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1.A TŘÍDA PLZEŇSKÉHO KRAJE - "A"TÝM

30.08.2020 - 2. KOLO

TJ Sušice - TJ Sokol Kralovice 1:2 (1:2)

7’ Marek Chvosta, 24’ Martin Bulín

Sestava "A"tým - 2. kolo

Ve druhém kole 1.A třídy náš "A"tým čekal celodenní výlet na Šumavu, kde jsme nastoupili proti
týmu TJ Sušice. K zápasu byl vypraven autobus, který již tradičně kromě hráčů a realizačního
týmu poskytl dopravu také nejvěrnějším příznivcům - děkujeme za podporu. Vzhledem k sou-
časně hranému zápasu "B"týmu v Úlicích jsme byli nuceni rozložit síly, a tak s námi nemohli jet
někteří standardní hráči z "áčka".

Zápas se hrál, v létě nezvykle, na umělé trávě a ochozy vytvořila zhruba stovka diváků včetně
místních hlasitých kotelníků s bubnem. Úvodní minuty přinesly opatrné ot’ukávání z obou
stran, oba týmy se ovšem po zisku míče snažily o kombinační fotbal. Do první velké šance se
dostal už v sedmé minutě Marek Chvosta, který se z pozice defenzivního záložníka po nará-
žečce nechal pozvat do vápna soupeře a neomyleně prostřelil brankáře - 0:1.

Vedení nám bohužel nevydrželo dlouho. Už v 11. minutě jsme neuhlídali dobře zahraný rohový
kop a proti umístěné hlavičce neměl Jára šanci zasáhnout - 1:1. Poté, co jsme přečkali několik
nepříjemných centrů do našeho čtverce, jsme se dostali k rohovému kopu, který soupeř odvrátil
ve formě nádherné nabídky na velké vápno přímo na kopačku Martina Bulína. Tomu střela ne-
čekaně sedla a spadla do sítě - 1:2. Gól nás dostal na koně, ve zbytku poločasu jsme byli lepším
týmem a měli několik dobrých šancí na navýšení skóre. Skvěle se uvolnil Ondra Hurt a postupo-
val přes polovinu hřiště sám na bránu, bohužel minul. Další gólovku zazdil M. Bulín po skvělém
centru od Miloše Kulhánka. Krásnou akci vymyslel M. Chvosta pro Ondru Dušičku, ten ovšem
bombou z úhlu trefil brankáře.

Ve druhém poločase se do hlavní role dostala naše obrana vedená kapitánem Kubou Vlkem.
Soupeř nás zmáčkl na naši polovinu hřiště a neúnavně dobýval naši svatyni. V této fázi zápasu
jsme nedokázali držet balon a kontrolovat hru. Dostávali jsme se jen k ojedinělým brejkům,
z kterých jsme mohli zápas zlomit, střídajímu Petru Bulínovi ovšem štěstí nepřálo. Stejně tak
jsme špatně řešili finální fázi i v dalších šancích. Zápas jsme dovedli k vítěznému konci opět
především bojovností (v některých případech až na hranici sebeobětování). Nic nezpříjemní
zpáteční cestu ze Šumavy tolik jako pocit z vybojovaných 3 bodů. Chceme-li ovšem pomýšlet
na vítězství i v dalších zápasech, budeme muset zlepšit hru při jednogólovém vedení a naučit
se zápasy dříve rozhodnout. Tým na to určitě máme! :-)
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III. TŘÍDA PLZEŇ-SEVER - "B"TÝM

30.08.2020 - 2. KOLO

SK Viktoria Úlice - TJ Sokol Kralovice "B" 3:2p (1:1)

40’ Martin Oršulák, 67’ Marek Horyna

Penalty: V. Ježek (-), P. Pícl (+), P. Kučera (+), P. Vrána (+), P. Hájek (-)

Sestava "B"tým - 2. kolo

Hráči "B"týmu v neděli přivezli bod z Úlic za remízu 2:2. V penaltovém rozstřelu měli více štěstí
domácí.

NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM

• "A"tým: SO, 05.09.2020 10:15 TJ Sokol Kralovice - TJ Žichovice

• "B"tým: SO, 05.09.2020 14:00 TJ Sokol Kralovice "B"- FK Trafo Hadačka

• Dorost: NE, 06.09.2020 14:00 TJ Sokol Kralovice - Spartak Strašice

• Žáci: NE, 06.09.2020 11:30 TJ Sokol Kralovice - FK Nepomuk

• St. přípravka: PÁ, 04.09.2020 17:00 TJ Sokol Kralovice - TJ Slavoj Žihle

• Ml. přípravka: ST, 09.09.2020 17:00 TJ Sokol Kralovice - TJ Sokol Mladotice


