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Sokol Třebeš pořádá
fotbalovou burzu
Hradec Králové – Fotbalový
oddíl TJ Sokol Třebeš pořádá
v prostorách nových šaten
(vedle Žumpy) burzu fotbalo-
vé výstroje a sportovního ob-
lečení. Příjem: pátek 20. břez-
na od 16 do 20 hodin. Prodej:
sobota 21. března od 9 do 14 ho-
din. Provize deset procent ce-
ny z prodeje, která bude pou-
žita na rozvoj mládežnické ko-
pané Sokola Třebeš. Výdej: so-
bota 21. března od 15 do 17 ho-
din. Bližší informace poskyt-
ne Martin Zbořil (telefonní
číslo: 605 537 217, e-mail: zbo-
ril.fotbal@centrum.cz). (ld)

V létě se uskuteční
„Tarzanův kemp“
NovýBydžov–Po roce se v létě
opět uskuteční Tarzanův fot-
balový kemp (3. ročník). Ten
se uskuteční v období od 5. do
10. července 2015 na hřištích v
Novém Bydžově a je určen pro
děti ročníku narození 2003 až
2008. Týdenní pobyt je spojený
s rozvojem všestrannosti.

Cena kempu je 2 950 Kč, za-
hrnuje ubytování, plnou pen-
zi (6x jídlo/den) + pitný režim
na celý den, upomínkové a
dárkové předměty, pojištění.
Více informací najdete na fa-
cebooku (Tarzanův fotbalový
kemp) či na www.tarzanuv-
fotbalovykempnb.webnode.cz.

Přihlášky zasílejte nejpoz-
ději do 15. května. Kontakt:
Matěj Novotný (tel.: 737 039
437, mail: tarzanuvfotbalovy-
kemp@gmail.com, rmsknb.ma-
tej.novotny@seznam.cz). (re)

NABÍDKA UTKÁNÍ

SK Čechie Hlušice A muži shání soupe-
ře na přátelské utkání v sobotu 21. břez-
na. Místo i čas zápasu by se upřesnily po
vzájemné domluvě s protivníkem. Mož-
nost sehrát duel v Hlušicích na trávě.
Kontakt: Jaromír Průcha (telefonní čís-
lo: 775 230 872). (re)

Můžete se hlásit
do Brankářské školy
Vojtěcha Marečka
Hradec Králové – Brankář-
ská fotbalová škola Vojtěcha
Marečka, ve spolupráci s
Okresním fotbalovým svazem
Hradec Králové, pořádá od 6.
dubna do 8. června 2015 tré-
ninky na přírodní trávě v are-
álu TJ Sokol Třebeš v Hradci
Králové. Tréninky budou za-
měřeny na techniku chytání a
rozvoj pohybových doved-
ností. Více informací a při-
hlášky: Ondřej Volšík, tele-
fonní číslo: 774 834 077, e-mail:
brankarskaskolavm@seznam
.cz; internet: http://brankar
skaskolavm.webnode.cz/. (ld)

Veteránská liga brzy
vstoupí do jarní části
Hradec Králové – Za pořada-
telství OFS Hradec bude za-
nedlouho po zimní pauze (6. až
10. dubna) pokračovat premi-
érový ročník Legalcom AK
Veteránské ligy fotbalistů nad
40 let. Soutěž vyhlásila FAČR,
z okresních a krajských kol si
na jaře zahrají nejlepší ná-
rodní finále. Na Hradecku
hraje pět týmů v sestavách s
řadou známých „ikon“ hrají-
cích v minulosti ligové soutě-
že. Po podzimu zbývá dohrát
tři zápasy: Dohalice – Nový
Hradec, FC Hradec stará gar-
da – Třebeš, FC Hradec stará
garda – Libčany. (ld)

Trenérský seminář byl zaměřený na rozvoj síly
Umělá tráva v Orlické Kotlině byla svědkem
tréninkové jednotky FC Hradec Králové U17.
Hradec Králové – Trenérsko-
metodická komise Okresního
fotbalového svazu Hradec
Králové uspořádala druhý se-
minář pro trenéry regionu v
tomto soutěžním ročníku.

V minulém období byly se-
mináře zaměřeny na rozvoj
vytrvalosti v kategorii mužů,
dorostu a žáků, v tom součas-
ném přišel na řadu rozvoj síly.

První seminář zaměřený na
uvedenou schopnost proběhl
na podzim 2014 v posilovně FC
Hradec Králové na Všespor-
tovním stadionu a byl zamě-
řen pro kategorii mužů.

Zatím poslední akce pro ka-
tegorii dorostu se uskutečnila
na umělé trávě FC Slavia Hra-
dec Králové. Obsahem semi-
náře byla tréninková jednotka
týmu FC Hradec Králové U17,
kterou vedli kondiční trenér
„votroků“ Jaroslav Svoboda,
trenér týmu Karel Havlíček a
jeho asistent Jiří Vlček.

Semináře se zúčastnilo de-
vět trenérů z těchto klubů: FC
Slavia Hradec Králové, Sokol

Malšova Lhota, SK Smiřice,
Sokol Dohalice, FC Nový Hra-
dec Králové, Sokol Myštěves a
Sokol Červeněves.

Předseda TMK OFS Hradec
Králové Vojtěch Dlabáček
přítomné přivítal, připomněl,
co je náplní tohoto semináře a
předal účastníkům obsah tré-
ninku v písemné podobě.

Kondiční trenér Jaroslav
Svoboda poté s hráči provedl
zahřátí i rozcvičení, dále řadu
posilovacích a rovnovážných
cvičení.

Ve druhé části tréninkové
jednotky hráči absolvovali
„kruhový trénink“, který ří-
dili trenér Karel Havlíček s
asistentem Jiřím Vlčkem.

Na závěr semináře se kouč
Havlíček dostavil na tribunu
za účastníky semináře, kde
ochotně odpovídal na jejich
dotazy zaměřené na shlédnu-
tý trénink.

Další seminář na toto téma,
zaměřený na kategorii žáků,
by se měl uskutečnit ve středu
15. dubna. (dla, ld) DEVĚT TRENÉRŮ bedlivě sleduje tréninkovou jednotku hráčů FC Hradec Králové U17. Foto: Lubomír Douděra

Myštěves chce pomýšlet na „bednu“
Hradecký Votrok okresní přebor: Z mužstva vedoucích Hlušic zní: „Favoritem této soutěže je třebešská rezerva“
Hradec Králové – Pomalu se
blíží start jarní části fotbalo-
vého Hradecký Votrok okres-
ního přeboru (o víkendu 28. a
29. března). Jednotlivé týmy
začínají „odkrývat karty“.
Funkcionáři odpovídali mi-
mo jiné na dvě anketní otázky:

1. Jste spokojen se zimní pří-
pravou a s posílením mužstva?
2. Cíl vašeho týmu pro jarní část?

HLUŠICE (1. místo, 34 bodů)
Jaromír Průcha, vedoucí týmu

1. Příprava proběhla v do-
mácím prostředí. S některými
hráči jsme vcelku spokojeni,
ale na druhou stranu s někte-
rými vůbec. Chápu, když jsou
hráči v práci, nebo když přije-
dou dlouho domů, že se jim
nechce, ale když už doma jsou,
tak ať chodí. Hloupých vý-
mluv typu bolí mě to a to, nebo
já musím pryč, těch bylo
opravdu dost. Poslední kapi-
tolou jsou hráči, kteří vám ří-
kají, jak chtějí hrát, ale ne-
zvednou vám ani telefon. Tyto
problémy chceme do budouc-
na minimalizovat.

2. Cílem pro jarní část je na-
dále zapracovávat mladé hrá-
če do sestavy. Bez nich se fot-
bal dlouhodobě nedá dělat.
Chceme udržet fotbal v Hluši-
cích co nejdéle to půjde. Až
budeme v důchodu, tak aby-
chom se měli na něj kam cho-
dit dívat. Nemůžeme se rov-
nat s takovými mužstvy jako
je Třebeš B (2. m., 29 b.). To je
favorit okresního přeboru.

Soupiska – brankáři: Karel
Průcha, Petr Batelka. Obránci:
Pavel Průcha, Jaroslav Trejbal,
Martin Novotný, Ondřej Paří-
zek, Erik Pařízek, Martin Ši-
můnek. Záložníci: David Žilka,
Jaroslav Soumar, Michal Ba-
telka, Jan Batelka, Jiří Šimů-
nek, Petr Horák. Útočnici: Matěj
Holman, Marian Kohout, Ja-
kub Špaček, Milan Svěcený.

Realizační tým – trenér: Jaro-
slav Trejbal. Vedoucí mužstva:
Jaromír Průcha. Prezident
klubu: Stanislav Strýhal.

Odchody: Jan Šmoldas –
pracovní důvody, Filip Černý
– dlouhodobé zranění. Přícho-
dy: Nějaké představy máme,
ale vše je ještě v jednání.

Přípravné zápasy: – Milíče-
ves 1:0, – Poděbrady 0:0, – Že-
retice 4:1.

CHLUMEC B (4. místo, 25 bodů)
P. Berger a J. Hladík, trenéři
1. Příprava proběhla spo-

lečně s A mužstvem většinou
na umělé trávě pod sokolov-
nou. Uskutečnilo se i společné
soustředění v Boskovicích. S
účastí na trénincích jsme spo-
kojeni a i přípravná utkání
splnila účel.

2. Cíl našeho mužstva je
jednoznačný: hrát v horních
patrech tabulky. Do mužstva
chceme zařazovat co nejvíce
mladých hráčů a připravit je
pro A tým.

Soupiska – brankář: Pavel
Frajer (1994). Obránci: Daniel
Appl (1983), Martin Volný
(1983), Martin Kofránek (1993),
Jiří Volný (1981), Martin Dra-
horád (1986), Tomáš Steklý
(1994), Ota Kuchař (1994). Zá-
ložníci: Aleš Jerie (1978), Jiří
Myška (1990), Radek Růžička
(1991), Tomáš Ovesný (1991),
Václav Branský (1993), Jan
Svoboda (1995), Vladimír
Kouba (1993), Ondřej Kycelt

(1995). Útočníci: Michal Růžič-
ka (1991), Michal Bráborec
(1990), Miroslav Pacák (1992),
Radovan Šusta (1996).

Realizační tým – trenéři: Pa-
vel Berger, Josef Hladík. Ve-
doucí mužstva: Jaroslav Koza.

Změny v kádru – odchody: Sy-
nek, Zeman (Lovčice) – hosto-
vání. Příchody: Pacák (Nové
Město n. C.).

Přípravná utkání: – Kosičky
1:1, – Nepolisy 1:3, – Lovčice
2:0, – Přelovice 3:1.

KOSIČKY (5. místo, 21 bodů)
Radan Koliáš, trenér

1. S přípravou moc spokojen
nejsem, tréninková a zápaso-
vá účast by měla být vyšší. Po-
sílení týmu se neuskutečnilo.

2. Hrát atraktivní fotbal,
který nás bude bavit a uspo-
kojí náročného fanouška.

Soupiska – brankáři: Jiří
Šanda (1985), Jakub Koliáš
(1981). Obránci: Jan Kružík
(1992), Milan Stránský (1993),
Milan Černý (1992), Roman
Vilimský (1992), Miroslav
Rychnovský (1992). Záložníci:
Tomáš Kooš (1988), Daniel
Bouška (1995), Lukáš Havlín

(1986), Petr Tér ml. (1975), Do-
minik Vávra (1998), David
Dusbaba (1992), Vojtěch Beneš
(1997). Útočníci: Jakub Černý
(1995), Martin Stránský (1996).

Realizační tým – trenér: Ra-
dan Koliáš. Asistent: Jiří Šan-
da. Vedoucí mužstva: Bohumil
Chlad. Masér: Luděk Kavlík.

Změny v kádru – příchody:
Šanda (Kunčice) – přestup,
Vilimský (Kunčice) – hosto-
vání. Odchody: Volf (Bohary-
ně) – hostování.

Přípravné zápasy: – N. By-
džov U19 1:7, – Kopidlno 2:5, –
Chlumec B 1:1, – Miletín 2:5, –
Kobylice 5:5, – Městec Kr. 4:2.

MYŠTĚVES (6. místo, 20 bodů)
Tomáš Draštík, sekretář

1. Zimní příprava probíhala
v duchu „nehrajeme o postup,
nepotřebujeme trénovat“.
Alespoň u některých hráčů mi
to takhle přišlo. Trénovali
jsme dvakrát týdně od začát-
ku února – hala, posilovna,
venkovní výběhy.

2. Jelikož jsme ztratili kon-
takt s čelem tabulky, tak chce-
me v klidu dohrát jaro, umís-
tit se na nejlepším možném

místě a stabilizovat kádr pro
příští sezonu. Vzhledem k to-
mu, že hrajeme dvanáct zápa-
sů na nově zrekonstruovaném
myštěveském hřišti, mohli
bychom možná pomýšlet i na
bednu. Stále jsme ještě ve hře
v Gist poháru OFS, ve kterém
bychom také rádi uspěli.

Soupiska – brankáři: Patrik
Michalička, Pavel Nožíř, Jiří
Chládek. Obránci: Pavel Biel-
čik, Jiří Petráček, Filip Ha-
vlena, Tomáš Draštík, Aleš
Čížek, Lukáš Šenk. Záložníci:
Pavel Brett, Václav Brett, Ma-
rek Linhart, Jakub Vodička,
Michal Drobek, Filip Hlaváč,
Pavel Hladík. Útočníci: Jan
Havlena, Jan Kraus, Tomáš
Němec.

Realizační tým – trenér: Vác-
lav Bílek. Vedoucí mužstva: To-
máš Rychtera. Masér: Pavel
Brett st. Sekretář: Tomáš
Draštík.

Změny v kádru – příchody:
jednáme s několika hráči, za-
tím nebudeme odtajňovat.
Odchody: Jelínek – přerušení
činnosti.

Přípravné zápasy: zatím žád-
né nehrány. (ld)

SK ČECHIE HLUŠICE, vedoucí celek tabulky Hradecký Votrok okresního přeboru po podzimní části. Spodní řada zleva: Stanislav Strýhal, Fi-
lip Černý, Martin Šimůnek, Jakub Špaček, Jiří Šimůnek, Jaroslav Trejbal; horní řada zleva: Jaromír Průcha – vedoucí mužstva, Matěj Holman,
Jan Beránek, Martin Novotný, Milan Svěcený, Petr Horák, Ondřej Pařízek, Michal Batelka, Jaroslav Trejbal – trenér. Foto: archiv mužstva
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