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FOTBALové Hradecko
ZPRAVODAJ OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU

„Současný stav rozhodčích není
ideální“
rozhovor
s
profesionálním
rozhodčím Lukášem Slavíčkem

„Nejdůležitější je pro mě rozvoj
hráčů a hráček fotbalu“
nový Grassroots trenér mládeže
Jakub Novický

Přes zimní období jsme si ve vydávání zpravodaje
dali pauzu. Důvodem této přestávky byla i ta
skutečnost, že jsme museli sestavit nový tým,
který bude zajišťovat vydávání zpravodaje OFS
Hradec Králové. Jsem rád, že se nám to podařilo.
V čele pracovního týmu bude Adam Jiříček a
bude mít k sobě partu lidí, které si vybral.
Ze začátku bude změna v tom, že zpravodaj
nebude vycházet pravidelně 1x za měsíc. Máme v
plánu, aby zpravodaj vycházel 1x až 2x za čtvrtletí.
Od posledního vydání proběhlo několik událostí,
které si jistě zaslouží místo ve zpravodaji. Budeme
se opět snažit, aby jste ve zpravodaji našli zajímavé
články, rozhovory, různé ankety atd. Chceme kluby
do obsahu zpravodaje aktivně zapojit formou
jejich příspěvků, fotek z akcí, zveřejnění přání k
významným narozeninám hráčů a funkcionářů
klubů atd. Budu rád, když mi na moji e-mailovou
adresu zboril.fotbal@centrum.cz budete posílat
zpětné informace na obsah zpravodaje, různé
Vážení čtenáři,
návrhy na nové rozhovory, soutěže, ankety a
samozřejmě další informace, které se týkají fotbalu
na začátku roku 2021 OFS Hradec Králové na OFS Hradec Králové.
začal vydávat v elektronické podobě
svůj zpravodaj OFS Hradec Králové Jsem rád, že letošní sezóna běží podle schválené
„FOTBALOVÉ HRADECKO“. O vydávání termínové listiny a vše nasvědčuje k tomu, že se
tohoto zpravodaje se staral pracovní tým nám po 2 sezónách podaří řádně dohrát celou
v čele s Jirkou Tůmou. Podle mého názoru fotbalovou sezonu.
se postupem času kvalita zpravodaje
zlepšovala a obsahem zpravodaje byly
Přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
zajímavé články, rozhovory, okénka
úspěchů a pohody. 		
do historie klubů OFS Hradec Králové,
fotogalerie z různých akcí organizovaných
Ing. Martin Zbořil
OFS Hradec Králové nebo kluby, tipovací
		
předseda OFS Hradec Králové
soutěže atd.
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„Dobrý rozhodčí by měl být teoreticky,
fyzicky i psychicky dobře připravený. Dalším
důležitým faktorem je, aby se chtěl učit od
zkušenějších kolegů a jejich rady se snažil
aplikovat na hrací ploše.“
Lukáš Slavíček

lukáš slavíček: Současný stav není ideální
Představujeme rozhodčího
Je to profese, které se moc lidí věnovat nechce, ale zároveň je pro fotbal
nepostradatelná. Hovoříme o roli rozhodčího, bez něhož si zápasy člověk ani
nedovede představit. Jeho úkolem je udržovat hru v rámci pravidel a trestat
přestupky. „Určitě nikdy nezapomenu na moji premiéru v nejvyšší české
soutěži,“ říká o své profesi sedmadvacetiletý LUKÁŠ SLAVÍČEK. Rozhodčí
z Hradce králové, který od sezóny 2021/2022 působí jako asistent rozhodčího ve
Fortuna lize, nejvyšší české fotbalové soutěži.
Kdy jsi začal se svou kariérou fotbalového rozhodčího?
Začal jsem hned po konci hráčské kariéry, která končila ve 14 letech. V té době
jsem zjistil, že nejspíš jako hráč díru do světa neudělám.

Jak jsi se dostal k pískání?
K pískání mě přivedl táta, který v tu
dobu byl na listině rozhodčích pro
3. ligu.
Jaký rozhodčí je tvůj vzor?
Od začátku je mým vzorem Pavel
Orel. Jeden z mnoha, kteří mi
pomohli v mojí kariéře. Byl jsem rád,
že právě Pavel byl v roli rozhodčího
při mé ligové premiéře.

v roli asistenta rozhodčího.
Vzpomenu si ale na první
zápas s píšťalkou. Jednalo
se o utkání starších žáků v
Červeněvsi a pamatuji si,
že den před utkáním na mě
dolehla nervozita v podobě
vysoké horečky a bolesti
břicha. Po utkání ze mne
nervozita spadla. Byl jsem
rád, že mám premiéru za
sebou a další zápasy byly
lepší a lepší.

Vzpomeneš si ještě na svůj úplně Na jaký zápas,
jsi
odpískal
první zápas? Jaké to bylo?
nezapomeneš?
Na první zápas si nevzpomenu.
Do 15 let jsem mohl jezdit pouze Určitě
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který
nikdy

nezapomenu

na

moji premiéru v nejvyšší
soutěži. Bylo to utkání České
Budějovice - Mladá Boleslav.
Doufám, že takových zápasů,
na které nezapomenu, bude v
budoucnu přibývat.

bohužel všude stejný. Je to problém celého
českého fotbalu. Pokud nejsou hráči, trenéři,
funkcionáři, tak nemohou být ani rozhodčí.
Problematiku
s
počtem
rozhodčích
samozřejmě řešíme, ale je to běh na dlouhou
trať.

Co všechno obnáší práce Proč bys doporučil funkci rozhodčího i
rozhodčího na úrovni, na ostatním lidem?
které jsi ty?
Tato profese umožňuje kariérní růst. Může se
Dobrá fyzická kondice a stát Vaším koníčkem, za který jste finančně
teoretická připravenost je na ohodnoceni. Minimálně ze začátku lze
této úrovni samozřejmostí, ale propojit aktivní hraní s funkcí rozhodčího.
není to občas jednoduché, Určitě má nový rozhodčí výhodu, pokud před
jelikož většina rozhodčích v začátkem rozhodcovské kariéry aktivně hrál
profesionálních
soutěžích v jakékoli soutěži.
má k fotbalu ještě své
zaměstnání. V Praze máme Co všechno musí člověk udělat pro to,
fitness instruktorku, která má aby se stal dobrým sudím?
na starosti rozhodčí a sleduje
naše tréninky přes aplikaci Především ho tento koníček musí bavit a musí
POLAR. V průběhu sezóny se chtít neustále zlepšovat. Dobrý rozhodčí
máme také jednou měsíčně by měl být teoreticky, fyzicky i psychicky
celodenní seminář.
dobře připravený. Dalším důležitým faktorem
je, aby se chtěl učit od zkušenějších kolegů a
Jaký je současný stav jejich rady se snažil aplikovat na hrací ploše.
rozhodčích v hradeckém
okrese?
Současný stav není ideální. Po
komunikaci s kolegy z jiných
okresů je stav rozhodčích
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kluci a holky mají možnost dostat do dalších
nominací k reprezentaci Královehradeckého
kraje. Např. pro tento rok dívčí Kouba Cup
(22. – 25. 8.), pro kluky ODM nebo pro výběr
U17 semifinále výběru kraje 25. 5. v Holicích
a následný finálový turnaj na Strahově.

Jakub Novický: V první řadě je
rozvoj hráčů/hráček
Představujeme trenéra mládeže
Projekt Grassroots trenéři mládeže v České republice již nějaký čas běží.
V rámci Okresního fotbalového svazu Hradec Králové byla tato pozice
neobsazena. V současné době tomu již tak není. „Jestli máš zájem o
rozvoj osobnosti hráčů a hráček, rád s tebou budu spolupracovat“,
říká Grassroots trenér mládeře okresního fotbalového svazu Hradec
Králové. On sám má bohatou hráčskou i trenérskou kariéru a tak věříme,
že bude na této pozici člověkem na správném místě.
Stal jste se GTM trenérem mládeže pro okres Hradec Králové, co tato
pozice obnáší?
Jsem nápomocen fotbalovým klubům hlavně v našem okrese HK
v ukázkových tréninkových jednotkách, nebo jejich sledování a následné
diskuzi s trenéry.Na to navazují jednání s kluby. Např. o možnostech
nominací do našich výběrů okresu, kde pořádáme tréninkové jednotky,
přátelská utkání, venkovní a halové přebory mezi okresy KHK, z nichž se
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Existuje klubový a trenérský PC program
s názvem „XPS“. Pro kluby jsem nápomocen
se zaškolením v tomto programu ve vedení
docházek, hodnocení utkání a tvorbě
tréninkových jednotek.
Spolupracuji s učiteli na hodinách TV v MŠ,
ZŠ, SŠ. Pomáhám s organizací turnaje
McDonald´s cup a např. nyní nového
turnaje 10+1 pro II. stupeň
základních
škol. Podílím se na organizaci a samotném
vzdělávání trenérů. Pro naše výběry dívek
a chlapců OFS HK organizujeme společně
s trenéry jednotlivých výběrů tréninkové
jednotky, přátelská utkání a turnaje. Z těchto
výběrů je dle nominací možné se dostat k
reprezentačním výběrům našeho kraje.
Jako hlavní trenér se podílím na
reprezentaci našeho kraje ve výběrových
kempech kategorii WU13 (tento výběr
pořádáme společně s Libereckým krajem,
kde je trenér Petr Šafář) pro tento rok dívky
r. 2009, které FAČR organizuje 4x za rok
a kategorii WU15 pro tento rok r. 2008 +
2009, který připravuji společně s asistenty
Věrou Menzelovou a Danem Denygerem pro
reprezentaci našeho kraje na srpnový Kouba

Cup v termínu 22. – 25. 8.
2022 v Třebíči.
Další činností jsou různé
administrativní
povinnosti
s touto funkcí spjaté. Např.
zveřejňování příspěvků pro
média,
schůzky
výborů
okresu a kraje, vyúčtování
odměn trenérů za jejich
trenérskou činnost s výběry
OFS, připravování propozic
turnajů, vedení docházky
trenérů, hráčů a hráček,
komunikace s kluby atd.
Jak byste sebe představil
neznámému člověku?
Jestli máš zájem o rozvoj
osobnosti hráčů a hráček, rád
s Tebou budu spolupracovat.
Rád spolupracuji s trenéry,
kteří jsou naladěni na stejné
vlně jako já. Touto cestou
chci poděkovat za vynikající
spolupráci mému kolegovi
z Liberce při kempech
WU13 Petru Šafářovi. Kdo
by měl zájem o rozvoj fotbalu
v našem okrese, ať neváhá
přijít mezi nás a podílet se
na tvorbě fotbalu v našem
okresu a třeba i celé ČR.

Jak si představujete Jaká je vaše trenérská kariéra?
spolupráci s jednotlivými
kluby?
Opatovice nad Labem – Starší žáci U13 +
U15, Hl. trenér ( 8/07 – 8/10 )
Nabízím
jednotlivým FC Hradec Králové – Fotbalová školička U4
klubům
svoji
výše – U6 ( 9/10 - 7/15 )
popsanou činnost, jde mi FC Hradec Králové – U7 ( 8/15 – 9/15 )
v první řadě o rozvoj hráčů FC Hradec Králové – Juniorka U21, asistent,
a hráček fotbalu, který vedoucí mužstva ( 7/15 – 6/16 )
mám spjatý i s dalšími FC Olympia Hradec Králové U7 – U9, Hl.
činnostmi mimo fotbal, trenér ( 8/16 – 6/17)
ale je nedílnou součástí. FC Olympia Hradec Králové U15, Hl. trenér
Neučíme v klubech jen ( 4/17 – 6/18)
fotbal, ale i píli, soustředění, FC Olympia Hradec Králové U9 – U11,
ochotu
překonávat asistent trenéra (8/17 – 6/18)
překážky,
nevzdat
se
FC Olympia HK, kondiční trenér (8/16 – 6/18)
při prvním neúspěchu,
FC Hradec Králové Ženy – WU18, Hl. trenér
toleranci
k
druhým,
(7/18 – 12/21)
ochotu spolupracovat, být
Reprezentace dívek -WU13, Hl. trenér (9/20
zodpovědní atd.
– 12/21)
FC Hradec Králové „A“ muži, kondiční trenér
Při zájmu ze strany klubů rád
(10/20 – 12/20)
přijedu a navážu spolupráci
ať už ve směru já – klub Reprezentace dívek KRH kraje– WU15, Hl.
v tréninkových jednotkách, trenér (7/21 – 8/21)
nebo klub – já v doporučení, Šéftrenér mládeže dívek FCHK (1/19 –
nebo konzultací o hráčkách 12/21)
a hráčích do našich GTM – OFS HK (1/22 - ……………)
zmíněných reprezentací a
V čem vidíte Vy osobně klesající počet
výběrů.
mládežnických týmů?
Těším se na naši vzájemnou
Každý klub by měl mít vytvořen: Klubový
spolupráci.
výchovný program, metodiku tréninků pro
každou kategorii v klubu, týmová pravidla

pro dospělé (rodiče a trenéry) a týmová pravidla pro hráče a hráčky. Když
se budou tyto pravidla dodržovat napříč celým klubem, troufám si říci, že
klesající počty budou menší.
Viz např. i projekt FAČR – zelená karta. Respekt a desatero dětí pro rodiče
a fanoušky.
Máte nějaké konkrétní strategii pro práci v našem okrese?
Výběry OFS HK chlapců a dívek:
Mít přehled o všech hráčích a hráčkách našeho okresu od kategorií U9 až
po U17 u chlapců a WU11 – WU15 u kategorií dívek.
Pro kategorie U9 – U13 dávat co největšímu počtu hráčů a hráčkám
možnost zúčastňovat se akcí výběrů OFS HK. Nehrát tolik na výsledek
v jednotlivých utkáních. Nehrát tyto utkání jen s těmi momentálně
nejlepšími, ale snažit se dávat prostor a nabídku pro co nejširší základnu
hráčů a hráček.
Otevřeně komunikovat s kluby se zpětnou vazbou po akci OFS HK o
předání spravedlivého hodnocení na každého hráče a hráčku. A mít
zájem na jeho a jejím dalším herním a osobnostním rozvoji ve spolupráci
s mateřskými kluby.
V kategoriích U15 a U17 u chlapců a WU15 u dívek, těžit ze široké základny
hráčů a hráček ke kvalitní reprezentaci našeho kraje na akcí pořádaného
FAČR. Získané zkušenosti z těchto turnajů a utkání se promítnou zpět do
mateřských klubů, které mohou zúročit ve svých soutěžích.
Komu předáte pomyslnou štafetu k rozhovoru?
Vlastimil Vrba, trenér výběru chlapců OFS HK - U10 a šéftrenér - TJ Slavoj
Skřivany, z. s.
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„Připravujeme se dál, jsme profesionálové, ale na fotbal
nemáme vůbec myšlenky.““
Ilja Čeredničenko, fotbalista Žitomiru

Fotbalisté Žitomiru v Hradci Králové:
Když nás povolají, půjdeme bojovat
Od poloviny března se v Hradci Králové připravuje ukrajinský tým
FC Polissja Žitomir, který zde trénuje a sehrál i přípravné zápasy.
Byla to rychlá akce. Fotbalisté ukrajinského klubu FC Polissja Žitomir
se připravovali na soustředění v Turecku, když ruská vojska napadla
jejich zemi. Hráči i realizační tým už se nemohli vrátit, zůstali odříznuti.
Pomocnou ruku druholigovému klubu podalo vedení FC Olympia
Hradec Králové, které zařídilo celému týmu pobyt na východě Čech.
„Volal mi kamarád, poslal mně odkaz na ukrajinský klub s tím,
jestli neumím pomoci hráčům a realizačnímu týmu, že jsou na
soustředění v Turecku a nemohou se vrátit. Tak se rozběhl koloběh
událostí a za týden už tady kluci bydleli a trénovali,“ popsal Jiří
Štěpánek, předseda FC Olympia, jak se okamžitá akce rozběhla.
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Pomocnou ruku podaly město Hradec
Králové a Královéhradecký kraj. „Chtěli
bychom
poděkovat
primátorovi
Alexandru Hrabálkovi, hejtmanovi
Martinu Červíčkovi a také klubu FC
Hradec Králové za to, jak nám všichni
při zajištění pobytu ukrajinského
týmu vycházejí vstříc,“ dodal Martin
Moník, člen představenstva FC Olympia,
který působí v nejnižší okresní III. třídě.
Fotbalisty navštívil hvězdný boxer
Ukrajinský tým v Hradci Králové trénuje a
nastoupil i k přátelským zápasům. Hned
v tom prvním porazil divizní Náchod 4:1,
poté prohrál na hřišti druholigového
Varnsdorfu 0:1. Před následným utkáním
na Bavlně proti béčku FC Hradec
Králové (1:0) tým Žitomiru navštívil
hvězdný boxer Oleksandr Usyk, který se
ve své vlasti aktivně zapojil do bojů proti
ruské armádě, ale byl uvolněn, aby se
mohl připravovat na odvetný duel o pás
šampiona s Britem Anthonym Joshuou.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale
přišli moji přátelé, moji starší
kolegové a řekli mi: Tvoje fronta
je sport. Měl bys jít trénovat a
bojovat v ringu, aby tam visela
naše vlajka, aby všichni ve
světě slyšeli o Ukrajině. Tímhle
můžeš podpořit naši zem,“ řekl
Usyk, jenž je světovou sportovní
legendou. V září loňského roku
ukrajinský
boxer
vítězstvím
připravil Joshuu o světové tituly
těžké váhy organizací WBA, WBO,
IBF a IBO.
A co by Usyk řekl Putinovi, kdyby
se s ruským prezidentem setkal
tváří v tvář? „Nic. K tomu člověku
se nechci vyjadřovat. Někomu
takovému nemám co říct,“ uvedl
pětatřicetiletý boxer při návštěvě
Hradce Králové.

jasně vyhlásili: Kdykoliv nám bude začalo řešit ve spolupráci s českou fotbalovou asociací FAČR,
řečeno, že máme vyrazit bránit Ukrajinu, mezinárodní federací FIFA a ukrajinským svazem, ale legislativně
tak půjdeme,“ dodal jasně.
se možné působení hráčů dosud vyřešit nezdařilo.
Ukrajinští fotbalisté podle svých slov už na
frontě jsou. „Každý bojuje na své frontě,
ať už to jsou dobrovolníci a další. My
máme svoji sportovní frontu, ani jedna
fronta není víc, všechny se prolínají.
Celý svět pomáhá Ukrajině, ale stejně
se můžeme spoléhat jen sami na sebe,
proto pomoct musí každý,“ poukázal
Jurij Kalitvincev.
Vlastní sportovní fronta

„Připravujeme se dál, jsme profesionálové, ale na fotbal
nemáme vůbec myšlenky. V hlavě jsme pořád s lidmi na
Ukrajině, s našimi kamarády, blízkými, chlapci, kteří bojují
za Ukrajinu,“ popisuje pocity Ilja Čeredničenko, fotbalista
Žitomiru, který dříve působil v rezervě pražské Dukly a zahrál si i
na Slovensku za Nitru a Trnavu.

Také Čeredničenko potvrdil, že by v případě povolání hráči šli
do války. „Zatím nejsme v zálohách potřeba, ale pokud nás
povolají, tak půjdeme bojovat,“ potvrzuje odhodlaně fotbalista,
„Když se nacházíme zde v České který si samozřejmě přeje, aby válečný stav na Ukrajině ustal.
republice a hrajeme fotbal, tak naše
pomoc je ta, že můžeme přinést „Rádi bychom se jednou ráno vzbudili a dozvěděli se, že
pravdu, co se děje na Ukrajině. A když všechno už skončilo. Hodně lidí nechápe, co se děje a jak je
budeme hrát komerční zápasy, tak vůbec možné, že se dějí tak strašné věci. Všichni myslíme
veškeré peníze, které vyděláme, budou jen na to, aby už toho byl konec a lidé byli živí a zdraví,“ přeje
odeslány na potřeby lidem na Ukrajině. si Čeredničenko.
Kluci posílají i svoje osobní finance.
Je to těžká situace pro všechny lidi na „Děkujeme všem za pomoc. Je to strašná válka. My budeme
Ukrajině, ale i my máme svoji frontu, nadále pomáhat našim lidem na Ukrajině. Hlavně, ať už to
na které bojujeme a pomáháme,“ dodal brzy skončí,“ dodal Ilja Čeredničenko.
třiapadesátiletý trenér.

Fotbalisté Žitomiru, kteří zatím svůj
poslední zápas sehráli ve Vratimově (6:0)
s místním účastníkem MSFL, se snaží i
z České republiky pomáhat své zemi, jak
jen to jde. A také jsou připraveni, jakmile
budou povoláni do aktivních záloh, jít
bojovat. „Na Ukrajině máme teritoriální
obranu, kam se lidé mohou dobrovolně
hlásit, ale mnohým bylo řečeno, že už
je plno a zatím není potřeba dalších lidí.
Nám bylo sděleno: Budete v rezervě
a budete povoláni, až bude potřeba,“
vysvětlil trenér Jurij Kalitvincev, bývalý Jediné přání. Ať už válka skončí
reprezentant, který má čtyři mistrovské
tituly s Dynamem Kyjev.
Od příjezdu fotbalistů FC Polissja Žitomir
na východ Čech vznikl nápad, že by hráči
Podle kouče Žitomiru by každý hráč z ukrajinského klubu posílili kluby třetí ligy a
týmu v případě povolání šel na frontu. divize z regionu. Zájem projevily týmy, jako
„O tom by nikdo neměl pochybovat,“ jsou Chlumec nad Cidlinou, Dvůr Králové,
zdůraznil Kalitvincev. „Už dříve jsme Letohrad, Náchod či Živanice. Vše se

(jtm)
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Ladislav šoltys: Lužec není odlišný
Lužci nad Cidlinou se v poslední době výsledkově nedaří. V rámci loňské
nedohrané sezóny nastoupil jako trenér Ladislav Šoltys, který se pokusí
fotbal v Lužci pozvednout. „Odpoutání od posledního místa tabulky by
bylo něco nad letošní plán,“ popisuje letošní situaci. Budoucnost ale vidí
rozhodně světleji.
V kovidové pauze jste se objevil na lavičce Lužce, co si od angažmá
slibujete?
Nastoupil jsem tam hned po nevydařeném angažmá v Červeněvsi, kde
mi odmítli dodržet podmínky smlouvy. Netrvalo ani týden co jsme ukončili
spolupráci a přišla nabídka z Lužce. Už jsem tam před několika lety působil,
věděl jsem kam jdu.Od angažmá v Lužci očekávám spoustu fotbalové
zábavy. Po několika angažmá, kdy jsem prakticky pokaždé hrál o sestup a
musel stavět nový tým, v Lužci se ve III. třídě spadnout nedá a letos to už na
postup do přeboru nebude…
Ve Vaší fotbalové historii jste procestoval několik klubů, v čem je
Lužec odlišný?
Lužec není odlišný od ostatních týmů téměř v ničem. Fotbal jako
nejrozšířenější sport v naší zemi je jediným zájmovým kroužkem v Lužci (je
zde ještě cyklistický klub, abych nezapomněl, ale ten není tak kolektivním
sportem jako kopaná), stejně jako v dalších obcích. A proto se domácí
jádro klubu společně s obcí a starostou snaží klub udržet v chodu. Když se
člověk podívá na spoustu dalších okresních klubů, tak určitě bude vědět o
čem mluvím.
Lužec je nyní na posledním místě, jaké jsou plány pro jarní část
sezóny?
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Při pohledu na bodový zisk a skóre v
tabulce je myslím zřejmé, co bude naším
cílem. Získat nějaké body (to už se
podařilo). Stabilizovat poničenou sestavu,
kdy jsme se během mého působení
rozloučili s minimálně 9 hráči a zabudovat
do týmu 12 nově příchozích. Odpoutání
od posledního místa tabulky by bylo něco
nad letošní plán.

Zápas za Skřivany v Libčanech.
Můj jediný gól hlavou v mistrovkém
zápase. Navíc vítězný a v poslední
minutě zápasu. A tenhle gól si
myslím budou pamatovat i mnozí mí
tehdejší spoluhráči. Tenkrát to byla
už na hřišti tak velká oslava, že se
na to nedá zapomenout ani po těch
více než 25 letech.

Jaký máte pohled na zrušení IV. tříd a
sloučení do 3. tříd?

Vy sám na Facebookové skupině
organizujete
Tipovačku
na
výsledky některých týmů z
okresu. Jaký je o to nyní zájem?
Uvítal byste další zájemce?

Já bych v rušení byl ještě přísnější.
Podívejte se na některé týmy v soutěži. Mají
áčko i béčko a když se jim sejde zápas v
jeden den, nedají dvě mužstva dohromady.
Například zrušené béčko Kobylic během
zimní přestávky. Snížení počtu týmů a tím
pádem zrušení IV. tříd vnímám kladně.
Jaký je podle Vás v Lužci tým a jakou
má perspektivu?
Tým je složený ze starších domácích
matadorů a několika mladých posil, které
se postupně daří lanařit do našich řad.
Zatím jsme tam kde jsme. A naše výkony
tomu odpovídají. Ale tak, jak se nám
postupně daří tým posilovat, lepší se i
výkony našic borců. A protože jsme zatím
poslední, máme před sebou jen pozitiva.
Můžeme se jen lepšit.
Na jaká fotbalový zážitek nejraději
vzpomínáte?

Tipovačku
založenou
na
derby zápasech dělám dlouho
(momentálně mám v nabídce zápasy
Ohnišťany, Červeněvse, Myštěvse,
Starého Bydžova, Prasku a Skřivan),
počty tipujících se mění každou
sezónu. Nové tipéry samozřejmě
vítáme všichni kdo tipujeme. Ale
nijak se je nesnažíme přilákat. On
o tipovačce skoro každý ví, takže
přihlásit se může kdokoli. Kdysi jsem
se jí věnoval daleko víc, byl to takový
fotbalový kanál z okresního fotbalu
(ve stylu Blesku - takže čtenost
byla docela velká, bohužel spojeno
s negativními reakcemi, jak už to
u bulváru bývá). Poslední ročníky
už nemám tolik času na návštěvy
jiných než lužeckých zápasů, tak
nám zůstala už jen tipérská soutěž.
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gratulujeme oslavencům:
KAREL MIŠKÁŘ „50“
PAVEL REJMONT „60“
Syrovátka - Významné životní jubileum 60 let oslavil
PAVEL REJMONT, dlouholetý člen, vedoucí mužstva SK
Roudnice a současný sekretář TJ Slavoj Syrovátka.
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S žákovským fotbalem začínal v Syrovátce, na začátku PETR SLONEK „50“
osmdesátých let odehrál za dospělé několik sezón v
Syrovátka – Kulatiny 50 let
sousedních Dobřenicích. V období 2006 až 2009 působil
jako vedoucí mužstva Roudnice A a v posledních letech je oslavil rovněž PETR SLONEK.
sekretářem TJ Slavoj Syrovátka.
Je dlouholetým členem a
funkcionářem TJ Slavoj Syrovátka,
kde začínal s fotbalem v žákovské
kategorii. Jako dorostenec si
odskočil do nedalekých Dobřenic
a zde následně působil jako
sekretář a jednatel. V této a jiných
funkcionářských
činnostech
JAROSLAV MÍCHAL „65“
pokračoval po návratu do
Pardubice - 65. narozeniny oslavil fotbalový trenér
Syrovátky a jako hráč kopačky
JAROSLAV MÍCHAL.
pověsil na hřebík v roce 2015. Je
Po svém otci převzal štafetu patrona Hradeckého doslova duší a hnacím motorem
poháru starších žáků Jaroslava Míchala staršího, bývalém TJ Slavoj Syrovátka. V současné
dlouholetém funkcionáři a předsedovi OFS Hradec, který době je také předsedou revizní
tuto soutěž v rámci Okresního fotbalového svazu Hradec komise Okresního fotbalového
Králové založil již v roce 1974, tedy téměř před 50 lety.
svazu Hradec Králové.

Dohalice - Významné životní jubileum 50 let
nedávno oslavil KAREL MIŠKÁŘ, dlouholetý sekretář TJ
Sokol Dohalice.
S fotbalem začínal od šesti let v Dohalicích, kde postupně
prošel od žákovských kategorií až po dospělé. Velmi
rád vzpomíná na období, kdy místní klub hrál s vlastními
odchovanci krajskou soutěž.

VÁCLAV VAŠATA „50“
Hradec Králové - Životní jubileum 50 let oslavil také
VÁCLAV VAŠATA, dlouholetý hráč, funkcionář a současný
předseda FC Nový Hradec Králové. Je doslova duší a
hnacím motorem novohradeckého fotbalového klubu,
který má za sebou již více jak 100 let existence.
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)

gratulujeme oslavencům:

Od začátku 80. let se již více
věnovala trénování a současně i
funkcionářské činnosti. Dlouhých
40 let tak působila ve Slavii
Hradec, nejdříve jako hráčka,
později trenérka a od konce 80.
let se zaměřila na vybudování
kompletní mládežnické základny
dívčí kopané. Její další kroky
vedly do Sokola Třebeš, kde
se postupně podařilo rozšířit
bohatou mládežnickou základnu
o děvčata, která v současné době
úspěšně hrají soutěže Fotbalové
asociace ČR, a tak třebešské
fotbalistky patří k nejlepším v
republice. Sokol Třebeš pro
ni přinesl neuvěřitelný záběr
jako sekretářka celého klubu a
trenérka dívčích týmů Zatím stále
nesplněným přáním je, aby se v
televizi zařazovaly také výsledky a
přenosy utkání kopané žen.

Radka Kozlovská byla oceněna za dlouholetou
trenérskou a funkcionářskou činnost Českým
olympijským výborem a od OFS Hradec Králové
převzala ocenění Hradecká fotbalová osobnost.
Ocenění se jí dostalo rovněž na letošním Galavečeru
Královéhradeckého KFS a na nedávném Sportovci
roku města Hradec Králové.
Do dalších let ji přejeme zejména pevné zdraví, štěstí,
osobní spokojenost a radost na sportovištích i mimo
ně. Ke gratulantům se připojují Okresní fotbalový svaz
Hradec Králové, Královéhradecký krajský fotbalový
svaz, TJ Sokol Třebeš a řada dalších. Ke gratulantům se
připojuje i naše redakce.

JUBILEUM: RADOSLAVA KOZLOVSKÁ
ZE SOKOLA TŘEBEŠ SLAVÍ KULATINY “
Hradec Králové - Významné životní jubileum slaví v
těchto dnech Radoslava Kozlovská ze Sokola Třebeš.
Je významnou trenérskou a funkcionářskou osobností
ve městě pod Bílou věží. Jako hráčka působila prakticky
po celou dobu v jednom týmu, jehož název se několikrát
změnil, za hradeckou Slávii hrála 1. fotbalovou ligu žen.
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JAKO pohár dospělí OFS Hradec Králové:
Zveme touto cestou širokou veřejnost do ochozů SCM Bavlna v
Hradci Králové.
Součástí finále JAKO poháru bude nábor rozhodčích:
Královéhradecký krajský fotbalový svaz ve spolupráci s OFS Hradec Králové
pořádá v rámci finále JAKO poháru dospělých mezi mužstvy Roudnice
B a Chlumec nad Cidlinou C ve středu 25. 5. 2022 od 17.30 hodin na
stadionu Bavlna nábor fotbalových rozhodčích. Přijďte si vyzkoušet pozici
rozhodčího. Srdečně jste zváni, vítáni jsou zájemci starší 15 let .
Kontakt předsedy komise rozhodčích a delegátů OFS Hradec Králové:
VOJTĚCH LUKÁŠ, Telefon: 737 028 821, e-mail: vojtesna@seznam.cz
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zprávy z kraje:
VYDAŘENÝ SPORT FORTE HALOVÝ
OP MINIPŘÍPRAVEK OFS HRADEC
KRÁLOVÉ

Králové. Všichni účastníci obdrželi z rukou
předsedy OFS Hradec Králové Martina Zbořila
Všem účastníkům se akce líbila a již nyní se a dalších organizátorů pamětní medaile a
těší na další obdobná setkání na venkovních sladkosti. Poděkování patří všem účastníkům
a partneru Gepard, který tuto mládežnickou
hřištích v průběhu jara.
akci významně podpořil.
Prasek, Vysoká n. L., Stěžery a Libčany.

Vysoká nad Labem - Ve zdejší útulné sportovní hale
uspořádal Okresní fotbalový svaz Hradec Králové
za podpory Nadačního fondu na podporu fotbalové
mládeže Královéhradeckého kraje SPORT FORTE
halový přebor minipřípravek. Klání nejmlaaadších
adeptů fotbalu se zúčastnilo dvanáct týmů a celkem
na 120 chlapců ročníku 2015 a mladší, mezi nimi i
řada dívek. Všichni účastníci obdrželi od OFS Hradec
Králové pamětní medaile a sladkosti.
Turnaj proběhl ve dvou skupinách systémem každý
s každým s časem 1 x 12 minut bez tabulek s tím, že
se pouze evidovaly odehrané zápasy. Celkem tak na
250 diváků vidělo 30 utkání a řadu neopakovatelných
fotbalových akcí. Hrálo se v rozestavení 1 + 4 s
hokejovým střídáním a specifickou úpravou pravidel
bez autů, takže hra byla minimálně přerušovaná
Jednotlivé duely před zaplněnými ochozy řídili
rozhodčí OFS Hradec Králové Blažena Kánská a
JOSEF KARABINOŠ.
A ještě přehled 12 celků, které se na turnaji představily:
Třebeš, FŠ FC Hradec, FC Hradec dívky, Slavia Hradec
A, Slavia Hradec B, Malšova Lhota, Kunčice, Smiřice,
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VYDAŘENÝ GEPARD TURNAJ
MINIPŘÍPRAVEK 3+0 OFS
HRADEC
Hradec Králové – Ve sportovní
hale Třebeš v neopakovatelné atmosféře
uspořádal Okresní fotbalový svaz Hradec
Králové Gepard turnaj minipřípravek 3+0.
Tohoto klání nejmladších adeptů fotbalu
chlapců a řady dívek se ve třech skupinách
zúčastnilo 19 týmů z okresu Hradec

Jakub Novický (GTM OFS Hradec Králové): “V
průběhu turnaje, který se hrál bez hodnocení
výsledků a celkového pořadí, jsme viděli
mnoho povedených akcí a hodně vstřelených
branek. Potlesk od diváků za výkon všech
hráčů a hráček byl slyšet po celý den. Utkání
se hrála bez přímého řízení rozhodčím. Radou
a dohledem byli v blízkosti hrací plochy
zkušení Mirza Rahimič a Miroslav Rybka.
Jim patří díky za plynulost hry. Kluci a holky
odcházeli nadšení, jejich úsměvy byly pro nás
odměnou. Celého turnaje se zúčastnilo 107
kluků a 23 dívek, celkem tedy 130 fotbalistů
a fotbalistek, kterým přejeme ať je fotbal
dál baví a jsou budoucností hradeckého a
českého fotbalu.“

Nejhezčí fotbalový trávník 2020 - 2021: Nový
Bydžov

A které týmy zde startovaly? SK Bystřian Kunčice, TJ
Sokol Třebeš 2 týmy, FC Hradec Králové chlapci, FC
Hradec Králové dívky, SK Smiřice, TJ Sokol Třebeš dívky,
FK Vysoká n/L 2 týmy, AFK Urbanice, SK Roudnice, FC
Slavia Hradec Králové 2 týmy, SK Libčany, TJ Sokol
Hořiněves, TJ Sokol Nepolisy, TJ Sokol Stěžery, Slavoj
Skřivany a FK Černilov.

SETKÁNÍ KLUBŮ OFS V CHLUMCI A
HRADCI
Chlumec n. C./Hradec Králové – V tribuně
fotbalového stadionu FK Chlumec n. C. a v Restauraci
U Švagerků se konala dvě setkání klubů OFS Hradec
Králové. Nejdříve se setkaly kluby Chlumecka a
Novobydžovska, poté se sešly fotbalové kluby z
Královéhradecka.
Obou setkání se zúčastnilo vedení OFS Hradec
Králové zastoupené předsedou Martinem Zbořilem a
dalšími členy výkonného výboru, dále zde byli přítomni
předsedové komisí. Za řízení místopředsedy OFS
Hradec Vladana Haleše se mimo jiné řešily soutěže pro
ročník 2022/2023 (muži, dorost, mládež), problematika
rozhodčích, hrací dny a oficiální začátky mistrovských
zápasů. Představen byl nový Grassroots trenér OFS
Hradec Králové Jakub Novický. Pestrá byla i diskuze,
setkání bylo určitě přínosné a přineslo řadu námětů
pro další činnost.

Fotbalová obec 2020- 2021: Stěžery
Zvláštní cena Královéhradeckého
Radoslava Kozlovská

KFS:

Trenér desetiletí kategorie mládež: cena
Josefa Součka: Martin Firbacher

GALAVEČER
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO
SVAZU

Trenér desetiletí kategorie muži: Milan Frýda
Rozhodčí
desetiletí
soutěží
Královéhradeckého KFS: Miloš Hofman
Hráč desetiletí anketa Deníku: Michal Blažej
Cena Jana Modřického: František Dejnožka

11.
ročník
Galavečera
Královéhradeckého krajského fotbalového
svazu se konal v Náchodě, mezi oceněnými
řada osobností z OFS Hradec Králové.
Náchod - Ve čtvrtek 14. 4. 2022 se v
Městském divadle Dr. Josefa Čížka v
Hotelu Beránek Náchod uskutečnil již 11.
ročník Galavečera krajského fotbalového
svazu. Přítomni zde byli mimo jiné Martin
Červíček, Miroslav Antl, Ladislav Škorpil,
Václav Andrejs a řada dalších osobností.
Celý galavečer moderovala dvojice Pavel
Schröfel a Aleš Javůrek.
Během večera došlo k předání cen
oceněným za svou obětavou práci pro
fotbal v Královéhradeckém kraji.
(Lubomír Douděra)

Ocenění
zástupci
z
Okresního
fotbalového svazu Hradec Králové:
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Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové
pro sezónu 2021/2022

Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili :
A.Jiříček, L. Douděra, M. Šmídová, M. Hruška
Habrmanova 192
501 01 Hradec Králové
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