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Úvodem

Vážení čtenáři,

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.

Přání předsedy OFS Hradec Králové:
 

   Jménem Výkonného výboru Okresního 
fotbalového svazu Hradec Králové přejeme 
klidné a pohodové prožití vánočních svátků. 

   Do nového roku 2022 pak zejména pevné zdraví, 
spokojenost a štěstí v osobním, pracovním i 
fotbalovém životě. Přejme si, abychom se na 
sportovištích setkávali bez zdravotních omezení, 
která provázela roky 2020 a 2021.   
 

Ing. Martin Zbořil 
  předseda OFS Hradec Králové

Obsah

5
7

11
Malšova Lhota cílí na kraj

Vedoucí týmy III. třídy

Předseda Martin Zbořil



Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové 
pro sezónu 2020/2021

Klidné prožití 
svátků vánočních 
a do nového roku 

hodně zdraví

2
22
0

Vám přeje OFS Hradec Králové



4 

OFS Hradec školil na ZŠ Sever 
trenéry fotbalu licence „C“

  Hradec Králové - Okresní fotbalový svaz Hradec Králové uspořádal 
za podpory Krajského úřadu na ZŠ Sever Hradec tradiční školení pro 
nové adepty trenérské fotbalové licence „C“.

 Tentokráte absolvovalo dvoudenní trenérský kurs 22 frekventantů, 
mezi nimi hned šest žen.  Mezi lektory a organizátory byli mimo jiné JIŘÍ 
SKÁLA, DANIEL FRANC, JIŘÍ TŮMA, JAN MÍL, MIRZA RAHIMIČ, 
PAVEL KOBLÁSA, po oba dny zde byl přítomen rovněž předseda OFS 
Hradec Králové MARTIN ZBOŘIL. Velký dík organizátorů patří ZŠ Sever v 
Hradci Králové, kde pořadatelé akce našli velmi kvalitní zázemí, jmenovitě 
řediteli ZŠ Sever MILANU KUČEROVI a jeho spolupracovníkům. 
Účastníci trenérského kurzu tak v teoretické části mohli využít moderně 
vybavenou učebnu a pro praktickou část měli k dispozici tělocvičnu. Dle 

došlých ohlasů se trenérský kurz 
vydařil. Souběžně se školením 
proběhlo i doškolení 42 trenérů 
licence „C“, které se tentokráte 
z epidemiologických důvodů 
konalo on line.

A kdo se stane novým 
trenérem fotbalu licence „C“ 
(dle abecedy): 

Adamus Libor, Bošková Lenka, 
Brambora Luboš, Čičaiová 
Lucie, Doležal Lukáš, Doubek 
Petr, Hála Marek, Chlumecký 
Patrik, Kácovská Michaela, 
Karabinošová Anna, Kocábková 
Barbora, Matějček Jiří, Midloch 
Martin, Obzina Tomáš, Petřík 
Matyáš, Plíštil Tomáš, Řezáč Jiří, 
Šafaříková Natálie, Štefan Tomáš, 
Ulík Petr, Vojtěch Tomáš, Vysoký 
Jan.

                                                  (Lubomír Douděra)  

Lektor Jiří Skála 

praktická jednotka v tělocvičně

frekvenanti při teoretické části školení 
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 Podzimní část okresních fotbalových soutěží se odehrála celá. 
„Jsem spokojen,“ hlásí MARTIN ZBOŘIL, předseda OFS Hradec 
Králové, mrzí ho jen, že kvůli covidu a vládním opatřením musely 
být zrušeny halové přebory přípravek a žáků. V  jinak hladkém 
průběhu soutěží dospělých bylo kaňkou vyhrocené utkání III. 
třídy mezi Klamoší a Nechanicemi, kde rozhodčí Štancl udělil 
čtyři červené karty. „Z toho nadšený nejsem. Z průběhu tohoto 
zápasu se musíme ponaučit a zajistit, aby se podobná situace 
již na žádném hřišti neopakovala,“ zdůraznil první muž fotbalu 
v okrese.    

Jak jste spokojen s podzimní částí okresních soutěží? 

S  podzimní částí letošní sezóny jsem spokojen. 
Důležité je, že jsme podzim odehráli řádně podle 
schválené termínové listiny. Což je změna oproti 
předchozím sezónám. Diváci opět mohli vidět svůj 
tým v  mistrovském utkání a po zápase při pivku 
a klobáse rozebrat odehrané utkání svého týmu. 
Pokud budu brát, že podzimní část soutěží se týká 
také turnajů v hale v  listopadu 2021 a v prosinci 
2021, tak tady to je horší. Z  důvodu covidu a 
následných vládních opatření jsme museli zrušit 
například okresní halové přebory přípravek a žáků 
a také turnaje v  rámci ZHL výběrů OFS našeho 
kraje.  

Co vás během uplynulého roku potěšilo? 

Potěšilo mě, že byla odehrána celá podzimní část 
letošní sezóny bez vážnějších problémů.  Když to 
vezmu z  klubového hlediska a z  informací, které 
mám, tak jsem rád, že covid a následná opatření 
neměly vliv na velký úbytek hráčů mládeže a 
dospělých při návratu na zelené trávníky. Radost 
mi též udělalo, že nově se OFS Hradec Králové 

prezentuje také na sociálních 
sítích a začal vydávat nový 
zpravodaj. 

Zkraje listopadu jste 
ocenili Hradecké fotbalové 
osobnosti. Čeho si na tom 
nejvíc považujete? 

Jsme rádi, že po roční pauze 
jsme mohli opět uskutečnit 
tuto akci, kterou považujeme 
za důležitou a pozitivní událost. 
Na těchto akcích vždy dochází 
k  ocenění lidí, kteří hlavně 
na úrovni klubů odvádějí 
dlouhodobě poctivou práci. 
Vzhledem k tomu, že jsme minulý 
rok tuto akci nemohli z  důvodu 
covidu a následných vládních 
opatření uspořádat, tak letos 
jsme ocenili Hradecké fotbalové 
osobnosti za roky 2020 a 2021. 

Předseda hradeckého OFS:
Martin Zbořil: Jsem spokojen. Věřím, 
že soutěže se odehrají i na jaře

 „Na jaře příštího roku chceme se zástupci klubů otevřít 
diskuzi na téma dorostenecké soutěže na OFS Hradec 
Králové. V našem okrese tato soutěž pro nezájem klubů 
opět vyhlášena nebyla a tento stav je pro mě nepřijatelný.“
 
                                                                                                                             Martin Zbořil



Ve spolupráci s  kluby jsme vybrali 
14 osobností, které jsme ocenili 
v  krásném prostředí pivovaru 
Beránek. Vážím si toho, že všichni 
přijali naše pozvání a ve společnosti 
osobností jsme prožili krásný večer, 
který byl plný vzpomínek, hodnocení 
a plánů do budoucna. Kladnému 
hodnocení večera pomohlo i 
pěvecké vystoupení operní pěvkyně 
Daniely Filo. V  této tradici chceme 
pokračovat.  Povzbuzující pro nás 
je spokojenost odcházejících hostů 
z této akce. 

Kaňkou podzimu bylo utkání 
III. třídy Klamoš vs. Nechanice, 
kde rozhodčí Štancl udělil čtyři 
červené karty. Co tomu říkáte?

Samozřejmě z  průběhu tohoto 
utkání nadšený nejsem a jsem 
stále naštvaný. Osobně jsem nebyl 
přítomen na tomto utkání, tak moje 
hodnocení vychází pouze z toho, co 

jsem v zápise o utkání četl a co jsem slyšel od lidí, 
kteří tam byli. Co mám informace, tak nervózní to 
bylo na hřišti i v hledišti. Z průběhu tohoto zápasu 
se musíme ponaučit a zajistit, aby se podobná 
situace již na žádném hřišti neopakovala. Musím 
přiznat, že v  prvopočátku byla chyba i na straně 
OFS Hradec Králové při delegaci pouze jednoho 
rozhodčího na toto utkání.  
 
Bylo ještě něco nepříjemného, co jste během 
podzimu museli řešit? 

Po sportovní stránce vše proběhlo v  pořádku 
a podzim byl řádně dohrán. Co si pamatuji, tak 
žádný jiný větší problém kromě zápasu Klamoš 
vs. Nechanice jsme řešit nemuseli. Co musíme 
hlavně zlepšit je atmosféra na hřišti a hledišti ve 
vztahu k rozhodčím, ale to je problém dlouhodobý. 
Ve spolupráci s  kluby musíme udělat maximum 
pro nábor nových rozhodčích. Praxe ukázala, že 
tam kde jsou delegovaní tři rozhodčí, tak to utkání 
proběhne ve větším klidu, než když na utkání je 
delegován jen jeden rozhodčí a na lajnách jsou 
laici.  V  lednu a v  únoru příštího roku plánujeme 
schůzky se zástupci klubů našeho okresu, kde 
chceme řešit a projednávat aktuální otázky 
ohledně fotbalu na našem okrese.

Chystáte na jaro v rámci OFS nějaké novinky, 
ať už v oblasti mládeže či dalšího rozvoje 
fotbalu?

Na jaře 2022 chceme se zástupci klubů otevřít 
diskuzi na téma dorostenecké soutěže na OFS 
Hradec Králové. V probíhající sezóně došlo k tomu, 
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že tři naše dorostenecké kluby hrají okresní mistrovské 
soutěže na jiném okrese. Důvod je ten, že krajské soutěže 
zástupci těchto týmů hrát nechtěli a v našem okrese tato 
soutěž pro nezájem klubů opět vyhlášena nebyla. Tento stav 
je pro mě nepřijatelný. Pro rozvoj fotbalu chceme pokračovat 
ve vydávání zpravodaje OFS Hradec Králové, v  tipovací 
soutěži a další podobné propagaci. Chceme zapojit více 
našich klubů do propagace fotbalu v našem okrese přes 
sociální sítě a podobně.  

Věříte, že covidová pandemie v příštím roce neohrozí 
druhou polovinu soutěží? 

Říká se o mě, že jsem pesimista, ale v tomto jsem optimista. 
Jarní část letošní sezóny se nejspíš odehraje, otázkou je 
za jakých podmínek. Když vezmu aktuální podmínky pro 
možnost hrát utkání, tak do zápasu mohou nastoupit jen 
hráči a trenéři, kteří jsou řádně očkovaní, nebo prodělali 
covid maximálně před 180 dny. Pokud stejné podmínky 
budou platit i na jaře 2022 až začnou mistrovská utkání, tak 
v  tom vidím problém, protože ne všichni hráči a trenéři to 
budou splňovat.                                                                         

                                                                                                                               ( jtm) 



O postup do krajských soutěží se fotbalisté Sokola Malšova Lhota už pokoušeli v 
minulých sezonách, ale cestu jim dvakrát zatarasil covid. Letos už to vypadá, že by 
tým z předměstí Hradce Králové mohl zažít oslavy do I. B třídy. „Chceme postoupit, 
ale na jarní část se musíme kvalitně připravit,“ říká trenér ONDŘEJ NĚMEC, jehož 
tým vede DAHASL okresní přebor o pět bodů před béčkem Nového Bydžova. 
Malšova Lhota ze 14 zápasů hned 13 vyhrála a jen jednou odešla poražena. 

Jak hodnotíte podzimní část sezóny? 
 
Podzimní část sezonu nemohu hodnotit jinak než kladně. Vedeme soutěž o pět 
bodů, vyhýbala se nám zranění a předváděli jsme ve většině utkání atraktivní fotbal. 

Jaké jsou vaše ambice? A jaké máte plány na jaro? 
 
Naše cíle jsou jasné – udržet současné první místo a postoupit do I. B třídy. Na 
jarní část se chceme především kvalitně připravit, nechceme nic podcenit. A 
samozřejmě udržet současnou pozici v tabulce. Zároveň chceme být úspěšní i v 
Okresním poháru.

Nastanou v týmu i s výhledem k případnému postupu nějaké změny?
 

Malšova Lhota cílí na kraj: „Chceme 
postoupit,“ hlásí trenér Němec

soutěž: DAHASL OKRESNÍ PŘEBOR

Postup je zatím stále daleko, 
takže mluvit o změnách v případě 
postupu je ještě velmi předčasné.

Jak moc vás ovlivnil Covid-19 a 
myslíte si, že nějak ovlivní jarní 
část sezóny?
  
Covid a předčasné ukončení 
soutěží nám vzal už dvakrát postup, 
tak pevně věřím, že se jarní část 
dohraje celá.

Co stojí za vaším úspěchem?
  
Myslím si, že naše poctivá a 
systematická práce. Naše cesta 
vzhůru začala přibližně před pěti 
lety, kdy jsme začali postupnými 

kroky budovat kádr, který 
dnes máme. Doplnili jsme 
tým o hráče, kteří výrazně 
převyšují úroveň okresních 
soutěží, a zároveň se nám 
podařilo vytvořit výbornou 
partu, která funguje jak 
na hřišti, tak mimo hřiště. 
Nejdeme cestou přeplácení 
hráčů, všichni v Malšově 
Lhotě hrají zadarmo. 
Nejdůležitější parametry při 
příchodu nového hráče pro 
mě osobně jsou, aby dobře 
zapadl do kabiny, chtěl u 
nás hrát a byl hladový po 
úspěchu. To se nám zatím 
daří a jsem pyšný na to, jaký 
jsme v Malšovce vytvořili 
tým.  

Který soupeř vás nejvíce 
potrápil?
 
Jednoznačně Nový Bydžov 
B. Už před sezónou jsem 
říkal, že Bydžov bude naším 
největším soupeřem, což 
se potvrdilo a očekávám, že 
to bude stejně tak i na jaře.
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Ondřej Němec, trenér klubu



Na čem by váš tým chtěl 
zapracovat a co by chtěl 
změnit přes dlouhou 
zimní přestávku?
 
Zimní přestávka je opravdu 
dlouhá, takže jak už jsem 
zmiňoval, chceme hlavně 
kvalitně potrénovat a 
udělat maximum pro to, 
abychom na konci soutěže 
slavili postup. Nikdo z nás 
už nechce zažít zklamání z 
uplynulých dvou ročníků.

DAHASL OKRESNÍ PŘEBOR: 
Střelci: 
24 – Vejr, 
17 – Stoszek (oba Malšova Lhota),
15 – Čihák (Lhota p. L.),
12 – Musil (Malšova Lhota),
11 – Kulhánek (Dohalice),
10 – Kafka (Lovčice). 

KEEPERsport brankáři s nejvíce 
vychytanými čistými konty:
5 – Jaška (Malšova Lhota), Ruml (Roudnice B),
4 – Kukla (Dohalice),
3 – Drugda (Prasek), Sucharda (Červeněves), 
Tluka (Lhota p. L.), Vaněček (Malšova Lhota).                                                                        

                              

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              

 

  1. Malšova Lhota   14    13    0    1    86:14    39
  2. Nový Bydžov B   14    11    1    2    64:21    34
  3. Dohalice               14    10    1    3    42:19    31
  4. Roudnice B          14      8    3     3     38:11    27
  5. Prasek                   14      9    0    5     32:20    27
  6. Chlumec C           14      7    1    6     29:29   22
  7. Vysoká n. L. B     14      6    3    5     25:39   21
  8. Lhota p. L.            14      6    1    7     40:28   19
  9. Libřice                   14      6    1    7     29:38   19
10. Lovčice                14      4    3    7     24:33   15
11. Červeněves        14     3    4    7     17:40   13
12. Ohnišťany            14     2    1  11     15:54      7
13. Boharyně             14     1    2  11     16:59      5
14. Myštěves             14     1    1   12     11:63      4
                                                                      

                              

                                                                                                                  (aji)

8 



9 

DAHASL OP dospělí Malšova Lhota (modří) - Dohalice (červení) 8:2 - 28. 9. 2021
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DAHASL OP OFS Hradec: Dohalice - Libřice (zelení) výběr snímků ze hry 30. 10. 2021



Ambicemi se netají a postup do okresního přeboru je jejich cílem. Fotbalisté FK 
Nechanice, klubu, který nedávno po třiceti letech obnovil činnost na zbrusu novém 
stadionu, vedou po podzimu tabulku CK VOTROK III. třídy – skupiny Západ. „Jsme 
oběma nohama na zemi, zdaleka není konec,“ upozorňuje JOSEF GALL, trenér 
Nechanic, které si však na jaře půjdou za svým postupovým cílem. 

Jak hodnotíte podzimní část sezony?
  
Jak mohu hodnotit podzimní sezonu? První místo, málo obdržených branek, dost 
vstřelených, až na jednu černou kaňku ji hodnotím velice kladně. 

Jaké jsou vaše ambice? Budou v týmu v případě postupu nastat nějaké 
změny? 
 
Jsme oběma nohama na zemi, zdaleka není konec. K postupu jsme v půli cesty 
a ještě nás čeká celá jarní sezóna, takže rozhodně nejásáme a máme pokoru. 
Ohledně změn v kádru máme jednoho kreativního hráče rozjednaného, ale jinak 
tým zůstane i v případě postupu rozhodně stejný.                                                              

Nechanice mají našlápnuto výš. „Nejásáme, 
jsme teprve v polovině,“ říká Gall 

soutěž: CK VOTROK III. třída 
– skupina Západ

Jaké máte plány na jaro? 

Především hrát atraktivní fotbal, aby 
se hráči a diváci dobře bavili. 

Jak moc vás ovlivnil covid a 
myslíte si, že nějak ovlivní jarní 
část sezóny?
 
Nás prakticky až na malé výjimky 
vůbec neovlivnil, drtivá většina 
jak realizačního týmu, tak hráčů je 
očkovaná a to si myslím je super. 
Jsem optimista a věřím, že už bude 
vše, jak má být.   

Co stoji za vaším úspěchem?
 

Hráči (smích), ne, myslím 
výborná parta a skvělé 
podmínky, které tu v 
Nechanicích jsou pro hráče 
vytvářeny. 

Který soupeř vás nejvíce 
potrápil? 
 
Zdálo by se, že Klamoš 
(1:1), ale to ne, za plichtu 
jsme si mohli sami, naší 
nedisciplinovaností a jen 
doufám, že takový fotbalový 
zápas z obou stran byl první 
a poslední, spíš byl z řady 
bojových umění. Kdo nás 
nejvíce potrápil? Za mě 
rozhodně Starý Bydžov, 
který byl výborný.

Ve zmíněném zápase 
s Klamoší padly čtyři 
červené karty za tělesné 
napadení. Myslíte si, že 
to k fotbalu patří nebo se 
situaci dalo předejít?
                                                                                                                                                      
     K situaci jsem se z kraje 
vyjadřoval, samozřejmě 
to v žádném případě 
do fotbalu nepatří, je to 
především ostuda naše a 
soupeře. Tohle do žádného 

Josef Gall, trenér klubu

11 



kolektivního sportu nepatří a 
do fotbalu už vůbec. Zda se 
situaci dalo předejít? Možná 
ano, chápu, že rozhodčích 
je málo, ale pokud by to 
možnosti dovolovaly, tak bych 
delegoval na předpokládaná 
vyhrocená utkání dva, raději 
tři rozhodčí, a to rozhodně 
neříkám pro to, že by toto 
utkání rozhodčí nezvládal.  
 
Po podzimní části máte 
pouze 1 remízu. Jaké jsou 
vaše cíle pro jarní část?
  
O té remíze jsem již mluvil a 
dál už k tomu nemám co říct. 
A naše cíle na jaro? Ať jsme 
všichni zdraví a minimálně 
hrajeme dobrý fotbal jako 
doteď.

Na čem by váš tým chtěl 
zapracovat a co by chtěl 
změnit přes dlouhou zimní 
přestávku? 
 
Rozhodně musíme 
zapracovat na standardkách. 
Problém také mají někteří 
hráči s  fyzičkou, takže 
fyzička, standardky a práce 
s balónem.  Zimní přípravu 

začneme začátkem února, koncem února 
nám bylo vedením umožněno soustředění 
na horách. Pokračovat budeme v domácích 
podmínkách na umělé trávě a posléze 
na hřišti. V  plánu máme i dvě přátelská 
utkání před jarní soutěží. Závěrem bych 
rád poděkoval celému realizačnímu týmu a 
hlavně naším věrným fanouškům. Všem přeji 
hlavně hodně zdraví do nového roku.

CK VOTROK III. třída – skupina 
Západ:  
Střelci:
25 – Dvořák (Převýšov), 
19 – Chalupník (Nechanice),
15 – Holman (Starý Bydžov), Lesák 
(Dobřenice).   

KEEPERsport brankáři s nejvíce 
vychytanými čistými konty: 
4 – Jeřábek (Nové Město), Šteyr (Starý 
Bydžov), 
3 – Stěhulka (Skřivany B).

  1. Nechanice 13 12 1   0 69:10 37

  2. Dobřenice 12 10 0   2 43:11 30

  3. Převýšov 13   8 2   3 52:23 26

  4. Starý Bydžov 13   8 0   5 36:15 24

  5. Kunčice B 13   7 2   4 50:34 23

  6. Nové Město 13   7 1   5 30:31 22

  7. Klamoš 13   5 2   6 34:21 17

  8. Skřivany B 13   5 1   7 24:44 16

  9. Syrovátka 13   4 3   6 18:26 15

10. Kratonohy 13   4 2   7 39:41 14

11. Kobylice B 13   4 0   9 22:30 12

12. Nepolisy B 13   3 0 10 21:78    9

13. Lužec n. C. 13   0 0 13   6:80   0

                                                                                                                                 (aji)
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CK VOTROK 3. třída západ OFS Hradec: Dobřenice (černí) - Nechanice (červení) 0:2 9. 10. 2021
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Sami to nečekali. Fotbalisté TJ Sokol Sendražice chtěli prohánět týmy v horních 
patrech tabulky. Nakonec po podzimní části AM GNOL III. třídy jsou králem oni. Ze 
14 zápasů jich vyhráli hned 13 a zapsali jedinou porážku. „Současné umístění je 
příjemným bonusem. Na jaře chceme první příčku udržet,“ říká MICHAL STŘEDA, 
sekretář klubu.  

Jak hodnotíte podzimní část sezóny?         
                                                                 
Podzimní sezónu nelze hodnotit jinak než naprosto kladně, přáním bylo se 
pohybovat v horních patrech, současné umístění je příjemným bonusem.

Jaké jsou vaše ambice? Budou v týmu v případě postupu nastat nějaké 
změny? 

Naše ambice jsou vzhledem k podzimnímu umístění jasné, skončit po jarní fázi na 
stejném místě, kde jsme teď, tedy na první příčce. Případné změny v kádru nejsou 
na pořadu dne, přáním je udržet celý tým pohromadě.

Sendražice překvapily: „Umístění je příjemný 
bonus,“ raduje se Středa

soutěž: AM GNOL III. třída 
– skupina Východ

Jaké máte plány na jaro? 

Bavit se fotbalem, vyhrávat, ale 
hlavně jarní sezónu začít hrát a 
dohrát! Vzhledem k  tomu co se 
děje.

Jak moc vás ovlivnil covid a 
myslíte si, že nějak ovlivní jarní 
část sezóny?

Zatím nás naštěstí moc neovlivnil, 
ale jak jsem již odpovídal, přeji si 
hlavně, aby se jarní sezóna hrála! 
Trošku se bojím, co udělá s  týmy 
případné povinné očkování hráčů, 
to může být, myslím, velký problém 
pro amatérský sport celkově.

Co stojí za vaším 
úspěchem?
Dobrá parta, skvělé posily, 
nadšení pár jedinců….

Který soupeř vás nejvíce 
potrápil? 

Jednoznačně FC Nový 
Hradec B, který se na nás 
na jaře chystá.

Po podzimní části máte 
pouze 1 prohru. Jaké jsou 
vaše cíle pro jarní část?

Mít na konci sezóny stále 
pouze jednu prohru :-)
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Na čem by váš tým chtěl 
zapracovat a co by chtěl 
změnit přes dlouhou zimní 
přestávku?

Určitě by bylo potřeba výrazně 
zlepšit tréninkovou docházku 
a zapracovat na fyzické 
kondici.

Nejlepšími střelci z vašeho 
týmu jsou mladí kluci – 
Dominik Malý a Marek Král. 
Stavíte nyní v Sendražicích 
na mládí podpořené 
zkušeností? 

Ano, asi to tak vypadá a zatím 
i skvěle funguje. Mladí jsou 
tahouni, ale starší borci jdou 
s  jejich výkony také nahoru a 
nechávají na hřišti všechno, 
když věkový rozdíl mezi 
nejmladším a nejzkušenějším 
hráčem je 35let. Budoucnost 
mladých, bude doufám 
spojena s  naším oddílem, 
z  pohledu vedení se snažíme 
neustále zlepšovat zařízení 
areálu, pomůcek pro trénování 
a hlavně se příští rok chystáme 
zrealizovat zavlažování hřiště a 
následné výrazně zlepšit stav 

hrací plochy. Všechno se snažíme realizovat 
svépomocí za přispění OU Sendražice a 
sponzorů formou brigád, které se vždy 
účastní velký počet hráčů a fanoušků, což je 
super.

AM GNOL III. třída – skupina 
Východ:
Střelci: 
28 – Malý, 
24 – Král (oba Sendražice),
18 – Korba (Olympia Hradec), 
17 – Neumann (Probluz), 
14 – Lekeš (Olympia Hradec).     

KEEPERsport brankáři s nejvíce 
vychytanými čistými konty: 
4 – Voltr (Nový Hradec B), 
3 – Brambora L. (Probluz), Brambora M. 
(Probluz), Michalička, Satranský (oba 
Sendražice). 

  1. Sendražice 14 13 0   1 81:13 39

  2. Nový Hradec B 14 12 1   1 75:19 37

  3. Probluz 14 12 0   2 66:32 36

  4. Olympia Hradec 14   8 1   5 69:41 25

  5. Neděliště 14   8 1   5 51:34 25

  6. Stěžery B 14   7 1   6 36:29 22

  7. Cerekvice 14   7 1   6 28:32 22

  8. Malšova Lhota B 14   6 2   6 48:48 20

  9. Lokomotiva Hradec B 14   5 1   8 32:35 16

10. Libčany B 14   4 1   9 34:62 13

11. Hořiněves 14   4 0 10 26:49 12

12. Jeníkovice 14   4 0 10 32:72 12

13. Dohalice B 14   2 1 11 28:56 7

14. Lhota p. L. B 14   1 0 13 13:97 3

   (aji)
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120 let kopané v okrese Hradec Králové

Drtivá většina z nás období let 1999 až 2009 pamatuje velice dobře, 
ale přece jen - dvacet let už je vzdálenější historie. Na jeho konci 
jsme registrovali přes sedmdesát aktivních týmů v okrese, což byl 
rekord. Z tohoto počtu jich dvacet působilo v krajských a celostátních 
soutěžích. Od roku 2010 už se čísla začala opět pomalu snižovat. 

V  divizi nás reprezentovaly Olympia Hradec a Nový Bydžov, doplnily 
je postupně další kluby. Například Předměřice, které pokračovaly 
v dlouhodobě úspěšné jízdě, jenže po divizním účinkování přišel strmý 
(administrativní) pád o tři soutěže níž. Olympia zažila postupně pád 
z divize do krajské soutěže, součtem však odehrála nejvíc zápasů v kraji. 
Podobně na tom byl i Nový Bydžov, který střídal divizi a krajský přebor. 
Sprinterem a zároveň novicem v krajských soutěžích se stal Černilov, 
který ještě na začátku tohoto desetiletí hrál okres, ale už za šest sezón 
se dostal do krajského přeboru. Ještě úspěšnější cestu z okresu 
absolvoval Převýšov, který si zahrál divizi.

O něco pomalejší postup měla Lhota pod Libčany, ale v kraji se usídlila 
jako první z  těchto týmů, účast v  něm měla nejstabilnější. Do této 
společnosti patřily i nedaleké Libčany, které v  přeboru hrály jen dvě 
sezóny. Kunčice odehrály nejvíc v I. A a I. B třídě, ale Bystřian nakonec 
postoupil do přeboru. Také Nový Bydžov B se z okresu prodral až do 
I. A třídy, Nový Hradec pendloval mezi krajským přeborem a I. A třídou 
(desetiletí odstartoval postupem z I. B třídy). 

Roudnice se z okresu postupně vyšplhala až do I. A třídy. Chlumec oproti 
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9. díl: Nové století vystřelilo několik týmů z okresu do kraje i divize

minulým létům hrál jen I. A a na dva 
roky dokonce i I. B třídu. Malšovice 
a Třebechovice více méně 
pendlovaly mezi nižšími krajskými 
soutěžemi. Kosičky a Kratonohy 
hráli jen I. B třídu. Z okresu se do 
nejnižší krajské soutěže dostaly 
Hlušice a Dohalice. Do I. B třídy 
nakoukla v  závěru Lokomotiva. 
Pád z krajských soutěží trvale do 
okresu hned na začátku období 
potkal Myštěves, Smiřice a Slavii, 
která ale z  okresu nakonec 
postoupila. 

V  okresních soutěžích je 
nejzajímavější událostí pád Lovčic 
po 14 letech z okresu do III. třídy, 
do něj naopak po 15 letech 
postoupily Sendražice ze IV. třídy, 
ale jen na krátkou dobu. Za toto 
období se objevil jediný nový tým - 
Neděliště a z Náchodska Jaroměř 
B a Dolany.
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Naopak zaniká I. FC UF, který nikdy 
neopustil spodní patra IV. třídy. 
Mladší hráči hráli především pro 
zábavu. Odhlašovaní i přihlašování 
některých B-týmů bylo 
dlouhodobě běžnou záležitostí. 
V roce 2002 se objevil zákaz hraní 
na škváře pro mládež, ale tento 
povrch už se postupně omezoval 
všude a pro zimní období začala 
hrát prim umělá tráva.

Poslední desetiletí, zakončené 
epidemiologickými restrikcemi 
už jen ve zkratce: 

V  kraji se zkoušely při remíze 
penalty (v předchozích letech 
se zde zkoušely i baráže mezi 
soutěžemi, nebo dělení I. B třídy po 
podzimní části).

Mezi  top týmy kromě SK Hradec 
Králové B patřil i Chlumec nad 
Cidlinou, který se dostal z  I. B 
třídy přes kraj přímo do ČFL! 
(pomohlo to i jeho B-týmu). 
Olympie se postoupně prokousala 
z kraje a přes divizi až do ČFL, ale 
následoval pád, který se zastavil až 
v  „pralese“. Podobně Kratonohy, i 
ty nakoukly do divize, ale následné 
spojení s  Olympií nezafungovalo 
a klub nakonec spadl na okresní 
dno. Opakovala se předchozí 
anabáze Lhoty pod Libčany, která 

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

postoupila do kraje a po sezóně v divizi spadla až do okresní IV. třídy. 
Nový Bydžov sice také po nějaké době z divize spadl, ale držel se už jako 
RMSK v  kraji s  celkem dobrými výsledky. Tradičním týmem v  krajském 
přeboru se staly Libčany, ale na divizní ambice nedošlo. 

Na začátku desetiletí do přeboru postoupila Slavia a úspěšně se zde držela, 
navíc získala do klubu peníze a zvýšila svoje ambice. Raketový start prožila 
Vysoká nad Labem. Vznikla v ročníku 2007/08 a z  IV. třídy byla za sedm 
sezón v krajském přeboru, kde se drží dodnes! 

Podobně na tom byla Třebeš: V  sezoně 2011/12 postup z  okresu a 
v přeboru kraje byla v ročníku 2017/18. Černilov na začátku krajský přebor 
opustil, pobyl v I. A třídě a v závěru desetiletí se do něj vrátil. Nový Hradec 
z kraje spadl do I. A třídy, kde se úspěšně drží.

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


I přes famózní jízdu podzimem bez ztráty jediného bodu v BELSPORT okresním 
přeboru starších žáků výsledky nejsou podle MILANA TLUČHOŘE, trenéra 
souklubí Lhoty pod Libčany a Roudnice, to hlavní. „Kluky vedeme už od školky. 
Každý trenér má svůj ročník,“ nastiňuje kouč podle všeho úspěšnou strategii 
ve výchově mládeže.

Jak hodnotíte kvalitu okresního přeboru starších žáků?
 
Myslím, že kromě Smiřic, které to daly dohromady s  mladšími kluky, je to 
vyrovnané. Často je výsledek o gól. Zápasy jsou napínavé až do konce.

Tabulku vedete poměrně suverénním způsobem. Všech deset zápasů 

Milan Tlučhoř: Je důležité udělat 
z kluků v týmu dobrou partu

jste vyhráli a na druhé Stěžery máte 
jedenáct bodů náskok. Dalo by se říci, že v 
soutěži nemáte konkurenci?

Jsme na vítězné vlně, ale někdy jsme měli i 
štěstí. Při zápasech točíme hodně kluků, a 
to není jednoduché. Prohrát nebo remizovat 
můžeme s kýmkoli. 

V čem je největší rozdíl mezi vámi a zbytkem 
soutěže?

Ve starších žácích se nám spojily dva silné 
ročníky. Máme dvacet hráčů. Pokud jich pár 
nemůže, jsme pořád silní. Není to o třech, 
čtyřech hráčích, je to o celém mančaftu.

Nezvažovali jste přihlásit krajský přebor?

Trénujeme s  Romanem (Kratochvílem) svůj 
ročník a postupujeme s ním dál a dál. Na 
začátku sezony jsme netušili, že v půlce soutěže 
budeme první o jedenáct bodů.

Jakou roli pro vás jako trenéra starších žáků 
hrají výsledky?

Učíme kluky hlavně kombinovat. Když zkazí 
přihrávku, hned nenadáváme. Jde nám spíš o 
hru, výsledek už je jen takový bonus.

Čím své hráče nejčastěji motivujete?

Myslím, že je to o té partě jak trenérů, ale i hráčů 
a rodičů. Vedeme je už od školky. Každý trenér 
má svůj ročník. Podporujeme ale vztahy i mezi 
všemi věkovými skupinami na společných 

výjezdech, soustředěních 
a podobných akcích. Na 
tréninku bývá samozřejmě 
hecování hráčů s  trenéry 
o kliky, někdy i o kofolu a 
podobně. 

Jaký vliv by mělo na mladé 
fotbalisty případné další 
přerušení soutěží?

Doufám, že se sezóna 
nepřeruší. Není to pro ně 
dobře. Kluci musí hrát a 
trénovat. 

Nebude tato generace 
těmi dvěma předčasně 
ukončenými ročníky nějak 
poznamenaná?

To snad doženou. Hlavně ať 
se to už neruší. 

Jak důležité je pro 
vesnický klub obsadit co 
nejvíce mládežnických 
kategorií?

Hodně důležité. Když kvůli 
hraní ve své věkové kategorii 
musí jít hrát do vedlejší 
vesnice, udělají si tam partu a 
už se těžko vracejí. Tu partu 
je důležité mít doma.
                                                ( jež)
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Hradecké fotbalové osobnosti 
2020 a 2021 foto ohlédnutí 

Slonek Ladislav, Tér Petr, Tomášek Jiří 
Hýbner Vladislav, Jedinák Josef, Krucký Bohumil, Pilař Pavel

Horáček Josef, Havel Miloš, Děrgel Zdeněk, Hradský Bohumír

Krempa Milan, Sedláček Lubomír, Schejbal Jan
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Hradečtí fotbalisté jsou po 
podzimu na sedmém místě:  
Nečekali jsme to, panuje velká 
spokojenost, zní od Votroků

Na sedmé pozici zakončili podzimní část FORTUNA:LIGY fotbalisté 
Hradce Králové. Votroci v posledním zápase letošního roku 
podlehli po srdnatém boji pražské Spartě 0:1. Zápas 19. kola 
rozhodl čtvrthodiny před koncem supertalent ADAM HLOŽEK, 
který skóroval po sólu přes půl hřiště. Po prohře s letenským 
gigantem tým trenéra MIROSLAVA KOUBKA spadl v tabulce o 
jednu příčku níže, i tak může na východě Čech panovat s výkony i 
bodovým ziskem spokojenost. 

Hradečtí fotbalisté se do nejvyšší soutěže vrátili po čtyřech letech a 

v prvním půlroce svého působení se stali 
příjemným překvapením ligy. Spokojen byl 
i trenér Miroslav Koubek, který v létě u týmu 
Votroků nahradil postupem ověnčeného 
Zdenko Frťalu, jenž zamířil do Teplic. 
„Musím přiznat, že jsme úplně nečekali, 
že se nám podaří být na pozicích, na 
kterých se nacházíme. Bylo by asi 
troufalé prohlašovat něco takového 
před začátkem podzimu. Řekl bych 
tedy, že je to příjemné překvapení 
z pohledu práce a výsledku mužstva, 
o kterém jsem už od začátku věděl, 
že je dobré,“ uvedl sedmdesátiletý kouč 
k  umístění na 7. příčce, přičemž řadu 
týdnů se hradecký celek, který domácí 
zápasy odehrál v azylu v Mladé Boleslavi, 
pohyboval ještě o jedno místo výše.

Koubek: Hráči pracují na plné pecky

Zkušený trenér už po svém příchodu do 
Hradce věděl, že přebírá talentovaný tým. 
„Mužstvo má v sobě určitou zkušenost, 
velmi slušnou hráčskou kvalitu a 

především týmovou chemii. To 
bylo cítit hned na začátku, co 
jsem do Hradce přišel, že hráči 
jsou dobrá parta a dá se s nimi 
pracovat jako s konstantním, 
pevným a disciplinovaným 
tělesem. A na podzim se 
tohle všechno potvrdilo. Kluci 
pracují naprosto zodpovědně 
a profesionálně, svědomitě a 
na plné pecky celý půlrok. To 
jsou základní atributy úspěchu,“ 
poukázal Miroslav Koubek.

I sami hráči přiznávají, že se v  lize 
zabydleli celkem rychle. „Musíme 
to hodnotit jenom kladně. 
Tolik bodů a takové umístění 
na začátku nikdo neočekával. 
Samozřejmě, zaznamenali jsme 
i velké ztráty, které by se nám 
neměly stávat, ale jsme nováček 
a pro dost hráčů i první starty, 
takže velká spokojenost,“ 
říká za všechny kapitán Adam 

 „Musíme to hodnotit jenom kladně. Tolik bodů a 
takové umístění na začátku nikdo neočekával. Samozřejmě, 
zaznamenali jsme i velké ztráty, které by se nám neměly 
stávat, ale jsme nováček a pro řadu hráčů to byly i první 
starty v lize, takže velká spokojenost.“ 
                                                                                              Adam Vlkanova, kapitán týmu
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Vlkanova, s pěti góly a šest asistencemi 
nejproduktivnější muž hradeckého týmu.

Nejlepším střelcem týmu Jakub Rada

Nejlepším střelcem se stal překvapivě 
Jakub Rada, bývalý reprezentant a ve 
čtyřiatřiceti letech nejstarší hráč mužstva 
vsítil šest branek. „Sám jsem z toho 
překvapený,“ usmívá se Rada, který 
dosud dal v sezoně nejvíc pět branek. To 
se mu během kariéry povedlo dvakrát, 
v  sezoně 2014/15 v dresu Bohemians 
a pak hned v dalším ročníku v barvách 
Mladé Boleslavi. Zatímco tehdy na to 
potřeboval 26, respektive 30 utkání, nyní 
mu jich k  překonání vlastního rekordu 
stačilo jen 18.
„Všechno se to sešlo, v Hradci panuje 
pohoda, je tady dobrá parta, jako 
tým fungujeme a někdy mi pomohlo 
i štěstí,“ poznamenal Jakub Rada 
k  důvodům stojícím za jeho střeleckým 
vzedmutím. 

Votroci ukázali kvalitu i v  posledním 
utkání s  favorizovanou Spartou, kterou 
potrápili a Pražany spasil až čtvrthodiny 
před koncem Adam Hložek, v devatenácti 
letech nejdražší hráče české ligy převzal 
na polovině hřiště míč, utekl s ním až před 
branku a překonal brankáře Patrika Vízka. 
Vzápětí hradecký útočník Daniel Vašulín 
trefil břevno. V  zápase Votroci zahodili i 
další šance a prohráli 0:1.  

„Zbytečná porážka, to nepochybně. 
Bezprostředně po zápase převažuje 
pocit zklamání z výsledku, protože náš 
výkon byl v pořádku, Sparta to měla 
hodně těžké, ale my jsme na body 
nedosáhli, což mě velice mrzí, protože 
jsem viděl, že jsme byli blízko,“ řekl 
trenér Koubek. 
 

Jarní sezonu hradečtí fotbalisté začnou 5. února v  Plzni. Do 
druhé části ligy půjdou se sérií tří zápasů, v  nichž nevyhráli a 
získali pouze bod (Liberec 0:1, Slovácko 2:2, Sparta 0:1), proto 
by rádi zase naskočili na vítěznou vlnu. „Musíme pracovat dál. 
Víme, co funguje, víme, jak jsme se k tomu dopracovali, tak 
z té cesty nesmíme uhnout,“ vyhlásil trenér Miroslav Koubek.

                                                                                                                                      
( jtm)

                                                                                                                        (foto: Luboš Lorinc)
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ZDENĚK DĚRGEL „65“

 Nedávno oslavil polokulaté narozeniny 65 let. 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 byl dlouhá léta sekretářem, 
předsedou, místopředsedou a členem výboru TJ 
Lokomotiva Hradec Králové. Zkrátka s fotbalem na hřišti 
v Plotištích je stále spjatý, když mu radost dělá v současné 
době působení A mužstva dospělých v krajské 1. A třídě a 
rovněž i B tým, který hraje třetí třídu Královéhradecka.

DUJSÍK ZBYNĚK „65“

 Rovněž 65. narozeniny oslavil fotbalový trenér 
ZBYNĚK DUJSÍK. 

Hráčskou kariéru začínal v  Mladé Boleslavi, působil 
i  v pardubických celcích Slovan TMS, později v Tesle 
a nakonec v RH Hradec Králové. Jako trenér pracoval 
ve Slavii Hradec Králové, měl na povel extraligový 
mladší dorost v FC Hradec Králové, později působil 
v Dobrušce, Hořicích, Rychnově, Kostelci n. O., Olympii 
Hradec či Živanicích. Samostatnou kapitolou byla jeho 
funkcionářská práce v ligovém FC Hradec Králové.

PROKOPEC ROMAN „60“

 Významné životní jubileum 
60 let oslavil 1. prosince Roman 
Prokopec, dlouholetý trenér fotbalu, 
známý též jako vedoucí i trenér 
mládežnických výběrů Okresního 
fotbalového svazu Hradec Králové a 
Královéhradeckého KFS.

gratulujeme oslavencům:
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 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.

                                                        (Lubomír Douděra)  



MICHAL HORÁK V ANKETĚ ČESKÝ 
SLAVÍK OBJEVEM ROKU, BYL ČASTO 
I NA HRADECKÝCH FOTBALOVÝCH 
OSOBNOSTECH

 V rámci obnovené ankety Český slavík byl 
objevem roku na slavnostním večeru v Hudebním 
divadle Karlín vyhlášen královéhradecký písničkář 
MICHAL HORÁK z Vysoké nad Labem. Gratulujeme!

Na snímku je Michal Horák zachycen při slavnostním 
vyhlášení Hradecký fotbalových osobností OFS 
Hradec Králové a svým vystoupením přispěl k 
neopakovatelnému průběhu těchto anket.  

POSLEDNÍ PODZIMNÍ ZÁPAS 
ARROWS LIGY GENTLEMANŮ:

    Dva snímky z posledního podzimního 
zápasu ARROWS Ligy Gentlemanů U-40 
OFS Hradec na Háječku SKP ČR Hradec vs. 
FC Nový Hradec (0:1). 

BRAMBOROVÁ PŘÍČKA VÝBĚRU 
OFS HRADEC KRÁLOVÉ U-9:

   Hradec Králové - Ve sportovní hale Třebeš 
se uskutečnilo úvodní kolo Zimní halové 
fotbalové ligy výběrů OFS kategorie U-9 v rámci 
Královéhradeckého KFS. 

Komentář k jednotlivým utkáním Otakar 
Rejfek:  

OFS Hradec Králové – OFS Trutnov 2:7. 
Branky: Šimon Hrubý, Ernest Seifert.

„V prvním utkání turnaje a vůbec první výběrový 
zápas pro naše hráče ročníku 2013 ve výběrech 
byl plný nervozity i nepřesností. A tak Trutnov 
díky svojí aktivitě a přesnosti v zakončení 
zaslouženě v úvodním zápase vyhrál.“

OFS Hradec Králové – OFS Náchod 2:3. 
Branky: Stanislav Vig, Václav Kubař 

„Do druhého zápasu jsme vstoupili už mnohem 
lépe, hra se přelévala z jedné strany na druhou, 
ale nám se nepodařilo proměnit vytvořené 
šance na rozdíl od soupeře, a tak ten se radoval 
z těsného vítězství.“

OFS Hradec Králové – OFS Rychnov nad 
Kněžnou 5:11. Branky: Stanislav Vig 2, 
Nicolas Šulc, Patrik Ptáčník, Matěj Trojovský.

   Brankářské legendy Ivo Beránek a Václav 
Vašata.

   Společný snímek týmů SKP ČR Hradec a 
FC Nový Hradec. 

zprávy z kraje:
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VZPOMÍNÁME:

      Nový Bydžov - Smutná zpráva dorazila 
na Okresní fotbalový svaz Hradec Králové. 
Ve věku 79 let navždy odešel VÁCLAV 
RŮŽIČKA z Nového Bydžova.   

   Byl hlavním iniciátorem založení a doslova 
duší fotbalového oddílu v Klamoši společně 
s řídícím místní školy Karlem Přibylem. 
Při výstavbě hřiště a kabin odpracoval 
bez sebemenší finanční odměny stovky 
brigádnických hodin. V dubnu 1967 bylo 
tak možno sehrát první utkání na novém 
hřišti a v sezóně 1967/68 mužstvo Sokola 
Klamoš již hrálo mistrovskou soutěž. Stal 
se nejen dlouholetou oporou mužstva 
dospělých a jeho kapitánem, ale byl také 
po celou dobu svého působení v Klamoši 
svědomitým předsedou oddílu, kde také 
vykonával funkci trenéra žáků a dorostenců. 
Na každé jednání byl perfektně připraven a 
výroční členské schůze pod jeho vedením 
měly vždy obdivuhodnou úroveň. Každý 

„V posledním utkání jsme turnaj završili vysokou 
prohrou, ale utkání se přelévalo z jedné strany na 
druhou, kdy jsme my svoje šance neproměnili a soupeř 
ano, a tak zaslouženě zvítězil.“

Hodnocení trenéra Otakara Rejfka:

  „Turnaj byl úplně první oficiální akcí pro hráče ročníku 
2013, který se konal ve sportovní hale v Třebši. Rozhodli 
jsme se jít cestou jako OFS Hradec, že dáme v těchto 
turnajích šanci všem hráčům, které nám doporučili 
trenéři z klubů v našem okrese na úvodní tréninky a 
to je přes 30 hráčů. Tak v tomto turnaji se představila 
prvních deset hráčů, které jsme chtěli vidět na všech 
postech. Někteří hráči nás mile překvapili a dalším 
hráčům bohužel chybí základní návyky jako obsazování 
hráčů, aktivní napadání, zdravé sebevědomí v herní 
činosti 1 vs. 1 atd. Ale jinak, i když výsledkově se nám 
tato akce nepovedla, tak pro nás turnaj splnil účel v 
poznání našich hráčů v soutěžních utkáních, protože 
nás čeká čtyřletý cyklus s tímto ročníkem a chceme 
mít co nejširší kádr pro možnost výběrů na další 
turnaje.“

Hráči a kluby výběru OFS Hradec U-9: 

Patrik Ptáček, Marek Lidmila (FK Vysoká nad Labem)
Šimon Hrubý (Sokol Třebeš)
Nicolas Šulc, Václav Kubař (FK Černilov)
David Kožíšek, Ernest Seifert, Jakub Černý (Sokol 
Malšova Lhota) 
Matěj Trojovský, Stanislav Vig  (Sokol Stěžery)
 
Trenéři: Otakar Rejfek, Radek Petr a Jan Markvart.

hráč věděl kolik má sehraných zápasů, kolik 
vstřelil branek, za každé jubilejní utkání byli hráči 
odměněni drobným dárkem. Sám nakreslil 
oddílovou vlajku, o utkáních psal referáty do 
místního zpravodaje, na zápasy zval obecním 
rozhlasem. Těch aktivit měl bezpočet a všechny 
vykonával s naprostou samozřejmostí a rád. 
Neodmítl ani funkci v Okresním fotbalovém 
svazu Hradec Králové, který mu v roce 2016 
udělil ocenění Hradecká fotbalová osobnost. 
Fotbalem doslova žil až do svého odchodu 
z Klamoše, kde po pauze zažil místní klub v 
posledních letech znovu obrození.  

Čest jeho památce!  

                                                                                (Lubomír Douděra)  
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Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové 
pro sezónu 2021/2022
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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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