
 



 



 

2. místo okresní výběr žáků v celostátním finále „U13“ Talent Cup  v Jakubčovicích 

na Moravě 

 

 



31.5.2006  TALENT CUP 

Z CELOSTÁTNÍ FINÁLE  SE VRACÍ SE STŘÍBREM 
Po loňském třetím místě  v národním finále Danone-Cup  v letošním roce dosáhl okresní fotbalový 

svaz Klatovy ještě významnějšího úspěchu. Ve třídenním klání z kvalifikačních bojů postoupivších  

nejlepších  osmi týmů  výběrů OFS „13“  v celostátním finále které proběhlo v Jakubčovicích u 

Opavy  se vrací výběr OFS Klatovy se stříbrnými medailemi!  Po remíze v úvodním duelu s domácí 

OFS Opava 1:1 –branka Lukeš(Klatovy) a úterním dopoledním vítězství nad OFS Třebíč 1:0(branku 

dal opět klatovský Lukeš)  dokázali reprezentanti OFS Klatovy vyhrát i odpolední zápas nad 

Rakovníkem 1:0 – střelec branky Halas(Sušice) a zajistili si postup do středečního finále. V něm  se 

střetli s vítězem skupiny B OFS Náchod. Tentokráte se naši žáci po předcházejících kvalitně 

odehraných kvalitních  zápasech již dosažení velkého úspěchu zalekli. Chtěli moc, chtěli vyhrát, ale 

zodpovědnost jim svazovala nohy a tento boj prohráli . 

OFS NÁCHOD – OFS KLATOVY 2:1 (1:0) 

Branka za Klatovy : 46. Chudý(TJ Sušice). 

K výraznému úspěchu mládežnického fotbalu Pošumaví se ještě vrátíme v příštích vydáních 

podrobnějším komentářem. Již nyní se ale sluší všem kteří se  na tomto úspěchu pro náš region 

zasloužili poblahopřát! 

V úterý čekal výběr  OFS Klatovy ve skupině A  kde jsou zařazeny ještě výběry OFS Rakovníka, 

Třebíče a domácí Opavy  další dva zápasy .Od 09.00 hodin nastoupil proti  OFS Třebíč  a vedl si 

výborně! 

 

 

 



 

 



 

 

 



Talent cup 2006 - 8.5.  

VÝBĚR OFS KLATOVY JE NEJLEPŠÍ V KRAJI 
V Přešticích se hrál letošní roční okresních výběhů ýáků , ročník narození 1993 Talent Cup  2006 . 
Výrazného úspěchu pod vedením trenéra Ludvíka Fremuta a vedoucího týmu předsedy trenérsko 
metodické komise OFS  Václava Zahradníka dosáhl výběr OFS Klatovy. PO vítězství ve skupině si 
cestu do finále vybojoval vítězstvím v semifinále a ve finále pak porazil OFS Plzeň město. Po 
vítězství v Přešticích na turnaji  kterého se zúčastnily mimo OFS Domažlice všechny okresy kraje  
čeká výběr OFS Klatovy kvalifikace o postup do celostátního finále  s vítězem Pražského KFS ,který 
se koná 16.5. od 13.00 hodin na hřišti v Rokycanech! 
Po druhém místu v krajském finále výběrů roč.narození 1994  Danone Cup 2006 je to další výraz ný 
úspěch OFS Klatovy a důkaz toho, že v Pošumaví vyrůstají talentovaní fotbalisté! 
Výsledky finálového turnaje  
Klatovy - Rokycany   0 : 0  
Trvalá převaha , která bohužel nebyla vyjádřena brankově . 
Klatovy – Plzeň jih   3 : 0. 
Od první branky utkání plně pod kontrolou .Branky -Lukeš 2x (Klatovy), Hvězda 1x (Nýrsko) 
Klatovy - Tachov      1 : 0  
V úvodu  vyrovnané utkání dvou nejsilnějších mužstev skupiny A.V přibývajícím časem získaly 
Klatovy převahu , který byl nakonec vyjádřen brankou Lukeše ( Klatovy ) 
Výběr OFS se stal vítězem skupiny A před OFS Tachov. Druhou skupinu vyhrál OFS Plzeň město  a 
druhé místo obsadil Plzeň sever. Tyto týmy se střely v semifinále o postup do finále. 
Semifinále : 
Klatovy – Plzeň sever  2 : 0 .  
Po vyrovnaném prvním poločase posadila do sedla Tým z Pošumaví který se ujal vedení brankou 
Hvězdy a tentýž hráč v posledních sekundách zápasu jistil vítězství druhou brankou. 
Plzeň město – Tachov  1 : 0 
Finále :  
OFS Klatovy – OFS Plzeň město  1 : 0 
Ve finále na sebe narazila skutečně nejlepší dvě družstva tohoto turnaje.  Oboustranné rychlé a 
bojovné utkání , které bylo šťastnější pro Klatovy .Vítěznou branku vstřelil Chudý ( Sušice ) . Kluci si 
sáhli až na dno svých sil v tomto horku proti soupeři, který odehrál o jedno utkání ve skupině méně 
a mel více hráčů na vystřídání , když výběr OFS Klatovy odehrál celý turnaj pouze se 14 hráči. 
Konečné poradí : 
 1. - OFS  Klatovy 
 2. - OFS  Olzen - mesto 
 3. - OFS  Tachov 
 4. - OFS  Plzen - sever 
 5. - OFS  Plzen - jih  1 
 6. - OFS  Plzen - jih  2 
 7. - OFS  Rokycany 
 
Výběr OFS Klatovy hrál ve složení :  
TJ Sušice - Janda Pavel , Kalný Martin ,Kodýdek Lukáš , Chudý Jan , Halas, Marek , Varga, Imrich , 
Reitmaier Michal 
TJ Klatovy - Ulrych Petr , Zedek Tomáš , Lukeš Michal , Kubáň Jaroslav ,Bálek Dušan 
SKP Okula Nýrsko - Hvězda Michal , Start VD Luby - Kardoš Pavel 
17.5.2006 



REPREZENTANTI POŠUMAVÍ POSTUPUJÍ DO REPUBLIKOVÉHO  FINÁLE  
 

OFS  Klatovy -  KFS  Praha   3 : 1 (1 : 1) 
 
Kvalifikační utkání výběrů OFS kategorie U-13 se hrálo v úterý v Rokycanech .Plzeňský krajský 
fotbalový svaz zastupoval výběr OFS  Klatovy , který vyhrál minulý týden krajské finále v Přešticích. 
Soupeřem v kvalifikaci našemu výběru byl výběr Prahy.V sázce byl postup do republikového finále , 
které se koná ve dnech 29.-31.5.2006 v Jakubčovicích ( u Opavy ). 
   Samotné utkání nezačalo pro výběr OFS Klatovy z pozice domácího týmu  dobře .Ihned po 
zahájení utkání v první minutě  zahrozili hosté střelou , která skončila sražená na rohový kop. Po 
jeho rozehrání hlavičkoval Marek Halas , který stál u přední tyče ,bohužel pod víko naší branky  0 : 
1. Domácí hráči zůstali potom trochu rozčarováni z tak rychlé branky.Hosté se snažili rychlými 
protiútoky vstřelit co nejrychleji další branku a vytvořili si velký tlak a převahu na hřišti . Domácí se 
však ubránili a od 15.minutě se začala hra vyrovnávat . v 17.minutě  měli domácí  první příležitost , 
když střela Hvězdy z přímého kopu  skončila jen na zdi hostujícího výběru .Poté získával výběr OFS 
Klatovy převahu , která vyústila vyrovnávací brankou  a ta  přišla v ten nejvhodnější čas. Minutu 
před koncem první půle  si Lukeš zpracoval přihrávku , posunul na nabíhajícího Hvězdu a ten 
přehodil vybíhajícího brankáře hostů  1 : 1.  
Druhý poločas začal pro změnu náporem klatovského vývěru. Ve 33.minutě po závaru před 
hostující brankou  a po několika střelách , které hosté odvrátili , se dostal k míči Marek Halas a ten 
protlačil do branky  2 : 1. Po protiútoku ve 43.minutě  padla do sítě pražského výběru  další branka, 
ale ta  pro postavení mimo hru nebyla uznána.Pražané  měli příležitost v 52.minutě vyrovnat po 
závaru  závaru před domácí brankou , kdy na jejich straně  týmu z Pošumaví  stálo štěstí po 
několika střelách které se odrážely  jako biliár , ale tu poslední bezpečně kryl brankář Janda.Štěstí  
Klatovy neopustilo ani v 57.minutě, kdy vznikl další závar před jejich brankou a střela hostů jen 
těsně minula levou tyč  . Závěrečný tlak hostů úspěšně i když i s notnou dávkou štěstí přečkali  a v 
59.minutě dali soupeři rozhodující úder. Po  rychlém protiútoku se míč dostal na pravou stranu k 
Chudému a ten s přehledem opět přehodil vybíhajícího brankáře 3 : 1 . 
Branky: 29. Hvězda Michal (Nýrsko),33.Halas  Marek (Sušice),59.Chudý  Jan(Sušice)-1.vlastní Halas 
Marek 
Rozhodčí : HR - Tyc, AR 1- Klíma, AR 2 - Havránek Václav. Diváků: 50 
Sestava výběru OFS  Klatovy :Janda(Sušice),Halas(Sušice),Ulrych(Klatovy),Kalný (Sušice), Kodýdek 
(Sušice), Mužík(Sušice),Reitmaier (Sušice),Matějka(Sušice),Hvězda (Nýrsko), Varga (Sušice), Lukeš 
(Klatovy) - střídali Chudý (Sušice), Kubaň,Jelínek (Klatovy),Vachuška, Sova  ( oba Horažďovice) , 
druhý brankář Kardoš (Luby) 
Trenéři : Staněk Jan (Sušice) a Fremut Ludvík (Klatovy ) 
Vedoucí výběru OFS Klatovy , předseda TMK Václav Zahradník : „Jsem rád, že se kluci po tak rychlé 
brance nepoložili a bojovali dál . Za svoji bojovnost si určitě vítězství a tím i postup do 
republikového  finále zasloužili .Pokračují vlastně ve svém skvělém tažení , protože tento výběr byl 
vloni v Roudnici národním finále  třetí v Čechách a nyní se kluci dostali ještě dál . Je to další úspěch 
mládežnické kopané na okrese a důkaz o skvělé práci mládežnických trenérů . Chtěl bych všem 
kteří se na jejich přípravě a fotbalovém růstu podílejí touto cestou  poděkovat.“ 
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POŠUMAVÍ MÁ PRO RŮST TALENTŮ DOBRÉ PODHOUBÍ  

Komentář  Miroslava Sedlmaiera 

O víkendu se rozjíždí kolotoč mládežnických soutěží. Před jejich zahájení  zveřejnil Plzeňský krajský 

fotbalový svaz nominaci do krajských výběrů žáků „13“ a „14“  do prvního  kola mezikrajské 

soutěže v ročníku 2006/7. Soupeřem obou výběrů bude  reprezentace  Ústeckého KFS. V nominaci 

mají také zastoupení kluby z Pošumaví. V krajském  výběru „13“ jsou z TJ Sušice Chmelík a Lev z 

Nýrska . Do výběru „14“  byli nominováni z TJ Klatovy Lukeš a  z TJ Sušice Fišl, Janda, Kalný a Mužík.  

Tato nominace jen potvrzuje, že  výsledky posledních dvou let  mládežnických výběrů z Pošumaví  

(v roce 2005 3.místo v ČR Danone Cup v Roudnici  a 2.místo v letošním roce v ČR výběrů OFS v 

Jakubčovicích)   prokázaly, že na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku vyrůstají kvalitní fotbalisté.  

Na fotbalovém růstu talentovaných žáků mají zásluhu  desítky trenérů v klubech. Ti nejlepší  také 

působí i u výběrů okresů a kraje. Jedním z  nich  je Jan Staněk ze Sušice. Důkazem jeho práce v 

Sušici je  i 1.místo jeho svěřenců v KP mladších žáků v ročníku 2005/6. Mimo to stál u všech 

úspěchů výběrů OFS Klatovy,  ale rovněž krajské reprezentace. V minulém roce kormidloval na 

celostátní olympiádě mládeže  v Brně krajský výběr „15“ mladých olympioniků  Mezi nejlepšími 

hráči do 15 let ročník narození 1990  v ČR si  krajský výběr  vedl si na jedničku, když  tento silně 

obsazený turnaj vyhrál. Na úspěchu Plzeňského výběru se kromě Jana Staňka podílela i trojice 

hráčů z Pošumaví. V Krajském výběru v  Brně  hráli  Vlasta Otta(TJ Sušice) a Petr Míčkal(původní 

odchovanec  FK  Horažďovice , v té době již hráč TJ Sušice) a Michal Růžek z TJ Klatovy. 

Kluby  z Pošumaví byly v minulém období úspěšné v dalších mládežnických kategorií. Žáci TJ 

Klatovy byli účastníky České ligy žáků a po reorganizaci hrají v České divizi žáků. Jejich oddíloví 

starší vrstevníci dorostenci s trenéry J.Tomanem, V. Zahradníkem a zkušeným Václavem Trnkou  je 

letos následovali a po suverénním vítězství v KP postoupili rovněž do divize.  Dobrá práce s mládeží 

přináší ovoce také v Nýrsku, v Lubech, Horažďovicích. Chanovice po minižácích vynikly v minulém 

ročníku také v žácích a ze druhého místa v OP si zahrají krajskou soutěž. Hrdí jsou i na úspěchy v 

mládežnické kopané v Pačejově. Jak by ne,  když na jaře slavili vítězství  v přeboru OFS Klatovy žáci 

i dorost ,  který neodmítl na rozdíl od žáků postup do krajské soutěže!. Chvála patří  zcela po právu 

za dosavadní výsledky i  žákům  v Hrádku . Svěřenci Stanislava Křížka měli výborné výsledky a 

obsadili v krajské soutěži suverénně druhé místo . V Nýrsku slavili úspěch s mladšími  žáky v 

přeboru Domažlicka kde skončil jejich tým  pod vedením trenérů  J.Vondry st. a S.Steinera na 

druhém místě. Mimo toho byli opětovně  v Nýrsku úspěšní i v práci s nejmenšími v přípravkách a 

stejně tak si vedli na výbornou i v Klatovech a v  Sušici kde se věnuje trenérské práci již několik let i 

bývalý divizní hráč TJ Klatovy a TJ Sušice Jiří Brabec. V  Horažďovicích se zapojil do trenérské práce 

společně s Formanem, Vachouškou, Sovou a dalšími kolegy i známý hráč v divizních celků Klatov a 

Chanovic Pintíř . V posledních letech se rodí i fotbalové talenty v dalších klubech jako jsou Mochtín 



, kterému udělal letos radost druhým místem v OP  a účastí v KS jeho dorost) , Janovice, ale také 

Švihov , Plánice nebo K.Hory , Malý Bor či Dlouhá Ves. Bylo by nespravedlivé se ještě nezmínit o FK 

Svéradice kde dělají pro mládež rovněž maximum  a pravidelně mají zastoupení v soutěžích 

všechny věkové kategorie. Neúspěšnější jsou v posledních létech dorostenci kteří v krajské soutěži 

obsazují nejvyšší místo v tabulce z dalších účastníků této soutěže z Pošumaví.  

V tohoto výčtu je vidět, že pro růst fotbalových talentů je v Pošumaví dobré podhoubí. Přejeme 

všem kteří se na něm podílí trenérskou prací, sponzorstvím nebo vlastní hráčskou činností v novém 

soutěžním ročníku hodně úspěchů. Na ten letošní, na jaře velice úspěšný bude těžké navazovat, 

ale já věřím že se zástupcům z klubů v působnosti OFS Klatovy bude i nadále dařit. 

 

 


