
 



 

 



8.května  se odehrála  finálová část národního finále DANONE CUP 2005. 
 
V Roudnici nad Labem  bojovalo  o nevyšší posty v tomto celostátním turnaji  .  OFS Klatovy v něm 
obstál a po třech zápasech  ve kterých jednou vyhrál, jednou remizoval a prohrál 0:1 s výběrem Prahy 
se probojoval mezi nejlepší čtyři okresní výběry . 
V prvním nedělním zápase vyhrál OFS Klatovy nad Libercem 1 : 0 a  ve druhém stejným poměrem 
branek smolně prohrál s výběrem OFS Jindřichův Hradec.  
V konečné tabulce tak obsadil výborné 3. místo. Stát na bedně v takovém turnaji ve kterém se o 
tyto pocty bojovalo ve všech okresech od podzimu minulého roku  je skvělým úspěchem všech kteří 
se o něj zasloužili. 
OFS Klatovy tak výborně reprezentoval Plzeňský kraj který jako vítěz krajského finále zastupoval. 

 

DANONE CUP 2004/2005   -  18.10.2004 

ODVETA SE OKRESNÍMU VÝBĚRU VYDAŘILA 
   
Ve stínu podzimních mistrovských soutěží v kopané se odehrávala první část  nového ročníku 
tradičního turnaje Danone Cup 2004. Jedná se o turnaj okresních výběrů ročníku narození 1993. 
V první, základní části  byla v rámci Plzešnkého fotbalového svazu rozděleny okresní výběry do skupin. 
Ve skupině  do které byl zařazen výběr OFS Klatovy byly zařazeny výběry OFS Domažlice a Tachova. 
První turnaj se konal na hřišti v Nýrsku 6.října . K němu stejně jako k druhému o týden poději na hřšti 
v Poděvousech  se nedostavil OFS Tachov a tak místo turnaje se konal pouze duel mezi OFS Klatovy a 
OFS Domažlice.  Zatím co v prvním v Nýrsku byly úspěšnější Domažlice druhý na hřišti v Poděcousech 
si vše náš výběr vynahradila a zvítězil přesvědčivým rozdílem pěti branek. 
Výsledky :  
OFS Klatovy – OFS Domažlice     0 : 1  
Na hřišti v Nýrsku  6.října 
Sestava OFS Klatovy :  Janda(Horažďovice), Neudek(Nýrsko) – Kalný(Sušice),  Kodýdek(Horažďovice), 
Mužík(Sušice), Mundl(Luby), Fišl, Halas, Chudý, Matějka(všichni Sušice), Sova, Vachuška, 
Macoun(Horažďovice), Hvězda, Kohout, Trojan(Nýrsko), Pivoňka, Johánek(Luby).  
OFS Domažlice – OFS Klatovy   0 : 5   
Hráno v Poděvousech  13.října  . 
Branky : Halas (Sušice), Vachuška (Horažďovice), Kohout (Nýrsko), Červený (Chanovice), Hvězda 
(Nýrsko).  
Sestava OFS Klatovy : Neudek, Janda - Kalný, Kodýdek, Mundl, Skuhravý(Chanovice), Matějka, Halas, 
Hvězda, Fišl, Chudý, Vachuška – Červený(Chanovice), Macoun, Kohout. 
Trenéry okresního výběru byli  Jan Staněk (TJ Sušice), Petr Janda (FK Horažďovice). 
Vedoucím v Nýrsku byl předseda TMK   Miloslav Hodek , v Poděvousech  pak Josef Mataše z TJ Sušice.  
Další, finálová část  Danone Cupu bude na programu na jaře 2005  . 
 

Semifinále krajského kola okresních výběrů žáků Danone Cup 2005 , ročník narození 1993 
OFS KLATOVY – OFS  PLZEŇ JIH     1 : 0 (1 : 0) 
které se hrálo v pondělí 28.3. na umělém trávníku 33.ZŠ v Plzni dokázali zvítězit reprezentanti OFS 
Klatovy . Tímto vítězstvím se probojovali do krajského finále . V něm v by se měli střetnout 20.dubna  
s výběrem žáků OFS Domažlice . 
Branku dal Fišl (TJ Sušice). 
Trenéři výběru : Jan Staněk (Sušice), Petr Janda (Horažďovice). Vedoucí týmu : Václav Zahradník. 



 

Krajské finále Danone Cup 

OFS  Klatovy - OFS Domažlice  2 : 1 (1:1) 

Dějištěm krajského finále Danone Cup 2005 ve kterém startovali žáci roč.nar. 1993 a mladší  byl 

stadion TJ Sušice. Lépe se do utkání podařil vstup domácímu  výběru Po velice pěkné a rychlé akci již 

ve druhé minutě dostal míč na pravém křídle David Červený a své šance využil a střelou k levé tyčce 

branky Domažlického výběru nedal brankáři hostů šanci. Po této brance však převzali iniciativu na 

svou stranu hráči výběru z Domažlic  a klatovská  obrana začala dělat chyby. Po jedné z nich získali 

míč a  Lešek lobem poslal míč do domácí branky 1:1.Dokonce poločasu se hra odehrávala většinou ve 

středu hřiště a ojedinělé protiútoky končily na hranici pokutového území.Po vystřídání dvou hráčů o 

poločasu začal domácí výběr opět náporem a bylo jen otázkou času, kdy skončí míč v soupeřově 

síti.To se podařilo po sérii rohů v 37.minutě,  kdy Martin Kalný po rohovém kopu a skrumáži před 

brankou doslova dotlačil míč do sítě. Výběr OFS Klatovy se v další části zápasu překonával 

v obětavosti a nedovolil si již vítězství vzít. Celkově však to byl spíše urputný boj s počasím a hlavně 

terénem,fotbal byl připomenut jen v několika málo okamžicích. 

  Po skončení utkání bylo provedeno zástupcem PKFS - p.Janem Kůstkou předání diplomů,pohárů a 

medailí oběma okresním výběrům.Tím šťastnějším a vítězem,který má právo reprezentovat Plzeňský 

kraj v republikovém finále v Roudnici nad Labem /ve dnech 6.-8.5.2005)byl však výběr OFS Klatovy. 

Branky: 2.-Červený David (Chanovice) – 37.Kalný Martin (Sušice) – 11.Lešek Tomáš 

Rozhodčí : Abraham Josef-HR ,Veverka Jan-AR1, Brůha Radek-AR2 

Diváků : 50 

Sestavy  

Klatovy :Janda,Mužík,Kalný,Macoun,Kodýdek,Matějka,Halas,Johánek(31´-Chudý), Červený, Vachuška, 

Bálek(31´-Varga),náhradníci Sova,Mundl a brankář Neudek 

Trenéři - Staněk Jan,Janda Petr.  Vedoucí - Zahradník Václav 

Domažlice :  Brych,Marinov(57´-Lang),Bláha,Hubr,Vojtko,Lešek, Duffek,Hamerník, Gabriel (41.Čadek), 

Šobr,Ševčík(42.Jarina), náhradníci Drozda a brankář Čapský 

Trenér - Sladký Václav, vedoucí - Neumann Radek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

JAN STANĚK DOSÁHL DRUHÉHO TRENÉRSKÉHO TRIUMFU V TOMTO ROCE  
 
Mezi početnou výpravou mladých olympioniků Plzenského kraje  byla i výprava fotbalistů. Mezi 
nejlepšími hráči do 15 let roč.narození 1990  v ČR nechyběl ani krajský výběr  a vedl si na jedničku. 
Vždyť pod vedením dvojice trenérů Jana Staňka ze Sušice a Pavla Hudečka z Rokycan dosáhl  
vynikajícího úspěchu, když  tento silně obsazený turnaj vyhrál. 
„Olympiáda byla pojata skutečně velkolepě a mám z týdenního pobytu v Brně ty nejlepší zážitky“ řekl 
nám trenér výběru fotbalistů Jan Staněk a dále pokračoval : „Vždyť účast  více než 4000 mladých 
sportovců z ČR , přítomnost členů Českého olympijského výboru  a nejlepších reprezentantů z 
minulých olympiád  toho bylo dostatečným důkazem.   Bylo to jako na skutečné olympiádě. 
Olympijský oheň  zapálil na úvod Jan Železný , nechyběla Jarmila Kratochvílová ani Dana Zátopová a 
další nejlepší sportovci z Čech , Moravy a Slezska.Vše bylo fantastické, prostředí, ubytování,stravování 
a  celková sportovní atmosféra!  “ 
K vlastnímu průběhu fotbalového turnaje Jan Staněk uvedl : „ Krajské výběry byly rozděleny do dvou 
skupin po sedmi týmech. Plzeňský výběr   měl ve skupině za soupeře Jihomoravský, Královohradecký, 
Karlovarský, Jihočeský, Ústecký kraj a výběr Středočeského kraje.“ 
Výsledky : 
Plzeňský – Jihomoravský 0:2, Plzeňský – Královohradecký  4:2, Plzeňský – Středočeský  2:1, Plzeňský – 
Karlovarský 2:0, Plzeňský – Jihočeský 1:0, Plzeňský – Ústecký kraj 1:2. 
„Do semifinále postupoval náš Plzeňský výběr ze druhého místa ve skupině .Za soupeře jsme měli  
velice kvalitní výběr Zlínského kraje který ve druhé skupině vyhrál všechny zápasy a postoupil z 
1.místa. My jsme  Zlínský kraj dokázali  porazit brankou Vitouš z Vikt.Plzeň 1:0.    Již zajištěná účast ve 
finále byla pro nás  velkým úspěchem. Náš soupeř ve finále  vyšel ze souboje krajů Jihomoravský-
Pardubický který skončil 3:1.  Finále tak bylo opakováním souboje ze skupiny kde jsme s  výběrem 
Jihomoravského krajem prohráli 0:2. Ve finále to ale bylo úplně jinak . My jsme dokázali zvítězit  4:1 
(2:1) když ˇpo dvou brankách  skórovali Vitouš a Čtverák.“. 
Na úspěchu Plzeňského výběru se kromě Jana Staňka podílelo i trojice hráčů z Pošumaví. V Krajském 
výběru byli Vlasta Otta(TJ Sušice) a Petr Míčkal(původní odchovanec  FK  Horažďovice nyní v barvách  
TJ Sušice) a Michal Růžek z TJ Klatovy. 
„Nepamatuji , že by takovéto úrovni dokázal zvítězit Plzeňský výběr. Právě proto je pro nás tento 
úspěch ještě výraznější a možná ještě fotbalovou veřejností není dostatečně doceněn. Úspěch byl 
založen na výborné partě která se ještě v průběhu týdenního pobytu upevnila.. Dařilo se nám herně, 
kluci byli v pohodě a odměnou jim i nám všem  byl tento vynikající úspěch !“. 
Pro Jana Staňka to bylo úspěšné zakončení první poloviny roku 2005. Po květnovém zisku třetího 

místa s výběrem minižáků(roč.nar.1993)  OFS Klatovy v národním finále v Roudnici kde byl společně s 

Petrem Jandou z Horažďovic u kormidla tohoto výběru se dostavil ještě větší úspěch na II.olympiádě 

ČR v Brně. Blahopřejeme jemu i trojici reprezentantů z Pošumaví k zisku zlatých medailí. 

 


