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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 × 15 minut.
7. Neplatí pravidlo o postavení mimo hru.
8. Při rozehrávání jakékoliv standardní situace musí stát bránící hráči 6 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. 2005 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.



Vladan Haleš
Věk: 52
Zahájení rozhodcovské činnosti: 1981
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: ČFL až dosud
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Za svou kariéru jsem již odřídil 
více jak 2400 soutěžních utkání a každé mělo své kouzlo. Jsou samozřej-
mě utkání důležitější a méně podstatná, utkání, která se Vám vryjí do pa-
měti i utkání, o kterých za pár dní ani nevíte. Ale všechna jsou krásná a já 
jsem za  ně rád. Nerad bych tedy některé upřednostňoval. Samozřejmě 
však má vždy člověk dobrý pocit, když je na zápase spousta slušných di-

váků, hraje se krásný fotbal a k tomu naší rozhodcovské trojici se zápas povede a všichni aktéři jsou 
spokojeni.
Zájmy, koníčky: Sport, turistika, sbírání mincí
Vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: Při vzniku memoriálu jsme byli požádáni a  rádi 
jsme přijali pozvání k řízení utkání. Já jsem měl z turnaje velmi dobrý pocit a zařadil jsem ho do svého 
dlouhodobého pravidelného kalendáře. Pokud budu pořadateli pozván (a budu schopen), rád se ho vždy 
zúčastním (příp. i  jako divák). Jde jak o poctu nadějnému fotbalistovi, tak i o práci s mnoha malými 
nadějemi, ze kterých by mohla v budoucnu vyrůst generace dobrých fotbalistů.

Rozhodčí

Lukáš Tryzna
Věk: 33 let
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: Od roku 2011 řídím zápasy divize a mám 
odřízena dvě utkání ČFL.
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Určitě bych vyzvednul již 
zmíněná obě utkání ČFL, první ještě za éry B-týmů, když jsem řídil utkání 
Plzeň B – Česká Lípa a to druhé v letošní sezóně Písek – Štěchovice. Ještě 
jedno utkání mi hodně utkvělo v  paměti, a  to byť na  pozici asistenta: 
na  memoriálu Václava Ježka jsem se zúčastnil finálového utkání mezi 
reprezentacemi ČR U18 a Ukrajiny U18 na jabloneckém stadionu.

Zájmy, koníčky: Na  prvním místě jednoznačně rodina, no a  na  druhém samozřejmě fotbal. Mimo 
činnosti rozhodčího se ještě věnuji trénování. V Červeném Kostelci mám na starosti ročník 2009. Ještě 
zde působím ve  výkonném výboru, takže mimo zaměstnání se můj osobní život točí takřka pouze 
kolem fotbalu. Doma mi říkají, že jsem „fotbalový fanatik“, ale podporují mě, za  což jim patří velké 
poděkování.
Vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: O tomto turnaji již vím delší dobu a jsem moc rád, 
že mám možnost se jej aktivně zúčastnit. 

Děkujeme všem sudím, kteří řídí 
dnešní turnaj bez nároků na odměnu.



Leoš Slavíček
Věk: 47
Zahájení rozhodcovské činnosti: 1987
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: v roli R ČFL a MSFL, v roli AR 2. liga
Památný zápas, rozhodcovský zážitek:
v roli R utkání U18 Maďarsko–Švédsko, v roli AR U18 Švédsko–Turecko 
v rámci memoriálu Václava Ježka, v roli AR přátelské utkání  
FK Teplice–Apoel Nikósie
Zájmy, koníčky: sport, hudba

Lukáš Slavíček
Věk: 23 let
Zahájení rozhodcovské činnosti: 2009 
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: divize
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Za moji krátkou kariéru nemám 
zatím moc zápasů, na  které bych dlouhodobě vzpomínal. Doufám, že 
takové zápasy ještě přijdou. Jsem rád za  každý zápas v   divizi a  ČFL. 
Nejvíce vzpomínám na mládežnický turnaj U15 Slavia International cup,
kde jsem např. v roli R odřídil zápas West Ham United – Žilina a v roli AR

Hajduk Split – Beijing Guoan.
Zájmy, koníčky: Sport, cestování, hudba.
Vyjádření k  vaší účasti na  Memoriálu Hýni Horáka: První ročníky tohoto memoriálu působil v  roli 
rozhodčího můj otec a já jsem rád, že mohu na jeho činnost zde navázat.

Aleš Šob
Věk:  51 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, 
snowboarding, plavání, tenis, rekreační běh, dále kultura všeobecně – literatura, film, divadlo, malíř-
ství, a také cestování a poznávání jiných zemí.
Vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: Byl jsem jako rozhodčí na všech ročnících turnaje 
a organizátoři z FK Černilov odvedli vždy naprosto skvělou práci. Je to turnaj s velkou myšlenkou, která 
přesahuje naše denodenní nicotné problémy. Je mi opět velkou ctí se tohoto turnaje již tradičně aktivně 
zúčastnit.



Radek Svoboda
Věk: 38 let
Zahájení rozhodcovské činnosti: 2004
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: divize
Památný zápas, rozhodcovský zážitek: Asi jako každý rozhodčí si 
pamatuji svůj první zápas – derby FC HK-Pardubice v  zimní přípravě 
žáků, kdy po zápase přišli zástupci obou klubů a poděkovali za odřízení 
utkání, možná i tento zážitek byl důvodem, že jsem s pískáním nepřestal. 
Z dalších let je to zápas KP o přímý sestup Broumov-Týniště. V divizi se 
pohybuji druhým rokem a  doufám, že spoustu dobrých zápasů mám 
teprve před sebou.
Zájmy, koníčky: sport, hudba, knihy.

Rozhodčí

Filip Stieber
Věk: 28 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 Bená-
tek 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: 50 let
Zahájení rozhodcovské činnosti: 1992 
Nejvyšší soutěž, kterou jste řídil: Již 19 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.



Mountfield HK podporuje  
Memoriál Hýni Horáka

Dnešní autogramiády a  přátelského zápasu se zúčastní tito hráči:

Nenechte si ujít:

13.00 přátelský zápas mezi hráči a trenéry jednotlivých týmů

14.15 autogramiádu hráčů (pod párty stanem u občerstvení)

Jaroslav Dvořák Štěpán Matějček Radek Pilař Radovan Pavlík

Patrik Miškář Jaroslav Pavelka Radim Šalda



Jsou nás desítky, stovky, tisíce.

Maminky a tatínkové, kterým odešlo dítě 
z  tohoto světa dříve, než stačilo dospět 
a  zestárnout. Někdy nečekaně a  rychle, 
jako rána z  čistého nebe, někdy poma-
lu a pozvolna, po zoufalém boji s těžkou 
nemocí. Vždy však s  nesmírnou bolestí 
a smutkem těch nejbližších.

Spolek Dlouhá cesta vznikl v  roce 2005 
z iniciativy maminek, které chvíle spojené 
s  úmrtím dítěte prožívaly společně. Na-
ším posláním je pomáhat rodičům, kte-
rým zemřelo dítě v jakémkoli věku a z ja-
kékoli příčiny. Naše pomoc je přístupná 
i všem ostatním členům rodiny.

Zajišťujeme vzdělávací aktivity pro všech-
ny, kdo po smrti dítěte rodinám pomáhají. 
Pro laickou i odbornou veřejnost organizu-
jeme besedy, kursy a  semináře. Od  roku 
2014 pravidelně pořádáme pro zdravotníky 
- porodní asistentky a lékaře elearningový 
kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

Patronkou při založení spolku byla reži-
sérka Olga Sommerová, která se s  naší 
činností seznámila při natáčení svého fil-
mu Přežili jsme svoje děti.

Ve  spolku Dlouhá cesta v  rámci projektu 
Nejste sami působí dobrovolnící – rodiče 
nebo příslušníci rodin, kteří mají vlastní 
zkušenost a  přežili smrt dítěte v  rodině. 
Tito laičtí poradci pomáhají pozůstalým 
rodičům i  dalším blízkým příbuz-
ným zvládnout po  smrti jejich 
dítěte vzniklou situaci. Jsou 
připraveni vyslechnout, 

soucítit a  sdílet s  rodinou zármutek, po-
moci pochopit zármutek nad smrtí dítěte 
jako proces, který má své fáze a zákonitos-
ti a jsou připraveni poradit i s praktickými 
záležitostmi. Pomoc laických poradců je 
diskrétní, bezplatná a není vázána na po-
vinnost stát se členem Dlouhé cesty.

Největším přínosem laického poradenství 
je vlastní zkušenost poradců - dobrovol-
níků, která je nepřenositelná. Všichni 
dobrovolníci nejprve projdou speciálním 
kurzem následovaným vstupními testy. 
Znalosti a  schopnosti laických poradců 
jsou poté každý rok prohlubovány a upev-
ňovány při pravidelných supervizích pod 
vedením zkušených profesionálů. 

Velmi vám děkuji za  podporu naší 
činnosti. 
S láskou k našim dětem

Jana Horáková
koordinátorka projektu  
Nejste sami, Dlouhá cesta, z.s.



www.dlouhacesta.cztel.: (+420) 721 288 215 | e-mail: nejstesami@dlouhacesta.cz

 VY TAKÉ MŮŽETE POMOCI,  
A TO DOBROVOLNÝM PŘÍSPĚVKEM DO POKLADNÍČKY 

U FOTOGALERIE POD PARTY STANEM. 
DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU 

Organizační výbor turnaje se letos rozhodl podpořit projekt Dlouhá 
cesta částkou 20 000 Kč z výtěžku turnaje. Hokejisté Mountfieldu 
Hradec Králové věnují předměty do dražby, jejíž výtěžek bude 
rovněž předán organizaci Dlouhá cesta.

Dražené předměty: 
1. Originální hrané rukavice Petra Koukala s podpisem
2. Originální hokejka Jardy Pavelky s podpisem
3. Originální hokejka Lukáše Vopelky s podpisem
Vyvolávací cena 200 Kč za každý předmět.

„Když umírají rodiče,  
 ztrácíme svou minulost,  
 když umírá dítě,  
 ztrácíme svou budoucnost.“
 Elliot Luby



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

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

LETOŠNÍ ROČNÍK MLADŠÍCH ŽÁKŮ HRAJEME DOHROMADY 
S KLUBEM FC ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Kontakt na trenéry:
Petr Štverák  733 774 568
Pavel Koukol 736 250 657

Horní řada zleva: Konečná Kateřina – trenérka, Kličková Kristýna, Šebesta Jakub, Jansa Josef, 
Divíšek Pavel, Kodytek Jan, Klement Adam, Štverák Petr – trenér. Dolní řada zleva: Toman Rudolf, 
Šmída Ondřej, Forche Adam, Koblic Jan, Soběslav Marek. Ležící: Kevin Janák. Chybí: Koukol Pavel 
– trenér, Hostinský Vojtěch, Kotyza Jan.

Rok založení 1906,  
klubové barvy: modro-žluté



RMSK Cidlina U12

Horní řada zleva: Zákravský, Masařík, Dašek, Mates, Kymr, Otta, Zima, Čistecký. Prostřední 
řada zleva: Sedlák, Matoušek, Fanta Jonáš, Nydrle, Šafařík, Motyčka, Viták, Veselý. Dolní řada 
zleva: Jablonovský, Fanta Jáchym, Sajkršmíd, Slavík, Sedlák st., Novák st., Zima st., Gajzl, 
Novák, Sobotka.

Klub RMSK Cidlina byl založen v  roce 1995 
a  od  té doby se  postupně stal druhým nej-
větším mládežnickým střediskem v  Králové-
hradeckém kraji, který má cca 200 aktivních 
členů. Z líhně tohoto klubu již vzešlo několik 
mládežnických reprezentantů, jako byli po-
stupně Michal Kamitz, Jan Knobloch, Michal 
Blažej, Aleš Hruška, Milan Matula, Jakub Di-
viš, Karel Zelinka, Jan Hanuš, Jan Kuchta a asi 
největší klenot, který v našem klubu vyrůstal 
– Václav Pilař, hráč FC Viktoria Plzeň a býva-
lý reprezentant České republiky. V  současné 
době hrají žákovské týmy U12 až  U15 České 
ligy žáků a vedou si v soutěžích velice dobře. 

V  dorostenecké kategorii hraje nejstarší do-
rost U19 Východočeský přebor a dorosty U16, 
U17 působí společně s  FC Olympia Hradec 
Králové v  Českých ligách těchto kategorií. 
Tým dospělých RMSK Cidlina hraje v popředí 
Krajského přeboru.

Kontakt: 
MSK Cidlina
Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov



FK Černilov

Horní řada zleva: já, Filip Slepička, Lukáš Veselovský, Ondra Brož, Jáchym Vrběcký, Ondra 
Petrikovič, Jarda Jakub. Dolní řada zleva: Honza Pelouch, Míša Šolc, Filip Pelikus, Dan Hroneš, 
Tomáš Jakub, Simon Kleiner, Fanda Šmíd. Chybí: Mark Voltz a asistent Tomáš Obzina.

Již několikátým rokem vede družstvo mlad-
ších žáků FK Černilov náš černilovský „Gu-
ardiola“ Lubo Veselovský. Ze začátku si ho 
pamatujeme jako osamoceného generála, 
který rázně dirigoval hru tehdy ještě starších 
elévů v  zápasech krajského přeboru. Po-
stupně se u něj vystřídalo několik asistentů 
a  druhých trenérů, než se obsazení trenér-
ské skvadry stabilizovalo do  dnešní kom-
pletní podoby (asistent trenéra a neúnavný 
blogger Jára, asistent trenéra Tom a kustod 
a šiřitel dobré nálady Johana).

Tým mladších žáků, který zahrnuje ročníky 
narození 2005, 2006 a 2007, již od začátku 
vedeme podle zásad moderního kombinač-
ního fotbalu. Je naprosto zjevné, že dnešní 
fotbal už není pouze doménou lehkonohých 
hráčů. Moderní kopaná vyžaduje kromě 

rychlosti i  hráče s  požadovaným silovým 
fondem, obratností, prostorovým vnímá-
ním, jakož i s citem pro kontakt s balónem 
a  inteligentním obsazováním pozic. Tyto 
principy tvoří základ herní strategie našeho 
týmu, který se pravidelně účastní zápasů 
krajského přeboru mladších žáků. O úspeš-
nosti zvolené strategie napovídá kromě 
předních umístění v tabulkách KP a na mi-
mosoutěžních turnajích i fakt, že FK Černi-
lov je fakticky jedinou vesnicí mezi zbylými 
– městskými družstvy.

Kontakt:
Kontakt na  klub a  jednotlivé trenéry všech 
celků, včetně podrobných a  v  případě star-
ších elévků i  mimořádně vtipných reportá-
ží ze  zápasů naleznete na  webové adrese 
www.fkcernilov.cz.



FC Hradec Králové U12

Horní řada zleva: Matěj Polák, Jan Chaloupek, Šimon Moravčík, Petr Žalud, Marek Zámečník, 
Joeri Jesse Heerkens, Denis Rejman, Marek Kulič, Vojtěch Pšenička, Dominik Novák, Dominik 
Sejkora. Dolní řada zleva: Ondřej Novotný, Lukáš Kolín, Matěj Malý, Matěj Šťastný, Antonín 
Svoboda (trenér), Petr Blažek (trenér), Matěj Halama, David Málek, Tomáš Havrda, Jan Špina.

Práce s  mládeží je v  klubu samozřejmostí. 
I  když není zmapován vznik práce s  fotba-
lovou mládeží, víme, že mládež se nejvíce 
podílela na fotbalové atmosféře, která vedla 
k založení SK Hradec Králové. 
Výbornou se ukázala spolupráce mládežnic-
ké základny se sportovními třídami základní 
školy. Tento systém přináší léty prozkoušené 
úspěchy fotbalu. Systém je doplňován vyhle-
dáváním fotbalových talentů v celém výcho-
dočeském regionu. Takto získaným hráčům 
bylo a  je zajišťováno studium na  středních 
školách v  Hradci Králové. Tak byli získáni 
v minulosti například Vratislav Lokvenc, Mi-
lan Ptáček, Bohuslav Pilný, Radim Holub, 
Ivo Ulich, Rudolf Skácel a další, kteří po ab-
solvování klubové mládežnické základny se 
staly oporami nejen hradeckého A týmu, ale 

po  jejich odchodu i  jiných významných klu-
bů. Mládežnická základna měla i mnoho vý-
znamných odchovanců, kteří prošli základnu 
od svého prvopočátku a které dovedla jejich 
fotbalová kariéra vedle působení ve význam-
ných klubech až do reprezentace ČSR, ČSSR 
či ČR. Byli to např. Václav Němeček (kapitán 
reprezentace), Luboš Kubík, Martin Frýdek, 
Pavel Černý, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich, Ru-
dolf Skácel a další. Hlavním úkolem mládež-
nické základny je příprava hráčů pro A muž-
stvo. Mládežnická základna čítá 14 družstev 
dorosteneckých, žákovských a  přípravek. 
Jejich vedení zajišťuje cca 40 trenérů, asis-
tentů a vedoucích týmů a masérů. Celou mlá-
dežnickou základnu řídí vedoucí Sportovního 
centra mládeže.



FK Kolín U12

Horní řada zleva: asistent trenéra Radek Šrámek, Vojtěch Ptáček, Tomáš Dvořák, Ondřej 
Šrámek, Jakub Otradovský, Michal Kyral, Miroslav Tichý, Přemysl Kvasil, Tomáš Pěnkava, hlavní 
trenér: Mgr.  Vladimír Zeman. Dolní řada zleva: Tomáš Tobiáš, Jiří Helcl, Jakub Hrnčíř, Patrik 
Materna, Dennis Bolard, Štěpán Vrba, Filip Habich. Chybí: Samuel Svatuška, Radek Holub.

Sparta Kolín byla založena 20. března 1912. 
V té době existoval v Kolíně již mnohem vý-
znamnější fotbalový klub AFK Kolín, který 
patřil mezi zakládající členy fotbalové asocia-
ce. Sparta Kolín proto zpočátku působila pou-
ze ve stínu AFK Kolín. Svou pozici si musela 
postupně budovat a ve stoleté historii jí hrozil 
několikrát zánik existence. 

Během historie klubu došlo několikrát ke změ-
ně názvu – ZTJ, Ramo, Koramo, TJ Jiskra. 

V TJ byla sdružena i ostatní sportovní odvět-
ví. Fotbalový klub je pravidelným účastníkem 
krajských soutěží. 

V  roce 1990 je přijat zpět historický název 
Sparta Kolín a roce 1991 poprvé v historii klu-
bu postupuje Sparta Kolín do divize a píše se 
novodobá historie klubu, ve které klub dokázal 
dvakrát postoupit až do 2.ligy (2001, 2014).

Do druhé fotbalové ligy vstupujeme již s ná-
zvem FK Kolín, a.s. 

V současné době A mužstvo působí v divizi, 
ve které bojuje o nejvyšší příčky. 

Důležitou součástí práce klubu je péče o mlá-
dež. V  současné době máme statut SpSM 
(Sportovní střediska mládeže) a  SCM (Spor-
tovní centra mládeže). Součástí klubu jsou 
také týmy přípravek a fotbalová školička. 

Kontakty: 
Hlavní trenér:  Mgr. Vladimír Zeman
 +420 724 125 375 
 zs5zeman@seznam.cz 

Asistent trenéra: Radek Šrámek
 +420 775 355 176 
 radek.sramek@kdyz.cz 



Horní řada zleva: Leoš Karmín – trenér, Martin Mihulka, Miloš Kudrna, Lukáš Jakubec, Petr 
Simon, Jan Burda, Lukáš Vybíral, Vojtěch Kolář – vedoucí týmu, Martin Legerský, Matěj 
Kudrnáč, Vojtěch Moravčík, Tomáš Krpata, Adam Novotný, Marek Vyleťal, Erik Verecký, 
Jiří Vrabec – trenér. Dolní řada zleva: Štěpán Sehnoutka, Antonín Mejzlík, Jakub Sedláček, 
Adam Pultar, Filip Plíšťil, Patrik Klamta, Daniel Mádle, Jonáš Veselka, Lukáš Koller, Petr 
Lexman, Matěj Gábel, Dan Karmín.

Vznik mládežnických oddílů se datuje 
do  80.  let. V  sezóně 1984–85 hrají krajské 
soutěže, které se bohužel nepodaří udržet 
a  v  dalších letech se hrají okresní soutěže. 
V  roce 1991 dochází k  oddělení činnosti So-
kola. I  přesto v  klubu není narušena aktivi-
ta mládežnické kopané, ale klub vystupuje 
pod názvem SPORTOVNÍ KLUB NOVÝ HRA-
DEC. V  90.  letech mladší žáci hrají okresní 
přebor a  většinou se umisťují na  středu ta-
bulky. Mezi první trenéry, kteří vedli mladší 
žáky, patřil Ruda Holoubka. Do  roku 2012 
mladší žáci hrají okresní přebor, kde občas 
okupují horní patra tabulky. V  tomto obdo-
bí se u  týmu střídají trenéři a  spolupracují 
Kolář Vojtěch a  Ďurech Vendelín. Od  sezó-
ny 2012/2013 přebírá mladší žáky trenérské 

duo Vrabec–Kolář. Mladší žáci hrají krajské 
soutěže, kde se umisťují na stupních vítězů. 
Asi nejlepší výsledek v  historii zaznamenali 
mladší žáci v sezóně 2015/2016, kdy vyhráli 
krajský přebor. Na Novém Hradci nyní fungu-
je celá základna mladých fotbalistů, kterou 
na hodně slušné úrovni vedou trenéři Karmín, 
Horyna, Kloubec, Vrabec, David a Jindra. Ka-
ždý rok se na tento turnaj těšíme a budeme 
jezdit, dokud nás pořadatelé budou zvát.

Kontakt:
Trenér: Vrabec Jiří
tel.: 773 646 627, e-mail: j.vrabec@seznam.cz 
Asistent trenéra: Karmín Leoš
Vedoucí mužstva: Kolář Vojtěch

FC Nový Hradec Králové



MFK Nové Město n. Metují

Horní řada zleva: Ivana Holá (trenérka), David Kuřátko, Lukáš Knap, Tobiáš Týfa, Josef Lácha 
(trenér). Dolní řada zleva: Tomáš Zelený, Petr Valtera, Matěj Lácha, Pavel Matouš, Vojtěch Čížek, 
Tomáš Zítko. Ležící: Martin Šimek. Chybí: Jakub Uhlíř, Pavel Dubský, Dominik Bašek.

Historie klubu
Na počátku roku 2000 se skupina trenérů, ro-
dičů a příznivců novoměstské kopané rozhodla 
ukončit postupný útlum fotbalu v Novém Měs-
tě nad Metují. Bylo založeno nové občanské 
sdružení pod názvem Městský fotbalový klub 
(MFK).
Tímto krokem došlo k  vyčlenění fotbalového 
oddílu ze Sportovního klubu se snahou zachrá-
nit činnost pro 80 chlapců v kategoriích mlad-
ších a starších žáků a přípravky. Nově vzniklý 
MFK si předsevzal jako hlavní cíl, rozvoj mlá-
dežnické základny s  postupným zapojením 
kategorií dorostu a mužů.
Jako každé odloučení a následný vznik nového 
subjektu bylo toto spojeno s  počátečními fi-
nančními problémy, které se s  vypětím všech 
sil dařilo a daří překonat. Odměnou pro klub je 
druhá největší mládežnická základna v  okre-
se. Více než 150 aktivně sportujících chlapců 
ve  věku 5–18 let je předpokladem, že dojde 
k  postupnému zkvalitnění kategorie mužů. 
Pravidelná sportovní činnost mládežnické 
základny MFK je tou nejlepší cestou, jak za-
bránit nebo omezit nebezpečí vstupu chlapců 
na šikmou plochu.

Po  vyčlenění fotbalového klubu z  SK byla 
pouze družstva žáků aktivní. Hrála krajskou 
soutěž. Systematická příprava a výborná par-
ta chlapců i  jejich rodičů přinesla zasloužený 
úspěch v podobě postupu do krajského přebo-
ru. Od sezony 2002-2003 tak hrají žáci úspěšně 
krajský přebor a jejich cílem je tuto soutěž za-
chovat i pro další ročníky.
Postupným zvětšováním mládežnické základ-
ny bylo nutné vytvořit další družstva, a  tak 
vznikla „B“ mužstva. U  těchto mužstev není 
tak důležité umístění v  soutěžích. Hlavním 
úkolem je připravit mladé hráče pro „A“ žáky 
a  umožnit sportovat i  těm, kteří nemají po-
třebnou výkonnost na vyšší soutěž.
Kontakty na klub/trenéry:
Městský fotbalový klub  
Nové Město nad Metují, z.s.
Malecí 558, 54901 Nové Město nad Metují
tel.: 491 472 270, www.mfknm.cz
Mladší žáci: Josef Lácha
tel.: 731 122 689, email: josef.lacha@deva.cz



FC Olympia Hradec Králové

Horní řada zleva: Lukáš Hrabík, Krištof Lhoták, Dan Pospíchal, Dominik Hopko, David Novotný, Václav 
Ježek. Dolní řada zleva: Jan Ježek, Marek Lokvenc, Jan Smetana. Ležící: Adam Horáček. Chybí: Ronald 
Gegaj, Jan Stein.

Historie klubu FC Olympia
Dne 28. 3. 1901 byl na schůzi cyklistického kroužku 
podán návrh bratří Marků na  založení odboru hry 
míčem kopaným. V  roce 1921 dochází k  obnovení 
činnosti oddílu kopaná v Kuklenách – tehdy pod ná-
zvem SK Kukleny. V roce 1931 se SK Kukleny dostá-
vá do hluboké krize a postupně zaniká. Jeho činnost 
v roce 1934 obnovuje AFK Kukleny.
K  podstatnějšímu růstu významu kopané dochá-
zí v  Kuklenách opět v  roce 1961 v  rámci sportovní 
činnosti TJ Sokol Kukleny. V  létě roku 1994 získal 
oddíl nového sponzora, a to FOMEI Hradec Králové. 
Téhož léta byl změněn název klubu na  FC FOMEI 
Hradec Králové. 
V  roce 1997 se z  rozhodnutí valné hromady klub 
opět vrátil ke  svému dřívějšímu názvu a  obnovil 
tradici hradecké Olympie. Pod tímto názvem také 
klub dosáhl v mládežnických kategoriích zatím nej-
větších úspěchů, kterými byla a stále jsou umístění 

mládežníků v  horních patrech krajských přeborů 
a v sezóně 2002/2003 u družstva starších žáků roč-
níku 1989, pod vedením trenéra Františka Benáka, 
dvojnásobné vítězství v krajském přeboru i poháru 
Královéhradeckého kraje. 
Vítězstvím v krajském přeboru jsme dosáhli histo-
rického úspěchu a po osmi letech systematické prá-
ce s mládežnickou základnou jsme si pod vedením 
Ing. Petra Vohralíka a  Josefa Součka st. vybojovali 
poprvé ve stoleté historii klubu postup do žákovské 
ligy. I když se nám přes veškerou snahu nepodařilo 
v přímé konfrontaci v soutěži s ekonomicky a hráč-
sky mnohem silnějšími kluby ligu starších žáků udr-
žet a po ročním působení jsme se vrátili zpět do KP, 
dosáhli jsme celou řadu velmi pěkných výsledků.
Kontakty na klub: 
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ
Pardubická 768/8a
500 04 Hradec Králové
email: info@fcolympia.cz

Kontakty na mládežnické trenéry – kategorie:
U9  Michal Lesák, 724 834 608, lesak@fcolympia.cz
U11 Michal Lesák, 724 834 608, lesak@fcolympia.cz / Ivo Říha, 774 851 631, ivo.riha@seznam.cz
U13 Roman Lokvenc, 773 800 424, roman.lokvenc@seznam.cz / Michal Hopko, 602 596 278, hopko@triker.cz
U15 Jakub Novický, 608 171 910, jakubnovicky@centrum.cz
U17 Marek Bittner, 721 838 337, bittner1@seznam.cz
U19 Jiří Suchomel, 602 242 256, jirkasuchos@gmail.com / Filip Klapka, 604 106 668.



MFK Trutnov U12

První zmínka o kopané v Trutnově je z roku 
1919 – kopanou tu však provozovali teh-
dy jen němečtí občané! Česká menšina se 
prosadila až v  roce 1934, kdy si železničá-
ři a  místní organizace SOKOLu od  Němců 
propůjčili hřiště a  založili vlastní fotbalový 
klub. Jak je však z  dochovaných materiálů 
patrno, neměla kopaná ve  svých začátcích 
na růžích ustláno – v roce 1945 (po osvobo-
zení) započal fotbal v Trutnově pod názvem 
Slavoj Trutnov a od roku 1949 změnil název 
na  Podkrkonošský konzum Trutnov a  hned 
poté na Lokomotiva Trutnov. Od roku 1962 se 

tu hrála převážně Divize, v sezoně 96/97 do-
konce i Česká fotbalová liga! V roce 2003 se 
sestoupilo do Krajského přeboru a po třech 
letech se opět slavil postup do divizních vod. 
Situace s postupem do divize a následným 
pádem se opakovala až do  roku 2012, kdy 
sloužením FK Trutnov a SK Horní Staré Měs-
to vznikl nový klub MFK Trutnov.

Kontakt: 
Trenér: Jiří Říha – tel.: 777 287 100

Horní řada zleva: trenér Říha, Marsch, Stefanidis, Rada, Pavlík, Klápště, Leier, Metlický, 
Machačka. Dolní řada zleva: Šípková, Dvořák, Karlík, Fešar, Široký. Ležící: Brhel, Okrouhlický.



TJ Sokol Třebeš U12

Horní řada zleva: trenér Petr Drapák, Matěj Čech, Matěj Šafránek, Filip Říčař, Ondřej 
Machala, Jakub Čech. Dolní řada zleva: Jan Šmejkal, Adam Kopp, Oliver Jelínek, Petr Drapák, 
Nazarij Patralskyj. Leží: Martin Laštůvka.

Historie TJ Sokol Třebeš se datuje od  roku 
1905, fotbalový oddíl vznikl v roce 1922. Letos 
v září tedy oslavíme 96. výročí činnosti. 

V  současnosti máme 300 aktivních hráčů 
ve  20 týmech. Mládežnické týmy přípravek 
a mladších žáků hrají pravidelně krajské sou-
těže, ve  kterých se často umisťují na  před-
ních místech. Starší žáci a mladší i starší do-
rost nově působí v divizích, kde se poměřují 
s kvalitními soupeři a sbírají cenné zkušenos-
ti. Cílem klubu je vychovávat vlastní hráče, 
kteří později dostávají příležitost v „A“ týmu 
dospělých, který letos premiérově startuje 
v krajském přeboru. 

Memoriálu Hýni Horáka se letos účastní 
mladší žáci ročník 2006. Kluci trénují pod ve-
dením trenérů Jana Čecha a  Petra Drapáka. 
Většina z  kluků hraje ve  dvou třebešských 
týmech ve  skupině o  titul přeborníka kraje 

v kategorii mladších žáků. Někteří hráči si již 
vyzkoušeli i fotbal na velkém hřišti společně 
se staršími spoluhráči. 

Mladší žáci ročníku 2005 se již připravují 
na příští sezonu, kdy budou přecházet na vel-
ké hřiště. V srpnu tento tým vstoupí do České 
divize starších žáků U14, kde budou mít kluci 
možnost poměřit se i s týmy mimo Králové-
hradecký kraj. Věříme, že to pro ně bude mo-
tivací k další práci a zlepšování.

Děkujeme za  pozvání na  Váš úžasný turnaj, 
velmi si ho vážíme a  skládáme obdiv všem 
organizátorům v čele s panem Urbanem.

Kontakty na klub/trenéry: 
trebeshk@centrum.cz
trebesmz@seznam.cz
Petr Drapák – tel.: 776 226 386



Tabulka

TJ Baník 
Vamberk

RMSK  
Cidlina U12 FK Černilov FC Hradec 

Králové U12 FK Kolín U12 FC Nový HK
MFK  

Nové Město 
n. Metují

FC Olympia 
HK

MFK  
Trutnov U12

TJ Sokol 
Třebeš U12 BODY SKÓRE MÍSTO

TJ Baník 
Vamberk : : : : : : : : : :

RMSK  
Cidlina U12 : : : : : : : : : :

FK Černilov : : : : : : : : : :

FC Hradec 
Králové U12 : : : : : : : : : :

FK Kolín U12 : : : : : : : : : :

FC Nový HK : : : : : : : : : :

MFK  
Nové Město 

n. Metují
: : : : : : : : : :

FC Olympia 
HK : : : : : : : : : :

MFK  
Trutnov U12 : : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš U12 : : : : : : : : : :
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Vamberk : : : : : : : : : :
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Cidlina U12 : : : : : : : : : :

FK Černilov : : : : : : : : : :

FC Hradec 
Králové U12 : : : : : : : : : :

FK Kolín U12 : : : : : : : : : :

FC Nový HK : : : : : : : : : :

MFK  
Nové Město 

n. Metují
: : : : : : : : : :

FC Olympia 
HK : : : : : : : : : :

MFK  
Trutnov U12 : : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš U12 : : : : : : : : : :



Rozlosování zápasů

Hřiště 1

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

9.15 FC Hradec Králové U12 – FK Černilov : 1

9.33 FK Kolín U12 – MFK Nové Město n. Metují : 3

9.51 FC Olympia HK – RMSK Cidlina U12 : 5

10.09 MFK Nové Město n. Metují – FC Hradec Králové U12 : 7

10.27 RMSK Cidlina U12 – FK Kolín U12 : 9

10.45 MFK Nové Město n. Metují – FK Černilov : 11

11.03 FC Hradec Králové U12 – RMSK Cidlina U12 : 13

11.21 FK Kolín U12 – FC Nový HK : 15

11.39 RMSK Cidlina U12 – MFK Nové Město n. Metují : 17

11.57 FC Nový HK – FC Hradec Králové U12 : 19

12.15 RMSK Cidlina U12 – FK Černilov : 21

12.30  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

12.50  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE TRENÉRŮ

13.00 Dražba předmětů hráčů MOUNTFIELD a přátelský zápas trenérů a hráčů MOUNTFIELD

13.45 FC Olympia HK – MFK Trutnov U12 : 22

14.03 FK Kolín U12 – TJ Sokol Třebeš U12 : 24

14.21 FK Černilov – FC Olympia HK : 26

14.39 MFK Trutnov U12 – FK Kolín U12 : 28

14.57 TJ Sokol Třebeš U12 – FC Hradec Králové U12 : 30

15.15 FK Kolín U12 – FC Olympia HK : 32

15.33 FC Hradec Králové U12 – MFK Trutnov U12 : 34

15.51 FK Černilov – FK Kolín U12 : 36

16.09 FC Olympia HK – FC Hradec Králové U12 : 38

16.27 MFK Trutnov U12 – MFK Nové Město n. Metují : 40

16.45 FC Hradec Králové U12 – FK Kolín U12 : 42

17.03 MFK Nové Město n. Metují – FC Olympia HK : 44

17.30   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ



Hřiště 2

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

9.15 TJ Sokol Třebeš U12 – TJ Baník Vamberk : 2

9.33 MFK Trutnov U12 – FC Nový HK : 4

9.51 FK Černilov – TJ Sokol Třebeš U12 : 6

10.09 TJ Baník Vamberk – MFK Trutnov U12 : 8

10.27 FC Nový HK – FC Olympia HK : 10

10.45 MFK Trutnov U12 – TJ Sokol Třebeš U12 : 12

11.03 FC Olympia HK – TJ Baník Vamberk : 14

11.21 FK Černilov – MFK Trutnov U12 : 16

11.39 TJ Sokol Třebeš U12 – FC Olympia HK : 18

11.57 TJ Baník Vamberk – FK Kolín U12 : 20

12.40  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

13.45 MFK Nové Město n. Metují – FC Nový HK : 23

14.03 FC Hradec Králové U12 – TJ Baník Vamberk : 25

14.21 FC Nový HK – RMSK Cidlina U12 : 27

14.39 TJ Baník Vamberk – MFK Nové Město n. Metují : 29

14.57 FC Nový HK – FK Černilov : 31

15.15 RMSK Cidlina U12 – TJ Baník Vamberk : 33

15.33 MFK Nové Město n. Metují – TJ Sokol Třebeš U12 : 35

15.51 TJ Baník Vamberk – FC Nový HK : 37

16.09 TJ Sokol Třebeš U12 – RMSK Cidlina U12 : 39

16.27 TJ Baník Vamberk – FK Černilov : 41

16.45 FC Nový HK – TJ Sokol Třebeš U12 : 43

17.03 RMSK Cidlina U12 – MFK Trutnov U12 : 45



SOUTĚŽ RODIČŮ  
ve střelbě na branku

Vítěz 4. ročníku – TJ Sokol Třebeš

Pravidla:
 O Každý má 5 střel. 

 O Horní rohy branky za 2 body, dolní rohy branky za 1 bod.

 O Pro konečné pořadí záleží na celkovém počtu bodů 
a dosaženém čase po odkopnutí pátého míče.

 O Vyhodnocení proběhne na konci turnaje  
a budou odměněni 3 nejlepší. 
1. místo – 3 láhve sektu  
2. místo – 2 láhve sektu  
3. místo – 1 láhev sektu

9.00–12.30
(NE TRENÉŘI, NE MLÁDEŽ DO 18 LET)

Vítěz 3. ročníku – FC Nový HK

Vítěz 2. ročníku – FC Nový HK



Vítěz 4. ročníku – TJ Sokol Třebeš

Vítěz 3. ročníku – FC Nový HK

Vítěz 2. ročníku – FC Nový HK



Vítěz 0. ročníku – RMSK Cidlina

Vítěz 1. ročníku – FK Jaroměř

Cena KFS za nultý ročník turnaje

Cena KFS za 3. ročník turnaje



Vítěz 0. ročníku – RMSK Cidlina

Vítěz 1. ročníku – FK Jaroměř

Cena KFS za nultý ročník turnaje

Cena KFS za 3. ročník turnaje



 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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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









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
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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 o 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.

MÁ 
T SMYSL
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Proces recyklace odpadů začíná ve Vaší domácnosti. Ten jistě zvládáte dobře. Ale víte, co se 
děje s odpadem poté, co jej vhodíte do kontejneru?
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Plastové polyethylenové duté obaly zejména z drogistických obalů (HDPE):
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 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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PAPÍR

PLASTY
SMĚSNÝ ODPAD

Sběr a svoz separovaného komunálního odpadu (papír, 
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která pak putuje znovu do výroby nebo si najde jiné využití, např.:

 O v  balících slisovaná papírová lepenka, PET láhve v  jednotlivých barevných 
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 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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