
Fotbalové osobnosti z okresu převzaly ocenění
Hradec Králové – V hradec-
kém Restaurantu Duran se ko-
nalo vyhlášení 8. ročníku Hra-
decké fotbalové osobnosti 2014.

Přítomní byli mj. předseda
KFS Královéhradeckého kraje
Václav Andrejs, trenérská le-
genda Ladislav Škorpil, sekre-
tář KFS Ladislav Brož, Jan
Střížka a Daniel Střížka (Fotbal
v kraji), předseda OFS Hradec
Martin Zbořil, místopředseda
OFS Hradec Vladan Haleš,
předseda KR OFS Pavel Orel,
místopředseda KR OFS Evžen
Zvolánek, předseda STK OFS
Marcel Tuček, sportovní redak-
ce Hradeckého deníku a další.

Slavnostní setkání modero-
val Bohumil Lemfeld. Za vý-
konný výbor OFS Hradec Krá-
lové přivítal účastníky předse-
da Martin Zbořil, který oceně-
ným poděkoval za odvedenou
práci pro fotbal v rámci OFS.
Poděkování se dostalo manžel-
kám a rodinám za podporu i to-
leranci, protože bez toho by fot-
bal nešlo dělat. Následoval slav-
nostní přípitek a kulturně-
sportovní program. Vystoupili
mistři světa ve footbagu Tomáš
Tuček a Martin Sládek, zpěvák

Michal Horák a k vidění byly i
ukázky stepu – Štěpán Žďárek a
Karolína Skotnicová (Tap Dan-
ce Company Avalanche), což
orámovalo slavnostní předává-
ní pamětních plaket šesti laure-
átům letošních Hradeckých fot-
balových osobností.

Zaznamenáno do bloku
Oceněným byla položena
stejná otázka: Co pro vás zna-
mená obdržené ocenění a jaké
je vaše přání?

Vojtěch Dlabáček: „Přesto-
že se necítím jako fotbalová ce-
lebrita, musím říci, že mne oce-
nění velmi potěšilo. Fotbal
mám rád a doufám, že to v roli
trenéra nebo fotbalového funk-
cionáře ještě nějaký čas vydr-
žím. Děkuji OFS Hradec za oce-
nění a budu se snažit, abych to v
rámci svých možností nějak
fotbalu v oddíle TJ Sokol Doha-
lice i OFS vrátil.“

Miloš Kittler: „Akce, kde se
plynule střídalo oceňování s
různými vystoupeními, se mi
velmi líbila Ocenění od OFS
Hradec si cením, potěšilo mne.
Přestože zdejší příznivci tomu

nyní příliš nevěří, tak přeji
hradeckým ‚votrokům‘, aby se i
v příští sezoně hrála pod lízátky
nejvyšší soutěž.“

Vojtěch Kolář: „Velmi si
vážím toho, že mne OFS ocenil
za činnost v mládežnické kopa-
né na Novém Hradci. Mohl jsem
se setkat s řadou známých včet-
ně trenérské legendy Ladislava
Škorpila. Chtěl bych poděkovat
OFS za organizaci akce, byla
podařená. Přeji si její pokračo-
vání pro další jubilanty a dlou-
holeté činovníky ve fotbale.“

Milan Kynos: „Jsem rád, že
jsem dostal pozvání na perfekt-
ně připravenou akci. Mile mne
překvapilo, že mě OFS Hradec
ocenil, značně si toho vážím. Je
to poprvé, co jsem na sportov-
ním poli nějakou cenu obdržel.
Vyhlášení se mi líbilo, včetně
doprovodného programu. Dě-
kuji i touto cestou.“

Ladislav Steklý: „Setkání
mne potěšilo a jsem rád, že jsme
se s manželkou mohli akce zú-
častnit a setkat se s dalšími fot-
balovými osobnostmi. Ocenění
od OFS si velmi vážím. Je dob-
ře, že OFS Hradec nezapomíná
na dobrovolné fotbalové funk-

cionáře. Přeji převýšovskému a
hradeckému fotbalu úspěšné
účinkování v soutěžích.“

Ivo Tomeš: „Ocenění si vá-

žím, mezi fotbalovými úspěchy
ho řadím na jedno z předních
míst. Společenská akce se nám s
manželkou líbila, užili jsme si

ji. Byla čest setkat se s dalšími
oceněnými a s fotbalovými
osobnostmi. Věřím, že akce bu-
de pokračovat.“ Lubomír Douděra

Charakteristiky jednotlivých osobností pro rok 2014:
Vojtěch Dlabáček (nar. 30. 4. 1954): V dubnu oslavil významné životní jubileum 60 let, je součas-

ným předsedou Trenérsko-metodické komise OFS Hradec Králové a také autorem populární pub-
likace Abeceda fotbalu. Více než čtvrtstoletí působil jako odborný asistent katedry tělesné výcho-
vy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Znám je jako autor odborných fotba-
lových publikací a stále aktivní trenér. V době hráčské kariéry působil v letech 1966 – 1990 v sedmi
oddílech a za 25 let fotbal trénoval ve 12 klubech. V současné době vede celek dospělých Sokola Do-
halice. K nejvýznamnějším trenérským úspěchům patří postupy s týmy dorostu Slavie Hradec a do-
spělých FC Nový Hradec či FK Vysoká nad Labem. S kolektivy fotbalistů i futsalistů hradecké uni-
verzity se stal mnohonásobným akademickým mistrem ČR, v roce 2000 přidal 3. místo na akade-
mickém mistrovství Evropy v Paříži.

MilošKittler(nar. 17.3. 1947): Letos „děda“ oslavil 67. narozeniny. Východočeští sportovci ho zna-
jí jako aktivního atleta a dlouholetého volejbalového rozhodčího. Léta ho můžeme potkávat na růz-
ných sportovištích s fotoaparátem, jak zaznamenává dění zejména na fotbalových hřištích či vo-
lejbalových kurtech a při různých dalších sportovních akcích OFS Hradec. Jeho snímky, pravi-
delně zveřejňované ve Fotbale v kraji či v Hradeckém Deníku, připomínají utkání či turnaje od
nejmladších benjamínků až po dospělé fotbalisty z regionu, tedy nejen ve městě pod Bílou věží. Rád
fotí atletické závody v Týništi nad Orlicí, odkud pochází. Například byl fotit i utkání krajského pře-
boru Týniště vs. Rychnov, které nebylo pro sněhovou kalamitu dohráno. Stejně tak Kittlerův fo-
toaparát střetnutí nepřežil. Do dalších let přejme zejména pevné zdraví a ostré záběry.

Vojtěch Kolář (nar. 9. 7. 1954): V letošním roce oslavil významné životní jubileum 60 let. Jeho
hráčská i trenérská činnost je spjata s novohradeckým fotbalem. Po ukončení aktivní hráčské ka-
riéry plynule přešel a již více než čtvrtstoletí se věnuje trenérské a funkcionářské práci s mládeží
ve fotbalovém klubu FC Nový Hradec Králové bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Nejvíce času vě-
nuje nejmladším adeptům fotbalu, zejména v družstvech přípravek, kterým pomáhá při prvních
krůčcích na zeleném trávníku.

Milan Kynos (nar. 26. 6. 1939): Letos oslavil významné 75. narozeniny. Je dlouholetým hráčem,
trenérem a funkcionářem SK Třebechovice pod Orebem. Mimo jiné se významně zasloužil o vy-
budování a současnou podobu sportovního areálu Bor a dalších sportovišť v Třebechovicích. Pa-
mětníci si jistě vybaví dobu, kdy se pod Orebem hrály i prvoligové fotbalové zápasy Spartaku Hra-
dec Králové navštěvované několika tisíci diváky. Jako hráč působil ve Spartaku Hradec v letech
1965 až 1971. Funkcionářem je přes 50 let a dlouhá léta je předsedou třebechovického sportovního
klubu. Svoji celoživotní práci věnuje rozvoji sportu a především fotbalu.

LadislavSteklý(nar.15.11. 1949):V těchto dnech slaví 65. narozeniny.V letech 1972 až 1980 byl hrá-
čem na úrovni okresních soutěží. Od roku 1974 je aktivním funkcionářem a duší SK Převýšov,
zejména v pozicích sekretáře, prezidenta či hospodáře klubu. Pamatuje působení převýšovského
mužstva od 4. třídy až po současnou Českou fotbalovou ligu. Je dlouholetým funkcionářem OFS
Hradec Králové, kde zastával funkce hospodáře a člena výkonného výboru (1993 – 2009), nyní je čle-
nem revizní komise. Byl předsedou ORK Krajského fotbalového svazu (2001 – 2005) a předsedou Do-
zorčí komise Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV (2006 – 2013).

Ivo Tomeš (nar. 9. 11. 1947): Před několika dny oslavil 67. narozeniny. Dlouhodobě se věnuje vý-
chově a trénování mládeže. Působil jako trenér mládežnických družstev v FC Olympia Hradec, TJ
Sokol Třebeš a nyní je v TJ Sokol Malšova Lhota. Zde nejprve vedl mužstvo dospělých, v současné
době se věnuje výchově nejmenších fotbalistů – mladším a starším přípravkám. Jeho činnost je pro-
fesionální, obětavá, na vysoké úrovni a především dobrovolná, bez nároku na honorář. Kromě dlou-
holeté trenérské činnosti je členem Disciplinární komise OFS Hradec Králové. Svůj dosavadní ži-
vot zasvětil sportu, fotbalu a jeho rozvoji. (ld)

ŠESTICE OCENĚNÝCH Hradeckých fotbalových osobností za rok 2014 – zleva stojí: Ivo Tomeš,
Milan Kynos, Vojtěch Kolář, Ladislav Steklý, Miloš Kittler a Vojtěch Dlabáček. Foto: Lubomír Douděra

Darujte CD největších hitů
KRYŠTOF – TOMÁŠ KLUS – XINDL X – CHINASKI 

DIVOKEJ BILL – KABÁT – NO NAME – MIG 21 
KAREL GOTT – EWA FARNA A DALŠÍ 

Zakoupením exkluzívního CD HIT ZA HITEM podpoříte
dobrou věc. Výtěžek z prodeje bude věnován 
pacientskému sdružení Lymfom Help. 
Album objednejte pomocí SMS na čísle 902 06
ve tvaru HITRADIO jméno a adresa včetně PSČ 
nebo přímo na Hitrádiu. CD vám přijde do Vánoc.
Více na www.hitradiomagic.cz

je
n za

99
Kč

Hitrádio obchodně zastupuje MEDIA MARKETING SERVICES a.s., www.mms.cz, člen skupiny MEDIA BOHEMIA
Cena SMS je 99 Kč vč. DPH (+ cena odeslané SMS dle tarifu operátora). Technicky zajišťuje ERIKA, a.s., www.erika-as.cz, www.platmobilem.cz

hledá vhodné kandidáty 
na pozici:

Technik 
seřizovač

Požadavky: 
• SŠ/vyučení technického směru
• němčina, angličtina výhodou

• práce s PC

Nabízíme:
• zázemí stabilní firmy
• motivující odměňování

• místo práce Hradec Králové

Nabídky se strukturovaným 
životopisem zasílejte 

do 7. prosince 2014 na adresu:
job@muller-pharma.cz
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