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Úvodem

Vážení čtenáři,

přicházíme se zpravodajem OFS Hradec 
Králové č. 8 „FOTBALOVÉ HRADECKO“. 

Máme úspěšně za sebou první měsíc 
odehraných mistrovských zápasů a 
jsem rád, že se nám společně daří plnit 
vše, co je potřeba v  návaznosti na daná 
opatření a mohli jsme zatím odehrát 
všechna plánovaná utkání do konce srpna 
2021. Věřím, že tento trend bude nadále 
pokračovat. Začátkem září 2021 budou 
zahájena mistrovská utkání u zbývajících 
soutěží, a to malých forem fotbalu. Věřím, 
že i po návratu dětí a studentů do škol 
budou nadále pokračovat mistrovská 
utkání všech soutěží podle dané termínové 

listiny pro podzim 2021 a letošní sezóna bude 
konečně na jaře 2022 úspěšně dohrána. 
V tomto čísle jsme pro vás připravili opět několik 
zajímavých rozhovorů. Za zmínku například 
stojí rozhovor s  Jirkou Fejglem, ve kterém se 
seznámíte s  pohledem novináře na okresní a 
mládežnický fotbal. 
Odehraná mistrovská utkání v  srpnu 2021 
ukázala na velký problém, kterým je nedostatek 
rozhodčích. Z  tohoto důvodu musíme ve 
spolupráci s  kluby hledat cestu, jak přilákat 
k  pískání nové rozhodčí. Jedna z  cest je také 
zlepšení atmosféry a nálady na hřišti od fanoušků, 
hráčů a funkcionářů směrem k  rozhodčím. 
Z  tohoto důvodu plánujeme zvýšit aktivitu 
v  oblasti náborů nových rozhodčích. V  dalších 
číslech chceme postupně přinášet rozhovory se 
zasloužilými rozhodčími OFS Hradec Králové.  

V současné době připravujeme tipovací soutěže, 
kde se bude soutěžit o zajímavé ceny. Upoutávky 
postupně najdete na našem facebooku. Do 
dalšího čísla zpravodaje připravujeme bližší 
informace o tomto novém projektu OFS Hradec 
Králové. 

Úvodní slovo končím s  radostnou informací, že 
FC Hradec Králové si připsal první výhru, a to když 
porazil Plzeň. Věřím, že tato výhra tým nakopne 
k dalším výhrám a v tabulce FC Hradec Králové 
bude posouvat dopředu. 

Přejme si, aby soutěže pokračovaly podle plánu 
a letošní sezóna 2021/2022 byla konečně opět 
řádně dohrána.    
    

Ing. Martin Zbořil 
  předseda OFS Hradec Králové
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 Parádní start do okresního přeboru zažívají fotbalisté Malšovy Lhoty. Po 
třech kolech mají plný počet bodů a úctyhodné skóre 17:0 a úspěšně 
nastartovali cestu za vysněným postupem do krajské I. B třídy. „Všichni 
víme, za čím jdeme a musíme pro to udělat maximum,“ jasně nastínil 
plány klubu trenér ONDŘEJ NĚMEC (34), jenž u týmu působí pátý rok. 

Předminulou sezonu jste v době jejího předčasného ukončení 
v tabulce figurovali na prvním místě, taktéž nedohraný minulý 
ročník jste uzavřeli třetí a letos jste po třech kolech opět první. 
Je postup do kraje vaším hlavním cílem posledních tří sezon?

Ano, myslím si, že tým jsme měli a máme 
dostatečně silný. Minulý rok zaslouženě 
postoupily Stěžery a letos bychom o kraj 
chtěli bojovat my.

Podřídili jste tomuto cíli také letní 
přípravu?

Rozhodně. S  tréninkem jsme začali o 
něco dříve než asi většina ostatních klubů 
v naší soutěži. Také jsme se na ty tréninky 
scházeli ve vyšších počtech, než bývalo 
třeba minulé sezony obvyklé. Takže ano, 
myslím si, že jsme velmi dobře připraveni.

První tři zápasy jste vyhráli bez 
inkasovaného gólu, není to důvod 
k obavám, že by hráči mohli usnout na 
vavřínech?

Všichni víme, za čím jdeme a co pro to 
musíme udělat. Víme, že udržet se na prvním 
místě nebude jednoduché a musíme pro 
postup udělat maximum. V  tuhle chvíli se 
nějakého polevení úsilí tedy neobávám.

To, že jste ještě neinkasovali, rozhodně 
není náhoda. Co je podle vás tím hlavním 
důvodem vašeho úspěchu v defenzivě.

Kupodivu jsme se bránění v  tréninku 
nevěnovali nějak víc než obvykle. Máme 
ale vynikajícího brankáře Jašku a zkušené 
hráče v  obraně. Samozřejmě jsem s  naší 

obrannou hrou aktuálně velmi 
spokojený.

Kdo z týmů bude vaším 
největším rivalem v boji o 
postup?

Počítáme s  tím, že to 
pravděpodobně bude Nový 
Bydžov B.

Obměnil se oproti minulé 
sezoně nějak váš tým?

Naštěstí se nám podařilo kádr 
udržet kompletní, a naopak jsme 
ho vhodně doplnili o mladé a do 
budoucna velmi zajímavé hráče 
Marka Šaňka, Ondru Moravce a 
Vítka Vejra.

Chystáte se ještě někoho do 
týmu přivést?

Chtěli bychom ještě posílit na 
postu brankáře, ale nezlobte se, 
konkrétní jméno si ještě necháme 
pro sebe. Po tomto přestupu by 
ale tým už měl být kompletní.
     

                                                                                        
( jež)

Ondřej Němec, trenér Malšovy Lhoty:
Letos bychom o kraj chtěli bojovat my!



  Fotbalem se živí - i když trénuje jen třetí třídu. Navíc jím žije. JIŘÍ FEJGL 
se snaží pomoci týmu Sršňů z Kratonoh vyhrabat se na důstojnou pozici. 
Především ale už skoro třicet let píše o nejkrásnější hře, je novinář. A navíc je 
pyšný na výkony syna Matěje, který kope za Hradec.

Působíte jako hrající trenér v týmu FK Kratonohy, který jste po sestupu 
a rozpadu dávali znovu do kupy.

Do klubu se vrátili místní kluci, ke kterým se počítám, protože jsem za Sršně 
dlouho hrál. Samozřejmě se tak stalo po krachu projektu Jirky Štěpánka, 

který sice dotáhl do Kratonoh divizi, ale 
pak to skončilo klasicky… Rozhodli jsme 
se, že nenecháme Sršně padnout. Proto 
jsem začal trénovat, vrátili se Martin Nun, 
Karel Jakubec, bráchové Veverkovi… 
Hlavní roli ale mají David Hamák s 
Michalem Šiklem, bez nich by klub nežil.

Jak se vám oživovací proces daří?

Těžká věc. Já osobně jsem měl jasnou 
ambici. První rok postup do trojky, druhý 
do okresu. A v něm se usadit, užívat si 
pěkné zápasy s mančafty z okolí. Jenže 
přišel covid.

Jak vás zasáhl?

Ze čtvrté třídy jsme sice nakonec 
administrativně postoupili, ale pak začala 
velká nejistota. Odehrála se malá část 
další sezony a přišel konec na dlouhou 
dobu. Proto je v současnosti náš tým 
stejně jako soupeři nečitelný. Takže 
vlastně ani nemůžeme odhadnout, jak 
se budou vyvíjet další měsíce. Neberte 
to jako výmluvy, ale popis faktu a 
vysvětlení, proč nechci opakovat slova 
o tom, že chceme do okresu.

Co říkáte úrovni okresních soutěží a 
jakou vidíte další budoucnost fotbalu 
na vesnicích? Hráčů ubývá. 

Vezmu to maličko šířeji. Před 
pár lety - podle mého pohledu 
- začala padat úroveň vyšších 
soutěží. Naopak ty nejnižší (od 
čtyřky po okres) šly nahoru. 
Důvodem bylo, že starší kluci 
už nechtěli cestovat, ale fotbal 
neopustili. A jejich kvalita byla 
znát. Teď jsme, bohužel, v jiné 
situaci. Covid fotbal zastavil, 
ale na něj nemůže hodit úplně 
vše. Už před ním hráči ubývali, 
pořád táhnou většinu mančaftů 
ti starší. To je potřeba změnit, 
proto jsem rád, že jsme do 
Sršňů dotáhli dva tři mladší 
kluky. Na nich to bude.

Jste pro nějaké změny 
v systému soutěží nebo 
v pravidlech? 

Mluví se o tom, že by se mohly 
nižší soutěže hrát třeba sedm 
plus jedna. V žádném případě! To 
by byla cesta do hrobu. Pomalá, 
ale bolestivá. V pravidlech si 
však dovedu představit úpravy. 
Moc se mi líbí možnost pětkrát 
střídat. Možná jednou dojdeme 
k hokejovému střídání. Proč ne?

Ještě něco vás napadá?

JIŘÍ FEJGL, TRENÉR sršňů z KRATONOH: 
Covid za všechno nemůže. Je to na nás
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Ano, já jsem pro každou srandu. 
Miluju penaltové rozstřely, byl bych 
pro ně i v okresních soutěžích. 
Jasně, jsou názory, že ten bod navíc 
může ovlivnit konečné pořadí, že 
to není spravedlivé. Ale přece se 
chceme hlavně bavit a je jedno jestli 
ve trojce nebo okrese.

Dlouhé roky pracujete jako 
sportovní redaktor se zaměřením 
převážně na fotbal. Svého času 
jste psal o Nedvědovi, Rosickém. 
Jak tehdy se chovali, když se 
z nich staly hvězdy?

Zažil jsem, a jsem rád, mančaft Karla 
Brücknera. Portugalsko, Německo. 
ale k některým klukům jsem měl 
blíž. Hlavně k Tomášovi Rosickému, 
kterého považuju vedle pavla 
Černého staršího a svého syna 
(směje se) za nejlepšího hráče, co 
jsem kdy sledoval. Podobný případ 
byl Milan Baroš, s ním jsem jako 
novinář vlastně také vyrůstal. Tehdy 
byli cucáci, pak třeba v Baryho 
případě to bylo složitější. Ale dneska 
je z něj rozumný chlap.

Co vám z novinářské kariéry dalo 
nejvíc?

Poznal jsem všechny Liverpooly, 

Dortmundy, Juventusy, ale byla to jednoznačně 
doba, kdy se ještě moc nepsalo o jedenadvacítce. 
Byl jsem elév v Právu a dali mi ji na starosti. 
Trénoval ji Karel Brückner, já s ním strávil hodiny 
v debatách. Později jsme spolu měli občas 
konflikt, například na Euru 2008, kdy jsem se 
zeptal, proč Venca Svěrkoš nehrál druhý zápas, 
když první rozhodl, ale Brückner byl prostě nejvíc. 
Poslouchal jsem ho s otevřenou hubou.

Váš syn Matěj hraje za U14 v FC Hradec 
Králové a jeho tým patří k nejlepším 
v republice. Čím to je?

Budu namyšlenej a řeknu, že nepatří k nejlepším, 
ale je nejlepší. (směje se) Berte to jako nadsázku, 
ale kluci jsou fakt skvělí: vítězné typy, dříči, 
technici, běžci, ale hlavně zažraní do fotbalu. 
Vytvořilo se to tím, že měli super trenéry Vaška 
Hladkého a Petra Blažka, plus partu rodičů, která 
obětovala mraky času, energie i peněz. Jezdili 
jsme do ciziny a tam se mladí pánové omlátili.

Dá se odhadnout, jestli to většina kluků 
z týmu dotáhne až do ligy a případně dál?

To je zásadní dotaz. Asi před třema lety jsem se 
bavil s Richardem Juklem, on samozřejmě ví, že 
je v klubu výjimečný ročník. Říkal mi: Napiš si teď 
pět kluků, o kterých si myslíš, že z nich budou 
profíci. A garantuju ti, že to budou jiní. V tom je to 
zajímavé. Ve třinácti letech nemůžete říct, jak to 
dopadne. Přijdou holky, že jo…

O mládežnické kopané máte přehled. Neškodí mladým 
klukům různí agenti a agentury, které je už od dvanácti let 
zastupují?

Jednou vyšel ve Sportu rozhovor, nevím už s kým, ale s titulkem: 
Agenti jsou zlo. To je rozostřený pohled. Stejně jako jsou dobří 
hráči a špatní, jsou dobří a špatní manažeři. Zásadní roli hrají 
rodiče. Ti mohou zařídit, aby se klukovi nezamotala hlava, aby 
si nemyslel, že je něco víc, když má agenta. Nejlepší cesta je, 
když to neví.

A co říkáte na současnou výchovu mladých fotbalistů u 
nás? 

Mám zúžený pohled, protože sleduju hlavně Matesův růst 
v efcéčku. Mohou být jiné názory, ale já jsem zatím strašně 
spokojený s úrovní trenérů. Pánové jsou super. Oni vědí, že když 
se mi něco nelíbí, hned se ozvu. Jenže je lepší si to říct rovnou, 
i když nepříjemně, než dělat mrtvého brouka

                                                                                                     
 ( jtm)
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V úvodu sezony chytil střeleckou

Fotbalovým klubem číslo 2 je jak v hradeckém okrese, tak i v celém 
Královéhradeckém kraji FK Chlumec nad Cidlinou. Jeho první 
mužstvo totiž úspěšně válčí v České fotbalové lize. I v letošní sezoně 
to vypadá, že se bude pohybovat na špici tabulky.

Po úvodních dvou remízových zápasech (doma s Jabloncem B 1:1 
a v Mladé Boleslavi s tamním B týmem 2:2) přišly dva vítězné zářezy 
(doma s Teplicemi B 5:0 a v Brozanech 3:1) a rázem se chlumecký 
celek vyšvihl na třetí příčku.

Výraznou postavou úvodu sezony byl krajní záložník TOMÁŠ 
LABÍK. Šikovný fotbalista, jenž v závěru letošního roku (12. 
prosince) oslaví 30. narozeniny, měl po čtyřech zápasech na svém 
kontě čtyři vstřelené branky, což ho řadilo mezi nejlepší kanonýry 

soutěže po bok exligových borců jako 
jsou David Petrus (Živanice), Ladislav 
Martan (Přepeře) či Ondřej Zahustel 
(Mladá Boleslav B).

„Před každým zápasem mi moje 
dvouletá dcerka říká: Táto dej gól. 
Takže góly dávat musím (zasměje se). 
A jsem za to rád, do zakončení se hrnu, 
chci dávat branky a doufám, že v tom 
budu i pokračovat,“ říká chlumecký 
křídelník.

Moc nechybělo a mohl být v čele 
kanonýrů osamocen. Jenže ve druhém 
kole v Mladé Boleslavi proti domácímu 
béčku nedal v 89. minutě za stavu 2:2 
penaltu. „Já si věřil, že ji dám. Bylo 
by skvělý takhle v poslední minutě 
Boleslav vyloupit, ještě když jsme 
skoro po celý zápas prohrávali. Po tom, 
co jsem ji neproměnil, mě to hodně 
mrzelo. Hlavně kvůli klukům, protože 
všichni makali do poslední minuty na 
sto procent,“ přiznal obounohý hráč.

Chuť si však spravil hned v dalším mači, 
kdy proti teplickému béčku skóroval 

dvakrát. „O to mi tak trochu i šlo, 
po té neproměněné penaltě jsem 
to chtěl týmu co nejrychleji vrátit. 
Jsem rád, že se to povedlo hned v 
následujícím zápase,“ oddychl si.

Dost možná, že první z jeho dvou 
tref bude nejrychlejší v celé soutěži. 
Chlumečtí se totiž radovali již po 
dvaadvaceti vteřinách utkání! „Z 
rozehry se dostal míč k našemu 
gólmanovi, který ho poslal dlouhým 
nákopem směrem ke mně. Balon 
skončil u pravého beka soupeře, 
který si ho špatně zpracoval. Já toho 
využil, míč jsem mu vyšťouchnul a 
řítil jsem se ze strany sám na branku,“ 

Labíka motivuje hlavně dvouletá dcera
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    „Před každým zápasem mi moje dvouletá dcerka říká:
Táto dej gól. Takže góly dávat musím.“ 
                                                                                                                           Tomáš Labík



líčí opora třetiligového týmu. 
Labík poté svůj samostatný únik 
zleva zakončil levačkou přesně 
ke vzdálenější tyči.

„Všechno se to semlelo tak 
rychle, že jsem se ještě ani 
nezapotil a už se šel radovat 
se spoluhráči. Občas něco 
podobného zkoušíme, ale 
o záměr nešlo. Bylo to tak 
trochu i štěstí. V minulosti 
jsem už jeden podobně rychlý 
gól dal. Bylo to ještě v dresu 
Převýšova v Litoměřicích, kdy 
jsem skóroval také v 1. minutě 
zápasu. Dá se říct, že to byla 

stejná situace jako teď,“ usmívá se 
forvard, který si více než dobře rozumí s 
míčem.

Chlumecký mančaft má od začátku letní 
přípravy nového trenéra. Jana Krause, 
jenž skončil na vlastní žádost, vystřídal 
Michal Šmarda, který ještě donedávna 
asistoval Václavu Kotalovi v prvoligové 
Spartě Praha.

„Za mě si na něj zvykáme dost rychle. 
Má dost cenných zkušeností, které 
můžeme využít v náš prospěch,“ 
přikyvuje Tomáš Labík. Jaký rozdíl vidí 
mezi Krausem a Šmardou? „Z mého 
pohledu po nás pan Šmarda chce 
více organizovanější a náročnější hru 
směrem do defenzivy. V tom je ten 
zásadní rozdíl. Ještě si to všechno 
trošku sedá, ale víme, co po nás 
požaduje,“ dodává na adresu nového 
kouče.

Ať tak či tak, jeden z klíčových mužů FK 
Chlumec nad Cidlinou chce být s týmem 
letos úspěšný. „Budeme makat tak, 
abychom se na konci sezony umístili v 
tabulce ČFL co nejvýš,“ říká odhodlaně.

Chlumec bojuje také v tuzemském poháru. 
V 1. kole MOL Cupu zvítězil hladce (5:0) 
na půdě Brandýsa nad Labem, účastníka 
divizní skupiny B. Ve 2. kole se už představí 
na svém stadionu, kde na něj ve středu 8. 
září (17.00) čeká prestižní východočeské 

derby s druholigovou Chrudimí.

„Je to velmi kvalitní soupeř. Tím, že se někteří kluci mezi sebou 
znají, to může znamenat více vyhrocenější zápas. Budeme chtít 
uhrát co nejlepší možný výsledek a každopádně se popereme 
o postup. V našich silách to je. Motivací pro nás jsou také naši 
fanoušci, kterým bychom rádi dopřáli podívanou s atraktivním 
soupeřem z první ligy,“ má jasno Tomáš Labík.

                                                                                                                              
(tom)

                                                                                                                   (foto: Martina Hegerová)
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Všesportovní stadion výstavba 1960

Spartak Hradec Králové 1959-60 mistři

Zápas se Spartou: 3-2, 32 tisic diváku rok 1972

Zápas se Spartou: 3-2, 32 tisic diváku rok 1972

Všesportovní stadion dokončení 1966

Staré hřiště U nemocnice rok 1921

Staré hřiště U nemocnice rok 1921
Staré hřiště U nemocnice - hokej rok 19428 

vzpomínka na hradecké fotbalové Arény
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Všesportovní stadion rok 1997

Všesportovní stadion rok 2016

Všesportovní stadion rok 2010

Všesportovní stadion bourání rok 2017

Nová Aréna 2023Nová Aréna 2023 9 



10 

120 let kopané v okrese Hradec Králové

Systém soutěží vydržel beze změn po celé toto desetiletí. V letech 1973 
až 1978 jsme, až na roční výjimku ze sezony 1975/76 (Rudá Hvězda 
Hradec Králové), neměli v krajském přeboru žádného účastníka, když 
nepočítám převelený vojenský oddíl VTJ Dukla Hradec Králové, který 
byl převelen z Olomouce, a Spartak Hradec Králové B.

Za tuto dobu nejvíc odehrály v  nejvyšší krajské soutěži tři týmy: 
Třebechovice, které však v  polovině sedmdesátých let klesly do I.A 
třídy. Mezi krajem a I. A třídou se pohyboval i Nový Bydžov. Ten v závěru 
po devatenácti letech krátce spadl do nejnižší krajské soutěže. Nové 
desetiletí zahájila účastí v  kraji hradecká Rudá Hvězda, ale i ta pouze 
pendlovala mezi nejvyšší soutěží kraje a o stupeň nižší I. A třídou.                                                                                    
O chlumeckých týmech jsem se zmínil už minule. Dvě sezony se zde 
hrály derby zápasy v I. A třídě. Kralování Dukly nemělo dlouhého trvání, 
po postupném propadu v  polovině sedmdesátých let vojenský klub 
zaniká. 

Tradiční účastník z Nového Hradce

V  nejnižší krajské soutěži potvrzuje zlepšení z minulých let Malšova 
Lhota a hradecká Slavia. Těmto klubům se sice nepodaří dostat do 
nejvyšší soutěže, ale v nižších krajských se jim vede dobře. Tradičním 
účastníkem této soutěže byl Nový Hradec Králové. Hradecké Kukleny 
postoupily v závěru desetiletí dokonce do I. A třídy. Bylo to období, kdy 
přicházel jejich vzestup.

10 

6. díl: Sedmdesátá léta: V kraji jsme vyklízeli pozice

Jen krátce nakoukla do krajské 
soutěže Myštěves, aby se ke 
konci tohoto desetiletí zase vrátila 
do okresu. To samé platí také o 
Lokomotivě Hradec. Smiřice hrály 
v I. B třídě čtyři a Kosičky tři sezony. 
Malšovice z této soutěže v závěru 
desetiletí spadly. Krátce v ní 
bojovaly Dohalice a v závěru ještě 
poprvé v kraji Lhota pod Libčany. 
Poměrně divoké bylo působení 
týmu VŠ Hradec Králové: Hrál pod 
hlavičkou Dynama, jako VLVDU, 
aby jej v závěru nahradil názvem 
VTJ HK B.

Krátká epizoda Baníku

V okresních soutěžích se na 
jeden rok objevují hradecký Baník, 
který získal jediný bod v  sezoně 
a otázkou zůstává, kde hrál své 
zápasy, a pak také Čechie. Na tři 
roky Foma, zřejmě krátkodobý 
pokračovatel Svobodných Dvorů Černá kronika z okresního fotbalu
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a B týmy krajských oddílů. 
Oficiálně začaly hrát Libřice, jimž 
se hned na začátku docela dařilo, 
Kobylice a Vysoká nad Labem, ta 
však jen krátce.

Znovu začal žít fotbal v Hlušicích, 
Černilově, Praseku, Lužci, 
Starém Bydžově či Převýšově. 
Z  Náchodska se objevují 
Rasošky, kam se naopak vracejí 
Velichovky.

Naopak s  kopanou končí 
Svobodné Dvory a tradičně 
přerušují činnost některé B týmy 
a Kratonohy. 

Zajímavosti: V sezoně 1977/78  
asi naposledy nastoupily v jedné 
soutěži A i B týmy stejného 
oddílu, jednalo se o Třebeš. 
Začátkem desetiletí spatřil světlo 
světa okresní pohár dospělých.

Co se týče hřišť a stadionů: 
Byl vdobudován areál na 
Slavii s  travnatým i škvárovým 
povrchem. Škvára byla mj. na 
Všesportovním stadionu, U 
nemocnice, kde ji měli jako 
alternativu k  trávě, trvale na 
Lokomotivě a Rudé Hvězdě. 
Toto desetiletí se stále ještě 
hrálo ve Svobodných Dvorech 

na Meteoru. Postupně se ale přestával hrát mistrovský fotbal ve  Věkoších na 
Čechii. Hřiště fotbalových parametrů bylo ve Svinarech. Až koncem tohoto 
desetiletí se začíná stavět hřiště na Bavlně, ale například areál Háječek byste 
zatím hledali marně.
t

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

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

Fotografie postupující Lokomotivy do I.B třídy 1976/76

Momentka ze zápas na hradecké Lokomotivě 
(1.B třída) čerevn 1972. Souboj Dlab vs Košťál

Gumotextilní kopačky

http://historie-fotbalu-v-okresu-hk.webnode.cz/
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Fotbal ve Smiřicích slavil 100 let se Slavií Praha

12 

   Smiřice - Zdejší fotbalový klub SK Smiřice na prahu nové 
sezóny oslavil 100. výročí založení kopané. Na místním 
stadionu se od dopoledne představily mládežnické týmy až po 
dospělé. Postupně nastoupily mini přípravky, starší přípravky a 
starší žáci. Následoval duel Stará garda Smiřice vers. Boguszov 
Gorce (Polsko) a třešničkou na narozeninovém dortu oslav byl 
start starších pánů Slavie Praha proti nováčkovi 1. B třídy SK 
Smiřice. Nechybělo předávání pamětných plaket dlouholetým 
hráčům a funkcionářům SK Smiřice, což byly hodně emotivní 
momenty. Tečkou stoletých oslav byla zábava. Všichni 
přítomní, jichž bylo v ochozech na pět set, si celodenní akci, 
kterou moderoval Bohumil Lemfeld, určitě užili.  

Stará garda SK Smiřice - Boguszov Gorce (Polsko) 5:8 
(3:3). Fakta - branky domácí: Tokár 3, Hampl, Jakubec, 500 
diváků, rozhodčí Buchta (Mareček a Prušinovský). 

SK Smiřice - Garda Slavia Praha 
2:4 (0:2). Fakta - soupisky SK 
Smiřice: Brom, Olah K., Ponikelský, 
Mikunda, Martinů, Čekal, Morávek, 
Ruml, Čapek, Zemek, Tarantík, 
Olah L., Michalčík, Koutník. 

Garda Slavia Praha: Bureš, Luk. 
Došek, Jeslínek, Macháček R., 
Penc, Macháček D., Klinka, Volešák, 
Hrdlička, Pešír, Janoušek, Smrčka, 
Mareš, Kalivoda. Branky: Tarantík, 
Koutník - Janoušek 2, Klinka 2, 500 
diváků, rozhodčí Mareček (Buchta 
a Prušinovský).
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Cerekvice - Sendražice 1:3 AM GNOL 3. třída „východ“ 14. 8. 2021.

Start nové fotbalové sezóny: Cerekvice (zelený dres) - Sendražice

13 
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JAROMÍR PRŮCHA SLAVÍ „50“   

       Hlušice - V těchto dnech slaví významné životní 
jubileum 50 let Jaromír Průcha (nar. 23. 8. 1971), 
dlouholetý hráč a funkcionář RMSK Cidlina Nový 
Bydžov, sekretář tehdejší SK Čechie Hlušice a doslova 
duše zdejšího fotbalového oddílu. 

 Do dalších let přejeme oběma jubilantům zejména 
pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na 
fotbalových hřištích i mimo ně. K řadě gratulantům se 
připojuje Okresní fotbalový svaz Hradec Králové.

DR. LUBOMÍR SEDLÁČEK SLAVÍ „70“

 Hradec Králové - Významné životní jubileum 70 
let slaví v těchto dnech Dr. Lubomír Sedláček (nar. 14. 8. 
1951), dlouholetý fotbalový funkcionář.
 Působil ve funkci předsedy Královéhradeckého 
KFS, dále byl členem Disciplinární komise FAČR a 
předsedou DK KFS, znám je též jako rozhodčí a delegát v 
tehdejším Východočeském kraji a OFS Hradec Králové, v 
současné době je členem STK OFS Hradec Králové.

gratulujeme oslavencům:

14 
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Více než čtyři roky čekali fotbalisté Hradce Králové na vítězství 
v nejvyšší soutěži. Dočkali se v neděli 29. srpna, kdy v Mladé 
Boleslavi porazili v 6. kole Plzeň 1:0. Cennou výhru nad favoritem 
zařídil krásnou střelou zkušený záložník Jakub Rada. Votroci 
v letošní sezoně konečně zažili chuť výhry a počet získaných bodů 
navýšili na šest.  

Hradečtí naposledy vyhráli v lize 27. května 2017, kdy v posledním 30. 
kole ročníku porazili Bohemians 1:0. Jediný gól tehdy vstřelil František 
Čech, člen současného kádru, byla to zároveň jeho první ligová trefa. 
Ale už před zápasem bylo jasné, že Votroci sestupují do druhé ligy. 

Triumf nad Plzní měl radostnější příchuť. 
Jednak Viktorii porazili po dlouhých 
dvaceti letech, naposledy v  sezoně 
1998/99 dvakrát 3:0 a jako hráč u toho 
byl současný šéf klubu Richard Jukl. A za 
druhé svěřenci trenéra Miroslava Koubka 
v  úvodních zápasech letošního ročníku 
herně zaujali, ale nedobrá koncovka 
jim přivála pouze tři body za remízy 1:1 
s  Bohemians, v  Karviné a s  Libercem. 
Následně přišly prohry s  účastníky 
evropských pohárů Slováckem (0:1) a 
Spartou (0:4), kde se Votroci statečně 
drželi hodinu. Proto je výhra nad Plzní tolik 
důležitá. 

„Jsou to pro nás cenné tři body. Navíc 
proti takovému soupeři. Pro nás je 
to obrovská vzpruha. Nemáme tolik 
zkušený tým. Věřím, že teď z nás 
spadne ostych a nervozita,“ glosoval 
výhru autor gólu Jakub Rada, jehož trefa 
z  58. minuty snesla označení výstavní. 
Bývalý reprezentant z hranice šestnáctky 
poslal míč levačkou do horního rohu 
plzeňské branky.

„Byl to můj nejhezčí gól v kariéře,“ 
přiznal Rada a prozradil, že gól věnoval 
manželce k narozeninám. 

Ale nechybělo málo a hrdina zápasu 
v době své trefy už na hřišti být nemusel. 
Trenér Koubek uvažoval, že kreativního 
záložníka stáhne ze hry. „Nebudu si hrát 

na hrdinu a přiznávám, že Kubu 
Radu jsem chtěl střídat, jelikož 
ve středu hřiště jsme nestíhali, 
ale o přestávce jsem si říkal, že 
ještě počkám,“ přiznal Koubek.

Sám Rada, ve čtyřiatřiceti letech 
nejzkušenější hráč Hradce, se 
tomu jen usmíval. „Pravdou je, že 
v první půli nám tam haprovalo 
napadání a posouvání. Vždycky 
nám tam vyplaval volný hráč. 
Nevypadlo to dobře. Trenér tam 
chtěl udělat nějakou změnu a já 
jsem byl na paškále. Naštěstí 
ji neudělal,“ řekl Jakub Rada, 
který dal vzápětí koučovi ráznou 
odpověď.

Hradecké nyní čeká reprezentační 
pauza. V lize opět nastoupí 12. září 
v Českých Budějovicích. O týden 
později se v Mladé Boleslavi hraje 
třeskavé derby s Pardubicemi. 
                                                     

( jtm)
                                         (foto: Luboš Lorinc)

Votroci po čtyřech letech slaví 
ligovou výhru, udolali Plzeň



Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové 
pro sezónu 2021/2022

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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