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Hynek Horák   20. 11. 2000   24. 1. 2013



Realizační tým  
Memoriálu Hýni Horáka

Poděkování

Děkujeme všem partnerům,  

firmám, rodinám i jednotlivcům

za finanční a věcné dary  

i další formy projevené podpory.

 Vaší pomoci si velmi vážíme a věříme, 

že ani v letošním roce  

Vaši důvěru nezklameme.



Pravidla

1. Všechna utkání se hrají podle platných pravidel kopané a soutěžního řádu pro mladší 
žáky OFS HK a těchto propozic.

2. Počet hráčů: 1 brankář + 7 hráčů v poli, celkový počet hráčů maximálně 15.
3. Turnaj se hraje systémem každý s každým.
4. O konečném pořadí rozhodují tato kritéria:

a) počet bodů ze všech sehraných utkání (bodové ohodnocení 3-1-0)
b) vzájemné utkání mužstev se stejným počtem bodů (body, rozdíl skóre)
c) rozdíl skóre ze všech zápasů
d) větší počet vstřelených branek
e) menší počet obdržených branek
f) los

5. Případné protesty podává vedoucí mužstva u vedoucího turnaje. Současně s podáním 
protestu složí vedoucí protestujícího mužstva částku 100 Kč. Členy STK jsou vedoucí 
zúčastněných mužstev. STK vynáší verdikt na základě nadpoloviční většiny hlasů. Ve-
doucí protestujícího mužstva nemá na zasedání STK hlasovací právo. Nebude-li protest 
uznán, složená částka propadá organizačnímu výboru.

6. Hrací doba je 1 x 15 minut.
7. Neplatí pravidlo o postavení mimo hru.
8. Při rozehrávání jakékoliv standardní situace musí stát bránící hráči minimálně 5 metrů 

od míče.
9. Střídání probíhá hokejovým způsobem, není nutno střídat v přerušené hře.

 O Ceny a rozhodčí zajišťuje pořadatel. Každý tým obdrží pohár, medaile a diplom. První tři 
týmy obdrží hodnotné ceny pro každého hráče.

 O Vítěz převezme putovní pohár. Poháry a ceny obdrží nejlepší hráč každého týmu, nejlep-
ší brankář, nejlepší střelec a vítězové dovednostních soutěží.

 O UPOZORNĚNÍ: pořadatel si vyhrazuje právo změn, dojde-li k neočekávaným událostem.

Dovednostní disciplíny

1. Hráč s nejlepším vedením míče:
–  každý trenér vybere ze  svého mužstva jednoho hráče, který bude za  tým soutěžit, 

musí to být jiný hráč, než který se účastní druhé disciplíny „Nejlepší dribler“
– každý hráč má dva pokusy

2. Nejlepší dribler:
–  každý trenér vybere ze  svého mužstva jednoho hráče, který bude za  tým soutěžit, 

musí to být jiný hráč, než který se účastní druhé disciplíny „Hráč s nejlepším vedením 
míče“



–  v případě, že hráč v prvním pokusu nepřesáhne hranici 50 panenek, má možnost dru-
hého pokusu

–  v případě, že v prvním pokusu bude dosaženo více jak 50 panenek, HRÁČ JIŽ DRUHÝ 
POKUS NEMÁ!!!!!!!

B. Technická ustanovení

I. Účast na turnaji
Turnaje se mohou zúčastnit hráči narození po 1. 1. 2003 a mladší.
Každý hráč musí být na utkání vybaven předepsanou výstrojí včetně holenních chráničů.

II. Povinnosti mužstev
Nastoupit včas ke každému utkání podle rozpisu utkání. Domácí oddíl je uveden v rozpise 
na prvním místě. Hostující mužstvo (v  rozpisu na druhém místě) se přizpůsobuje barvou 
dresů mužstvu domácímu.

III. Občerstvení
Po celou dobu turnaje je otevřeno občerstvení v areálu.
Každý tým dostává do kabin ovoce, vodu a domácí koláče. Každý hráč obdrží lístek na odběr 
párku v rohlíku, pití ve stánku a lístek na odběr ledové tříště.

IV. Disciplinární přestupky
Při obdržení žluté karty je hráč vyloučen na 2 minuty a po tuto dobu hraje mužstvo oslabeno 
o jednoho hráče. Po červené kartě je hráč vyloučen na celý zbytek utkání, ve kterém byl vy-
loučen, a mužstvo hraje oslabeno o jednoho hráče po dobu 2 minut.

V. Další
V případě příznivého počasí budou po celou dobu turnaje  
k dispozici 2 skákací hrady – vstup zdarma.



Zdeněk Arnošt
Věk: 34 let
Zahájení rozhodcovské činnosti: 1997

Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: Od roku 2012 jsem na listině profesionál-
ních soutěží (1. a 2. liga) v pozici asistenta rozhodčího.

Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Každé utkání, které jsem od  roku 
1997 řídil z pozice rozhodčího nebo asistenta rozhodčího, bylo zážitkem. Ale 
pokud bych měl přeci jenom některé utkání vybrat, tak určitě rád vzpomínám 
na svoje první ligové utkání Baník Ostrava–Jablonec nad Nisou, které se hrálo 
na památných Bazalech na jaře 2013. Nebo letošní jarní utkání z čela Synot 

ligy Mladá Boleslav–Plzeň. Věřím ale, že moje největší utkání na zeleném trávníků teprve přijde.
Zájmy, koníčky: Sport (fotbal, tenis, sjezdové lyžování), cestování, hudba.

Filip Stieber
Věk: 26 let
Zahájení rozhodcovské činnosti: Odmalička hraji fotbal v  Rychnově 
nad Kněžnou. Po zdravotních problémech, které mě provázely, jsem se roz-
hodl v roce 2009 zkusit rozhodcovskou kariéru. Ani jsem v tu dobu netušil, 
jak moc mě to začne bavit a stane se mým velkým koníčkem.
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: ČFL
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Takové jsou zatím asi dva a pevně 
věřím, že ne poslední. Ten první je má premiéra v divizi, kde na utkání Benát-
ky nad Jizerou proti Dobrovicím přišlo téměř 800 diváků, a ten druhý je mé 

premiérové utkání v ČFL a to paradoxně také v Benátkách nad Jizerou, které hostily Štěchovice.
Zájmy, koníčky: Sport, filmy, hudba.
Vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: O turnaji jsem slyšel už dříve, ale letos mně bylo nabíd-
nuto se účastnit a jsem rád, že můžu pomoci alespoň málem dobré věci.

Zbyněk Novotný
Věk: 48 let
Zahájení rozhodcovské činnosti: 1992 
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: Již 16 let řídím zápasy na úrovni ČFL a divize.
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Zápas o mistra republiky v dorostu 
s Tatranem Prešov v roce 1986, kde se na hřiště u nemocnice přišlo podívat 
4 500 lidí – ale to jsem ještě hrál za Hradec Králové, v pískání asi ještě ten 
„pravý“ nepřišel. Pískání je obrovský koníček a největší odměnou pro mě je, 
když mi po zápase přijdou poděkovat obě dvě strany.

Zájmy, koníčky: Rodina, veškerý sport, výchova nových rozhodčích a  pokud vyjde trocha času, tak 
cestování, nejlépe po horách a krásných místech především v České republice.
Vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: Uspořádání tohoto velkého turnaje na počest Hýni 
dá mnoho úsilí a práce. A já, stejně jako moji kamarádi rozhodčí, můžeme alespoň touto troškou přispět 
ke správné myšlence nezapomenout.

Rozhodčí



Aleš Šob
Věk:  47 let
Zahájení rozhodcovské činnosti: Na  jaře 1984 jsem odpískal své první 
utkání žáků ve Lhotě p. L.
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: Jako rozhodčí 2. ligu, jako asistent 1. ligu 
v letech 1992–2003.
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Jako hlavní rozhodčí jsem řídil 
čtvrtfinále Československého poháru Brno–Olomouc na  tehdy vyprodaném 
a  dnes již zanedbaném stadionu „Lužánky“. Jako asistent jsem měl štěstí 
působit v  několika málo utkáních 1.  ligy v  mimořádné době, kdy hráli 

v utkáních české ligy např. Čech, Rosický, Nedvěd, Galásek, Poborský, Bejbl, Berger, Šmicer atd.
Zájmy, koníčky: Dcery Veronika a Michaela, práce pro děti v DDM Smiřice, další sportování – lyžování, snow-
boarding, plavání, tenis, rekreační běh, dále kultura všeobecně – literatura, film, divadlo, malířství, a také ces-
tování a poznávání jiných zemí.
Vyjádření k  vaší účasti na  Memoriálu Hýni Horáka:  Byl jsem již na  loňském  ročníku, kdy organizátoři 
z FK Černilov odvedli skvělou práci, je to turnaj s velkou myšlenkou, která přesahuje naše denodenní nicotné 
problémy, je mi opět velkou ctí se turnaje aktivně zúčastnit.

Jiří Říha
Věk: 41 let
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: Sám jsem teď skončil v elitní A skupi-
ně rozhodčích KFS (jezdil jsem pískat 1.A-třídu). Nevedu si evidenci, počet 
odpískaného nevím. Pískám i  malý fotbal, kde mezi TOP patří PVP (tur-
naj na úrovni MČR pod AMF), kdy jsem měl dvakrát na starosti záležitos-
ti ohledně rozhodčích. Dál největší turnaj malé kopané Babylon Cup, kde 
mám rozhodčí na starosti letos. Také jsem byl v roce 2012 vyhlášený jako 
Nejlepší rozhodčí.
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Rád si vzpomenu na každý odříze-
ný zápas, po kterém byli hráči obou týmů spokojení.

Zájmy, koníčky: Mimo fotbal je mou radostí rodina (žena Jana a synové Jirka, Kryštof, Filip a benjamínek 
Matěj). A kupodivu mezi mé koníčky patří i má práce. Pracuji na pozici technicko-hospodářského pracov-
níka (střední management) v podniku Juta a.s., závod 02 Úpice.
Vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: Svou účastí chci projevit svou stálou podporu spo-
lužačce ze základní školy a její rodině. Navíc jsem opravdu přesvědčený o smysluplnosti turnajů mládeže 
řízených kvalitními arbitry – vychováváme si budoucí hráče.



Horní řada zleva: Vojtěch Mejzlík, Jack Lenihan, Tomáš Kordač, Benjamín Andrýs, Jan 
Lankaš, Vojtěch Brychta, Jiří Bičiště, Matěj Kudrna, Matěj Horyna, Patrik Synek. Spodní řada 
zleva: Jiří Vrabec, Matěj Šimůnek, Štěpán Bláha, Matěj Tvrdek, Matyáš Tláskal, Patrik Lán, 
Štěpán Hanuzka, Adam Pultar, Vladimír Daňo, Filip Buchwald, Vojtěch Kolář

Sportovní kroužek mladých nadšenců byl 
na Novém Hradci ustaven v dubnu 1919. Pre-
miérové utkání se  hrálo na  vojenském cviči-
šti s  armádní jedenáctkou. Řádným členem 
Východočeské župy se  stávají Novohradečtí 
11.  dubna 1920. V  roce 1928 se  klub rozpadá 
kvůli rozporům a vystupuje ze soutěže. V roce 
1929 dochází k  založení SK PETROF NHK, 
kdy tento klub vystupuje pod  tímto názvem 
do roku 1945. Tento rok se mění název na NO-
VOHRADECKÝ SK. V  roce 1952 klub doplácí 
na  špatnou výchovu dorostu a  nemá mladé 
hráče na  doplnění A-týmu, ve  kterém působí 
staří hráči, kteří na  soutěž už nemají. Zno-
vuzrození klubu se  nese s  výstavbou nového 
stadiónu Šutrák, kde vzniká oddíl TATRAN 
NOVÝ HRADEC. V 60. letech se klub jmenuje 
SOKOL NOVÝ HRADEC. Vznik mládežnických 
oddílů se datuje do 80. let. V sezóně 1984-85 
hrají krajské soutěže, které se bohužel nepo-
daří udržet a  v  dalších letech se  hrají okresní 
soutěže. V  roce 1991 dochází k  oddělení čin-

nosti Sokola. I  přesto v  klubu není narušena 
aktivita mládežnické kopané, ale klub vystu-
puje pod  názvem SPORTOVNÍ KLUB NOVÝ 
HRADEC. V 90. letech mladší žáci hrají okresní 
přebor a většinou se umisťují na středu tabul-
ky. Mezi první trenéry, kteří vedly mladší žáky, 
patřil Ruda Holoubka. Do  roku  2012 mladší 
žáci hrají okresní přebor, kde občas okupují 
horní patra tabulky. V tomto období se u týmu 
střídají trenéři a  spolupracují Kolář Vojtěch 
a  Ďurech Vendelín. V  další sezóně se  klub 
v  mládežnických týmech spojuje s  FC Slavia 
Hradec Králové. Tým mladších žáků je přihlá-
šen do  krajského přeboru, kde po  podzimní 
části obsadil 3. místo ve skupině A.

Kontakt:
Trenér: Vrabec Jiří
tel.: 773 646 627, e-mail: j.vrabec@seznam.cz 
Předseda: Vašata Václav
tel.: 776 327 421, e-mail: fcnhk@volny.cz
Husova 201, Hradec Králové, 500 08

FC Nový Hradec Králové



FK Černilov

Horní řada zleva: trenér Petr Voslař, Jiří Strnad, Miroslav Ringl, Martin Chudý, Tomáš Bešík, 
Ondřej Havelka, trenér Slavoj Horák, David Jaroš je schovaný za týmem, protože se stydí. 
Spodní řada zleva: Ondřej Petrikovič, Michal Hovorka, Lukáš Veselovský, Martin Mouček, 
Michal Palma, Tomas Krejza, Jakub Voslař. Ležící: Michal Cudlín.

Mládežnický fotbal v  Černilově má velmi 
vysokou úroveň, o  čemž svědčí nejen jeho 
současné výsledky a  účast nejlepších hrá-
čů všech kategorií v  okresních i  krajských 
výběrech, ale především to, že i v současné 
„počítačové“ době se  zde fotbalu věnu-
je ve  všech mládežnických kategoriích 110 
chlapců a dívek nejen z regionu Černilovska, 
Libřic a  Librantic, ale i  Smiřicka, Ruseku, 
Slatiny a Hradce Králové. 

Současný tým mladších žáků se  nově za-
čal budovat v  letošní sezoně z  úspěšného 
týmu starších elévů, neboť většina loňské-
ho mužstva přešla do  kategorie starších 
žáků a  3 hráči ročníku 2003 hrají stabilně 

v týmu FC Hradec Králové. Kluci hrají krajský 
přebor Královéhradeckého kraje, kde hrají 
vyrovnané zápasy. Tým je z větší části tvo-
řen hráči narozenými v roce 2004 a v případě 
potřeby posilován nejlepšími hráči starších 
elévů. Trenérsky tento tým vedou obětavý 
Sláva Horák a  nesmlouvavý Tomáš Urban. 
Technicky a  organizačně pomáhá perfekci-
onista Petr Voslař. Řada hráčů patří do zá-
kladu okresních výběrů a  v  letošním roce 
se  zúčastnili i  finálové skupiny mistrovství 
republiky této věkové kategorie. V  příštím 
roce tým počítá s posílením o hráče ročníku 
2005 a věří opět v dobré výsledky v krajském 
přeboru Královéhradeckého kraje.



FK Jaroměř

Kádr týmu nastupuje v  letošní sezoně pod trenérským vedením Vladimír Křivský – 
Štěpán Rind a v tomto složení:

Brankáři: Vach Tadeáš, Rind Šimon. Obránci: Paradi Ladislav, Puška Josef, Macháň Ondřej, 
Žák Jan, Kordina Matyáš, Kadaník Martin, Horčička Jaroslav. Záložníci: Kudrnáč Jiří, Pásler 
Tomáš, Hepnar Tomáš, Musil Artur. Útočníci: Musil Artur, Kvapil Lukáš, Kuna Denis, 
Smetana Radim.

Tým mladších žáku Fotbalového klubu Jaro-
měř startující na  tomto turnaji je v  sezoně 
2015–2016 složen z  hráčů ročníků narození 
2003 a 2004, a to pouze z vlastních odcho-
vanců bez výpomoci jakéhokoli hostování 
nebo střídavého startu. Budování týmu za-
čalo již v  roce 2008, kde odehráli převážně 
přátelské zápasy turnajovým systémem 
v  královéhradeckém regionu. Od  sezony 
2009–2010 nastupuje družstvo se  střída-
vými úspěchy v  krajských soutěžích Krá-
lovéhradeckého kraje v  kategoriích mladší 
a starší přípravky a mladších žáků.

Kontakt:

Fotbalový klub Jaroměř 
Růžová 440, Jaroměř 551 01

ID číslo FAČR: 5230101
IČO: 227 07 603
tel. +420 605 253 010
e-mail: autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
www.fotbaljaromer.cz



Polonia Stal Świdnica

Městský sportovní klub Polonia Stal Świd-
nica – klub navazuje na pěknou a bohatou 
historii nejstaršího klubu ve  Swidnicy – 
Polonia Świdnica, který slaví v tomto roce 
70leté výročí svého založení.

Kdysi to byl klub víceúčelový, který kromě 
fotbalu zahrnoval i košíkovou, box, akroba-
tiku nebo plavání.

Poté, co došlo v  roce 2014 ke  sloučení 
3 fotbalových klubů – Polonii-Sparty, Stali 
a Gryfa, se stal nejpočetnějším fotbalovým 
klubem v celém Dolním Slezsku.

Pod  hlavičkou klubu trénuje ve  23 skupi-
nách více než 600 fotbalistů a fotbalistek, 
z toho 17 skupin hraje ligové zápasy. Polo-
nia-Stal Świdnica trénuje chlapce i  dívky 
od 3 let věku.



SK Solnice

Vrchní řada zleva: Martin Štěpán – trenér, Ladislav Pospíšil, Tomáš Holoubek, Josef Šlambor, 
Kateřina Kratochvílová, Lukáš Pleskot. Spodní řada zleva: Ondřej Pajda, Adam Barták, Jan 
Hlavsa, Tomáš Doucek. Ležící: Petr Krassek.

Historie solnického klubu se začala psát již 
v roce 1932, kdy byl založen oddíl kopané. 

V současné době čítá fotbalový oddíl cca 100 
dětí v  několika mládežnických kategoriích 
od přípravek přes žáky až po dorost, na které 
dohlíží 10 trenérů. 

Mezi největší úspěchy mládeže patří vítěz-
ství přeboru starších přípravek Královéhra-
deckého kraje 2007/2008 nebo vítězství 
1. třídy dorostu (skupina B) 2011/2012 – po-
stup do krajského přeboru staršího dorostu.

Fotbalový oddíl SK Solnice „vychoval“ ce-
lou řadu dobrých a  úspěšných fotbalistů. 
V  současné době to jsou především starší 
a mladší dorostenci hrající první ligu klubech 
jako jsou SK Slavia Praha, FC Hradec Králové 
či FK Pardubice.

Dva solničtí odchovanci také reprezento-
vali ČR v mládežnických kategoriích (Libor  
Blažek – reprezentant ČR U-16, Martin Ka-
davý – reprezentant ČR U-19).

Kontakt: 
Martin Štěpán 
trenér kategorie mladších žáků 
tel.: 774 117 211 
e-mail:martin-solnice@seznam.cz

Sportovní klub Solnice, z.s. 
Komenského 594, Solnice 517 01 
www.sksolnice.cz





TJ Baník Vamberk

Největší sportovní úspěchy:
1943/44 Divize
1958/59  Oblastní soutěž (3. nejvyšší soutěž v ČSR) – 5. místo
1951  Krajská soutěž (2. nejvyšší soutěž v ČSR) – 7. místo
1958–61 Oblastní soutěž 
1985/86 Krajský přebor
1988/89 Žáci postoupili do nejvyšší soutěže – krajského přeboru
2006 Oslavy 100. let fotbalu ve Vamberku
Posledním úspěchem našich starších žáků bylo vítězství  
krajského poháru DATALIFE -2013.

Největší osobnosti historie:
Ing. Jaroslav Veselý –  bývalý hráč, trenér a významný funkcio-

nář, čestný předseda oddílu
Josef Čech – bývalý dlouholetý významný funkcionář
Otakar Vejsada st. – bývalý hráč, trenér a významný funkcionář

Největší hráčské osobnosti:
 Milan Rokl – reprezentant Lvíčat ČSR
 Josef Derner – reprezentant ČSSR na turnaji UEFA

Rok založení 1906, klubové barvy: modro-žluté

Držitel nejvyššího  
ocenění ČMFS
Mgr. Slavoj Horák – v roce 2005 
mu byla udělena ČMFS plaketa 
Dr.  Václava Jíry za  celoživot-
ní vykonanou práci pro  čes-
ký fotbal, za  více než 37 let 
práce s  mládeží, z  toho 33  let 
ve funkci předsedy KM OFS

Kontakt:
Trenéři:
Robert Ptáček
tel.: 604 607 727
e-mail: robert1973@seznam.cz

Marcel Olšavský
tel.: 605 744 971
e-mail: mar.ol@email.cz

Jůnova 63, 517 54 Vamberk

Vrchní řada zleva: Chocenská K., Diblík P., Diblíková A., Dostál Š., Ferabauer A., Brožek D., 
Novotný  L., Švadrlík M. Spodni řada zleva: Michalík Roman, Michalík Richard, Málek  T., 
Štveráková A. Ležící: Falta Jakub.



TJ Červený Kostelec

Vrchní řada zleva: Müller Daniel, Frýba Miroslav, Hanuš Martin, Borůvka Dominik, Wajsar 
Ervín. Spodní řada zleva: Vlček Jiří, Šedek Michal. Ležící: Turek Radek.

Fotbalový oddíl TJ Červený Kostelec byl za-
ložen v  roce 1913. Po  rekonstrukci stadionu 
v roce 1985 jsme si pozvali na otevření stadio-
nu internacionály staré gardy Sparty Praha 
v čele s A. Kvašnákem. Další velkou akcí před 
třemi lety byly oslavy 100 let založení fotba-
lového klubu a exhibiční utkání A týmu proti 
borcům jako Jarošík, Stracený, Zitka, Novotný 
a mnoho dalších hvězd. V roce 2018 nás čeká 

další velká investice - kompletní rekonstruk-
ce celého areálu, kterou si červenokostelecký 
fotbal jistě zaslouží. V  dnešní době máme 
v soutěžích přihlášených deset týmů, z čehož 
8 týmů hraje krajské soutěže a dva týmy pů-
sobí v okresu. Velkou prioritou je náš hlavní 
tým, který hraje krajský přebor. Naší snahou 
je mít zastoupeny všechny kategorie a hlavně 
vychovávat co nejvíce talentů.

Tým tvoří 12 chlapců, trenérem je Martin Hanuš a vedoucím mužstva je Robert Hanuš.

Kontakt:
Robert Hanuš 
tel.: 606 931 297, email: roba76@seznam.cz
Ing. Ladislav Jančík – 608 841 921 
sekretář oddílu fotbalu TJ Červený Kostelec, z.s.
http://www.cervenykostelec.cz/tj-cerveny-kostelec-oddil-fotbalu



TJ Sokol Malšova Lhota

Vrchní řada zleva: Radim Lorenc, Markéta Schánělová, Patrik Boška, Tadeáš Babka, Matyáš 
Holý. Spodní řada zleva: Viktor Pražák, Danile Černý, Tobiáš Franc, Michal Skrbek. Ležící 
zleva: Max Novák, Matyáš Marek.

Fotbal v Malšově Lhotě, která se nachází na kra-
ji města Hradce Králové, se začal hrát organizo-
vaně v roce 1954. Především mužstvo dospělých 
bylo v šedesátých a sedmdesátých letech velmi 
úspěšné a hrálo krajské soutěže. 
Mládežnická družstva byla vždy součástí jedno-
ty. Především v devadesátých letech a na počát-
ku nového tisíciletí však mládežnická základna 
výrazně ubyla. 
Dětské týmy mladších elévů zahájily činnost 
v  roce 2012. Nynější družstvo mladších žáků 
hraje v  Malšově Lhotě druhým rokem. Jde 
o  družstvo vytvořené z  hráčů r. 2004 a  2003, 
kteří fotbal hrají pouze po dobu dvou až tří let, 
doplňované hráči r. 2005, kteří stáli u znovuob-
novení dětských družstev před uvedenými čtyř-
mi roky. 
V současné době máme družstva minipřípravky, 
mladších elévů, starších elévů a mladších žáků. 
Všechna se velmi dobře projevují a hrají okres-
ní soutěže. Fotbalu jsme se opět začali syste-
maticky věnovat, což se nyní projevuje ve stále 
se zvyšující členské základně. 
Družstvo mladších žáků v prvním roce účinko-

vání v okresním přeboru mladších žáků obsadilo 
patnácté místo z dvaceti týmů. Byl to pro nás 
úspěch, kluci se  učili na  větším hřišti, někteří 
z nich začínali v roce 2015 s fotbalem úplně. 
V  letošním druhém roce již okupujeme vrchní 
část tabulky okresního přeboru. V  současné 
době jsme na  pěkném pátém místě, s  čímž 
jsme před zahájením sezóny nepočítali. Součas-
ní hráči mladších žáků nemají totiž odehraných 
šest předcházejících sezón za dětské týmy, ale 
v průměru maximálně tři. 
Fotbal v Malšově Lhotě hrajeme především pro 
radost. Určitě nám záleží i na výsledcích, nejsou 
však pro nás, ani v  kategorii mladších žáků, 
prioritní. Hráče učíme podávat nejlepší mož-
né výkony, týmové spolupráci, chuti se  sportu 
nadále věnovat a něco mu i obětovat. Devízou 
našeho týmu je dobrá parta, která má potenciál 
pokračovat dále ve společné sportovní činnosti. 
Na špičkové týmy okresu, natož kraje, ještě ne-
stačíme, ale děláme postupně vše proto, aby-
chom se jim vyrovnávali. 
Trenéry jsou pánové Květoslav Marek a Martin 
Scháněl.



TJ Sokol Třebeš

Vrchní řada zleva: Ondra Bartoníček, Ondra Válek, Vojta Zadrobílek, Lukáš Hronovský, Kuba 
Truneček, Kuba Konečný, Petr Šilha, Filip Holík, Dan Svatoň. Spodní řada zleva: Milan Eliáš, 
Martin Bereš, Adam Bareš, Honza Jursík, Filip Nun, Erik Řehůřek, Tomáš Konečný, Vojta 
Čermák. Ležící zleva: David Janča, Matěj Nešetřil.

Historie TJ Sokol Třebeš se datuje od roku 1905. 
V současnosti máme 300 aktivních hráčů ve 20 
týmech. Mládežnické týmy hrají pravidelně 
krajské soutěže, ve  kterých se  často umisťují 
na předních místech. Cílem klubu je vychovávat 
vlastní hráče, kteří později dostávají příležitost 
v „A“ týmu dospělých.

Kontakt: 
Trenéři:  Filip Holík a Radek Válek

sekretář:  trebeshk@centrum.cz
 mlel.trebes@seznam.cz
 stel.trebes@seznam.cz



TJ Sokol Třebeš dívky

Vrchní řada zleva: Kosinová Lenka, Havlíčková Lucie, Tomková Sabina, Kňourková Dominika, 
Suchanová Eva, Ludvíková Petra, Vanišová Barbora. Spodní řada zleva: trenérka Rovenská 
Zuzana, Duchatschová Jana, Černá Alena, Peremská Adéla, Kovářová Anna, Kosinová Klára, 
trenér Kosina Jaroslav. Ležící: Landová Lucka.

TJ Sokol Třebeš založil první dívčí tým v roce 
2009. V  současnosti má dívčí část klubu 
5  týmů. Ženy hrají divizi C, mladší žákyně, 
starší přípravka a  mladší přípravka hraje 
okresní přebor společně s  chlapci. Starší 
žákyně níže na snímku statečně bojují také 
v  okresním přeboru společně proti chlap-
cům. Navíc starší žákyně vévodí Krajské-
mu přeboru dívek. Při jakékoliv příležitosti 
se dívčí týmy Sokola Třebeš nebojí porovná-
vat s dívčí konkurencí ze všech celostátních 
soutěží. V nejmenších kategoriích patří mezi 
nejlepší v celé republice, ve starších katego-
riích do vyrovnaného středu. Ve svém středu 
máme několik velmi talentovaných dívek, 
které jsou velkým příslibem pro A-tým žen 
Sokola Třebeš.

Dívčí týmy v Třebši jsou sice nováčkem, ale 
díky skvělému zázemí a kvalitní práci trené-
rů a trenérek stoupá kvalita hráček každým 
rokem. O  přípravu dívek se  starají i  bývalé 
ligové hráčky a předávají dívkám své bohaté 
zkušenosti.
Rádi uvítáme v našich řadách každou dívku, 
která chce mít radost z fotbalu.
Kontakt:
Kontakt na  klub a  jednotlivé trenéry 
všech celků naleznete na  webové adrese 
www.trebes.cz.
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Rozlosování zápasů

Hřiště 1

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

8.45 TJ Červený Kostelec – FK Černilov : 1

9.03 TJ Sokol Malšova Lhota – TJ Sokol Třebeš dívky : 3

9.21 SK Solnice – Polonia Stal Świdnica : 5

9.39 TJ Sokol Třebeš dívky – TJ Červený Kostelec : 7

9.57 Polonia Stal Świdnica – TJ Sokol Malšova Lhota : 9

10.15 TJ Sokol Třebeš dívky – FK Černilov : 11

10.33 TJ Červený Kostelec – Polonia Stal Świdnica : 13

10.51 TJ Sokol Malšova Lhota – FC Nový HK : 15

11.09 Polonia Stal Świdnica – TJ Sokol Třebeš dívky : 17

11.27 FC Nový HK – TJ Červený Kostelec : 19

11.45 Polonia Stal Świdnica – FK Černilov : 21

12.10  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

12.30  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE TRENÉRŮ

13.00  VYSTOUPENÍ MAŽORETEK

13.15 SK Solnice – FK Jaroměř : 22

13.33 TJ Sokol Malšova Lhota – TJ Sokol Třebeš : 24

13.51 FK Černilov – SK Solnice : 26

14.09 FK Jaroměř – TJ Sokol Malšova Lhota : 28

14.27 TJ Sokol Třebeš – TJ Červený Kostelec : 30

14.45 TJ Sokol Malšova Lhota – SK Solnice : 32

15.03 TJ Červený Kostelec – FK Jaroměř : 34

15.21 FK Černilov – TJ Sokol Malšova Lhota : 36

15.39 SK Solnice – TJ Červený Kostelec : 38

15.57 FK Jaroměř – TJ Sokol Třebeš dívky : 40

16.15 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Malšova Lhota : 42

16.33 TJ Sokol Třebeš dívky – SK Solnice : 44

17.00   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ



Hřiště 2

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

8.45 TJ Sokol Třebeš – TJ Baník Vamberk : 2

9.03 FK Jaroměř – FC Nový HK : 4

9.21 FK Černilov – TJ Sokol Třebeš : 6

9.39 TJ Baník Vamberk – FK Jaroměř : 8

9.57 FC Nový HK – SK Solnice : 10

10.15 FK Jaroměř – TJ Sokol Třebeš : 12

10.33 SK Solnice – TJ Baník Vamberk : 14

10.51 FK Černilov – FK Jaroměř : 16

11.09 TJ Sokol Třebeš – SK Solnice : 18

11.27 TJ Baník Vamberk – TJ Sokol Malšova Lhota : 20

12.10  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

13.15 TJ Sokol Třebeš dívky – FC Nový HK : 23

13.33 TJ Červený Kostelec – TJ Baník Vamberk : 25

13.51 FC Nový HK – Polonia Stal Świdnica : 27

14.09 TJ Baník Vamberk – TJ Sokol Třebeš dívky : 29

14.27 FC Nový HK – FK Černilov : 31

14.45 Polonia Stal Świdnica – TJ Baník Vamberk : 33

15.03 TJ Sokol Třebeš dívky – TJ Sokol Třebeš : 35

15.21 TJ Baník Vamberk – FC Nový HK : 37

15.39 TJ Sokol Třebeš – Polonia Stal Świdnica : 39

15.57 TJ Baník Vamberk – FK Černilov : 41

16.15 FC Nový HK – TJ Sokol Třebeš : 43

16.33 Polonia Stal Świdnica – FK Jaroměř : 45



Vítěz 0. ročníku  
RMSK Cidlina

Vítěz 1. ročníku  
FK Jaroměř

Vítěz 2. ročníku – FC NHK



V Ý R O B A ,  M O N T Á Ž E  A  S L U Ž BY
V  O B L A S T I  P R Ů M Y S LOV ÝC H
T E C H N O LO G I Í 

 F L E X I B L E  AT  A L L  T I M E S

AXIS a. s.
Kydlinovská 29/ 77, 500 02 Hradec Králové
Česká republika
tel.: +420 498 654 311
fax: +420 498 654 339
axis-hk@axis-hk.cz, www.axis-hk.cz

VÝROBA
  tlakových nádob
  netlakových nádob, zásobníků, cyklonů
  ocelových technologických konstrukcí

MONTÁŽE
  průmyslových investičních celků
  generální opravy a demontáže technologií
  rekonstrukce a modernizace technologií

SLUŽBY
  příprava, dělení a zpracování materiálu
  ohraňování plechů na CNC lisech
  údržba a servis technologických zařízení

Vítěz 0. ročníku  
RMSK Cidlina

Vítěz 2. ročníku – FC NHK



 gra ka a reklama
loga, manuály, tiskoviny, inzerce, obalový design

 fotogra e
interiéry, exteriéry, produkty, budovy, portréty

 tvorba textů
copywriting, korektury, překlady, konzultace

 3d modelace
3D modely, simulace, animace

 výstavnictví
návrhy výstavních stánků, expo servis

 signmaking
orientační systémy, označení budov a automobilů

 reklamní předměty
rozdávací předměty, dárky, novoročenky

  remní akce
společenské a sportovní akce, plesy, teambuilding
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 O Tiskárny BNB









Společnost EKO-EKVITERM spol. s r.o. se specializuje na prodej měřicí a  regulační 
techniky, dále je naše společnost zaměřena na  komplexní zakázky regulačních 
a  řídicích systémů pro  otopné, chladicí i  klimatizační soustavy a  průmyslové 
technologie a kompletní výstavbu kotelen včetně dodávky technologií.

• PROJEKCE
• PRODEJ
• MONTÁŽ
• SERVIS
• VÝROBA ROZVADĚČŮ
• REVIZE A KONTROLA CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
• TEPELNÁ ČERPADLA

provádíme kontrolu těsnosti zařízení s  fluorovanými skleníkovými plyny 
a  regulovanými látkami dle certifikátu Ministerstva životního prostředí ČR 
kategorie I.
Revize a kontrola, včetně čištění a dezinfekce.

Klademe důraz na kvalitu nejenom výrobků, ale celého systému organizace a řízení 
procesu vývoje, výroby a prodeje. Dokladem toho je i úspěšné vybudování systému 
jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001, které se vztahuje komplexně na naše 
dodávky a služby. Certifikaci ISO úspěšně obhajujeme již od roku 2001.

MĚŘENÍ A REGULACE 

TOPENÍ 

CHLAZENÍ 

ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ

Tel.: 495 581 320 , 777 701 902
E-mail: asistentka@ekoekviterm.cz www.ekoekviterm.cz

Prodejna  (prodej, projekce, sklad, montáž, servis, vedení firmy)
Obránců míru 100
503 02 Předměřice nad Labem



 O  kompletní rekonstrukce, zhotovení lesních a polních cest
 O zemní práce
 O demolice objektů

Emy Destinové 971
500 09 Hradec Králové

Holubec Martin

IČO: 76111431
DIČ: CZ6609050074

Tel.: 603 164 856



 O VOZP pojišťovna

U VoZP VÁM PRO DĚTI 
PROPLATÍME:

Podrobnosti o programech 
prevence a podmínky čerpání 
příspěvků: www.vozp.cz/prevence
Elektronická přihláška: www.vozp.cz/prihlaska

POZOR, NOVINKA: 
Dětská volba

Vyberte si pro děti jednu       
z následujících položek a my 

Vám na ni přispějeme 
400 Kč

 ▪ solná jeskyně
 ▪ polárium
 ▪ vyšetření kožních znamének
 ▪ instruktáž dentální hygieny
 ▪ doplňky stravy pro celiaky 
nebo diabetiky

200 Kč na vitamíny
200 Kč na preventivní prohlídku 

sportujících dětí
250 Kč na plavání
250 Kč na léčebný tělocvik 

a regeneraci
500 Kč na cvičení rodičů s dětmi 

do 6 let
1 000 Kč na plavání rodičů s dětmi 

do 3 let
1 000 Kč na lyžařský výcvik nebo 

školu v přírodě
2 400 Kč na fixní rovnátka
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PROGRAM PREVENCE
DĚTI

Vybírejte i z dalších programů:

MAMINKA
Nejštědřejší program 
pro těhotné ženy 
a maminky kojenců: 
1 800 Kč.

STUDENT A OČKOVÁNÍ
450 až 2 500 Kč podle typu 
očkování, 1 200 Kč na školní 
ozdravný pobyt.

ZDRAVÁ RODINA
Zvýšené příspěvky 
pro rodiny, kde jsou 
rodiče i děti pojištěni 
u VoZP.



Adresa: J. Pitry 344, Opočno  
Tel.: 494 370 270 
Mobil: 721 650 011
Web: www.diaopocno.cz

Diabetologická ambulance Opočno 
MUDr. Tomáš Hrdina

Náplň práce: 

 + komplexní péče o dospělé diabetiky 1. a 2. typu

 + péče pacientky s těhotenskou cukrovkou

 + léčba perorálními antidiabetiky (včetně moderních preparátů), inzulinem, 
vč. několika pacientů léčených inzulinovou pumpou

 + stahování glukometrů do počítače 

 + kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru 24 hodin denně 

 + vědecko- výzkumná činnost - dobrovolná účast některých našich pacientů 
ve farmakologických studiích 

Pozitiva:

 + příjemné prostředí zrekonstruované budovy 

 + bezbariérový přístup – výtah v budově

 + rodinná atmosféra 

 + možnost provedení odběrů speciálním přístrojem „na počkání“ 



TŘÍDĚNÍ

PAPÍR

PLASTY
SMĚSNÝ ODPAD

Sběr a svoz separovaného komunálního odpadu (papír, 
plasty, sklo, nápojové kartony)
Třidící linky a úpravny odpadů jsou vybaveny různými typy lisů, aglomerátorů, drtičů 
a granulátorů a další nezbytnou technikou. Právě zde se vyrábí z odpadu surovina, 
která pak putuje znovu do výroby nebo si najde jiné využití, např.:

 O v  balících slisovaná papírová lepenka, PET láhve v  jednotlivých barevných 
odstínech, barevné nebo transparentní folie

 O do malých kvádrů zhuštěný pěnový polystyren
 O drtě nebo granule jednodruhových plastů
 O dřevěné drtě
 O palivo

Jak se recykluje sklo?
 O třídí se na čiré a barevné, dále pak na ploché okenní sklo,
 O sklárny poté materiál používají při výrobě nového, většinou obalového skla.

Víte, že na konci recyklace může být třeba Vaše nová bunda?
Proces recyklace odpadů začíná ve Vaší domácnosti. Ten jistě zvládáte dobře. Ale víte, co se 
děje s odpadem poté, co jej vhodíte do kontejneru?

 O Odpad se sváží do multifunkčních center.
 O Poté se třídí na jednodruhové materiály.
 O Takto získaný materiál se lisuje do balíků.
 O Poté se z něj vyrábí regranuláty nebo jiné meziprodukty.
 O Tyto meziprodukty jsou použity při výrobě koncových produktů, které se následně 

vracejí na trh.

Jak probíhá recyklace papíru?
 O Podle norem ČSN/EN 643 se třídí na cca 50 skupin materiálů, jako jsou noviny, časopisy, 

kancelářský papír, vlnitá lepenka, ořezy papíru atd.
 O Vytříděný papír se v našich provozovnách lisuje do balíků.
 O Balíky vytříděného papíru podle technických podmínek putují do papíren nejen v ČR, 

ale po celé Evropě.
 O Ze sběrového papíru se vyrábí 100% nový papír anebo se přidává do směsí, vždy podle 

úrovně technologie jednotlivých papíren.

Jak probíhá recyklace plastu?
PET lahve:

 O třídí se podle barev na čiré, modré, zelené a zbývající barvy,
 O lisují se do balíků,
 O dodávají se k dalšímu zpracování � rmám, které PET lahve drtí, perou a vyrábí tzv. � aky,
 O z materiálu se pak vyrábějí vlákna, textilie, výplně do interiéru aut, nové lahve apod.

Plastové folie:
 O třídí se na polyethylenové folie (PE) čiré a barevné,
 O lisují se do balíků a dodávají se dále ke zpracování na regranulát,
 O regranulát se přidává do směsi, z níž se vyfukují nové folie,
 O vzhledem k velkému znečištění folií se musí velké množství exportovat do Asie.

Plastové polyethylenové duté obaly zejména z drogistických obalů (HDPE):
 O třídí se a lisují do balíků,
 O jejich zpracování je podobné jako u PET lahví a PE folií.

Polyethylenové pásky (PE pásky):
 O jsou tříděny a lisovány do balíků a dodávány k dalšímu zpracování na regranulát.

Polypropylenové folie (PP):
 O třídí se a dodávají se k výrobě regranulátu.

Zbytkové tvrdé plasty, jako jsou plastové hračky, kanystry, květináče, kelímky apod.:
 O jsou drceny,
 O dále jsou využity k výrobě například zatravňovacích dlaždic, plotových dílů apod.

Existuje řada jiných plastů, které pocházejí z průmyslové výroby a které se dále třídí a pře-
dávají k dalšímu zpracování. Zkratky chemických či obchodních názvů uvádíme jako pří-
klad: ABS, PA, PS, PUR, PVC apod. Zpracování a recyklace těchto materiálů probíhá za spe-
ci� ckých technických podmínek.
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BETONOV
EKB – úklidové služby
MUDr. Aleš Fibír
Ivana Hilsová
Milan Holeček
David Horák
Roman Hrnčíř
Ing. Jaroslav Jakub, překladatelské služby
fa Ježek
Radek Lorenc
BL střechy – Petr Ličman a Zdeněk Brož
Viktor Kadaník
Advokátní kancelář KALCSO/VESECKÁ/
KROPÁČOVÁ KALCSOVÁ
František Kerhart
Klub dobré pohody Černilov
Malečkovi
Milan Malý – Allianz
TECHNOBOX – Jiří Netolický

Jaromír Pavel
AGI – Aleš Pražák
Jan Skákal – truhlářství
Ladislav a Eva Skákalovi
SV METAL spol. s r. o.
Truhlářství Souček & Svoboda
STAFIRM – Petr Štefan
LAVIS CZ – Jiří Štěnička
Pavel Ulrich – obkladačské práce
Daniel Zumr – truhlářství

Cena KFS za nultý ročník turnaje



Královéhradecký krajský 
fotbalový svaz

Tiskové materiály k turnaji připravilo Studio Artefakt www.stuarte.cz


