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Pražský fotbalový svaz 

Zdeněk Hruška 

Má bohatou brankářskou kariéru a později pracoval jako trenér ve vrcholovém 

fotbale, ale i ve výkonnostním. Chytal ve Vyšehradě v Dukle Tachov, v Bohemians, 

kde působil devět let, získal titul a hrál v evropských pohárech a čtyřiadvacetkrát 

nastoupil v reprezentaci. Působil i v Řecku a v Rakousku. Pražský fotbalový svaz jej 

nominoval za jeho celoživotní působení ve fotbale a za chuť pracovat i v kategoriích 

mládeže. 

František Kopač 

Další z brankář, který dokázal působit ve vrcholovém i výkonnostním fotbale. Chytal 

například v Dukle Tábor, v Dukle Praha, pak ve Vlašimi. Od roku 1980 plných čtyřicet 

let působí v roli trenéra a výčet klubů, ve kterých působila sbíral i úspěšné výsledky, 

je předlouhý. Z ligových například Žižkov, Příbram či Most. Střídal pozici hlavního 

trenéra s asistentskou, spolupracoval s trenéry Kotrbou, Csaplárem, Chovancem, 

Žákem nebo Barákem. Vrátil se do klubu, kde s fotbalem začínal a v Meteoru Praha 

VIII trénuje ligový dorost. 

Ing. Jiří Němec 

Dlouholetý funkcionář Spartaku Kbely oslaví v září osmdesátku. Je duší klubu, miluje 

fotbal a je stále plný energie, Pracuje jako sekretář, administrativní pracovník, 

fotograf, webmaster, stará se o dotace a granty, tedy o vše potřebné k fungování 

klubu. 

Středočeský krajský fotbalový svaz 

Vladimír Hašek 

Sedmdesátku oslavil v březnu muž, který je po celý život spjat s fotbalem v Kunicích, 

kde léta chytal a pak z pozice předsedy dokonale rozvíjel milovaný klub. Ten se nyní 

může pochlubit dvěma travnatými plochami a jednou s umělou trávou, plochy 

využívala k tréninkům i fotbalová reprezentace. Vedle týmu dospělých, který po určitý 

čas působil i v ČFL, kladl důraz na práci s mládeží. Klub má téměř 300 aktivních 

členů a vedle dvou týmů dospělých je zde i devět mládežnických družstev. Pan 

Hašek i nadále vede klub jako předseda. 

Josef Mára 



Téměř sedm desítek let je věrný Spartaku Příbram. Nejprve jako hráč a pak se 

věnoval trénování a vyzkoušel nejen práci u týmu dospělých, ale hlavně se věnoval 

mládeži a ve Spartaku vychoval i ligové fotbalisty, například Pazderu, Pihávka, 

Drahokoupila nebo Csaplára. Působil i v OFS v komisi mládeže a býval i členem 

předsednictva. Je ryzím příkladem věrnost jednomu klubu a také trenéra, který mimo 

světla ramp dokáže kvalitně pracovat s mladými fotbalovými nadějemi. 

Vladimír Šturm 

Předseda FC Bílé Podolí z okresu Kutná Hora je dlouholetým funkcionářem, který 

působí na úrovni okresu. Býval předsedou Sportovní technické komise, člene 

disciplinární komise na okrese Kolín, pak se posunul do sousedního OFS Kutná 

Hora, kde býval místopředsedou, předsedou STK a naví pracuje i Okresním sdružení 

České unie sportu v Kutné Hoře. V září oslaví třiasedmdesáté narozeniny. 

Jihočeský krajský fotbalový svaz 

Ing. Jiří Hanzal 

Působil ve fotbale postupně jako hráč, trenér mládeže, oddílový a svazový funkcionář 

na okresní a krajské úrovni. Více než patnáct let byl předsedou TJ Dynamo Roudná. 

Vedle toho ještě stačil několik desítek let vykonávat funkci rozhodčího v krajských 

soutěžích a i dnes, ve dvaasedmdesáti letech je s píšťalkou aktivní podle potřeb OFS 

Tábor. 

Václav Ludačka 

Okresní fotbalový svaz v Prachaticích navrhl jedenasedmdesátiletého pana Ludačku, 

který svůj život zasvětil fotbalu a konkrétně klubu ze svého bydliště. Za TJ Vítějovice 

dlouho hrál a již téměř čtyřicet let se věnuje vedení, organizaci chodu oddílu. Kromě 

toho pracuje dlouhá léta v revizní komisi OFS Prachatice. 

František Šafránek 

Dlouholetý funkcionář krajského a okresního fotbalového svazu v Českých 

Budějovicích, kde působí ve sportovně technické komisi. V oddíle Škoda VTJ České 

Budějovice vykonával dlouhá léta funkci sekretáře a organizačního pracovníka. Ve 

stejném klubu byl i úspěšných trenérem mládeže a pak trénoval i v SK Čtyři Dvory, 

kde jak s družstvy žákům taj i dorostu postoupil až do celostátních soutěží. 

 

 

 

 

Plzeňský krajský fotbalový svaz 



Ing. Jiří Dufka 

In memoriam byl navržen na vyznamenání, který by se letos dožil šedesáti let. Před 

dvěma léty nás celoživotní fotbalista srdcař opustil v plné práci ve funkci předsedy 

OFS Tachov. Hrával fotbal za TJ Chodský Újezd, tento klub pak téměř tři desítky let 

vedl jako předseda a zároveň i trénoval mladé a s družstvem odchovanců postoupil 

až do I. A třídy v kraji.  

Miloš Kašpar 

Pětaosmdesát let bude v listopadu panu Kašparovi, který stál u kolébky fotbalového 

oddílu TJ Sokol Rakové v okrese Rokycany v roce 1954. Fotbal zde hrával a svůj 

život si bez práce pro fotbal v Rakové pak už nedokázal představit. Věnoval se 

funkcionářské činnosti, trénoval, byl správcem areálu, kronikářem nebo třeba 

předsedou. 

Josef Landshut 

V lednu oslavil osmdesátku a je k nevíře, že stále působí ve fotbale jako rozhodčí a 

trenér mládeže. Býval aktivním fotbalistou v místě svého bydliště, hrál za TJ Dioss 

Nýřany. Ocenění navrhl výkonný výbor OFS Plzeň- sever za zásluhy o rozvoj fotbalu 

v místních podmínkách. 

Evžen Veselý 

Za měsíc oslaví sedmdesátku pan Veselý, který začal hrát v žácích SK Plzeň 

Doudlevec. Pak se přesunul do Lokomotivy Plzeň, kde si zahrál dorosteneckou ligu a 

v týmu dospělých divizi. Druhou polovinu života věnoval práci v Sokole Měčín, kde 

působil jako trenér od žáků až po dospělé, býval sekretářem i předsedou. Vedle toho 

pracoval na krajské úrovni, jako člen disciplinární komise KFS  a ve stejné komisi i 

pracoval i na okrese. Byl členem výkonného výbor OFS Klatovy. 

Karlovarský krajský fotbalový svaz 

Ing Miroslav Balej 

V devíti začal v Baníku Svatava, pak přestoupil do Baníku Sokolov, kde hrál 

dorosteneckou ligu a za rezervu mužů krajské soutěže. Po skončení studia se 

přesunul do FK Skalná a s klubem, který dal našemu fotbalu Pavla Nedvěda, spojil 

svůj fotbalový život na následujících sedmačtyřicet let! Aktivně hrál, trénoval žáčky, 

ale také působil v různých funkcích ve výboru klubu. Tři volební období je předsedou 

FK Skalná, v říjnu mu bude jedenasedmdesát! 

 

Zdeněk Havel 



In memoriam dostává vyznamenání pan Zdeněk Havel, který nás opustil letos 

v únoru, krátce po svých pětašedesátých narozeninách. Celý svůj život věnoval 

rozkvětu fotbalu v Karlových Varech. Za TJ Karlovy Vary – Dvory začal hrát 

v žákovském družstvu a po skončení aktivní činnosti v klubu začal funkcionařit. Na 

čas byl trenérem mužů, ale v roce 1993 byl zvolen předsedou a čtvrtstoletí vedl klub 

vzhůru. Karlovy Vary, které díky fúzím měnily názvy, dokázaly pětkrát postoupit a od 

roku 1999 působí ve třetí nejvyšší soutěži.  

Petr Vystrčil 

Další z příkladů věrnosti fotbalu a jednomu klubu na okresní úrovni, konkrétně na 

okrese Sokolov. Třiasedmdesátiletý pan Vystrčil začal za TJ Baník Vintířov hrát 

v šesti jako malý žáček a od té doby je tomuto klubu věrný. Po skončení aktivní 

činnosti vykonával různé funkcionářské funkce, býval i místopředsedou a později 

také předsedou. Vyznamenání je díkem za 67 let věrnosti fotbalu. 

Ústecký krajský fotbalový svaz 

Petr Henc 

V roce 1983, ve svých třiceti letech přivedl pan Henc syna na nábor nových hráčů do 

TJ Klášterec nad Ohří. A byla to osudová cesta. V klubu začal pracovat jako trenér 

mládeže, po deseti letech trénování se přesunul do kanceláře, kde jako sekretář a 

člen VV klubu pracuje téměř třicet let. Nominaci schválil OFS v Chomutově. 

Libor Sklenář 

Šestašedesátiletý pan Sklenář hrál fotbal i za RH Cheb, pak zamířil do Vilémova u 

Škluknova a pro místní fotbal to byla trefa. Výčet jeho aktivit pro klub SK STAP-

TRATEC Vilémov zabírá dvě stránky, tak přijměme co píše ve svém návrhu OFS 

Děčín: V širokém okolí není většího aktivního fotbalového nadšence, funkcionáře, 

organizátora a propagátora kopané. Nemáme nejmenších pochyb o tom, že si 

plaketu bezesporu zaslouží. 

Marcel Týce 

Třiasedmdesátiletý pan Týce se po vojně usídlil v obci Černiv a za místní klub hrával 

fotbal. V Sokole Černiv je dodnes, po léta ve funkci předsedy. Jeho láska k fotbalu 

nasměrovala na cestu za fotbalovým míčem i jeho syna Romana, který otci udělal 

obrovskou radost, po angažmá ve Spartě, v Liberci si zahrál i za TSV Mnichov 1860 

a především i za českou reprezentaci. Hrál i na EURO 2004. Nominaci schválil OFS 

Litoměřice. 

Liberecký krajský fotbalový svaz 

Karel Mazánek 



Fotbal v Semilech a v březnu šedesátiletý pan Mazánek patří nerozlučně k sobě. 

V tehdejším klubu Jiskra Kolora Semily začal v žácích a strávil zde celou kariéru. 

Jako hráč, později trenér a následně i člen výkonného výboru klubu, který nově nese 

název SK Semily, měl podíl na vzestupu tamního fotbalu, který se dostal až do třetí 

nejvyšší soutěže ČFL. Po aktivní kariéře se stal delegátem v rámci Libereckého 

krajského svazu. Od roku 2004 působil i ve VV OFS Semily a byl zde i předsedou 

disciplinární komise.  

Zdeněk Miksa 

Šestašedesátiletý Zdeněk Miksa spojil život s fotbalem v Josefově Dole. Považte, že 

od roku 1987 je předsedou oddílu! K tomu vykonával funkce trenéra mužů i mládeže, 

ale dělal i správce hřiště a k tomu všemu i zajišťuje chod oddílu. Návrh poslal OFS 

Jablonec. 

Vladimír Satranský 

Také Jiskra Nový Oldřichov má svého muže pro všechno. Je jím 

jedenasedmdesátiletý pan Satranský. V klubu začal jako sedmiletý žáček, po zranění 

ve třiceti se pustil do aktivit, které zajišťovaly chod klubu. Byl předsedou, ale zároveň 

i vedoucím A mužstva, zapojil se do všech potřebných prací. Na českolipském 

okrese je známou a uznávanou fotbalovou osobností.  

Královéhradecký krajský fotbalový svaz 

Petr Hummler 

Celý život nadšeně pracoval pro fotbal, jako trenér mládeže, sekretář FK Náchod, na 

OFS Náchod byl lektorem pravidel, pracoval v komisi rozhodčích na kraji. Čtyřicet let 

je rozhodčím, nyní ve třiasedmdesáti na úrovni okresu. Fotbal s píšťalkou je jeho 

celoživotním koníčkem. Kromě toho býval delegátem v krajských soutěžích a 

v současnosti ještě pomáhá jako delegát na okrese Náchod. 

Jan Jebavý 

Býval brankářem v Trutnově a v FK Náchod. Po aktivní kariéře získal trenérskou A 

licenci a trénoval Trutnov v době, kdy v poháru dokázal porazit Sigmu Olomouc a 

remizovat s Bohemians Praha. Posledních deset let se věnuje trénování mládeže, se 

starším dorostem Trutnova působil i v dorostenecké lize. Nyní v pětasedmdesáti 

letech dělá pořadatele a hlasatele při divizních utkáních. 

Mgr. Jiří Krenčík 

Pětasedmdesátiletý pan Krenčík se celý život angažuje ve fotbale, jako hráč, trenér, 

funkcionář, rozhodčí i delegát na okrese a v kraji. Na těchto úrovních působil 

v různých komisích. Dlouhá léta býval garantem a spoluzakladatelem populárního 

McDonald´s Cupu v kopané. Jako vedoucí výprav byl na MS školních klubů 



v italském Cagliari, pomáhal organizovat Regions Cup na území Královéhradeckého 

KFS a momentálně je sekretářem FK Chlumec nad Cidlinou. 

Pardubický krajský fotbalový svaz 

Václav Obolecký 

Pardubický krajský fotbalový svaz schválil návrh okresního svazu Svitavy na ocenění 

pana Oboleckého, který se tento měsíc dožívá sedmdesáti let a většinu života 

věnoval fotbalu, konkrétně klubu SK Polička. Býval dlouhá léta hráčem, pak trenérem 

mládeže a obětavým sekretářem. Dosud je členem pořadatelské služby při utkáních 

všech kategorií poličského klubu. Gratulujeme! 

Oldřich Skalický  

Šedesát bude v říjnu panu Skalickému, kterého za obětavou práci pro fotbal navrhl 

okresní svaz v Ústí nad Orlicí. Býval hráčem i trenérem FK Kerhartice, po aktivní 

činnosti přesedlal na funkcionářskou dráhu. Začal ve funkci předsedy disciplinární 

komise na okresním svazu v Ústí nad Orlicí, kde se následně stal místopředsedou a 

končil jako předseda okresního svazu. Vedle toho pracoval do nedávna ve výkonném 

výboru Pardubického krajského svazu a je členem výboru Jiskry Ústí nad Orlicí. 

František Vondrouš 

Sedmašedesátiletý pan Vondrouš si aktivní činnost užíval do třiačtyřiceti, hrával za 

Sokol Dříteč a za Sokol Opatovice nad Labem. Svoji přízeň pak nadále rozděloval 

mezi tyt kluby, ať už jako trenér mládeže, nebo předseda.  Letošní rok začal v AFK 

Opatovice nad Labe, kde trénuje mládež, je předsedou ale i spolehlivým sekretářem.  

Krajský fotbalový svaz Vysočina 

Václav Dobrý 

Okresní svaz v Havlíčkově Brodě přijal návrh SK Habry na vyznamenání pana 

Dobrého za rozvoj fotbalu v klubu, ve kterém působil jako aktivní hráč, později trenér 

a funkcionář. Podílel se na výchově mladé fotbalové generaci i na úspěších týmu 

dospělých v podobě postupu do krajských soutěží. Je pečlivým sekretářem SK 

Habry, podporovatelem klubu. Za krátko oslaví pětašedesáté narozeniny, 

gratulujeme! 

Jiří Kaštan 

Letos na jaře oslavil šedesátku pan Kaštan, kterého navrhuje okresní svaz Žďár nad 

Sázavou. Ten zaznamenal celoživotní vztah oceněného k fotbalu, ať už v pozici 

hráče, nebo trenéra mládeže a organizačního pracovníka v TJ Družstevník Bory. 

Kromě toho už téměř dvacet let pracuje pan Kaštan v disciplinární komisi okresního 

fotbalového svazu Žďár nad Sázavou, nejdříve jako její člen a později 

místopředseda. 



Pavel Svoboda 

Další jubilantem, konkrétně od července šedesátníkem, je pan Svoboda ze Speřic u 

Humpolce. V obci, která má sto obyvatel, začínal jako hráč, a to, že se zde fotbal 

stále drží je i jeho velkou zásluhou. Jako funkcionář se podílel na rekonstrukci a 

později přebudování hřiště, patřil do realizačního týmu družstva, které se probojovalo 

v roce 2017 do přeboru kraje Vysočina. Celý život zasvětil fotbalu a nejen pro místní 

je fotbalovou legendou. 

Jihomoravský krajský fotbalový svaz 

Ing. Karel Hladiš, CSc. 

Panu Hladišovi bude v říjnu sedmdesát a veškerý mimopracovní čas věnuje fotbalu. 

Hrával na dobré úrovni v Uherském Brodu, VTJ Slaný, v KPS Brno, kde slavil postup 

z divize do druhé ligy, v TJ Bystrc a na závěr i v SK Líšeň, v posledních dvou klubech 

působil i jako trenér. Před třiceti léty se stal v Líšni předsedou klubu a v této funkci 

působí dosud! Průměrný brněnský klub vytáhl do špičky druhé nejvyšší soutěže! Klub 

se může pochlubit početnou mládežnickou základnou i vybudováním moderního 

fotbalového areálu.  

Miroslav Schallenberger 

Jedenašedesátiletý pan Schallenberger a fotbal v Lednici jsou jako spojené nádoby. 

Za Moravan Lednice hrával fotbal a v roce 1988 se stal hospodářem a sekretářem 

klubu a tyto činnosti vykonává dosud, navíc poslední desetiletí je i hlavním 

administrátorem lednického Moravanu. Návrh zaslal OFS Břeclav. 

Karel Šoukal 

OFS Znojmo zase navrhl na ocenění pana Karla Šoukala, který je věrný klubu SK 

Rybníky, kde působil jako hráč, trenér i funkcionář. I sedmasedmdesáti je členem 

revizní komise okresního fotbalového svazu, předtím po čtyři volební období revizní 

komisi předsedal. 

Olomoucký krajský fotbalový svaz 

Milan Grézl 

Vedení klubu Sokol Velké Losiny navrhuje na ocenění plaketou Dr. Václava Jíry 

pana Milana Grézla a OFS Šumperk tento záměr podpořil. V odůvodnění se píše, že 

pan Grézl působí v klubu více než 30 let, vykonával a aktivně vykonává různé 

funkce, jako trenér mládeže, správce sportovního areálu, sekretář, pokladník, 

kameraman a komentátor mistrovských zápasů. Pracoval i jako sekretář okresního 

svazu a působil v různých komisích na úrovni okresu Šumperk. 

Ing. Pavel Suk 



Sedmdesátiletý pan inženýr Suk je dlouholetým obětavým funkcionářem OFS 

Olomouc, ve kterém působil nepřetržitě od roku 1977 do nedávna v různých 

funkcích, například místopředseda, předseda komise mládeže, předseda 

hospodářské komise a disciplinární komise. Byl zakládajícím členem a prvním 

předsedou bývalé Hanácké župy. Fotbal hrával za Spartak Šternberk, kde pak i 

trénoval, jako trenér působil i v Pohořelicích, olomoucké Sigmě a v Rudě nad 

Moravou. 

Jiří Svozil 

Devětašedesátiletý pan Svozil skončil v roce 1978 s aktivní hráčskou činností na 

úrovni klubů prostějovského regionu a začal působit v klubu FC Kraslice na Hané. Po 

dobu 40 let zde byl trenérem a jednatelem, členem výkonného výboru klubu. Kromě 

toho byl po šestnáct let ve výkonném výboru OFS Prostějov, místopředsedou, pak 

členem STK i komise mládeže. V KFS Olomouc byl od roku 1994 po čtvrtstoletí 

členem revizní a odvolací komise. 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

Ing Jaromír Blaščík 

Ve Vávrovicích, městské části Opavy, zná každý, kdo se zajímá o fotbal pana 

inženýra Blaštíka. V roce 1967, jako desetiletý, začal hrát za Sokol Vávrovice a tento 

oddíl už nikdy neopustil. V osmdesátých letech trénoval žáky, dorost i muže, čytřicet 

let působí v nejrůznějších funkcích v klubu. Pět let byl členem Sportovní komise při 

Statutárním městě Opava, kde prosazoval rozvoj fotbalu. 

Ing. Jiří Dlouhý 

Fotbal se stal nedílnou součástí života pana inženýra Dlouhého, který působí jako 

hráč a později trenér a funkcionář v Brušperku. Do roku 2017 byl několik volebních 

období členem výkonného výboru OFS Frýdek-Místek, kde byl předsedou komise 

mládeže. Především jeho zásluhou vznikla Krajská zimní liga, asi největší 

dlouhodobý halový turnaj v republice, který dává hráčům a oddílům bez vlastní haly 

možnost si vyplnit zimní přestávku. Turnaj trvá už téměř dvě desetiletí a účastní se 

ho až 200 družstev. 

Jiří Lincer 

Okresní fotbalový svaz Karviná navrhuje o ocenění pana Licnera, který dlouhá léta 

působí v regionu ať už dříve jako hráč a později trenér a funkcionář různých klubů 

v okrese. Je dlouholetým předsedou OFS Karviná. 

Zlínský krajský fotbalový svaz 

Jan Bobčík 



Devětasedmdesátiletý pan Bobčík je vzorem zaníceného funkcionáře, píše se 

v návrhu OFS Uherské Hradiště. Klubem jeho srce je TJ Dolní Němčí. Chytával zde 

s výjimkou vojny v RH Znojmo čtrnáct let, a pak třiačtyřicet let vykonává různé 

funkce. Dohromady pětadvacet let byl předsedou oddílu a skončil vloni, od roku 1978 

až dosud je hlasatelem při utkáních.  

Ladislav Hýbner 

Sedmdesátiletý pan Hýbner rozdělil svoji činnost mezi fotbal v Chropyni a 

v sousedním Záříčí. V Chropyni hrál za žáky a dorost, v Záříčí za muže a v roce 1980 

po konci aktivní činnosti se stal předsedou klubu v Záříčí až do roku 1996, kdy byl 

tento klub převeden na čas do Chropyně. V místním Technoplastu trénoval 

přípravku, byl vedoucím oddílů mládeže a sekretářem klubu. V roce 2004 po vzniku 

SK Haná Záříčí se pan Hýbner stal jeho jednatelem a ve funkci působí dodnes. 

Josef Mikulenka 

V listopadu oslaví pan Mikulenka pětasedmdesátiny, svůj život zasvětil do 

sportovního dění v Policích v okrese Vsetín. V roce 1988 byl zvolen předsedou TJ 

Police a ve funkci je dosud. Zasloužil se o rozvoj zázemí v areálu, který je na vysoké 

úrovni. Bez jeho osobního nasazení se fotbalový oddíl v Policích tak dobře 

nerozvíjel. Na návrh klubu předložil nominaci OFS Vsetín a schválil KFS Zlín. 


