ZA 15 ROČNÍKŮ ČÍTÁ POČET OCENĚNÝCH LAUREÁTŮ 105
Myšlenka založit novou tradici Okresního fotbalového svazu Hradec Králové vyústila v premiérový ročník Hradeckých
fotbalových osobností v roce 2007, kdy se úvodní slavnostní vyhlášení uskutečnilo.
Cílem tohoto ocenění je popularizace funkcionářské práce OFS a klubů působících v soutěžích Okresního fotbalového
svazu Hradec Králové. Především však jde o morální ocenění funkcionářů, trenérů, rozhodčích a jiných činovníků,
kteří vstoupili do povědomí fotbalové veřejnosti jako protagonisté nezištné a výchovně příkladné dlouhodobé
činnosti.
Za dosavadních 15 ročníků čítá počet oceněných již 105, mezi nimi jsou ve velkém zastoupeny zejména fotbalové
kluby, které návrhy posílají.
Samotná akce v průběhu let získala postupně na velké prestiži, když se slavnostního vyhlášení zúčastnilo hned
několik primátorů města Hradec Králové či zde je přítomna trenérská legenda Ladislav Škorpil nebo Václav Andrejs,
předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. Slavnostní setkání, na kterém přítomní laureáti za
přítomnosti rodinných příslušníků přebírají pamětní plakety, tradičně moderuje Bohumil Lemfeld. Nechybí přípitek
a kulturně sportovní program, mimo jiné zde vystoupili například několikanásobní mistři světa ve footbagu Tomáš
Tuček s Patrikem Černým, operní pěvkyně Ema Hubáčková, zpěvačka Daniela Filo, zpěvák Jiří Horák či kouzelník
Miloš Malý, což vždy v neopakovatelné atmosféře orámovalo slavnostní předávání pamětních plaket.
V letošním roce se uskuteční mimořádně dva spojené ročníky 2020 a 2021 a organizátoři slavnostního vyhlášení
věří, že akce důstojným způsobem naváže na předchozí vyhlášení Hradeckých fotbalových osobností.
Kompletní historie je na webu OFS Hradec Králové: www.ofshk.cz (Osobnosti OFS).
Slavnostní vyhlášení Hradeckých fotbalových osobností za ročníky 2020 a 2021 se uskutečnilo v úterý 9. listopadu
2021 v 18 hodin v Pivovaru Beránek ve Stěžerách.

DĚRGEL ZDENĚK
nar. 19. 10. 1956, Lokomotiva Hradec Králové

Patří k nestorům fotbalu v Lokomotivě Hradec Králové. Zdeněk Děrgel více jak 40 let
působí nezištně, obětavě a odvádí časově náročnou práci pro hradeckou „Lokálku“.
V oddíle postupně působil prakticky ve všech funkcích, nejdříve jako hráč, poté dlouhá
léta byl sekretářem, předsedou, místopředsedou a členem výboru TJ Lokomotiva Hradec
Králové. Zkrátka s fotbalem na hřišti v Plotištích je stále spjatý, když mu velkou radost dělá
v současné době zejména působení A mužstva dospělých v krajské 1. A třídě.

HAVEL MILOŠ
nar. 10. 6. 1940, SK Jeníkovice

V loňském roce oslavil významné životní jubileum 80 let. Bývalý hráč Sportovního klubu
Jeníkovice (dříve Sokol Jeníkovice), poté dlouholetý funkcionář, předseda oddílu a stále
aktuální sekretář klubu, když v těchto funkcích působí úctyhodných 54 let. Z každého
domácího utkání nechybí aktuální komentář a podrobnosti pro média. Pro klub doslova
dýchá, jeho obětavá práce na zvelebení sportovního areálu, kabin a činnosti klubu by
byla doslova nošením dříví do lesa.

HORÁČEK JOSEF
nar. 5. 3. 1960, FC Nový Hradec

Josef Horáček působí v klubu od roku 1975 a již 45 let je věrný novohradeckému oddílu.
Přes žáky, dorost, B a A mužstvo přešel do staré gardy, která byla obnovena v roce 2010
při 90. výročí klubu, na čemž má velkou zásluhu. Od roku 2013 organizuje turnaj v malé
kopané nad 40 let O pohár Novohradecké vodárny, který má na Královéhradecku již svoje
jméno. V roce 2020 proběhly oslavy 100 let od založení kopané na Novém Hradci. Josef
Horáček, jenž loni oslavil 60. narozeniny, je autorem velmi povedené brožury k tomuto
výročí s názvem 100 let kopané na Novém Hradci 1920 – 2020. Stará se rovněž o tým SKP
ČR Hradec ve Veteránské lize – Liga Gentlemanů v rámci OFS Hradec Králové.

HRADSKÝ BOHUMÍR
nar. 26. 8. 1946, SK Smiřice
„Míra“ Hradský, dlouholetý člen oddílu SK Smiřice, postupně působil jako hráč, později
funkcionář a trenér A mužstva dospělých. Za jeho působení přivedl smiřický tým hned dvakrát
k historickému postupu do 1. B třídy. Aktivně hrál fotbal za Smiřice a Jaroměř od žáků až po
dospělé. Jak rozhodčí působil v tehdejším Východočeském kraji. Významná je jeho trenérská
činnost a postupně vedl kluby: Smiřice, Lokomotiva Hradec, Montas Hradec, Nový Hradec,
Malšovice, Černíkovice, Albrechtice n. O., a Vamberk. Na fotbale si cení činnost kolektivu a
velmi si váží nedávného ocenění ve Smiřicích v rámci oslav 100 let fotbalu.

HÝBNER VLADISLAV
nar. 11. 1. 1953, FK Nechanice 2011
Je dlouholetým trenérem mužů a posledních dvacet let zejména mládeže. Hráčská kariéra
kluby: Jiskra Nový Bydžov, Dukla Tachov vojna divize (nejvyšší soutěž), Jiskra Nový Bydžov,
Spartak Kobylice od roku 1975 do 1986 (konec hráčské kariéry). Trenér kluby: Kobylice od roku
1986 dorost, muži; Kratonohy v polovině devadesátých let, Jiskra Prasek, Spartak Kobylice
mládež od elévů až po dorost do roku 2011, Bystřian Kunčice elévové od roku 2011 a FK
Nechanice od roku 2020 elévové. Zajímavost: trénoval všechny své čtyři vnuky v mládeži
v Kobylicích a následně jednoho i v Kunčicích. V současné době předává bohaté zkušenosti
v nedávno založeném klubu FK Nechanice 2011 nejmladším adeptům fotbalu.

JEDINÁK JOSEF
nar. 28. 2. 1945, SK Slavia Libřice

Loni oslavil 75. narozeniny, v minulosti vynikající fotbalista, dále pak dlouholetý funkcionář
v Libřicích. Celý život se věnuje fotbalu v různých úlohách, ale vždy s radostí, nadšením a
zápalem, který se dnes už skoro nevidí. I v současnosti je aktivní jako správce sportovního
areálu a kronikář Sportovního klubu Slavia Libřice. Fotbalový nadšenec tělem i duší,
fanoušek fotbalu všech úrovní od „pralesa“ přes Hradec Králové až po národní tým a
evropské soutěže.

KRUCKÝ BOHUMIL
nar. 4. 2. 1950, TJ Sokol Malšovice
V minulém roce oslavil životní jubileum 70 let. Jeho fotbalové začátky jsou spjaty s úspěšnou
érou Spartaku Hradec v roce 1960, kdy jako malý chlapec mohl oslavit jediný titul mistra 1. ligy.
Tento nezapomenutelný zážitek jej poznamenal na celý fotbalový život. Díky svému synovi,
který hrál fotbal, působil jako rozhodčí a člen komisí ve fotbalovém svazu, začal fungovat jako
trenér mládeže a asistent u mužstva dospělých. Po absolvování potřebných licencí se stal
nedílnou součástí klubu TJ Sokol Malšovice jako hlavní pořadatel, vedoucí družstva i trenér.
Momentálně je členem výkonného výboru klubu a za posledních 15 let nevynechal jediný
domácí ani venkovní zápas svého týmu. Od jara 2021 ho čeká další práce. Stal se hlavním
trenérem mini přípravky ve zmíněném klubu.

PILAŘ PAVEL
nar. 12. 8. 1960, SK Převýšov
V loňském roce oslavil 60. narozeniny. Od roku 1980 je registrován v SK Převýšov, přestoupil ze
Sokola Lovčice, zde hrál za žáky, dorost i dospělé. V Převýšově dodnes působí jako aktivní hráč
a v barvách klubu odehrál zatím neuvěřitelných téměř 1400 zápasů. V minulosti vykonával
funkci pokladníka, správce hřiště, trenéra a vedoucího mužstva. Působil i jako trenér žáků
v RMSK Cidlina, kde vedl svěřence v celostátní žákovské lize. Vychoval své dva syny fotbalisty
a to Pavla mladšího – hráč RMSK Cidlina, SK Převýšov a nyní FK Chlumec n. C. Hlavně Václava
Pilaře, nejslavnějšího hráče v okolí – RMSK Cidlina, FC Hradec, Viktorie Plzeň, Wolfsburg, Freiburg,
Liberec, Olomouc, nyní Jablonec a zejména reprezentant ČR.

MILAN KREMPA
nar. 25. 11. 1963, FC Slavia Hradec
Působení Milana Krempy ve Slavii Hradec začalo v roce 1992, kdy se začali věnovat fotbalu
jeho synové. Pomáhal s trénováním a organizačním zabezpečením mužstev, v období 2009 až
2019 byl zvolen předsedou klubu. Nyní vykonává pro klub činnosti organizačního pracovníka.
Areál Slavie se mu stal druhým domovem, ale protože při řešení jednotlivých agend v klubu
nemá moc prostoru k pohybu, zhruba před pěti lety se začal celkem intenzivně věnovat
běhání. V oblibě má jakékoliv distance a povrchy, závody běhá hlavně kvůli atmosféře a pocitu.
Neopakovatelnou atmosféru zažil při závodech na pražském maratonu 2018 a 2019, a pokud
mu to tělo dovolí, rád by si to zopakoval i v květnu příštího roku.

LUBOMÍR SEDLÁČEK
nar. 14. 8. 1951, OFS Hradec Králové

Letos oslavil významné životní jubileum 70 let. Lubomír Sedláček je znám především
jako dlouholetý fotbalový funkcionář. Působil ve funkci předsedy Královéhradeckého
Krajského fotbalového svazu, dále byl členem Disciplinární komise Fotbalové asociace
ČR a předsedou disciplinární komise KFS. Působil rovněž dlouhá léta též jako rozhodčí
a delegát v tehdejším Východočeském kraji a OFS Hradec Králové. V současné době je
členem sportovně – technické komise OFS Hradec Králové. Velkou radost má ze svého
vnuka, který hraje fotbal za mládežnické týmy AFK Urbanice.

JAN SCHEJBAL
nar. 2. 10. 1971, SK Libčany

Počátkem října oslavil významné životní jubileum 50 let. Je v Libčanech bytostně spjat s
fotbalem, který dlouhá léta aktivně hrál. V současné době stále obouvá kopačky za starší
pány Libčan i jiné týmy. Patří neodmyslitelně ke klubu SK Libčany, kde je doslova hnacím
motorem a duší. Bez jeho jména si lze jen stěží představit fungování fotbalu v Libčanech.
Jeho firma DAHASL je sponzorem fotbalu i ledního hokeje na Hradecku v různých
kategoriích a úrovních.

LADISLAV SLONEK
nar. 30. 9. 1946, Slavoj Syrovátka
Na sklonku září oslavil významný životní mezník 75 let. Jako hráč působil pouze v mládí v
Dobřenicích, o to významnější je jeho činnost funkcionářská, dlouhá léta byl členem výboru
TJ Slavoj Syrovátka. Před 20 lety, kdy fotbal v obci bojoval o přežití, přesvědčil jako zastupitel
obce ostatní, aby proběhla rozsáhlá rekonstrukce místních kabin. On sám odpracoval v dalších
letech nespočet hodin na brigádách oddílu, při kterých se modernizovalo zázemí a vybavení
hřiště (sítě za brankami, zábradlí, osvětlení), roky se staral o údržbu a sekání hrací plochy. Nyní
si už užívá důchodu, přesto ho stále můžeme potkávat na domácích zápasech obvykle jako
hlavního pořadatele. Má velký podíl na tom, že fotbal v obci Syrovátka stále žije.

PETR TÉR
nar. 4. 9. 1951, Spartak Kosičky

Nedávno oslavil významné životní jubileum 70 let, je doslova legendou fotbalového
klubu TJ Spartak Kosičky, jehož A tým mužů nyní působí v krajské I. B třídě. Ve fotbalovém
klubu z Kosiček působil dlouhodobě jako hráč, trenér, správce hřiště i funkcionář. Vychoval
mnoho hráčů pro svůj milovaný oddíl a dodnes je čestným členem Spartaku. Jakmile je
zmíněn fotbal v Kosičkách, bez jména Petr Tér si ho jen stěží lze představit.

JIŘÍ TOMÁŠEK
nar. 28. 5. 1961, Slavoj Skřivany

Dlouholetý funkcionář TJ Slavoj Skřivany letos oslavil významné životní jubileum 60 let.
Až na krátkou epizodu v dorosteneckém věku, kdy působil v dresu sousední Červeněvsi,
celou svou fotbalovou kariéru strávil ve Skřivanech. Statistiky má vedené až od sezony
1984/85 a týkají se pouze A týmu mužů Slavoje Skřivany, který hrál za jeho působení buď
okresní přebor či 3. třídu. Bilance: počet startů: 349, počet gólů: 173, 14 žlutých karet a
žádná červená karta. Od 25 let je členem výboru TJ Slavoj Skřivany, tedy již úctyhodných
35 let.

2007 – 1. ROČNÍK:

2010 – 4. ROČNÍK:

Fejfar
Kalina
Musil
Pražák
Ryba
Souček

Černý
Klíma
Klimt
Michálek
Pavel
Pultar
Vích

Jaroslav
Antonín
Miroslav
Josef
Jiří
Josef st.

(Sokol Dohalice)
(FC Slavia Hradec Králové)
(Sokol Myštěves)
(Sokol Malšova Lhota)
(SK Převýšov)
(FC Olympia Hradec Králové)

2008– 2. ROČNÍK:

Dlab
Ladislav (rozhodčí, In Memoriam)
Hopko
Miroslav (Slavoj Předměřice)
Kolovratník Jan
(rozhodčí)
Krejčí
Zdeněk (FC Hradec Králové)
Novotný Bohumil (FC Olympia Hradec Králové)
Špina
Václav (DP – Liga amatérů)
2009 – 3. ROČNÍK:

Beránek
Brandýský
Komárek
Prošvic
Rejchrt
Vávra
Zezulka

Jaroslav
Jaroslav
Vladimír
Petr
František
Zdeněk
Václav

(rozhodčí)
(rozhodčí)
(rozhodčí)
(FC Slavia Hradec)
(TJ Velichovky)
(Spartak Kosičky)
(Sokol Lovčice)

Josef
František
Bedřich
Josef
Jaroslav
Josef
Josef

(Sokol Smidary – Červeněves)
(Sokol Malšova Lhota)
(FC Spartak Kobylice)
(Bystřice Boharyně)
(rozhodčí)
(Sokol Lhota p. L.)
(Slavoj Předměřice)

2011 – 5. ROČNÍK:

Budínský
Karabinoš
Klazar
Koudelka
Strýhal
Vyleťal

Jiří
Jozef
Jindřich
Vladislav
Stanislav
Václav

(SK Slavia Libřice)
(funkcionář,rozh.,In Memoriam)
(SK Libčany)
(Sokol Roudnice)
(SK Čechie Hlušice)
(Sokol Kratonohy)

2012 – 6. ROČNÍK:

Grulich
Karel
(rozhodčí)
Kašpárek Pavel
(TJ Velichovky)
Kopecký Josef
(Sokol Lhota p. L.)
Kozlovská Radoslava (Sokol Třebeš)
Míchal
Jaroslav (dlouholetý předseda OFS Hradec)
Myška
Jaroslav (Sokol Lovčice)
Tlučhoř Ladislav (SK Libčany)
Větrov
Miroslav (TJ Dolany)

2013 – 7. ROČNÍK:

Černík
Jilemnický
Lemfeld
Melichar
Přibyl
Rejfek
Rulf

2016 – 10. ROČNÍK:

Ivan
Václav
Bohumil
Miroslav
Miroslav
Otakar
Bohumil

(dlouholetý funkcionář OFS Hradec)
(Lovčice)
(dlouholetý funkcionář OFS Hradec)
(Libčany)
(dlouholetý funkcionář OFS Hradec)
(Hořiněves)
(Malšova Lhota)

Vojtěch
Miloš
Vojtěch
Milan
Ladislav
Ivo

(dlouholetý funkcionář OFS Hradec)
(OFS Hradec Králové)
(Nový Hradec)
(Třebechovice)
(Převýšov)
(Malšova Lhota)

2015 – 9. ROČNÍK:

Doubrava
Krátoška
Pilař
Romportl
Škorpil
Šolc
Štěpán
Trejbal
Vohralík

Josef
František
Jiří
Karel
Jiří
Vilém
Václav

(delegát, OFS Hradec)
(FK Vysoká n. L.)
(SK Slavia Libřice)
(FC Hradec Králové)
(FK Chlumec n. C.)
(delegát, OFS Hradec)
(SK Klamoš)

2017 – 11. ROČNÍK:

2014 – 8. ROČNÍK:

Dlabáček
Kittler
Kolář
Kynos
Steklý
Tomeš

Bajer
Dejnožka
Kalenda
Krejčík
Krenčík
Novák
Růžička

Miloslav
Jiří
Václav
Jaroslav
Ladislav
Josef
Lubomír
Josef
Petr

(rozhodčí, OFS Hradec)
(Dobřenice, In Memoriam)
(Převýšov)
(Nový Hradec)
(FC Hradec Králové)
(Černilov)
(Nový Hradec)
(Hlušice)
(FC Hradec Králové)

Hruška
Libřický
Novotný
Obst
Píša
Pleskot
Široká

Jiří
Stanislav
František
Ladislav
Miroslav
Josef
Jaroslava

(FC Hradec Králové)
(Sokol Malšovice)
(SK Roudnice)
(SK Smiřice)
(FK Vysoká n. L.)
(FC Slavia Hradec)
(členka RK, DK OFS Hradec)

2018 – 12. ROČNÍK:

Bajer
Černý
Hansl
Hrušková
Klapka
Pejcha
Rulf

Pavel
Martin
František
Eva
Josef
Zdeněk
Jaroslav

(Lok. Hradec)
(Smiřice)
(Převýšov)
(FC Hradec)
(Roudnice)
(Sendražice)
(Libřice)

2019 – 13. ROČNÍK:

Blažej
Bouz
Douděra
Hladík
Kvasnička
Naar
Pozler
Štayr

Vladimír
Vladimír
Lubomír
František
Květoslav
Ladislav
Zdeněk
Josef

(RMSK Cidlina Nový Bydžov)
(FC Hradec Králové)
(OFS Hradec Králové)
(TJ Sokol Lovčice)
(SK Bystřian Kunčice)
(OFS Hradec Králové)
(FC Spartak Kobylice)
(TJ Jiskra Prasek)

2020 – 14. ROČNÍK:

Děrgel
Havel
Horáček
Hradský
Hýbner
Jedinák
Krucký
Pilař

Zdeněk
Miloš
Josef
Bohumír
Vladislav
Josef
Bohumil
Pavel

(TJ Lokomotiva Hradec Králové)
(SK Jeníkovice)
(FC Nový Hradec)
(SK Smiřice)
(FK Nechanice 2011)
(SK Slavia Libřice)
(TJ Sokol Malšovice)
(SK Převýšov)

2021 – 15. ROČNÍK:

Krempa
Sedláček
Schejbal
Slonek
Tér
Tomášek

Milan
Lubomír
Jan
Ladislav
Petr
Jiří

(FC Slavia Hradec)
(OFS Hradec Králové)
(SK Libčany)
(TJ Slavoj Syrovátka)
(TJ Spartak Kosičky)
(TJ Slavoj Skřivany)

