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ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2020

Po výsledkově slabší podzimní části, kdy náš "A"tým získal v 1.A třídě pouhých 13 bodů

ze 45 možných (15 zápasů), vedení klubu angažovalo posilu do realizačního týmu, pana

Oldřicha Šubrta. Ten se společně s druhým trenérem, Tomášem Škvorem, věnuje týmu 3x

týdně prakticky od začátku nového roku. Kondiční i herní tréninky probíhaly přes zimní

měsíce za hojné účasti, jen výjimečně bylo přítomno méně než 15 hráčů, se kterými mohli

trenéři pracovat.

Kromě pravidelných tréninků celý tým ladil formu také na herním soustředění v areálu

Poustky u Žihle, které proběhlo v polovině února a během kterého si nový trenér udělal o

týmu ještě lepší představu.

Herní systém a sestava krystalizovala ve třech přípravných utkáních:

• 15. 2. 2020

TJ Sokol Plasy - TJ Sokol Kralovice 7:4 (5:0)

Střelci:

P. Vrána 2x, M. Pánek, M. Kulhánek

Sestava:

J. Bodurka (30’ R. Šott, 60’ J. Houdek) - L. Sládek (46’ D. Hyneš), J. Vlk, M. Kůsa, M.

Horyna (46’ T. Běhounek) - M. Kulhánek, M. Bulín, P. Bulín (46’ O. Dušička) - P. Koča

(46’ P. Vrána), M. Chvosta (46’ D. Běláč), J. Lavička (46’ M. Pánek)

První utkání s ambiciózním soupeřem, který momentálně usiluje o postup do 1.A

třídy, odhalilo nedostatky v nově zkoušeném herním systému. Pozitivem bylo zna-

telné oživení hry mladými dorostenci v druhém poločase a také poznání, že tým je

kondičně dobře připravený - ačkoliv tomu výsledek neodpovídá, hráči dokázali svého
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soupeře "přeběhat"a v závěru na něho zatlačit i v deseti lidech po nešt’astném zra-

nění Dana Hyneše. Zápas se odehrál ve velice přátelském duchu a (i s hráči soupeře)

byl poctivě rozebrán na večerním fotbalovém plese.

• 22. 2. 2020

TJ Sokol Kralovice - FC 05 Zavidov 4:0 (1:0)

Střelci:

M. Kulhánek, P. Vrána, M. Kůsa, M. Pánek

Sestava:

J. Bodurka (60’ J. Houdek) - L. Sládek (46’ D. Hyneš), J. Vlk, M. Chvosta (46’ M. Horyna)

- M. Kulhánek (46’ D. Běláč), M. Bulín, M. Kůsa, J. Lavička (46’ O. Dušička) - P. Bulín

(46’ T. Běhounek) - P. Koča (46’ P. Vrána), M. Pánek

Druhý přátelský zápas jsme odehráli v rámci soustředění s týmem Zavidova, který je

suverénním lídrem své skupiny 1.B třídy Středočeského kraje. K jednoznačnému vý-

sledku je třeba sportovně doplnit, že 7 hráčů našeho soupeře odehrálo předešlý den

náročný zápas.

To ovšem nic nemění na pocitu z výkonu našeho týmu, který byl zodpovědný a při-

hlížejícím divákům naznačil, jak bychom se chtěli na jaře prezentovat. Od začátku

zápasu jsme diktovali tempo hry a byli více na balonu než soupeř, který se statečně

bránil až do 43. minuty, kdy jej "odšpuntoval"povedenou ránou zpoza vápna Miloš

Kulhánek. Ve druhém poločase již hráči Zavidova fyzicky zcela odpadli a po druhém

gólu našeho nejlepšího střelce přípravy, Pavla Vrány, prakticky kapitulovali. Třetí gól

přidal utaženou střelou do šibenice z 18 metrů Martin Kůsa a na konečných 4:0 upra-

vil po kombinační akci Martin Pánek. Vítězství bylo příjemné, ale vzhledem k fyzic-

kému rozpoložení soupeře jsme jej nijak nepřeceňovali.
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• 29. 2. 2020

TJ Zruč - TJ Sokol Kralovice 3:4 (1:2)

Střelci:

P. Koča, J. Lavička, M. Bulín, D. Běláč

Sestava:

J. Bodurka (46’ R. Šott) - L. Sládek, J. Vlk, D. Hyneš - M. Kulhánek, M. Bulín, J. Lavička,

T. Běhounek (46’ P. Gažák) - P. Bulín - P. Koča, P. Vrána (46’ D. Běláč)

Na závěr přípravy nás čekal papírově nejkvalitnější soupeř, TJ Zruč, momentálně oku-

pující 5. příčku v tabulce Krajského přeboru. Trenérské pokyny byly ovšem jasné - ne-

zaleknout se vysokého presinku soupeře, držet míč a pokusit se o kombinační fotbal.

Odvážnou hrou jsme soupeře zaskočili a byl z toho vyrovnaný a pohledný zápas. Do

vedení nás poslal střelou z vápna Pavel Koča. Těsně před poločasem, již za stavu 1:1,

uvedl do varu přihlížející zmrzlé fanoušky životní trefou Jan Lavička, který z poloviny

hřiště přeloboval vracejícího se gólmana.

Z kraje druhého poločasu se soupeř pokusil o tlak, ovšem vítr z plachet mu sebral gól

na 1:3 po naší postupné akci a zakončení Martina Bulína. Snížení soupeře přišlo po

nechytatelném projektilu exligisty Martina Knakala z přímého kopu, náš brankář Ra-

dek Šott letěl vzduchem spíše symbolicky. Opět jsme však prokázali fyzickou připra-

venost a hráli ve vysokém tempu až do konce zápasu. Po milimetrovém pasu Miloše

Kulhánka zvyšovala na 2:4 svým prvním gólem za áčko mladá puška David Běláč.

Soupeř už jen korigoval v závěru po centru ze strany na konečných 3:4.
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1.A TŘÍDA - 16. KOLO, 8. 3. 2020

TJ Start Bělá nad Radbuzou - TJ Sokol Kralovice 0:1 (0:0)

Střelec: 90’ Martin Kůsa

Sestava: J. Bodurka - L. Sládek, J. Vlk ©, D. Hyneš - M. Kulhánek, M. Bulín, J. Lavička, T.

Běhounek (46’ M. Kůsa) - P. Bulín (60’ P. Vrána) - M. Pánek (46’ M. Chvosta), P. Koča (60’ D.

Běláč)

Připraveni: M. Horyna, M. Kůsa, M. Chvosta, P. Gažák, D. Běláč, P. Vrána

Po dlouhé zimní přípravě jsme vyrazili sklidit první jarní ovoce do daleké Bělé nad Radbu-

zou, která nás v létě v prvním zápase na našem hřišti absolutně přehrála. K zápasu jsme

vyrazili v téměř kompletním složení s celkem 17 hráči, oběma trenéry a také s našimi věr-

nými fanoušky, kterým tímto děkujeme za podporu.

Na místě nás uvítal ikonický pořadatel v kulichu fungující současně jako místní DJ, který

navozoval příjemnou předzápasovou atmosféru na náhradním hřišti s umělým povrchem v

areálu tamní základní školy. Nečekanou výzvou, se kterou se oba týmy musely popasovat,

byly rozměry onoho hřiště, které by se se svou šířkou 45m (minimální povolený rozměr)

hodilo spíše pro zápas sedm proti sedmi - hlavou nevěřícně kroutili i zkušení rozhodčí.

Jen těžko jsme se mohli pokoušet o naši kombinační hru, na malém prostoru nebylo místo

ani čas prakticky na nic. Každá chyba či ztráta míče okamžitě znamenala přečíslení a přímé

ohrožení branky. Přesto jsme měli především v prvním poločase proti fyzicky velmi dobře

vybavenému soupeři více ze hry a ke gólu blíže. Postupně zkoušeli své štěstí ze střední vzdá-

lenosti Honza Lavička a Petr Bulín, křídelní akce Miloše Kulhánka a Pavla Koči se bohu-

žel nepodařilo zakončit. Ke konci poločasu nás brilantním zákrokem v tisíciprocentní šanci

soupeře podržel brankář Jára Bodurka, což byl pravděpodobně jeden z rozhodujících mo-

mentů utkání.

Ve druhém poločase převzali iniciativu domácí, kdy začali chytře využívat parametrů hřiště

a hrozili především centrovanými míči do našeho pokutového území. Skvělý Jára v bráně a
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celá obranná řada v čele s kapitánem Kubou Vlkem však dokázala soupeře "uskákat"a zá-

vary přežít - možná i díky prozíravosti trenéra Oldřicha Šubrta, který upravil poslední tré-

ninky a řešení přesně takových situací hráčům ordinoval. My jsme vepředu hrozili spíše pro-

tiútoky, kde úspěšně vyhrával souboje a několikrát nebezpečně zakončoval Marek Chvosta.

Typické remízové utkání spělo ke svému závěru, ovšem ani jeden z týmů se nechtěl s děl-

bou bodů smířit a obě strany dál šlapali po vítězství. Těsně před koncem se v nadějné po-

zici ocitl David Běláč, ale chybělo mu snad půl kroku k zakončení. Když už tréneři začínali

podvědomě přemýšlet nad exekutory blížících se pokutových kopů, vhodil Honza Lavička

dlouhý aut do pokutového území na nabíhajícího Martina Kůsu, který lišáckou střelou z

první zpražil všech 100 místních diváků a rozpoutal kralovickou euforii.

Velice cenné 3 body z těžkého venkovního zápasu bude nyní potřeba potvrdit doma proti

celku TJ Sušice. Přijd’te nás podpořit a užít si s námi sobotní odpoledne!

ZMĚNA VE VEDENÍ KLUBU

Po 8 letech vynikající práce se z osobních/časových důvodů rozhodl skončit ve funkci předsedy

klubu Michal Wollráb. Dále bude samozřejmě v centru dění a dle možností bude vedení

klubu nápomocen.

Na únorovém soustředění byl za přítomnosti naprosté většiny členů klubu v otevřených vol-

bách zvolen novým předsedou klubu náš kanonýr Jan Lavička. Novému mladému prezi-

dentovi přejeme hodně štěstí!

Jan Lavička - nový předseda klubu


