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Derby je naše!
Exligista Michal Lesák
dál střílí góly v okrese

Chlumecký trenér Hrabík:
Tým máme hodně kvalitní

Rozhodčí Oldřich Štancl:
Dlouhých 37 let s píšťalkou

se podařilo vždy výhercům předat osobně.
Partnerem této soutěže v dalších čtyřech kolech
bude firma GÓL, která má pro vítěze každého
kola tipovací soutěže připravenou dárkovou
poukázku na stejnou částku 500 Kč. S další
novinkou, s kterou přicházíme, od tohoto čísla
jsou také pravidelné rozhovory s rozhodčím OFS
Hradec Králové a pokračujeme také s rozhovory
s partnery OFS Hradec Králové.
V tomto čísle také najdete mimo jiné rozhovor
s osobností hradeckého fotbalu Michalem
Lesákem nebo článek o zářijové trenérské
rošádě v Chlumci nad Cidlinou.
Máme za sebou úspěšné derby s týmem
Pardubic jak ve fotbale, tak i v hokeji. Tato utkání
měla vždy svůj náboj a bylo a je vždy příjemné
tato derby vyhrát.
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Exligista Michal Lesák
dál střílí góly v okrese

Úvodem

Dne 28. září 2021 se uskutečnily výběry OFS
našeho kraje v kategorii U - 11 a U - 12. V dalším
čísle Mirza Rahimič, předseda KM a TMK OFS
Hradec Králové čtenáře našeho zpravodaje bude
informovat o výběrech kluků OFS Hradec Králové
Vážení čtenáři,
U - 9, U - 10, U - 11, U - 12 a U - 17 a výběry
dívek WU - 11 a WU - 13 a dále podá informace o
přicházíme se zpravodajem OFS Hradec plánovaném školení a doškolení trenérů fotbalu
Králové č. 9 „FOTBALOVÉ HRADECKO“. licence „C“ na našem okrese.
Jsem moc rád, že se nám daří odehrát
plánovaná mistrovská utkání a máme za
sebou už dva měsíce soutěžního ročníku
2021/2022.

Jsem velký optimista v tom, že rozehraná sezóna
2021/2022 bude nadále pokračovat podle
plánované termínové listiny FAČR, KKFS a OFS
Hradec Králové.
						

V měsíci září 2021 jsme přišli s novinkou v
podobě tipovací soutěže. Jsem moc rád,
že o tuto novinku byl velký zájem a mohli
jsme v každém kole vyhlásit vítěze. První
čtyři kola sponzorovala společnost JAKO,
která pro vítěze připravila dárkový poukaz v 		
hodnotě 500 Kč. Poukázky na tuto částku
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Ing. Martin Zbořil
předseda OFS Hradec Králové

Chlumecký trenér Hrabík:
Tým máme hodně kvalitní
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Rozhodčí Oldřich Štancl:
Dlouhých 37 let s píšťalkou

Michal Lesák (46) pořád hraje:
Atmosféra v Dobřenicích mi stála
za prodloužení kariéry

ani nijak nepovyšoval. Chovám se vždy ke každému
hráči stejně. A můj syn to dobře ví, že nikdy nebude
mít oproti spoluhráčům výhodu. Stejně jako ostatní
kluci, i on si musí nominaci zasloužit.

protihráčů pozná bývalého
ligového hráče? Nevznikají
potom třeba nějaké zvláštní
situace?

Za Dobřenice jste ve III. třídě nasázel během Ano, občas se to stane. Většina
osmi zápasů 15 branek. Nepřemýšlel jste, že protihráčů je v pohodě, ale najdou
byste třeba zkusil ještě nějakou vyšší soutěž? se i tací, co se chtějí vytáhnout.
A to je jedině dobře. Spíše si mě
Určitě ne. Já už jsem rád, že ve zdraví dohraju a nic dobírají diváci, když netrefím bránu
vážného se mi nestane. Myslím, že v mém věku je nebo zkazím přihrávku. To potom
tohle akorát.
slyším, co jsem za kopyto, které
hrálo ligu (směje se). Ale to vše
Jak jste se do Dobřenic dostal?
k fotbalu patří.

MICHAL LESÁK se do velkého fotbalu odrazil
z Hradce Králové, kde také vstoupil do ligy. Za svoji sportovní
kariéru vystřídal kluby jako Bohemians Praha, Baník Ostrava
nebo Příbram, dohromady odehrál 138 zápasů a dal 7 gólů. I
v šestačtyřiceti letech pořád hraje. V dresu Dobřenic, které
vedou skupinu západ ve III. okresní třídě, vstřelil už 15 gólů. V jeho Oslovil mě asi před třemi lety jeden tehdejší hráč. Já
v té době již fotbal nehrál a věnoval jsem se pouze
stopách jde i jeho syn, kterého trénuje v týmu Třebše U14.
trénování syna. Postupem času mi každotýdenní
Když porovnáte dobu, kdy jste s fotbalem začínal a zápřah lehce chyběl, tak jsem nabídku přijal.
současnost, jak se změnil přístup k dětem?
Jaká je v týmu atmosféra?
Já myslím, že přístup je stále stejný. Vyvíjí se především
Výborná. Už ve chvíli mého příchodu do Dobřenic
tréninkové metody a herní cvičení.
Trenéři vždy pracují s dětmi podle svého nejlepšího umu. Ale mě atmosféra v týmu zaujala natolik, že mi stálo za
část toho z dob mých začátků se nemění. Občas mi však chybí to si prodloužit sportovní kariéru. Místní předseda
u dětí větší soutěživost a rivalita. My to měli v sobě už od mládí, Honza Veselý dělá maximum pro spokojenost
hráčů a ti zase na oplátku dělají radost jemu. A po
kdy jsme kopali na sídlištích za barákem.
zápasech všechno společně zapijeme.
Co nejdůležitějšího se snažíte hráčům předat?
Osm utkání jste nenašli nikoho, kdo by vám
Především chci, aby je fotbal bavil. Snažím se být kreativní a dokázal sebrat jediný bod. Věříte si na postup?
zároveň předávat zkušenosti, které jsem nabral během kariéry. Mluvit o postupu je zbytečné. Momentálně hrajeme
zápas od zápasu. Do každého utkání jdeme s chutí
V čem je náročné trénovat tým, ve kterém máte syna?
a chceme ho vyhrát. Jít si jenom zahrát není můj
šálek.
Já v tom nic náročného nevidím. Od té doby, co trénuji syna jsem
se nesetkal s negativním názorem. Nikdy jsem ho neprotěžoval, Stává se vám často, že ve vás některý z

Jak se udržujete v kondici?
Sportuji pravidelně. Ne sice moc,
ale nějaký pohyb stále mám. Těžím
především ze zápasů a v týdnu si
se synem na jeho tréninku zahraji
bago či fotbálek. V létě u mě vítězí
převážně cyklistika a v zimě si
zajdu do posilovny.
(jež)
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„Svolal jsem ještě dva členy výboru a
odsouhlasili jsme si to,“ přiblížil Jiří Ryba,
hlavní mecenáš stabilního mančaftu ČFL
skupiny B. Chlumec má letos ambice na
špičku tabulky a rozhodně k ní neměl
daleko. Šmardovi zlomilo vaz, když tehdy
prohrál dvě domácí utkání za sebou (Dukla
Praha B 1:2, Zápy 0:1). A zřejmě nejen to.
„Čekal jsem od něho víc. Základní
chybou bylo, že s námi prakticky nic
nekonzultoval včetně mě, s nikým se
moc nebavil. Posledně jsem to ještě
nechal být, ale teď už jsem řekl NE,“
vysvětlil Ryba hlavní důvody tohoto
razantního kroku.

Chlumec měnil trenéra, Šmarda
už není u třetiligového týmu:
Je to jen něco málo přes tři měsíce, co k chlumeckým fotbalistům přicházel
nový kouč. Jana Krause, jenž skončil na vlastní žádost, tehdy vystřídal Michal
Šmarda, který ještě na jaře asistoval Václavu Kotalovi u prvoligové Sparty Praha.
Střihem se přesuneme do září a všechno je zase jinak. Šmarda už není u
třetiligového týmu, neboť byl poměrně nečekaně zbaven funkce hlavního
trenéra.
„Vedení klubu odvolalo Michala Šmardu z pozice kouče A mužstva. Nahradí
ho jeho dosavadní asistent Tomáš Hrabík. Michalovi děkujeme a přejeme
hodně úspěchů v další trenérské kariéře,“ zaznělo tehdy v prohlášení, které
vyvěsil klub na sociální sítě.
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Padesátiletý Šmarda vydržel v Chlumci
necelé tři měsíce. Ze svého odvolání byl
logicky hodně zaskočen. „Dá se hovořit
o zklamání. To, že jsem tam skončil, je
ve mně. Nevím vůbec důvod, protože
vedení se mnou nemluvilo. Měl jsem
pouze pětivteřinový rozhovor s panem
Rybou, který mi oznámil, že končím.
Mrzí mě to hlavně vůči klukům, vůči
celému týmu a lidem okolo, ať už se
jedná o maséra nebo o fanoušky. Víc k
tomu nemám co říct,“ pronesl Šmarda.
Už když přicházel do Chlumce nad
Cidlinou, tak věděl, že šéf mužstva
trenérům rád mluví do jejich práce. „S
panem Rybou jsem měl na toto téma
rozhovor a řekli jsme si k tomu jasné
věci,“ má jasno.

Je si vědom, že udělal něco
špatně? Udělal by nyní něco jinak?
„Nevím, nic mě nenapadá, co
se týká týmu a těch věcí okolo.
Opravdu nic,“ kroutil hlavou.
„Doma jsme zbytečně ztratili
dva zápasy. Vím, že se ve
fotbale na kdyby nehraje, ale
stačilo by, kdybychom jedno
z těchto dvou utkání zvládli,
plus
kdybychom
minutu
před koncem duelu v Mladé
Boleslavi proměnili penaltu,
tak jsme měli o pět bodů více a
byli bychom někde úplně jinde.
A to ještě v situaci, kdy tým jde
do každého utkání, dá se říct, v
úplně jiné sestavě. Dost kluků
z kádru se zranilo a někteří se
vracejí po zranění. Takže tým
ještě ani jeden zápas nebyl
pohromadě,“ zmínil poměrně
důležitý fakt.
Kdyby byl chlumecký celek
kompletní, figuroval by na
špici tabulky? „Je to možné,
ale člověk neví, jak by se to
vyvíjelo. Nicméně mužstvo má
určitou kvalitu a byl by velký
předpoklad pro to, aby byl v
tabulkovém postavení výš,“
říká Michal Šmarda.
(tom)

Ačkoli je Hrabík na trenéra v pětatřiceti letech
stále mladý, zkušenosti mu nechybí. Sbírat
je začal v Převýšově pod dozorem svého
otce, jenž v klubu, který později majitel Jiří
Ryba přestěhoval do Chlumce, byl hlavním
trenérem. Problém s respektem u hráčů
starších, než jen on sám, prý Hrabík nikdy
neměl.
„Sám nevím, čím to bylo, asi nějaká
přirozená autorita,“ usměje se.

Rošáda v Chlumci: Šmardu
vystřídal Hrabík

„Základ pro mě je, že s hráči mluvím vždy
na rovinu a v mých začátcích mi pomohl
i přístup a pomoc zkušenějších hráčů v
týmu, za což jim musím velmi poděkovat,“
dodává už s vážností.

Hrabík ještě předtím za Převýšov sám
hrál. Byl dokonce u slavné pohárové výhry
nad pražskou Slavií v roce 2011. Pak ale
přišel infarkt, který si vynutil konec kariéry
a rekvalifikaci na trenéra. „Trénování mi to
V polovině září došlo k trenérské rošádě na lavičce fotbalistů vynahrazuje, navíc příležitostně si jdu za
třetiligového Chlumce nad Cidlinou. Bývalého ligového hráče Převýšov kopnout třetí třídu, za což jsem
Michala Šmardu po dvou a půl měsících nahradil jeho dosavadní rád,“ vysvětluje.
asistent TOMÁŠ HRABÍK.
Chlumec nad Cidlinou, štika minulých
„Všechno se to seběhlo strašně rychle, ale dá se říct, sezon, se však stále nemůže chytit, nachází
že jasno jsem měl hned,“ vrací se Tomáš Hrabík zpátky se blízko středu tabulky ČFL skupiny B.
k událostem, kdy dostal nabídku vést tým místo Michala Šmardy, „Myslím, že tým máme hodně kvalitní.
mistra ligy se Spartou a někdejšího hráče Hradce, Králové. Vše Jdeme od zápasu k zápasu a uvidíme,
se událo v polovině září po sedmém kole a prohraném zápase na co nám to bude stačit. Určitě se ale
s týmem SK Zápy (0:1).

chceme pohybovat v horní části
tabulky,“ nastínil plány ambiciózního
klubu Tomáš Hrabík.
Pokračovat by Hrabík chtěl i ve
spolupráci s prvoligovým Hradcem
Králové. „Spolupráci s Hradcem
máme nastavenou celkem dobře už
delší dobu. Pro nás je to plus a máme
radost, že kluci k nám rádi chodí,“
nechal se slyšet jeden z nejmladších
třetiligových trenérů.
Nyní jsou v týmu z mladých Votroků
brankář Ondřej Mach, obránce Daniel
Finěk, či perspektivní střelec Denny
Samko. Přijít by mohli i další. V Chlumci
mohou herně růst. „U nás na ně bude
určitě větší tlak a budou mít větší
odpovědnost za výsledky. Měli by
být ti klíčoví hráči. Nejideálnější by
bylo, kdyby se kluci u nás rozehráli,
posbírali zkušenosti a pak se rovnou
zařadili do hradeckého áčka. To by
byli spokojení asi všichni,“ dodal
Tomáš Hrabík.
(tom)
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Jiří Krenčík převzal Cenu Dr. Václava Jíry
Praha/Chlumec n. C. - V letošním roce uplynulo 100 let od narození Dr. Václava
Jíry a i tento fakt orámoval slavnostní vyhlášení udílení cen pojmenovaném po
významném funkcionáři českého, československého i evropského fotbalu.
Ocenění laureátů proběhlo v hotelu Pyramida v Praze, slovem ho provázeli
moderátoři ČT Kateřina Nekolná a Stanislav Bartůšek, o dobrou náladu účastníků
se starala Heidy Janků. Význam akce podtrhli svou účastí předseda FAČR Petr
Fousek, generální sekretář Michal Valtr a členové Výkonného výboru FAČR,
mezi nimiž nechyběl ani předseda Královéhradeckého KFS Václav Andrejs.
Malou plaketou Ceny Dr. Václava Jíry byl oceněn i MGR. JIŘÍ KRENČÍK z
Chlumce nad Cidlinou. Celý život působil ve fotbale, a to jako hráč, trenér,
funkcionář, rozhodčí i delegát v kraji i celostátních soutěžích. Na těchto úrovních
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už se vracejí vzpomínky na
léta minulá, na společné
známé. Zrovna teď na
ocenění v Praze jsem
si povídal s generálním
sekretářem, zjistil jsem,
že je ze Šternberka z
Olomouckého kraje, kde
jsem dlouhá léta působil,
a hned jsme si měli o čem
povídat. Rád vzpomínám
i na svou činnost v AŠSK,
kde jsem měl na starost
školní fotbal, podílel se
vzniku Mc Donald´s Cupu.
No a co mi fotbal vzal,
snad jen čas a někdy mi
pocuchal nervy, to je však
na delší povídání někdy
A tak jsme se zeptali, co Ti fotbal dal, jindy.“
co vzal?
Co dál, budeš ještě
„Fotbal je krásná hra a fenomén, pokračovat?
který zasáhl převážnou většinu z nás a
„Čas letí jako splašený,
stal se součástí našeho života. Kulatý
nesmysl mi přinesl různé zážitky, někdy léta přibývají, ale i já říkám,
veselé, jindy smutné, hlavně však nová tak jako mnozí další, že věk
přátelství, kamarádství, jež vydržela i je jen číslo. Člověk je tak
dodnes. Častokrát jsme se pohádali, stár, jak se cítí a já se zatím
vynadali si, ale zašli na pivo a vše bylo cítím dobře, koronavirus
v pořádku. Člověk se pohybuje po naší mě nezdolal, a tak, pokud
vlasti, a tu najednou se potká s někým a bude zájem, bych rád ještě
říká si, toho chlapa jsem už někde viděl, ve fotbalovém hnutí zůstal
slovo dá slovo, až zjišťujeme, jak jsem ho a působil.
kdysi vyloučil, samozřejmě neprávem, a
pracoval též v různých komisích, a to jak v
Královéhradeckém kraji, tak i na Moravě,
zejména v Jeseníku i v kraji Olomouckém.
Dlouhá léta býval garantem školního
fotbalu v AŠSK ČR a spoluzakladatelem
populárního Mc Donald´s Cupu v
kopané. Jako vedoucí výprav byl na
MS školních klubů v italském Cagliari,
pomáhal organizovat Regions Cup
na území Královéhradeckého KFS,
působil i ve škole mladých rozhodčích.
Momentálně je sekretářem FK Chlumec
nad Cidlinou, nově členem komise pro
historii a statistiku FAČR a stále ještě
delegátem Královéhradeckého KFS.
Výčet jeho činností je značně rozsáhlý, i
tak ale neobsahuje vše, co za svůj bohatý
život populární Jirka Krenčík dosáhl.

A jak se na Tvou činnost
dívají Tví blízcí?
„Mám přítelkyni, se
kterou si velmi dobře
rozumím a která mě ve
všem podporuje. Mé tři
dcery již mají svůj život,
já však se snažím v rámci
svých
možností
jim
pomoci a samozřejmě se
vždy těším na setkání se
svými vnuky a vnučkami.“
A co říkáš na současný
fotbal a dění kolem
něho?

Obdržel jsi Cenu Dr. Václava Jíry, jaké máš pocity?
„Každý člověk je rád, když si někdo všimne jeho práce a ocení ji. I já to tak beru
a děkuji všem, co mě navrhli. Hned mám větší chuť do práce.“
Co na závěr?
„Sportu zdar a fotbalu zvláštˇ a všem přeji hlavně hodně zdraví.“
Pozn. autora:
S Jirkou Krenčíkem se znám přes 40 let, proto jsem si dovolil v textu mu tykat.
Lubomír Douděra
(Foto: Jan Tauber (FAČR), Miloš Kittler a Lubomír Douděra)

„I fotbal dělají jen lidé
a sebelepší myšlenky a
nápady nemusejí vždy
padnout na úrodnou
půdu. Zatím nemáme
kouzelný proutek, jehož
mávnutím by se vše
změnilo, a tak musíme
počkat. Ne každý je rád
za změny, ne každý je
podporuje, a tak záleží
na tom, jak si s tím nové
vedení poradí. Lehké
to nebude, ale v tomto
směru jsem optimista.“
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„Jednou mi jeden hráč pořád radil, jak mám pískat,
až sám zblízka překopl branku a pak už toho nechal.“
Oldřich Štancl

Štancl: Dlouhých 37 let s píšťalkou
Představujeme rozhodčí

Humorných historek bylo mnoho, nejvíce
si vzpomínám na zápas v OP, kdy mi jeden
z hráčů neustále radil, kdy pískat a kdy ne,
až se sám dostal těsně před koncem utkání
do jasné gólové šance. Na malém vápně
se k němu odrazil míč a on i na tuto malou
vzdálenost branku překopl snad o 10 metrů.
Poté přišel ke mně a řekl mi: Víckrát už nebudu
nikomu radit. (úsměv)
Jaký nejbláznivější zápas jste řídil?

Čerstvou zkušenost mám z nedávného utkání
Klamoš – Nechanice, kdy po šarvátce v 66.
Patří k nejzkušenějším rozhodčím v okrese. Pískání se věnuje minutě jsem musel udělit hned 4 červené
již dlouhých 37 let, několik sezon působil v krajských soutěžích. karty.
„K rozhodování zápasů mě přivedla skutečnost, že jsem chtěl u
fotbalu zůstat i po skončení mé hráčské kariéry,“ říká OLDŘICH Rozhodčí jsou často terčem pokřiků i
ŠTANCL, jenž dříve hrával za Třebechovice, Černilov, Libřice a vtipů. Jaký nejsrandovnější jste slyšel, že
Sendražice.
jste se tomu sám zasmál?
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I když si uvědomuji, že technický
vývoj je nevyhnutelný, technologii
VAR moc nemusím. Podle mě
protahuje délku utkání, ne na
každém utkání je VAR k dispozici,
což z hlediska spravedlnosti není
dobré. Všeobecně VAR podle
mě přispívá k alibismu některých
rozhodčích, kteří se spoléhají na
rozhodnutí druhých.
Řemeslo rozhodčích není lehké,
kolikrát se nezavděčí všem. Co
ale hezkého přineslo vám a proč
byste kariéru sudího doporučil
mladým klukům a holkám?

Fotbal je nejkrásnější sport
na světě, věnují se mu milióny
lidí, ale bez rozhodčích se hrát
nedá. Člověk jako hráč může
Jaký největší zápas kariéry, na který jste hrdý, jste pískal?
S tím, jak pomalu přestáváme pískat pouze být aktivní do 30 až 40 let, ale
v černém, ubývají pokřiky na muže v černém, potom může u milovaného sportu
zůstat s píšťalkou a rozhodovat
Nejvíce si vybavuji rozhodující zápas o postup do krajské soutěže ale přibývají pokřiky a vtípky reagující na
utkání nejenom u mužů, ale i
mezi týmy Vysoké a Kobylic, kdy mými asistenty byli mladí začínající barevnou výstroj. Takže občas slyšíme žlutý
v mládežnických kategoriích –
čmeláku, červená karkulko a podobně.
rozhodčí. Jedním z nich byl i L. Slavíček, nyní rozhodčí v první lize.
žáků a v poslední době i žákyň – a
odtud nabírat energii do dalších
Určitě jste při utkáních zažil nespočet humorných historek. Sudí v lize nyní své rozhodnutí kolikrát let života.
přehodnotí po konzultaci u videa. Jak
Podělte se o nějakou zvlášť povedenou?
nahlížíte na technologii VAR?

120 let kopané v okrese Hradec Králové
7. díl: Osmdesátá léta: V kraji silné trio

Z našeho okresu hrálo v krajských soutěžích oproti předchozím letům
nejvíc týmů. Také počet aktivních mužstev v celém okrese postupně
stoupal.
Na několik sezón byly soutěže reorganizovány, což znamenalo zeštíhlení
ze tří soutěží na dvě (krajský přebor a soutěž). V krajském přeboru jsme
dvě sezóny zástupce neměli, následně v něm už figurovala Rudá Hvězda,
která však byla v závěru administrativně pohlcena Spartakem, a to ještě
před revolučními změnami, takže hřiště ve Farářství začalo téměř po půl
století pomalu pustnout. V polovině desetiletí se do nejvyšší soutěže
vyšplhal z I. B třídy Nový Bydžov a podobně na tom byly Třebechovice,
které tak doplňují nejsilnější trio okresu. Mimo to samozřejmě hradecký
Spartak (hrál postupně tři nejvyšší soutěže), jeho záložní tým (divize) a
samozřejmě VTJ Hradec Králové, který pendloval mezi divizí a krajským
přeborem.

Souklubí
sousedních
obcí
Praskačka/Urbanice
a
Nový
Hradec pravidelně pendlují mezi
I. B třídou a okresem. Naopak se
s krajem loučí Myštěves, pozice
vyklízí i Dohalice.

hřiště Třebeš

A další týmy? Probuzený Chlumec n. C. hrál tři sezóny v přeboru,
následně opět jen soutěž. Podobně na tom byly hradecké Kukleny, ty
zažívaly vzestup i díky patronátu podniku Montas, který se dostal i do
jejich názvu. Tým se vyšplhal až do kraje, ale závěr desetiletí ho srazil
zase do nižších krajských soutěží. V nich je stálicí Malšova Lhota, Slavia
Hradec a Lhota p L.
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V I. B třídě se po postupu z okresu zabydlely Kunčice, Převýšov v soutěži
hrál tři sezony. Malšovice a Lokomotiva Hradec se do krajské soutěže
vrátily jen na rok. Prvně se mimo okres podívaly Libčany.

Lokomotiva rok 1981

Samostatnou
kapitolou
je
VLVDÚ
(Vojenský
lékařský
výzkumný a doškolovací ústav). V
sedmdesátých letech nástupce
VŠ. Drží se v I. B třídě, pak padá
do okresu a končí (je zde možná
souvislost s následným vznikem
VTJ HK B v stejné soutěži). Nebylo
zjištěnom, které hřiště měl klub
jako svoje domácí.
I
okresní
soutěže
potkala
reorganizace, kdy na čtyři sezóny
jsou nejnižšími soutěžemi dvě
III. třídy. V nich se nově objevují
Kratonohy a sousední Roudnice,
na dva roky působily Svinary (viz
úvodní foto). Znovu začal hrát

tým Čechie (následně jako SKN
neslyšící).
Naopak s kopanou na nějaký
čas končí Starý Bydžov a
Nechanice. Mimo náš okres se
posouvá Cerekvice - na Jičínsko
a Rasošky s Velichovkami na
Náchodsko.
Zajímavostí jsou dva týmy
Předměřic, silnější Slavoj a v nižší
soutěži JZD (v něm působili
také sendražičtí hráči). Dva
týmy Syrovátky v jedné sezóně
v nejnižší soutěži skončily na
opačných pólech tabulky.

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

trenér Chalupa

Hráčské
nebo
trenérské
osobnosti
tohoto
období:
Chalupa (Montas a Lokomotiva,
viz foto),Klíma (Malšova Lhota),
Farkaš
(Černilov),
Balcar,
Beck, Košťál, Frank (Lok.
Hradec),Voženílek (RH Hradec),
Pultar, St.Truhlář nebo střelec
Bukay (Lhota p. L.) a Pakosta,
Merkl, Novotný, Kareš či Kroužel
(Montas).
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Nová soutěž pro fotbalové fanoušky:
Tipujte na zápasy okresních soutěží

V druhém kole se z poukázky v hodnotě
500 Kč do prodejny se sportovním
oblečením od značky JAKO radoval
třebechovický
OLDŘICH
FILIPI.
Šťastný výherce svým tipem přesně
uhodl počet udělených žlutých karet v
7. kole AM GNOL III. třídě.

Třetím šampionem se stal
KVĚTOSLAV KVASNIČKA z
Kunčic, jenž suverénně trefil
minutu úvodní branky šlágru
8. kola CK VOTROK III. třídy
mezi Nechanicemi a Starým
Bydžovem.

Fotbaloví příznivci, zbystřete! Na facebookovém profilu OFS Hradec
Králové probíhá každý týden tipovačka o hodnotné ceny.
Historicky prvním vítězem nové soutěže se stal JAKUB FICHTNER z
Červeněvsi, který byl svým tipem (19) nejblíže správné odpovědi na otázku:
Kolik branek padne ve víkendových zápasech 6. kola DAHASL Okresního
přeboru? Správná odpověď byla 20.

FOTO

O ceny od sponzorů OFS
Hradec
Králové
budeme
soutěžit minimálně do konce
Tipovačku OFS Hradec Králové a další podzimní části. Tak se k nám
přidejte a vyhrajte zajímavé
kola najdete aktuálně na facebooku:
ceny!
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .c o m /
(jg)
OFSHradecKralove
(foto: Lubomír Douděra)
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Derby Třebeš (modří) - Vysoká (zelení) 2:1 KP 18. 9. 2021

12
12

gratulujeme oslavencům:

KAREL KREJČÍK „65“
Hradec Králové - Nedávno slavil životní
mezník 65. narozeniny Karel Krejčík (nar. 1. 9.
1956), významný fotbalista hradeckých Votroků i
Hradec Králové - 74. narozeniny dalších klubů, znám je jako dlouholetý trenér.
oslavil stylově na hřišti Jiří Hruška
(nar. 12. 9. 1947), dlouholetý trenér
Jako hráč působil v těchto klubech: Předměřice,
a funkcionář ženského fotbalu, v Spartak Hradec Králové (zde si zahrál i nejvyšší soutěž
současné době působí v FC Hradec 1. fotbalovou ligu), Choceň, Týniště, Třebechovice,
Králové.
Broumov, Černilov, Malšovice či Sendražice. Na
trenérské lavičce začal v Předměřicích spolu se svým
Stále je aktivním rozhodčím OFS tátou, dále trénoval například týmy v Olympii Hradec,
Hradec Králové, když fotbalové Chocni, Náchodě, Lázních Bohdaneč, Živanicích,
zápasy začal soudcovat již v roce Spartaku a FC Hradec Králové, kde v současné době
1973, tedy bezmála už půlstoletí, vede FC Hradec B muže v České fotbalové lize. Stále
a postupně řídil soutěže OFS, aktivně nastupuje za starší pány hradeckých „Votroků“.
tehdejšího Východočeského kraje a Byl rovněž členem trenérsko - metodické komise OFS
ČMFS.
Hradec Králové, v roce 2016 převzal od OFS Hradec
ocenění Hradecká fotbalová osobnost.

JIŘÍ HRUŠKA „74“

MANFRED SATTLER „80“
Hradec Králové - V těchto dnech slaví významné
životní jubileum 80 let Manfred Sattler, známý a dlouholetý
sportovní masér.
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„Fredy“ nejdříve působil u fotbalistů Spartaku Hradec
(1982 až 1994), v roce 1985 byl společně s trenérskou
legendou Ladislavem Škorpilem u titulu mistra republiky
v kategorii staršího dorostu. Následovaly kluby Olympia
Hradec (1994 až 2002), hokej HC VČE Hradec (2002 až
2010), mezitím si odskočil k basketbalovým dorostenkám
Sokola Hradec. Od roku 2010 byl nedílnou součástí týmu
České fotbalové ligy SK Převýšov, od sezóny 2018/2019
v FK Chlumec n. C. hrajícím rovněž třetí nejvyšší soutěž
ČR.

gratulujeme oslavencům:

PETR TÉR „70“

1985 proto skončil na Novém Hradci a začal
hrát Ligu neregistrovaných. Tuto populární
soutěž pomáhal organizovat s Václavem Špinou
z Dopravního podniku (prezident soutěže)
společně se sekretářem OFS Hradec. V roce
2001 začal ve čtyřiceti letech „jako perspektivní“
hrát za TJ Sokol Třebeš a k tomu po třech
letech ještě přidal trénování místního dorostu. V
roce 2006 skončil jako hráč a dál se věnoval
již jen trénování. Od dva roky později přešel na
pracoviště reklamy Dopravního podniku, aby
měl více času na samotné trénování. V TJ Sokol
Třebeš trénuje nepřetržitě již 17 let dorostenecká
mužstva a dotáhl to s nimi z okresních soutěží až
do divize. V roce 2015 převzal na 6. Galavečeru
Krajského fotbalového svazu cenu Josefa
Součka „Trenér mládeže“. Založil celostátní
turnaj Dopravních podniků, za sedmiletou tradici
VLADIMÍR PÍRO „60“
dvakrát vyhrál se svým týmem DP Hradec
Hradec Králové – Kulatiny Králové titul Mistra republiky Dopravních podniků
60 let slaví Vladimír Píro (nar. 10. 9. (Ostrava, Praha).
1961), fotbalista a trenér.
Jak závěrem jubilant Vladimír Píro dodává: „I
Soutěžní fotbal začal hrát na začátku nadále se chci věnovat sportovní výchově
roku 1972 na Novém Hradci Králové. mladých fotbalistů. Poděkování patří mojí
Přestože měl nabídky z tehdejšího rodině, bez jejíž podpory bych po celá léta
Spartaku Hradec Králové, zůstal věrný těžko mohl tuto činnost vykonávat.“

Kosičky - Významné životní jubileum 70 let slaví Novému Hradci. Na vojně počátkem
Petr Tér, legenda fotbalového klubu TJ Spartak Kosičky, osmdesátých let hrál soutěž za
Duklu Bechyně a po návratu do
jehož A tým mužů nyní působí v krajské I. B třídě.
civilu se vrátil za novohradeckými
Ve fotbalovém klubu z Kosiček působil dlouhodobě kamarády. Po změně zaměstnání se
jako hráč, trenér, správce hřiště i funkcionář. Vychoval z dílny Dopravního podniku přesunul
mnoho hráčů pro svůj milovaný oddíl a dodnes je za volant trolejbusu MHD, takže
čestným členem Spartaku.
nebyl již čas na trénování, v roce

Do dalších let přejeme 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.
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Červeněves vs. Roudnice B DAHASL Okresní přebor OFS Hradec 11. 9. 2021
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motivace byla dvojnásobná. Cítil jsem
atmosféru od lidí v klubu, jak moc chtěli
Pardubice porazit. Jsem rád, že se
nám to podařilo,“ řekl k duelu spokojený
hradecký trenér Miroslav Koubek.
Na pardubické straně pochopitelně
panovalo zklamání. „Chtěli jsme přepsat
historii a vyhrát. Jenže hodnocení
zápasu je jednoznačné. Domácí byli
lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli.
Více k tomu nemá cenu říkat. O výhru
se musíme pokusit v odvetě,“ uvedl
trenér Jaroslav Novotný.

Slavná výhra nad rivalem!
Votroci navázali na historii
Po 61 letech došlo v nejvyšší soutěži na střet fotbalistů Hradce
Králové a Pardubic. Východočeské derby, které se odehrálo
v pátek 17. září v Mladé Boleslavi, vyhráli Votroci 2:0. Vítězství
nováčka FORTUNA:LIGY nad rivalem zajistily góly Jana Krále a
Daniela Vašulína.
Naposledy se Hradečtí utkali v lize s Pardubicemi v sezoně 1959/60. Na
jejím konci Votroci slavili historický titul a v jarní části porazili 1:0 tehdejší
Duklu Pardubice, která naopak sestoupila. Tehdejší duel rozhodl brankou
hradecký Bohuslav Tomášek a po 61 letech na něho navázal Jan Král,
který osm minut před přestávkou skóroval hlavou po rohovém kopu.
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„Dneska jsme velmi toužili vyhrát potřetí v řadě. Navíc šlo o derby,

V Pardubickém dresu naskočil do
derby i Pavel Černý, jehož děda Jiří byl
u posledního vzájemného duelu a byl
členem týmu, který v roce 1960 slavil titul.
„V tomhle věku už tyhle zápasy tolik
neprožívám,“ usmíval se Černý, jehož
otec Pavel byl ikonou hradeckého fotbalu
v 80. a 90. letech.
„Musím sportovně uznat, že Hradec
vyhrál zaslouženě. Měl víc brankových
příležitostí. My jsme si nevytvořili
pořádné střely za celý zápas,“ dodal
Pavel Černý, který se v derby dostal na
hřiště v 69. minutě.

jeho trefu jako ofsajdovou. Přitom
tomu předcházel obrovský gejzír
radosti.
„V
dnešním
fotbale
je
předčasné se radovat dopředu,
dokud to neodsouhlasí video.
Je to škoda, člověk to oslaví
a tři minuty čeká na verdikt,“
řekl Vašulín, ale hned otočil
na radostnou strunu. „Jsme
nadšení, že jsme to zvládli.
Vstřelili jsme poprvé v sezoně
dva góly, o to je radost větší,“
dodal.
V dalším 9. kole ovšem Votroci
utrpěli vysokou prohru na Slavii.
Na hřišti mistra prohráli 1:4.
„Slavia nám ukázala kvalitu.
V závěru nám vůbec nepůjčila
míč, přesto je prohra až příliš
krutá,“ uvedl záložník Dominik
Soukeník. Naposledy Hradečtí
remizovali v 10. kole s Jabloncem
2:2, když o výhru přišli v poslední
minutě.
(jtm)
(foto: Luboš Lorinc)

Jedním z hradeckých hrdinů byl útočník
Daniel Vašulín, který v závěru pečetil výhru
druhým gólem, svým třetím v této sezoně.
Ale už před tím mu po hodině hry nebyla
další branka uznána. Systém VAR posléze
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Cenu Jana Modřického převzali:
Koudelka, Bajer a Novák
Hradec Králové – V rámci slavnostního galavečera u příležitosti 20 let založení
Královéhradeckého KFS byli za OFS Hradec Králové rovněž oceněni JOSEF
BAJER, VLADISLAV KOUDELKA a VILÉM NOVÁK, kteří v Novém Adalbertinu
převzali prestižní cenu Jana Modřického.
Této významné akce se mimo jiné zúčastnili předseda FAČR Petr Fousek,
předseda Královéhradeckého KFS Václav Andrejs a další hosté.
Obrovským překvapením pro všechny přítomné bylo vystoupení Františka
Nedvěda mladšího, který doslova nadchl celý sál. Mimochodem byl i u prvního
Galavečera Královéhradeckého KFS ve Velkém Poříčí v roce 2011.
Josef Bajer
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Počátkem letošního roku oslavil významné životní jubileum 70 let Josef
Bajer (nar. 25. 3. 1951).

Od roku 1975 až do roku 1992 se dvěma
přestávkami celkem 12 let působil ve
funkci sekretáře jednoho oddílu s několika
názvy: Sokol Kukleny, TJ Montas Hradec,
FC Montas Hradec a FC Fomei Hradec.
V devadesátých letech pak byl ještě tři roky
v FC Nový Hradec rovněž jako sekretář. Do
STK v rámci krajského fotbalového svazu
nastoupil v roce 1975 a působení bylo
nepřetržité až do poloviny roku 2014
(celkem tedy neuvěřitelných 39 let). V tomto
období 1990 až 1992 byl ještě členem STK
v tehdejším Českém fotbalovém svazu.
Na konci osmdesátých let to bylo šestileté
působení v krajské komisi rozhodčích na
úseku obsazování rozhodčích. Od podzimu
2015 je členem STK OFS Hradec Králové.
Delegátem v rámci krajského fotbalového
svazu byl od roku 1986, mimo to jako
delegát svazu osm sezón v rámci ŘKFČ
(Řídící komise fotbalu v Čechách). V roce
2016 převzal ocenění Hradecká fotbalová
osobnost a o rok později obdržel v Praze od
FAČR prestižní ocenění Cenu Dr. Václava
Jíry.
Vladislav Koudelka
V závěru letošního roku oslaví Vladislav
Koudelka (nar. 13. 12. 1941) z Roudnice
významné životní jubileum 80 let.
Charakterizuje ho dlouhodobá a poctivá
práce pro rozvoj roudnické kopané. Stál
u znovuobnovení fotbalu v Roudnici v 70.
letech minulého století. Nejprve ještě
jako hráč a poté spoustu let jako trenér
a vedoucí mužstva. Znám je též jako
správce útulného fotbalového stánku SK
Roudnice V Lesejčku. Po celou dobu je

aktivním členem výkonného výboru
klubu, nechybí na žádné brigádě ani
na zápasech mužstev. Ocenění za
svoji obětavou práci pro roudnickou
kopanou si zaslouží jako málokdo.
Vilém Novák
Nedávno oslavil významné životní
jubileum 70 let Vilém Novák (nar.
17. 5. 1951), dlouholetý fotbalový
funkcionář, rozhodčí a delegát svazu.
Rozhodčím OFS Hradec Králové je od
roku 1970 dosud, tedy neuvěřitelných
51 let. V období 1976 až 1994 řídil
soutěže Východočeského krajského
fotbalového svazu. Znám je též
jako delegát Královéhradeckého
krajského fotbalového svazu, zde
působí již od roku 1994. Neméně
významná je jeho funkcionářská
činnost a patří k nejdéle působícím
na Královéhradecku i celém kraji.
V období let 1978 až 1989 byl
členem
sportovně
technické
komise OFS Hradec Králové. Ještě
pozoruhodnější je jeho činnost člena
komise rozhodčích a delegátů OFS
Hradec Králové, kde je nepřetržitě
členem již od roku 1976. Za
uplynulých 45 let, kdy spolupracoval
s mnoha předsedy KR, včetně
ligových sudích, například s Karlem
Grulichem či Pavlem Orlem, mu patří
určitě velké uznání.
(Lubomír Douděra)
(Foto: Lubomír Douděra)

Partner OFS: Premier Steel Trading a.s

Lukáš Vojtěch
člen
VV OFS Hradec Králové

Premier Steel Trading a.s. je obchodní organizace založená roku 2011 zabývající se nákupem,
skladováním a prodejem hutních výrobků na bázi velkoobchodu. Zákazníkům dodává nejen plechy,
tyče a nosníky z konstrukčních ocelí pro stavební, strojírenský a železniční průmysl, ale i přesné
výpalky z plechů a podobně. Premier Steel Trading a.s. dováž ocel z celé Evropy a dodává ji českým
strojírenským, stavebním a obchodním firmám.
LADISLAV EFFENBERK, ředitel společnosti a předseda správní rady
Zabýváte se hutními materiály a železářstvím. Lze v tom najít nějakou spojitost se sportem?
Ano, zabýváme se prodejem hutního materiálu na bázi velkoobchodu a můžu říct, že soupeření
s konkurenty sportovní zápas často připomíná (úsměv). A hutní materiál – ocel je často tak blízko
sportu, až si to ani neuvědomujeme. Z oceli jsou konstrukce sportovních hal, ochozy hlediště některých
fotbalových stadionů, fotbalové branky a třeba i „lízátka“ hradeckého fotbalového stadionu, které tedy
už byly strženy k zemi, jsou vyrobeny z několika desítek tun oceli.
Jaký vy osobně máte vztah k fotbalu potažmo ke sportu?
Fotbalem žiju od malička. Táta hrál dlouho divizi za Holice, já jsem to v mládežnických mužstvech také
zkoušel, ale pak mě zlákal basketbal. A v neposlední řadě můj syn David hraje od útlého věku fotbal
v Rychnově. A asi ten je v tuto chvíli takovým mým největším fotbalovým „motorem“, sledujeme a
navštěvujeme spolu různá utkání na regionální i celostátní úrovni.
A můj vztah k jiným sportům? Já jsem hrál více než 20 let basketbal, ale to už hlavně kvůli věku skočilo.
Teď mi dělá radost tenis, lyže či kolo.
Proč vaše firma podporuje fotbal v okrese Hradec Králové?
Jsem patriot, žiji dva kilometry od Hradce, a myslím si, že každý, kdo má možnosti, by se měl na rozvoji
sportu podílet, ať už jakéhokoliv sportu, jakýmkoliv způsobem. Obzvláště události uplynulých dvou let
mi a nám všem ukázaly, jak důležité je sportovat, vést ke sportu děti, nevzdávat se a hlavně se vzájemně
podporovat. V hradeckých fotbalových kruzích jsem měl možnost a čest poznat lidi, kterým věřím. Vidím,
že do fotbalu dávají opravdu vše, jsou pracovití, poctiví a zapálení. Díky nim jde proto tímto směrem i má
podpora.
Jaké je do budoucna vaše přání ve spojitosti s fotbalem?
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Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili :

Já bych asi dovolením výkonnostní přání přenechal osvícenějším. Já mám přání skromná, ale možná
o Hruška, Jiří Gabriel, Lubomír Douděra, Martin Šmied, Michaela Šmídová
Michal
to více významná. Přál bych si, aby ve fotbale – na hřišti i mimo něj – vládla fair play. Aby všichni,Habrmanova
jejichž
192
srdce bije pro fotbal, měli možnost jít za svým fotbalovým snem.
501 01 Hradec Králové
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Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové
pro sezónu 2021/2022
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