
 

 



DALŠÍ ÚSPĚCH OKRESNÍHO VÝBĚRU ŽÁKŮ ROČNÍK 1998 

Druhým rokem se v soutěžích výběrů okresních fotbalových svazů prezentovali hráči narození 

v roce 1998. Po loňském výrazném úspěchu v Danone cupu, v kterém se kluci probojovali do 

republikového finále a přivezli bronzové medaile, je letos čekal Talent cup. V okreskovém kole 

si kluci hladce poradili s týmy OFS Domažlice a Tachov a zajistili si postup do krajského finále 

společně s Tachovem. Z druhé skupiny postoupil výběr OFS Rokycany a Plzeň – jih. Do celkové 

tabulky se nám počítal již výsledek z utkání z okrskového kola s výběrem Tachova.  

OFS Klatovy – OFS Plzeň jih   3 : 2  (0:1) 

Trenér Ludvík Fremut zhodnotil průběh zápasu takto: „ Začátek utkání jsme kontrolovali míč, 

nedokázali jsme si však vytvořit nějakou slibnější příležitost ke skórování. Probuzení přišlo až po 

obdrženém gólu. Zvýšená aktivita vedla i k vytvoření mnoha šancí k obratu utkání, bohužel bez 

gólového efektu. Zvrat přinesl až druhý poločas, zvrat vzal na sebe David Milfort a dvěma 

trefami otočil utkání. Spoustu dalších šancí jsme zahodili a tak soupeř v závěru utkání ještě 

zdramatizoval, ale získat nějaký jsme mu již nedovolili.“ 

 

OFS Klatovy – OFS Rokycany    3 : 2 (2:0) 

„ V prvních minutách jsme mohli rozhodnout, ale trestuhodně jsme své šance zahodili. Soupeř 

se také hodně tlačil do útoku, ale nedostával se tak často k zakončení. V druhém poločase se 

hrálo od jedné branky k druhé, naše akce však byly ve vztahu ke gólové koncovce efektivnější a 

tak jsem v tomto ročníku Talent cupu zůstali neporaženi“   uvedl k druhému zápasu Trenér 

Ludvík Fremut a z jeho hlasu bylo až příliš zřejmé, že je jednak společně se svým asistentem 

Václavem Markem pyšný na to, co kluci z Pošumaví dokázali.“ 

 Na druhé straně v  hlase trenéra , který v součastné době působí nadále jako funkcionář v SK 

Klatovy 1898 a jako  trenér Viktorie Plzeň u  B týmu žáků bylo také cítit zklamání, že bohužel 

kolektiv  v tomto složení již dokázat víc nemůže . O tom také  dostatečně vypovídá jeho poslední 

slova kterými Ludvík Fremut  hodnocení úspěšného výběru zakončil:  Tentokrát nás ani 

vítězství v krajské finále neposunulo do republikových bojů, protože tyto byly zrušeny, a je pro 

Pošumaví i pro tuto partu  velká škoda, že pro ně soutěž a letošní ročník  končil  již v krajském 

kole.“ 

 



 

1. místo výběr OFS Klatovy „U13“ v krajské finále okresních výběrů v Plzni na 

Doubravce  21.4. 2011 

Vítězný kolektiv krajského finále Talent cup se prezentoval z níže uvedených klubů v tomto 
složení:  TJ  Sušice: POJAR  Jakub, HÁJEK Lukáš ; SKP  Okula Nýrsko: KAAS Václav, IDLBEK 
Roman, KUBEČKA Josef, ČANECKÝ Jan, SVOBODA Václav; TJ  Klatovy: PAVLÍK Kryštof, MILFORT 
David; FK Svéradice:   KLAS Daniel, KLAS Martin  
FK Horažďovice:  MOTL Jiří, VANĚČEK David . 
Trenéři : Ludvík Fremut, Václav Marek . Vedoucí výběru: Václav Zahradník. 

 

 



 

 

Trenéři Ludvík Fremut (druhý zleva) a Václav Marek(čtvrtý zleva) společně s předsedou TMK 

OFS Klatovy Václavem Zahradníkem (na foto první zleva) přihlíží k dekorování jejich svěřenců a z 

jejich výrazu je vidět zklamání z toho, že tato parta kluků z Pošumaví končí a nemůže pro tento 

region již na poli žákovské reprezentace udělat víc.   



 


