
 

 



VÝBĚR  OFS KLATOVY VYKROČIL ÚSPĚŠNĚ  ZA OBHAJOBOU 
 

V úterý  se na hřišti v Domažlicích uskutečnilo první kolo krajského kola TALENT 
CUP určený pro hráče roč. narození  1997 a mladší. Tato celostátní soutěž je pořádána 
každoročně ČMFS pro výběry Okresních fotbalových svazů . Turnaje se mimo výběru OFS 
Klatovy který obhajuje letošní vítězství v krajském finále a třetí místo v celostátním finále  
se zúčastnily výběry OFS Tachov a domácího OFS Domažlice.  
 
OFS KLATOVY -  OFS TACHOV   2 : 0 (0 : 0). 
Ve vyrovnaném prvním poločase nevyužil klatovský výběr dvou šancí ke skórování. Po změně 
stran postupně získával  převahu . získaly Klatovy  převahu .  Několik šancí ještě brankář 
tachovského výběru chytil,ale po rychlé akci a výborné přihrávce Šimka skóroval 
Harmady.Druhou branku vstřelil 5 minut před koncem zápasu z přímého kopu povedenou 
střelou kapitán týmu Sedláček 
Branky: Harmady Pavel, Sedláček Jiří.   
Sestava OFS Klatovy : Šoural,CHalupný,Šimek,Myslík,Ondrejička,Šveňha,Kněz,Sedláček,Šašek,  
Jedlička, Svoboda; střídali : Sváček,Harmady,Lysek,Povolný,Bláha 
 
OFS DOMAŽLICE-OFS KLATOVY  2 : 5  (1 : 3). 
I přes převahu klatovského výběru se ujali  vedení domácí. Hosté během první 
desetiminutovky dvěma góly Povolného  otočili skóre a ještě do poločasu přidal pojistku po 
rohovém kopu Šveňha. Ve druhé půli se fyzicky vyspělejší výběr OFS Klatovy  si udržoval 
slibný náskok i herní převahu l a po krásné rychlé akci a přečíslení obrany zvyšoval Harmady 
prakticky  do prázdné branky  1 : 4. .Domácí po rychlém protiútoku stačili ještě snížit,ale 
poslední slovo měl Michal Šimek,který tvrdou ranou z hranice pokutového území stanovil 
konečný stav utkání  a pečetil tím zasloužené vítězství Klatov. 
Branky: Povolný Petr 2, Šveňha Patrik, Harmady Pavel, Šimek Michal 
Sestava OFS Klatovy:  Sváček,Chalupný,Šimek,Myslík,Kněz,Sedláček,Svoboda,Harmady,Lysek,  
Povolný,Bláha; střídali:  Šoural,Ondrejička,Šveňha,Šašek,Jedlička 

Vzhledem k výsledku utkání OFS Domažlice-OFS Tachov 0:3 si zajistil OFS Klatovy 
postup do krajského finále z prvního místa  do kterého si přenáší i vzájemný výsledek nad 
OFS Tachov který společně s vítězem turnaje do tohoto finále rovněž postupuje. 
OFS reprezentovaly hráči z těchto klubů :  
Sušice : Šoural, Svoboda, Sedláček, Myslík. Nýrsko : Kněz,  Klatovy : Sváček , Lysek ,  
Harmady, Bláha, Povolný. Chanovice :  Chalupný .Janovice :   Šveňha. Svéradice  :   Jedlička. 
Hartmanice :  Šimek . Horažďovice :  Šašek , Ondrejička .  

 Na úspěchu výběru OFS Klatovy mimo hráčů má velkou zásluhu trenérská dvojice 
Petr Janda(Sušice) a Václav Marek(Klatovy) a vedoucí realizačního týmu , člen TMK Miroslav 
Šmrha z Nalžovských Hor. 

Předseda OFS Jan Červený : „ Vítězství na hřišti pořadatele mne mile překvapilo, 
neboť domažlický žákovský fotbal v posledních létech je na vzestupu . Proto jsem očekával, že 
jedním z postupujících bude právě OFS Domažlice. Výsledek hráčů našeho výběru je jen 
vyústěním výborné trenérské práce  a péče  nejmladším fotbalistům v Pošumaví. Děkuji touto 
cestou jménem VV OFS Klatovy všem trenérům v klubech jejíž hráči OFS reprezentovali  a 
realizačnímu týmu, který dokázal nominovat a koučovat výběr k výsledku kterým splnili cíl, 
postup do krajského finále“.      

 



VÝBĚR  OFS KLATOVY OBHÁJIL V KRAJSKÉM FINÁLE LOŇSKÉ PRVENSTVÍ 

Po vítězství v prvním  krajském  kole TALENT CUP určený pro hráče ročník narození  1997 a 
mladší hraném v loni na podzim v  Domažlicích si zajistil žákovský výběr OFS Klatovy 
postup do krajského finále. Tato celostátní soutěž je pořádána každoročně ČMFS pro 
výběry Okresních fotbalových svazů měla v kraji finále  za účasti výběrů OFS Plzeň město, 
OFS Rokycany a OFS Klatovy o velikonočním pondělí v Plzni .  Vítězství v tomto finále se 
stalo znovu kořistí výběru OFS Klatovy , který tak obhájil loňské prvenství v kraji. Navíc 
bude usilovat o postup do celostátního finále ve kterém obhajuje 3. místo !  V baráži ho 
čeká vítězný výběr krajského finále Karlovarského kraje.   
 
Výsledky výběru OFS Klatovy krajského finále v Plzni 
Klatovy – Plzeň město  4 : 0 (3 : 0) 
Branky : Povolný 2 , Svoboda a Šveňha.  
Vedoucí výběru Miroslav Šmrha k utkání řekl: „ Náš výběr byl  jednoznačně lepší . O  osudu 
utkání bylo rozhodnuto hned v prvních 10.minutách prvního poločasu, kdy jsme vstřelili tři 
branky“. 
Klatovy – Rokycany   1 : 0 (0 : 0)  
Místopředseda TMK OFS Klatovy Miroslav Šmrha k průběhu uvedl: „ Utkání proti Rokycanům 
už bylo vyrovnanější v první půli měli kluci převahu, ale nedokázali si vytvořit vyloženou 
brankovou šanci. Ve druhé půli jsme soupeře doslova zavřeli na jeho polovině a jediný gol 
utkání vstřelil Pavel Harmady střelou k tyči soupeřovi branky. Potom jsme ještě nastřelili tyč. 
Vítězství rozhodlo o našem celkovém prvenství a  postupu do baráže proti  vítězi 
Karlovarského kraje.  
Sestava: brankáři- Sváček,Šoural; hráči:Svoboda, Sedláček, Myslík, Šašek, Čabrada, Harmady, 
Bláha, Povolný, Kněz, Šveňha, Jedlička, Šilha, Ondrejíčka 
 

 
 
Budou reprezentovat kraj v celostátním finále  
 
Ve čtvrtek 13. května  se uskutečnilo v Ledcích u Plzně  barážové utkání okresních výběrů o 
postup do celostátního finále . Střetli se v něm vítězové  krajských finále Talent Cup 2010 
mezi okresními výběry Klatov a Chebu složený z hráčů ročníku narození  1997 a mladší.  
  
OFS Klatovy - OFS Cheb 10:0 (3 : 0) 
 
V 9. minutě se ujal výběr OFS Klatovy  vedení po samostatném průniku Michala Šimka. 
Tentýž hráč ve 23. minutě po průniku Petra Povolného do vápna a zpětné přihrávce zvýšil na 
2:0. Skóre první půle na 3:0 upravil ve 30. minutě krásnou střelou z 20.metrů k tyči Petr Kněz. 
Dvě minuty po přestávce brankostroj výběru z Pošumaví  odstartoval po svém samostatném 
nájezdu  Petr Povolný.  V 38 minutě zvýšil Ondrejíčka na 5:0, když krásně přehodil 
vybíhajícího golmana hostí, 40. minuta Michal Šimek zkompletoval hattrick po akci Petra 
Povolného.Na 7:0 upravil hlavou v 45.minutě Jiří Sedláček . Po pěti minutách se opět měnilo 
skóre když opět Sedláček utěšenou střelou k tyči zvýšil na 8:0, v 52. minutě po střele do tyče 
dorazil do prázdné branky Petr Povolný 9:0 a v 60.minutě Heřman Svoboda střelou z hranice 



velkého vápna dokončil černý čtvrtek třináctého pro reprezentanta Karlovarského kraje OFS 
Cheb. 
Vedoucí vývěru OFS Klatovy Miroslav Šmrha  k utkání řekl : „ V zápase náš výběr splnil 
očekávání. Vyhrál a mohl  tak  oslavovat postup do národního finále, které se bude konat 
1.6.-3.6. 2010 v Doksech u Máchova jezera.Zde se pokusí navázat na úspěch svých 
předchůdců z bývalého výběru OFS Klatovy který v roce 2009 dosáhl vynikajícího úspěchu 
v podobě zisku stříbrných medailí.“ 
Pod vedením trenérů Petra Jandy ,  Michaela Formana a vedoucího výběru Miroslava Šmrhy 
se o další výrazný úspěch fotbalu v Pošumaví  zasloužili hráči nominovaní z těchto klubů :  
TJ  Sušice : Šoural, Svoboda, Sedláček, Myslík, Šašek ; SKP  Okula Nýrsko : Kněz; TJ  Klatovy : 
Sváček , Čabrada ,  Harmady, Bláha, Povolný; Chanos Chanovice :  Chalupný; D. Janovice :   
Šveňha; FK Svéradice  :   Jedlička ; So Hartmanice :  Šimek ; FK Horažďovice :  Ondrejička .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TALENT CUP 2010 – NÁRODNÍ FINÁLE V DOKSECH  31.5. – 1.6. 2010 

 



TENTOKRÁTE K ZISKU MEDAILÍ CHYBĚLO VÝBĚRU Z  POŠUMAVÍ 

ŠTĚSTÍ 

Začátek června je v celostátním fotbalovém kalendáři  vyčleněn každoročně  k vyvrcholení 
celoročního úsilí okresních výběrů kategorie U13 složených z hráčů roč.narození 1997 a 
mladších startem v celostátním finále  Talent cup 2010. Mezi osm nejlepších výběrů se 
probojoval stejně jako v minulém roce i OFS Klatovy , který přijel na sever Čech do Doks 
obhajovat po druhém místu z roku 2006 obhajovat bronz získaný výběrem Pošumaví ve 
Velkých Losinech  v roce 2009. 
Družstva byla rozdělena losem do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo systémem každý 
s každým a pořadí v základní skupině určilo klíč pro boje o celkové umístění. První tým jedné 
skupiny hrál proti prvnímu týmu z druhé skupiny o celkové vítězství až čtvrtý se čtvrtým o 
sedmé až osmé místo. Všechny utkání se hrála 2 x 25min včetně finále.  
Do základní skupiny která se hrála v Doksech zařazen vedle domácího výběru OFS Česká Lípa. 
MěFS Brno , OFS Pelhřimov a   OFS Klatovy . Všechny zápasy ovlivnil vytrvalý déšť a velmi 
těžký terén.Proto také všechna utkání končila remízou 0:0 nebo výsledkem 1:0. 
Výsledky prvního dne :  
OFS Klatovy – MěFS Brno  0 : 1  

Miroslav Šmrha vedoucí výběru : „ Náš výběr sehrál první zápas proti silnému a 
hlavně sebevědomému výběru MěFS Brno.Utkání bylo naprosto vyrovnané.Po chybě naší 
obrany se soupeř ujal vedení.Poté naši kluci přidali na tempu a první stoprocentní šanci 
měl Petr Povolný po přihrávce Michala Šimka.Bohužel díky kluzkému terénu míč do odkryté 
brány nedopravil.Druhou stoprcentní šanci nezvládl Michal Šimek kdy šel sám na 
gólmana,ten jeho pokus bravurně zneškodnil a tak jsme odešli smutní a bez bodu“. 
OFS Klatovy – OFS Pelhřimov   1 : 0 

Druhé utkání hrál výběr Pošumaví  výběru OFS Pelhřimov,který zvítězil nad domácím 
výběrem OFS Česká Lípa 1:0.„ Kluci se do soupeře od počátku zakousli a prakticky k ničemu 
ho nepustili. Bohužel pro nás z několika šancí proměnili naši hráči jedinou,jmenovitě 
Michal Šimek pěknou křížnou střelou a zajistil tak našemu výběru tři body za vítězství 1:0“ 
uvedl k tomuto duelu Miroslav Šmrha.  
 

Po té  následovala dvě utkání MěFS Brno-OFS Česká Lípa a OFS Pelhřimov-MěFS Brno. 
Obě utkání spíše připomínala fotbal bahenní,vždy s výsledkem 0:0.Tím byly karty jasně 
rozdány.Výhra v posledním zápase by poslala výběr Pošumaví do finále remíza znamená 
zápas o třetí místo a porážka zápas o 7.a 8.místo. 
 

OFS Klatovy – OFS Česká Lípa  0 : 1.  
Utkání s výběrem OFS Česká Lípa bylo opět vyrovnané s mírnou převahou 

klatovského výběru,ale pouze po velké vápno.Terén již překročil hranici regulérnosti.Domácí 
České Lípě  šel do vedení úspěšnou hlavičkou  po rohovém kopu.Od té chvíle se výběr OFS 
Klatovy  vypjal k ještě většímu tlaku na soupeřovu svatyni,ale branku se mu vstřelit 
nepodařilo.  

Výsledek byl pro hráče z Pošumaví krutý a znamenal zklamání, neboť v druhý den je 
čekal zápas o 7.-8.místo.Vítězem skupiny byl tým reprezentující MěFS Brno  který čekal 
souboj o první místo, o bronz si zahrál druhý ve skupině a o páté místo Česká Lípa. Ve druhé 
skupině suverénně vládl OFS Ústí nad Orlicí,druhý skončil OFS Vsetín,třetí OFS Ústí nad 
Labem a čtvrtý OFS Benešov. 



Druhý den se hrála tři utkání o umístění na stadionu ve Starých Splavech,který déšť 
tolik nepoznamenal a pouze finále se hrálo v Doksech. 

 
Zápas o 7.- 8. místo: 
OFS Klatovy – OFS Benešov  0 : 2  
„ Naši kluci hráli proti výběru OFS Benešov a utkání nezvládli ani fyzicky a hlavně ne po 
psychické stránce.Výkon byl méně než poloviční a zaslouženě jsme podlehli 2:0 a tak jsme 
obsadili osmé místo.“ Zhodnotil poslední vystoupení na celostátním finále vítězů krajských 
finále a baráží výběrů okresních a městských fotbalových svazů v ČR Miroslav Šmrha.  
OFS Klatovy na severu Čech reprezentovali: brankáři Sváček a Šoural a hráči :  Bláha, 
Čabrada, Harmady, CHalupný, Jedlička, Kněz ,Myslík, Ondrejička,  Povolný, Sedláček, 
Svoboda,Šašek,Šimek a Šveňha,trenéři výběru Janda Petr a Forman Michael. 

N o m i n a c e  - Republikového finále  soutěže  -  TALENT  Cup  2010 

TJ Sušice :                       ŠOURAL, SVOBODA, SEDLÁČEK, MYSLÍK, ŠAŠEK  
SKP Okula Nýrsko :       KNĚZ  
TJ Klatovy :                     SVÁČEK , ČABRADA , HARMADY, BLÁHA, POVOLNÝ  
Ch.Chanovice :              CHALUPNÝ  
D. Janovice :                  ŠVEŇHA  
FK Svéradice :                JEDLIČKA  
So Hartmanice :            ŠIMEK  
FK Horažďovice :          ONDREJIČKA  
 

Náhradníci :                  LYSEK (Klatovy ),ŠILHA (Luby ), HANUS (Hrádek),HLAVÁČ (Horažďovice) 
                                         VÍTOVEC (Sušice )  
Trenéři :                         JANDA  Petr (Sušice), FORMAN Michael ( Horažďovice ) 
Zdravotník (masér ) :   SVOBODA  Tomáš ( Sušice )  Vedoucí :  ŠMRHA Miroslav ( OFS  )  
 

 





 
 


