Horní řada zleva: Jiří Bárta, Jan Havlíček, Martin Mandous, Kamil Staněk, Petr Mužík, Jakub Strejc, Tomáš Bahleda,
Michal Tesař, Lukáš Bezděk, Tomáš Habart, Jaroslav Kovařík, Stanislav Svoboda - masér.
Střední řada zleva: Jiří Pojar - sportovní manažer, Karel Trněný - vedoucí, Petr Hutta - trenér brankářů, Pavel Wolf - asistent,
Jan Matas, Milan Braun, Martin Mleziva, Marek Bauer, Zdeněk Bečka - asistent trenéra, Zdeněk Michálek - trenér,
Jiří Stříbrný - skaut, MUDr. Libor Hlavsa - lékař.
Spodní řada zleva: Dan Houdek, Patrik Hulina, Vojtěch Mour, Ivan Rybár - vicepresident, Jaroslav Ticháček - president klubu,
Václav Pelnář - vicepresident, Michal Veselý, Luděk Leitl, František Lorenc.
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Česká fotbalová liga

Jiskra Domažlice -- FK Pardubice

Sobota 13.8.2011 od 14.00 hodin - řídí rozhodčí: Svatík Martin, Cheb,
AR1 : Hrabovský, Luby, AR2: Bacík, Jáchymov, Delegát: Chlaň Jaromír, Třeboň.
Příští zápas hraje Jiskra v Králově Dvoře v neděli 21.8.2011 od 17.00 hod.,
odjezd autobusu od Střelnice ve 13.45 hodin.
Neděle 14.8.2011 od 17.00 - J. Domažlice B - Sokol Blovice
Další zápas hraje Benfika v neděli 21.8. v Černicích - odjezd ve 13.00 hodin.
Chodské slavnosti budou mít v
letošním roce pro fotbalové příznivce jedno velké lákadlo navíc.
Chodská metropole totiž poprvé
ve své historii uvidí na svém stadionu Na Střelnici mistrovský
zápas České fotbalové ligy. Chtěl
bych na tomto zápasu, který je pro
domažlický okres velkým svátkem, všechny diváky co nejsrdečněji přivítat. K dosažení tohoto
cíle bylo zapotřebí velkého úsilí mnoha fotbalových generací, mnoho trpělivosti a poctivé práce. Ligová účast Jiskry, i když se jedná ‚jen‘ o
třetí nejvyšší soutěž, je pro hráče, funkcionáře,
fanoušky a všechny fotbalové příznivce okresu
odměnou za jejich lásku k fotbalu, za obětavost a
trpělivost, kterou tomu tomuto sportu dlouhodobě věnují. Budu moc rád, když si diváci tento
fotbal ‚užijí‘ a když se na naše hráče budou chodit dívat a podporovat je v průběhu celé sezóny.
K tomu, aby se na stadionu cítili lépe, jsme jim
trochu vylepšili podmínky, protože staré a již
mnohde nevyhovující lavice tribuny byly nahrazeny plastovými sedačkami, udělali jsme další
schodiště, opravili a natřeli tribunu, vyměnili
některé dveře a provedli další úpravy... Zkrátka
snažili jsme se i pro diváky vytvořit důstojné
zázemí, aby se na našem stadionu cítili dobře.
Velký dík za to patří městu Domažlice, které
všechny tyto práce finančně zajistilo a bez kterého by fotbal v Domažlicích nebyl tam, kam se
dnes dostal. To ovšem platí i o dalších našich
partnerech. Jejich pochopení pro fotbal umožnilo
přivést do domažlického okresu fotbalovou kvalitu na ligové úrovni a za to jim patří velký dík.

Kádr mužstva pro ČFL
Brankáři

Houdek Mleziva

Lorenc

Obránci

Strejc

Tesař

Bauer

Mandous

Matas

Záložníci

Leitl

Mužík

Bárta

Hulina

Braun

Mour

Staněk

Útočníci

1 Bahleda Kovařík Bezděk

Havlíček

Veselý

v kádru třetiligového mužstva trenéra Michálka, jenže tomu bylo po trefě Beneše v úvodu
jinak. Pak už se ale projevila převaha Domažlic, které ten den ještě podstoupily pouťový
zápas ve Stodě a finále proto odehrála rezerva.
Hned v úvodní minutě se trefil Mandaus - 1:0,
ale soupeř stačil o tři minuty později srovnat
Procházkovou hlavičkou na 1:1. Potom však

Fotbalovou Jiskru
opustil velký bojovník

Jedním z fotbalistů domažlické
Jiskry, kteří se podíleli na historickém úspěchu v podobě postupu do České fotbalové ligy, je
velký bojovník Juraj Donko.
Odchovanec trenčínské kopané
se už však do přípravy na třetí
nejvyšší soutěž nezapojil.
Míří do bavorského Eschlkamu. Za něj se
bude od podzimu rvát v Kreis lize o míče ve
středu pole. Odchodu lituje.
„Hodně jsem to zvažoval, jenže věk nezastavíte. Je mi jedenatřicet, na třetí ligu už je třeba
trénovat na sto dvacet procent každý den, k
tomu o víkendech zápasy a jezdit ty dálky, na
nic jiného není čas a nejde to dohromady s
prací,“ říká navenek tichý sympaťák a hned
dodává: „Kdyby mi bylo alespoň o pět šest let
méně, ale v jedenatřiceti už není, komu bych
se ukázal.“
V Domažlicích bydlí pět let, proto hledal
uplatnění blízko ´domova´. Nakonec se vrací
do Německa, odkud do Jiskry přišel za trenérem Michálkem. Výkony svých dnes už bývalých spoluhráčů bude sledovat pouze z tribuny rozjela Jiskra svůj brankostroj a jednoznačně
Autor: Václav Tauer vyhrála, když ještě několik svých šancí neproměnila. Ve 36. minutě po samostatné akci
skóroval exholýšovák Hulina - 2:1. O dvě miPrůběh letní přípravy nuty
později zvýšil Mašek na 3:1.
Jiskra Domažlice – FK Tachov 6:1 (2:1)
Holýšov se nevzdával a po přestávce ještě sníFotbalisté třetiligové Jiskry dostávají od trené- žil na 3:2, když se trefil Hrádek.Vzápětí však
ra Michálka a jeho asistenta Zdeňka Bečky na zvýšil Kocour na 4:2 a další gól přidal v 59.
čtyřech trénincích týdně řádně zabrat a na je- minutě Kovařík - 5:2. Do střelecké listiny se v
jich výkonu to bylo v úvodu zápasu znát. Mladíci z Tachova překvapili rychlostí i vervou, s
níž na favorita vyrukovali a dostali se vedení.
Po odstoupení Hobzy však převzala iniciativu
Jiskra a dovedla zápas k vysokému vítězství.
Branky: Bauer, Kovařík, Bahleda 2x, Hulina,
Bezděk.
Jiskra Domažlice: Houdek – Habart, Tesař,
Bauer, Bárta – Matas, Mužík, Mour, Leitl –
Veselý, Kovařík. Na střídání: Strejc, Lorenc,
Mandaus, Staněk, Hulina, Braun, Bahleda.
Trenér: Zdeněk Michálek.
Rozhodčí: Červený, Mifková, Holeček. Diváků: 350.
FK Holýšov - Jiskra Domažlice 2:7 (1:3)
Branky: 1. Beneš, 54. Hrádek – 4., 37. Mašek,
36. Hulina, 55. Kocour, 61. Kovařík, 70. Bezděk, 76. Cihlář.
Jiskra chtěla ve svém úvodním zápasu turnaje
zaskočit Holýšov s hráči, kteří usilují o místo
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Díky za rozhovor.
Vok
Vok

FOTBALOVÉ ZAJÍMAVOSTI

Za Koloveè bude chytat Èaloun

Bývalý gólman plzeňské Viktorie se v divizním celku stane hrajícím asistentem trenéra
Vylety. „Asistent trenéra, jedenačtyřicetiletý
Michal Čaloun se stává chytajícím asistentem
a je docela možné, že bude stát v kolovečské
svatyni i v divizní premiéře nové sezony příští
neděli doma s rezervou pražské Slavie,“ říká
docela přesvědčivě prezident klubu Milan
Lucák.
Kolovečský Slavoj má přitom v kádru další
dva gólmany: Stanislava Protivínského a Vladana Vršeckého. „Oba mají problémy a my
potřebujeme mít v brance jistotu“, tvrdí kolovečský šéf.
Autor - DD: Pavel Hochman

Panenka a spol. pøehráli
Starou gardu Postøekov

Postřekov – Postřekovští si o víkendu připomněli šedesáté výročí založení fotbalového
oddílu a za nepříznivého počasí hostili SG
Bohemians Praha.
V neděli ve 14.30 zahájil rozhodčí Karel Kuška utkání konané u příležitosti založení fotbalového klubu Sokola Postřekov. Proti sobě
nastoupily týmy Staré gardy Sokola Postřekov a legendárních hráčů, převážně z Bohemians Praha. Na otázku proč právě tento tým,
měl jeden z pořadatelů Jiří Vavřík jednoduchou odpověď: „Před dvěma lety zde hrál přátelské utkání výběr slavných hráčů reprezentace Československa, které přivedl Karol Dobiáš a tentýž hráč poskládal sestavu i na dnešní zápas. A právě Karol má k Chodsku vřelý
vztah, neboť zde má několik přátel.“
SG Postřekov – SG Bohemians 2:4 (0:3).
Sestava Bohemians: Hruška – Valent, Prokeš, Hruška, Dobiáš st. – Jakubec, Panenka,
Berger – Dobiáš ml. – Mráz, Škoda. Střídání:
Koukal, Mojžíš, Boháč. Autor: Aleš Malár

ÈFL: Pardubické áèko
dostalo varování

Branky: 9. Kořínek, 74. Privara – 28. Fikejz.
Sestava: Žák – Hudec (46. Buriánek), Kopřiva, Šejvl, Javůrek – Jarosz (46. Polák), Kudrna, Řezníček, Kakrda – Sklenář (46. Brychta),
Fikejz (70. Sklenář).
Autor: DENÍK/Luboš Jeníček

Tachovský tým vyhrál, ale ...

V generálce měl trenér FK Pták i přes výhru s
SK ZČE 2:1 ke spokojenosti daleko.
Poslední prověrkou před divizní sezonou bylo pro tachovského nováčka utkání v Plzni s
místním SK ZČE. Hosté vyhráli 2:1 brankami
Folejtara a Jana Viterny.
Tachov sice zvítězil, ale hlavně trenér Jaroslav Pták měl ke spokojenosti daleko.
„Je pravda, že jsme museli v sestavě ještě improvizovat, protože Habart a Pavel Hobza
chyběli, ale nemůžu dnes hráče za předvedenou hru chválit. Z naší strany bylo v kombinaci hodně nepřesností zejména ve středu
hřiště a samostatnou kapitolou bylo proměňování brankových příležitostí. Naše střelecká
produktivita byla hodně slabá,“ stěžoval si
tachovský kouč, kterému tak po generálce
přibyly vrásky.
„Ukázalo se, že mezi základem a ‚lavičkou‘ je
velký rozdíl. Dnes dostali kluci příležitost se
ukázat proti kvalitnímu soupeři, ale ke spokojenosti mám daleko. Na některých hráčích
ještě znát tréninkový výpadek kvůli zranění.
Musíme ještě na některých věcech zapracovat. Je to reálný pohled, ale jsem přesvědčený, že kluci fotbalově porostou a postupem
času se náš kádr zkvalitní,“ je optimistou
Pták, jenž dodal: „Jak už jsem ale řekl, na divizi se těšíme a jsem přesvědčený, že mužstvo
už v sobotu v domácí premiéře s Táborem
předvede kvalitnější výkon.
SK ZČE Plzeň – FK Tachov 1:2
Tachov: Bobčík (46. Pták) – L. Viterna, Tušl
(46. Mráz), J. Viterna, Mančal – Chmiel (46.
Földeši), Hudec, Šácha (46. Žemlička), Folejtar – Machač, Dvořák.
Autor: F. Hlas

Pardubice – Ke svému čtvrtému přípravnému V Klatovech zaloili B mustvo
utkání zajížděl FK Pardubice do města safari, Pětadvacetičlenný kádr hráčů přivedl v Klatokde se střetl s účastníkem Divize C a možným vech vedení oddílu k rozhodnutí přihlásit do
soutěže i rezervní tým, aby měli hráči, kteří se
soupeřem ve druhém kole Ondrášovka Cupu.
Domácí celek nastoupil v plné sestavě i s po- do užšího kádru A mužstva nevejdou možnost
silami Gorolem a Čechem ze Živanic. Pardu- sportovní realizace. Přestože tým bude hrát
okresní III. třídu, nikdo z hráčů kvůli tomu z
bičtí některé opory naopak šetřili.
nechce.
TJ Dvůr Králové nad Labem – FK Pardu- dobré partyZodejít
regionálních
deníků vybral Vok
bice 2:1 (1:1)
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Trenér: Zdeněk Michálek.

Mužík (63. Staněk), Bárta (46. Braun) – Bezděk, Kovařík (63. Havlíček).

Autor: Vok

Zhodnocení letní přípravy
presidentem klubu Jaroslavem Ticháčkem
„Především diváci neuvidí velkou osobnost a ikonu
domažlického fotbalu - bojovníka Jirku Šámala,
kterého jsme na jeho žádost pustili na hostování do
Vejprnic. Jirka je na sklonku své fotbalové kariéry,
chce a potřebuje hrát, je to fotbalový kluk, který
fotbalu potřebuje hodně a my jsme mu místo v základní sestavě nemohli zajistit. Dalším odcházejícím hráčem je zase obrovský bojovník, který se v
jarní části sezóny dostal do velmi dobré formy Juraj Donko. Ten vzhledem k pracovnímu vytížení
projevil zájem hrát v Německu. My jsme mu to
umožnili, respektovali jsme toto jeho rozhodnutí, i
když byl pro mužstvo velmi důležitým hráčem. Do
Německa odešel i obránce Pavel Cihlář. Honza
Mašek bude hrát v Horšovském Týně krajský přebor. Je to univerzální hráč a my chceme, aby se
jeho fotbalová kariéra mohla co nejlépe rozvíjet,
aby hrál v kvalitním mužstvu v nejvyšší krajské
soutěži. Do Dynama je uvolněn do konce roku.
Hovořilo se i o možném odchodu Martina Mlezivy a Jirky Hartla...
„Martin v mužstvu zůstává. Je pravda, že projevil
zájem odejít do Německa, na základě čehož jsme
zahájili jednání s Danem Houdkem a Viktorií Plzeň, takže teď momentálně máme pět velmi kvalitních brankářů. Jirka Hartl měl nabídku Slavoje Koloveč, ale rozhodl se zůstat v B mužstvu, kterému
chce pomoci k postupu a poprat se o místo v áčku.“
Kádr mužstva tedy doznal poměrně dost změn,
je již kompletní nebo ještě uvažujete o dalších
posilách?
„Zatím je ještě čas na uzavření přestupů či hostování, ještě hledáme, kdyby se objevil nějaký zkušený
nebo talentovaný hráč..., máme jednoho hráče vyhlédnutého, ale jeho jméno zatím neprozradím.“
S jakým výsledkem bys byl spokojený v úvodním zápase ČFL a s umístěním po podzimu?
„Samozřejmě bychom chtěli vyhrát. My v tomto
zápase proti loni třetímu celku ČFL nemáme co
ztratit, na rozdíl od zápasu v Kolovči, kde jsme byli
mírným favoritem, a toužili jsme vyhrát, kvůli
Spartě Praha. Tam jsme mohli pouze ztratit, ale
nakonec jsme to zvládli. V tomto zápasu naopak
nemáme co ztratit, můžeme jenom překvapit, hráči
nejsou pod takovým tlakem, na zápas těší a já věřím, že nás diváci poženou za výborným výkonem
a výsledkem. Jakýkoli jiný výsledek než vítězství
pro mne osobně bude zklamáním, ale je to pouze
fotbal. Musíme si osahat, co pro nás třetí liga bude
znamenat. Já osobně navštěvuji zápasy ČFL v Písku nebo na Viktorii Plzeň a teď si to musíme fakticky ‚osahat‘. Osobně mám k této soutěži respekt,
cítím pokoru a držím se při zemi, takže budu spokojen s místem kolem středu tabulky.“

Jak bys zhodnotil průběh letní přípravy mužstva?
„Letní příprava byla na to, co bychom potřebovali,
poměrně krátká. V rámci přípravy jsme museli navíc sehrát velice důležité utkání Ondrášovka Cupu
v Kolovči, před kterým jsme museli trošku slevit
z náročnosti tréninků, protože jsme nechtěli
v žádném případě prohrát. Nakonec se to vyplatilo
a my díky postupu v poháru přivítáme 1. září na
svém hřišti od 17.00 hodin věhlasnou Spartu
Praha, nejúspěšnější mužstvo celé České a Československé fotbalové historie. Je to pro nás všechny
fotbalový svátek, takový dáreček k dosaženému
postupu do ČFL. Všechny příznivce fotbalu v domažlickém okresu na tento zápas srdečně zvu a
přeji jim krásný fotbalový zážitek.“
Ale generálka na premiérové utkání v ČFL, se
příliš nevydařila...
„Ano, generálka proti Hořovicku se výsledkově
nevydařila, ale já myslím, že jsme takový zápas
potřebovali, protože jsme od 3. kola v divizi neprohráli a věřím, že tahle ‚facka‘ přišla včas a že by
nás to mohlo i jak se říká ‚nakopnout‘ a postavit na
zem.“
Jaké posily se pro mužstvo podařilo získat?
„Podařilo se získat brankáře Houdka, který má zkušenosti z ligy v Čáslavi a je hráčem Viktorie Plzeň,
dále přišel obránce Mandous, dalším defenzívním
hráčem je Matas, který býval i v širším kádru A
mužstva Viktorie Plzeň. Pro ofenzívu jsme zajistili
nejlepšího střelce krajského přeboru Jardu Kovaříka, který má rovněž zkušenosti z třetí ligy v Plzni a
Karlových Varech, do zálohy přišel Vojta Mour,
který je v okrese znám z působení v Kolovči a je
hráčem Sezimova Ústí. Dalším posílením ofenzívy
by měl být vlašimský útočník Veselý, který po zranění teprve dohání tréninkové manko, ale měl by
být rovněž platnou posilou mužstva. Talentovaného
hráče Tachova Habarta budeme zatím pečlivě sledovat, rádi bychom, aby s námi absolvoval zimní
přípravu, a pak bude jednáno s Tachovem o jeho
dalším působení. Chceme, aby tento hráč pravidelně hrál a proto děkujeme FK Tachov za seriozní
přístup, protože bude na podzim hrát v Tachově a
potom by se k nám měl vrátit.“
Splnili tito noví hráči, jak jsi je viděl v přípravě,
Tvoje očekávání?
„Myslím si, že očekávání splnili, každý z nich do
mužstva přinesl něco nového. Pouze u Veselého je
to ještě otázka času, než se po delším zranění dostane do optimální pohody a pak i on bude pro mužstvo platným hráčem.
Když jsme u hráčského kádru, kdo mužstvo
před sezónou opustil?
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69. minutě zapsal i Bezděk, který zvýšil na
6:2 a konečný účet uzavřel tři minuty před
koncem Cihlář - 7:2.
Slavoj Stod – Jiskra Domažlice A 0:5 (0:3)
Trenéři Jiskry Zdeňkové Michálek a Bečka
postrádali zraněného štírka Vojtěcha Moura,
naopak zkoušeli na pravého obránce či defenzivního záložníka talentovaného hráče FK Tachov Tomáše Habarta.
Hostující kouč Zdeněk Michálek po utkání
uvedl:„V utkání byl na nás Slavoj Stod velmi
dobře připraven. Do utkání jsme vstoupili
dobře. Od začátku jsme byli důraznější v koncovce. Nechci zatím hodnotit naše hráče, protože jsou v náročném tréninkovém procesu a
během utkání se na nich mohla projevit únava.
Jsem rád, že se nám podařilo odehrát utkání s
nulou na našem kontě.“
Zajímalo nás i hodnocení utkání z pohledu
jedné z možných posil Jiskry Jana Matase,
který nosil ve druhém poločase kapitánskou
pásku: „Hrálo se mi dobře. Pozice defenzivního záložníka mně vyhovuje. První poločas byl
úrovní lepší než ten druhý. Dobře jsme v týdnu potrénovali a zase jsme se posunuli o kus
dál,“ uvedl Matas.
Branky: 3. Bahleda 8. Leitl, 32. Matas, 73.
Bahleda, 81. Leitl.
Jiskra Domažlice: Houdek / Frei - Habart,
Tesař, Bauer, Bárta - Matas, Leitl, Mužík, Bahleda - Veselý / Mandaus. Trenér: Zdeněk
Michálek, asistent: Zdeněk Bečka.
Sj. Koloveč - Jiskra Domažlice 2:3 (1:2).
Na silně podmáčeném a soustavně drobným
deštěm smáčeném trávníku kolovečského
hřiště se před šesti stovkami diváků představila třetiligová Jiskra v boji o další kolo Ondrášovka cupu. Vítěz utkání bude hostit v dalším
kole věhlasnou Spartu Praha. Zatímco v prvním poločasu se o aktivitu obě mužstva střídala a Jiskra šla do kabin s jednogólovým násko-

kem, ve druhém dějství se po vyrovnané
úvodní čtvrthodině, ve které hosté zvýšili na
1:3, stáhla Jiskra do obrany, domácí si vytvořili chvílemi až drtivý tlak, ale od kýženého
vyrovnání je v 90. minutě dělila tyč Houdkovy branky.
Úvod zápasu patřil aktivnějším domácím, ale
Kouba mířil vedle a Milotův pokus srazili
hosté na roh. V 6. minutě musel domažlický
brankář Houdek na zem, aby sebral míč před
nabíhajícím Vůjtěchem a Bauerovu malou
domů, kterou poslal hlavou na vlastní branku,
stačil výtečným zákrokem konečky prstů Houdek vytlačit mimo svou branku. Teprve po
čtvrthodině se dostali více do hry hosté a na
chvíli převzali iniciativu. V 19. minutě poslal
hostující Mužík do brejku Moura, ale jeho
střela zleva trefila nohy křižujícího domácího
zadáka. Poté Mužík z tr. kopu vystrašil Vršeckého, ale míč těsně minul jeho pravou tyč.
Poté domácí zblokovali pokus Kovaříka na
roh, který rozehrál zprava Leitl, ale Bezděk
hlavou minul zadní tyč a na dorážku už bylo
pozdě. Ve 25. minutě zapřáhl zleva ze 20 metrů domácí Vůjtěch, ale jeho přízemní střelu
Houdek vyrazil a zadáci míč odklidili. Těžký
terén a přemíra snahy přinesly na trávník nervozitu a množství nedovolených zákroků, které se rozhodčí Šifalda rozhodl trestat kartami,
kterých bylo k vidění celkem osm. Ve 32. minutě pronikl po pravé straně hostující Leitl,
podařilo se mu odcentrovat přesně na hlavu
3 Matase a ten míč nasměroval z 8 metrů ke

vzdálenější tyči – 0:1. Radost hostů však trvala jen minutu, protože po této době našel zprava domácí Pavlík hlavu nehlídaného Vůjtěcha
a ten míč poslal rovněž ke vzdálenější tyči –
1:1. Velkou chybu udělal domácí brankář Vršecký ve 37. minutě, kdy namísto odklizení
míče mimo hrací plochu se snažil u rohového
praporku o kličku, při které podklouzl, důrazně napadající Bezděk bez problémů sebral
míč, došel k odkryté brance a z úhlu poslal
hosty do vedení – 1:2. Ve 39. minutě neuspěl
s nedůraznou dorážkou hostující Kovařík, míč
se odrazil k Mužíkovi, jehož střela z 23 metrů
jen těsně minula levou tyč domácí branky.
Těsně před obrátkou byli domácí blízko vyrovnání, ale po pravé straně pronikající Kouba
jen těsně minul z 18 metrů vzdálenější Houdkovu tyč.
Ve vyrovnaném úvodu druhé půle se v 50.
minutě dostal k průniku po levé straně domažlický Kovařík a tyhle situace umí řešit – střelou z 18 metrů ke vzdálenější tyči zvýšil vedení hostů – 1:3. V 58. minutě vyrazil Houdek
tr. kop domácího Doška a stejně tak si počínal
o tři minuty později při dalším trestňáku téhož
exekutora a při dorážce Linharta. O sedm minut později měl domažlický gólman na mokrém trávníku problém s Koubovou střelou, ale
míč nakonec zkrotil. Hosté, vědomi si dvougóĺového náskoku, vystřídali oba své útočníky
a vsadili na defenzívu. Domácí se na posledních 25 minut nastěhovali na polovinu Jiskry a
stupňovali svůj tlak. V 71. minutě stačil ještě
Koubovu střelu zblokovat Tesař, ale o dvě
minuty později se tento nejaktivnější domácí 4

hráč uvolnil a střelou z 18 metrů snížil na 2:3.
V 75. minutě napřáhl Kouba opět a znovu mu
stačil do střely skočit Tesař. O šest minut později zakončil snažení domácích střelou nad
branku Došlý a vzápětí Linhartovu střelu
zblokoval Bauer. Hosté se v této fázi zápasu
zmohli pouze na náznaky protiútoků a tr. kop
Mužíka, po kterém mířil hlavou Bauer vedle
Vršeckého branky. Z velkého tlaku domácích
nakonec vzešel v 90. minutě tr. kop, který rozehrál z 23 metrů Kožíšek, trefil však pouze
pravou tyč Houdkovy branky! Hosté svoje
hubené vítězství se štěstím uhájili a budou to
oni, kteří na svém stadionu Na Střelnici přivítají v dalším kole poháru Spartu Praha.
Před 590 diváky řídil rozhodčí Šifalda, ŽK:
5:3.
Jiskra Domažlice: Houdek – Strejc, Tesař,
Bauer, Bárta – Leitl (86. Hulina), Mužík, Matas, Mour – Bezděk (62. Veselý), Kovařík (67.
Braun). Trenér: Zdeněk Michálek, asistent:
Zdeněk Bečka. Na střídání: Mandous, Bahleda, Staněk, Mleziva.
Slavoj Koloveč: Vršecký - Milota, Došek,
Pavlík (62. Bereczký), Černý, Linhart, Duben,
Baxa (46. Brož), Došlý, Vůjtěch (73. Kožíšek), Kouba.
Vok
Jiskra Domažlice - FK Hořovicko 1:2 (0:1)
Třetiligová Jiskra se v posledním přípravném
zápasu utkala na domácím hřišti s divizním
celkem FK Hořovicko a zápas se jí příliš nevydařil, když po nepřesvědčivém výkonu prohrála 1:2. Po vyrovnané první půlhodině pře-

vzali mírnou iniciativu v závěru hosté a šli
zaslouženě do vedení. Ve druhém dějství měli
sice o trochu více ze hry domácí, ale hosté
byli v ofenzívě nebezpečnější a šli do dvoubrankového vedení. Ofenzívní aktivita domácích, v posledních dvaceti minutách, však stačila jen na snížení.
V úvodu si se Zítkovou střelou poradil domácí
gólman Houdek a v 10. minutě stačili domácí
srazit Vokáčovu střelu na roh. Domácí se poprvé dostali ke střele v 17. minutě, ale Leitl
mířil zleva vedle vzdálenější tyče Zímovy
branky. Když pak domácí Mužík rozehrál tr.
kop do zdi hostujících hráčů, poslal odražený
míč volejem nad hořovickou branku Leitl. Ve
27. minutě nejprve Houdek vyboxoval Bežův
centr zprava a poté zamířil Vokáč z 18 metrů
těsně na nad jeho branku. Hosté zvýšili aktivitu a ve 31. minutě našel Nademlejnský volného Kaufmana, na jehož střelu z 18 metrů byl
Houdek krátký – 0:1. O čtyři minuty později
napřáhl Zítek, ale trefil jednoho z domácích
hráčů, a když ve 38. minutě vystřelil zleva z
18 metrů Nademlejnský, měl Houdek se zkrocením míče problémy. Jen o minutu později se
probil po levé straně hořovický Zítek a po jeho akci musel z odkryté branky odvracet míč
jeden z domácích zadáků. Ve 42. minutě tlak
hostů vrcholil, ale jejich čtyři střely vždy
skončily na tělech domácích hráčů. Když pak
v poslední minutě první půle mířil Vokáč ze
20 metrů vedle domácí branky, domažličtí
hráči přestávku velmi uvítali.
Do druhého dějství vstoupili domácí o poznání aktivněji, ale Braunovu hlavičku po Mužíkově centru stačili hosté srazit na roh, a když
v 50. minutě vysunul domácí Matas nabíhajícího Mužíka, stačil jeho střelu z 16 metrů vytlačit Zíma na roh. V následující minutě na
druhé straně dloubáčkem uvolnil hostující
Rampa nabíhajícího Vokáče, ale jeho střelu

zleva z úhlu stačil Houdek výtečně vyrazit na
roh. Vzápětí musel na druhé straně na zem
Zíma, aby zachytil míč těsně před nabíhajícím
Bezděkem. V 55. minutě se po tr. kopu hostujícího Nademlejnského blýskl domácí brankář
Houdek, který míč směřující k jeho pravé tyči
vytlačil na roh. O dvě minuty později se k tvrdé střele dostal hořovický Nademlejnský,
Houdek stačil míč vyrazit, ale zcela nekrytý
Vokáč jej bez problémů dopravil zblízka za
jeho záda – 0:2. Hosté byli ve střelbě daleko
pilnější a v 61. minutě musel Houdek zase
čarovat, aby vytěsnil Kaufmanovu střelu mimo svojí branku. V téže minutě na druhé straně poslal Kovařík dopředu Brauna, ale jeho
střelu z šestnáctky stačil Zíma vyrazit na roh.
Ten rozehrál zleva Leitl, na míč si nejvýše
naskočil Bezděk a hlavou z 9 metrů snížil na
1:2. Domácí se na chvíli chopili iniciativy a
vystřídavší hostující brankář Mojžíš musel v
66. minutě vytlačit Matasovu střelu z 25 metrů na roh. O tři minuty později si se střelou
téhož domácího hráče z 22 metrů poradil stejně, jako Houdek na druhé straně s pokusem
Koláře. V 79. minutě jen těsně hlavou nedosáhl na Staňkův centr zprava Braun a na druhé
straně srazili domácí zadáci Chrdleho střelu k
Šmídovi, jehož pokus skončil nad domácí
brankou. V 83. minutě se prodral do šestnáctky hostů Leitl, ale jeho střela v pádu skončila
nad Mojžíšovou brankou. V následující minutě poslal Bezděk nabíhajícího Leitla proti vybíhajícímu Mojžíšovi, ale ten střelu domácího
záložníka z 12 metrů tělem výborně vyrazil. V
87. minutě bylo chvilku horko před domažlickou brankou, ale vše skončilo autem. Když
pak Hulina svoji akci zakončil střelou vedle
hořovické branky, bylo to v tomto utkání vše a
domácím se generálka na třetí nejvyšší soutěž
herně ani výsledkově příliš nevydařila.
Branky: 61. Bezděk - 39. Kaufman, 57. Vokáč. Rozhodčí: Kubec, ŽK: 2:2, diváků 150.
Jiskra Domažlice: Houdek – Strejc (73. Hulina), Tesař, Bauer, Mandous – Lietl, Matas,
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