
Na Olympiádě jsme doplatili na mizernou koncovku! 
 

V Plzni se od 14. do 19.6.2015 konala letní olympiáda dětí a mládeže. Ve výpravě Ústeckého kraje 
nechyběla také sedmnáctka čtrnáctiletých fotbalistů, kteří reprezentovali Ústecký kraj.  Vzhledem 
k tomu, že se této kategorii v dlouhodobé mezikrajské soutěži nedařilo, rozhodně jsme jako favorité 
na Olympiádu neodjížděli.  
V samotné soutěži fotbalistů, která se současně hrála jako Kouba cup a byla také výběrem 
nejtalentovanější fotbalistů do širšího reprezentačního výběru U/15, byl výběr ÚKFS zařazen do jedné 
ze dvou tří členných skupin, ze kterých měl postup zajištěn jen výběr umístivší se na 1. místě.  Výběry 
na 2. a 3. místě pak měly možnost bojovat ještě v barážovém utkání o postup mezi nejlepší osmičku. 
Nám se velmi vydařil vstup do turnaje a porazili jsme po výborném výkonu výběr Zlínského kraje 
(pozdější finalista) nejtěsnějším rozdílem 1:0, ale příležitostí na vstřelení dalších branek jsme měli 
snad 10! Ve druhém utkání jsme se utkali s výběrem Královéhradeckého kraje, který předtím porazil 
vysoko výběr Zlínského kraje 6:1. Proto jsme v případě přímého postupu museli hráče 
Královéhradeckého výběru porazit. Utkání jsme začali dobře, měli jsme 2 šance, ale do vedení šel 
soupeř. Nám se sice podařilo srovnat stav, ale kýženou vítěznou branku už jsme i přes další 
příležitosti nevstřelili. Na skóre jsme tedy nepostoupili a tak jsme o postup mezi nejlepší osmičku 
museli v barážovém utkání bojovat s Jihočeským výběrem. V tomto utkání se nám opět nedařilo ve 
finální fázi a tak soupeř šel do vedení. My jsme se snažili aspoň srovnat stav a tak jsme vrhli všechny 
síly do ofenzívy, čehož Jihočeši v závěru využili a své vítězství pečetili brankou z penalty! 
Tato porážka nás odsoudila k boji pouze o 11. místo. Toto utkání pak demonstrovalo déletrvající 
problémy našeho výběru, když proti hráčům z Vysočiny jsme měli opět územní převahu, ale koncovka 
byla málo efektivní. Sice jsme vedli od začátku 2. poločasu 1:0, pak jsme ještě vstřelili 3 branky, ale ty 
nebyly uznány. Soupeř pak z ojedinělého útoku v posledních vteřinách zápasu vyrovnal a na penalty 
jsme prohráli 4:5, čímž jsme obsadili až 12. místo v tomto prestižním turnaji! 
 

Výsledky našeho výběru: 
ÚKFS – Zlínský výběr   1:0 (1:0) 
Branku dal Zaspal. 
ÚKFS – Královéhradecký výběr  1:1 (0:1) 
Branku dal Baftijar. 
ÚKFS – Jihočeský kraj   0:2 (0:1) 
Utkání o 11.místo: 
ÚKFS – výběr Vysočiny   1:1 (0:0) 
Branku dal V.Černý. 
 

Výběr ÚKFS reprezentovali: Vohnout (Baník Most), Dombrovskij-Radosta, Krogner, V.Černý, Hora, 
Kolařík, Rollinger (všichni FK Teplice), Čítek, Zaspal, Žemlička, Baftijar (všichni FK Ústí n/L), Bican, 
Gyenge, Džuban, Gedeon (všichni Baník Most), Jonáš (FK Louny/Baník Most).  
Realizační tým: Heidenreich, Vait, Lovíšek, Štefko.     
 

Celkové pořadí na fotbalovém turnaji: 
1. Výběr PFS (Praha)  
2. Zlínský KFS   
3. Královéhradecký KFS  
4. Moravskoslezský KFS  
5. Jihomoravský KFS  
6. Plzeňský KFS 
7. Středočeský KFS  
8. Jihočeský KFS  
9. Liberecký KFS 
10. Pardubický KFS  
11. KFS Vysočina  
12. Ústecký KFS  
13. Karlovarský KFS  
14. Olomoucký KFS 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
Společné foto výběru ÚKFS: 
Nahoře zleva: Vait (trenér), Zaspal, V.Černý, Gedeon, Džuban, Lovíšek (trenér), Jonáš, Žemlička, 
Radosta, Hora, Heidenreich (trenér). 
Dole zleva: Vohnout, Kolařík, Baftijar, Bican, Krogner, Čítek, Rollinger, Gyenge, Dombrovskij. 
  


