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LETNÍ PŘÍPRAVA NA SEZÓNU 2020/2021

Po předčasném ukončení minulé sezóny naši hráči nezahálejí a již od začátku května se poctivě
připravují. Pod vedením Oldřicha Šubrta a Tomáše Škvora se spolu třikrát týdně stále lépe
sehrávají hráči "A"týmu, "B"týmu a dorostu. Pravidelně samozřejmě trénují také naše naděje
z přípravky a žákovských družstev. Všechny tréninky jsou otevřeny pro veřejnost a probíhají
v následujících časech (při nacvičování tajných signálů veřejnost na pokyn zavírá oči):

• ST, PÁ 16:30 - 18:00 přípravka Pecka, Zeman, Vrána, Šury

• PO, ST, PÁ 16:30 - 18:00 mladší žáci, starší žáci Lavička, Šubrt, Lang

• PO, ST, PÁ 18:00 - 19:30 "A", "B", dorost Šubrt, Škvor

Dorostence vedou do zápasů jako tréneři M. Wollráb a M. Kůsa, "B"tým do svých zápasů na-
stupuje pod vedením J. Bodurky st. a M. Oršuláka.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY

"A"TÝM

• 26.07.2020 TJ Sokol Plasy - TJ Sokol Kralovice 1:3 (1:0)

Branky: P. Bulín 2x, P. Koča

Sestava: J. Bodurka - M. Chvosta, K. Vlk, D. Hyneš - D. Běláč, M. Bulín, M. Kůsa, M. Kulhá-
nek - P. Bulín - J. Lavička, O. Dušička

Hokejově střídali: M. Horyna, P. Gažák, P. Koča, P. Vrána, M. Pánek

První přátelský zápas jsme sehráli v Plasích, jejichž "A"tým byl v loňské sezóně lídrem
1.B třídy a postup do "naší"soutěže jim utekl jen kvůli koronavirové anomálii. Do zápasu
jsme šli s odhodláním oplatit soupeři porážku ze zimního přátelského utkání. Na utkání
se jistým způsobem podepsala účast značného počtu hráčů obou týmů na turnaji v malé
kopané v Kozojedech, který se konal předešlý den. Dále se především v prvním poločase
projevila jistá nerozehranost - naši hráči měli za sebou teprve první týden letní přípravy.

První poločas jsme se nemohli dostat do správného tempa, naši hru brzdily nepřesnosti
a soupeř šel zaslouženě do vedení 1:0. Ve druhém poločase se naše hra již zlepšila, ve
finální fázi byl vidět především Petr "PT"Bulín, který připravil gól pro Pavla Koču a další
dva vstřelil sám - druhý po výborné práci a nezištné přihrávce od Jana Lavičky. Odveta za
zimu se nám tedy podařila a druhý poločas zápasu nabídl solidní startovací můstek, od
kterého jsme se mohli odrazit do dalších přípravných zápasů.

• 02.08.2020 SK Horní Bříza - TJ Sokol Kralovice 2:1 (0:1)

Branka: O. Hurt

Sestava: J. Bodurka - T. Běhounek, K. Vlk, M. Horyna - O. Hurt, M. Bulín, M. Kůsa, J. La-
vička, M. Kulhánek - P. Bulín, O. Dušička

Hokejově střídali: P. Vrána, M. Pánek, D. Běláč

O poznání těžší soupeř (účastník Krajského přeboru Plzeňského kraje) nás čekal o týden
později, kdy jsme v (opravdu) tropickém počasí nastoupili v Horní Bříze. Také s tímto
soupeřem jsme se utkali v rámci přípravy nedávno - začátkem června jsme na neutrálním
hřišti remizovali 1:1.
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Perfektně připravený trávník umožnil technickou a kombinační hru, která se na rozdíl od
minulého střetnutí dařila kromě soupeře také nám. Již po pár minutách se po pěkné akci
ocitl v šanci sám před brankářem P. Bulín a náznaky dalších slibných příležitosti následo-
valy na obou stranách. Skóre otevřel svým premiérovým gólem za "A"tým mladý Ondra
Hurt, který fantastickou střelou z dobrých 20 metrů vymetl šibenici.

Co se nám v tomto zápase nepovedlo byl vstup do druhého poločasu, kdy jsme naprosto
zaspali a nechali soupeře dostat se do tempa. Poté, co jsme "přežili"několik závarů, přišla
chyba v rozehrávce, kterou musel K. Vlk řešit faulem v pokutovém území - penalta a 1:1.
V druhé části poločasu se nám podařilo dostat se zase do hry a měli jsme i několik šancí,
především po únicích mladíků D. Běláče a P. Vrány. Skóroval však už jen soupeř, a tak
jsme v zápase, který snesl přísnější měřítko, nakonec prohráli 2:1. I tak však v týmu po
utkání převládala spokojenost s výkonem.

• 05.08.2020 TJ Sokol Mladotice - TJ Sokol Kralovice 3:6 (1:4)

Branky: M. Kulhánek 2x, J. Lavička, M. Řenč, M. Bulín, P. Vrána

Sestava: J. Bodurka (46’ J. Houdek) - L. Sládek (46’ M. Horyna), K. Vlk, M. Chvosta (46’ T.
Běhounek) - M. Kulhánek (46’ D. Běláč), M. Kůsa, M. Řenč (46’ P. Pícl), O. Dušička (70’ M.
Kulhánek) - M. Bulín - P. Bulín (46’ P. Vrána), J. Lavička (70’ P. Bulín)

Z důvodu nákladné rekonstrukce naší hrací plochy v Kralovicích jsme v tomto období
absolvovali 5 treninků na vypůjčeném tréninkovém hřišti v sousedních Mladoticích. Na
závěr této fáze přípravy jsme se místo jednoho z tréninků domluvili s tamním "A"týmem,
který momentálně hraje v horní polovině tabulky Okresního přeboru, na středečním pří-
pravném zápase.

V tomto utkání trenéři zkoušeli především nové herní varianty, kterými by mohli reagovat
na specifické průběhy v ostrých zápasech. Přesto jsme do utkání nastoupili v prakticky
"plné"sestavě a především v prvním poločase se prezentovali slušnou hrou podtrženou
gólovým vyjádřením. Po přesných kombinacích se postupně trefili Miloš Kulhánek (2x),
Jan Lavička a Martin Řenč, přičemž plno dalších šancí zůstalo nevyužito. Soupeři jsme
dovolili skórovat z penalty po nezaviněné ruce L. Sládka.

Ve druhém poločase jsme polevili a zažili pasáž hry, kdy soupeř obraz hry částečně vyrov-
nal a podařilo se mu vstřelit po slušných akcích dva góly. Nám se podařilo přidal branky
po št’astné střele M. Bulína z vápna a klidném zakončení P. Vrány. Tréninkový zápas roz-
hodně splnil účel a sousedům z Mladotic patří poděkování za pěknou hru i za vypůjčení
azylového hřiště.

• 08.08.2020 TJ Sokol Kralovice - FC Zavidov 5:0 (4:0)

Branky: J. Lavička 2x, M. Řenč, M. Chvosta, vlastní

Sestava: J. Bodurka - L. Sládek (46’ M. Horyna), K. Vlk, D. Hyneš - O. Hurt, M. Řenč (46’ P.
Vrána), M. Chvosta, O. Dušička (46’ D. Běláč) - M. Bulín, P. Bulín (46’ M. Pánek), J. Lavička

Následující sobotu byl naplánován další přípravný zápas, tentokrát s týmem ze špičky 1.B
třídy Středočeského kraje, s FC Zavidovem. Tento zápas nám vyšel podle představ. Hra se
dařila - byla bohatá na křídelní náběhy, kombinace kolem šestnáctky soupeře i vytváření
a proměňování gólových šancí. Výborně fungovala také obranná fáze, soupeř se prakticky
k ničemu nedostal.

První gól zařídil J. Lavička, po jehož centru nedal svému gólmanovi šanci jeden z obránců
hostů. Po krátké gólové odmlce poté přidal uklidňující gól Martin Řenč po skvělém indivi-
duálním průniku středem hřiště. Když poté proměnil J. Lavička penaltu a Marek Chvosta
po krásné kombinaci zvyšoval už na 4:0 v prvním poločase, bylo rozhodnuto. Trenéři byli
po tomto zápase s výkonem všech hráčů spokojeni, ovšem výhru, s vědomím, že na nás v
soutěži čekají daleko těžší soupeři, ani zdaleka nepřeceňovali.
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• 15.08.2020 TJ Tatran Rakovník "B"- TJ Sokol Kralovice 1:4 (0:2)

Branky: J. Lavička 2x, T. Běhounek, M. Pánek

Sestava: J. Bodurka - L. Sládek, K. Vlk, D. Hyneš - O. Hurt, M. Kůsa, J. Lavička, M. Kulhánek
- M. Bulín - P. Koča, O. Dušička

Hokejově střídali: T. Běhounek, M. Chvosta, D. Běláč, P. Vrána, M. Pánek

Poslední přípravný zápas před startem soutěže nás čekal na půdě tradičního soupeře, Ta-
tranu Rakovník, kde jsme se utkali s místním "B"týmem. Do zápasu jsme šli s vědomím, že
nás s výjimkou Horní Břízy čeká asi nejkvalitnější soupeř v přípravě a první poločas měl
skutečně nádech vyrovnaného zápasu. Hráči soupeře byli silní na míči a přesní v kom-
binaci. Náš herní systém však fungoval skvěle, soupeře jsme téměř nepustili na dostřel
branky a naopak jsme se často dostávali do zakončení. Oba góly v prvním poločase za-
řídil Jan Lavička, první po úniku a ledově klidném zakončení do protipohybu brankáře
a druhý z penalty po faulu na Ondru Dušičku, který tak prodal jeden ze svých častých
dravých náběhů do šestnáctky.

Druhý poločas už bohužel neměl prakticky žádný náboj, nebot’ soupeř kvůli nedostatku
hráčů dohrával v 10ti lidech a víceméně rezignoval. Ke slovu se tak z naší strany opět do-
staly nové herní varianty a zkoušení hráčů na nových pozicích. Vytvořili jsme si hned ně-
kolik gólovek a výsledek mohl (nebo spíše měl) být výraznější. Na 3:0 zvyšoval po samo-
statném úniku přes půl hřiště Martin Pánek, na 4:0 upravil netradičně hlavou mazaný
Tomáš Běhounek. Na soutěž jsme se tak naladili vítězně.

"B"TÝM

• 02.08.2020 FC Olympie Kožlany - TJ Sokol Kralovice B 2:7 (1:4)

Branky: M. Chvosta 3x, M. Pánek 2x, J. Lavička, P. Vrána

Sestava: J. Houdek - L. Sládek, M. Wollráb (46’ P. Vrána), M. Zeman, T. Sak (46’ P. Kučera) -
P. Pícl, M. Chvosta, T. Běhounek, D. Běláč - M. Pánek, J. Lavička

Přípravným zápasem v Kožlanech, které loni ovládli Okresní přebor, zahájil sezónu také
náš "B"tým. Filosofie trénérů našeho "béčka", Jaroslava Bodurky st. a Martina Oršuláka,
spočívá především ve vytvoření herních příležitostí pro hráče, kteří se dostatečně "nevy-
bijí"v zápasech "A"týmu, a také pro starší dorostence, kteří potřebují sbírat zkušenosti v
dospělém fotbale. Tým je letos přihlášen do III. třídy, kde by rozhodně nechtěl hrát druhé
housle.

V Kožlanech týmu (z důvodu absence tradičních "béčkařů") pomohlo hned několik hráčů
z "áčka", kteří tak nastoupili k druhému zápasu za víkend po zápase v Horní Bříze. Hrálo
se za hustého deště a optický obraz hry byl ze začátku vyrovnaný - soupeř prokazoval
svou kvalitu v kombinaci. Zhruba po 20 minutách ovšem Marek Chvosta využil vyběh-
nutí brankáře a povedeným lobem otevřel skóre. Dále jistě stojí za zmínku krásná střela
Jana Lavičky, jejímuž odrazu o břevno domácí branky tleskala celá kožlanská VIP tribuna.
Dva góly si připsal Martin Pánek, svou holou hlavou respekt budící M. Chvosta ke konci
zápasu završil dokonce hattrick. Ve druhém poločase byl úspěšný také P. Vrána. Soupeře
jsme v tomto zápase přehráli po technické i fyzické stránce. I tak se ovšem jednalo o pěkný
a snaživý fotbal z obou stran.
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• 08.08.2020 TJ Sokol Kralovice "B"- TJ Sokol Manětín 6:1 (2:0)

Branky: M. Pánek 3x, L. Sládek, P. Vrána, P. Bulín

Sestava: J. Bodurka ml. - L. Sládek, M. Horyna, P. Kučera - D. Běláč, M. Bulín (M. Chvosta),
M. Zeman, D. Hyneš (P. Bulín) - P. Vrána (J. Bodurka st.), M. Oršulák (A. Mandaus), J. La-
vička (M. Pánek)

Hned po zápase "A"týmu se Zavidovem přijel do Kralovic soupeř z Manětína hrající Okresní
přebor. Opět chybělo více tradičních hráčů našeho "B"týmu, a proto si hned několik hráčů
z "áčka"zahrálo tentýž den ještě druhý zápas, střídalo se hokejovým způsobem. Trenér
Jarda Bodurka nastolil v "B"týmu stejný herní systém, který praktikují trenéři "A"týmu a
který je všem hráčům vtloukán do hlavy v trénincích.

Otěže zápasu jsme měli od začátku pevně v rukou a soupeře až na několik ojedinělých pří-
ležitostí k ničemu nepustili. Skóre otevřel po dorážce svým prvním gólem za muže Lukáš
Sládek a ještě do poločasu se pěkně hlavou trefil Petr Bulín. Ve druhém poločase roz-
jel své gólové galapředstavení Martin Pánek, jehož hattrick doplnil jedním gólem Pája
Vrána. Pohodový zápas, dobrá příprava.

DOROST

• 12.08.2020 TJ Košutka Plzeň - TJ Sokol Kralovice 2:2

Hřiště: Plasy

Branky: P. Vrána, O. Berbr

Sestava: M. Kůsa - P. Biersak, L. Sládek, J. Mudra - V. Péc, P. Kučera, O. Hurt, D. Sládek - O.
Berbr - J. Haller, P. Vrána

STARŠÍ ŽÁCI

• 13.06.2020 TJ Sokol Kralovice - TJ Tatran Třemošná 6:2

Branky: Š. Kůsa 2x, D. Sládek, P. Štika, M. Škrle, M. Bartoš
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1.A TŘÍDA PLZEŇSKÉHO KRAJE - "A"TÝM

22.08.2020 - 1. KOLO

TJ Sokol Kralovice - TJ Start Bělá nad Radbuzou 3:2 (2:1)

10’ J. Lavička, 16’ M. Bulín, 84’ J. Lavička

Sestava "A"tým - 1. kolo

V prvním kole nového ročníku 1.A třídy nás čekal kvalitní soupeř, jehož sílu jsme pocítili již
v zimním utkání před nucenou pauzu. Tehdy jsme z daleké Bělé nad Radbuzou odjížděli se
št’astnou výhrou 1:0 a stejný tým se nám nakonec podařilo o gól přetlačit i tentokrát! Vítězství
se ovšem zdaleka nerodilo lehce a body byly doslova vybojované.
První čtvrthodina zápasu patřila našemu týmu. Do zápasu jsme vstoupili s kuráží, sbírali od-
ražené míče a po přesných kombinacích se dostávali k zakončení. Tuto pasáž se nám naštěstí
podařilo přetavit ve vedení, kdy se již v 10. minutě trefil po zemi z dálky náš střelec a před-
seda v jedné osobě Honza Lavička. Mnozí fanoušci si vzpomněli na gól Jaroslava Plašila proti
Španělsku. V nastoleném tempu jsme pokračovali i nadále a v 16. minutě po lišácké kolmici od
Martina Kůsy zvyšoval Martin Bulín na 2:0.
Vítr z plachet nám bohužel sebrala chyba v rozehrávce hned v 19. minutě, kterou soupeř neo-
myleně potrestal - 2:1. Od této chvíle jsme ztratili lehkost a postupně přenechávali otěže zápasu
hostům. Ve 42. minutě si dobře hrající kapitán hostí došel pro penaltu. Ta však skončila vedle
brány, a tak jsme šli do kabin sice s vedením, ovšem také s vědomím, že jsme pod tlakem a hru
musíme zlepšit.
Ve druhém poločase byli však hráči Bělé nadále více na míči a nepříjemně zatápěli naší obraně.
Několikrát nás skvěle podržel brankář Jára Bodurka, na střelu z 66. minuty byl ovšem i on krátký
- 2:2. Závěrečná půlhodina zápasu stála naše kluky hodně sil. Kvalitní soupeř měl nadále více ze
hry, ovšem i my jsme se dostali do několika slibných úniků. Odměna za bojovnost se dostavila
v 84. minutě, kdy Honza Lavička vycítil správný vítr, natáhl z 25 metrů, balon pohádkově za-
plaval a skončil v síti. Tento krásný fotbalový moment rozhodl zápas, body nám ovšem zajistila
především bojovnost všech hráčů, kteří až do konce zápasu nevypustili jediný souboj. Zlaté tři
body!!!
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III. TŘÍDA PLZEŇ-SEVER - "B"TÝM

22.08.2020 - 1. KOLO

TJ Sokol Kralovice "B"- TJ Sokol Dolní Bělá "B" 3:2 (0:1)

60’ M. Bulín, 72’ P. Pícl, 80’ D. Běláč

Sestava "B"tým - 1. kolo

V sobotu odpoledne za mírného deště a pozornosti šesti skalních fanoušk sehrál svůj první mi-
strovský zápas také náš "B"tým. V držení míče a optické převaze by náš tým jistě obstál, ovšem
vlivem nepřesností ve finální fázi jsme se sami připravovali o pohodlný průběh zápasu. Nao-
pak po ztrátě míče a úspěšném brejku šel do vedení soupeř z Dolní Bělé. Kaňkou celého, jinak
úspěšného, dne je zranění Tomáše Běhounka, který musel před koncem prvního poločasu po
nezaviněném souboji odstoupit ze hry. Druhý poločas pokračoval ve stejném rytmu - naše hra
nebyla špatná, ale chyběla finální fáze a větší přesnost. Jak to ve fotbale bývá, paradoxně jsme
opět inkasovali a za stavu 0:2 ve druhém poločase už šlo do tuhého.
Hráči ovšem boj o body nevzdali a nadále trpělivě pokračovali ve své hře. Odměnou bylo sní-
žení M. Bulína v 60. minutě po přit’uknutí od M. Zemana. Vyrovnávací gól přišel po podobné
akci, tentokrát zakončoval z 20 metrů povedenou střelou "pod víko"Pavel "Paulí"Pícl. V tempu
jsme ani nadále nepolevili a postupnými útoky zatěžovali obranu soupeře. Touha hráčů získat
na domácím hřišti tři body přinesla ovoce v 80. minutě, kdy Tonda Havlíček vymyslel krásnou
kolmici do vápna na nabíhajícího Davida Běláče. Neúnavný křídelník se nerozpakoval a zkuše-
nou střelou mezi nohy brankáře rozhodl zápas.



27. srpna 2020 TJ SOKOL KRALOVICE 7

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ

Svou soutěž zahájili také naši žáci pod vedením trenérů J. Lavičky, O. Šubrta a M. Langa. Le-
tos se trenéři rozhodli přihlásit Krajskou soutěž žáků (KSŽ). Hned první mistrovské utkání se
klukům povedlo a tři body zůstaly doma.

TJ Sokol Kralovice - TJ Sokol Město Touškov 3:2 (0:1)

Branky: Prokop Štika, David Sládek, Michal Bulín

Sestava: Matyáš Smola - Ondřej Pech, Matěj Škvor, Jiří Mudra (K), David Sládek, Šimon Kůsa,
Jakub Havlík, Petr Biersak, Prokop Štika, Pavel Prey, Michal Bulín

Střídali: Jan Šimandl, Matěj Berbr, David Jan Bílý, Martin Beneš

NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM

• "A"tým: NE, 30.08.2020 17:00 TJ Sušice - TJ Sokol Kralovice

K utkání bude z Kralovic vypraven autobus - všichni zájemci o pěkný výlet jsou vítáni!!!
Odjezd z fotbalového hřiště je v neděli ve 13.45h.

• "B"tým: NE, 30.08.2020 17:00 SK Viktoria Úlice - TJ Sokol Kralovice "B"

• Žáci: SO, 29.08.2020 10:00 TJ Tlučná - TJ Sokol Kralovice

• Přípravka: NE, 30.08.2020 9:00 Turnaj mladších a starších přípravek

Turnaj je pořádán na fotbalovém stadionu v Kralovicích za účasti týmů TJ Sokol Kralovice,
FK TRAFO Hadačka, FC Olympie Kožlany a TJ Sokol Mladotice. Přijd’te se podívat :-)

• Dorostenci začínají svou soutěž v sobotu 05.09.2020


