PŘÍPRAVNÝ FOTBAL 13.-16.8.2020

SK Klatovy 1898 - SK Bolešiny 5:1(0:1)
Hosté sice vyhráli první poločas, ale po změně stran už se hrálo pod klatovskou
taktovkou.
Branky: Kotáb Jan, Marek, Mareš, Aizner, vlastníSestava: Herman - Mareš, Sojka,
Barborka, Kolerus - Urs, Marek, Partyngl, petrželka - Kotáb Jan, Aizner
Střídali: Kotáb Zdeněk, Valeš
(převzato z web. stránek SK Bolešiny)

V prvním poločase se nám dařilo se soupeřem držet krok, podařilo se nám vstřelit
branku a do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým vedením.
Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že na nás soupeř vlítne a bude chtít
výsledek zápasu otočit ve svůj prospěch, což se mu také podařilo. Hned v úvodních
minutách druhého poločasu jsme inkasovali vyrovnávající branku a nedlouho poté
přišla hororová patnáctiminutovka, ve které jsme hrubými chybami darovali soupeři
další 3 góly, a tím pádem bylo po zápase. Nutno však podotknout, že kluci bojovali i
za stavu 1:5 a pro trenéra byly, víc než výsledek, důležitější získané zkušenosti z
konfrontace tak kvalitního soupeře. #skbolesiny#fotbal

SK Strážov – Sokol Běšiny 5:0 (3:0)
Páteční přípravný duelu na hřišti ve Strážově byl pro domácí posledním před
zahájením nového ročníku okresního přeboru . Hosté byli snaživým soupeřem,
nicméně jeho výkon na rozehraný kolektiv domácích nestačil.
Sestava Strážova: Vaněk – Hosnedl, Chaluš, Uruba, Soušek – Kološ, Toman,
Šteiner, Flodr – Mayer, Vališ (střídali: Kalivoda, Bouberle, Červený T.).
Branky: 2.min. Vališ Jaroslav, 40. Kološ David, 45. Červený Tadeáš, 58. a 83. Toman
Zbyněk. Rozhodčí: Miroslav Sedlmaier

FK Okula Nýrsko - FC Furth im Wald 4 : 1
Sobotní generálka proti sousednímu celku z Německa se domácí Okule vydařila
náramně.
Branky: György I., Bastl, György T., Trumpeš
Sestava: Jarolím - Kalivoda, Lužný, Pavlík, Brož - Kotlan, Výtisk, György I., György
T., Bastl – Varga. Střídali 🔁 Šnour, Irlbek, Kožma, Trumpeš, Toul

Blatná - Žichovice 1:1 (0:1)
Branku za domácí dal Šimůnek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvojzápas TJ Sušice s SK Čkyně dopadl nerozhodně

SK Čkyně A - TJ Sušice A 4:1 (1:1)
Po nerozhodném prvním poločase nakonec zaslouženě vyhrálo domácí áčko.
Branky Čkyně: Josef Fiedler, Martin Chalupa, Daniel Schwamberger a Jo Hík
Chrášťa. Jedinou branku za Sušici dal Ondra Míčka.

SK Čkyně B – TJ Sušice B 0:4 (0:3)
(převzato z web. stránek TJ Sušice)
Po A týmu nastoupilo ke svému utkání hostující bengo, které po návratech
kmenových hráčů a dalších kosmetických úprav hraje dobrej fotbal a včera k tomu
přidali borci i krásné branky .Jednu z nich vsítil Pepa Kadlec junior, za přispění
spoluhráče - táty Pepi Kadlece seniora .První gól po návratu domů dal i Martin Slais,
tzv. totální vikýř vymetl Venca Žežulák no a kdyby Pavel Hubáček nedal svůj přímák,
tak by snad musel pověsit kopačky na hřebík. V pekle ale nesněžilo a Pavel to tam
poslal tak jak je jeho zvykem 4:0 a jelo se domů.
___________________________________________________________________

Mochtínké áčko přestřílelo vysoko Chanovice
TJ Sokol Mochtín - TJ Pfeifer Chanovice 8 : 2 (2:0)
Převzato z web. S. Mochtín – autor článku Karel Šot

Utkání bylo pro oba tým generálkou na nový soutěžní ročník 2020/2021 a po
vydatném dešti se hrálo na těžkém, podmáčeném trávníku mochtínského hřiště, a to
většinou opět za deště.
Nepříznivé počasí ovlivnilo počet diváků (přesto jich bylo kolem padesáti), ale kdo
se přišel podívat, nelitoval. K vidění byl zápas s velkým počtem šancí na obou
stranách a nakonec i 10 branek, z toho 8 v síti soupeře z Chanovic, který hraje
úspěšně I.B třídu.
Náš tým potvrdil dobrou formu, vypracoval si spoustu šancí na gol a hlavně ve
II.poločase je dokázal i proměnit. Nebezpeční v útoku byli i hosté, i když jim chyběl
kanonýr Polena, ale naše obrana, v čele s brankářem Blahníkem, dovolila soupeři
skórovat jen 2x. I hosté měli výborného gólmana, ale v obraně jim to občas
zaskřípalo, a to byl hlavní důvod proč nakonec odjeli s vysokou porážkou.
Utkání odřídil s přehledem ing. Jiří Dolejš st. z Klatov
Branky stříleli : Šafránek Jan - 2, Kapusta Matěj, Spasov Spas, Smolík Zbyněk, Žiak
Jan, Velek Tomáš, Čeleda Jiří - Merašický, Kubaň Jaroslav
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z přípravy fotbalistů Startu Luby
Luby A - Mrákov 1:0 (0:0)
Branka Karel Šleis

Luby B - Velhartice 10:1 (0:0)
Branky: Jirotka 3x, Čipera 2x, Voráček 2x, Šůs 2x, Sydorenko
Dorost:
starší :

SŠ Plzeň - Luby 6:1 (2:1)
mladší :

SŠ Plzeň - Luby 1:5 (1:2)
___________________________________________________________________

