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



Realizační tým 
Memoriálu Hýni Horáka

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 úspěc h nultého ročníku Memoriálu 

se stane základem pro vytvoření 

každoroční tradice.



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, věcné ceny a diplom. První 
tři týmy obdrží medaile a hodnotné ceny pro každého hráče.

 � Vítěz převezme putovní pohár. Poháry a ceny obdrží nejlepší hráči každého týmu, nej-
lepší 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 pokuse 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 1.1.2000 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 a pití ve stánku.

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

 Rozhodčí

Leoš Slavíček (ČFL) 
Lukáš Vojtěch (divize) 
Vladan Haleš (divize) 
Jan Staněk (divize) 
Zbyněk Novotný (divize) 
Aleš Šob (divize)



RMSK Cidlina „B“

Vrchní řada zleva: trenér Pavel Šoltys, Filip Drobný, Matěj Váňa, Ondřej Špinka, Oliver 
Velich, Martin Kiec, David Hruška, Jakub Štipák, Vít Fuxa, Petr Staněk, Tomáš Podnecký, 
Filip Firbacher, trenér Petr Průcha. Spodní řada zleva: Martin Kopřiva, Lukáš Heger, Štěpán 
Podsadlo (nyní FC HK), Jakub Novák, Jáchym Tuček, Pavel Kopecký, Matěj Škarýdko, Pavel 
Pokorný, Štěpán Blažek a Filip Zvěřina. Leží Dominik Šoltys a Tomáš Ježek.

Klub RMSK Cidlina byl založen v  roce 1995 
a od té doby se postupně stal druhým nej-
větším mládežnickým střediskem v  Krá-
lovéhradeckém kraji, který má přes 200 
aktivních členů. Z  líhně tohoto klubu již 
vzešlo několik mládežnických reprezentan-
tů, 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 nej-
větší klenot, který v  našem klubu vyrůstal 
– Václav Pilař, současný hráč bundesligo-
vého Wolfsburgu a  reprezentant České re-
publiky.  V  současné době hrají žákovské 
týmy nejvyšší soutěž v  ČR a  vedou si v  ní 
velmi dobře, hráči kategorie U15 se napří-
klad probojovali na Nike Premier Cup, na 
kterém startují jen nejlepší dva týmy z ka-
ždé skupiny žákovský ligy. V  dorostenecké 
kategorii hraje mladší dorost Východočeský 

přebor 19letých a dorost U19 pak českou ligu 
staršího dorostu. Tým dospělých RMSK Cid-
lina hraje již pátým rokem čtvrtou nejvyšší 
soutěž v ČR, a to Divizi C, juniorský tým pak 
nastupuje v Krajském přeboru.
Velmi snaživý ročník, těší nás množství hrá-
čů, které jsme s  kolegou Pavlem Šoltysem 
oslovili. Hráči chodí poctivě trénovat a  od-
měnou jim bylo sedmé místo v  lize žáků 
a  vítězství na turnaji sportovních středisek 
mládeže (SpSM), díky kterému postoupili 
do semifi nále Danone cupu a posléze obsa-
dili 3. místo na tomto turnaji. Jen jeden gól 
úplně v  závěru turnaje nás nekvalifi koval 
do fi nále tohoto turnaje, ve kterém jsme 
mohli bojovat o  účast na světovém fi nále 
v Londýně. 
Petr Průcha, Pavel Šoltys trenéři RMSK Cid-
lina Nový Bydžov roč. nar. 2001.



FK Černilov „A“

Vrchní řada zleva: asistent trenéra Viktor Kadaník, hlavní trenér Jiří Havlas, Natálie Žídková, Martin 
Hynek, Šimon Fibír, Tomáš Kadaník, Martin Flégl, Matěj Obzina, David Černý, Lukáš Mikunda. Spodní 
řada zleva: Tomáš Tkačík, Michael Dolejší, Horák Hubert, Václav Mach, Vojtěch Šmied, Vojtěch Svatoň, 
Jakub Hovorka, Jakub Chudý. Gólman Marek Čuda.

Jako všude jinde, i v naší obci se stal fotbal oblí-
benou hrou. Po první světové válce dostali místní 
ctitelé této hry pěkné hřiště uprostřed obce. Ne-
existoval organizovaný klub a na hřišti se odehrá-
valy boje mezi hráči z Černilova a přilehlých obcí. 
Výstavbou nové školní budovy bylo hřiště zruše-
no. 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 pro-
pagátory myšlenky založit v obci klub a vybudovat 
hřiště. Místní národní výbor jim vyšel vstříc a vy-
budoval hřiště na kopanou v areálu koupaliště.
Počátky organizovaného fotbalového dění v  Čer-
nilově sahají do počátku 60. let minulého století, 
kdy se fotbalový oddíl zformoval ještě pod hlavič-
kou Sokola. Počátkem devadesátých let se poved-
lo brigádnicky vybudovat nové kabiny. Postupně 
se pak k  týmu mužů podařilo rozjet na slušné 
úrovni i týmy dorostu a žáků a povedlo se lépe or-
ganizovat činnost funkcionářů a  trenérů. Dalším 
krokem byla rekonstrukce hlavního hřiště, jeho 
stav se výrazně zlepšil, přesto díky jeho jílovité-
mu podloží není jednoduché ho udržet   v  ideální 
kondici. 

V  roce 2001 došlo k  osamostatnění fotbalového 
oddílu z důvodu odlišných názorů na činnost So-
kola v Černilově. Od té doby prochází fotbal v Čer-
nilově bouřlivým rozvojem. V roce 2003 bylo uve-
deno do provozu druhé (tréninkové) hřiště, čímž 
se výrazně zkvalitnily podmínky pro přípravu na-
šich borců.  Jednotlivé týmy dosahují krajské úrov-
ně. Nejvýše dosáhl A tým mužů, který hrál několik 
sezón krajský přebor. Aktuálně hraje druhým ro-
kem 1.A třídu. Naši hráči se prosazují na krajské 
úrovni, jsou členy okresních výběrů v mládežnic-
kých kategoriích. Dlouhodobě se orientujeme na 
práci s mládeží. 
Nejslavnější hráči: například ligisté - Richard Jukl, 
Pavel Černý, Václav Kotal, Martin Barbarič, Ladi-
slav Čermák, regionálně proslavení - Josef Ma-
ryanďuk, Petr Kollátor, Václav a Petr Šrámkovi, či 
stále hrající Radek Imlauf, Ladislav Kundrt a Petr 
Hrubý. Z  našich odchovanců, kteří ještě v  sou-
časnosti aktivně hrají, to dotáhli do divize Lukáš 
Zilvar a  Petr Motyčka. Věříme, že mezi našimi 
mládežníky je spousta talentů, kteří půjdou v je-
jich stopách.



FK Černilov „B“

Vrchní řada zleva: trenér Jaroslav Kosina, Dominik Hroneš, Vojta Hovorka, Jan Lankaš, Jiří Strnad, Lenka 
Kosinová, Vojta Tkačík, Tereza Ličmanová, asistent trenéra Tomáš Zelenka. Spodní řada zleva: Martin 
Chudý, Tomáš Krejza, Michal Palma, David Hrdina, Matěj Urban, Michal Hovorka, Klára Kosinová.

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.
Mladší žáci
Hráči a hráčka této kategorie (v týmu je i vicemis-
tryně ČR Natálka Žídková) hrají soutěž krajského 
přeboru a hráči, kteří hrají v této kategorii prvním 
rokem, také soutěž okresního přeboru. O této ka-
tegorii se dá říci, že patří mezi naše nejúspěšnější 
týmy, úspěšně si vedeme ve své skupině krajské-
ho přeboru a mužstvo okresního přeboru se pro-
bojovalo do semifi nále poháru Ladislava Škorpila 
mladších žáků. Nejlepší hráči této kategorie hrají 
žákovskou ligu za RMSK Nový Bydžov a patří sta-
bilně do základu hráčů okresních výběrů. Trenéry 
této kategorie jsou Jiří Havlas a Viktor Kadaník
Starší elévové
Hráči a hráčky (v  týmu jsou 3 dívky) hrají soutěž 
krajského přeboru. Do této kategorie jsme přeřa-
dili velké množství hráčů, kteří v  minulé sezoně 
hráli v kategorii mladších elévů, takže v letošním 
roce nastupují zpravidla proti hráčům o rok star-

ším a fyzicky vyspělejším. I přesto odehráli vyrov-
naná utkání a  na jejich výkonu je znát vynikající 
práce zapálených trenérů Jardy Kosiny, Tomáše 
Zelenky a vedoucího týmu Vladislava Urbana. Na 
jejich utkání je fantastická atmosféra, kterou vy-
tváří jejich fanklub prarodičů, rodičů a známých. 
Mladší elévové
Naše nejpočetnější kategorie (30 dětí). Dva týmy 
chlapců a dívek této kategorie dosahují velmi dob-
rých výsledků v okresním přeboru. Jejich soutěž je 
hrána vždy turnajově bez zveřejňování výsledků, 
ale myslíme, že můžeme zveřejnit, že většinu zá-
pasů jsme vyhráli a to velkým rozdílem.
U této kategorie působí trenéři Sláva Horák, Aleš 
Blažek, Luboš Veselovský, Richard Kadaník a Petr 
Voslař.
Nejmladší přípravka – fotbalová školička
Kluci a  holky v  této kategorii (3–5 let) se teprve 
seznamují jak s fotbalem, tak i s pohybem vůbec, 
učí se jak základy kopané, tak i samostatnosti for-
mou her s prvky soutěživosti. 
Trenéry této kategorie jsou Jarda Pokrupa a  Petr 
Benák mladší.



FK Jaroměř

Vrchní řada zleva: trenér Stanislav Khýr, Tomáš Petrásek, Petr Matuška, Lukáš Škalda, 
Matyáš Čekal, Ladislav Petr, Vojtěch Orct, Jakub Tomášů, Michaela Khýrová. Spodní řada 
zleva: Radek Beran, Josef Filip, Lukáš Hofman, Lukáš Houžvička, Vojtěch Petiška, David 
Čihulka, Zdenek Adamovič, Jakub Smotlacha. Leží Lukáš Červenka.

K  dnešnímu dni má Fotbalový klub Jaroměř 8  mužstev, z  toho 6  mládežnických. Kromě 
,,B“ týmu mužů hrají všechna tato mužstva Krajské přebory a vedou si v nich velmi dobře. 
V mládežnických týmech máme řadu hráčů ve výběrech OFS Náchod. V týmu mladších žáků 
je jich dokonce hned 10. Filozofi í oddílu je vychovávat své vlastní hráče a zapojovat je po-
stupně až do kategorie dospělých.

Největší sportovní úspěchy oddílu: 
1928 utkání se Slavií Praha a Spartou Praha
1947 fi nále mistrovství Čech (dorost)

1962 vítěz poháru Východočeského kraje
1973 postup do Divize mužů
2008 vítěz poháru KFS (dorost)

Informace a kontakty (Mladší žáci):
Fotbalový klub Jaroměř, Růžová 440, Jaroměř 551 01
Rok založení oddílu: 1908, Klubové barvy: červená, bílá, modrá

Předseda oddílu – Jiří Lebedinský 604 187 273 / JiriLebedinsky@centrum.cz
Místopředseda oddílu – Jiří Červenka 605 253 010 / autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
Trenér MŽ – Stanislav Khýr 605 173 350 / stanislavkhyr@seznam.cz
Asistent trenéra – Vladimír Křivský 739 339 247 / vkrivsky@seznam.cz

 www.fotbaljaromer.cz



FC Hradec Králové dívky

Vrchní řada zleva: Karel Jonáš, Tereza Kotoučková, Karolína Lošanová, Natálie  Žídková, 
Tereza Ličmanová, Hana Schejbalová, Jiří Hruška. Spodní řada zleva: Kateřina Nosková, 
Lucie Pavlíčková, Michaela Khýrová, Zuzana Dostálová, Tereza Stejskalová, Eva Hrušková.
Leží Hana Horváthová.

Fotbal žen byl v Hradci Králové založen v roce 1967 a své působiště měl dlouhá léta na hřišti 
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 republikové 
soutěže žen a dívek, navíc děvčata přípravkového a žákovského věku hrají okresní soutěže 
s chlapci. V mládežnických kategoriích patří hradecká děvčata k nejlepším v republice, což 
dokládá několik titulů mistryň ČR (starší žákyně a přípravka) a celá řada medailových umís-
tění v ligových soutěžích ve všech kategoriích.

Ligové mladší žákyně v této sezóně získaly na mistrovství ČR bronzové medaile! Za velký 
úspěch považujeme i zisk stříbrných medailí v Poháru L. Škorpila, kde startovaly výhradně 
kmenové hráčky FC HK.

Sezóna 2012/13 – trenéři a kontakty
Starší žákyně – Pechar Zdeněk 725 247 658
Mladší žákyně – Hruška Jiří 604 206 048
Přípravka – Hrušková Eva 606 644 760



S kopanou se v Kuklenách začínalo již v roce 
1901. Dne 28.3.1901 byl na schůzi cyklistic-
kého kroužku podán návrh bratří Marků na 
založení odboru hry míčem kopaným. A tak 
na louce Paseka bylo sehráno první fotbalo-
vé utkání mezi fotbalovým kroužkem z Par-
dubic (později SK Pardubice) a  fotbalisty 
Kuklen. To bylo v neděli 15. záři 1901. Utkání 
skončilo vítězstvím Pardubic 3:0. V té době 
byli nejčastějšími soupeři hráčů Kuklen 
týmy Pardubic, Jičína a Chrudimi. V posled-
ním utkání před 1.světovou válkou byli v Ku-
klenách hosty fotbalisté z Chrudimi a byli to 
také oni, kdo zvítězil vysoko 7:2.

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, kde 

jsou k dispozici dvě travnatá hřiště a jedno 
menší hřiště s umělou trávou, o která peču-
je město, a  velmi dobré zázemí, budované 
zejména během uplynulého sedmiletého 
období postupně vedením klubu, k  čemuž 
svojí aktivní podporou mládežnického spor-
tu velmi výrazně přispěla i grantová politika 
vedení města Hradec Králové.

Naše práce se dlouhodobě, tj. více jak 16 let 
orientuje převážně na sportující mládež, 
přičemž nejrazantnější nárůst počtu členů 
i výkonnosti jednotlivých družstev spadá do 
uplynulého desetiletého období.

V  roce 2011 oslavil klub své 110. výročí od 
založení.

 http://www.fcolympia.cz

FC Olympia Hradec Králové



FC Slavia Hradec Králové

FC Slavia Hradec Králové vznikl v  roce 1991 zalo-
žením samostatného fotbalového klubu s  práv-
ní subjektivitou. Historicky navazuje na činnost 
a  fotbalové tradice SK Slavia Hradec Králové 
(vznik v r. 1921), TJ Slovan Hradec Králové – oddíl 
kopané (vznik počátkem 50. let minulého století) 
a TJ Slavia Hradec Králové – oddíl kopané (vznik 
v roce 1966 spojením TJ Slovan a TJ Žižka). 

Počet mužstev –KFS KH kraj  – 6  a OFS Hradec – 2
Průběžný počet členů ve FAČR – 120 členů

Před založením klubu není k  dispozici dostatek 
písemných materiálů.
1921  založení SK Slavia Hradec (520 členů) 

– Severočeská župa
1932  vybudováno krásné hřiště u plováren
1964  st. dorost – postup do kr. přeboru (vede-

ní trenérem Karlem   Špidlenem). Muž-
stvo mužů bylo dlouholetým účastníkem 
1. A třídy.

1976  ocenění ČFS za úspěšnou práci s  mládeží 
(zejména J. Hašana)

80./90. léta podíl na výstavba sportovní haly TJ
1991  vznik FC Slavia Hradec, do r. 2000  byla je-

jich součástí i mužstva ženské kopané. Fot-
balový klub se po celou dobu snažil kvalitně 
pracovat s  mládeží a  vytvářet si základ-
nu pro mužstvo dospělých. Mládežnická 

mužstva hrála pravidelně krajské soutěže 
Vč. a  Kh kraje. Oddíl uspořádal  4  ročníky 
Memoriálu J. Zumra starších žáků, v  jehož 
tradici se dále pokračuje.

1994  mužstvo dospělých – zápas o  postup do 
krajského přeboru

2006  starší dorost –postup do Divize, oba doros-
ty vyhrály krajské poháry ve své kategorii

2008  mužstvo dospělých –postup do 1. B. třídy 
a po dalších dvou letech se stal účastníkem 
krajského přeboru

2012  starší dorost – vyhrává Východočeský přebor 
2012  zahájena rekonstrukce sportovního are-

álu a  potřebným zázemím (2 hřiště – jed-
no s  umělým povrchem). Po přechodnou 
dobu budou tak „sešívaní“ fotbalisté vy-
užívat sportovního zařízení FC Nový Hra-
dec a  Sokola Malšovice, se kterými úzce 
spolupracuje.

Ve Slavii Hradec jsme  přesvědčeni, že se  bude 
i  nadále dařit  práce s  mládeží, které i  nadále 
umožní  sportovní vyžítí a  vytvoří podmínky pro 
výchovu vlastních hráčů pro mužstvo dospělých. 
Rádi mezi sebou přivítáme  příznivce Slavie Hra-
dec, bývalé hrače, kteří by  klubu v  této zásluž-
né činnosti pomohli.

 www.fcslaviahradeckralove.cz



TJ Sokol Stěžery

Vrchní řada zleva: trenér Marcel Tuček, Jakub Zikl, Jiří Novotný, František Řehák, Jiří 
Doležal, Daniel Štěnička, Jakub Černý, trenér Jindřich Radoň. Spodní řada zleva: Radek 
Tyrych, Jan Ledvinka, Lukáš Prokop, Jáchym Tuček, Filip Žáček, Tomáš Kotlář, Jakub Jedlička. 
Leží Jakub Tichý.

Ve Stěžerách se fotbal začal hrát organizo-
vaně až koncem padesátých let minulého 
století. Právě letos slavíme 55  let fotbalu 
ve Stěžerách (a  100  let TJ  Sokol Stěžery). 
O  minulém víkendu (18.–19.  května) pro-
běhla oslava na hřišti „Velkým fotbalovým 
víkendem“. Hrála všechna naše mužstva od 
minipřípravek až po starou gardu. Ta si to 
rozdala v  hlavním sobotním utkání se sta-
rou gardou Spartaku ZVU Hradec Králové.

V oddíle se snažíme o výchovu nových fotba-
listů, v  soutěžích máme přihlášeny 2  týmy 
mladších přípravek, starší přípravku (7+1), 
mladší a starší žáky (od ročníku 2001-12 ve 
spojení s AFK Probluz), dorost a muže. Kro-
mě dorostu všechny týmy startují v  okres-
ních soutěžích.

Výraznou osobností ve výchově mládeže 
byl až do své smrti v roce 1986 „bratr“ Josef 
Preisler, v  jedné osobě předseda TJ Sokol, 
trenér, hlavní organizátor veškeré činnos-
ti. V jeho době měly Stěžery družstvo žáků 
a dorostu. Postupně přibývaly další katego-
rie.  Po něm  převzal vedení TJ Sokol Stěže-
ry Přemysl Šanc. Ten má největší zásluhu 
na rozšíření a  hlavně zvelebení sportovní-
ho areálu ve Stěžerách. Podobně jako jeho 
předchůdce se i  on se stará nejen o  spor-
tovní,  ale i  o  kulturní vyžití nejen členů TJ. 
Organizuje na hřišti různé akce: čarodějnice, 
dětský den, ukončení prázdnin… 



TJ Sokol Třebeš

Trenéři zleva: Jakub Ludvík a  Vladislav Heřman. Vrchní řada zleva: Vladimír Píro, Matěj 
Bena, Vojtěch Janata, Richard Kuneš, Dominik Ćížek, Lukáš Kvíz, Vojtěch Málek, Petr 
Hloušek, Jakub Kudrna. Spodní řada zleva: Sebastian Zahradník, Jaroslav Bleha, Jakub 
Franta, Martin Červinka, Martin Štaier, Kristián Zahradník. Leží Tomáš Zaal.

V současné době má fotbalový oddíl Sokol Třebeš 13 mužstev, ve kterých je zapojeno více 
než 200 hráčů, počínaje těmi nejmenšími v přípravkové školičce až po starou gardu. Všechny 
mládežnické kategorie hrají minimálně krajský přebor a starší dorost dokonce českou doro-
steneckou ligu. V oddíle jsou zapojeny i dívčí celky (od přípravky po mladší žákyně a v příští 
sezoně i dorostenky).

Kontakty na klub a na jednotlivé trenéry mládežnických celků 

Sokol Třebeš, Školská ul., Hradec Králové 11
Předseda oddílu – Martin Zbořil
Trenéři MŽ 
Vladislav Heřman  733 645 784
Jiří Matějka 777 612 095



TJ Baník Vamberk

Trenéři zleva: Robert Ptáček, Jiří Kotýza, Marek Pavlovský. Vrchní řada zleva: Trejtnar Daniel, 
Braun Hynek, Mikyska Filip, Muller Radek, Ptáček Robin, Tačík Matěj, Pavlovský Tomáš, Ptáček 
Michael. Spodní řada zleva: Žák Martin, Skála Daniel, Kotýza Jan, Šimeček Petr, Halamka Jakub, 
Koleš Michal, Král Daniel, Novák Rostam.

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

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

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 
celoživotní vykonanou prá-
ci pro český fotbal, za více 
jak 37 let práce s  mládeží, 
z toho 33 let ve funkci před-
sedy KM OFS

Kontakt
Jůnova 63, 517 54 Vamberk



Tabulka

RMSK 
Cidlina „B“

FK Černilov 
„A“

FK Černilov 
„B“ FK Jaroměř FC HK dívky RMSK 

Cidlina „A“

RMSK 
Cidlina „B“

FK Černilov 
„A“

FK Černilov 
„B“

FK Jaroměř

FC HK dívky

RMSK 
Cidlina „A“

FC Slavia HK

TJ Sokol 
Stěžery

TJ Sokol 
Třebeš

TJ Baník 
Vamberk



FC Slavia HK TJ Sokol 
Stěžery

TJ Sokol 
Třebeš

TJ Baník 
Vamberk BODY SKÓRE MÍSTO

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:



Rozlosování zápasů

Hřiště 1

ČAS SOUPEŘ 1 SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.20 FK Černilov „A“ – FK Černilov „B“ : 1

8.48 TJ Sokol Třebeš – FC Slavia HK : 2

9.06 FK Jaroměř – FC HK dívky : 4

9.24 TJ Baník Vamberk – FK Černilov „B“ : 6

9.42 FC Slavia HK – FK Jaroměř : 8

10.00 FK Černilov „A“ – TJ Baník Vamberk : 10

10.18 TJ Sokol Třebeš – FK Jaroměř : 12

10.36 FC Slavia HK – FK Černilov „A“ : 14

10.54 TJ Sokol Třebeš – TJ Baník Vamberk : 16

11.12 FC Slavia HK – TJ Sokol Stěžery : 18

11.30 TJ Sokol Třebeš – RMSK Cidlina „A“ : 20

11.48 FC Slavia HK – TJ Baník Vamberk : 22

12.06 DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE

13.00 TJ Sokol Stěžery – RMSK Cidlina „B“ : 24

13.18 TJ Sokol Třebeš – FK Černilov „B“ : 26

13.36 TJ Sokol Stěžery – FK Černilov „A“ : 28

13.54 FC Slavia HK – RMSK Cidlina „A“ : 30

14.12 FK Černilov „B“ – TJ Sokol Stěžery : 32

14.30 RMSK Cidlina „A“ – FK Černilov „A“ : 34

14.48 FK Jaroměř – TJ Sokol Stěžery : 36

15.06 TJ Sokol Třebeš – FC HK dívky : 38

15.24 RMSK Cidlina „A“ – FK Jaroměř : 40

15.42 TJ Sokol Třebeš – FK Černilov „A“ : 42

16.00 RMSK Cidlina „A“ – FK Černilov „B“ : 44

16.30  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ



Hřiště 2

ČAS SOUPEŘ 1 SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.40 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

8.48 RMSK Cidlina „A“ – TJ Sokol Stěžery : 3

9.06 FK Černilov „A“ –  RMSK Cidlina „B“ : 5

9.24 TJ Sokol Třebeš – TJ Sokol Stěžery : 7

9.42 RMSK Cidlina „A“ – FC HK dívky : 9

10.00 RMSK Cidlina „B“ – FK Černilov „B“ : 11

10.18 TJ Sokol Stěžery – FC HK dívky : 13

10.36 RMSK Cidlina „A“ – RMSK Cidlina „B“ : 15

10.54 FK Jaroměř – FK Černilov „B“ : 17

11.12 FC HK dívky – FK Černilov „A“ : 19

11.30 FK Jaroměř – RMSK Cidlina „B“ : 21

11.48 FC HK dívky – FK Černilov „B“ : 23

12.06 DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE

13.00 FK Jaroměř – FK Černilov „A“ : 25

13.18 RMSK Cidlina „A“ – TJ Baník Vamberk : 27

13.36 FC HK dívky – RMSK Cidlina „B“ : 29

13.54 FK Jaroměř – TJ Baník Vamberk : 31

14.12 TJ Sokol Třebeš – RMSK Cidlina „B“ : 33

14.30 FC HK dívky – FC Slavia HK : 35

14.48 RMSK Cidlina „B“ – TJ Baník Vamberk : 37

15.06 FC Slavia HK – FK Černilov „B“ : 39

15.24 TJ Sokol Stěžery – TJ Baník Vamberk : 41

15.42 FC Slavia HK – RMSK Cidlina „B“ : 43

16.00 FC HK dívky – TJ Baník Vamberk : 45

16.30  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ



Generální partner



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

VÝROBA, MONTÁŽE A SLUŽBY
V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

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

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



TISKÁRNY

BNBBNB

Jako poskytovatel služeb v oblasti tisku a knihařského zpracování 
nabízíme různé polygrafické služby. Zaměřujeme se na celý proces 
v ofsetovém tisku, grafiky a knihařského zpracování. Naším cílem je 
poskytnout vám všechny výrobky a služby ve vynikající kvalitě. 

Sortiment polygrafických výrobků
– katalogy, návody, skládačky, brožury, kalendáře, časopisy a knihy
– letáky, plakáty, formuláře, dopisní papíry, mapy
– pohlednice, panoramatické pohlednice a leporela
– samolepky, vizitky, visačky, lepené bloky, obaly
– vysekávané desky s jednoduchým a dvojitým hřbetem

Sortiment polygrafických služeb
– výtvarný návrh, grafická úprava tiskovin, nátisk, skenování, DTP, 
   předtisková příprava, CTP
– archový ofsetový tisk
– řezání, vysekávání, snášení, falcování, bigování, perforování a ořez
– zlacení, UV lak, laminace, slepotisk, číslování a vazba V1, V2, V4, V8
– rozvoz a distribuce zakázek

TISKÁRNY B.N.B. spol. s r. o. 
Náchodská 446
Velké Poříčí  549 32

tel.:  491 482 267, 491 481 916
e-mail: tisk@tiskarnybnb.cz
e-mail studio: studio@tiskarnybnb.cz



• Pojištění majetku občanů (rodinný 

dům, domácnost, rekreační chata…) 

+ připojištění odpovědnosti v  běž-

ném občanském životě s  nulovou 

spoluúčastí, to vše až s 25% slevou

• Povinné ručení a  havarijní pojištění 

+ další možná připojištění (čelní sklo 

+ ostatní skla, srážka se zvěří atd.) 

až 40% sleva

• Pojištění podnikatelů – až 35% sleva

• Úrazové pojištění s velkým množstvím 

rizik – klient si může namodelovat 

úrazové pojištění podle svých potřeb 

a životní situace

• Penze s garancí: zajímavá alternativa 

k nynějšímu 2. a 3. pilíři se spoustou 

výhod

Tomáš Urban
pojišťovací poradce

+420 732 160 250

+420 495 083 941 turban@koop.cz



VOJTĚCH KULHÁNEK s.r.o.

tř. Karla IV. 662, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 211 365

www.vseprokolo.cz

NA POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ SLEVY

VE VY� S� I 10 % Z NÁKUPU
u firmy VOJTE� CH KULHÁNEK s.r.o.

Poukázka neplatí na zlevněné či akční 
produkty. Platba možná pouze v hotovosti. 
Platnost do 31. srpna 2013.

� � �
P O U K Á Z K A







Advokátní kancelář KALCSO/VESECKÁ/
KROPÁČOVÁ/KALCSOVÁ
Aleš Pražák
ARMAT spol. s r. o.
Autodoprava – Radim Drtílek
B+L střechy – Petr Ličman a Zdeněk Brož
BETONOV
Český rozhlas Hradec Králové
Daniel Zumr – Truhlářství
David Horák – Mlýny Voženílek
DENT UNIT s. r. o.
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s
EKB – úklidové služby
Eva a Láďa Skákalovi
fa Ježek
FELIX STEEL, a. s.
František Kerhart
Hana Malečková a Anna Tomanová
Jan Skákal – truhlářství

Jaromír Pavel
Ing. Jaroslav Jakub, překladatelské služby
Jiří Slezák – Kuchyně JS
Jiří Štěnička
Klub dobré pohody Černilov
Lucie a Jiří Strnadovi
Martin Holubec
Miroslav Čuda
Monika Machová
MUDr. Tomáš Hrdina Diabetologická 
ambulance Opočno
Petr Štefan
PILATES-FITNESS – Šárka Riebel
Radek Lorenc
Richard Fibiger
Roman Hrnčíř
SEVEN HK, s. r. o.
Václav Zikmund a Lenka Žídková



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.



Milan Malý

Alena Rýdlova

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


