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V Hradci získali přes 200.000 Kč 

pro dětskou onkologii

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové uspořádal v moderní sportovní hale v Před-
měřicích charitativní akci pro dětskou onkologii Fakultní nemocnice. Účastníci dra-
žili například dresy Petra Čecha, Tomáše Rosického či Václava Pilaře, a tak již 5. roč-
ník „Dne partnerů OFS Hradec Králové“ přinesl více než 200.000 korun!  

 BÝVALÝ EXTRALIGOVÝ HOKEJOVÝ BRANKÁŘ DUŠAN SALFICKÝ SE SYNEM VYDRAŽIL 
 DRES PETRA ČECHA, VPRAVO PŘEDSEDA OFS HRADEC KRÁLOVÉ MARTIN ZBOŘIL. 

http://www.fotbal.cz
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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Turnaje se zúčastnilo devět týmů v sestavách s řadou známých 

borců, jako jsou Richard Jukl, Karel Havlíček, Filip Klapka, Jiří 

Poděbradský, Jan Kraus, Milan Ptáček, futsalový reprezentant 

Daniel Rajnoch, či Mirza Rahimič.

Nejúspěšnější tři týmy převzaly poháry, všichni účastníci ceny 

a pamětní diplomy OFS Hradec. Nejlepší hráči celého turnaje ob-

drželi rovněž pamětní trofeje, nejlepším střelcem se stal David 

Placák (CK Votrok 10 branek), nejlepším brankářem Petr Kobos 

(Jako team) a nejlepším hráčem Jiří Dítě (Belsport). Zajímavostí 

turnaje byla finanční „pokuta“ za vstřelenou branku od 10 Kč výše, 

50 Kč za hattrick, 100 Kč za žlutou kartu a 300 Kč za vyloučení, kte-

ré poté byly věnovány na konto dětské onkologie v Hradci Králové.

Po fotbalovém turnaji se konala dražba sportovních kuriozit, 

mezi kterými byly dresy s podpisy hráčů, převážně s podpisy ce-

lých týmů a známých sportovních osobností. Vydraženy byly dresy 

fotbalových týmů FC Hradec Králové, AC Sparta Praha, FC Slo-

van Liberec a SK Slavia Praha s podpisy hráčů, dres Chelsea FC 

s podpisem Petra Čecha, reprezentační dres Itálie, střelecká ka-

mizola s podpisem sportovního střelce Davida Kosteleckého, dres 

s podpisem skicrossaře Tomáše Krause, od Tomáše Hertla pak 

dres s podpisem klubu NHL San Jose Sharks, fotbalový dres 1. FC 

Slovácko s podpisem Libora Doška, reprezentační dres Tomáše 

Rosického a Tomáše Sivoka z utkání s Islandem, plzeňský dres 

Václava Pilaře, dres Arsenalu od Tomáše Rosického s podpisem, 

baníkovský dres Milana Baroše s podpisem a spoustu dalších 

sportovních relikvií.

V průběhu celodenního klání přispěli i další dárci, a tak bude 

předáno Dětské klinice Fakultní nemocnice neuvěřitelných více 

jak 200.000 Kč, což bude ještě postupně upřesňováno v průběhu 

následujících dnů vzhledem k možnosti stále přispět bezhotovost-

ně na speciálně zřízený charitativní účet č. 256299368/0300. 

- Lubomír Douděra, Michal Blažej -

 FOTBALOVÝ TURNAJ VYHRÁL JAKO TÝM. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
www.khfotbal.cz

