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Úvodem

Vážení čtenáři,

přicházíme s  šestým číslem zpravodaje OFS 
Hradec Králové „FOTBALOVÉ HRADECKO“.  
      
Dne 3. června 2021 se uskutečnila volební 
valná hromada FAČR kde si delegáti zvolili 
nové fotbalové vedení na další 4 roky. Tato 
volební valná hromada po organizační stránce 
nebyla připravena dobře a trvala 15 hodin... Do 
nového VV FAČR byl zvolen Václav Andrejs, 
předseda našeho KKFS. Jménem OFS 
Hradec Králové blahopřeji k tomuto zvolení. Je 
to velký úspěch a ocenění dosavadní práce, 
kterou Václav Andrejs odvádí pro fotbal. Do 
různých komisí byli zvoleni také další zástupci 
nominovaní z našeho okresu a kraje. Z tohoto 
důvodu musím konstatovat, že náš kraj má 
úspěšné zastoupení ve strukturách FAČR. 

Co se týká sportovní stránky, tak jsme 
hráli od konce května do 27. Června 2021 
„nemistrovské“ poháry od mládeže až po 
dospělé. O tyto poháry byl velký zájem a 
jsem moc rád, že se nám tyto akce podařilo 

zorganizovat. Velkou úroveň mělo finále VOTROK 
cupu - okresního poháru mužů, v  němž se utkaly  
Stěžery a Vysoká nad Labem B. Finálový duel hostily 
Nechanice a velké poděkování patří organizátorům, 
a to hlavně Jirkovi Pecharovi. Toto utkání navštívila 
spousta diváků a bylo vidět, že taková událost 
lidem dlouho chyběla. Prostě fotbal, pivo a výborná 
klobáska patří k sobě. 

Před začátkem nové sezony zaznamenal náš 
okres úspěch v  tom, že tým Stěžer  administrativně 
postoupil do I. B třídy krajské soutěže. K  tomuto 
postupu blahopřejeme. Soutěže organizované OFS 
Hradec Králové v  nové sezoně 2021/2022 máme 
naplněné. Od nového ročníku dochází k reorganizaci 
soutěží. VV OFS Hradec Králové rozhodl o zrušení IV. 
tříd a nově se budou hrát dvě III. třídy a to s rozdělením 
na skupina „VÝCHOD“ a skupina „ZÁPAD“. Co se týká 
počtu týmů u mužů, tak okresní přebor bude hrát 14 
týmů, stejně tak III. třídu bude hrát 2x 14 týmů, tedy 
celkem 42 týmů mužů.
 
Kromě dorostu máme naplněné všechny mládežnické 
soutěže. Velké zastoupení máme v okresním přeboru 
od mladší přípravky až po mladší žáky. Bohužel menší 
počet týmů máme zatím v okresním přeboru starších 
žáků. Co se týká okresního přeboru dorostu, tak na 
VV KKFS se bude jednat jak dál s dorostem v našich 
okresech, protože hned tři týmy dorostu z  OFS 
Hradec Králové budou hrát v  nové sezoně v  jiném 
OFS, což není dobře. Podrobnější informace o sezoně 
2021/2022 najdete postupně na webu OFS Hradec 
Králové.
  
V červnu 2021 má OFS Hradec Králové 10. narozeniny 
od svého vzniku (vznik samostatného pobočného 
spolku). V rámci těchto oslav máme připraveny různé 
akce, na kterých si toto výročí připomeneme. 

 Všem přeji pěknou dovolenou a úspěšnou letní 
přípravu na novou sezonu, kterou věřím, že začneme 
a hlavně dokončíme.     
     

Ing. Martin Zbořil 
  předseda OFS Hradec Králové
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Ve fotbalovém životopise TOMÁŠE TUŠICE, rychlonohého 
záložníka s  ostrou levačkou,  nalezneme pouze dva kluby. Začínal 
ve Stěžerách, následně nosil 13 sezon dres nedalekých Libčan. Po 
třicítce se však vrátil zpět „domů“ a v nadcházející sezoně si poprvé 
v historii klubu zahraje se Stěžerami krajskou soutěž. Sokol se dostal 
do I. B třídy. 

Stěžery se netajily nejvyššími ambicemi, suverénně vedly 
okresní přebor, ale dlouho to vypadalo, že pandemie koronaviru 

plány přerušila. Kdy vás zastihla „postupová“ 
informace?

O postupu jsem se dozvěděl po finále poháru 
v Nechanicích, kdy to hlasatel Bohumil Lemfeld 
veřejně oznámil. Byla to pro nás fantastická zpráva, 
protože už jsme byli smířeni s tím, že nás po druhé 
zrušené sezoně čeká další v okresním přeboru. 

Finále okresního poháru jste vyhráli 
přesvědčivě 5:1, ale začátek zápasu proti 
Vysoké nad Labem B jednoznačnému výsledku 
nenasvědčoval. Jak se utkání vyvíjelo?

Nevyvíjelo se příliš dobře. Vysoká nás v  úvodu 
zaskočila, ale věřil jsem, že zápas otočíme. Soupeři 
postupně docházely síly, kvalita byla na naší straně, 
což se po změně stran potvrdilo vstřelenými 
brankami. Nakonec z  toho bylo zasloužené 
vítězství.

Zkušenosti s krajskou soutěží máte z Libčan. 
Jak na léta v tamním klubu vzpomínáte?

V  Libčanech jsem strávil nějakých 13 sezon. 
Začínal jsem v  I B. třídě a časem jsme se 
probojovali až do krajského přeboru. Strávil jsem 
tam kus fotbalového života, na který budu vždy 
rád vzpomínat. Nespočet zážitků, výborných 
spoluhráčů a trenérů. Nepustím se do konkrétního 
jmenování, protože by to bylo na speciální přílohu 
k vašemu zpravodaji.

Nyní se do I. B třídy vrátíte ve Stěžerách. Co od 
zápasů a soutěže očekáváte? 

Tomáš Tušic se vrací do kraje, 
ale přiznává:
Dohromady se dávám dva dny

Bude to trošku něco jiného, než 
známe z  okresu. Očekávám 
kvalitnější soupeře, ale nemusíme se 
bát. Kádr máme kvalitní, dostatečně 
široký a věkově vyvážený. 

V jakých patrech se podle vás 
budou Stěžery pohybovat?

Vidím to na klidný střed tabulky.

Nedávno jste oslavil 39. 
narozeniny, ovšem na hřišti stále 
stíháte i mladším protihráčům. 
Jak se udržujete v kondici?

No, sice ještě stíhám, ale dohromady 
se dávám ještě dva dny po zápase. 
Je to hodně o regeneraci a stravě. 
V  každém případě nohy zatím 
zvládají, tak si snad nějaký zápas za 
Stěžery v I B. třídě zahraji.     

                                                            
( jg)



Okresní fotbal zažil úspěch 
v  červnových volbách Fotbalové 
asociace ČR. Do Výkonného výboru 
byl zvolen VÁCLAV ANDREJS, 
stávající předseda Královéhradeckého 
krajského fotbalového svazu. „Je 
to největší  úspěch v  mé kariéře 
fotbalového funkcionáře. A také 
velká čest. Rád bych teď pomohl 
regionálnímu fotbalu, se kterým 
mám největší zkušenosti,“ uvedl 
šestapadesátiletý Andrejs po svém 
zvolení. Fotbalu v  kraji vládne už 
jedenáctým rokem a z tohoto pohledu 
je služebně nejstarším krajským 
předsedou v České republice. 

Královéhradecký fotbal měl naposledy 
zastoupení ve výkonném výboru 
v  podobě Vladimíra Blažeje, nyní jde 
v  jeho stopách Václav Andrejs. „V 
tomto ohledu si Vláďu Blažeje, který 
byl za Královéhradecký kraj posledním 
členem výkonného výboru, beru za 
příklad. Tehdy díky své funkci měl vliv 
na to, že se v oblasti mládeže podařilo 
uskutečnit pozitivní změny. A já bych 
rád takto pomohl zase regionálnímu 

fotbalu. V současnosti to dospělo k tomu, že ho v 
asociaci řídili lidé od stolu,“ poukázal Andrejs a dodal: 
„Regiony musejí zase získat vliv.“
Celkově byly volby z  pohledu Královéhradeckého 
kraje úspěšné. „Řekl bych, že pro náš kraj byly volby 
až historicky úspěšné. V osobách Jana Staňka a 
Jana Malého jsme získali pozice v Odvolací komisi, 
kam se také dostal i náš bývalý hráč Josef Valenta, 
který nyní působí na Plzeňsku,“ předložil výčet jmen. 

Na zvolení Andrejse do výkonného výboru však 
mají zásluhu všichni, kteří fotbal v  kraji a jednotlivých 
okresech dělají. „Když jsem mluvil s oběma kandidáty 
na předsedu, Petrem Fouskem a Karlem Poborským, 
náš region byl v jejich očích vnímán a hodnocen velmi 
vysoko. Zájem o náš kraj byl oboustranný a oba hovořili 
o tom, že úroveň naší práce byla vysoká i v minulých 
letech. Proto i mé zvolení vnímám jako ocenění práce 
nás všech v kraji a v okresech,“ zdůraznil.
 
Andrejsovi bylo před volbami, a to i do krajského svazu, 
mnohdy vyčítáno, že ve funkci byl za éra loni zatčeného 
Romana Berbra. Přitom věci dělal jen pro fotbal. Svoje 
nynější zvolení proto bere jako určitou satisfakci. „Jak 
už jsem řekl dříve, považuji se za slušného člověka a 
nejsem si vědom, že bych se nějak provinil proti etice. 
Po celou dobu jsem se snažil vystupovat sám za 
sebe a prezentovat svoje názory. Myslím si, že to byl i 

Nový člen výkonného výboru FAČR Václav Andrejs:
Moje zvolení je ocenění práce všech v regionu

důvod, proč jsem byl nyní zvolen,“ uvedl Václav Andrejs. 
Teď už se chce věnovat rozvoji regionálního fotbalu. 
„Mám připravených několik bodů, kterými by se měl 
zabývat regionální fotbal. Nejprve bych vše chtěl ale 
sdělit výkonnému výboru, abych zjistil, zda bude v 
tomhle směru vůle ke změnám,“ vysvětlil Andrejs s tím, 
že fotbal na nižších úrovních předně trápí nedostatek 
rozhodčích a hráčů v kategorii starších žáků a dorostu. 
 
Rád obnovil skutečnou funkci a přínos regionální 
komise, která v posledních letech nefungovala. „Regiony 
by se měly podílet na stěžejních rozhodnutích. Ještě 
není určeno, kdo bude předsedou zmíněné regionální 
komise, ale jmenovaný člověk by měl prezentovat názory 
regionů, protože kdo jiný by měl problematice rozumět 
lépe než předsedové krajských svazů. Regionům se 
musí dostat takových služeb, které opravdu potřebují a 
musí jim být ponechán vliv na rozhodování o regionálním 
fotbale,“ dodal Václav Andrejs, jenž by rovněž chtěl 
obnovit spolupráci s  Pardubickým krajem, kde místo 
kontroverzně vnímanou osobu Michala Blaschkeho 
nahradil René Živný, představitel F-evoluce.  

                                                                                             
 ( jtm)
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Praktický seminář rozhodčích 
OFS Hradec Králové
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Hradec Králové – Komise rozhodčích a delegátů 
Královéhradeckého KFS, za podpory Krajského úřadu, s Komisí 
rozhodčích a delegátů Okresního fotbalového svazu Hradec 
Králové, uspořádaly 17. června 2021 na útulném hřišti Sokola 
Třebeš praktický seminář rozhodčích OFS Hradec Králové.    

   Průběh včetně lektorské činnosti měl na starosti tým školitelů 
z Rychnova nad Kněžnou, a to jednotlivě Jan Dušek, Miroslav 
Martínek, Pavel Matula a ostatní členové, jejichž činnost byla 
zaměřena na přípravnou a technickou stránku praktického 
semináře. Tento seminář byl zaměřen na rozvoj rozhodčích z 
pohledu osobnosti, správné signalizace, pohybu a pozičního 
postavení asistenta rozhodčího, správného posuzování herních 
situací z hlediska porušení pravidla 11 (ofsajd), a to za podpory 
kamerového systému, jehož záznam byl připraven k okamžitému 

rozboru na připraveném televizoru. 
Tento způsob okamžité zpětné vazby 
je z hlediska progresu rozhodčích 
velmi účinným cvičením přibližující 
reálně vzniklé situace při fotbalovém 
utkání. Poděkování patří všem výše 
uvedeným, a to včetně rozhodčích, 
kteří svým proaktivním přístupem 
přistoupili k této skvělé vzdělávací 
akci.

   Akce určitě všechny přítomné 
obohatila v  praxi rozhodčího přímo 
na fotbalovém hřišti, a tak jistě bude 
mít další pokračování.

Za celou KRD OFS Hradec Králové
Lukáš Vojtěch



JAn věchet, z hráče trenérem:

Během své kariéry zažil několik postupů, působil v divizi a v 
České fotbalové lize, kde si zahrál i proti známějším hráčům. 
Před třemi roky však přišly zdravotní trable a s hraním na 
vyšší úrovni byl konec. Nyní začíná JAN VĚCHET (35 let) 
ochutnávat také trenérský chlebíček. Už rok dělá asistenta 
novobydžovskému trenérovi Petru Průchovi u prvního 
týmu mužů, byť za tu dobu se toho moc neodehrálo. A když 
to jenom trochu šlo, tak si chodil kopnout za B mužstvo, 
které hraje okresní III. třídu.

Jak jste v klubu přijali fakt, že druhá sezona za sebou 
nebyla počítána? A i B tým mužů figuroval v tabulce 
nahoře a hrál by nejspíš o postup, kterému byste se 

nejspíš nebránili, je tomu tak?

Postup A týmu i B týmu pro nás byla priorita, 
bohužel se stalo to, co stalo a nám nezbývá nic 
jiného, než-li se o to poprat v následující sezoně.

Takže nyní bude prioritou postup áčka a 
hlavně béčka do vyšších soutěží? Je to hnacím 
motorem do další sezony?

Priorita je stále stejná a chceme se poprat o 
postup u obou týmů.

Fotbalový oddíl RMSK Cidlina je znám 
výbornou prací s mládeží. Zakládáte si na tom? 
Chcete zapracovávat mezi dospělé co nejvíce 
svých odchovanců?

Určitě chceme, aby se naši odchovanci postupně 
zapracovali do týmů dospělých, hlavně v B 
mužstvu, ale pokud by měli dostatečnou 
výkonnost, tak samozřejmě i do A mužstva.

Jak je to nyní u vašich týmů mužů s mladšími 
hráči, mají pořád zájem zlepšovat se?

Na konci té nedohrané sezony se už někteří s 

námi zapojili a odehráli zápasy AGRO 
Cupu. Nevedli si špatně, ale je vidět, že 
na ten přechod do dospělého fotbalu 
si budou muset ještě zvykat. Přesto na 
nich vidíme chuť pracovat a zlepšovat 
se, což je velice důležité.

Ve většině klubech jsou po covidové 
době problémy s počtem hráčů i s 
tréninkovou docházkou. Tohle se 
Bydžova asi netýká, že?

Přesně tak, tohle není zrovna náš 
případ, za což jsme samozřejmě rádi.

Jak jste vůbec vnímal fakt, že se 
amatérské soutěže kvůli covidu 
prakticky rok pořádně nehrály?

Dle mého názoru je to obrovský 
průšvih u dětí! A v dospělé kopané 
bude problém, aby to týmy daly vůbec 
dohromady. Uvidíme, co ukáže nová 
sezóna.

I když se toho v posledním ročníku 
moc nenahrálo, už rok působíte jako 

Na mladých vidíme chuť 
pracovat a zlepšovat se

6 

 „„Je to asi tři roky zpět, co mi praskl meniskus a při následné 
operaci doktoři přišli na to, že mám vydřenou chrupavku. Problémy 
s kolenem se potom stupňovaly a bohužel musel přijít konec.““ 
                                                                                                                                        Jan Věchet



asistent trenéra u A týmu a 
občas si jdete zahrát za B tým 
III. třídu. Jak se vám osobně 
(spolu)pracuje s mladými 
hráči, ať už z pozice trenérské 
či přímo na hřišti?

Z pozice trenéra je to bez problémů, 
máme mladý tým, kluci se stále chtějí 
zlepšovat a pracovat. U B týmu je vidět, že 
hrajeme okresní III. třídu a pochopitelně 
morálka už není taková jako u áčka. Ale to 
je asi přirozené.

Není to tak dlouho, co jste ještě hrával 
ČFL za bydžovský Union a následně 
za Převýšov. Pak však přišly zdravotní 
trable a s výkonnostním fotbalem byl 
konec. Kdy se tak stalo a co se vám 
přihodilo?
Je to asi tři roky zpět, co mi praskl 
meniskus a při následné operaci doktoři 
přišli na to, že mám vydřenou chrupavku. 
Problémy s kolenem se potom stupňovaly 
a bohužel musel přijít konec.Je pravda, 
že občas si ještě za bydžovský B tým jdu 
zahrát, ale už to není jako dřív.

Je trenérské řemeslo to, čemu se 
budete chtít nadále věnovat ve 
fotbale? Co se týká hraní, už toho moc 
neplánujete?

Teď bych se chtěl věnovat tomu trénování, 
mám v plánu udělat si licenci C a v 
listopadu bych měl nastoupit na studium 
licence B. Na nějaké velké hraní to už není.

Myslíte si, že nadcházející sezona 
2021/2022 proběhne bez přerušení, 
jako tomu bylo dříve?

Moc bych si to přál, ale v dnešní době nevíte. Uvidíme v následující 
sezoně.

Český fotbal má nového šéfa Petra Fouska. Jak hodnotíte jeho 
zvolení a myslíte si, že pomůže k očistě fotbalu?

Za mě je to dobrá volba, držím palce, aby se to povedlo a fotbal měl 
zase jméno, jaké si zaslouží.                                                                                                 
                                    

(tom)
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TJ JISKRA PRASEK

Prvopočátky fotbalového oddílu TJ Jiskra Prasek jsou datovány 
k  únoru 1977. Prvním předsedou oddílu byl zvolen Jeroným Lisnik, 
místopředsedou Josef Štayr a pokladníkem Josef Beránek. Mužstvo 
dospělých bylo přihlášeno do soutěže IV. třídy. V únoru 1989 došlo 
k výstavbě nového zázemí, kdy byla zbourána stará přízemní budova a 
namísto ní došlo k výstavbě patrové budovy, kde v přízemí má zázemí 
náš oddíl a v 1. patře budovy je restaurace včetně sálu. Celá budova 
byla kompletně dokončena a otevřena v červnu 1992.
„Náš tým mužů slavil několik úspěchů v podobě postupu do III. třídy, 
bohužel následovaly i pády o třídu níže, až v  roce 2008 se poprvé 
hrál na našem hřišti okresní přebor. V roce 2015 došlo k zásadnímu 
rozvoji v  práci s  mládeží. Postupně se náš oddíl rozrůstá v  počtu 
mládežnických kategorií, za což jsme velice rádi,“ říká JOSEF ŠTAYR, 
současný předseda fotbalového klubu TJ Jiskra Prasek.

Kolik má oddíl celkem členů a kolik z toho je mládežnických 
hráčů?

K  dnešnímu dni má náš oddíl 103 členů, 
z toho je 65 hráčů v kategorii do 18 let. Tento 
rok počítáme s  větším rozšířením členské 
základny, jelikož evidujeme zvýšený počet 
nově příchozích dětí do kategorie mladší 
přípravky.

V posledních letech se Vaše mládež 
rozšířila. Jak a na co v normální době 
lákáte děti? Snažíte se dělat nábory, 
případně jak často?

Ano, je tomu tak. V  posledních letech se 
naše mládežnické kategorie a počty mládeže 
rozrůstají, což je důsledek přehodnocení 
filozofie našeho klubu před několika lety 
zpět. Nové dětí se snažíme nalákat na 
kvalitní přístup našich trenérů, dobré zázemí, 
vybavení a v neposlední řadě na kamarádský 
kolektiv. Samozřejmě se zapojují kamarádi, 
rodiče a tím dochází k  rozšíření členské 
základny o nové hráče. Děti se k nám začínají 

hlásit už od mateřské školy, která 
se nachází u nás v obci.

Kolik lidí se stará o mládež? 
Jak s dětmi pracujete? Co se 
jim snažíte vštěpovat?

U každé mládežnické kategorie 
se snažíme mít minimálně 
dva trenéry, kteří mezi sebou 
výborně spolupracují, rozvíjí 
dovednosti od nejmladších 
dětí, mají k  dispozici moderní 
pomůcky a sportovní vybavení. 
Trenéry pravidelně posíláme 
na školení nebo se sami 
zdokonalují. S  jejich prací je 
náš klub velmi spokojen. Tímto 
bych jim za jejich nasazení, čas 
a obětavost vyjádřil obrovské 
poděkování jménem klubu za 
jejich odváděnou práci!

Jak jste spokojeni s 
účinkováním mládežnických 
celků?

S  účinkováním našich 
mládežnických celků jsme 
velice spokojeni! Počet týmů 
se rozrůstá a pro následující 
ročník přihlašujeme všechny 
mládežnické kategorie včetně 
dorostu. V sezóně 2018/19 
vyhrála starší přípravka celou 
soutěž, když nepoznala hořkost 
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Představujeme klub



porážky a na svém kontě měla samé výhry. 
Ostatní mládežnická družstva mají úspěchy 
v  podobě medailí a pohárů z různých 
turnajů, kdy navíc byla konkurenceschopná 
mnohem větším klubům.

Tým mužů v sezoně 2018/19 triumfoval 
ve III. třídě a postoupil po čase zpět do 
okresního přeboru, kde má za sebou 
dvě nedohrané sezony. Jak hodnotíte 
poslední roky mužstva?

Sezóna 2018/19 byla asi nejúspěšnější 
v historii našeho klubu. Mužstvo dospělých 
slavilo postup do okresního přeboru, 
zároveň jsme získali ocenění pro nejlepšího 
střelce (Vašek Brett), brankáře s nejvyšším 
počtem čistých kont (Jan Drugda), týmy 
dětí získaly ocenění a v  neposlední řadě 
naše obec získala ocenění od krajského 
fotbalového svazu coby Fotbalová obec 
roku 2019. Vzhledem k  tomu, že se 
dvě sezony nedohrály, tak hodnocení 
není objektivní, jarní část soutěže je 

z hlediska postupů, sestupů vždy zajímavá. 
Každopádně z výsledků a předvedené hry 
našeho týmu v  některých zápasech jsme 
byli zklamáni a rozhodně to neodpovídalo 
představám našeho klubu. Jinak mužstvo 
se stále „formuje“, snažíme se do týmu 
zakomponovat mladé hráče.

Jaká je vaše klubová filozofie či motto?

Klubová filozofie je vychovat si vlastní 
odchovance, hráče, kteří budou mít Jiskru 
v srdci.

Kdo patří mezi nejslavnější odchovance 
klubu?

Co se týká nejslavnějších odchovanců 
klubu, tak bych nerad vyzdvihoval 
jednotlivce, je spousta hráčů, kteří si 
v  minulosti zahráli vyšší soutěže v  jiných 
oddílech nebo mládežnických kategorií. 
Snad do budoucna náš oddíl zviditelní 
někdo z  našich mladých a nadějných 
odchovanců.

Co děláte pro svoje fanoušky? Snažíte 
se informovat prostřednictvím internetu 
a sociálních sítí?

Pro naše skvělé a věrné fanoušky, kteří 
s  námi v  hojném počtu navštěvují zápasy 
( jak venkovní, tak i domácí) se snažíme 
vytvářet propagační předměty s  logem 
klubu, podávat info v  rámci referátů, 

samozřejmostí jsou informace na sociálních sítích a 
v neposlední řadě „tmelíme“ kolektiv na společných akcích 
po zápasech, které se v přilehlém „Savoji“ pořádají.

Máte i plány v rozvoji fotbalového areálu? Nebo co už 
jste ve svém zázemí vylepšili?

Na našem fotbalovém areálu se snažíme dělat zlepšení 
každý rok. Došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, výstavbě 
nového plotu podél celého hřiště, minulý rok došlo 
k  rekonstrukci tribuny (stavební část, sedačky). V  letošním 
roce (konec měsíce června) plánujeme za přispění obce 
Prasek vybudovat automatický závlahový systém na našem 
hřišti, dále výstavbu nových záchytných sítí s konstrukcemi 
za brankami, v  příštím roce za financování obce výstavbu 
umělého povrchu na přilehlém hřišti, kde je umělé osvětlení. 
Další plány jsou v  podobě výstavby nových „střídaček“, 
nového zábradlí kolem hřiště.

           

                (tom)
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120 let kopané v okrese Hradec Králové

Významnou událostí šedesátých let byl hned na jejich začátku zisk 
mistrovského titulu SK Hradec Králové, který slavný triumf dobyl jako 
nováček nejvyšší soutěže

Z celkového pohledu už se jednalo o stabilnější historické období. 
I v tisku přibývalo pravidelných a pestřejších informací. Pochodeň 
informovala o kopané především na vyšší úrovni, nové periodikum: 
Nové Hradecko se zaměřilo na okres. Po skončení sezony vycházelo 
pořadí týmů ve všech soutěžích, ale marně byste hledali žebříčky 
top střelců. Místo nich se objevovaly tabulky slušnosti a informace 
z disciplinárky. Zajímavost: dvakrát do roka se v tisku zveřejňovaly 
informace o přestupech. Jméno hráče, odkud a kam přestupuje, a jestli 
byl přestup povolen, nebo zamítnut. 

Z pohledu systému soutěží byla v kraji nejvyšší I. A třída, pod ní I. B a 
nejnižší byla tzv. II. krajská třída. Od sezony1961/62 se hrály jen dvě 
soutěže (krajský přebor a I. třída), ale to nevydrželo dlouho a od ročníku 
1963/64 už fungoval formát v podobě, jakou známe dnes. 

V okrese se nejdříve hrál přebor rozdělený na rovnocenné Hradecko 
a Bydžovsko, další rok se hrál přebor a soutěž. Nejnižší soutěž se poté 
rozšířila na dvě rovnocenné skupiny. Od sezony 1967/68 se prvně 
objevily dvě čtvrté třídy, okres měl tedy tři soutěže. Kvůli zmíněným 
reorganizacím se stávalo, že týmy na prvních místech nepostoupily, 
nebo polovina horších týmů z jedné soutěže hrála následný ročník o 
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5.díl : Náš okres v šedesátých letech...

patro níž. Důvody? Administrativní posuny 
v kraji a časté změny počtů přihlášených 
týmů. Na konci šedesátých let hrálo v naší 
oblasti mistrovské soutěže zhruba 48 
týmů.

Top týmem našeho okresu (mimo SK HK) 
byla Rudá Hvězda Hradec Králové, která 
v závěru šedesátých let sestoupila. Na 
nejnižší krajské úrovni dokázala držet i svůj 
záložní tým. Mezi nejvyšší a nižší krajskou 

soutěží pendloval Nový Bydžov, 
v závěru šedesátých let už ale 
získal pozici našeho jediného 
týmu v krajské nejvyšší soutěži. 
Pod krajským přeborem celkem 
pravidelně hrály Malšova Lhota 
a Třebechovice. Nejníže v kraji 
působil Nový Hradec s Chlumcem 
a v závěru i s hradeckou 
Lokomotivou. Nesměle sem 
nahlédly Nový Bydžov B, Kunčice 
a Malšovice.

V okrese se nově objevil tým 
Cerekvice (před tím Jičínsko), 
opět začala hrát Hoříněves 
(dříve Jaroměřsko-Náchodsko), 
Syrovátka, Stěžery a hradecké 
Malšovice, Třebeš, Kukleny nebo 
Čechie.

Nově se přihlašují: Boharyně, 
Černilov, Klamoš, Kosičky, Lhota 
p. L, Lovčice, Malšovice neslyšící, 
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Myštěves, Nepolisy, Prasek, 
Praskačka, Skřivany, Zábědov a 
další, většinou záložní B týmy.

Naopak účinkování přerušil 
Lužec a Prasek. Končí hradecký 
Slovan a Žižka. Tyto kluby se 
spojují a tím povstává z popela 
Slavia, která má tak v sezoně 
1965/66 v soutěži dokonce dva 
týmy. 

Na městská derby se nechodilo 
jen v  Hradci. Na počet klubů 
bylo bohaté i Chlumecko. V 
druhé polovině šedesátých 
let mají místní diváci možnost 
vidět, kromě místního Spartaku 
(okresu a pak i I. B) i zápasy 
jeho zálohy (III. třída 1963 až 
1966). V této soutěži hrály 
nedaleké Lovčice a v závěru 
let i Klamoš (která v budoucnu 
převzala roli záložního týmu 
Chlumce). Především však 
byla do Chlumce převelena z 
Jičína vojenská Dukla. Koncem 
šedesátých let hrála dokonce 
nejvýš ze všech místních týmu, 
byť i díky administrativnímu 
posunu z okresu.

Co se týče zájmu diváků, tak 
počty byly přehlíženy, nezmiňuje 
se o ní ani publikace vydaná 

k  100. výroční kopané v  Chlumci - „Chlumecká 
jedenáctka“. Přece jen se jednalo o uměle naroubovaný 
oddíl, i když díky tomu nadějní mladíci z Chlumce 
v případě narukování měli možnost hrát „doma“. K 
Chlumecku patřily začátkem tohoto období krátce 
Mlékosrby a Žiželice, které v  současnosti hrají ve 
středočeské oblasti.

V roce 1964 vznikla v Hradci liga neregistrovaných – 
většinou šlo o zaměstnance jednotlivých hradeckých 
podniků, kteří neměli registraci v žádném z klubů. Hrálo 
se v týdnu na hřištích vypůjčených od oddílů a vznikla 
tak dlouhodobá tradice.

Rád bych k tomuto období zprostředkoval nějakou 
zajímavost, ale pamětníků ubývá… Stále platí: pokud 
bude mít někdo k historii nějaké své vzpomínky, 
fotografie (po okopírování nebo ofocení vrátím) a 
zajímavosti – budu rád za cokoliv.

http://historie-fotbalu-v-okresu-hk.webnode.cz/

smied.martin@seznam.cz
Telefon: 608 770 835
Martin Šmied

http://historie-fotbalu-v-okresu-hk.webnode.cz/
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Anketa | O sparťana Hložka by měli zájem v Malšově Lhotě a na Olympii

1. Na novou sezonu se všichni těšíme. Pevně doufám, že ji po dvou 
předčasně ukončených už tentokrát dohrajeme a dotáhneme ji do 
vítězného konce. Kádr máme kvalitní a kluci si za tím nekompromisně 
půjdou.

2. Nikoho z našich kluků bych ze základu neměnil, ale takový Adam Hložek 
by se mi u nás líbil. Rychlý a dravý. Sice už takové kluky u nás máme, ale 
těchto hráčů není nikdy dost.

Ondřej Haupt, 
obránce,
Spartak Kobylice

Martin Groul,
brankář,
Malšova Lhota B

1. Jak se těšíte na novou sezonu? Jaké ambice v ní 
budete mít?

2. Jakého profesionální fotbalistu byste chtěl mít ve 
svém týmu a proč?

Radek Lekeš,
záložník,
Olympia Hradec Králové

David Hegr,
útočník,
Lhota pod Libčany

1. Novou sezonu již netrpělivě 
vyhlížím, jelikož jsem se na začátku 
té minulé zranil a pořádně jsem 
v  ní nehrál. Ambice máme vždy 
nejvyšší. Budeme se chtít porvat 
o přední příčky a postup.

2. Můj nejoblíbenější hráč je 
Antoine Griezmann. Líbí se mi jeho 
lehkost, herní přehled a fotbalová 
inteligence.
                                                       

     ( jg)
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1. Týmové ambice jsou ty nejvyšší. 
Předvést se v  dobrém světle a ukázat, 

Na novou sezonu se těšíme, shodují se hráči okresních 
soutěží. A s jakými hvězdami by si chtěli zahrát? Adam Hložek 
by slušel Malšově Lhotě i Olympii. Griezmannovi by zase dali 
dres ve Lhotě pod Libčany.

1. Na novou sezonu se těšíme. Po 
dlouhé koronavirové pauze se scházíme 
dvakrát týdně s tím, že hrajeme JAKO 
CUP. Dlouho se váhalo, co vlastně za 
soutěž přihlásit, ale dohodli jsme se, 
že se v Kobylicích bude hrát I. B třída. 
Ambice máme takové, že si chceme, 
když už nic jiného, zahrát fotbal.

2. Momentálně asi Patrika Schicka, 
který dokáže dát gól a umí se zapojit 
i do defenzívy. Ne, to jsou jen plané 
řeči. Každý běhavý fotbalista, co umí s 
míčem, by se k nám do Kobylic hodil.

že máme na vítězství. Osobně 
v  tom ještě spatřuji možnost, jak 
být stále fotbalu na blízku a mít 
potřebný pohyb.

2. Nechci mluvit za ostatní, ale 
jelikož mi srdce bije pro Spartu, 
uvítal bych v týmu Adama Hložka. 
To by byla radost!
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       Nechanice - Na nádherném stadionu v Nechanicích se uskutečnilo 
finále VOTROK poháru dospělých OFS Hradec Králové ročníku 
2020/2021 Stěžery vers. Vysoká B.

     Primát vybojovaly před početným publikem v neopakovatelné 
atmosféře Stěžery a po utkání tak mohly zvednout nad hlavu velký 
putovní pohár. Oba finalisté pak převzali menší poháry, celkem 
10 fotbalových míčů a vítěz navíc poukaz na sud piva VOTROK, 
patrona poháru OFS Hradec Králové. Na akci byla přítomna řada 
osobností města Nechanice, Královéhradeckého KFS a OFS Hradec 
Králové, mimo jiné starosta města Nechanice Jiří Pechar, předseda 
Královéhradeckého KFS Václav Andrejs a člen Výkonného výboru 
FAČR, sekretář Královéhradeckého KFS Ladislav Brož, legendární trenér 
Ladislav Škorpil, předseda OFS Hradec Martin Zbořil, místopředseda 
OFS Hradec Vladan Haleš a řada dalších. Celý průběh moderoval 
bravurně Bohumil Lemfeld. Poděkování za uskutečnění této významné 
akce patří FK Nechanice a všem organizátorům. 

   Stěžery – Vysoká B 5:1 (1:1). Do vedení šli hosté již ve 12. minutě, 
domácí těsně před přestávkou skóre srovnali, a tak se šlo do kabin za 
nerozhodného stavu. Po změně stran tým Stěžer přidal čtyři branky a 
připsal si pohárový primát.  

   Fakta - branky: 62. a 87. Faltus, 38. Gabriel, 47. Samšeňák, 75. vlastní 
(Beznoska) – 12. Dušánek, ŽK 0:2, 220 diváků, rozhodčí Kubišta (Ilič, 
Kubánek). 
   Sestavy - Stěžery: Švehlík – Formánek, J. Vácha, Samšeňák, Tušic 

(6. Hušek) –  Halberštát,  Tuček (80. 
Pospíšil), Faltus, Havlíček (46. Pešl) – Bílek (46. 
K. Vácha),  Gabriel (75. Karabinoš).  Vysoká 
B:  M. Dujsík -  Kouba (74. Faltys), Vojtěch, J. 
Píša  - Veis, Růžička (79. Novotný), Hovorka, 
J. Dujsík  - Dušánek (67. Ludvík), Pavliš (50. 
Beznoska), Starý.
 
Zástupcům obou klubů jsme položili 
následující dvě otázky.

1. Zhodnoťte finálový duel poháru... 
2. Celkem jste v poháru dospělých 
odehráli pět utkání, což je vlastně jediná 
soutěž, která se v ročníku 2020/21 
dohrála. Zkuste se ohlédnout za těmito 
zápasy a komu chcete poděkovat? 
 
Radim Pavlík (Stěžery): 
1. „Těžké utkání. V prvním poločase nám 
kompaktní blok soupeře činil veliké potíže a 
jen stěží, resp. vůbec, jsme se nedostávali 
do hry před jejich vápnem. Po změně stran 
a taktických změnách v sestavě jsme se ale 
začali prosazovat zejména na stranách a 
myslím, že zcela zaslouženě jsme vyhráli. Náš 
tým ukázal sílu a chuť pohár vyhrát.“

2. „Nebylo to jednoduché. I když výsledky 
hovoří někdy jinak, všechna utkání byla 
těžká. Ale zvládli jsme to a tým to mentálně 
posunulo výš. Teď už si jen přát, abychom 
jsme v tom pokračovali i nadále. A poděkovat? 
Všem, co kolem toho měli práci a starosti. Ale 
i našim věrným divákům, kteří z toho snad 

mají i radost. A hlavně klukům 
a realizačnímu týmu za dobře 
odvedenou „práci“, rozuměj 
zábavu.“

Marek Veis (Vysoká B): 
1. „Zápas v prvním poločase 
měl velmi dobrou úroveň a 
byl ozdobou okresního finále 
poháru. Druhý poločas jsme 
už bohužel nedokázali držet se 
soupeřem tempo po fyzické 
stránce, tím pádem se projevila 
jeho nesporná kvalita a zcela 
zasloužené vítězství. Tímto chci 
soupeři pogratulovat k zisku 
okresního poháru a popřát 
hodně štěstí do nové sezóny v 
krajských soutěžích.“
 
2. „Za celé tažení pohárem chci 
poděkovat všem, kteří se těchto 
utkání zúčastnili a mají podíl 
na tomto úspěchu. Protože, 
jak už to u poháru bývá, tak 
prakticky každý zápas hrála jiná 
sestava. O to je pro nás   tento 
úspěch cennější, že jsme i přes 
personální problémy došli tak 
daleko.“                   

(Lubomír Douděra)

Ve finále Stěžery zdolaly
Vysokou B

VOTROK POHÁR OFS HRADEC
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 „Sám chci aktivně sportovat i nadále, 
v podstatě nezáleží na jaké úrovni a o jaký pohyb 
se bude jednat, ale hlavně pravidelně a bez zranění. 
Jinak se mnou manželka a děti doma nevydrží.“ 
(úsměv)                                  
                                                                                                      Petr Soukal 
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V  Bystřianu Kunčice trénuje starší přípravku a práce s  mladými fotbalisty se mu 
daří. Vidět to je na týmových výsledcích i herním rozvoji jednotlivců. „Hráči se musí 
na trénink i zápas těšit, také je nezbytná pravidelnost tréninků bez zbytečných 
přestávek a výpadků,“ říká trenér mládeže a učitel češtiny a tělocviku Petr Soukal 
(45), který osmnáct let působí na Základní škole v Nechanicích. Sám je všestranným 
sportovcem, vede i další sportovní kroužky a věnuje se organizaci sportovních 
turnajů. 

Jste sportovně všestranný. Jaké sporty jste provozoval? 

Sportem trávím odmalička většinu svého volného času. Dům rodičů je mezi 

volejbalovým a fotbalovým hřištěm, 
jakmile se ozval zvuk balónu nebo 
píšťalky, nesměl jsem chybět a bylo 
úplně jedno, o jaký sport se jednalo. 
(úsměv) Nejvíc mě bavily míčové hry – 
fotbal, tenis, nohejbal, volejbal, v  zimě 
samozřejmě hokej. Až do 18 let jsem 
se aktivně věnoval fotbalu: Proseč 
(OP), Skuteč (I. A třída) a Chrudim 
(I.  dorostenecká liga). Během studií 
na Pedagogické fakultě v  Hradci 
Králové jsem vyzkoušel i jiné sportovní 
disciplíny – některé v  rámci výuky a 
kurzů, například lyžování, desetiboj, 
horské kolo, gymnastika či kajak, jiné 
jsem provozoval ve volném čase – 
akrobatický rokenrol, snowboarding…. 
Fotbal šel tehdy trochu stranou, přesto 
jsem ho hrál aktivně dál (OP v Proseči + 
v rámci turnajů univerzitního týmu UHK). 
Při studiu jsem se více začal věnovat také 
volejbalu. Nejdřív v  rámci amatérských 
turnajů, poté postupně v  Nechanicích 
(okresní přebor), zpět v Proseči (krajský 
přebor II.), v Malšovicích (krajský přebor 

I. + II. liga). Ve volném 
čase si s  rodinou 
nebo s kamarády rád 
zahraju fotbal, volejbal, 
tenis, nohejbal, jezdím 
na horském kole, 
snowboardu... Jsem rád, 
že i moje děti pravidelně 
a bez nucení sportují.

Co vás přivedlo 
k dráze trenéra?

Když bylo synovi 6 let, 
vybírali jsme sport, 
kterému by se chtěl 
věnovat. V  Kunčicích 
se nám líbilo prostředí 
i způsob vedení dětí, 
proto jsme se rozhodli 
právě pro ně. Fotbal 
tady po čase začala hrát 
i dcera a s  příchodem 
nejmladšího syna do 
kunčické přípravky jsem 

Trenér Petr Soukal: Důležitá je atmosféra.
Hráči se musí na trénink i zápas těšit
Představujeme trenéra mládeže
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se s  vedením klubu dohodl na 
tom, že ještě s  dalším tatínkem 
Zdendou Jírou pomůžeme 
s  organizací tréninků dětí a už 
jsme u toho zůstali.

V současnosti vedete starší 
přípravku v Bystřianu Kunčice. 
Tým se prezentuje pohledným 
technickým fotbalem a 
konkuruje větším klubům. Jaká 
je vaše filozofie přípravy? 
 
Myslím, že důležitá je dobrá 
atmosféra v  týmu. Hráči se musí 
na trénink i zápas těšit, taky je 
nezbytná pravidelnost tréninků 
bez zbytečných přestávek a 
výpadků. Ve hře se snažíme o 
kolektivní pojetí, což nám přineslo 
úspěchy na turnajích ve Lhotě 
pod Libčany (2x 1. místo), na Sokol 
Cupu v Roudnici (2x 3. místo), ale 
i v  rámci McDonald´s Cupu, kdy 

se hráčům opakovaně podařilo postoupit 
do okresního finále. V loňském roce jsme 
zahájili spolupráci s týmem RMSK Cidlina 
Nový Bydžov, která hráčům velmi prospěla.

Profesně působíte ve školství. Jak 
vnímáte mladou generaci nejen 
z pohledu vztahu ke sportu a pohybové 
připravenosti?
 
Procento školních dětí, které se aktivně 
věnují sportu s  rodinou nebo ve 
sportovních oddílech, není příliš velké. 
Způsobů, jak trávit volný čas jinak, je mnoho 
a narozdíl od sportu nevyžadují žádné úsilí.  
Některé děti nejsou ochotné opustit svoje 
pohodlí, pokud se efekt (nejen sportovní) 
nedostaví okamžitě, přestanou se snažit, 
začnou se věnovat jiné aktivitě a situace 
se opakuje. 

Hodně se diskutuje o tom, že pro 
zvýšení pohybové dovednosti u dětí 
je nutné zvýšit počty hodin tělocviku. 
Jste pro a myslíte si, že by to pomohlo? 

Každá minuta, kterou dítě stráví pohybem, 
je dobrá. Na druhou stranu škola nedokáže 
nahradit deficit z  rodiny. Vyučovací 
hodina tělesné výchovy trvá 45 minut a 
z  toho pouze 15 až 20 minut stráví žák 
aktivním pohybem. Pokud dítě prosedí 
celé odpoledne a víkend u televize nebo 
mobilního telefonu, určitě ho nezachrání 
15 minut pohybu týdně ve škole navíc. 

Situaci neprospěla pandemie koronaviru, která zastavila veškerý 
sport a omezila výuku ve škole. Může mít u dětí dopady do 
budoucna, nebo učivo i sportovní dovednosti doženou?

Distanční výuka určitě není ideální forma vzdělávání, ale přesto výuka 
nějakou formou probíhala a děti měly možnost se individuálním tempem 
zlepšovat. Se sportem to bylo o dost složitější, záleželo většinou pouze 
na rodičích a dítěti samotném, zda najdou možnost se hýbat a jestli se 
vůbec ke sportu vrátí. Po otevření škol navíc nemohli žáci při hodinách 
tělocviku cvičit, tím pauza narostla. Přesto věřím, že postupem času se 
dovednosti vrátí, přebytečná kila zmizí a výpadek nebude znát. 

Na okresní úrovni chybějí kategorie dorostu. Proč podle vás řada 
dětí později fotbal opouští? A jak lze mladé ve věku 15 až 18 let 
udržet na fotbalovém trávníku? 

Myslím, že není možné někoho na hřišti držet…Tohle období je složité 
samo o sobě, dětem se mění žebříček hodnot, řeší vztahy, hledají nové 
kamarády, školu, mají možnost zkoušet nové aktivity, bavit se. Záleží 
na tom, jak si rozumí se spoluhráči, zda se mu v týmu daří, jestli zažívá 
úspěch týmu a zároveň vidí vlastní zlepšení. Důležitým faktorem je 
osobnost trenéra a jeho schopnost s hráči v tomto věku komunikovat. 

Jaké máte další osobní cíle v trenérské kariéře, případně 
všeobecně ve sportu? 

V  trénování si žádné dlouhodobé cíle nekladu, v  příští sezoně budu 
pokračovat s družstvem v kategorii mladších žáků a uvidíme, jak dlouho 
to ještě společně vydržíme. Sportovat budu i nadále, v podstatě nezáleží 
na jaké úrovni a o jaký pohyb se bude jednat, ale hlavně pravidelně a 
bez zranění. Jinak se mnou manželka a děti doma nevydrží (úsměv).                                                                                                                                 

         
( jež)
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Milníky OFS Hradec Králové 2010 – 2021:

VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY OFS Hradec Králové 
(předseda a výkonný výbor):

29. 1. 2010 – 2013: Zbořil Martin, Haleš Vladan, 
Pavlíček Jiří, Novotný Martin, Krenčík Jiří, Novotný 
Zbyněk, Pánek Vlastislav. 

14. 2. 2013 – 2017: Zbořil Martin, Haleš Vladan, Kincl 
Petr, Pavlíček Jiří, Tuček Marcel.

26. 1. 2017 – 2021: Zbořil Martin, Haleš Vladan, Orel 
Pavel, Pavlíček Jiří, Tuček Marcel. 

25. 3. 2021 – 2025: Zbořil Martin, Haleš Vladan, 
Kubíková Lucie, Tuček Marcel, Vojtěch Lukáš.

CHARITATIVNÍ „DNY PARTNERŮ“ OFS HRADEC 
PŘINESLY 915.277 KČ! 

   OFS Hradec Králové pořádá již od roku 2011 
„Den partnerů OFS Hradec Králové“, který je nejen 
poděkováním partnerům OFS Hradec, ale hlavní 
myšlenkou je charita. Akce se koná ve sportovní hale 
v Předměřicích, součástí jsou fotbalové a bowlingové 
turnaje. V  rámci charitativní aukce probíhá dražba 
sportovních relikvií a artefaktů známých osobností. 
Výtěžek byl věnován zejména těmto příjemcům: Dětská 
klinika (chirurgie, onkologie), Oblastní charita, Nomia a 
Sport Hradec Cup. Za devět dosud uskutečněných 

H R A D E C K É   F O T B A L O V É 
OSOBNOSTI: 

  Okresní fotbalový svaz Hradec Králové 
každoročně pravidelně vyhlašuje 
prestižní anketu „Osobnosti OFS Hradec 
Králové“ a jejím cílem je  především 
morální ocenění funkcionářů, 
hráčů, trenérů, rozhodčích a jiných 
činovníků.  Tato anketa byla založena v 
roce 2007 a celkově za 13 ročníků bylo 
91 oceněných. 

INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽE STŘELCI, HATTRICKY, 
BRANKÁŘI, XI. DENÍKU:

   Okresní fotbalový svaz Hradec Králové dlouhodobě 
sleduje, tradičně vyhlašuje a oceňuje individuální 
soutěže. Jsou to GÓL kanonýři v soutěžích dospělých, 
starších a mladších žáků, dále GÓL hattricky a 
KEEPERsport brankáři s vychytanou „0“. Patronem 
GÓL kanonýrů a hattricků je tradičně prodejna GÓL v 
Hradci Králové, cenu brankářům věnuje KEEPERsport 
Pardubice.

HALOVÉ PŘEBORY MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH: 

  Velkou oblibu mají v  rámci OFS Hradec Králové 
halové přebory mládeže a dospělých, které mají 
dlouholetou tradici. Konají se ve sportovních halách 
Předměřice, Třebeš a Vysoká nad Labem v  těchto 
kategoriích: minipřípravka, mladší přípravka, starší 
přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělí, přičemž 
nedávno se ještě konala kategorie dorostu. Jedná se 
o mamutí akce, vždyť se každoročně účastní na 60 
týmů, což je cca 600 chlapců a dívek.

akcí „Den partnerů“ bylo celkem 
vybráno na charitativní účely 
neuvěřitelných 915.277 Kč! 
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POHÁR JAROSLAVA MÍCHALA MÁ ODEHRÁNO JIŽ 
46 ROČNÍKŮ: 

   K tradičním soutěžím, které OFS Hradec Králové 
pořádá, patří určitě i Hradecký pohár starších žáků 
Jaroslava Míchala. Tato pohárová soutěž se hraje 
bezmála půlstoletí. Premiérový ročník se datuje do roku 
1974 a tehdy u jeho zrodu stál Jaroslav Míchal starší, 
dlouholetý funkcionář a předseda OFS Hradec Králové. 
Od roku 2014 pak roli patrona tohoto poháru převzal 
Jaroslav Míchal mladší.

POHÁR LADISLAVA ŠKORPILA MÁ 
NA KONTĚ 16 ROČNÍKŮ:

   V návaznosti na téměř půlstoletí trvající 
historii Hradeckého pohárů starších 
žáků Jaroslava Míchala vznikla na OFS 
Hradec Králové myšlenka uspořádat 
pohárovou soutěž i pro kategorii 
mladších žáků. Stalo se tak v roce 
2004 a patronem Hradeckého poháru 
mladších žáků se stal legendární trenér 
Ladislav Škorpil.

POHÁR OFS HRADEC DOSPĚLÍ SE 
HRAJE TÉMĚŘ 50 LET:
  
Tradiční soutěží, kterou Okresní 
fotbalový svaz Hradec Králové pořádá, 
je pohár dospělých. Jeho historie 
se datuje do roku 1972, kdy se hrál 
premiérový ročník. Postupně nesl 
různé názvy, do ročníku 2018/19 to 
byl GIST pohár,   48. ročník 2019/20 
byl rozehrán jako JAKO pohár ovšem 

KEMPY MLÁDEŽE:

    V letním období před začátkem prázdnin organizuje 
OFS Hradec Králové oblíbené přípravné kempy 
mladých fotbalistů a fotbalistek v areálu koupaliště a 
fotbalového hřiště v Chlumci n. C.

O hráče se zde starají zkušení trenéři pracující zejména 
s mládeží i s dospělými. Přislíbená je vždy účast 
některých úspěšných mládežnických reprezentantů, 
zkušených trenérů a hráčů a současných či minulých 
reprezentantů České republiky.

nedohrán. Aktuální 49. ročník 2020/21 se hrál jako 
VOTROK pohár a ve finále v  Nechanicích Stěžery 
zdolaly Vysokou nad Labem B. Ladislav Škorpil.

17 
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ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE „C“:

 Nedílnou součástí činnosti OFS Hradec 
Králové, trenérsko-metodické a komise mládeže, jsou 
každoročně pořádaná školení a doškolení trenérů 
licence C.

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE ROZHODČÍCH: 

 Velkou pozornost věnuje OFS Hradec Králové 
rovněž vzdělávání stávajících rozhodčích a náborovým 
akcím pro získání nových rozhodčích, což je doslova 
běh na dlouhou trať. Novinkou bylo zavedení vlastních 
rozhodčích klubů, ale jsou zde velké rezervy. 

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK GALAVEČERA KFS SE 
KONAL V HRADCI KRÁLOVÉ 

  Za pořadatelství OFS Hradec Králové a 
Královéhradeckého KFS 17. ledna 2020  proběhl 
jubilejní  10.  ročník Galavečera krajského  
fotbalového svazu, jehož dějištěm byl 
tentokrát sál Nového Adalbertina v Hradci Králové. 
Tento galavečer zahájili úvodním slovem předseda 
VV KFS KHK Václav Andrejs a Alexandr Hrabálek, 
primátor města Hradce Králové. Zúčastnilo se 
na 270 hostů. Během večera obdrželo poděkování 
a ceny 56 oceněných v 15 anketách!

 Nabitý program večera byl pak 
zpestřen a proložen krásnými vystoupeními 
operní pěvkyně  Emmy Hubáčkové, 
zpěvaček  Daniely Štěpánkové  a  Emy 
Hubáčkové mladší, jako doprovod zahrála 
na harfu paní Antónia Petráková.

Vrcholem galavečera bylo jednoznačně 
předání cen  Jana Modřického, které 
bylo v  letošním roce více než důstojným 
oceněním těchto rytířů fotbalu v  kraji 
a bylo opravdu hodně emotivním a 
silným zážitkem pro všechny oceněné i 
zúčastněné hosty v  samotném závěru 
galavečera.

                                                                                   Text a fota: Lubomír Douděra 
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JIŘÍ TOMÁŠEK „60“   

 Významné životní jubileum 60 let oslavil Jiří 
Tomášek (nar. 28. 5. 1961), dlouholetý funkcionář TJ 
Slavoj Skřivany.  Až na krátkou epizodu v dorosteneckém 
věku, kdy působil v dresu sousední Červeněvsi, celou 
svou fotbalovou kariéru strávil ve Skřivanech, kde členem 
výboru od svých 25 let, tedy již úctyhodných 35 let. 

MILAN HAVLÍK „50“

 Významné životní jubileum 50 let nedávno oslavil 
Milan Havlík (nar. 24. 5. 1971), dlouholetý funkcionář a 
sekretář TJ Sokol Nepolisy. Od roku 2000 zastává v klubu 
pozici sekretáře a vedoucího fotbalu. Fotbalu se věnují i 
jeho synové Marián a Max (9 a 4 roky). 

JIŘÍ KRENČÍK „75“

 Nedávno oslavil významný životní mezník 75 
let Jiří Krenčík z Chlumce nad Cidlinou (nar. 11. 6. 
1946), dlouholetý funkcionář OFS Hradec Králové, 
Královéhradeckého KFS, rozhodčí a delegát OFS i KFS. 
Dlouhá léta byl činný v Asociaci školních sportovních 
klubů ČR a je spoluzakladatelem populárního Mc 
Donald ´s cupu v kopané. V současné době působí 
jako sekretář FK Chlumec n. C. Od OFS Hradec Králové 
převzal v roce 2016 ocenění Hradecká fotbalová 
osobnost. 

BOHUMIL RULF „80“

 Životní jubileum 80 let oslavil Bohumil Rulf (nar. 
16. 5. 1941), dlouholetý funkcionář Sokola Malšova 
Lhota.    Zde za více jak 50 let působil postupně jako 
trenér žáků, dorostu, mužů, předseda oddílu i celé 
Tělovýchovné jednoty. Zastával i funkci člena Revizní 
komise OFS HK. Od OFS Hradec převzal v roce 2013 
ocenění Hradecká fotbalová osobnost.

gratulujeme oslavencům:
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ZDENĚK BENEŠ „80“   

      Významné životní jubileum 80 let 
nedávno slavil Zdeněk Beneš (nar. 
30. 5. 1941), dlouholetý fotbalový 
funkcionář. Již jeho otec byl dlouhá 
léta funkcionářem fotbalového oddílu 
Spartak Hradec Králové, a tak rovněž 
pokračoval v jeho šlépějích. V 80. 
letech byl předsedou a prezidentem 
tehdejšího prvoligového klubu RH 
Cheb. Následně se v 90. letech vrátil 
do města pod Bílou věží, kde se 
stal ředitelem SKP Spartak Hradec 
Králové.

Do dalších let přejeme všem 
oslavencům zejména pevné 
zdraví, štěstí, osobní spokojenost 
a radost na sportovištích i mimo 
ně. Ke gratulantům se připojuje 
i Okresní fotbalový svaz Hradec 
Králové.
  Text a fota: Lubomír Douděra
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Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili : 
Michal Hruška, Jiří Gabriel, Lubomír Douděra, Martin Šmied, Michaela Šmídová 
Habrmanova 192
501 01 Hradec Králové

Lukáš Vojtěch 
člen 
VV OFS Hradec Králové

Firma Belsport, s.r.o. byla založena v roce 2012. Sídlí v Praze na Vinohradech, 
v  Belgické ulici číslo 1. Specializuje se na prodej sportovního, především 
fotbalového oblečení a vybavení. Je přímým dodavatelem značek Legea a 
Adidas. Disponuje i vlastním grafickým studiem, o jehož kvalitě svědčí i fakt, 
že potisky zajišťuje mimo jiné i pro dva prvoligové týmy – Bohemians a Slavii 
Praha. Obchodním ředitelem je Pavel Janeček, bývalý ligový fotbalista, jenž 
působil mj. v Hradci Králové, Liberci, Lázních Bohdaneč či Bohemians Praha. 

PAVEL JANEČEK, obchodní ředitel

Proč vaše firma podporuje fotbal v okrese Hradec Králové? 

Vzhledem k tomu, že pocházím z Východních Čech, s fotbalem jsem začínal 
v  Hradci Králové. Studoval jsem zde Strojní průmyslovou školu a hrál za 
Spartak Hradec Králové. Vytvořil jsem si zde spoustu fotbalových kontaktů 
a mám k tomuto kraji vztah. Díky fotbalu a trenérství mohu své zkušenosti 
uplatnit v Belsportu.

Po ligové kariéře jste u fotbalu zůstal. Kde nyní působíte? 

Odmalička jsem hrál fotbal na všech úrovních, včetně nejvyšší soutěže. 
Jakmile jsem skončil s aktivní hráčskou činností, navázal jsem trenérskou. 
V současné době trénuji Slovan Velvary v ČFL. 

Jaké je do budoucna vaše přání ve spojitosti s fotbalem? 

Přejeme si, aby se všichni, co se věnují fotbalu, vrátili nyní - po covidu - na 
hřiště a fotbalem se bavili. Zvláště pak to platí pro děti. 

Partner OFS Hradec: Společnost Belsport 
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Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové 
pro sezónu 2020/2021

Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili : 
J. Gabriel, F. Ježek, L. Douděra, M. Šmied, M. Šmídová, M. Hruška 
Habrmanova 192
501 01 Hradec Králové
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