
FOTBALOVÝ KLUB FK ČERNILOV
P O Ř Á D Á  F O T B A L O V Ý  T U R N A J

PRO ROČNÍK 2007 A MLADŠÍ 22. 6. 2019



SOUTĚŽ RODIČŮ  
VE STŘELBĚ NA BRANKU

PRAVIDLA:
 O Každý má 5 střel. 

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

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

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

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

EKB – úklidové služby

MUDr. Aleš Fibír

David Horák

Roman Hrnčíř

Ing. Jaroslav Jakub – překladatelské služby

Auta Ježek

Radek Lorenc

B+L střechy – Petr Ličman a Zdeněk Brož

Viktor Kadaník

František Kerhart

Klub dobré pohody Černilov

Malečkovi

Jaromír Pavel

AGI – Aleš Pražák

Jan Skákal – truhlářství

SV METAL spol. s r. o.

LAVIS CZ – Jiří Štěnička

Lubomír Veselovský – autodoprava

Daniel Zumr – truhlářství

Jiří Musil – Demon

Ing. Miroslav Vašíček

Jiří Kos

Václav Michálek

Marius Pedersen a.s.

PARTNEŘI TURNAJE



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.

Realizační tým  
Černilovského poháru



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 muž-
stev. STK vynáší verdikt na základě nadpoloviční většiny hlasů. Vedoucí protestujícího mužstva 
nemá na zasedání STK hlasovací právo. Nebude-li protest uznán, složená částka propadá orga-
nizačnímu výboru.

6. Hrací doba je 1 × 15 minut.

7. Neplatí pravidlo o postavení mimo hru.

8. Při rozehrávání jakékoliv standardní situace musí stát bránící hráči 6 metrů od míče.

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

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

 O Vítěz převezme putovní pohár. Poháry a ceny obdrží nejlepší hráč každého týmu, nejlepší 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 druhého 

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. 2007 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 prv-
ním 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 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.



Jsou nás desítky, stovky, tisíce.

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

Spolek Dlouhá cesta vznikl v roce 2005 z ini-
ciativy maminek, které chvíle spojené s úmr-
tím dítěte prožívaly společně. Naším posláním 
je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě 
v  jakémkoli věku a  z  jakékoli příčiny. Naše 
pomoc je přístupná i  všem ostatním členům 
rodiny.

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

Patronkou při založení spolku byla režisérka 
Olga Sommerová, která se s  naší činností 
seznámila při natáčení svého filmu Přežili jsme 
svoje děti.

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

pomoci pochopit zármutek nad smrtí dítěte 
jako proces, který má své fáze a  zákonitosti 
a  jsou připraveni poradit i s praktickými zále-
žitostmi. Pomoc laických poradců je diskrétní, 
bezplatná a není vázána na povinnost stát se 
členem Dlouhé cesty.

Největším přínosem laického poradenství je 
vlastní zkušenost poradců – dobrovolníků, 
která je nepřenositelná. Všichni dobrovolníci 
nejprve projdou speciálním kurzem následo-
vaným vstupními testy. Znalosti a  schopnosti 
laických poradců jsou poté každý rok prohlu-
bovány a upevňovány při pravidelných supervi-
zích pod vedením zkušených profesionálů. 

Velmi vám děkuji za podporu naší 
činnosti. 

S láskou k našim dětem

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



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

VY TAKÉ MŮŽETE POMOCI, 
A TO DOBROVOLNÝM PŘÍSPĚVKEM DO POKLADNÍČKY  

UMÍSTĚNÉ V AREÁLU. 

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU 

Organizační výbor turnaje se letos rozhodl podpořit projekt Dlouhá 
cesta částkou 20 000 Kč z výtěžku turnaje. K částce 20 000 Kč bude 
přičten výtěžek z dražby předmětů Mountfieldu Hradec Králové 
a FC Hradec Králové, která se uskuteční od 13 h před hlasatelnou.

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



RMSK CIDLINA U12

Horní řada zleva: Fanta Já., Fanta Jo., Kymr, Pražák T., Kareš, Fejfar. Dolní řada zleva: Vobořil, 
Urban, Nedbálek, Císař, Masařík. Ležící: Pražák D., Lacek. Chybí: Motyčka, Novák, Podhajský, Kožíšek, 
Hruška, Sejkora, Průcha, Zanespal, Berný, Brzek a Podolský.

Klub RMSK Cidlina Nový Bydžov vznikl na sklonku 
roku 1996 při spontánním jednání dobrovolných 
lidiček kolem regionu novobydžovska, s  úmyslem 
a cílem vytvořit konkurenceschopný tým mladších 
a starších žáků v rámci kraje. Tento záměr byl postu-
pem času díky nezměrné píli zainteresovaných tre-
nérů, rodičů a dalších dobrovolníků rozšířen o kate-
gorie dorostů a  přípravek a  následného sloučení 
s místním klubem FK Nový Bydžov, kdy se k RMSK 
(Regionální mládežnický sportovní klub) Cidlina při-
pojil zcela logicky i tým mužů. V minulosti hráli kate-
gorie dorostů (mladší, starší) ve 2. dorostenecké lize 
se statutem SCM (Sportovní centrum mládeže). Nyní 
naše dorosty U17 a U19 hrají celostátní divizní sou-
těž, žákovské týmy hrají vlastně od založení nejvyšší 
republikové soutěže SpSM (Sportovní střediska 
mládeže), kde si klub postupem času vydobyl své 
pevné místo a tyto soutěže hraje dodnes. Smyslem 
celého klubu je vytvořit od přípravkových kategorií 
(hrající nejvyšší krajské soutěže) přes žáky, dorost až 
po muže kompaktibilní a smysluplně fungující klub, 
založen na kvalitní a  téměř rodinné práci (trenérů, 
hráčů, rodičů), kde nejtalentovanější odchovanci 

mají možnost postupem svého fotbalového růstu 
„ochutnávat“ ještě vyšší soutěže (desítky našich 
hráčů nastupují za např. AC Sparta Praha, SK Sla-
via Praha, FK  Mladá Boleslav, FK  Jablonec  n.  N., 
FC Hradec Králové, FC  Slovan Liberec  atd.). Další  
hráči jsou pak stabilními hráči regionálních klubů 
na krajské či okresní úrovni a mnoho jich „doputuje“ 
v našem klubu až do kategorie mužů, jenž stabilně 
hraje o nejvyšší příčky v Krajském přeboru. Naším 
cílem je přivádět nové děti ke sportu jako takovému 
a vštěpovat jim smysl pro zodpovědnost, kolektivní 
přístup, zvyšovat jim sebevědomí a vytvářet fungu-
jící společenství, které přináší nejen radost z výher 
nebo předvedené fotbalové krásy, ale taky spolu-
vytvářet kamarádství a přátelství mezi dětmi, dospí-
vajícími i dospělými. Což se nám v rámci možností 
v naší více než dvacetileté historii snad celkem daří.  
A snad i nadále dařit bude.

vedoucí trenér přípravek – Matěj Novotný
trenér U12 – Martin Novotný trenér U17 – Richard Vlášek
trenér U13 – Mgr. Jiří Zima trenér U19 – Jaromír Průcha
trenér U14 – Václav Šorm trenér „B“ mužů – Jaroslav Trejbal
trenér U15 – Martin Firbacher trenér „A“ mužů – Petr Průcha



FK ČERNILOV

Horní řada zleva: Jarda Jakub trenér, Alfréd Černý, Mark Völtz, Vu Minh Quan, Jáchym Vrběcký, Lukáš 
Veselovský, Fanda Šmíd, Honza Pelouch, Matěj Rybín, Luboš Veselovský trenér. Dolní řada zleva: 
Tomáš Jakub, Simon Kleiner, Adam Pánek, Dan Hroneš, Michal Šolc, Filip Pelikus, Filip Slepička. 
Chybí: trenér Tomáš Obzina ml.

Již několikátým rokem vede černilovské mladší 
žáky trio trenérů Luboš Veselovský, Tom Obzina 
a  Jarda Jakub. Sestava mladších žáků se nám 
za  ta léta mírně proměnila, tahouni s  ročníkem 
narození 2006 však stále zůstávají stěžejní kost-
rou týmu. Do sestavy přibylo několik hráčů mlad-
ších ročníků (2007) a  je potřeba říct, že se se 
staršími spoluhráči dokonale sehráli.

Jednou ze zásad, ke kterým naše kluky vedeme, 
je hrát čistě, tvrdě, fair play a nechat v každém 
zápase na  pažitu srdíčko. Smysl pro kolektiv, 
vzájemná pomoc a  zastupitelnost jsou jen dal-
šími atributy, které se ve hře našich kluků sna-
žíme prosazovat.

Tato strategie vedla k úspěšnému završení pod-
zimní části krajského přeboru, ve  které jsme 
excelovali a vybojovali si postup do finálové sku-
piny KP. V ní prozatím proběhlo několik kol a  je 
potřeba uznat, že naši kluci si v ní vedou velice 
slušně a  mezi městskými týmy se ani trošku 
neztrácí.

KONTAKT:

Kontakt na klub a jednotlivé trenéry všech celků, 
včetně podrobných a  v  případě starších elévků 
i mimořádně vtipných reportáží ze zápasů nalez-
nete na webové adrese www.fkcernilov.cz.



FC HRADEC KRÁLOVÉ U12

Horní řada zleva: Tobiáš Pavlík, Adam Chýlek, Martin Halama, Marek Hodas, Patrik Pěnkava, Petr 
Jan Baťka, Luboš Dýčka, Tomáš Rychtář, Josef Cobl. Prostřední řada zleva: Tomáš Zimmermann, 
Filip Kacper Kaczmarek, Tobiáš Meduna, Alexandr Hronek, Oliver Svoboda, Michal Jeřábek, Štěpán 
Sehnoutka, Adam Svatoš, Matěj Prchlík, Sebastián Gazsi. Dolní řada zleva: Štepán Ponikelský, Tomáš 
Drbohlav, Filip Široký, Václav Hladký - asistent trenéra, Pavel Koblása - trenér, Miloš Gajda - asistent 
trenéra, Lukáš Kalna, Marek Mütsch, Dominik Němec. Chybí: asistent trenéra Otakar Rejfek, Jan 
Machač, František Kameník.

FC Hradec Králové  byl založen v roce 1905 pod 
názvem SK Hradec Králové. Svůj současný název 
nese od roku 2005. Ve své historii vyhrál jedenkrát 
československou ligu (1959/60) a jedenkrát český 
fotbalový pohár (1994/95). Na práci s mládeží se 
v klubu klade velký důraz a klub se snaží vytvářet 
co nejlepší podmínky všem věkovým kategoriím. 
Důkaz kvalitní práce s mládeží budiž počet vlast-
ních odchovanců v A týmu Votroků. 

V  současném kádru jsou to mezi jinými jména 
jako Vlkanova, Jukl, Zorvan, Soukeník, Firbacher, 
Ottmar a mnoho dalších. V minulosti to byly napří-
klad Tomáš Koubek, Daniel Trubač, Václav Pilař, 
Rudolf Skácel, nebo Jaroslav Plašil. Výbornou se 
také ukázala spolupráce mládežnické základny se 
sportovními třídami základní školy SEVER. Mlá-
dežnická základna čítá 14 družstev, jejichž vedení 
zajišťuje cca 40 trenérů, asistentů a  vedoucích 
týmů a masérů.



FK JAROMĚŘ

Horní řada zleva: Jiří Lebedinský - trenér, Nikolas Bano, Martin Hofman, Matyáš Libich, Jiří Karel, 
Matěj Lebedinský, František Hemelík, Matěj Bělohlávek, Martin Čenovský – trenér. Dolní řada zleva: 
Matyáš Pitor, Dominik Hanák, Michal Mrkos, Jan Machač, Adam Dítě, Matěj Pospíšil, Tomáš Poděbrad-
ský. Ležící: Michal Dufek.

Historie Jaroměřské kopané je velmi bohatá. 
Místní fotbalový oddíl (původně Jiskra Jaroměř) 
byl založen již v roce 1908, takže v letošním roce 
je to již 111 let, co funguje v Jaroměři organizo-
vaná kopaná. V  sezóně 2015–2016 se podařilo 
dospělému týmu, již pod hlavičkou FK Jaroměř 
postoupit po 41. letech do divizní soutěže. Toto 
působení sice skončilo po  roce sestupem, ale 
pro místní hráče to byla obrovská zkušenost 
do budoucna.

Tým mladších žáků, který v letošní sezóně 2018-
2019 tvoří hráči ročníku 2006–2007 se probojo-
val podruhé za sebou do finálové skupiny mlad-
ších žáků v rámci Kraje. Zde předvádí vyrovnané 
výkony, kdy se snaží potrápit každý tým. Trenéři 
týmu sází na  týmové pojetí a rozvíjení individu-
álních dovedností jednotlivců, které nadřazují 
výsledkům svého týmu. Největším cílem trenérů 
pak to je, aby kluci u fotbalu zůstali a aby se větší 
část z  nich v  budoucnu představila v  mužstvu 
dospělých.



FK KOLÍN U12

Horní řada zleva: Vít Musil, Martin Dupák, Adam Bednář, Tomáš Krupka, Ondřej Beránek, Miloš Kolář, 
Vítek Klepal, Petr Divecký, Ondřej Kašička, Adam Kobliha, Filip Macháče. Dolní řada zleva: kondiční 
trenérka Jana Jeřábková, Matěj Pacovský, Vojtěch Tománek, Ondřej Krumich, Jakub Luštický, Petr 
Vilím, trenér Jan Černý, Tomáš Fňukal, Filip Šibrava, Adam Molnár, Štěpán Šibrava, Petr Szitás, asistent 
trenéra Zdeněk Šibrava.

Sparta Kolín byla založena 20. března 1912. 
Stejně jako většina fotbalových klubů v  té době 
byla založena z  mládežnického nadšení odváž-
livců. Dle záznamu v  kronice se rozhodli poz-
dější členové klubu Hess, Steiner, Miloš a Fran-
tišek Musilové, Emil Němeček a  Bedřich Michl 
zakoupit z  výtěžku hudebního kroužku kopací 
míč a založit klub, jemuž po poradě a ustavující 
schůzi bylo dáno jméno Sparta.

Klubovými barvami jsou modrá a  bílá, původně 
černá a bílá. A tým působí v divizi, dorost a st.žáci 
také, mladší žáci hrají Českou Ligu žáků. Rovněž 
zde výborně fungují přípravkové kategorie a fot-
balová školička pro nejmenší. Týmm U8 a  U12 
se letošní rok podařilo kvalifikovat do finálových 
turnajů Ondrášovka Cupu.

KONTAKT:

www.fkkolin-pripravky.webnode.cz
www.fk-kolin.cz/mladez/



Horní řada zleva: Leoš Karmín, Jakub Filip, Petr Kotal, Jakub Neruda, Dan Karmín, Jan Burda, Martin 
Legerský, Lukáš Vybíral, Martin Mihulka, Vojtěch Ernst, Lukáš Jakubec, Vojtěch Mejzlík, Jiří Vrabec. 
Dolní řada zleva: Jan Špina, Vojtěch Moravčík, Miloš Kudrna, Petr Simon, Adam Novotný, Marek 
Vyleťal, Šimon Hartman, Matěj Kudrnáč, Filip Plíštil, Tomáš Krpata, Lukáš Tomek.

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 většinou se umisťují na středu tabulky. 
Mezi první trenéry, kteří vedli mladší žáky, patřil 
Ruda Holoubka. Do roku 2012 mladší žáci hrají 
okresní přebor, kde občas okupují horní patra 
tabulky. V tomto období se u týmu střídají trenéři 
a  spolupracují Kolář Vojtěch a  Ďurech Vende-
lín. Od  sezóny 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 zazna-
menali mladší žáci v  sezóně 2015/2016, kdy 
vyhráli krajský přebor. Na  Novém Hradci nyní 
funguje celá základna mladých fotbalistů, kterou 
na  hodně slušné úrovni vedou trenéři Karmín, 
Horyna, Neppl, Vrabec, David, Došek, Romportl, 
Ferbas a další milovníci tohoto sportu. Každý rok 
se na tento turnaj těšíme a budeme jezdit, dokud 
nás pořadatelé budou zvát.

KONTAKT:

Trenér: Vrabec Jiří, tel. 773 646 627 
e-mail: j.vrabec@seznam.cz 

Asistent trenéra: Karmín Leoš
Vedoucí mužstva: Kolář Vojtěch

FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ



FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ

Horní řada zleva: Dominik Ptáček, Lukáš Hrabík, Petr Špaček, Marek Lokvenc, Petr Letovský. Dolní 
řada zleva: Vojtěch Netík, Oliver Pech, Lukáš Popelka, Marián Lhoták, Tomáš Klaus.

Dne 28. 3. 1901 byl na schůzi cyklistického kroužku 
podán návrh bratří Marků na založení odboru hry 
míčem kopaným. V roce 1921 dochází k obnovení 
činnosti oddílu kopaná v Kuklenách – tehdy pod 
názvem SK Kukleny. V  roce 1931 se SK Kukleny 
dostává do hluboké krize a postupně zaniká. Jeho 
činnost v roce 1934 obnovuje AFK Kukleny.

K podstatnějšímu růstu významu kopané dochází 
v Kuklenách opět v roce 1961 v rámci sportovní 
činnosti TJ Sokol Kukleny. V létě roku 1994 zís-
kal oddíl nového sponzora, a  to FOMEI Hradec 
Králové. Téhož léta byl změněn název klubu 
na FC FOMEI Hradec Králové. 

V roce 1997 se z rozhodnutí valné hromady klub 
opět vrátil ke  svému dřívějšímu názvu a  obno-
vil tradici hradecké Olympie. Pod tímto názvem 
také klub dosáhl v  mládežnických kategoriích 
zatím největších úspěchů, kterými byla a  stále 
jsou umístění mládežníků v horních patrech kraj-
ských přeborů a v sezóně 2002/2003 u družstva 

starších žáků ročníku 1989, pod vedením trenéra 
Františka Benáka, dvojnásobné vítězství v  kraj-
ském přeboru i poháru Královéhradeckého kraje. 

Vítězstvím v krajském přeboru jsme dosáhli his-
torického úspěchu a po osmi letech systematické 
práce s  mládežnickou základnou jsme si pod 
vedením Ing. Petra Vohralíka a Josefa Součka st. 
vybojovali poprvé ve stoleté historii klubu postup 
do  žákovské ligy. I  když se nám přes veškerou 
snahu nepodařilo v  přímé konfrontaci v  soutěži 
s  ekonomicky a  hráčsky mnohem silnějšími 
kluby ligu starších žáků udržet a po ročním půso-
bení jsme se vrátili zpět do KP, dosáhli jsme celou 
řadu velmi pěkných výsledků.

KONTAKTY NA KLUB: 

FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ
Pardubická 768/8a
500 04 Hradec Králové
e-mail: info@fcolympia.cz



MFK TRUTNOV U13

První zmínka o kopané v Trutnově je z roku 1919 
– kopanou tu však provozovali tehdy jen němečtí 
občané! Česká menšina se prosadila až v  roce 
1934, kdy si železničáři a  místní organizace 
SOKOLu od  Němců propůjčili hřiště a  založili 
vlastní fotbalový klub. Jak je však z  dochova-
ných materiálů patrno, neměla kopaná ve svých 
začátcích na  růžích ustláno – v  roce 1945 
(po  osvobození) započal fotbal v  Trutnově pod 
názvem Slavoj Trutnov a  od  roku 1949 změnil 
název na Podkrkonošský konzum Trutnov a hned 
poté na Lokomotiva Trutnov. Od roku 1962 se tu 
hrála převážně Divize, v sezoně 96/97 dokonce 

i Česká fotbalová liga! V roce 2003 se sestoupilo 
do Krajského přeboru a po třech letech se opět 
slavil postup do divizních vod. Situace s postu-
pem do divize a následným pádem se opakovala 
až do roku 2012, kdy sloužením FK Trutnov a SK 
Horní Staré Město vznikl nový klub MFK Trutnov.

KONTAKT: 

Trenér: Jiří Říha, tel. 777 287 100

Horní řada zleva: M. Leier, T. Okrouhlický, F. Klazar, O. Klápště, P. Kubík, M. Rada, D. Stefanidis, D. 
Metlický, M. Kábrt, T. Brhel, A. Šípková. Dolní řada zleva: D. J. Harvey, M. Dvořák, M. Široký, trenér J. 
Říha, O. Pavlík, asistent trenéra L. Bartůněk, R. Marsch, Š. Karlík, J. Fešar.  



TJ SOKOL TŘEBEŠ DÍVKY

Horní řada zleva: Michaela Konrádyová, Anna Procházková, Barbora Kocábková, Angelina Berisha, 
Jolana Trunečková, Kristýna Šrajerová, Kateřina Kuťáková, Luděk Čičai. Dolní řada zleva: Adéla 
Smutná, Lucie Čičaiová, Soňa Staňková, Tereza Smutná, Kateřina Sokolová Veronika Špačková. 
Ležící: Lucie Lášková.

Zásluhou Radky Kozlovské vznikl v  roce 2009 
dívčí fotbal v Třebši. V současné době se můžeme 
chlubit všemi kategoriemi. Dívky úspěšně hrají 
v celo-republikových, krajských a okresních sou-
těžích. V každé kategorii máme několik talento-
vaných hráček, které náš oddíl reprezentují v růz-
ných dívčích výběrech. Samotné mladší žákyně 
vybojovaly tuto sezónu 2. místo v Mezioblastním 
přeboru Královéhradeckého kraje v  kategorii 
U13. V Okresním přeboru bojují s žáky statečně 
a  nechávají na  hřišti vše. V  mladších žákyních 
jsou dívky od ročníku 2005 do ročníku 2007.

KONTAKT:

Michaela Konrádyová, tel. 732 136 723
www.trebes.cz 



TJ SOKOL TŘEBEŠ U12

Horní řada zleva: Martin Svoboda (trenér), Jan Šmejkal, Tomáš Čermák, Martin Svoboda, Simon 
Berisha, Jan Kričfaluši, Sebastian Kapusta, František Stejskal, Jiří Skořepa. Dolní řada zleva: 
Jan Dostál, Michael Ryšavý, Štěpán Sovák, Tadeáš Ottmar, Filip Schober, Daniel Viesner. Leží: 
Jakub Sciskala.

Historie TJ Sokol Třebeš se datuje od roku 1905, 
fotbalový oddíl vznikl v  roce 1922. Letos v  září 
tedy oslavíme 97. výročí činnosti. V  součas-
nosti máme 434 aktivních členů ve  23 týmech 
– 17 týmů mužů a chlapců, 6 týmů žen a dívek. 

Chlapecké mládežnické týmy přípravek a mlad-
ších žáků hrají pravidelně krajské soutěže, 
ve  kterých se často umisťují na  předních mís-
tech. Starší žáci a mladší i  starší dorost působí 
v divizích, kde se poměřují s  kvalitními soupeři 
a sbírají cenné zkušenosti. Cílem klubu je vycho-
vávat vlastní hráče, kteří později dostávají příle-
žitost v „A“ týmu dospělých, který hraje krajský 
přebor.

Turnaje o  Černilovský pohár se letos účastní 
mladší žáci převážně z ročníku 2007. Kluci tré-
nují pod vedením trenérů Petra Drapáka a Mar-
tina Svobody. Chlapci hrají ve dvou třebešských 
týmech krajský přebor mladších žáků. Někteří 

hráči si již vyzkoušeli i  fotbal na  velkém hřišti 
společně se staršími spoluhráči.

Mladší žáci ročníku 2006 se již připravují na pří-
ští sezonu, kdy budou přecházet na  velké hři-
ště. V  srpnu tento tým vstoupí do  České divize 
starších žáků U14, kde budou mít kluci možnost 
poměřit se i s týmy mimo Královéhradecký kraj.

KONTAKTY NA KLUB/TRENÉRY: 

Mladší přípravka Martin Konečný, tel. 602 150 748, 
 e-mail mlel.trebes@seznam.cz

Starší přípravka  Jiří Černík, tel. 608 977 501, 
 e-mail stel.trebes@seznam.cz

Mladší žáci Martin Svoboda, tel. 777 892 598, 
 e-mail trebesmz@seznam.cz

Starší žáci Jan Čech, tel. 737 179 156
 e-mail na klub: trebeshk@centrum.cz



TABULKA

RMSK  
Cidlina

FK Černilov
FC Hradec 

Králové
FK Jaroměř FK Kolín FC Nový HK

FC Olympia 
HK

MFK  
Trutnov

TJ Sokol 
Třebeš dívky

TJ Sokol 
Třebeš

BODY SKÓRE MÍSTO

RMSK  
Cidlina

: : : : : : : : : :

FK Černilov : : : : : : : : : :

FC Hradec 
Králové

: : : : : : : : : :

FK Jaroměř : : : : : : : : : :

FK Kolín : : : : : : : : : :

FC Nový HK : : : : : : : : : :

FC Olympia 
HK

: : : : : : : : : :

MFK  
Trutnov

: : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš dívky

: : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš

: : : : : : : : : :



RMSK  
Cidlina

FK Černilov
FC Hradec 

Králové
FK Jaroměř FK Kolín FC Nový HK

FC Olympia 
HK

MFK  
Trutnov

TJ Sokol 
Třebeš dívky

TJ Sokol 
Třebeš

BODY SKÓRE MÍSTO

RMSK  
Cidlina

: : : : : : : : : :

FK Černilov : : : : : : : : : :

FC Hradec 
Králové

: : : : : : : : : :

FK Jaroměř : : : : : : : : : :

FK Kolín : : : : : : : : : :

FC Nový HK : : : : : : : : : :

FC Olympia 
HK

: : : : : : : : : :

MFK  
Trutnov

: : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš dívky

: : : : : : : : : :

TJ Sokol 
Třebeš

: : : : : : : : : :



ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ
HŘIŠTĚ 1

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

9.15 FC Hradec Králové – FK Černilov : 1

9.33 FK Kolín – TJ Sokol Třebeš dívky : 3

9.51 FC Olympia HK – RMSK Cidlina : 5

10.09 TJ Sokol Třebeš dívky – FC Hradec Králové : 7

10.27 RMSK Cidlina – FK Kolín : 9

10.45 TJ Sokol Třebeš dívky – FK Černilov : 11

11.03 FC Hradec Králové – RMSK Cidlina : 13

11.21 FK Kolín – FC Nový HK : 15

11.39 RMSK Cidlina – TJ Sokol Třebeš dívky : 17

11.57 FC Nový HK – FC Hradec Králové : 19

12.15 RMSK Cidlina – FK Černilov : 21

12.30  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

12.50  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE TRENÉRŮ

13.00
Dražba předmětů hráčů FC HRADEC KRÁLOVÉ a MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ. 

Výtěžek bude použit pro nadaci DLOUHÁ CESTA.

13.45 FC Olympia HK – MFK Trutnov : 22

14.03 FK Kolín – TJ Sokol Třebeš : 24

14.21 FK Černilov – FC Olympia HK : 26

14.39 MFK Trutnov – FK Kolín : 28

14.57 TJ Sokol Třebeš – FC Hradec Králové : 30

15.15 FK Kolín – FC Olympia HK : 32

15.33 FC Hradec Králové – MFK Trutnov : 34

15.51 FK Černilov – FK Kolín : 36

16.09 FC Olympia HK – FC Hradec Králové : 38

16.27 MFK Trutnov – TJ Sokol Třebeš dívky : 40

16.45 FC Hradec Králové – FK Kolín : 42

17.03 TJ Sokol Třebeš dívky – FC Olympia HK : 44

17.30   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ



HŘIŠTĚ 2

ČAS SOUPEŘ 1 – SOUPEŘ 2 VÝSL. Č.UTK.

8.30  ZAHÁJENÍ

9.15 TJ Sokol Třebeš – FK Jaroměř : 2

9.33 MFK Trutnov – FC Nový HK : 4

9.51 FK Černilov – TJ Sokol Třebeš : 6

10.09 FK Jaroměř – MFK Trutnov : 8

10.27 FC Nový HK – FC Olympia HK : 10

10.45 MFK Trutnov – TJ Sokol Třebeš : 12

11.03 FC Olympia HK – FK Jaroměř : 14

11.21 FK Černilov – MFK Trutnov : 16

11.39 TJ Sokol Třebeš – FC Olympia HK : 18

11.57 FK Jaroměř – FK Kolín : 20

12.40  DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE HRÁČŮ

13.45 TJ Sokol Třebeš dívky – FC Nový HK : 23

14.03 FC Hradec Králové – FK Jaroměř : 25

14.21 FC Nový HK – RMSK Cidlina : 27

14.39 FK Jaroměř – TJ Sokol Třebeš dívky : 29

14.57 FC Nový HK – FK Černilov : 31

15.15 RMSK Cidlina – FK Jaroměř : 33

15.33 TJ Sokol Třebeš dívky – TJ Sokol Třebeš : 35

15.51 FK Jaroměř – FC Nový HK : 37

16.09 TJ Sokol Třebeš – RMSK Cidlina : 39

16.27 FK Jaroměř – FK Černilov : 41

16.45 FC Nový HK – TJ Sokol Třebeš : 43

17.03 RMSK Cidlina – MFK Trutnov : 45



VÍTĚZ 4. ROČNÍKU – TJ SOKOL TŘEBEŠ

VÍTĚZ 3. ROČNÍKU – FC NOVÝ HKVÍTĚZ 5. ROČNÍKU – FK ČERNILOV

VÍTĚZ 2. ROČNÍKU – FC NOVÝ HK



VÍTĚZ 4. ROČNÍKU – TJ SOKOL TŘEBEŠ

VÍTĚZ 3. ROČNÍKU – FC NOVÝ HKVÍTĚZ 5. ROČNÍKU – FK ČERNILOV

VÍTĚZ 2. ROČNÍKU – FC NOVÝ HK



VÍTĚZ 0. ROČNÍKU – RMSK CIDLINA

VÍTĚZ 1. ROČNÍKU – FK JAROMĚŘ

CENA KFS ZA NULTÝ ROČNÍK TURNAJE

CENA KFS ZA 3. ROČNÍK TURNAJE



VÍTĚZ 0. ROČNÍKU – RMSK CIDLINA

VÍTĚZ 1. ROČNÍKU – FK JAROMĚŘ

CENA KFS ZA NULTÝ ROČNÍK TURNAJE

CENA KFS ZA 3. ROČNÍK TURNAJE



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 fi rmám, které PET lahve drtí, perou a vyrábí tzv. fl 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-
cifi ckých technických podmínek.
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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 fi rmám, které PET lahve drtí, perou a vyrábí tzv. fl 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-
cifi ckých technických podmínek.
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 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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Adresa: J. Pitry 344, Opočno  
Tel.: 494 370 270 
Mobil: 721 650 011
Web: www.diaopocno.cz

Diabetologická ambulance Opočno 
MUDr. Tomáš Hrdina

Náplň práce: 

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

 + péče o pacientky s těhotenskou cukrovkou

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

 + stahování glukometrů do počítače 

 + kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru 24 hodin denně 

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

Pozitiva:

 + příjemné prostředí zrekonstruované budovy 

 + bezbariérový přístup – výtah v budově

 + rodinná atmosféra 

 + možnost provedení odběrů speciálním přístrojem „na počkání“ 







Královéhradecký krajský 
fotbalový svaz

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


