Tabulky a výsledky
1. Liberec B
2
2. FK Pardubice
2
3. Hlavice
2
4. Kunice
2
5. Chrudim
2
6. Kladno
2
7. Ovčáry
2
8. Letohrad
2
9. Karlovy Vary
2
10. Roudnice n.L. 2
11. Písek
2
12. Králův Dvůr
2
13. Domažlice
2
14. Chomutov
2
15. Viktoria Plzeň B 2
16. Loko Vltavín
2
17. Mladá Boleslav B 2
2
18. Česká Lípa
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1. Strakonice 1908 2
2
2. Hořovicko
3. Slavia Praha B
2
4. Rokycany
2
5. Tábor
2
6. Štěchovice
2
7. Bohemians B
2
8. Benešov
2
9. DUKLA Praha B 2
10. Votice
2
11. Horní Měcholupy 2
12. Koloveč
2
13. Tachov
2
14. Milevsko
2
15. Čížová
2
16. Český Krumlov 2
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1. Stod
2. Chrást
3. Chotíkov
4. Horažďovice
5. Stříbro
6. SK ZČE
7. Rapid
8. Holýšov
9. Vejprnice
10. Klatovy
11. Příkosice
12. Doubravka
13. Hor.Bříza
14. Bolevec
15. Přeštice
16. Horš.Týn
1. Žákava
2. Nepomuk
3. Zruč
4. Domažlice B
5. Chlumčany
6. Sušice
7. M.Touškov
8. Sl.Mýto
9. Nýrsko
10. Křimice
11. VD Luby
12. Černice
13. Dl.Újezd
14. Blovice
15. T.Přimda
16. Žihle
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Česká fotbalová liga
1. kolo: Česká Lípa-Hlavice 0:1, Kladno-Vikt. Plzeň B 5:2,
Chrudim-Ovčáry 2:0, Loko Vltavín-Králův Dvůr 1:1, Domažlice-FK Pardubice 1:2, Chomutov-Kunice 1:1, PísekMladá Boleslav B 2:1, Liberec B-Letohrad 2:1, Roudnice
n.L.-Karlovy Vary 2:1.
2. kolo: Letohrad-Mladá Boleslav B 2:0, Kunice-Písek 5:0,
FK Pardubice-Chomutov 6:3, Ovčáry-Loko Vltavín 3:0,
Hlavice-Roudnice n.L. 3:1, Králův Dvůr-Domažlice 0:0,
Viktoria Plzeň B-Chrudim2:2, Karlovy Vary-Kladno2:1,
Liberec B-Česká Lípa 4:0.
3. kolo:
Č.Lípa-Letohrad, Roudnice-Liberec B, Kladno-Hlavice,
Chrudim-K.Vary, Loko Vltavín-Plzeň B, DomažliceOvčáry, Chomutov-Králův Dvůr, Písek-Pardubice,
Ml.Boleslav B-Kunice.

Číslo 02/2011 vydané 26.8.2011 - redaktor Vojtěch Kotlan

Česká fotbalová liga - 3. kolo

Jiskra Domažlice -- Sokol Ovčáry
Neděle 28.8.2011 od 10.15 hod. - řídí rozhodčí: Čuřín Tomáš, Třebotov,
AR1 : Vnuk, Třebovle, AR2:
AR2 Ratajová, Benešov, Delegát: Kozel Slavomír, Cheb

Příští zápas hraje Jiskra v Plzni, v neděli 4.9.2011 od 10.15 hod.,
Divize, sk. A
1. kolo: Rokycany-Bohemians 1905 B 4:0, Votice-Čížová
2:1, Strakonice 1908-Horní Měcholupy 4:0, Tachov-Tábor
0:0, Koloveč-Slavia Praha B 0:1, Český KrumlovHořovicko 1:4, Benešov-Štěchovice 3:2, Milevsko-DUKLA
Praha B 0:2.
2. kolo: Slavia Praha B-DUKLA Praha B 4:1, TáborMilevsko 3:2, Horní Měcholupy-Benešov 2:0, ČížováStrakonice 0:4, Hořovicko-Votice 2:0, Bohemians B-Český
Krumlov 4:1, Štěchovice-Tachov 5:0, Koloveč-Rokycany
0:0
3. kolo:
Rokycany-Slavia B, Č.Krumlov-Koloveč, Votice- Bohemians B, Strakonice-Hořovicko, Benešov-Čížová, TachovH.Měcholupy, Milevsko-Štěchovice, Dukla B-Tábor

Krajský přebor
1. kolo:
Chrást-H.Týn 4:2, Chotíkov-Stod 2:3 pk, Vejprnice-Bolevec
4:0, Přeštice– Stříbro 1:2, ZČE-Doubravka 3:2 pk, RapidPříkosice 3:2 pk, H. Bříza-Holýšov 0:3
2. kolo:
Příkosice-H. Bříza 1:2 pk, Doubravka-Rapid 1:2 pk, Bolevec-Přeštice 2:1 pk, Stod-Vejprnice 4:0, Klatovy-Holýšov
2:1, Stříbro-ZČE 3:4 pk, H. Týn-Chotíkov 1:5, Horažďovice
-Chrást 2:3 pk.
3. kolo:
Chrást-Klatovy, Chotíkov-Horažďovice, Vejprnice-H. Týn,
Přeštice-Stod, ZČE-Bolevec, Rapid-Stříbro, H. BřízaDoubravka, Holýšov-Příkosice

I. A třída
1. kolo:
Přimda-Zruč 2:3, Mýto-Žákava 2:3, Nýrsko-Sušice 1:0, Dl.
Újezd-Chlumčany 3:3, M.Touškov-Luby 3:0, KřimiceČernice 1:2 pk, Domažlice B-Blovice 3:2 pk, NepomukŽihle 5:3.
2. kolo:
Zruč-Žihle 2:1, Blovice-Nepomuk 1:2, Černice-Domažlice
B 0:4, Luby-Křimice 1:0 pk, Chlumčany-M.Touškov 4:2,
Sušice-Dl. Újezd 6:1, Žákava-Nýrsko 3:0, Přimda-Mýto 0:1.
3. kolo:
Mýto-Zruč, Nýrsko-Přimda, Dl.Újezd-Žákava, M.TouškovSušice, Křimice-Chlumčany, Domažlice B-Luby, NepomukČernice, Žihle-Blovice.
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odjezd autobusu od Střelnice v 8.00 hodin.

Neděle 28.8.2011 od 14.00 - J. Domažlice B - TJ VD Luby
Další zápas hraje Benfika v sobotu 3.9. v Chlumčanech - odjezd v 15.00 hodin.

Přijďte na železnou Spartu!
Ve čtvrtek 1. září 2011 od 17,00 hodin se na
Střelnici hraje 2. kolo Ondrášovka Cupu
Jiskra Domažlice - AC Sparta Praha

Z historie TJ Sokol Ovčáry
V malebné vesničce,
která se nachází nedaleko řeky Labe u města
Brandýs n/Labem a
má 438 obyvatel, se
začala hrát aktivně
kopaná v letech 19681972, ale až v roce 1973
založilo několik obětavých nadšenců u Tělocvičné jednoty Sokol
Ovčáry oddíl kopané a přihlásili
jej do mistrovské soutěže IV.
třídy, okresu Mělník. Fotbal se v
Ovčárech i Nedomicích hrál samozřejmě daleko dříve, než došlo
k oficiálnímu založení oddílu
kopané. Hlavní impuls pro vznik
fotbalového oddílu vzešel ze
silného ročníku hochů narozených v letech 1952-55. Příchodem pana Stanislava Ondráka
(bývalý brankář mužstva Sokol
Ovčáry a syn jednoho ze zakladatelů oddílu) do vedení oddílu
kopané v roce 1996 a za podpory
obecního úřadu v Ovčárech a
Nedomicích nastal v ovčárské
kopané zlom. Postupným doplně-

ním týmu bývalými hráči
III. ligy EMĚ Mělník se
podařilo Sokolu Ovčáry
hrajícího v roce 1996
ve špičce okresního
přeboru v sezóně 19981999 postoupit do I. B
třídy a v následující sezóně
za nebývalé podpory příznivců
jeho barev postoupit přes Kropáčovu Vrutici do I. A třídy. Od
roku 2001 se hraje v Ovčárech
krajský přebor středočeského
kraje. Od roku 2003 hrají ovčárští
o divizi a jejich působení je korunované opět postupem v sezoně
2005-2006. Vzhledem ke konsolidaci kádru, byl pro ročník
2005/2006 vytyčen jednoznačný
cíl. V podzimní části se umístit
do 2. místa a vytvořit takový
bodový zisk, aby umožnil bojovat
v jarní části o možný postup do
ČFL. Po podzimní části se Sokol
Ovčáry stal podzimním králem
divize skupiny B a své první
místo udržel až do konce soutěže
před
Baníkem
Sokolov a
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SK Kladnem B. Splnil tím nejen
svůj cíl, ale dosáhl i historického
úspěchu. ČFL se hrála v sezoně
2006/2007. Poté se Ovčáry na
dva soutěžní ročníky vrátily zpět
do divizní skupiny C. Ta se jim v
sezoně 2008/2009 opět povedla
vyhrát. Od roku 2009 až do současnosti hrají třetí nejvyšší soutěž
a v sezoně 2009/2010 se jim
patřilo vybojovat skvělé druhé
místo! Před loňskou sezonou si
ovčárští dali za cíl skončit do
pátého místa, což se jim také
podařilo. Se stejným cílem vstoupili i do letošní sezony, kde jim v
tabulce prozatím patří společně s
Letohradem sedmé místo. Jak je
vidět z výčtu jeho úspěchů, jedná
se o velmi ambiciózní mužstvo.
Tento tým presidenta Stanislava
Ondráka, na jaře sledoval i skaut
Jiskry Domažlice Jiří Stříbrný:
"Je to tým rozdílných tváří. Silnější jsou zejména v domácím
prostředí, než na stadionech soupeřů. V domácím prostředí využívají bouřlivou podporu svých

hlučných diváků. Opírají se o hru
vysokých obránců a mají nebezpečné standardní situace. Oporami jsou Stanislav Ondrák (37 let)
mladší, syn presidenta. Dále
obránce Michal Horák z FK Mladá Boleslav. V útočné fázi jsou
nebezpeční útočníci Jaroslav
Dittrich (FK Mladá Boleslav,
Bohemians) a Ferenc Róth, ma-

ďarský snajper, který působil v
pražské Slávii. Mají nebezpečný
přechod do útoku a oproti Pardubicím jsou bojovnější a agresivnější. Já osobně jsem je viděl na
jaře dvakrát v domácím prostředí.
Podle získaných referencí venku
nehrají tak dobře jako doma.
Nemůžeme je, ale vůbec podceňovat! Klub hojně využívá slu-

žeb hráčů z Mladé Boleslavi a z
Prahy, protože svou polohou to
mají blízko. Mají obětavé funkcionáře, kteří fotbalu obětují vše,"
uvádí k Ovčárům skaut Jiří Stříbrný. Domácí utkání navštěvuje
200 až 250 diváků, což je zhruba
polovina obyvatel vesnice.
Jiří Pojar

Jiskra Domažlice – FK Pardubice 1:2 (0:2)
Před zápasem využili poslanec Jan Látka a president
klubu Jaroslav Ticháček
přítomnosti světově uznávané rozhodčí pí. Dagmar
Damkové, aby jí pogratulovali u příležitosti ukončení
rozhodcovské kariéry a
postupu do administrativy
UEFA.
V premiérovém zápasu
České fotbalové ligy pak
hostila Jiskra Domažlice o
Chodských slavnostech,
podle fotbalových expertů
jednoho z horkých aspirantů na postup, tým FK Pardubice, který skončil
v uplynulé sezóně na 3.
místě ČFL. Už rozestavení
domácích ukazovalo na
velký respekt ze soupeře,
protože se trenér Michálek vrátil
ke hře na jednoho útočníka, což
se v průběhu první půle ukázalo
jako neproduktivní. Po vyrovnaných dvaceti minutách se postupně aktivita přiklonila na stranu
hostů, kteří byli fotbalovější,
jejich pohyb, bránění „na tělo“ a
vzdušné souboje, dělaly
domácím velké problémy a
protože oni sami dávali při
bránění soupeři velký
prostor, využil toho zkušený
pardubický celek k získání
dvoubrankového náskoku.
Když po změně stran domácí posílili útočnou řadu, hrál
se rázem vyrovnaný zápas a
v samotném závěru domácí
přitlačili hosty před jejich
branku, snížili, ale na vyrovnání již měli málo času.
Domácí vstoupili do zápasu
aktivně a hned ve 2. minutě
hlavičkoval po Mužíkově tr.
kopu z malého vápna těsně

vedle Schejbalovy branky Bauer.
O čtyři minuty později stačil
další Mužíkův tr. kop Schejbal
vyboxovat a na druhé straně se
poprvé předvedl futsalový reprezentant Rešetár, který pronikl po
levé straně, na jeho centr naskočil Petrus, ale domácí brankář
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Houdek jeho hlavičku ze 7
metrů výborně vyrazil a
následně míč zachytil před
dobíhajícím střelcem.
V 11. minutě stačili hosté
odvrátit Bezděkův centr na
roh, který rozehrál zprava
Leitl na Matase, ale jeho
nedůrazný volej z 10 metrů minul pardubickou
branku. Pak si Houdek
poradil s tr. kopem Rešetára a v 18. minutě měl na
druhé straně mírné problémy v bombou Bauera
hostující brankář Schejbal.
Ve 20. minutě vykopl
pardubický brankář míč
přímo na domácího Leitla,
který okamžitě namířil na
odkrytou branku, ale
Schejbal se stačil vrátit a
míč zachytil. Ve 26. minutě Houdek opět Jiskru podržel, když
Přibyl poslal dopředu nabíhajícího Řezníčka, který se ocitl tváří
v tvář domácímu gólmanovi, ten
však jeho střelu z 10 metrů výtečně vyrazil stejně, jako následný pokus Petruse z úhlu. Když
Rešetárovu střelu zleva
srazili domácí obránci,
přišla 31. minuta, kdy tentýž pardubický hráč pronikl
po levé straně jako nůž
máslem, na jeho střílený
centr si u vzdálenější tyče
naběhl Petrus a bez problémů uklidil míč do odkryté
branky – 0:1. Než se stačili
domácí z této sprchy otřepat, pronikl opět po levé
straně Petrus, našel Javůrka,
jehož střela zleva ze 12
metrů pod břevno znamenala vedení hostů 0:2. Domácí
se probudili ve 39. minutě,
ale po Strejcově autovém

to na zadní tyč. Při druhém gólu jsme udělali chybu, ale přesto jsme měli další příležitosti, ještě předtím
jsme mohli jít my na 2:1, ale je to trošku nezkušeností našeho mužstva, vázne nám proměňování šancí.
Dnes nám pomohli dva hráči z ligového áčka Johana s Dimitrovskim, kteří jsou po zranění, ale jinak máme mladičký tým, který teprve tvoříme.“

Kuriózní gól pardubického Javůrka
Stejně jako v prvním kole i nyní se Javůrek zapsal mezi střelce, tentokrát ale trochu kuriózně. "Po pravdě,
vůbec jsem to neviděl," řekl o první brance utkání, která padla ve 25. minutě. "Poslal jsem do vápna centr,
ten spadl na zem, gólman to tam nějak krkolomně chytil a skončilo to prý v brance, pomezní to signalizoval hlavnímu a tak jsem vedli," řekl k první brance zápasu, která mnohé diváky na stadiónu Pod Vinicí
překvapila.

Jak vznikl MFK Chrudim
Vážení fotbaloví příznivci, jak jistě víte, k 1.7.2011 došlo ke sloučení obou městských klubů SK a našeho
AFK Chrudim. Od zmíněného data je v platnosti název MFK (městský fotbalový klub) Chrudim. Převzato
z oddílového webu.

Názory po utkání Hlavice-Roudnice n.L.
„Podařilo se nám vstřelit góly v prvním poločase a odehrát po celých 90 minut kvalitní zápas, ale vůbec to
pro nás nebylo lehké utkání,“ hodnotil trenér Hlavice Jaroslav Dočkal. „Roudnice mě překvapila fotbalovostí, kombinační hrou. Má zkušené hráče v čele s Kuchařem. Rozjezd do sezony máme slušný, šest bodů
ze dvou zápasů, ale já jsem v tomto střízlivý. Soutěž je velmi vyrovnaná a těžká, teď jedeme na Kladno a
uvidíme.“
Zejména první poločas se hrál opravdu velice atraktivní fotbal, a to z obou stran. Z mého pohledu jsme
byli lepším týmem, ale bohužel jsme třikrát inkasovali. Je to velká škoda, naše hra se všem líbila. Hráli
jsme výborně, ale na body to nestačilo," zhodnotil vystoupení svého týmu trenér Marián Řízek.

Jiskra zkoušela exligistu Martina Knakala
Jiskra zkoušela v pondělí na tréninku bývalého obránce Viktorie Plzeň a Bohemians 1905 Martina Knakala. Ten je momentálně ve službách druholigového Baníku Most. Tento hráč bude v Jiskře na testech ještě
ve středu. „Záleží na vedení klubu, zda jej bude angažovat. Já osobně bych o něj stál, protože je použitelný
jako stoper i jako pravý obránce, případně jako defenzivní záložník. Má za sebou šedesát ligových startů.
Působil i v Řecku,“ říká o Knakalovi trenér Jiskry. Podle posledních informací Knakal zatím Jiskru neposílí, ale o jeho působení budou probíhat další jednání mezi oběma kluby, hlavně o finančních záležitostech.

Bude Sokol Ovčáry na konci sezóny první?
Anketa na webu Sokola Ovčáry ukazuje jasně, kde by chtěli domácí fanouškové vidět své mužstvo na
konci sezóny: na 1. místě (62%), do třetího místa (7%) a do 6. místa (28%). V anketě o nejlepšího hráče
podzimu vede s přehledem Jaroslav Dittrich (33%), na druhém místě je Miroslav Mareš (27%) a třetí je
Ferenc Róth (23%).

Pozvánka na zápas
4. kola ČFL

Viktoria Plzeň B
Jiskra Domažlice
hraný v neděli 4.9.2011
od 10,15 hodin v Plzni.
Autobus odjíždí v 8,00 hodin od stadionu!
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do prázdné svatyně Černic - 0:4.
V závěru domažličtí kontrolovali
hru a do šancí se ještě dostali
Krakeš, jehož střelu Daněk vyrazil a Rojt z osmi metrů mířil
hlavou vedle branky.
"Myslím si že jsme dneska
opravdu hráli výborně. Musím

pochválit celé mužstvo a vyzdvihnout výkon Tomáše Bahledy," uvedl stručně trenér Ivan
Rybár.
Sestava Jiskra Domažlice B:
Lukáš Frei - Michal Pavlíček,
Josef Schamberger, Vojtěch Hošek (50. Lukáš Waldmann), Jiří

Pačesný - Jakub Brichcín, Radek
Paluch (70. Josef Rojt), Martin
Vísner, Kamil Staněk - Tomáš
Bahleda, Jaroslav Krakeš.
Trenér: Ivan Rybár
Rozhodčí: Tyc - BogdanFischer. Delegát: Pastyřík. ŽK:
3:3. 90 diváků.
Jiří Pojar

FOTBALOVÉ ZAJÍMAVOSTI
Dagmar Damková chce kandidovat
Bývalá mezinárodní fotbalová rozhodčí a v současnosti i členka komise rozhodčích UEFA chce v nejbližších volbách do Fotbalové asociace České republiky kandidovat na post předsedy, které se uvolnilo po
Ivanu Haškovi. Na mimořádné valné hromadě 16. září 2011 bude protikandidátkou dosud jedinému kandidátovi, současnému místopředsedovi Jindřichu Rajchlovi. „Budu kandidovat, mám potřebnou podporu.
Chci pomoci českému fotbalu. Myslím, že ženská ruka a pohled by mu prospěly,“ řekla sudí, jež získala
potřebných dvacet nominací.

Zklamání kolovečského trenéra
Remízu Kolovče s Rokycany hodnotil Roman Vyleta takto: "Dnešní zápas je zklamání, výsledek 0:0 na
domácím hřišti je málo. O Rokycanech jsme věděli ,že přijedou zataženi do obrany a budou si vytvářet
brejkové akce, což se v zápase potvrdilo. V zápase jsme většinou hráli na jednu bránu, výjimkou byli jen
soupeřovi brejky. Hře chyběla branka, věřím že kdyby se nám podařila vstřelit, zápas by se vyvíjel úplně
jinak. Bohužel gól nepadl. V prvním poločase hra od nás byla hodně statická, bez pohybu, šance jsme
měli , ale bohužel je neproměnili. Ve druhém poločase přišlo dvojí střídání, kdy jsme chtěli hru ve středu
hřiště více podržet a tím Rokycany přehrát. Bohužel se nám branku vstřelit nepovedlo a zápas skončil 0:0.
V dalším zápase nás čeká cesta co Českého Krumlova, zda nastoupí Honza Vůjtěch zatím nevím."

Názory po utkání Ovčáry-Vltavín
Pavel Janeček (trenér Ovčár): „Vltavín určitě není špatný soupeř. V první půli jsme je ale přejeli, i
když také oni měli nějaké šance. Nechci mužstvo moc chválit, ale první poločas byl z naší strany kvalitní.
Změny v sestavě pomohly. Škoda jen, že Róth a poté i Cigánek mohli dát na čtyři nula a mohlo se to zase
vyvíjet jinak. I tak jsem ale s výsledkem velmi spokojený. Kluci se vydali v prvním poločase. Vedro a
povědomí o náskoku vedly k polevení ve druhém, ale jsem rád, že jsme zápas zvládli s nulou.“
Radek Kronďák (trenér Vltavínu): „Hráči nesplnili v úvodu utkání taktické pokyny a takhle to dopadlo. Nechtěli jsme inkasovat ze standardních situací a rychlých protiútoků, ale opak byl pravdou. Nevzpomínám si, že bychom dostali v první půlhodině hry 3 branky, které prakticky rozhodly zápas. Proti
tak zkušenému soupeři se takový stav jen těžko otáčí. Přestože jsme po obdržených brankách hru zpřesnili, naše převaha byla jen platonická bez brankového vyjádření. Vítězství domácích bylo zcela zasloužené.“

Názory po utkání Písek-Ml.Boleslav B
Karel Musil, trenér FC Písek: „Viděli jsme utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme byli hodně
neviditelní a špatně jsme řešili obrannou fázi. Dva dny jsme se připravovali na rozestavení Mladé Boleslavi, ale bohužel jsme to hráli bez kontaktu. V přechodové fázi jsme potom nestačili zachytit soupeře,
navíc jsme ztráceli balony a pouštěli protihráče do brejkových situací. Jsem rád, že jsme první půli přežili
pouze s jedním inkasovaných gólem. Kdybychom dostali druhý, asi bychom těžko otáčeli výsledek. Důrazně jsem některým hráčům musel připomenout, s jakou taktikou jsme šli do zápasu. Ve druhém poločase jsme soupeři znemožnili rozehrávku s přechodem do útoku, začali jsme pracovat a vytvářet si šance až
se nám podařilo vstřelit kontaktní gól. Na druhou stranu musím říct, že Boleslav byla výborná na míči a
nás výrazně podržel brankář, který za stavu 1:1 zlikvidoval neskutečnou gólovku. Naši kluci si sáhli na
dno sil a bojovali do poslední chvíle. Při tvorbě mužstva jsme se vydali cestou, za kterou si stojím a věřím
těm klukům, které jsem si vybral. Myslím, že diváci museli být spokojeni, i když v prvním poločase někteří nadávali.“
Milan Pechanec, trenér FK Mladá Boleslav B: „Výsledek mohl být opačný, protože šance, které jsme v
prvním poločase nedotáhli do gólu naznačovaly, že to mohlo být dva nebo tři nula. Po změně stran začali
být domácí agresivnější, víc bojovali a dali trošku náhodný gól na 1:1, kdy hráč chtěl centrovat a spadlo

6

vhazování nedůraznou Bezděkovu hlavičku z malého vápna
zneškodnil Schejbal a ve 42.
minutě po Leitlově centru zprava
poslal nedůraznou hlavičku vedle
pravé Schejbalovy tyče Matas.
Minutu před obrátkou musel na
zem domácí brankář Houdek,
aby zachytil míč před nabíhajícím Brychtou a na druhé straně
skončil Mužíkův tr. kop na zdi
hostujících hráčů.
Do druhého poločasu posílil
domácí trenér ofenzívu, když za
Tesaře poslal na trávník Kovaříka a Leitla nahradil Veselý. Jiskra hru vyrovnala a v 55. minutě
hlavičkoval po Strejcově centru
zprava Bauer, vedle pravé Schejbalovy tyče. Hosty však i
v úvodu druhé půle zdobil rychlý
přechod do útoku, který předvedli i v 58. minutě, ale Houdek
výborně vyrazil nepříjemnou
Brychtovu střelu z šestnáctky a
domácí obrana míč odvrátila na
roh. Další výtečný zákrok si
domácí gólman připsal v 66.
minutě, kdy po levé straně pronikl Rešetár, jehož střelu z 10 metrů vyrazil stejně, jako vzápětí
hlavičku Petruse z malého vápna.
S blížícím se závěrem převzali
iniciativu domácí a po Strejcově
autovém vhazování vznikl před
Schejbalem závar, při němž se
k odraženému míči dostal Kovařík, který ze 14 metrů potvrdil
pověst kanonýra, když střelou
pod břevno snížil na 1:2. V 71.
minutě po Mužíkově tr. kopu
hlavičkoval ze 12 metrů Veselý,
ale Schejbal byl na místě. Na
druhé straně se po levé straně
probil pardubický Brychta, ale
mířil v pádu těsně vedle pravé
Houdkovy tyče. V 74. minutě
poslal v pádu volejem Mandousův centr vedle pardubické branky Veselý. V 81. minutě se po
levé straně prodral domácí Kova-

řík, ale akci zakončil nedůraznou
střelou ze 17 metrů, se kterou si
Schejbal poradil. Na druhé straně
mířil nepřesně po Petrusově
centru Brychta. Vzruch přinesla
87. minuta, kdy nejprve Veselého střelu z 9 metrů reflexivně
vyrazil Schejbal, odražený míč
za jeho záda poslal Havlíček, ale
zvednutý praporek asistenta Hra-

bovského znamenal nejen
velkou nevoli domácích
hráčů a fanoušků, ale i
neuznání tohoto gólu pro
ofsajd. Když pak domácí
nic nevytěžili ze závaru
před brankou soupeře,
ani z několika útočných
akcí, ozval se závěrečný
hvizd rozhodčího Svatíka
a body z Chodských
slavností putovaly do
Pardubic.
Před 1560 diváky řídil
rozhodčí Svatík, ŽK: 1:2.
Jiskra Domažlice: Houdek – Strejc, Tesař (46.
Kovařík), Bauer, Mandous (84. Havlíček) –
Leitl (46. Veselý), Braun,
Matas, Mužík, Bárta –
Bezděk. Trenér: Zdeněk Michálek.
FK Pardubice: Schejbal – Přibyl, Tischler, Prorok, Javůrek –
Kakrda, Jeřábek (74. Hudec),
Řezníček, Rešetár (78. Hundák)
– Petrus (88. Fikejz), Brychta.
T r e n é r : M a r t i n S v ě d í k.
Vok

J. Domažlice B – Sokol Blovice 3:2 pk (2:0)
V neděli 14. srpna se v 17.00
hodin v rámci 1. kola I. A třídy
střetla domažlická rezerva s loni
dvanáctým týmem tabulky Sokolem Blovice. Domažličtí
měli po celé utkání uzemní převahu, kterou brankově vyjádřili

v prvním poločase, když bezpečně vedli 2:0. Ve druhé půli,
se zbytečně nechal, po druhé
žluté kartě, vyloučit domácí
záložník Jan Havlíček. Hostům
byl taktéž vyloučen Ondřej Leibl, též po dvou žlutých napome-
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nutích. Blovičtí poté houževnatým výkonem vydřeli po šedesáti minutách remízu 2:2. Následovaly pokutové kopy, nové
pravidlo od této sezony, a v
dramatické koncovce byli šťastnější domácí hráči, kteří tak do

tabulky brali bod na víc.
V prvním poločase měli domácí
jasnou převahu a šance, které
brankově vyjádřili v 17. minutě,kdy z levé strany centroval
Pavel Beňušík, míč se dostal až
na vzdálenější levou tyč,
kde dobíhající Michal
Pavlíček překonal bezmocného brankáře Blovic Jakuba Tománka.
Druhou branku vstřelil
Jan Havlíček, který se
po rohovém kopu Radka
Palucha před brankou
hostů nejlépe orientoval
a bylo to 2:0. Hosté měli
dvě šance - ve 35. minutě zahrával hostující
Miroslav Bečvář trestný
kop, se kterým ,,Jambo“
Lukáš Frei v brance
Benfiky neměl problém.
Minutu před přestávkou
podnikli hosté brejkový
výpad, který Frei opět
kryl.
Ve druhém poločase
Jiskra kontrovala hru a vytvářela
si brankové příležitosti. Za zmínku stojí 100% šance Jaroslava
Krakeše, který v 55. minutě po
centru střílel hlavou z malého
vápna, ale brankář Tománek jeho
pokus chytil. Tři minuty nato
poslal pod sprchy po vzájemném
pošťuchování hlavní sudí Michal
Horáček Jana Havlíčka, který za

to viděl druhou žlutou kartu.
Trest přišel v 60. minutě, kdy po
centru z levé strany Frei vyrazil
Valon před sebe a Jiří Žežula ho
střelou překonal 2:1. vyrovnáno
bylo v o dvě minuty později, kdy

hosté zahrávali trestný kop z
pravé strany z 20 metrů a ke
vzdálenější tyči se trefil Miroslav
Bečvář 2:2. Závěr zápasu opět
patřil domácím, kteří se však
brankově neprosadili. Po závěrečném hvizdu rozhodčího Michala Horáčka vstoupilo v platnost nové pravidlo, kterým PKFS
zavedl pokutové kopy, pokud

utkání skončí remízou. Jiskra v
nich vedla tři jedna, ale svojí
lehkovážností (zejména její stopér Josef Schamberger chtěl
napodobit A. Panenku a dloubákem přestřelil), se o náskok připravila. Všechno rozhodl ve prospěch Benfiky
Josef Rojt 7:6! Sestava
Jiskry
Domažlice:
Lukáš Frei - Michal
Pavlíček, Vojtěch Hošek, Josef Schamberger,
Jiří Pačesný - Radek
Paluch, Patrik Hulna,
Martin Vísner, Pavel
Beňušík, Jan Havlíček,
Jaroslav Krakeš. Střídali: Lukáš Waldmann,
Jiří Hartl, Josef Rojt.
Trenéři: Ivan Rybár a
Vladimír Brichcín.
Rozhodčí: Michal Horáček- František Šlapák,
Petr Štrincl
Delegát: Miroslav Svoboda
ŽK: 5:5, ČK:
1:1 , 200 diváků.
Ivan Rybár kouč Jiskry viděl
zápas takto: "My jsme bohužel
opět naší lehkovážností zase
přišli o body. Takové zápasy se
nedá nevyhrát. Soupeř se opíral
o své zkušené hráče. My jsme
měli vyhrát o dvě nebo tři branky. Jsem zklamaný.“
JIŘÍ POJAR

Králův Dvůr - Jiskra Domažlice 0:0
Fotbalisté ligové Jiskry
Domažlice, včera v
podvečer přepsali historii klubu. Přivezli si
totiž první historický
bod z ČFL. Po bojovném výkonu a bezbrankové remíze 0:0 se
společně s jejich nejvěrnějšími fanoušky
radovali ze zisku na
horké půdě Kučerova
Králova Dvora.
Do utkání nastoupila
Jiskra v základní sestavě s kanonýrem Jaroslavem Kovaříkem a záložníkem
Vojtěchem Mourem. V 10. minutě musel domažlický gólman
Dan Houdek vyrážet ostrý roho-

vý kop domácího kapitána Milana Petra. Po chvíli se k odraženému míči dostal domácí Karel
Kratochvíl a střílel vedle levé
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tyče branky Jiskry.
Ta zahrozila po pravé straně o dvě minuty později, kdy se
prosadil přes obránce Jaroslav Kovařík
a jeho střela skončila
na boční síti brány
Václava Kudrny. Na
druhé straně si se
střelou
Romana
Fulína bez problémů
poradil Houdek. V
18. minutě provedli
rychlou akci domácí
na jejímž konci střílel Tomáš Frydrych vedle branky. Za dvě minuty zahrával
domácí Kratochvíl trestný kop,
který poslal nad branku Houdka.

Hosté pozorně bránili a snažili se
vyrážet do brejků. Ve dvacáté
minutě se do něj dostal Lukáš
Bezděk a z následného odraženého balonu střílel nebezpečně
Vojta Mour, ale vedle pravé tyče.
Do závěru poločasu si po jedné
šanci vytvořila obě mužstva. Za
domažlické střílel nad bránu po
vysunutím Bezděka z 19 metrů z
pravé strany Kovařík a za domácí se prezentoval slabou střelu
Svátek.
Ve druhém poločase opět výborně hrající defenziva hostů k žádné vážnější šanci domácí nepustila. Ve 48. minutě musel ukázat
svoje dovednosti domácí brankář
Kudrna, když kryl nebezpečnou
střelu Bezděka. Jiskra byla aktivní - v 54. minutě přenesl Jakub
Strejc balon na pravou stranu, na
naběhnutého Kovaříka, jehož
střela mířila vedle pravé tyče. O
tři minuty později musel zasahovat Houdek po skákavé střele
Tomáše Pavlíka. Domažličtí se v
těchto fázích snažili o nakopávané míče, kterým ale chybělo
finální zakončení. V 69. minutě

se prosadil Kovařík přes tři hráče, k odraženému míči se dostal
Mužík, který posunul na Jiřího
Bártu, ten vrátil zpět Kovaříkovi
jehož tvrdou střelu vyrážel Kudrna na rohový kop. V 72. minutě
centroval Strejc přesně na hlavu
Milana Brauna a jeho pokus
skončil vedle pravé tyče branky
Cábelíků. V závěru utkání zatáhl
balon domácí Jan Svátek po něm
střílel ještě Pavlík, jehož střelu
hostující beci zblokovali na rohový kop. Hlavní rozhodčí Vlastimír Langer v závěru domácí
tlačil a dovolil jim zahrávat dvě
standardní situace. V první Svátek mířil vedle pravé tyče, další
zahrávali domácí v 93. minutě.
To jim sudí naservíroval ještě
lepší palebnou pozici - z 16,5
metru zahrával domácí Jan Svátek přímý volný kop, který poslal
2 metry nad bránu Houdka. Po
závěrečném hvizdu rozhodčího
Langera propukla mezi hráči a
domažlickým kotlem, který zcela
zastínil domácí publikum vzájemná děkovačka za vybojovaný
první ligový bod!!

Sestava Jiskry Domažlice: Dan
Houdek - Jiří Bárta, Lukáš
Bauer, Michal Tesař, Jakub
Strejc - Jan Matas, Vojtěch Mour
(70. Luděk Leitl), Jaroslav Kovařík (90. Martin Mandous), Petr
Mužík, Milan Braun – Lukáš
Bezděk (53. Michal Veselý).
Trenéři: Zdeňkové Michálek a
Bečka.
Sestava FK Králův Dvůr: Václav Kudrna - Michal Procházka
(75 .Michal Novák),Tomáš
Šilhavý, Jiří Sabou, Karel Kratochvíl - Milan Petr, Tomáš Frydrych (66. Jakub Machovec),
Tomáš Pavlík, Ladislav Květoň
(86. Oldřich Tlustý) - Roman
Fulín, Jan Svátek. Trenér: Miroslav Kučera.
Rozhodčí: Vlastimír Langer- Jiří
Kříž, Martin Schröter. Delegát:
Jan Hanzal
ŽK: 46. min. Michal Procházka,
62. Jan Svátek, 87. Milan Petr 42. Lukáš Bezděk, 62. Jan Matas, 80. Marek Bauer, 82. Luděk
Leitl. Rohové kopy: 6:3. 400
diváků.
Jiří Pojar

Sokol Černice - J. Domažlice B 0:4 (0:1)
V druhém kole 1. A třídy zajížděla domažlická rezerva v sobotu 20. srpna na předměstí Plzně do Černic. Jiskře chyběl Jiří
Hartl, který je na dovolené.
Utkání se hrálo v překrásném
sportovním areálu, nedaleko
obchodního centra Olympia, za
nádherného slunečné počasí.
Jiskra od začátku zápasu dala
všem přítomným jasně najevo,
kdo si odnese z travnatého pažitu tři body a vytvářela si šanci
za šancí. V 8. minutě se po zranění rozehrávající útočník Tomáš Bahleda uvolnil v šestnátce
domácích a střelou pravou nohou orazítkoval tyč branky Černického gólmana Daňka. Tento
brankář jak se později ukázalo si
na nedostatek práce v brance
Černic stěžovat rozhodně nemohl. Kdyby Benfika po poločase vedla 8:0 tak by se nikdo z
přítomných diváků nedivil. Dvanáctá minuta - dlouhý výkop
brankáře Lukáše Freie a Bahleda
šel sám na Daňka. Ten mu však

jeho pokus kryl. Dvě minuty
nato šel opět snajper Tomáš
Bahleda sám na Daňka, pokusil
se ho přelobovat, ale Černický
brankář byl úspěšnější. Mužstvo
Černic se skládá hodně z absolventů Plzeňské sportovní školy,
kde trénuje bývalý kouč Domažlic Milan Dejmek. Ve 22.
minutě nastřelil domažlický
kapitán Michal Pavlíček břevno.
Hosté se dočkali ve 33. minutě,
kdy prodloužil Kamil Staněk
balon na Jiřího Pačesného a ten
šikovně s pomocí břevna přeloboval bezmocného Daňka - 0:1.
Poté Benfika třikrát zahrávala
ostré rohy, které putovaly po
brankové čáře, ale nikdo z hostujících borců v modrobílém je
neodklidil za záda domácího
brankáře. V závěru poločasu, se
po autovém vhazování uvolnil,
po pravé straně agilní Tomáš
Bahleda přihrál nabíhajícímu
Jaroslavu Krakešovi, ale tomu
jeho střelecký pokus vyrazil
vítečný Daněk na rohový kop.
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Do druhého poločasu vlétla
Jiskra jako uragán a po osmi
minutách se měnilo opět skóre.
Po několika narážečkách si Kamil Staněk krásně vychutnal
krásný fotbalový moment a z
osmnácti metrů přeloboval brankáře ,alá Poborský' a na ukazateli svítilo 0:2. Po hodině hry se k
trestnému kopu postavil Tomáš
Bahleda. Z 25 metrů nedbal na
rady svého kouče Rybára, aby
tento trestný kop vzhledem ke
vzdálenosti rozehrál, míč parádně trefil do pravé šibenice a s
mírnou tečí gólmana, vyhnal
všechny černické pavouky - 0:3.
Po této brance se mu trenér Rybár rád omluvil, že to tak parádně trefil. Sedmnáct minut před
závěrečným hvizdem rozhodčího Tyce Krakeš prováhal první
přihrávku, kdy mohl ideálně
vysunout Staňka, který by šel
sám na brankáře, místo toho
volil střelu, která přepadla přes
gólmana, nejdříve k míči doběhl
Bahleda a pohodlně jej zasunul

