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2. kolo

1. FC Hradec Králové – Slovácko (I. liga)

2. SK Union 2013 – Louňovice (ČFL)

3. Chlumec n. C. – Slavia Hradec (KP)

4. Kratonohy – RMSK N. Bydžov (KP)

9. Dohalice – Nový Hradec B (okr. přebor)

10. Ohnišťany – Malšova Lhota (III. třída)

5. Třebeš – Vrchlabí (I. A třída)

6. Nepolisy – Milíčeves (I. B třída – sk. A)

7. Smiřice – Předměřice (I. B třída – sk. C)

8. Kunčice B – Myštěves (okresní přebor)

Fotbal v okrese Hradec KrálovéFotbal v okrese Hradec Králové
Raaltrans Cup: V Dohalicích
kraloval tým AC Young boys
Dohalice – Ve fotbalovém are-
álu proběhl během léta tra-
diční turnaj v malé kopané Ra-
altrans Cup Dohalice 2014.
Zhodnocení 12. ročníku Dení-
ku poskytl Vladimír Novák,
předseda TJ Sokol Dohalice:

„Na čtyřech travnatých hřiš-
tích se ve skupinách odehrálo
70 utkání, ze kterých vzešlo 16
týmů pro osmifinále. Odměně-
no bylo prvních osm mužstev.
Všichni další účastníci obdrže-
li věcné ceny. Mezi jednotlivci
byli vyhlášeni nejlepší hráč
Alexandr Zich (Kosičky) a nej-
lepší brankář Miroslav Richtr
(Young boys). Věřím, že všich-
ni účastníci prožili pěkný spor-
tovní den a zpestřili si léto.
Všech 86 utkání řídila pětice
zkušených sudích Doubrava,
Janeček, Koza, Kubišta a Šmol-
ka. Občerstvení zajišťovaly man-
želky našich sportovců. Na zá-

věr bych chtěl poděkovat všem
našim členům, kteří se podíleli
na přípravě a bezproblémovém
průběhu. Doufám, že i v příš-
tím roce se sejdeme při pokra-
čování tradice.“

Osmifinále: AC Young boys –
Inter HK 4:3, Štroncek – Dobrá
Voda 4:1, Ydarokus – Sirius
Team 9:2, Podlipáci – Spedit-
rans 6:1, FC Boavista – Co ti je
2:1, TMK Losers – Loser s. r. o.
3:0, Kosičky – Kariery z L. A.
7:5, Předměřice – Králíky 6:3.

Čtvrtfinále: AC Young boys –
Štroncek 3:2, Ydarokus – Pod-
lipáci 2:2, na pen. 1:0, FC Boa-
vista – TMK Losers 1:1, na pe-
nalty 2:0, Kosičky – Předměři-
ce 4:4, na pen. 9:8.

Semifinále: Young boys –
Ydarokus 2:1, Boavista – Ko-
sičky 4:5. O 3. místo: Ydarokus –
Boavista1:3.Finále:Youngboys
– Kosičky 3:3, na pen. 9:8. (ld)

VÍTĚZ RAALTRANS CUPU – tým AC Young boys. Foto: archiv pořadatelů

Midloch stihl za dvě kola pět branek
Ohlédnutí za druhým kolem soutěží dospělých
Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.
Hradec Králové – Mistrovské
fotbalové soutěže OFS Hradec
Králové soutěžního ročníku
2014/2015 pokračovaly o ví-
kendu druhým kolem.

Borec kola: Matěj Tluka (Stě-
žery). V utkání Hradecký Vo-
trok OP Stěžery – Chlumec B
(2:2) vstřelil oba góly, čímž vý-
razně přispěl k bodovému zis-
ku svého týmu.

Smolaři: Vlastní góly: Bouš-
ka (Kosičky B), Němec (M. Lho-
ta), Zikl (Třebechovice B). Pe-
naltu nedal: Jelínek (Lovčice).

Statistiky
Brankáři s nulou – Hradecký

Votrok OP: 2 – R. Hrubeš (Skři-
vany), 1 – P. Batelka, Strýhal
(oba Hlušice), L. Brambora
(Probluz); PromePro IT III. tří-
da: 1 – Kukla (Cerekvice), No-

votný (Třebechovice B), M.
Šoltys (Ohnišťany), Zasadil
(Dobřenice).

Kanonády týmů: 8 Prasek –
Kosičky B (1:8), 7 Nový HK B –
Myštěves (1:7), 5 Roudnice B –
Třebechovice B (3:5).

Střelec kola: hattrick: J. Ko-
liáš (Kosičky B).

Gazza Sport hattricky po 2.
kole: 4 branky: R. Midloch (N.
Město); hattrick: J. Koliáš
(Kosičky B).

Gól kanonýři – Hradecký Vot-
rok OP: 3 – F. Neumann (Pro-
bluz), Schubert (Skřivany);
PromePro IT III. třída: 5 – R. Mi-
dloch (N. Město), 3 – J. Koliáš
(Kosičky B).

Branky: Ve 14 duelech padlo
57 gólů (D 24, H 33). OP: 27 (D
14/H 13), III. třída: 30 (10/20).

Branky za 2 kola: OP 50 (28/

22), III. třída 51 (26/25). Cel-
kem: 101 (54/47).

Penalty: Sudí nařídili 2 pe-
nalty (0 D, 2 H). Proměnil No-
vák (Kosičky B), nedal: viz
Smolaři kola.

ŽK: 42 ŽK (D 25, H 17), OP 23
(13/10), III. třída 19 (12/7).

ČK: 2 (D 1, H 1): Hladík (Lu-
žec), Matys (N. Město). V Gist
poháru byli vyloučení Kocfel-

da (Lovčice B) a Nápravník
(Černilov B).

Diváci: OP 740 (průměr 108),
III. třída 470 (67). Celkově vi-
dělo 14 zápasů 1210 diváků
(průměr 86).

Diváci za dvě kola: OP 1270
(průměr 91), III. třída 950 (68).

Návštěvy kola: 180 Třebeš B –
Dohalice, 150 Kunčice B – Hlu-
šice,140 Skřivany– Lovčice.(ld)

Hradecký Votrok OP – sestava 2. kola
R. Hrubeš
(Skřivany)

Steklý Průcha V. Brett
(Chlumec B) (Hlušice) (Myštěves)

F. Neumann 2 J. Černý Sedílek J. Havlena
(Probluz) (Kosičky) (Probluz) (Myštěves)

Tluka Trutnovský Němec
(Štěžery) (Skřivany) (Myštěves)

OFS ocenil brankáře Hrubeše
a střelce hattricků Hanuše
Hradec Králové – Mistrovské
fotbalové soutěže OFS Hradec
ročníku 2013/14 jsou již mi-
nulostí. OFS Hradec průběžně
sleduje již řadu sezon pořadí
nejlepších střelců od dospě-
lých až po starší elévy, dále
hattricky či brankáře s nulou.
Patrony soutěží jsou Marek
Kulič a Karel Podhajský.

Slavnostní předání oceně-
ným hráčům proběhlo ve spo-
lupráci s FC Hradec za mode-
rování Zdeňka Vranovského
před více jak 4000 diváky o
přestávce duelu Synot ligy FC
Hradec vs. Mladá Boleslav.
Kromě oceněných Tomáše
Hanuše a Radka Hrubeše, pa-
tronů Marka Kuliče a Karla
Podhajského, se přímo na
hrací ploše zúčastnili předání
Martin Zbořil (předseda OFS
Hradec), Jiří Pavlíček (před-
seda Královéhradecké České
unie sportu) a za Gazza sport
Jaroslav Pokrupa.

Dárkový poukaz pro bran-
káře OFS Hradec Králové s
nejvyšším počtem vychyta-
ných nul v sezoně 2013/2014 na
masérské služby dle vlastního
výběru v hodnotě 2000 korun
věnovala Alena Staňková z
Masážního, relaxačního a re-
generačního studia Hradec
Králové. Brankářské rukavi-
ce věnovala firma Mida
Sport/Keepersport. Ocenění
pro střelce s nejvyšším po-
čtem hattricků připravila fir-
ma Gazza sport a pro kanoný-
ry ceny zajistí prodejna Gól
Miloše Rambouska.

Pět hattricků zaznamenal
Tomáš Hanuš z Nepolis, když
ještě o jeden třígólový zápis
přišel z důvodu kontumace
utkání s Lovčicemi. V utkání o
první příčku v Hradecký Vot-
rok okresního přeboru Nepo-
lisy vs. Myštěves (2:1) vstřelil
Tomáš Hanuš v 89. minutě ví-
tězný gól. Zřejmě zatím nejdů-
ležitější trefa znamenala prak-
ticky historický postup Nepo-
lis do I. B třídy, celkově pak za-
znamenal v sezoně 22 branek.

Nejvíce vychytaných nul
má na svém kontě brankář
Radek Hrubeš ze Skřivan,
jenž udržel ve třinácti zápa-
sech čisté konto, tedy v rovné
polovině mistrovských zápa-
sů v euTax III. třídě, což rov-
něž znamenalo postup Skři-
van do okresního přeboru.

Tomáš Hanuš: „Chtěl bych
poděkovat za ocenění pro hrá-
če s nejvyšším počtem hat-
tricků. Jsem moc rád, že jsem
se stal vítězem této dlouhodo-
bé soutěže. Děkuji všem spo-
luhráčům i celému realizač-
nímu týmu, kteří na tomto
úspěchu mají velkou zásluhu.
Dále bych rád poděkoval i fir-
mě Gazza sport, která si vzala
tuto soutěž pod záštitu.“

Radek Hrubeš: „Ocenění si
velmi vážím. Nic takového
jsem nečekal a určitě to potě-
šilo. Jsem rád, že se Skřiva-
nům podařilo vrátit po deseti
letech zpět do okresního pře-
boru a já mohl být toho malou
součástí. Ocenění by bylo o
mnoho zajímavější a cennější,

kdyby bylo ve vyšších soutě-
žích. Teď se zkusíme slušně
umístit v okresním přeboru.
Chtěli bychom ukázat, že po-
stup nebyl náhodou a tím po-
děkovat fanouškům.“

Marek Kulič: „Určitě není
jednoduché vstřelit tolik hat-
tricků v jakékoliv fotbalové
soutěži. Tento hráč musí mít
na góly takzvaně čich a musí
se umět k zakončení postavit.
Musím před Tomášem jen
smeknout a popřát, aby mu
střelecký prach nezvlhnul ani
v krajské soutěži.“

Karel Podhajský: „I když je
fotbal kolektivní sport, určitě
nejlepší hra na světě, je dobré
ocenit i individuální výkony,
jakými jsou střelecké soutěže,
soutěže fair-play a konečně i
soutěže pro brankáře v počtu
vychytaných zápasů s čistým
kontem. Radek Hrubeš před-
vedl v uplynulé sezoně oprav-
du výborný výkon a s úcty-
hodnými třinácti nulami ob-
sadil po zásluze první místo v
soutěži brankářů. Každý gól-
man by chtěl mužstvu co nej-
více pomoci k vítězství, a když
se mu to povede s čistým ští-
tem, je to jako by vstřelil roz-
hodující branku. Radkovi tím-
to gratuluji, přeji mu mnoho
vychytaných nul v okresním
přeboru, a aby se mu i jeho tý-
mu dařilo podobně i v začína-
jícím soutěžním ročníku.“

Gól kanonýři OFS Hradec Krá-
lové 2013/14: V kategorii do-
spělých se Lukáš Pánek (Ne-
polisy) v Hradecký Votrok OP

trefil do černého 37krát. Další
kanonýři – euTax III. třída:
Pavel Kuta (Dobřenice) 29
branek, CK Sana IV. třída A:
Martin Bělina (Cerekvice) 22,
CK Votrok IV. třída B: Jan
Melichar (Roudnice) 27.

V mládeži dominuje Radek
Šimák (Nové Město), jenž dal
neuvěřitelných 124 branek v
Mekr´s okresním přeboru star-
ších elévů 4+1. Za zmínku urči-
tě stojí i střelecká produktivita
Karolíny Lošanové (Červeně-
ves), která dala 68 gólů branek
a mezi chlapci dominuje v BD
Group okresním přeboru ml.
žáků. Další kanonýři – Belsport
OP st. žáci: Patrik Kaliáš (Skři-
vany) 56 branek, HLDS OP
starších elévů 7+1 Lukáš Scis-
kala (Roudnice) 33 gólů.

Umbro XI Hradeckého deníku
– Hradecký Votrok okresní pře-
bor dospělí: Brankář: Jiří Appl
(Lovčice), obrana: Jaroslav
Soumar (Hlušice), Jiří Gabriel
(Stěžery), Václav Brett (Myš-
těves), záloha: Jan Lihan (Ne-
polisy), Lukáš Brixi (Probluz),
Tomáš Hanuš (Nepolisy),
Martin Stránský (Kosičky),
útok: Jakub Černý (Kosičky),
Jakub Vaníček (Kratonohy B),
Lukáš Pánek (Nepolisy).

Slavnostní vyhlášení Umbro
XI Hradeckého deníku – Hra-
decký Votrok OP dospělí roč-
níku 2013/2014 a nejlepších
Gól kanonýrů OFS Hradec
všech kategorií je naplánová-
no na úterý 16. září od 18 ho-
din u Čeňka Hradila v Hostin-
ci U Jelena ve Farářství. (ld)

„POD LÍZÁTKY“. Gólman Radek Hrubeš (vlevo) obdržel cenu od Karla Podhajského, střelce Tomáše Hanuše ocenil Marek Kulič. Foto: L. Douděra
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