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8. 5. 2012  - Krajské finále okresních výběrů Danone Cup 2012 – hř. SK Klatovy 1898 

 
V KLATOVECH BYL NEJLEPŠÍ  ŽÁKOVSKÝ VÝBĚR Z POŠUMAVÍ  

  
OFS Klatovy ve spolupráci s SK Klatovy 1898 uspořádal na hřišti Rozvoj druhou část výběrů 
okresních fotbalových svazů ročníků 2000, který se hraje za podpory firmy Danone a nese 
také její název. První část se odehrála již na podzim v areálu TJ Přeštice. Náš výběr na podzim 
prohrál dvě utkání a ztrácel pět bodů na vedoucí tým OFS Tachov.  
 

Ludvík Fremut trenér výběru OFS Klatovy  : „ Do druhé části jsme šli s cílem pokusit se 
stáhnout náskok na vedoucí tým, protože výsledky z podzimní i jarní části se sčítali a na 
republikové semifinále postupoval pouze jeden tým. S vedoucím týmem OFS Tachov jsme 
se utkali již v prvním utkání a od prvních minut jsme byly herně lepším týmem. Několik 
šancí jsme nevyužili, ale jeden vedoucí gól se nám vstřelit podařilo. K tomu abychom 
v turnaji celkově vyhráli, jsme museli čekat, zda vedoucí tým ještě s někým ztratí body a 
další utkání jsme museli všechna vyhrát. Tachov sice body v turnaji ještě ztratil, my jsme 
však také dvakrát remízovali a proto jsme se museli spokojit s druhou příčkou v celkovém 
účtování. „   
  

Sestava OFS Klatovy : TJ Sušice – Svododa Florián, Skrbek Matěj, Hanč Petr 
SKP Okula Nýrsko – Brož Michael, Bastl Martin, Mašek Zbyněk, Puček Krystián, Vacek Adam 
SK Klatovy 1898 – Valeš Ondřej, Berka Petr, Skhlyarskyy Bohdan  
FK Horažďovice – Hájek Marek 
Sokol Nalžovské Hory – Mareš František 
Sokol Měčín – Žižka 
  
Výsledky  OFS Klatovy :  OFS Tachov 1:0,  OFS Plzeň město  1:1, OFS Plzeň sever 3:1, OFS 
Plzeň jih 4:0, OFS Domažlice  1:1, OFS Rokycany  1:0 
  
Tabulka – celková jaro + podzim 
OFS Tachov  20:1  31 
OFS Klatovy   20:6 26 
OFS Plzeň město 16:6 24 
OFS Domažlice 11:17 13 
OFS Plzeň sever 12:19   9 
OFS Plzeň jih  4:18     7 
OFS Rokycany  2:17   7 



  
Trenéři Ludvík Fremut a Václav Marek hodnotili vystoupení výběru z Pošumaví takto:  „Na 
podzim nám to ve hře nebo spíše v souhře trochu skřípalo. Na jaře nám však stroj šlapal, 
všichni kluci pracovali pro tým a prezentovali se velice kvalitním fotbalovým projevem. Hra 
byla založena na kombinaci, snažili jsme se minimálně nakopávat míče. Bohužel jsme se 
trápili s koncovkou a zahodili zbytečně moc gólových šancí. Výkon všech kluků je třeba 
vyzvednout, mimořádně kvalitním projevem se prezentoval Michael Brož, Zbyněk Mašek a 
Florián Svoboda. Všem hráčům, kteří nastoupili v podzimní či jarní části Danone cupu, 
děkujeme za prezentaci OFS Klatovy a svého mateřského klubu a přejeme právě v jejich 
klubu mnoho dalších sportovních úspěchů.“  
 

 


