
Ve čtyřech kategoriích mládeže zasáhlo do
dění v předměřické hale rekordních 61 celků
Ohlédnutí: Decathlon halové přebory mládeže Okresního fotbalového svazu Hradec Králové nabídly příchozím zajímavou podívanou

Hradec Králové – Okresní
fotbalový svaz Hradec Králo-
vé v nedávné době znovu zor-
ganizoval Decathlon halové
přebory mládeže pro katego-
rie mladších a starších elévů,
respektive mladších a star-
ších žáků.

Tradiční akce, která se hra-
je již více než dvacet let, se
uskutečnila ve sportovní hale
v Předměřicích nad Labem
během čtyř víkendových ter-
mínů. Na prahu zimní sezony
byl o tyto halové přebory opět
velký zájem, o čemž svědčí 61
zúčastněných týmů, což od-
hadem znamená účast cca 600
mladých hráčů (chlapců i dí-
vek) včetně nejmenších fot-
balových benjamínků.

Jednotlivé týmy byly roz-
děleny podle věkových kate-
gorií do čtyř termínů a zařa-
zeny do kvalifikačních skupin
podle časového rozpisu a roz-
losování. Decathlon halový
okresní přebor mladších elé-
vů hrálo jednadvacet týmů, ve
starších elévech nastoupilo
šestnáct družstev, v kategorii
mladších žáků se představilo
čtrnáct celků a mezi staršími
žáky startovalo deset kolekti-
vů chlapců a děvčat.

Celky na 1. až 4. místech
převzaly poháry, diplomy a
poukazy od Decathlonu, jed-
notliví hráči tří finalistů ještě
pamětní medaile a všichni
účastníci zúčastněných druž-
stev obdrželi sladkosti. Speci-
ální cenu dostali i nejlepší ka-
nonýři jednotlivých přeborů.

Hrálo se v neopakovatelné
atmosféře. Například mladší
elévové se představili před
pěti sty diváky. Opět zde při-
tom byla k vidění spousta po-
hledných fotbalových akcí.
Jednotlivé zápasy řídili roz-
hodčí Okresního fotbalového
svazu Hradec Králové Pavel
Orel, Dušan Krucký, Lukáš
Vojtěch a Vilém Novák.

Poděkování patří De-
cathlonu Hradec Králové,
který si vzal do vínku letošní
halové přebory mládeže a za-
jistil pro nejúspěšnější týmy
dárkové poukazy. Dále míří
dík ke všem pořadatelům z
Okresního fotbalového svazu
Hradec Králové i do Předmě-
řic nad Labem, kde se ve spor-
tovní hale uvedené halové
přebory opět konaly.

Lubomír Douděra
MLÁDÍ VPŘED! Tak to po čtyři víkendy vypadalo ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem, kde se ve fotbalových kláních utkali elévové a žáci, obojí v rozlišení na starší a
mladší. K vidění byli nejen borci zastupující známý oddíl FC Hradec Králové (v bílém), ale i řada dalších týmů z celého okresu s barevně odlišenými dresy. Foto: Lubomír Douděra

Stranu U nás doma tvoříte i vy!
Hradecko – Přemýšleli jste
někdy o tom, že byste se svojí
tvorbou chtěli zviditelnit v
novinách? Díky Deníku je to
možné. A co víc, na výběr má-
te hned několik příležitostí,
jak to učinit. Kromě přispění
na stranu, kterou si napří-
klad právě prohlížíte, nabí-
zíme i některé seriály.

Pokud nevíte, jak se svým
příspěvkem naložit, níže vám
redakce nabízí stručné cha-
rakteristiky aktuálních pří-
ležitostí. Záleží jen na vás, co
si vyberete.

Zajímaví lidé
Hradecka
Znáte ve svém okolí někoho,
kdo něco zajímavého dělá,
sbírá nebo má prostě výji-
mečné povolání, o kterém do-
káže zajímavě vyprávět? Na-
pište nám o něm. Zpracujeme
s ním rozhovor do našeho
cyklu Zajímaví lidé Hradec-
ka. Své návrhy pište na ná-
sledující e-mailovou adresu:
jan.pruska@denik.cz.

U nás doma
Strana U nás doma vzniká

díky vám, našim čtenářům.
Píšete nám o věcech, které
vám udělaly radost, sleduje-
te, co se u vás děje, posíláte
nám perličky ze života i po-
zvání na výlet. Fotoapará-
tem zachycujete zajímavosti
i dění kolem vás. Pokud jste

viděli nebo zažili něco zají-
mavého, poučného, veselé-
ho, neobvyklého, nenechá-
vejte si to pro sebe a dejte
nám vědět. Fotíte? Podělte se
s námi o své úlovky na ná-
sledující e-mailové adrese:
pavel.illich@denik.cz. (re)

REDAKCE Hradeckého deníku v Kladské ulici – zde máme hlavní síd-
lo. Ovšem část pracovníků již nějaký čas najdete také v centru kraj-
ského města v ulici Letců u obchodní zóny Atrium. Foto: archiv Deníku


