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FOTBALové Hradecko
ZPRAVODAJ OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU

okres oceňoval
Brankář Petr Černý
Symbol fotbalové dlouhověkosti
a klubové oddanosti z Jeníkovic

Střelec Jiří Gabriel
Stěžery porážejí soupeře
i v kraji. Nebaví je prohrávat

Vlkanova táhne Hradec
Kapitán týmu po čtyřech
letech zase střílí góly v lize

Začátkem listopadu 2021 OFS Hradec Králové
uspořádal již tradiční akci vyhlášení „Hradecké
fotbalové osobnosti za rok 2020 a 2021“. Akce
se uskutečnila v krásném prostředí pivovaru
Beránek ve Stěžerách.
V dnešním čísle najedete opět informace o naší
nové tipovací soutěži, něco málo z historie, další
rozhovor s rozhodčím OFS Hradec Králové,
s partnerem OFS Hradec Králové, s trenéry a
další zajímavé čtení.

Úvodem
Vážení čtenáři,

V říjnu 2021 se uskutečnily výběry OFS dívek
WU 11 a WU 13 a dále výběry OFS U 17.
Turnaje výběru dívek se bohužel zúčastnil jen
OFS Hradec Králové a OFS Trutnov. Daleko lépe
se vydařil turnaj výběrů OFS U 17. Tento turnaj
hrálo všech pět OFS našeho kraje a tento turnaj
se vydařil jak po sportovní stránce, tak i po
organizační stránce. V prosinci 2021 nás čeká
školení a doškolení trenérů fotbalu licence „C“ v
našem okrese.
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Brankář Petr Černý

Střelec Jiří Gabriel

přicházíme s dalším číslem zpravodaje
OFS Hradec Králové „FOTBALOVÉ
HRADECKO“.
Hned na úvod musím s radostí konstatovat,
že v souladu se schválenou termínovou
listinou máme úspěšně za sebou podzimní
část letošní sezóny. Nyní nás čeká krátká
přestávka a následně nám začne zimní
příprava na jarní část letošní sezóny.
Věřím, že i jarní část začneme podle plánu
a odehrajeme ji celou.
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Ing. Martin Zbořil
předseda OFS Hradec Králové
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Vlkanova táhne Hradec

jsem hrál za tým Uhrinovy děti a věnuji se i
hokeji. Chodil jsem si také kopnout na plácek
v Třebechovicích, kde mě zlanařil dřívější
hráč Jiří Máněk a přivedl mě na trénink do
Jeníkovic. Velký fotbal byl pro mě velkou
neznámou. Každý zápas je pro mě největší a
na každý se velmi těším.

Černý: Na jaro budu připraven
A dál to je ve hvězdách
Je symbolem fotbalové dlouhověkosti a klubové oddanosti. Brankář
PETR ČERNÝ v šestačtyřiceti letech hájí branku SK Jeníkovice. V klubu,
který hraje III. okresní třídu a po podzimu je ve skupině Východ dvanáctý,
působí už dlouhých pětadvacet let. „Moje fotbalová dlouhověkost asi
tkví ve štěstí, že mě nepotkalo vážnější zranění,“ říká gólman, který se
věnuje i malé kopané a hokeji. Pochopitelně se chystá i na jarní část, pokud
tedy v týmu, jak sám říká, nenajdou náhradu.
V Jeníkovicích působíte od roku 1996 a během 25 let jste chyběl
v zápase jen párkrát. V čem tkví vaše fotbalová dlouhověkost?
V Jeníkovicích jsem nastoupil k prvnímu utkání 15. září 1996. V průběhu
zápasu jsem vystřídal Martina Grossmana a od té doby se začala psát
moje brankářská kariéra v tomto klubu. Moje fotbalová dlouhověkost asi
tkví ve štěstí, že mě nepotkalo vážnější zranění.
Kde jste chytal předtím? A který zápas považujete za svůj největší?
Od roku 1995 hraju malou kopanou za tým Bruggy Černožice, předtím

v posledním podzimním kole jsme
proti Hořiněvsi dokázali udržet nulu.
Jaká je vaše fotbalová filozofie
v Jeníkovicích?

Moje filozofie v Jeníkovicích je bavit
se fotbalem a přispět dobrým
Kdo nejvíce ovlivnil vaši kariéru a kdo je výkonem k týmovému úspěchu.
vaším brankářským vzorem?
V okresních týmech ubývá
Moji kariéru hodně ovlivnil bývalý brankář mladých hráčů, kteří přestávají
Martin Low. On mi dal základy chytání, dále hrát zejména od dorostenecké
předseda klubu Milan Horák a v této době kategorie. Čím to podle vás je?
trenéři Jindra Václavek a Libor Trubač.
Brankářským vzorem pro mě byl a je Udržet kluky u fotbalu je a bude
Nizozemec Edwin van der Sar.
velmi těžké. Přesvědčit by je mohla,
a u nás v Jeníkovicích to platí,
V nižších soutěžích se kolikrát dějí velmi dobrá parta lidí v klubu a
neuvěřitelné věci. Jaký nejbláznivější fanoušků. Jsem rád, že v našem
zápas jste odchytal?
týmu se objevila řada velmi dobrách
mladých fotbalistů, což je příslib do
Bláznivý zápas jsem odchytal na domácí budoucna.
půdě 18. září 2004 proti Dohalicím. V tomto
zápase jsem dostal svoji jedinou červenou Jste železný muž. Máte nějakou
kartu za chycení balónu mimo pokutové metu, jak dlouho chcete chytat
území. Červenou kartu uviděl i soupeřův a soupeřit s daleko mladšími
gólman za stejný prohřešek a oba jsme se protihráči?
setkali před disciplinární komisí (smích).
Metu si v této chvíli nedávám.
Letos na podzim Jeníkovice patří Hodně záleží na zdraví. Pár bolestí
k týmům, které inkasují dost gólů – 72 ve mě provázelo v podzimní části,
14 zápasech. Jak je brankáři, když pořád což je v tomto věku asi normální.
vyndává míče ze sítě?
(smích) Fotbal mám rád, a pokud
v Jeníkovicích neseženou náhradu,
Ano dostáváme opravdu moc gólů. Řekl tak bych se pustil i do jarní části. A
bych, že ta branka je nějaká větší… (smích) dál to je ve hvězdách.
Uvědomuji si, že některé z gólů jsem mohl
(jtm)
chytit, a to mě velmi mrzí. Pozitivní je, že
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„Mých pět gólů v Lípě? Kvůli rozkopané cestě na
Třebechovice jsme přijeli dvacet minut před začátkem
zápasu, tak jsem měl mírné obavy, abychom nepodcenili
úvodní minuty. Nakonec nám poločas vyšel fantasticky.
Motal jsem se ve vápně a docela to vyšlo.“
Jiří Gabriel

Stěžery dominují i v kraji:
Jiří Gabriel: Chceme hrát co nejvýše,
ostatně, koho by bavilo prohrávat
Oživením krajských soutěží byli na podzim fotbalisté Sokola
Stěžery, kteří v létě slavili administrativní a z pohledu klubu
historický postup z okresu poté, co se z kraje odhlásily Staré
Buky a Přepychy. Stěžery jsou po 14 kolech I. B třídy skupiny
B v tabulce druhé s pětibodovou ztrátou na vedoucí béčko
Třebše. Jedním z tahounů týmu je osmadvacetiletý záložník JIŘÍ
GABRIEL, který je s 11 brankami nejlepším střelcem mužstva.
Na podzim jste v dresu nováčka ze Stěžer vstřelil 11 branek
v krajské I. B třídě. Sokol je v tabulce druhý. Panuje u vás
spokojenost?
Myslím, že spokojenost panuje na všech frontách. Hráči, realizační
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tým i fanoušci. Všichni jsme si podzimní část
sezony, která je pro klub historickým momentem,
užili. Mrzí mě akorát ztracené body v Opočně.
Máte v plánu z pohledu klubu zaútočit na jaře
na postup?
Vyloženě o postupu bych nemluvil. Určitě chceme
hrát co nejvýše, ostatně, koho by bavilo prohrávat,
ale silná a organizovaná Třebeš pod vedením
Lukáše Michala, nebo ambiciózní Slavia, budou
velmi těžcí soupeři.
Dříve jste působil v mládežnických týmech FC
Hradec Králové. Snil jste také jako malý o tom,
že budete profesionálním fotbalistou?
No jasně, to snad mají všechny děti, kteří
pětkrát týdně chodí na tréninky a o víkendu
hrají zápas. Nicméně si ve svých 28 letech
začínám myslet, že už to nedopadne (smích).
Dále jste oblékal dres hradecké Slavie. Jaké

zápasy či individuální výkony
řadíte ve své kariéře nejvýše?
Ve starším dorostu jsme
suverénně vyhráli východočeský
přebor, navíc jsme se se
spoluhráčem Tomášem Baťkou
pohybovali na úplném vrcholu
tabulky střelců. Bylo to období,
kdy jsme už vyhrané utkání
uměli náležitě oslavit, takže jsme
pravidelně utužovali kolektiv a
celá ta sezona byla neskutečná.
S klukama se pravidelně
scházíme před Vánocemi, což
mi připomíná, že je nejvyšší čas
domluvit si datum.
I na podzim se vám povedl
parádní kousek. V utkání v Lípě
nad Orlicí jste výhru Stěžer
6:2 zajistil pěti góly. Čím to
bylo, že jste takhle střelecky
explodoval?

Do Lípy jsme kvůli rozkopané cestě na
Třebechovice přijeli dvacet minut před začátkem,
tak jsem měl mírné obavy, abychom nepodcenili
úvodní minuty. Nakonec nám poločas vyšel
fantasticky, asi nejlépe v sezoně. A pět gólů?
Motal jsem se ve vápně a docela to vyšlo.
U sportu jste zůstal, pracujete pro webový
portál livesport.cz, jedničku v České republice
co se týká sportovních výsledků. Snad každý
fanoušek ho zná, ale ne každý ví, jak jste
schopni dát do kupy takové množství dat a
informací. Přibližte, jak fungujete?
Je to práce stovek lidí. Hodiny sledování přenosů
od Premier League, přes korejský baseball až po
ruské bandy. Osobně si nedovedu představit, že
bych pracoval v mimosportovním odvětví.

Vím, jak jsem fotbal v dorostu vnímal já. Věděl
jsem, že se jím nebudu živit, ale nikdy by mě
nenapadlo, že bych s ním seknul. V sedmnácti, osmnácti
letech bych měl být dostatečně uvědomělý na to, abych
věděl, že stojí za to u fotbalu zůstat.
Vy jste pro některé úpravy pravidel ve fotbale či změny
v systému soutěží?
To je těžká otázka, jsem v tomto ohledu celkem konzervativní.
V poslední době jsem zaslechl, že by poločasová přestávka
u profesionálů měla trvat až 25 minut. Chápu, že by se
tím výrazně rozšířil komerční prostor, ale jako hráče nebo
fanouška na stadionu by mě to strašně vytáčelo. Ještě mě
napadá práce s VAR při ofsajdech. Vadí mi neuznané góly,
protože byla část tkaničky v ofsajdu.
(jtm)

V okresních klubech ubývá mladých hráčů.
Ve Stěžerách je tomu naopak. Jak to děláte,
že už v předchozích letech jste dali i v okresní
soutěži dohromady poměrně široký kádr?
Fotbal ve Stěžerách by měl těžit z toho, že Stěžery
jsou dobrá adresa. Kousek do Hradce, kousek
na dálnici... Lidé tam budou přibývat. A v pořádné
vesnici zkrátka musí být fotbal. Pokud se o ten
stěžerský budou starat lidi, kterým na něm záleží,
nemám o budoucnost obavy.
Co by se podle vás mělo dělat, aby kluci v
dorosteneckém věku od fotbalu neodcházeli
a dál se mu věnovali?
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„Dokážeme obracet zápasy a vyhrávat
těžká utkání. To je ten hlavní rozdíl oproti minulým
sezonám. Síla týmu je obrovská, hierarchie v
něm funguje a harmonie je vyvážená.“
Patrik Mokošín
za dospělé. V dobách sloučení s Novou
Pakou, pod tehdejším názvem SK Union
2013, dokonce kopal třetí nejvyšší soutěž.

V šestadvaceti mazákem. Mokošín
chce s Bydžovem do divize
S fotbalem začínal v rodných Žlunicích (okres Jičín), tamní klub TJ Třešňový
květ ho zaregistroval, když mu bylo sedm let. O dva roky později se už
ale PATRIK MOKOŠÍN pakoval za lepším. Do svých řad si ho vytáhla
líheň mládežnických talentů RMSK Cidlina, tedy oddíl z deset kilometrů
vzdáleného Nového Bydžova. Důvod byl zřejmý, neboť bylo jasné, že jde o
šikovného hráče.

Po rozpadu Unionu rozdává radost v krajském
přeboru. Jeho tým RMSK Cidlina se poslední
roky postupně přibližoval úplné špičce
tabulky, až se na ní v probíhající sezoně usadil
a to pořádně napevno. Stačí se podívat na
jeho zápasovou bilanci během podzimní části
sezony a hned je jasné, že tu logicky musí být
ambice na postup mezi divizní společnost.
Bydžovu už byla možnost posunu do vyššího
patra v předešlých letech dodatečně
nabídnuta, přestože krajský přebor neovládl,
ovšem v klubu řekli jasně NE. „Chceme si
to vykopat na hřišti a postoupit z prvního
místa,“ zaznělo tehdy od vedení RMSK.

Po několika hostováních v řadě do bydžovského klubu přestoupil natvrdo. „Už před začátkem této sezony jsme
Od té doby jeho barvy nikdy neopustil. Vždy patřil mezi nejlepší hráče, o mluvili o postupu do divize, takže bychom
čemž svědčí i fakt, že ještě v dorosteneckém věku nastupoval už pravidelně byli strašně rádi, kdyby se nám to konečně
povedlo. Vedení klubu a všichni lidé kolem
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novobydžovské kopané
včetně města pro to
dělají maximum. Lze tedy
nahlas a naplno říci, že
Nový Bydžov je na divizi
připraven,“ hlásí šikovný
středopolař, jenž je jedním
z hlavních pilířů týmu, který
každým rokem dozrává.
„Věřím, že tento rok je
zlomový a konečně se to
povede,“ dodává Mokošín.
Bydžovští se v rámci
přípravných
období
pravidelně střetávají s celky
ze čtvrté nejvyšší soutěže.
Měli by na tento level
už nyní? „Momentálně
nevím, na jaké úrovni je
divize. Ale srovnám-li
naše přátelské zápasy
s divizními týmy, tak v
žádném jsme vyloženě
nepropadli, ba naopak.

Takže věřím, že bychom
se mohli pohybovat v
klidném středu tabulky,“
myslí si šestadvacetiletý
střední
záložník,
jenž
dokáže velmi dobře zahrát
i na postu stopera.
Cidlinské mužstvo se od
startu letošního ročníku
krajského přeboru rozjelo
jako mašina a začalo sbírat
jedno vítězství za druhým.
„Takovou šňůru jsem v
Bydžově nikdy nezažil,“
pronesl špílmachr týmu.
Ne všechny výhry však
byly úplně jednoznačné,
některé byly o gól, občas
museli Mokošín a spol.
otáčet nepříznivý vývoj.
„To je ten hlavní rozdíl
oproti minulým sezonám.
Dokážeme
obracet
zápasy a vyhrávat těžká
utkání. Síla týmu je
obrovská, hierarchie v
něm funguje a harmonie
je vyvážená,“ má jasno
opora mužstva.
Největším
soupeřem
Bydžova v boji o první
místo a tím i o postup do

čtvrté ligy je jednoznačně okresní rival Slavia
Hradec Králové. Jejich nedávná vzájemná
bitva v Orlické kotlině skončila remízou 2:2, v
následných penaltách byli úspěšnější hosté.
„Těžké utkání, ale to jsme věděli. Slavie
značně posílila a má kvalitní kádr. Mrzí
mě, že jsme druhý poločas úplně vypadli
z rytmu a zbytečně ztratili dvoubrankové
vedení. V kontextu zápasu beru remízu
jako spravedlivou, a bod navíc v rozstřelu
může mít klíčovou roli na konci sezony,“
domnívá se starší z bratrského fotbalového
dua Mokošínů (mladší Vojtěch je ročník
1999).
Říká se, že za výkonností Novobydžovských
stojí především kvalitní tréninkový dril. „S tím
lze souhlasit. Poctivost a trénovanost nás
zdobí. Zásluhu na tom má naše trenérské
trio (hlavní kouč Petr Průcha, asistenti
Jan Věchet a zkušený Josef Košátko –
pozn. aut.). Kvalita a intenzita tréninku
je nadstandardní. Přirovnal bych to k
časům, kdy jsme v Bydžově kopali ČFL,“
vyzdvihuje technicky velmi dobře vybavený
fotbalista, kterému není cizí ani hra „slabší“
nohou.

patří mezi ty zkušenější. Cítí se už jako mazák? „Jde o paradox, ale je
to tak. Při absenci Míši Voldána a Matěje Vincoura jsem byl některé
zápasy nejstarší hráč našeho mužstva,“ směje se Patrik Mokošín.
(tom)

Bydžov má stále ještě mladý a perspektivní
hráčský kádr, z čehož může v příštích letech
těžit. „Věkový průměr našeho mužstva je
kolem 22 let, což představuje obrovský
potenciál do budoucna. Těší mě, že tým je
složen ze svých odchovanců,“ upřesňuje
hráč, který v současném celku RMSK Cidlina
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před početnou návštěvou a
samozřejmě vyhrát.
Jaká je
filozofie?

TJ Sokol Dohalice
Představujeme klub
Fotbalový klub TJ Sokol Dohalice byl založen v roce 1935. Kronika
Sokola sice uvádí rok vzniku 1933, avšak činnost klubu nezačala,
byla zahájena až o dva roky později. Od doby běží nepřetržitě až do
současnosti. Ve svých nejúspěšnějších letech se dohalický fotbal probil
do krajských soutěží, nyní působí v okresním přeboru Královéhradecka.

klubová

Hlavní
filozofií
našeho
klubu je výchova vlastních
dětí
a
mládeže,
ne
v dospělosti hráče kupovat.
Všichni jsou u nás vedeni k
lásce k fotbalu, ke sportu jako
Vladimír Novák, předseda klubu
životnímu stylu, a ke vztahu ke
V současné době máme v členské základně klubu, který je vychoval.
70 dětí ve věku do 18 let, rozdělených do
V minulosti A-tým působil
kategorií přípravka, žáci a dorost. Přilákání
v krajských soutěžích, nyní
dětí k fotbalu je těžký boj, hodně ovlivněný
jste v okresním přeboru.
současnou společenskou a pandemickou
Jaké máte sportovní cíle do
náladou. Vše se střídá jako vlny, jednou máme
budoucnosti?
silný ročník, podruhé slabý. A podle toho
vypadá i počet nových zájemců o fotbal.
Vzhledem k tomu,že hrajeme

Bohužel o slavných odchovancích našeho klubu nemáme žádné
zprávy. Za náš klub nastoupil J. Kraus, ligový dorostenec tehdejšího
Spartaku Hradec Králové, dále V. Hájek, taktéž ligový dorostenec
Spartaku Hradec Králové, který hrál v rámci základní vojenské služby
za Duklu Tachov. V neposlední řadě to byl J. Žitka, jenž hrál za Křídla
Olomouc.

pouze s vlastními odchovanci,
U kterých soupeřů z okresu se vám hraje
chceme v současné době hrát
dobře a kde je naopak horká půda?
pohledný fotbal a pravidelně
Nejlépe se nám hraje vzhledem k atmosféře se umisťovat v první třetině
místních derby proti týmům jako jsou tabulky. Pomalu však nám
dorostenecké
Myštěves, Cerekvice a Pobluz. Horká půda dospívají
je naopak u všech rezervních týmů (béčka ročníky, které hrají krajskou
a céčka), kde se většinou výkon domácích soutěž. Po jejich postupném
týmů diametrálně liší od jejich venkovních zabudování do A-týmu a
částečném posílení, můžeme
zápasů.
v budoucnu pokukovat i po
postupu do krajských soutěží.
Co děláte pro své fanoušky?

Jakou máte mládežnickou základnu? A daří se vám přilákat děti k
fotbalu?

Pro své fanoušky se snažíme dělat především
fotbal. Není nic lepšího pro trenéry a tým hrát

Kdo je vaším nejslavnějším odchovancem či odchovanci? A kteří
známí hráči oblékali dres vašeho klubu?
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vaše

(jtm)

jsem před sebou cíl a šel si za ním. Trvalo to 9
let, než jsem se prokousal okresy a krajem až
do národní ligy, což byla tehdy druhá nejvyšší
soutěž, protože se celostátní druhá liga nehrála
a postupoval vítěz Moravy a Čech přímo do první
ligy. Tehdy jako rozhodčí jste pokaždé musel
postoupit, nedala se přeskočit ani předběhnout
žádná soutěž. Tedy alespoň já ne, takže to šlo
postupně – v okrese 4. a 3. třída, přebor, v kraji I.
B a I. A třída, krajský přebor, divize a národní liga.

jiří Hruška: Největší úspěch? Že jsem
vydržel 20 let trénovat A-tým žen
Představujeme rozhodčí
Dlouhé roky úspěšně trénuje fotbalistky Hradce Králové a po
hřišti se pohybuje jako rozhodčí. A u fotbalu JIŘÍ HRUŠKA, který
v září oslavil 74. narozeniny, rozhodně neodchází. Muž, jenž
vychoval řadu českých reprezentantek, v rozhovoru prozradil,
kam se posunul ženský fotbal a jaké historky zažil coby sudí
s píšťalkou.
Kolik let se věnujete kariéře rozhodčího a co vás k pískání přivedlo?
Měl jsem po operaci achilovek a nevěděl jsem, zdali budu hrát ještě
fotbal, tak jsem kývnul na naléhání pana Komárka, legendy mezi
rozhodčími z Lokomotivy, ať to zkusím jako rozhodčí – stalo se v roce
1973. A tím, že jsem stále postupoval, tak mě to i začalo bavit. Viděl
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tehdy možně vše. Přizvali vrtulník a
ten jim hřiště vyfoukal... Nás přivítali
všichni v náladě, přece jen to je sláva
a slivovice zahřeje. A všichni se těšili,
jak zase slavně zvítězí…

Tak to se nedivím. Slušovice,
za
komunistického
režimu
zemědělské impérium Františka
Čuby, byly státem ve státě. A
jejich šéf byl mocný. Jak zápas
Jaký největší zápas kariéry, na který jste pokračoval?
hrdý, jste pískal?
Ve 20. minutě jsem odpískal
Když jsem pískal jako nováček svůj první zápas pokutový kop, když domácí hráč
v druhé nejvyšší soutěž na Viktorce Žižkov. Vždy zasmečoval rukou ve vápně - 0:1.
tam dopoledne chodila celá generalita a mně se Ve 35. minutě jsem nařídil druhou
zápas povedl a dostal jsem vysokou známku. Už penaltu za podražení zezadu, to se
jsem se viděl v první lize, jenže jsme se šeredně prostě nedalo nepísknout, i když
spletl... Také musím vzpomenout zápas o sestup to bylo ve Slušovicích. Polilo mně
z divize mezi Turnovem a Trutnovem. Věděl jsem, horko i v dešti... O poločase jsem si
že kdo prohraje, sestoupí. Trutnov prohrál ve uvědomil, co jsem provedl. Ty tlaky
vypjaté atmosféře před 1500 diváky a sestoupil. na rozhodčího jsou někdy velké a
Deset let jsem nemohl do Trutnova, svedli to málokdo si to umí představit, když
pochopitelně na mě. Svědomí mám ale čisté, není rozhodčí. Hlavní pořadatel
a tak jsem se s tím vyrovnal. My rozhodčí, to samozřejmě v černých šatech a v
klobouku si strhl pořadatelskou pásku
nemáme vůbec lehké...
z rukávu a hodil mně ji pod nohy, ať si
to dělám sám. Delegát seděl zdrcený
Jaký nejbláznivější zápas jste řídil?
v rohu a očividně se třásl strachem,
Zřejmě ve Slušovicích. Jako nadějný a do té co bude. Byl tuším major od vojáků…
doby úspěšný rozhodčí jsem tam byl nominován A jen hlesl: Vy jste nařídil dva pokutové
na zápas s Bohumínem. Byla to dohrávka a hrála kopy proti domácím... Já na to: No, ale
se ve všední den. V práci jsem si vzal volno a vždyť oba byly. On: „No, ale hned dva...
vyrazil. Byli jsme pozváni na oběd, ale ten jsme Dál se se mnou už nebavil.
nestihli, nějak jsme bloudili, navigace v dnešní
podobě nebyly a lilo jako z konve, takže se nedalo Jak utkání dopadlo?
jet moc rychle. V duchu jsem si říkal – zbytečná
cesta, hrát se určitě nebude. Ve Slušovicích bylo V druhé půli nakonec

domácí

Slušovice alespoň vyrovnaly, jinak by
asi delegát byl propuštěn do civilu
a já rovnou do okresu. Samozřejmě
to mělo dohru. Dostal jsem nejnižší
známku, co jsem kdy pískal. Do Prahy
napsali dopis ve znění, že jsem se
choval nedůstojně a udělal z nich
vesničany, což mně pobavilo, když
Slušovice mají asi 2000 obyvatel
a vesničany jsou. A také prý jsem
nařídil dva neoprávněné pokutové
kopy. Moje slibná kariéra ligového
rozhodčího skončila. Šoupli mně
do divize, kde jsem strávil asi sedm
let, než mně vyhodili pro nevyužití,
jelikož jsem tehdy vedl už tým žen
v první lize, navíc i reprezentaci do
23 let a těch omluv bylo hodně. A tak
přestože tehdy mocný muž svazu
pan Sahula říkal, že mě nevyhodí,
když dělám pro reprezentaci, tak
mě vyhodili z devátého místa podle
bodování... Pak už to bylo rychlé. Po
sestupu z kraje jsem ztratil motivaci,
vrátil jsem se na okres, kde občas
pískám dodnes.
Rozhodčí
jsou
často
terčem pokřiků i vtipů. Jaký
nejsrandovnější jste slyšel, že jste
se tomu sám zasmál?
Ty už jsi z ženských tak zblblý, že ani
nevíš, že jseš chlap. (smích)
Jak jste už zmínil. Jste také
dlouholetým trenérem fotbalistek.
V čem je jiné vést ženy?

Co se týče fotbalu jako takového, je to podobné
jako u mužů. Trénoval jsem I. A třídu mužů a
dlouhou dobu krajský přebor starších žáků.
Největší rozdíl u žen je ale v psychice. Ony
daleko více roní slzy… Navíc ženy více intrikují a
pomlouvají se. (smích) A hodně moc si pamatují.
Něco jim řeknete a ony si to pamatují léta a mají
to v sobě. Chlapi si to v hospodě vyříkají a už se
k tomu nevracejí.

pražští trenéři, přestože jsme s tímto výběrem nikdy neprohráli, tak
mně odvolali, že potřebují někoho z Prahy, kde se operativně scházejí.
Byl jsem u dvou titulů mistryň ČR v mládežnických kategoriích. Doma
mám přes 60 pohárů a to si archivuji jen první a druhá místa, jinak by
se mně to domů nevešlo. Tak si někdy říkám, že asi tak špatný trenér
jsem nebyl…
Které úspěšné fotbalistky jste vychoval?

Bylo to několik generací hráček, co jsem vychoval, nebo přivedl do
Na jakou úroveň se za tu dobu ženský fotbal Hradce a pracoval s nimi. Hodně reprezentantek mně prošlo rukama a
u nás posunul?
hodně hráček dnes je v roli trenérky. Největší hvězdy skončily ve Spartě,
kam odcházely jak na běžícím pásu, a ve Slavii. Musím vzpomenout
Posun ženského fotbalu je velký v podstatě ve nejdříve Evu Šmeralovou, trojnásobnou nejlepší hráčku republiky.
všem. Přiblížilo se to mužskému fotbalu. Je tam Také Martinu Jedličkovou, dvojnásobnou nejlepší hráčku. Pak Marcelu
více peněz. Daleko více se trénuje, protože už i Mázlovou, která reprezentovala a byla několik let kapitánkou Sparty...
u nás jsou hráčky placeny, a tak trénují třeba Nebudu dál jmenovat, kolik hráček se dostalo do reprezentace
i pětkrát týdně, což bylo dříve nemyslitelné. dospělých, je jich mnoho. Jednu reprezentantku ale vzpomenout
Je spousta reprezentačních srazů všech musím – Evu Šponarovou, která mimo roční hostování v Otrokovicích
kategoriích na všech úrovních, okresy počínaje, (dnešní Slovácko), nám přes všechny nabídky zůstala Hradci věrná po
aby ani jeden talent nezanikl. Největší problém 20 let. Její čísla byla ohromující, přes 100 ligových gólů a kolem 300
jsou maminky. Přes velký rozvoj je základna zápasů. Ze současných hráček je to reprezentantka Eva Bartoňová,
stále malá a v konkurenci různých tanečních která teď po návratu z Itálie hraje ve Spartě, a Michaela Khýrová ve
skupin to je těžké – maminky totiž většinou Slavii. Kolik je to reprezentantek v mládeži bych vůbec nespočítal, a to
chtějí mít ze svých dcer tanečnice či mažoretky trvá dodnes.
a ne fotbalistky. Uděláme ve škole nábor, skoro
polovina třídy se hlásí, ale doma to neprojde...
Co byste poradil mladým klukům a holkám, aby se z nich stali
úspěšní sportovci?
Co považujete za svůj největší úspěch
v trenérské kariéře?
Jít si za svým cílem a podřídit tomu co nejvíce. Talent sám o sobě
nestačí. Měl jsem možnost trénovat nespočet talentů a kde dnes
Asi to, že jsem dokázal trénovat A družstvo jsou... Někdy to naopak bylo na škodu, protože byli nejlepší, tak na
žen 20 let. Že jsem to vydržel a dnes se mně sobě přestali pracovat a ti ostatní je předhonili. Musí se to sejít - talent,
tomu ani nechce věřit. Myslím, že už to nikdo ctižádost něco dosáhnout, také štěstí a v neposlední řadě i rodiče,
nezopakuje. Nikdy jsem s nimi nesestoupil a kteří mě podpoří.
jednou jsme skončili bronzoví. Jeden čas jsem
(jtm)
trénoval tehdejší reprezentační výběr do 23 let,
dokud tam nebyly peníze. Pak už si to převzali
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120 let kopané v okrese Hradec Králové
8.díl : Devadesátá léta: Nárůst počtu týmů a změna bodování

V počtu týmů našeho okresu jsme v krajských soutěžích drželi zhruba
stále stejná čísla. Zato přímo v okrese počet nových celků výrazně
narostl, především díky zakládání záložních týmů. Vliv na to měl přesun
silných ročníků, tzv. „Husákových dětí “ mezi muže.

azyl), I. FC UF (mladíci hráli
na
pronajatých
hřištích
v Předměřicích a Hořiněvsi), a na
dva roky Premier Hradec Králové.
Znovu se objevuje Starý Bydžov,
z jiných okresů se vrací Rasošky,
Velichovky nebo Cerekvice.

Přímo v krajském přeboru nás největší sílou reprezentoval hradecký
tým Montas-Fomei-Olympia, který v tomto pořadí, podle patronátních
podniků (nově sponzorů), měnil názvy, až se ujal historický název. Tento
tým v nejvyšší krajské soutěži vždy někdo střídavě doplňoval: Klub VTJ
Hradec Králové, jenž odehrál pár sezón, než armáda menší vojenské
týmy rušila. V přeboru odehrál sedm sezón Nový Bydžov. Třebechovice
v tomto období postupně padaly z kraje, v závěru devadesátých let
dokonce až do okresu. Chlumec nad Cidlinou postupně prostřídal
všechny krajské soutěže, v nevyšší pobyl dvě sezóny.
Slavia Hradec Králové, která stihla i sezónu v okrese, a Kunčice už patří
do okruhu týmů, které se tak vysoko nedostaly. Zahrály si ale obě nižší
krajské soutěže. Držákem v I. B třídě byla Myštěves. Z okresu postoupily
Kosičky a úspěšně se držely v I. B třídě. Libčany a nedaleká Lhota pod
Libčany z I. B třídy v polovině desetiletí sestoupily do okresního přeboru.
Naopak z okresu se po delší době vrátily Malšovice, Nový Hradec nebo
třeba Praskačka/Urbanice. Do nejnižší krajské soutěže se podívaly
Převýšov a Smiřice. Dařilo se Předměřicím, které z okresu postoupily po
třinácti sezónách a zpočátku se pohybovaly mezi nejnižšími soutěžemi.
V okresních soutěžích začalo působit Nové Město (u Chlumce),
Sendražice (z bývalého JZD Předměřice, kde měli dosud Sendražičtí
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Naopak zaniká Zábědov (přesun
do Chudonic), SKN HK neslyšících,
jejichž domovským hřištěm byla
škvára Montasu, v závěru tým hrál
v Urbanicích).

hřiště Třebeš

Zajímavosti: Společenské změny
přinášely do klubů i finance, tím i
vylepšovaní zázemí a odměňování
hráčů. Na Lokomotivě se v roce
1997 podařilo zatravnění (od
jara 1996 se hrálo ve Farářství).
Vybudování
regulérních
škvárových náhradních ploch
na nějakou dobu šetřilo trávu v
Třebši, Malšovicích a na Novém
Hradci. Obchodní trh přinesl

nové značky kopaček, objevovaly
se kvalitnější dresy, mnohdy s
reklamou a i prezentace v tisku se
stávala obsáhlejší a atraktivnější.
Nejpodstatnější
změna
však
začíná od sezóny 1994/95, kdy se
výhra počítá za tři body.
Vybraní TOP střelci v okrese z
tohoto období: Nožička (Slavia HK),
Apolenár a Švarc (Lhota p.L.), K.
Novák (Malšovice), I. Pilař a Kučera
(Převýšov), Tomášek a Kheil
(Skřivany), L. Miškář (Dohalice), V.
a J. Pozlerovi (Kobylice), Hubáček
a Novotný (Kosičky), Pavlásek a
Morávek (Lovčice), Mulač (Malšova
Lhota) a další.
Na závěr pár pikantností: Na jaře
1996 v druhé půli derby zápasu
Lhota pod Libčany vs. Libčany
vypukla bitka v fanouškovském
táboře hostí. V závěru se tato
atmosféra promítla na hřiště,
kdy libčanský brankář Kahánek
po obdržené druhé žluté kartě
knokautovalv
sudího
Pilaře.
V předchozí sezóně nebyl sudím
Ježkem pro nezpůsobilý terén
zahájen zápas v Syrovátce, mezi
místním Slavojem a Sendražicemi.
Důvod je kuriózní: neshrabaná
tráva! A do divokého zápasu v
Sendražicích přilétl i vrtulník (viz
foto z tehdejšího tisku).

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
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„Byl to skvělý pocit, když se jsem zase trefil v lize.
Konečně to ze mě spadlo. Moc jsem chtěl vstřelit gól,
protože mně to tam v úvodu sezony nepadalo. A teď
tam moje střela krásně spadla a ještě v důležitý okamžik,
kdy Zlín chvíli předtím vyrovnal na 1:1 a v té době byl
herně lepší. Branka nám hodně pomohla k výhře.“
Adam Vlkanova

Vlkanova: Dřív jsem si ze zápasů
dělal hlavu, teď hraju v klidu

Hradce Králové si zhluboka oddechl. Dlouhé rozhodla o tom, že Votroci
čekání skončilo. Opět slavil prvoligový gól.
po roce sestoupí do
druhé ligy. Pro hradeckého
„Byl to skvělý pocit. Konečně to ze fotbalistu tím začaly čtyři
mě spadlo,“ povídal Vlkanova, který se sezony fotbalového temna
po letošním postupu moc do ligy těšil. ve druhé lize.
V úvodních deseti kolech ale na branky jen
nahrával. „Moc jsem chtěl vstřelit gól, protože Soutěž herně převyšoval,
mně to tam v úvodu sezony nepadalo. A chodily mu nabídky z první
teď tam moje střela krásně spadla a ještě ligy - Jablonec, Slovácko,
v důležitý okamžik, kdy Zlín chvíli předtím Zlín… A naposledy loni na
vyrovnal na 1:1 a v té době byl herně lepší. podzim Baník Ostrava. Ani
Branka nám hodně pomohla k výhře,“ dodal. na sever Moravy ho však
V závěru ještě Vlkanova přidal druhý gól, když hradecký klub nepustil.
od poloviny hřiště uháněl sám na prázdnou Jak sám říká, tenkrát mu
branku poté, co Zlínu nevyšel rohový kop, pomohla rodina a malá
kam vyrazil i brankář Šiška. Hradec nakonec dcerka Valentinka, jež se
zvítězil 3:2.
loni narodila.

Fotbalisté Hradce Králové i v říjnu a zkraje listopadu pokračovali
ve výborných výkonech v nejvyšší soutěži. Z ligového gólu se po
čtyřech letech radoval Adam Vlkanova, jenž měl do té doby na kontě
jedinou trefu z roku 2017 na Spartě. Sedmadvacetiletý útočník dal
v 11. kole dva góly ve Zlíně a zařídil výhru Votroků 3:2, třetí podzimní
trefu pak přidal o dvě kola později do sítě Mladé Boleslavi. Po 14.
kole je pohyblivý šikula nejproduktivnějším hráčem týmu, který je Doba druholigového temna skončila
v tabulce šestý, vstřelil tři góly a zapsal šest asistencí.
Svůj dosud jediný ligový gól Adam Vlkanova
Když v neděli 17. října 2021 Adam Vlkanova v 55. minutě utkání ve Zlíně vstřelil 20. května 2017 na Spartě, kdy
napřáhl levačkou a míč odrazem o tyč skončil v síti, kapitán fotbalového snižoval na konečných 2:3. Prohra tehdy
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„Tehdy jsem to dost
prožíval, nebylo to lehké
období, ale teď už na to
vůbec nemyslím. V hlavě
to nemám. Jsem rád,

že jako tým hrajeme v lize
dobře a já mám v týmu
tuhle roli. Jsem teď v Hradci
spokojený,“ říká Vlkanova,
jehož fotbalová cesta byla
klikatá.
V Olympii chtěl skončit s
fotbalem
Na ligu si musel počkat.
V hradeckém klubu působil už
od žákovských let, ale protože
byl malý, musel ještě v žákovské
kategorii odejít do sousední
Olympie. Přes střížkovské
Bohemians se do Hradce vrátil
a v březnu 2015 si splnil sen nastoupil k ligovému zápasu.
Běh dalších událostí už byl
zmíněn – ligový gól na Spartě,
čtyři roky ve druhé lize a letošní
návrat.
„To je pravda, moje fotbalová
cesta je jiná,“ usmívá se
„Myslím si, že tehdy mi
odchod do Olympie i trochu
pomohl. Bylo to ve starších
žácích a odešel jsem kvůli
tomu, že jsem byl menší a
k tomu jsem ještě hrál hokej,
což tady pár lidem vadilo,“
poukázal. „Tehdy se hráči
v žákovském věku vybírali

ve druhé lize jsem získal zase další zkušenosti. Když jsem tehdy
naposledy hrál ligu, tak jsem si ze zápasů trochu dělal hlavu,
cítil stres, ale teď už to vůbec neřeším. Hraju v klidu, uvolněně a
neřeším, co bude a nebude. Prostě je to fotbal a snažím se jen
dělat všechno pro to, abych odevzdal co nejlepší výkon. Žádný
tlak necítím, ani neřeším,“ poukázal.
A je to vidět, Adam Vlkanova táhne Votroky jako správný kapitán. S třemi
góly a šesti asistencemi je nejproduktivnějším hráčem týmu. A Hradec
V Olympii měl chvíli, kdy chtěl dokonce je štikou ligy.
s fotbalem skončit. „Tehdy v dorostu mě
(jtm)
fotbal přestal bavit. Ale trenérem tam
byl pan Karel Krejčík, současný kouč
hradeckého béčka, a
dali jsme si nějakou metu a k tomu sázku o
klobásu a pivo, že většinu tréninků zvládnu.
A začal jsem chodit a zase se ve mně
nadšení probudilo,“ popsal.
i podle výšky. Byly tam tréninky čtyřikrát
týdně, někdy i dvoufázově a je možné, že
kdybych tam zůstal, fotbal by mě třeba
přestal bavit, nebo bych byl unavenější. I
dnešní kluci toho mají hodně, když vidím,
v jakém jsou zápřahu. Ale myslím, že mně
to tenkrát pomohlo,“ zamýšlí se Vlkanova.

Radost z dcerky Valentinky
Nyní si Adam Vlkanova fotbal užívá. Hradci se
v lize daří, šťastný je i v soukromí. Má radost
z dcerky Valentinky, které je necelý rok a půl.
„Malá už chodí, takže ji musíme víc honit.
Dcera je ještě malá, ale myslím si, že budu
spíš rozmazlovací typ. Cítím to tak,“ usmívá
se Vlkanova a hned dodává: „Ale ona mě
Verča trochu zkrotí, abych malou zase
nerozmazloval tolik. Celkově je to super
období. Tím, že jsem zůstal doma v Hradci,
tak máme i hlídání a můžeme mít chvilku
pro sebe. Vůbec na nic si nemůžu stěžovat,“
řekl.
Na uplynulém období, kdy se místy ve druhé
lize trápil, našel i pozitiva. „Za ty čtyři roky

Adam Vlkanova
Narozen: 4. září 1994 v Hradci Králové
Profese: fotbalista
Klub: FC Hradec Králové
Kariéra: FC Hradec Králové, FC Olympia Hradec Králové (mládež),
FK Bohemians Praha-Střížkov (2013/14), Čáslav (2014), FC Hradec
Králové (2014 – dosud), zahrál si i za reprezentaci do 21 let
Úspěchy: postupy s FC Hradec Králové do první ligy (2016 a 2021)
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doslova pohlceni nádherným hudebním
vystoupením, což v neopakovatelné
atmosféře orámovalo slavnostní předávání
pamětních plaket, knihy o Ladislavu Přádovi
„Nešťastná fotbalová legenda“ a speciálního
vydání zpravodaje OFS „Hradecké fotbalové
osobnosti 2020 až 2021“, kde jsou všichni
ocenění představeni s charakteristikami a
portréty.
A které osobnosti byli oceněny?
14. ročník Hradecké fotbalové osobnosti
2020:

Hradecké fotbalové osobnosti
2020 a 2021 oceněny
Stěžery – V příjemném prostředí Restaurace Pivovar Beránek ve Stěžerách se
v úterý 9. listopadu 2021 uskutečnilo společné v pořadí již 14. a 15. slavnostní
vyhlášení Hradecké fotbalové osobnosti 2020 a 2021.
Přítomni zde byli mimo jiné člen Výkonného výboru FAČR a předseda
Královéhradeckého KFS Václav Andrejs, trenérská legenda Ladislav Škorpil,
Evžen Čejka za Sport Forte Poděbrady, předseda OFS Hradec Martin Zbořil,
místopředseda OFS Hradec Vladan Haleš, členové Výkonného výboru OFS
Hradec Lucie Kubíková, Lukáš Vojtěch a další hosté.
Slavnostní setkání zahájil a moderoval Bohumil Lemfeld, za výkonný výbor
OFS Hradec Králové přivítal všechny účastníky předseda Martin Zbořil, který
oceněným poděkoval za odvedenou práci pro fotbal v rámci OFS Hradec Králové.
Díků se dostalo manželkám a rodinám za podporu i toleranci, protože bez toho
by fotbal nebylo možné dělat. Následoval slavnostní přípitek a kulturní program,
kde vystoupila operní pěvkyně Daniela Filo. V průběhu celé akce tak byli přítomní
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Děrgel
Zdeněk
(TJ
Lokomotiva
Hradec Králové), Havel Miloš (SK
Jeníkovice),
Horáček
Josef
(FC
Nový
Hradec),
Hradský
Bohumír
(SK Smiřice), Hýbner Vladislav (FK
Nechanice 2011), Jedinák Josef (SK
Slavia Libřice), Krucký Bohumil (TJ Sokol
Malšovice), Pilař Pavel (SK Převýšov).
15. ročník Hradecké fotbalové osobnosti
2021:
Krempa Milan (FC Slavia Hradec
Králové), Sedláček Lubomír (OFS Hradec
Králové), Schejbal Jan (SK Libčany), Slonek
Ladislav (TJ Slavoj Syrovátka), Tér Petr (TJ
Spartak Kosičky), Tomášek Jiří (TJ Slavoj
Skřivany).
Zaznamenáno:
Václav Andrejs (člen VV FAČR a předseda
Královéhradeckého KFS): „Toto byl
jeden nejpovedenějších ročníků Hradecké

fotbalové osobnosti. Za dva roky se
zde sešla obří koncentrace osobností
regionálního fotbalu s přesahem přes
okresní soutěže. Na celé atmosféře
bylo vidět, že všichni ocenění si mezi
sebou měli co říci, navíc vše zapadlo
do nádherného prostředí Pivovaru
Beránek ve Stěžerách. Poděkování
patří vedení Okresního fotbalového
svazu Hradec Králové za zajištění a
organizaci této akce.“
Všem
oceněným
jsme
na
slavnostním
večeru
položili
stejnou otázku: Co pro Vás
znamená dnes obdržené ocenění?
Zdeněk Děrgel (TJ Lokomotiva
Hradec Králové): „Jsem rád, že se
mi dostalo tohoto ocenění a potěšilo,
když jsem zde poznal řadu lidí stejně
zapálených do fotbalu. Takže se už
necítím jako „trulo mulo“ Lokomotivy
Hradec.“
Miloš Havel (SK Jeníkovice): „Velmi
si ocenění vážím a jsem rád, že výbor
OFS Hradec Králové ocenil moji
dlouholetou činnost v SK Jeníkovice.
Zároveň děkuji své rodině za
podporu po celou dobu, co působím
ve fotbale.“
Josef Horáček (FC Nový Hradec):
„Vzhledem k tomu, že nejsem
vrcholový sportovec, mojí srdeční
záležitostí jsou dva kluby FC Nový
Hradec Králové a SKP ČR, za což
děkuji všem kamarádům z obou

oddílů. Toto ocenění bude patřit na
přední místo v mé vitrínce. Děkuji
OFS Hradec za ocenění a velmi
pěkný večer.“
Bohumír Hradský (SK Smiřice):
„Jsem rád, když OFS Hradec tuto
akci zorganizoval a pochopitelně
děkuji za to, že jsem byl nominován.
Musím pochválit celý večer,
organizaci, atmosféru, pěvecké
vystoupení a vše umocněné
příjemným prostředím. Děkuji za
velkou podporu rodině, bez níž bych
tuto činnost a moji velkou lásku
fotbal nemohl provozovat.“
Vladislav Hýbner (FK Nechanice):
„Každopádně si tohoto ocenění
velmi vážím, jelikož nepřichází samo
sebou. Je dobře, že si okolí všímá
zaujetí, které z této činnosti vyzařuje.
V Nechanicích dělám fotbalovou
mládež od nejmladší minipřípravky
až po mladší žáky. Děkuji za podporu
rodině a mateřskému klubu FK
Nechanice.“
Josef Jedinák (SK Slavia Libřice):
„Beru to jako ocenění mé celoživotní
lásky k fotbalu, kterému se aktivně
věnuji od sedmnácti let jako hráč a
později jako trenér, vedoucí mužstva,
člen výboru a v současnosti jako
kronikář. Děkuji SK Slavia Libřice a
hráčům, že velmi dobře reprezentují
naši obec.“
Bohumil

Krucký

(TJ

Sokol

Malšovice): Velice si vážím tohoto ocenění,
kterého se mi na tomto slavnostním
vyhlášení dostalo. Děkuji Okresnímu
fotbalovému svazu Hradec Králové za
dlouholetou spolupráci. Průběh akce byl
zdařilý a budu na ni dlouho vzpomínat.“
Pavel Pilař (SK Převýšov): „Pro mě toto
ocenění znamená jeden z vrcholů, navíc
atmosféra akce byla vynikající. Potěšilo mě
úžasné vystoupení pěvkyně Daniely Filo.
Se všemi oceněnými se osobně znám,
neboť jsme se potkávali a stále potkáváme
na zeleném pažitu i mimo něj. Děkuji OFS
Hradec Králové, rodině za podporu, bez
níž by mě to ani nebavilo. Máme prostě
fotbalovou rodinu.“
Milan Krempa (FC Slavia Hradec
Králové): „Určitě je toto ocenění pro mne
vyjádřením mé dlouholeté činnosti. Bez
podpory rodiny by to určitě nešlo. Děkuji
proto zejména manželce za trpělivost.
Slavnostní vyhlášení bylo velmi příjemné,
navíc jsem se zde setkal s lidmi, kteří fotbal
milují.“

byl na velmi vysoké úrovni, mě i mojí manželce se líbil, rovněž organizace byla
skvělá.“
Ladislav Slonek (TJ Slavoj Syrovátka): „Znamená to, že si lidé váží práce
druhých. Potkal jsem zde plno lidí, se kterými jsme se potkávali i na hřišti. Bez
podpory rodiny by se tato práce pro klub ani dělat nedala. Děkuji rovněž dalším
členům klubu TJ Slavoj Syrovátka za podporu.“
Petr Tér (TJ Spartak Kosičky): „Za celou svoji fotbalovou kariéru jsem vždycky
dostal ocenění, když jsme byli vysoko v tabulce, nebo když jsem za Kosičky
podal dobrý výkon. Tohoto ocenění si samozřejmě cením ve společnosti mnoha
známých fotbalistů. Nikdy nelituji, že jsem hrál za Spartak Kosičky.“
Jiří Tomášek (TJ Slavoj Skřivany): „Příjemné setkání se zajímavými lidmi
a to jak s fotbalovými osobnostmi, tak s těmi, kteří se starají o chod klubů
v okrese Hradec Králové. Zajímavé je, že ačkoliv jsme v mládí spolu hrávali a
nyní funkcionaříme, tak se nyní téměř nevidíme vlivem katastrálního rozdělení
soutěže. Na závěr děkuji za podporu hlavně manželce.“
(Foto: Lubomír Douděra)

Lubomír
Sedláček
(OFS
Hradec
Králové): „Každému člověku udělá radost,
když se mu za celoživotní práci dostane
takového ocenění. V daném případě od
OFS Hradec Králové, který patří mezi
nejlepší v Královéhradeckém kraji, si toho
velmi považuji.“
Jan Schejbal (SK Libčany): „Ocenění
si velmi vážím a zavazuje mne. Dílem je i
poděkováním mé rodině a kamarádům,
kteří mne na tuto cenu nominovali. Večer

Vystoupení operní pěvkyně Daniely Filo přineslo přítomným nádherný zážitek.
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gratulujeme oslavencům:

MIROSLAV HOPKO „73“
LADISLAV SLONEK „75“

17

Předměřice nad Labem - 73. narozeniny oslavil
nedávno Miroslav Hopko (nar. 17. 10. 1948), s jehož
jménem je léta nerozlučně spjat předměřický fotbal.

Syrovátka – Nedávno slavil významný životní Po skončení hráčské kariéry, ve spolupráci především
mezník 75 let Ladislav Slonek ze Syrovátky (nar. 30. 9. s letitým kamarádem Pepou Vichem, se staral o chod
1946).
klubu v časech lepších i horších, divizních i krajských.
I při svém dřívějším časově náročném zaměstnání
Jako hráč působil pouze v mládí (Kratonohy), o to v ZVÚ nyní již užívá zasloužený důchod, doslova žil a
významnější je jeho činnost funkcionářská, když dlouhá žije s týmem dospělých a málokdy vynechá i domácí
léta byl členem výboru TJ Slavoj Syrovátka. Před zápasy předměřických mládežnických týmů. Díky
dvaceti lety, kdy fotbal v obci bojoval o přežití, přesvědčil svým funkcionářským zkušenostem je na hřišti i mimo
jako zastupitel obce ostatní, aby proběhla rozsáhlá něj vždy ochoten pomoci radou i praktickou činností
rekonstrukce místních kabin. On sám odpracoval v dalších ostatním kolegům funkcionářům i trenérům. Miroslav
letech nespočet hodin na brigádách oddílu, při kterých se Hopko dlouhá léta pracoval ve sportovně - technické
modernizovalo zázemí a vybavení hřiště (sítě za brankami, komisi krajského i okresního fotbalového svazu Hradec
zábradlí, osvětlení), roky se staral o údržbu a sekání hrací Králové. V roce 2008 byl oceněn Okresním fotbalovým
plochy. V současné době si už užívá důchodu, přesto ho svazem prestižní cenou Hradecká fotbalová osobnost.
stále můžeme potkávat na domácích zápasech obvykle V roce 2017 převzal od Královéhradeckého KFS cenu
jako hlavního pořadatele. Má velký podíl na tom, že fotbal v Jana Modřického a o rok později obdržel od Fotbalové
asociace ČR prestižní Cenu Dr. Václava Jíry.
obci Syrovátka stále žije.

LADISLAV BROŽ „60“
Hradec Králové - Počátkem
října slavil významné životní jubileum
60. narozeniny Ladislav Brož
(nar. 8. 10. 1961), dlouholetý hráč
Spartaku, Montasu a RH Hradec,
trenér FC Hradec Králové, v minulosti
trénoval i RMSK Cidlina Nový Bydžov,
MFK Trutnov či
FK Pardubice.
V současnosti je sekretářem
Královéhradeckého
krajského
fotbalového svazu.

gratulujeme oslavencům:

LUBOMÍR SEDLÁČEK „70“

JAN SCHEJBAL „50“
Libčany – V říjnu oslavil významné životní
jubileum 50 let Jan Schejbal z Libčan (nar. 2. 10. 1971).
Je bytostně spjat s fotbalem, který dlouhá léta aktivně
hrál. Patří neodmyslitelně ke klubu SK Libčany, kde je
doslova hnacím motorem a duší. Jeho firma DAHASL
je sponzorem fotbalu i ledního hokeje na Hradecku v
různých kategoriích a úrovních.

Hradec Králové –
Na
říjnovém
zasedání
Výkonného
výboru Okresního fotbalového svazu VÁCLAV PILAŘ „33“
Hradec Králové v Hostinci U Jelena
poblahopřáli přítomní Lubomíru
Hradec Králové /Převýšov- Nedávno
Sedláčkovi k jeho nedávnému oslavil Kristova léta 33. narozeniny Václav Pilař
životnímu jubileu 70 let a předali mu (nar. 13. 10. 1988), reprezentant, ligový fotbalista,
dárkový balíček.
odchovanec Převýšova, Nového Bydžova a
Hradce Králové
Dlouholetý fotbalový funkcionář
působil
ve
funkci
předsedy
Královéhradeckého KFS, dále byl
členem Disciplinární komise FAČR
Do dalších let přejeme jubilantům zejména
a předsedou DK KFS, znám je též pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a
jako rozhodčí a delegát v tehdejším radost na fotbalových hřištích i mimo ně. K řadě
Východočeském kraji a OFS Hradec gratulantům se připojuje Okresní fotbalový svaz
Králové, v současné době je členem Hradec Králové.
STK OFS Hradec Králové.
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Partner OFS: Společnost SportFotbal

Lukáš Vojtěch
člen
VV OFS Hradec Králové

Založení SportFotbalu se datuje k srpnu roku 2002 a vznikl spojením slov sport a fotbal, kdy původním
záměrem bylo prodávat převážně fotbalové zboží v kombinaci s volnočasovým oblečením. Od počátku
firma klade důraz na servis a přístup k zákazníkům a klubům. Obrovskou výhodou je, že SportFotbal
dokáže okolo fotbalu zajistit de facto vše a nespecializuje se jen na jeden segment. Vychází z trendu
klubismu, který se v Čechách velice rychle rozvíjí. Zákazníci to vyhledávají, rádi ukážou svou klubovou
příslušnost i na členech rodiny.
Richard VLÁŠEK, obchodní zástupce
Vaše společnost má k fotbalu blízko. Prodáváte sportovní oblečení. Na co jste z pohledu firmy
hrdý?
Patříme mezi tři prodejce v ČR s přístupem k exkluzivním modelům kopaček. Musím zmínit obchodní
oddělení, které se stará o kluby, jimž dokážeme nabídnout veškerý servis. Materiální vybavení, tréninkové
pomůcky, potisk, brány, sítě, prostě vše co k fotbalu patří. Mezi exkluzivní zboží, které nabízíme, patří
také chrániče portugalské značky SAK. Zákazník si u nás může vytvořit chrániče s vlastním jménem,
číslem a grafikou podle libosti. Tyto chrániče nosí například Francouz Paul Pogba, který si na ně nechal
znázornit svého otce. Mezi další hvězdy patří mexický kanonýr Javier Hernández, zvaný Chicharito.
V ČR jsme také prodejcem tkaniček do kopaček AMO Customs. S těmito tkaničkami si můžete vytvořit
zajímavou barevnou variaci kopaček. Typ Grip dokáže omezit prokluzování míče na kopačkách a
zabránit rozvazování tkaniček.
Proč podporujete fotbal právě v okrese Hradec Králové?
Pocházím z Hlušic, pře 40 let se pohybuji na okresních i krajských trávnících a mám tu spoustu známých
i kamarádů. Odpověď je tedy jasná.
Fotbal jste sám hrával, nyní působíte jako trenér. Jak se zpětně díváte na svoji kariéru a jaké
máte ambice z pohledu kouče?
Na pozici trenéra jsem určitě dosáhl více zejména v mládežnických kategoriích v FC Hradec Králové
nebo RMSK Cidlina, ale skvělé vzpomínky budu mít na trenérské štace v dospělé kategorii v rodných
Hlušicích, Rožďalovicích, Kunčicích i Nepolisech. Nyní na mě čeká, doufám, velká výzva v Chlumci nad
Cidlinou. V roli hráče jsem působil nejvýše v krajském přeboru.
Jaké je do budoucna vaše přání ve spojitosti s fotbalem republikovým i reprezentačním?Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili :

Michal Hruška, Jiří Gabriel, Lubomír Douděra, Martin Šmied, Michaela Šmídová
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Samozřejmě si přeji účast reprezentace na MS v Kataru, na klubové úrovni postup Slavie Praha v Lize
Habrmanova 192
mistrů do základní skupiny a ostatním českým zástupcům co nejdelší cestu v ostatních evropských
501 01 Hradec Králové
soutěžích.
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Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové
pro sezónu 2021/2022

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