
FOTBALOVÝ KLUB FK ČERNILOV
pořádá 1. ročník fotbalového turnaje

pro ročník 2001 a mladší

21. 6. 2014



Realizační tým 
Memoriálu Hýni Horáka

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

Děkujeme všem partnerům, 

firmám, rodinám i jednot livcům

za finanční a věc né dary 

i další formy projevené podpory.

 Vaší pomoci si velmi vážíme a věříme,

že ani v let ošním 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.

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

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

 � 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. 2001 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.



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 řídili: jako rozhodčí 2. ligu, jako asistent 
1. ligu v letech 1992 - 2003
památný zápas, rozhodcovský zážitek: jako hlavní rozhodčí jsem 
řídil čtvrtfi nále 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,  také práce pro děti v  DDM Smiřice, další sportování – 
lyžování, snowboarding, plavání, tenis, rekreační běh, dále kultura všeobecně – literatura, fi lm, divadlo, 
malířství, a také cestování a poznávání jiných zemí.
vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: byl jsem již na loňském 0. 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 Jiřík
věk: 48 let
zahájení rozhodcovské činnosti: leden 1990
rozhodčí 1. ligy, v 1. lize odpískal jako hlavní rozhodčí 15 utkání, ve 2. lize 79, 
v současné době patří mezi naše nejzkušenější a nejlepší asistenty roz-
hodčího, o čemž svědčí „odmávaných“ 220 zápasů v 1. lize, 120 ve 2. lize, 
asistence při 2. fi nále národního poháru a Superpoháru. 
památný zápas, rozhodcovský zážitek: asistent rozhodčího při  derby 
Slavia–Sparta na nově otevřeném stadionu Slavie

Leoš Slavíček
věk: 44
zahájení rozhodcovské činnosti: 1987
nejvyšší soutěž, kterou jste řídili: 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 Vojtěch
věk: 26
zahájení rozhodcovské činnosti: 2004
nejvyšší soutěž, kterou jste řídili: ČFL (asistent), divize (rozhodčí)
památný zápas, rozhodcovský zážitek: 
Zimní tip sport liga ( TV utkání ) Liberec - Teplice ( asistent )
zájmy, koníčky: fotbal, fi tness, dobré fi lmy
vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: 
Rád se dobrovolně zúčastním této akce k uctění památky Hýni Horáka.

Pavel OREL
věk: 25
zahájení rozhodcovské činnosti: podzim 2003
nejvyšší soutěž, kterou jste řídili: Gambrinus liga
památný zápas, rozhodcovský zážitek: Rusko U23–Belgie U23, 
4.  rozhodčí Club Brugge KV–Slask Wroclav (předkolo Evropské ligy) 
a Ludogorets Razgrad–Dinamo Záhřeb (předkolo Ligy mistrů)

zájmy, koníčky: cestování, kultura, jazyky, sport, sběratelství fotbal. odznaků

vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: Jsem velmi potěšen pozváním pořadatele na tento 
turnaj. Těší mě, že mohu být součástí tohoto memoriálu a přispět dobré věci.

Vladan Haleš
věk: 48
zahájení rozhodcovské činnosti: 1981
nejvyšší soutěž, kterou jsteřídili: ČFL
památný zápas, rozhodcovský zážitek: každý zápas si užívám, zejména 
pokud je pěkné počasí, dobrý fotbal a divácká kulisa. Řídil jsem spousty 
důležitých zápasů o postupy a sestupy, ale zážitkem pro mne bylo řízení 
předzápasu žáků, tuším v  srpnu 1986, ligového utkání Hradec - Sparta. 
Na ligu přišlo okolo dvaceti tisíc diváků a vzhledem k tomu, že předzápasy 
se tenkrát hrály na hlavním hřišti těsně před ligovým utkáním, tak již na něj 

byla parádní kulisa. A pro v té době dvacetiletého rozhodčího je to pocta i obrovský zážitek. Dne 31. 5. 2014 
jsem řídil 2222. mistrovské utkání.
zájmy, koníčky: sport, turistika, sbírání mincí
vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: již loni jsem byl organizátory požádán o účast, která 
je pro mě ctí. Turnaj má pietní charakter a byl perfektně zorganizován. Zúčastňuje se ho spousta malých 
nadějí, měl velmi dobrou úroveň. Proto jsem i letos přijal pozvání. Pro nás jako rozhodčí vyšších soutěží jde 
i o důstojné zakončení sezony ve prospěch dobré věci.

Václav Ježek
věk: 23 
zahájení rozhodcovské činnosti: jaro 2007
nejvyšší soutěž, kterou jste řídili: divize
památný zápas, rozhodcovský zážitek: 
1. divizní utkání Letohrad-Turnov

zájmy, koníčky: fotbal, rybolov

Rozhodčí



Amfora

Foto bylo pořízeno z prvního utkání Amfory v letošním roce

Amfora klub Praha založil Petr Salava 21. 11. 1974. Amfora 
sehrála od založení 665 zápasů, ve kterých byla pouze 115× 
poražena. Celkové historické skóre 2901 : 2158. Zápasy Am-
fory vidělo celkem  936 394 diváků, což je průměr na zápas 
1 408.  
Amfora hrála fotbal kromě ČR doposud ve 30 zemích, ke 
kterým patřily Rakousko, Itálie, Francie, Německo, Belgie, 
Anglie, Řecko, Portugalsko, Brazílie, Tunisko, Japonsko, 
Slovensko, Austrálie, Nový Zéland, Thajsko, JAR, Indoné-
sie, Kostarika, Rusko, Spojené Arabské Emiráty, USA, Chi-
le, Paraguay, Kambodža, Finsko, Keňa, Švýcarsko, Polsko, 
Maďarsko a Vatikán. Amfora se již dlouho věnuje charitě 
a jen za posledních 17 let předala na nejrůznější charitativní 
konta částku 2 800 000,- Kč !!!

Rozhodčí: Pavlín Jirků
Čestný výkop: Lešek Semelka
Kádr hráčů: Přemysl Bičovský, Karol Dobiaš, Jan Fiala, Stanislav Hložek, František Jakubec, 
Vašo Patejdl, Milan Pitkin, Pavel Řezníček, Petr Salava, Roman Skamene, Pavel Steiner, 
Václav Tittelbach, Sagvan Tofi , Jiří Zonyga 
(k zápasu z uvedeného kádru nastoupí minimálně 8 hráčů).

Cena KFS za loňský ročník turnaje



RMSK Cidlina FK Černilov „A“

Vrchní řada zleva: Michael Dolejší, Tomáš Kadaník, Matěj Obzina, Jakub Chudý, trenér Jaroslav Pokrupa. 
Spodní řada zleva: Hubert Horák, Petr Koubalík, Vojtěch Šmied.

Vrchní řada zleva: trenér Jiří Vojtěch, Zdeněk Černovský, Jiří Kracík, Marek Wagenknecht, Sebastian 
Bekera, Matěj Šrejber, Vojtěch Řezáč, David Hruška, František Rejl, Dominik Hroneš, Jiří Kluz, Filip 
Stoklas, Josef Formánek, Vojtěch Hovorka, Trenér Václav Kopřiva. Spodní řada zleva: František Lexa, 
Filip Jelínek, Martin Heger, Filip Zvěřina,Ondřej Jansa, Michal Palma, Aleš Fejfar. Ležící zleva: Jiří Strnad, 
Martin Kopřiva, Tomáš Ježek.

Jako všude jinde, i  v  naší obci se stal fotbal 
oblíbenou hrou. Po první světové válce dostali 
místní ctitelé této hry pěkné hřiště uprostřed 
obce. Neexistoval organizovaný klub a na hřišti se 
odehrávaly boje mezi hráči z Černilova a přilehlých 
obcí. Výstavbou nové školní budovy bylo hřiště 
zrušeno. Jediné místo ke  hraní pak byl plácek 
v dolním parku mezi vzrostlými stromy. Zájemců 
o hru však stále přibývalo a řada našich hráčů byla 
začleněna i  do  hradeckých klubů vyšších tříd. Ti 
byli pak propagátory myšlenky založit v obci klub 
a vybudovat hřiště. Místní národní výbor jim vyšel 
vstříc a  vybudoval hřiště na  kopanou v  areálu 
koupaliště.
Počátky organizovaného fotbalového dění 
v  Černilově sahají do  počátku 60. let minulého 
století, kdy se fotbalový oddíl zformoval ještě 
pod hlavičkou Sokola. Počátkem devadesátých 
let se povedlo brigádnicky vybudovat nové kabiny. 
Postupně se pak k  týmu mužů podařilo rozjet 
na slušné úrovni i týmy dorostu a žáků a povedlo 
se lépe organizovat činnost funkcionářů a trenérů. 
Dalším krokem byla rekonstrukce hlavního hřiště, 
jeho stav se výrazně zlepšil, přesto díky jeho 
jílovitému podloží není jednoduché ho udržet   
v ideální kondici. 

V  roce 2001 došlo k  osamostatnění fotbalového 
oddílu z  důvodu odlišných názorů na  činnost 
Sokola v  Černilově. Od  té doby prochází fotbal 
v Černilově bouřlivým rozvojem. V roce 2003 bylo 
uvedeno do  provozu druhé (tréninkové) hřiště, 
čímž se výrazně zkvalitnily podmínky pro přípravu 
našich borců.   Jednotlivé týmy dosahují krajské 
úrovně. Nejvýše dosáhl A  tým mužů, který hrál 
několik sezón krajský přebor. Aktuálně hraje 
se střídavými úspěchy 1.A  třídu. Naši hráči se 
prosazují na  krajské úrovni, jsou členy okresních 
výběrů v  mládežnických kategoriích. Dlouhodobě 
se orientujeme na práci s mládeží. 
Nejslavnější hráči: například ligisté – Richard 
Jukl, Pavel Černý, Václav Kotal, Ladislav Čermák, 
regionálně proslavení – Josef Maryanďuk, Petr 
Kollátor, Václav a  Petr Šrámkovi, či stále hrající 
Radek Imlauf, Ladislav Kundrt, Petr Motyčka, otec 
a synové Hrubí.

Klub RMSK Cidlina byl založen v  roce 1995 
a od té doby se postupně stal druhým největším 
mládežnickým střediskem v  Královéhradeckém 
kraji, který má přes 200 aktivních členů. Z  líhně 
tohoto klubu již vzešlo několik mládežnických 
reprezentantů, jako byli postupně Michal Kamitz, 
Jan Knobloch, Michal Blažej, Aleš Hruška, 
Milan Matula, Jakub Diviš, Filip Matějka, Tomáš 
Blažek, Karel Zelinka, Jan Hanuš a  asi největší 
klenot, který v  našem klubu vyrůstal – Václav 
Pilař, současný hráč bundesligového Wolfsburgu 
a reprezentant České republiky. V současné době 
hrají žákovské týmy nejvyšší soutěž v ČR a vedou 
si v ní velmi dobře. V dorostenecké kategorii hraje 
mladší dorost Východočeský přebor 19letých 
a  dorost U19 pak českou ligu staršího dorostu. 
Tým dospělých RMSK Cidlina hraje již pátým 
rokem čtvrtou nejvyšší soutěž v ČR, a to Divizi C, 
juniorský tým pak nastupuje v Krajském přeboru. 
V letošní sezóně se dospělý A tým spojil s týmem 
Nové Paky a  povedlo se jim vybojovat postup 
z divize a poprvé v historii klubu se bude v Novém 
Bydžově hrát 3. nejvyšší fotbalová soutěž (ČFL).

RMSK Nový Bydžov ročník 2002
S  kolegy Jiřím Vojtěchem a  Václavem Kopřivou 
jsme tým přebírali na  konci ledna. Mančaft 
se neustále tvoří za  pochodu v  bolestech, ale 
přesto si myslím, že tým na  jaře v žákovské lize 
podával slušné výkony. Dokázal sehrát několik 
vyrovnaných zápasů, avšak vždy většinou v závěru 
svá utkání prohrál. V tomto ročníku nás velice trápí 
malý počet kmenových hráčů. Z  tohoto pohledu 
je potřeba se poučit, aby to vícekrát nenastalo. 
Jinak, co se týče kluků, tak jsou bojovní, snaživí, 
ale i  vzhledem k  tomu, že nehrají tolik pospolu, 
tak výsledky ještě nejsou takové, jaké bychom 
si představovali. Na  týmu je potřeba hodně 
pracovat a  věříme, že první vlaštovky v  podobě 
vítězství s  Jabloncem či remízy s  Viktorii Žižkov 
tým povzbudí a nabudí do další práce, která bude 
velice tvrdá a bude ještě bolet. Jinak děkuji moc 
vedení a  rodičům kluků z Chlumce nad Cidlinou, 
Javorky, Černilova a  jiných menších klubů, kteří 
nám v nelehkých situacích pomáhají, a doufáme, 
že skvělá spolupráce s nimi bude pokračovat.



FK Černilov „B“ TJ Sokol Hořiněves

Trenéři: Mouček Marcel, Bačina Rudolf
Vedoucí mužstva: Rejfek Otakar ml.
Sestava: Bačina David (6), Bačina Dominik (7), Jonáš Martin (3), Jurčenko David (10), Kopecký 
Petr (2), Koza Jan (4), Malá Lucie (13), Mouček Martin (12), Němec Lukáš (11), Novák Erik (5), 
Polák Daniel (8), Polák Martin (1), Sás David (9)

Vrchní řada zleva: asistent trenéra Jan Lankaš, Tereza Ličmanová, Lenka Kosinová, Tomáš Kadaník, 
Vojta Tkačík, Jiří Strnad, Vojta Šmied, Hubert Horák, Matěj Obzina, Michael Dolejší, trenér Jaroslav 
Kosina. Spodní řada zleva: David Hrdina, Klára Kosinová, Matěj Urban, Dominik Hroneš, Vojta Hovorka, 
Michal Palma, Jan Lankaš, Martin Chudý. 

V Hořiněvsi se fotbal začal hrát organizovaně v roce 1923. Minulý rok slavil 90 let fungování 
TJ Sokol v Hořiněvsi.

V  oddíle se snažíme hlavně o  výchovu nových fotbalistů, v  soutěžích máme přihlášeny 
2  týmy mladších přípravek v  krajském přeboru, mladší žáky v  okresním přeboru a  muže 
ve III. třídě. Příští sezonu bychom náš klub chtěli rozšířit o jedno mužstvo starší přípravky.

Výraznou osobností ve výchově mládeže a fungování klubu je Otakar Rejfek st., v jedné oso-
bě předseda TJ Sokol, správce areálu a hlavní organizátor veškeré činnosti.

Ten má i největší zásluhu na rozšíření a hlavně zvelebení sportovního areálu v Hořiněvsi, 
který i díky výpomoci obce Hořiněves přesahuje kvalit okresních soutěží. 

V  současné „počítačové“ době se u  nás fotbalu 
věnuje ve  všech mládežnických kategoriích 110 
chlapců a dívek nejen z regionu Černilovska, Libřic, 
Librantic, ale i Smiřicka, Ruseku, Slatiny a Hradce 
Králové.
Starší žáci
V letošním soutěžním ročníku začali hrát krajskou 
soutěž, postoupili do  fi nálové skupiny, kde jsou 
prozatím na výborném 3. místě. Trenérem tohoto 
týmu je Radek Musil.
Mladší žáci
Hráči a  hráčky této kategorie (v  týmu jsou i  Náťa 
Žídková, Tereza Ličmanová, Klárka Kosinová, Len-
ka Kosinová) hrají soutěž krajského přeboru. O této 
kategorii se dá říci, že patří mezi naše nejúspěš-
nější týmy, tým je tréninkově nejpracovitější, vý-
bornou partu vytvořili jak hráči, tak i  jejich rodiče. 
Nejlepší hráči této kategorie hrají žákovskou ligu 
za  RMSK Nový Bydžov a  patří stabilně do  zákla-
du hráčů okresních výběrů. Trenéry této kategorie 
jsou Jaroslav Kosina a  Jan Lankaš, agilním a  ne-
únavným vedoucím, organizátorem a  rozhodčím 
Vladislav Urban.

Starší elévové
Nejlepší hráči této kategorie hrají krajský přebor, 
ostatní hráči s posilou z nejlepších hráčů mladších 
elévů hrají okresní přebor. Do této kategorie jsme 
přeřadili velké množství hráčů, kteří v minulé sezo-
ně hráli v kategorii mladších elévů, takže v letošním 
roce nastupují zpravidla proti hráčům o rok starším 
a fyzicky vyspělejším. I přesto odehráli vyrovnaná 
utkání a na jejich výkonu je vidět dobrá práce trené-
ra Aleše Blažka a organizátora Petra Voslaře. 
Mladší elévové
Naše nejpočetnější kategorie (30 dětí). Tři týmy 
chlapců a dívek této kategorie dosahují velmi dob-
rých výsledků v okresním přeboru. Jejich soutěž je 
hrána vždy turnajově bez zveřejňování výsledků, 
ale s velkým nasazením a množstvím vstřelených 
gólů. U této kategorie působí trenéři Sláva Horák, 
Luboš Veselovský, Zdeněk Matys a Milan Havel.
Nejmladší přípravka – fotbalová školička
Kluci a holky v této kategorii (3–5 let) se teprve se-
znamují jak s fotbalem, tak i s pohybem vůbec, učí 
se jak základy kopané, tak i samostatnosti formou 
her s  prvky soutěživosti. Trenéry této kategorie 
jsou hráči A týmu mužů Václav Cejnar a Pavel Ježek.



FC Hradec Králové dívky

FC Olympia Hradec Králové – Kukleny patří 
již několik let mezi největší fotbalové kluby 
v Královéhradeckém kraji. Má přes 500 čle-
nů, z nichž aktivně sportuje téměř 300 hrá-
čů, zejména v mládežnickém věku. Klub pů-
sobí ve sportovním areálu v Kuklenách. 

Z  hlediska historie se jedná o  jeden z  nej-
starších fotbalových klubů ve  východních 
Čechách. Počátky působení se datují do roku 
1901. Přes různé názvy dle zřizovatelů, pa-
tronů nebo sponzorů se klub v  roce 1997 
vrátil k  historickému názvu, pod kterým 
také dosáhl na  začátku nového tisíciletí 
zatím největších úspěchů v  mládežnických 
kategoriích (vítězství v krajských přeborech, 
žákovská liga…) I v současnosti má mládež 
Olympie zastoupení v  celostátních soutě-
žích – Česká liga dorostu.

Kontakt:
FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ o.s.
Pardubická 768/8a
500 04 Hradec Králové

E-mail: fc.olympia@seznam.cz

www.fcolympia.cz
(zde i  bližší kontakty na  vedení a  trenéry)

Fotbal žen byl v Hradci Králové založen v roce 
1967 a své působiště měl dlouhá léta na hřiš-
ti TJ Slavia. Nyní hrají ženy a dívky už několik 
let pod hlavičkou FC Hradec Králové. Oddíl 
má družstvo žen, dorostenek, starší žákyně, 
mladší žákyně a přípravku, které hrají repub-
likové soutěže žen a dívek, navíc děvčata pří-
pravkového a  žákovského věku hrají okresní 
soutěže s  chlapci. V  mládežnických katego-
riích patří hradecká děvčata k nejlepším v re-
publice, což dokládá několik titulů mistryň ČR 
(starší žákyně a přípravka) a celá řada medai-
lových umístění v ligových soutěžích ve všech 
kategoriích.

Ligové mladší žákyně, které se představí 
i na Memoriálu, v této sezóně získaly na mist-
rovství ČR stříbrné medaile !

Sezóna 2013/14 – trenéři a kontakty

Starší žákyně Josef Karabinoš 602 124 436

Mladší žákyně Hruška Jiří   604 206 048

Přípravka Hrušková Eva 606 644 760

FC Olympia Hradec Králové

FC Olympia r. 2001 v sezóně 2013/14:

Stojící zleva: Šimon Tykva, Adam Kocman, Kryštof Jásenský, trenér David Franc, Václav 
Hazuka, Patrik Dostál, Leoš Kocman, vedoucí mužstva Radek Tykva. V  pokleku zleva: 
Adam Freiberg, Karel Ponča, František Hovorka, Viktor Janda, Vojtěch Vladeka. Ležící zleva: 
Kryštof Nohejl, Václav Ponča. K mužstvu ještě patří hráči: David Bydžovský a Matyáš Zackl

Stojící zleva: ved. družstva Hrušková Eva, Sováková Nela, Fejglová Michaela, Pavlů Natálie, 
Vejrová Aneta, Ličmanová Tereza, Dvořáková Eliška, Coufalová Johana, Nosková Kateřina, 
as.  trenéra Šikal David. V  pokleku zleva: trenér Hruška Jiří, Jedličková Eliška, Pavlíčková 
Lucie, Šatníková Kamila, Sováková Aneta, Neradová Denisa. Leží: Horváthová Hana.



FC Nový Hradec Králové

Trenér: Vrabec Jiří, Asistent trenéra: Karmin Leoš
Vedoucí mužstva: Kolář Vojtěch
Brankář: Lán Patrik na fotce, (jinak chytá David Gloser). Klečící zleva: Veselka Šimon, Motyčák Jakub, 
Karel Jan, Ležík Jan, Karmin Adam, Kořínek Vojtěch. Stojící zleva: Hofman Patrik, Dokupil Erik, Kroupa 
Adam, Houdek Tomáš, Kloboučník Jakub, Mrštík Václav, Moravec David, Dostálová Zuzana. Na fotce 
chybí: Leden Radek, Meleček Adam, Hodic Zbyněk

Sportovní kroužek mladých nadšenců byl na No-
vém Hradci ustaven v  dubnu 1919. Premiérové 
utkání se hrálo na  vojenském cvičišti 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 PE-
TROF NHK, kdy tento klub vystupuje pod tímto 
názvem do  roku 1945. Tento rok se mění název 
na NOVOHRADECKÝ SK. V roce 1952 klub doplácí 
na špatnou výchovu dorostu a nemá mladé hráče 
na doplnění A-týmu, ve kterém působí staří hrá-
či, kteří na soutěž už nemají. Znovuzrození klubu 
se nese s výstavbou nového stadiónu Šutrák, kde 
vzniká oddíl TATRAN NOVÝ HRADEC. V  60.  le-
tech se klub jmenuje SOKOL NOVÝ HRADEC. 
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 Sokola. I  přesto v  klubu není narušena 

aktivita mládežnické kopané, ale klub vystupuje 
pod názvem SPORTOVNÍ KLUB NOVÝ HRADEC. 
V 90. letech mladší žáci hrají okresní přebor a vět-
šinou se umisťují na  středu tabulky. Mezi první 
trenéry, kteří vedly mladší žáky, patřil Ruda Ho-
loubka. Do  roku 2012 mladší žáci hrají okresní 
přebor, kde občas okupují horní patra tabulky. 
V tomto období se u týmu střídají trenéři a spo-
lupracují Kolář Vojtěch a Ďurech Vendelín. V další 
sezóně se klub v mládežnických týmech spojuje 
s FC Slavia Hradec Králové. Tým mladších žáků je 
přihlášen do krajského přeboru, kde po podzimní 
části obsadil 3. místo ve skupině A.

Trenér: Vrabec Jiří
tel.: 773 666 627, email: j.vrabec@seznam.cz

Kontakt na klub: 
Předseda: Vašata Václav
tel.: 776 327 421, e-mail: fcnhk@volny.cz
Husova 201, Hradec Králové, 500 08

FK Jaroměř

Vrchní řada zleva: trenér Vladimír Křivský, Lukáš Červenka,Ladislav Petr, Petr Matuška, 
Vojtěch Orct, Radek Beran, trenér Tomáš Čekal. Spodní řada zleva: Jiří Beran, Milan Chroust, 
Teodor Traxler, Josef Hykš, Matyáš Čekal, Josef Filip.

Fotbalový klub Jaroměř má v současné době 8 mužstev, z toho 6 mládežnických. Všechna 
mládežnická mužstva a A mužstvo mužů hrají v současné době Krajské přebory a vedou 
si v nich velmi dobře. Řada hráčů z mládežnických týmů FK Jaroměř nastupuje za výběry 
OFS Náchod. V týmu mladších žáků je jich hned 8. Filozofi i oddílu je dobrá a kvalitní práce 
s mládeží, vychovávat vlastní hráče a postupně je zapojovat do kategorie dospělých.

Informace a kontakty:
Fotbalový klub Jaroměř
Růžová 440, Jaroměř 551 01

Rok založení oddílu: 1908, klubové barvy : červená, bílá a modrá

Předseda oddílu: Jiří Lebedinský 604 187 273 JiriLebedinsky@centrum.cz
Sekretář oddílu: Jiří Červenka 605 253 010 autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
Trenér MŽ: Tomáš Čekal 739 211 794 tomas.cekal@seznam.cz
Asistent trenéra:  Vladimír Křivský 739 339 247 vkrivsky@seznam.cz

www.fotbaljaromer.cz



GRYF ŚWIDNICA

GRYF ŚWIDNICA vznikl v  roce 2006. Jeho zakladatelem je současný předseda pan Dariusz 
Jaworski.

V posledních letech se  klub rozvíjel velmi dynamicky. Nyní je v klubu jedenáct věkových skupin, 
a to od ročníku 2008 do ročníku 1997. Sportovních aktivit se účastní více než 240 mladých hráčů.

Naši fotbalisté úspěšně reprezentují svůj Klub na mnoha turnajích v tuzemsku i v zahraničí a jsou 
též povoláváni do  mužstev na makroregionální a celopolské úrovni. 

GRYF   již mnoho let organizuje cyklus prestižních fotbalových turnajů SILESIAN CUP (letní 
a zimní edice – www.SILESIANCUP.pl), které již mají v Polsku své renomé a na něž Vás srdečně 
zveme. Závodů se zúčastní týmy z Polska a Evropy. Každoročně hostíme ve Świdnici více než  tisíc 
mladých adeptů kopané.

Ve Vašem turnaji nastoupí tým 2001 a mladší.

Trenér: Grzegorz Solarz
Vedoucí: Arkadiusz Felich

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 postopili 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
Klub. barvy – modro-žluté

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

Kontakt
Jůnova 63, 517 54 Vamberk

Vrchní řada zleva: trenér - Grzegorz Solarz, Aleksander Kulczyński, Patryk Dera, Sebastian Jenke, 
Michał Dylewicz, Daniel Jarosiński, Miłosz Stróżyk, Szymon Wojciechowski, Patryk Mielnik, 
Tomasz Strączek, Jakub Filipczak, Szymon Ciunajtis, Kierownik - Arkadiusz Felich. Spodní řada 
zleva: Michał Ociepka, Angielos Daras, Bartosz Matyjaszczyk, Aleksander Mackiewicz, Radosław 
Natanek, Olivier Winnicki, Marcin Kardasz, Michał Kasprzyk.

Vrchní řada zleva: trenér Halamka Jaromír, Ksandr David, Šimeček Petr, Halamka Jakub, 
Chaloupka Jakub, Flídr Ondřej, Kovaříček Vojtěch. Spodní řada zleva: Kočí Štěpán, Dostál Štěpán, 
Olšavský Marián, Myška Tomáš, Petr Radim. 



Tabulka

RMSK 
Cidlina

FK Černilov 
„A“

FK Černilov 
„B“

TJ Sokol 
Hořiněves FC HK dívky FC Olympia 

HK
FC Nový 

HK FK Jaroměř GRYF 
ŚWIDNICA

TJ Baník 
Vamberk BODY SKÓRE MÍSTO

RMSK 
Cidlina :

FK Černilov 
„A“ :

FK Černilov 
„B“ :

TJ Sokol 
Hořiněves :

FC HK dívky :

FC Olympia 
HK :

FC Nový 
HK :

FK Jaroměř :

GRYF 
ŚWIDNICA :

TJ Baník 
Vamberk :



Rozlosování zápasů

Hřiště 1

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

8.45 FC Olympia HK – FK Černilov A : 1

9.03 TJ Sokol Hoříněves – FC HK dívky : 3

9.21 RMSK Cidlina – Gryf Swidnica : 5

9.39 FC HK dívky – FC Olympia HK : 7

9.57 Gryf Swidnica – TJ Sokol Hoříněves : 9

10.15 FC HK dívky – FK Černilov A : 11

10.33 FC Olympia HK – Gryf Swidnica : 13

10.51 TJ Sokol Hoříněves – FC Nový HK : 15

11.09 Gryf Swidnica – FC HK dívky : 17

11.27 FC Nový HK – FC Olympia HK : 19

11.45 Gryf Swidnica – FK Černilov A : 21

12.10  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE

12.50  VYSTOUPENÍ MAŽORETEK

13.00  EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ: TRENÉŘI vs AMFORA

14.00 RMSK Cidlina – FK Jaroměř : 22

14.18 TJ Sokol Hoříněves – FK Černilov B : 24

14.36 FK Černilov A – RMSK Cidlina : 26

14.54 FK Jaroměř – TJ Sokol Hoříněves : 28

15.12 FK Černilov B – FC Olympia HK : 30

15.30 TJ Sokol Hoříněves – RMSK Cidlina : 32

15.48 FC Olympia HK – FK Jaroměř : 34

16.06 FK Černilov A – TJ Sokol Hoříněves : 36

16.24 RMSK Cidlina – FC Olympia HK : 38

16.42 FK Jaroměř – FC HK dívky : 40

17.00 FC Olympia HK – TJ Sokol Hoříněves : 42

17.18 FC HK dívky – RMSK Cidlina : 44

17.45   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Hřiště 2

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

8.45 FK Černilov B – Baník Vamberk : 2

9.03 FK Jaroměř – FC Nový HK : 4

9.21 FK Černilov A – FK Černilov B : 6

9.39 Baník Vamberk – FK Jaroměř : 8

9.57 FC Nový HK – RMSK Cidlina : 10

10.15 FK Jaroměř – FK Černilov B : 12

10.33 RMSK Cidlina – Baník Vamberk : 14

10.51 FK Černilov A – FK Jaroměř : 16

11.09 FK Černilov B – RMSK Cidlina : 18

11.27 Baník Vamberk – TJ Sokol Hoříněves : 20

12.10  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE

14.00 FC HK dívky – FC Nový HK : 23

14.18 FC Olympia HK – Baník Vamberk : 25

14.36 FC Nový HK – Gryf Swidnica : 27

14.54 Baník Vamberk – FC HK dívky : 29

15.12 FC Nový HK – FK Černilov A : 31

15.30 Gryf Swidnica – Baník Vamberk : 33

15.48 FC HK dívky – FK Černilov B : 35

16.06 Baník Vamberk – FC Nový HK : 37

16.24 FK Černilov B – Gryf Swidnica : 39

16.42 Baník Vamberk – FK Černilov A : 41

17.00 FC Nový HK – FK Černilov B : 43

17.18 Gryf Swidnica – FK Jaroměř : 45



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



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

 fotografi 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

 fi remní akce
společenské a sportovní akce, plesy, teambuilding

 neadresná distribuce

w w w . s t u a r t e . c z







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  fl uorovanými skleníkovými plyny 
a  regulovanými látkami dle certifi kátu 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. Certifi kaci 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 fi rmy)
Obránců míru 100
503 02 Předměřice nad Labem

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

Emy Destinové 971
500 09 Hradec Králové

Holubec Martin

IČO: 76111431
DIČ: CZ6609050074

Tel.: 603 164 856
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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.:

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

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

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?

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

vracejí na trh.

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

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

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

úrovně technologie jednotlivých papíren. TŘÍDĚNÍ

PAPÍR

PLASTY
SMĚSNÝ ODPAD

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

Jak probíhá recyklace plastu?
PET lahve:

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

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

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

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

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

Zbytkové tvrdé plasty, jako jsou plastové hračky, kanystry, květináče, kelímky apod.:
 � jsou drceny,
 � 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-
cifi ckých technických podmínek.
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Advokátní kancelář KALCSO/VESECKÁ/
KROPÁČOVÁ KALCSOVÁ

Aleš Pražák

B+L střechy – Petr Ličman a Zdeněk Brož

BETONOV

Daniel Zumr – Truhlářství

David Horák

DENT UNIT s. r. o.

EKB – úklidové služby

EU COPY s.r.o. – Ing. Václav Stöhwasser

Eva a Láďa Skákalovi

fa Ježek

FELIX STEEL, a. s.

František Kerhart

Hovorkovi

Jaromír Pavel

Ing. Jaroslav Jakub, překladatelské služby

Klub dobré pohody Černilov

LAVIS CZ – Jiří Štěnička

Malečkovi

Monika Machová

MUDr. Tomáš Hrdina Diabetologická 
ambulance Opočno

Petr Štefan

Radek Lorenc

Roman Hrnčíř

SV METAL spol. s r. o.

Václav Zikmund a Lenka Žídková

Viktor Kadaník



Alena Rýdlova

Královéhradecký krajský 
fotbalový svaz

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


