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



Realizační tým  
Memoriálu Hýni Horáka

Poděkování

Děkujeme všem partnerům,  

firmám, rodinám i jednotlivcům

za finanční a věcné dary  

i další formy projevené podpory.

 Vaší pomoci si velmi vážíme a věříme, 

že ani v letošním roce  

Vaši důvěru nezklameme.



Pravidla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dovednostní disciplíny

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

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

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

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



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

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

B. Technická ustanovení

I. Účast na turnaji
Turnaje se mohou zúčastnit hráči narození po 1. 1. 2004 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.



Rozhodčí



Jiří Říha
Věk: 42 let
Vyjádření k vaší účasti na Memoriálu Hýni Horáka: 
Memoriál Hýni Horáka řadím na žebříčku svých priorit opravdu hodně vyso-
ko. Ať už z důvodu výborné organizace, skvělých lidí a úžasné atmosféry, tak 
i z osobních důvodů, kdy maminka Hynka je má kamarádka od dětství, kdy 
jsme spolu navštěvovali „základku“ a potom i chvilku gymnázium. Letos na-
posledy jako rozhodčí a zároveň poprvé jako trenér. Před pořadateli smekám 
a dávám symbolicky palec nahoru.



UKÁZKA 
FREESTYLE
8.30

JAN WEBER
7� mistr světa

5� mistr Evropy
11� mistr ČR 

WWW.HONZAWEBER.COM

VÝUKA 
TRIKŮ
PRO VŠECHNY ZÁJEMCE

9.00–15.00
9.00–12.00 JAN WEBER
9.00–15.00 MILAN BENDA

Cena KFS za 3. ročník turnaje



Cena KFS za nultý ročník turnaje

Cena KFS za 3. ročník turnaje



Horní řada zleva: Jakub Sedláček, Matěj Tvrdek, Daniel Mádle, Lukáš Koller, Adam Macháček, 
Štěpán Hanuzka. Klečící zleva: Matěj Horyna, Vladimír Daňo, Matěj Gábel, Adam Pultar, 
Matyáš Tláskal. Ležící zleva: Patrik Klamta, Patrik Lán. Chybějící v  době focení: Jonáš 
Veselka.

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 vedly 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 Kar-
mín, Horyna, Kolář Ondřej, Vrabec, Bonhard, 
Jindra. Každý rok se  na  tento turnaj těšíme 
a  budeme jezdit, dokud nás pořadatelé bu-
dou zvát.

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

FC Nový Hradec Králové



FK Černilov

Stojící zleva: trenér Slavoj Horák, Tomáš „Béša“ Bešík, Ondřej „Bobča“ Brož, Ondřej „Tier“ 
Havelka, Michal „Mišák“ Hovorka, Lukáš „Lukáno“ Cejzlar, Jakub „Kubas“ Voslař, trenér Petr 
Voslař. Klečící zleva: Ondřej „Paprika“ Petrikovič, Tomas „Krejzič“ Krejza, Karel „Karlos“ 
Petrásek, Milan „Milhaus“ Havel. Ležící: brankář Tobiáš Vrabec. Chybějí v  době focení: 
Lukáš „Štěňátko“ Veselovský, Dominik „Domino“ Zídka.

Mládežnický fotbal v  Černilově má velmi 
vysokou úroveň, o  čemž svědčí nejen jeho 
současné výsledky a účast nejlepších hráčů 
všech kategorií v okresních i krajských výbě-
rech, ale především to, že i v současné „počí-
tačové“ době se zde fotbalu věnuje ve všech 
mládežnických kategoriích přes 100 chlapců 
a  dívek nejen z  regionu Černilovska, Libřic 
a  Librantic, ale i  Smiřicka, Ruseku, Slatiny 
a Hradce Králové.

Současný tým mladších žáků zůstal více-
méně pohromadě, jádro tvoří ostřílení borci 
ročníku 2004, které letos doplnily šikovné 
2005 a top 2006. Kluci jsou štikou krajského 
přeboru Královéhradeckého kraje, pakliže 
se  sejdou v  plné sestavě, dokážou porážet 
top týmy soutěže. Do  posledního podzim-
ního turnaje bojovali o  postup do  finálové 

skupiny, který ale smolně nevyšel. Na  jaře 
drží pěkné druhé místo skupiny 2 a  jsou 
jediným týmem, který dokázal zatím obrat 
o body suverénní Rychnov. Trenérsky tento 
tým vedou opět Slávek Horák, Petr Voslař 
a  nesmlouvavý Tomáš Urban. Řada hráčů 
patří do  kádru okresních výběrů. V  příštím 
roce tým počítá s  posílením o  výjimečné 
a  sehrané hráče ročníku 2006 a  věří opět 
v dobré výsledky v krajském přeboru Králo-
véhradeckého kraje.

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.



FK Jaroměř

Kádr týmu trénuje v  letošní sezoně trenér Jiří Rezek, tým nastupuje k  zápasům v  tomto 
složení:

Horní řada zleva: Matyáš Kordina, Jaroslav Horčička, Tomáš Pásler, Ondřej Macháň, Aneta 
Škodová, Lukáš Radil. Klečící zleva: Lukáš Kvapil, Lukáš Skalický, Dominik Bakeš, Michal 
Kočica, Tomáš Hepnar, Jiří Rezek, Aleš Antoš. Ležící: Filip Malý.

Historie jaroměřského fotbalu se  začala 
psát od roku 1903 po vzoru anglických dělní-
ků, kteří pracovali ve firmě Bondy a po práci 
proháněli míč po louce za přihlížení a pozdě-
ji i účasti jaroměřské mládeže. Tím vlastně 
začal zájem jaroměřských o novou sportovní 
hru – fotbal.

Tým mladších žáků FK Jaroměř startu-
jící na  tomto turnaji je v  letošní sezoně 
2016/2017 sestaven z  hráčů a  hráčky roč-
níku 2004 a 2005 pouze z vlastních hráčů. 
Počátek týmu se  počítá od  roku 2010, kdy 
většina hráčů s fotbalem začínala.Mužstvo 
v posledních dvou sezonách v kategorii star-

ší přípravky a mladších žáků bojuje ve finá-
lové skupině krajského přeboru s umístěním 
ve  středu tabulky a  je i  vítězem několika 
zimních halových turnajů.

Kontakt:

Fotbalový klub Jaroměř 
Růžová 440, Jaroměř 551 02

Trenér: Jiří Rezek  
tel: +420 604 904 825,  
e-mail: j.reza@seznam.cz
Vedoucí týmu: Jiří Skalický

www.fotbaljaromer.cz



RMSK Cidlina

Horní řada zleva: Malina Martin, Dvořáček Adam, Zákravský Dominik, Podhajský Tomáš, Malina Daniel, 
Novotný Jaroslav, Pizur Robert, Geldoň Martin. Spodní řada zleva: Staněk Vít, Smadiš Matěj, Firbacher Martin, 
Masařík Vojtěch, Reil Martin, Průcha Matěj, Petr David, Bolger Oliver.

Klub RMSK Cidlina byl založen v roce 1995 a od té doby 
se  postupně stal druhým největším mládežnickým 
střediskem v  Královéhradeckém 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 Diviš, Karel Zelinka, 
Jan Hanuš, Jan Kuchta a asi největší klenot, který v na-
šem klubu vyrůstal – Václav Pilař, hráč FC Viktoria Pl-
zeň a bývalý 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 dorost U19 Východočeský 
přebor a dorosty U16, U17 působí společně s FC Olym-
pia Hradec Králové v Českých ligách těchto kategorií. 
Tým dospělých RMSK Cidlina hraje na špici v Krajském 
přeboru.

RMSK Cidlina U12 
Náš tým je tvořen partou kluků, kteří jsou čistě z okol-
ních a  spřátelených týmů poblíž Nového Bydžova. 
V přípravkovém věku se kluci potkávali na okresních 

a  krajských soutěžích, kde nastupovali za  své ma-
teřské kluby. Současně z nich celá řada oblékala dres 
výběrů OFS, kde se paradoxně vytvořilo zdravé jádro 
našeho týmu. O  to lehčí pak byla práce realizačního 
týmu, který skládal budoucí tým RMSK U12, ročník 
2005. Jsme pyšní na to, že se u tohoto týmu podaři-
lo utvořit skvělou partu hráčů, kteří dokážou táhnout 
za jeden provaz a hlavně se jedná o hráče z okolí Novo-
bydžovska a Chlumecka. Touto cestou se chceme ubí-
rat i nadále. Stávající kádr čítá 20 hráčů a úspěšně jsou 
do něho začleňováni další hráči z přípravkového roční-
ku 2006. Působení v úvodní sezóně ligové soutěže lze 
rozdělit do dvou rovin. Podzimní část byla průměrná, 
značné výkyvy ve výkonosti a výsledcích, spousta hrá-
čů přivykala mnohem rychlejšímu tempu hry a mno-
hem vyšší kvalitě soupeřů, než se kterou se setkávala 
na krajské úrovni. Jarní část sezóny už přinesla herní 
progres, který se  projevil i  ve  výsledkovém posunu. 
V jarní části sezóny pak borci předváděli velmi solidní 
výkony a zejména ze špičkou naší skupiny jsme sehráli 
vždy vyrovnané partie. Hlavní devízou týmu je výborná 
tréninková morálka a skvělá parta.

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

Pavel Obermajer /trenér U12/ – tel.: +420 720 262 959
Bedřich Doskočil /trenér U12/ – tel.: +420 605 843 342
Aleš Petr /trenér U12/ – tel.: +420 724 369 256
Tomáš Podhajský /vedoucí mužstva U12/ – tel.: +420 777 696 302





TJ Baník Vamberk

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

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

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

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

Rok založení 1906, klubové barvy: modro-žluté

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

Kontakt na trenéry:
Kateřina Chocenská 
e-mail: jiko.kacka@seznam.cz 
tel.: -420 777 675 939 

Petr Štverák 
tel.: +420 733 774 568 

Horní řada zleva: trenérka – Chocenská Kateřina, Michalík Roman, Kotyza Lukáš, Jansa Josef, 
Šamaj David, Ferebauer Adam, trenér – Štverák Petr. Spodní řada zleva: Šebesta Jakub, Šmída 
Ondřej, Brožek David, Michalík Richard a Štveráková Adéla.



TJ Červený Kostelec

Horní řada zleva: M.  Hanuš (trenér), D.  Muller, A.  Jasanský, M.  Hanuš, J.  Lauterbach, 
M. Šedek, S. Dus, M. Tverskoj, R. Hanuš (vedoucí mužstva). Klečící zleva: P. Hanke, D. Pilc, 
A. Kašpar, O. Turek. Ležící: D. Šrůtek.

Datum 14. 6. 1913 se stal mezníkem, od něhož 
se datuje vznik sportovního klubu SK Červený 
Kostelec.

Fotbalový stadion byl slavnostně otevřen 
26. července 1936.

V průběhu let se v Červeném Kostelci hrály jak 
okresní soutěže, tak i divize.

V roce 1983–1984 začala rekonstrukce trávní-
ku hlavního stadiónu. Dne 11. května 1986 byl 
stadion slavnostně otevřen a v 17 hodin na-
stoupila stará garda Sparty proti A mužstvu.

V současné době máme 11 mužstev (od před-
přípravek až po muže), z toho 9 hraje krajské 
soutěže a 2 hrají okresní soutěže.

Kontakt:
Ing. Ladislav Jančík  
tel.: +420 608 841 921 
sekretář oddílu fotbalu TJ Červený Kostelec, z.s.



TJ Sokol Malšova Lhota

Horní řada zleva: Radim Lorenc, Viktor pražák, Markéta Schánělová, Daniel Černý, Kuba 
Moravec, trenér Martin Scháněl. Klečící zleva: Ondřej hájek, Vojta Pásler, Kuba Švarc, Ondra 
Vít, Vojta Slovák. Ležící zleva: Matyáš Holý, Josef Slovák.

TJ Sokol Malšova, z.s. je fotbalový klub s tra-
dicí od r. 1954. Největším úspěchem bylo do-
sažení divize v šedesátých letech dvacátého 
století. Od té doby se u nás hrály již jen kraj-
ské a  nyní okresní soutěže. Družstvo mužů 
hraje III. třídu hradeckého okresu. Mládež-
nická družstva od minipřípravky, přes mladší 
a starší přípravku až po mladší a starší žáky, 
hrají okresní přebory. 
Konkrétněji družstvo mladších žáků skončilo 
v loňském roce na pěkném 6. místě okresní-
ho přeboru. Na podzim 2017 se mu podařilo 
uspět v základní skupině „A“ a na jaro se tak 

kvalifikovat do finálové skupiny o přeborníka 
hradeckého okresu. Družstvo mladších žáků 
je smíšené, vedle kluků za něj stabilně hra-
je i  jedna dívka. Cílem pro letošní fotbalový 
rok je podávat dobré výkony v okresním pře-
boru i  okresním poháru Ladislava Škorpila. 
Na podzim 2017 bychom rádi zahájili soutěž 
v krajském přeboru mladších žáků.

Kontakty na klub: 
tel. trenéra: +420 736 521 869
e-mail: fotbal.malsovka@seznam.cz
www.malsova-lhota.cz



TJ Sokol Třebeš

Horní řada zleva: Filip Nun, Jakub Konečný, Ondřej Bartoníček, David Janča, trenér Pavel 
Novák, Jakub Truneček, Ondřej Válek, Petr Šilha, Vojtěch Zadrobílek, Matěj Nešetřil. Klečící 
zleva: Erik Řehůřek, Jan Jursík, Martin Bereš, Milan Eliáš, Vojtěch Čermák, Jáchym Vitásek. 
Ležící: Richard Hrnčíř. Chybí (protože fotí): trenér Radovan Válek.

Historie TJ Sokol Třebeš se  datuje od  roku 
1905, fotbalový oddíl vznikl v roce 1922. Letos 
v září tedy oslavíme 95. výročí činnosti. 
V  současnosti máme 300 aktivních hráčů 
ve  20 týmech. Mládežnické týmy hrají pra-
videlně krajské soutěže, ve kterých se často 
umisťují na  předních místech. Cílem klubu 
je vychovávat vlastní hráče, kteří později do-
stávají příležitost v „A“ týmu dospělých, kte-
rý v  aktuální sezóně postoupil do  krajského 
přeboru. 
Memoriálu Hýni Horáka se letos, stejně jako 
loni, účastní mladší žáci ročník 2004. V tom-
to ročníku máme aktuálně 16 kluků, kteří hrají 
pohromadě již několik let pod vedením tre-
nérů Radovana Válka a  Pavla Nováka. Kluci 
bojovali ve finálové skupině o titul přeborníka 
kraje v kategorii mladších žáků. Většina kluků 
již okusila i fotbal na velkém hřišti v kategorii 
starších žáků. 

Pro příští rok jsme se v Třebši rozhodli s roční-
kem 2004 postoupit o krůček dále a budeme 
startovat v nově vznikající soutěži „Česká di-
vize 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 dalšímu 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
Radovan Válek 
tel.: +420 604 240 509



TJ Sokol Třebeš dívky

Horní řada zleva: Lucie Fiedlerová, Al Sabagová Aya, Suchanová Eva, Machová Lucie, 
Petra, Haužvicová Daniela, Doležalová Klára, Lášková Lucie. Spodní řada zleva: Dvořáková 
Aneta, Pakostová Tamara, Čičaiová Lucie, Smutná Adéla, Smutná Tereza, Voříšková Adéla, 
Pakostová Adéla, Suchá Barbora.

Doslova na  zelené louce byl vybudován dívčí 
fotbal v  Sokolu Třebeš. V  roce 2009 začala 
významná osobnost dívčí kopané ve  městě 
pod Bílou věží Radka Kozlovská psát historii 
dívčího fotbalu v Třebši. Od založení dívčí čás-
ti klubu se daří postupně rozšiřovat hráčskou 
základnu a  dívky úspěšně hrají v  Okresních, 
Krajských a  celo-republikových soutěžích. 
V  každé kategorii má klub z  Třebše několik 
velmi talentovaných hráček, které následně 
reprezentují oddíl v různých dívčích výběrech. 
Starší přípravka patří v České republice k nej-
lepším a mladší žákyně hrají v Mezioblastním 
přeboru a o první místo. Za zmínku stojí ka-
nonýrka úspěšného týmu dorostenek Terka 
Janoušková, která v probíhající soutěži nastří-
lela již úctyhodných 30 gólů. Tým dorostenek 
v první sezóně svého působení ve 2. lize, boju-
je o čelo tabulky. Klub z Třebše se snaží pod-
porovat všechny hráčky z Královéhradeckého 
kraje hrajících např. Okresní soutěže s chlapci 
a snaží se jim dát šanci vyzkoušet si dívčí fot-

bal. Sokol Třebeš působí ve vlastním areálu, 
který je snadno dostupný MHD. Dívčí týmy 
připravují trenérky, které mají bohaté zku-
šenost z  1. ligy i  reprezentací. Legenda dívčí 
kopané Radka Kozlovská spolupořádá Me-
zioblastní přebor mladších žáky, v  loňském 
roce to byl Krajský přebor starších žákyň. 
V  zimním období pořádá Sokol Trebeš seriál 
zimních halových turnajů pro všechny dívčí 
kategorie, v létě pořádá klub turnaj pro kate-
gorii žen a během sezóny probíhají pravidelné 
tréninky brankářek. Rádi uvítáme na tréninku 
každou holku, dívku, slečnu i  ženu, která si 
chce vyzkoušet fotbal a případně ho začít hrát 
za dívčí týmy v Třebši.
DÍVÍČÍ FOTBAL V HRADCI KRÁLOVÉ = SOKOL 
TŘEBEŠ = HRDÁ NA SVŮJ KLUB
Kontakt:
Kontakty na klub a jednotlivé trenéry všech 
týmů Sokola Třebeš naleznete na  interne-
tové adrese www.trebes.cz.



SK Sparta Úpice

Horní řada zleva: trenér Jiří Říha, Jarda Trávnička, Štěpán Hanl, vedoucí týmu Roman 
Hebelka, Kamil Hebelka, Víťa Bekr, Petr Ferenc, asistent Jirka Marel. Spodní řada zleva: 
Pavel Fabián, Petr Kratochvíl, Pepa Zima, Adam Špringer. Ležící: Jakub Černý.

Klub byl založen v  roce 1919 a  jeho největ-
ší úspěchy se  datují do  ročníků 1959/60 
a 1963/64, kdy byl účastníkem 2. ligy. V sou-
časné době má klub stovky hráčů, kteří hrají 
v těchto soutěžích:

A-mužstvo - 1.A třída KFS
Dorost - Krajská soutěž KFS
Starší žáci - Okresní přebor TU
Mladší žáci - Krajský přebor KFS
St. přípravka „A“ - Okresní přebor TU
St. přípravka „B“ - Okresní přebor TU
Ml. přípravka - Okresní přebor TU
Minipřípravka - Okresní soutěž NA

Na  7. galavečeru KFS byla souklubí Úpice/
Rtyně udělena Junior cena za rok 2016, která 

se uděluje za dobrou práci v kategorii přípra-
vek. V roce 2016 jsme měli v soutěžích přípra-
vek 4 mužstva, která reprezentovala nejen 
společné mužstvo, ale i město Úpice a Rty-
ně v  Podkrkonoší. Ocenění si na  galavečeru 
převzali Kafka Bohumil, předseda SK Sparta 
Úpice a  Milan Romančák st., hlavní trenér 
mužstev přípravek.

Kontakt: 
trenér: Jiří Říha, 
tel.: +420 777 287 100, 
e-mail: the73@seznam.cz, 

asistent: Jiří Marel
e-mail: jirimarel@seznam.cz





Tabulka

FC Nový  
HK FK Černilov FK Jaroměř RMSK 

Cidlina
TJ Baník  
Vamberk

TJ Červený 
Kostelec

TJ Sokol 
Malšova 

Lhota

TJ Sokol 
Třebeš

TJ Sokol  
Třebeš dívky

SK Sparta 
Úpice BODY SKÓRE MÍSTO

FC Nový  
HK : : : : : : : : : :

FK Černilov : : : : : : : : : :

FK Jaroměř : : : : : : : : : :

RMSK 
Cidlina : : : : : : : : : :

TJ Baník  
Vamberk : : : : : : : : : :

TJ Červený 
Kostelec : : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Malšova 

Lhota
: : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš : : : : : : : : : :

TJ Sokol  
Třebeš dívky : : : : : : : : : :

SK Sparta 
Úpice : : : : : : : : : :
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HK FK Černilov FK Jaroměř RMSK 

Cidlina
TJ Baník  
Vamberk
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Kostelec

TJ Sokol 
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TJ Sokol 
Třebeš

TJ Sokol  
Třebeš dívky
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FC Nový  
HK : : : : : : : : : :

FK Černilov : : : : : : : : : :

FK Jaroměř : : : : : : : : : :

RMSK 
Cidlina : : : : : : : : : :

TJ Baník  
Vamberk : : : : : : : : : :

TJ Červený 
Kostelec : : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Malšova 

Lhota
: : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš : : : : : : : : : :

TJ Sokol  
Třebeš dívky : : : : : : : : : :

SK Sparta 
Úpice : : : : : : : : : :



Rozlosování zápasů

Hřiště 1

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ + FREESTYLE SHOW JANA WEBERA

9.15 TJ Červený Kostelec – FK Černilov : 1

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

9.51 SK Sparta Úpice – RMSK Cidlina : 5

10.09 TJ Sokol Třebeš dívky – TJ Červený Kostelec : 7

10.27 RMSK Cidlina – TJ Sokol Malšova Lhota : 9

10.45 TJ Sokol Třebeš dívky – FK Černilov : 11

11.03 TJ Červený Kostelec – RMSK Cidlina : 13

11.21 TJ Sokol Malšova Lhota – FC Nový HK : 15

11.39 RMSK Cidlina – TJ Sokol Třebeš dívky : 17

11.57 FC Nový HK – TJ Červený Kostelec : 19

12.15 RMSK Cidlina – FK Černilov : 21

12.40  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

13.00  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE TRENÉRŮ

13.30  VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY CREATO

13.45 SK Sparta Úpice – FK Jaroměř : 22

14.03 TJ Sokol Malšova Lhota – TJ Sokol Třebeš : 24

14.21 FK Černilov – SK Sparta Úpice : 26

14.39 FK Jaroměř – TJ Sokol Malšova Lhota : 28

14.57 TJ Sokol Třebeš – TJ Červený Kostelec : 30

15.15 TJ Sokol Malšova Lhota – SK Sparta Úpice : 32

15.33 TJ Červený Kostelec – FK Jaroměř : 34

15.51 FK Černilov – TJ Sokol Malšova Lhota : 36

16.09 SK Sparta Úpice – TJ Červený Kostelec : 38

16.27 FK Jaroměř – TJ Sokol Třebeš dívky : 40

16.45 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Malšova Lhota : 42

17.03 TJ Sokol Třebeš dívky – SK Sparta Úpice : 44

17.30   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ



Hřiště 2

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

9.15 TJ Sokol Třebeš – TJ Baník Vamberk : 2

9.33 FK Jaroměř – FC Nový HK : 4

9.51 FK Černilov – TJ Sokol Třebeš : 6

10.09 TJ Baník Vamberk – FK Jaroměř : 8

10.27 FC Nový HK – SK Sparta Úpice : 10

10.45 FK Jaroměř – TJ Sokol Třebeš : 12

11.03 SK Sparta Úpice – TJ Baník Vamberk : 14

11.21 FK Černilov – FK Jaroměř : 16

11.39 TJ Sokol Třebeš – SK Sparta Úpice : 18

11.57 TJ Baník Vamberk – TJ Sokol Malšova Lhota : 20

12.40  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

13.45 TJ Sokol Třebeš dívky – FC Nový HK : 23

14.03 TJ Červený Kostelec – TJ Baník Vamberk : 25

14.21 FC Nový HK – RMSK Cidlina : 27

14.39 TJ Baník Vamberk – TJ Sokol Třebeš dívky : 29

14.57 FC Nový HK – FK Černilov : 31

15.15 RMSK Cidlina – TJ Baník Vamberk : 33

15.33 TJ Sokol Třebeš dívky – TJ Sokol Třebeš : 35

15.51 TJ Baník Vamberk – FC Nový HK : 37

16.09 TJ Sokol Třebeš – RMSK Cidlina : 39

16.27 TJ Baník Vamberk – FK Černilov : 41

16.45 FC Nový HK – TJ Sokol Třebeš : 43

17.03 RMSK Cidlina – FK Jaroměř : 45



ČAS 1. kolo VÝSL.

9.15 Černilov – RMSK :

9.22 Červený Kostelec – Nový HK :

9.29 Třebeš – Jaroměř :

2. kolo

9.36 Tým 2000 – Červený Kostelec :

9.43 Jaroměř – Černilov :

9.50 Nový HK – Třebeš :

3. kolo

9.57 RMSK – Jaroměř :

10.04 Třebeš – Tým 2000 :

10.11 Černilov – Nový HK :

4. kolo

10.18 Červený Kostelec – Třebeš :

10.25 Nový HK – RMSK :

10.32 Tým 2000 – Černilov :

5. kolo

10.39 Jaroměř – Nový HK :

10.46 Černilov – Červený Kostelec :

10.53 RMSK – Tým 2000 :

6. kolo

11.00 Třebeš – Černilov :

11.07 Tým 2000 – Jaroměř :

11.14 Červený Kostelec – RMSK :

7. kolo

11.21 Nový HK – Tým 2000 :

11.28 RMSK – Třebeš :

11.35 Jaroměř – Červený Kostelec :

Rozlosování zápasů – rodiče
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Vítěz 0. ročníku – RMSK Cidlina

Vítěz 3. ročníku – FC NHK Vítěz 1. ročníku – FK Jaroměř

Vítěz 2. ročníku – FC NHK



Vítěz 0. ročníku – RMSK Cidlina

Vítěz 3. ročníku – FC NHK Vítěz 1. ročníku – FK Jaroměř

Vítěz 2. ročníku – FC NHK



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

 fotogra e
interiéry, exteriéry, produkty, budovy, portréty

 tvorba textů
copywriting, korektury, překlady, konzultace

 3d modelace
3D modely, simulace, animace

 výstavnictví
návrhy výstavních stánků, expo servis

 signmaking
orientační systémy, označení budov a automobilů

 reklamní předměty
rozdávací předměty, dárky, novoročenky

  remní akce
společenské a sportovní akce, plesy, teambuilding
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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





Po předložení tohoto letáku obdržíte slevu 15 % na kolo Rock Machine.
K okamžitému odběru je více než 100 kol. Akce platí do 31. 8. 2018.
Pitrova 583, 503 46 Třebechovice p. O., tel.: 776 023 732, www.cyklocentrum.com

SLEVA 15 %

✓lehké
✓zábavné

✓rychlé
✓s novou geometrií

juniorské kolo
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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 pacientky s těhotenskou cukrovkou

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

 + stahování glukometrů do počítače 

 + kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru 24 hodin denně 

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

Pozitiva:

 + příjemné prostředí zrekonstruované budovy 

 + bezbariérový přístup – výtah v budově

 + rodinná atmosféra 

 + možnost provedení odběrů speciálním přístrojem „na počkání“ 



TŘÍDĚNÍ

PAPÍR

PLASTY
SMĚSNÝ ODPAD

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

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

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

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

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

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

vracejí na trh.

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

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

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

úrovně technologie jednotlivých papíren.

Jak probíhá recyklace plastu?
PET lahve:

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

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

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

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

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

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

Existuje řada jiných plastů, které pocházejí z průmyslové výroby a které se dále třídí a pře-
dávají k dalšímu zpracování. Zkratky chemických či obchodních názvů uvádíme jako pří-
klad: ABS, PA, PS, PUR, PVC apod. Zpracování a recyklace těchto materiálů probíhá za spe-
ci� ckých technických podmínek.
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Ing. Jaroslav Jakub – překladatelské služby
Auta Ježek
Jurčíkovi z Výravy
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Královéhradecký krajský 
fotbalový svaz

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


