Další tabulky a výsledky
1. Strakonice 1908
2. Slavia Praha B
3. Benešov
4. Horní Měcholupy
5. Rokycany
6. Tábor
7. Votice
8. Štěchovice
9. Hořovicko
10. DUKLA Praha B
11. Koloveč
12. Milevsko
13. Český Krumlov
14. Bohemians B
15. Čížová
16. Tachov
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1. Chrást
2. Stod
3. Horažďovice
4. Doubravka
5. SK ZČE
6. Stříbro
7. Klatovy
8. Příkosice
9. Hor.Bříza
10. Bolevec
11. Vejprnice
12. Rapid
13. Horš.Týn
14. Chotíkov
15. Holýšov
16. Přeštice
1. Nepomuk
2. Domažlice B
3. Zruč
4. Sušice
5. Žákava
6. Sl.Mýto
7. M.Touškov
8. Nýrsko
9. Křimice
10. Dl.Újezd
11. Černice
12. Chlumčany
13. Žihle
14. VD Luby
15. Blovice
16. T.Přimda
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1. Nýřany
2. Rozvadov
3. Koloveč B
4. Horš.Týn
5. Heřm.Huť
6. Ch.Újezd
7. Mrákov
8. Postřekov
9. Staňkov
10. Klenčí
11. Krchleby
12. Zbůch
13. Bezdružice
14. T.Chodov
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Divize, sk. A
3. kolo:
Rokycany-Slavia B 1:2, Č.Krumlov-Koloveč 2:1, VoticeBohemians B 5:0, Strakonice-Hořovicko 1:0, BenešovČížová 4:0, Tachov-H.Měcholupy 3:4, Milevsko-Štěchovice
2:0, Dukla B-Tábor 2:1.
4. kolo
Slavia B-Tábor 3:4, Štěchovice-Dukla B 1:0, H.MěcholupyMilevsko 3:0, Čížová-Tachov 2:1, Hořovicko-Benešov 0:1,
Bohemians B-Strakonice 0:2, Koloveč-Votice 2:1, Rokycany-Č.Krumlov 4:1.
5. kolo
Č.Krumlov-Slavia B, Votice-Rokycany, StrakoniceKoloveč, Benešov-Bohemians B, Tachov-Hořovicko, Milevsko-Čížová, Dukla B-H.Měcholupy, Tábor-Štěchovice.

Krajský přebor
3. kolo:
Chrást-Klatovy 2:1, Chotíkov-Horažďovice 2:3, VejprniceH. Týn 3:4 pk, Přeštice-Stod 0:1, ZČE-Bolevec 5:1, RapidStříbro 0:1, H. Bříza-Doubravka 0:1, Holýšov-Příkosice 0:2.
4. kolo
Klatovy-Příkosice 4:1, Doubravka-Holýšov 6:4, StříbroH.Bříza 1:4, Bolevec-Rapid 4:2, Stod-SK ZČE 5:2, H.TýnPřeštice 0:0, Horažďovice-Vejprnice 5:3, Chrást-Chotíkov
11:0.
5. kolo
Chotíkov-Klatovy, Vejprnice-Chrást, Přeštice-Horažďovice,
SK ZČE-H.Týn, Rapid-Stod, H.Bříza-Bolevec, HolýšovStříbro, Příkosice-Doubravka.

I. A třída
3. kolo:
Mýto-Zruč 1:0 pk, Nýrsko-Přimda 3:2, Dl.Újezd-Žákava
1:2, M.Touškov-Sušice 0:3, Křimice-Chlumčany 3:1, Domažlice B-Luby 4:3 pk, Nepomuk-Černice 3:0, ŽihleBlovice 5:3.
4. kolo
Zruč-Blovice 3:2, Černice-Žihle 2:0, Luby-Nepomuk 1:2,
Chlumčany-Domažlice B 0:2, Sušice-Křimice 6:2, ŽákavaM.Touškov 2:6, Přimda-Dl.Újezd 3:6, Mýto-Nýrsko 2:0.
5. kolo
Nýrsko-Zruč, Dl.Újezd-Mýto, M.Touškov-Přimda, KřimiceŽákava, Domažlice B-Sušice, Nepomuk-Chlumčany, ŽihleLuby, Blovice-Černice.

I. B třída
1. kolo
Chodov-Ch.Újezd 2:3, Nýřany-Staňkov 5:0, H.Huť-H.Týn
2:1, Bezdružice-Krchleby 0:1 pk, Rozvadov-Zbůch 5:1,
Postřekov-Mrákov 2:0, Koloveč B-Klenčí 1:0 pk.
2. kolo:
Zbůch– Klenčí 3:2 pk, Krchleby-Koloveč B 1:2, H.TýnBezdružice 5:0, Mrákov-H.Huť 3:2, Staňkov-Postřekov 3:0,
Ch.Újezd-Nýřany 1:2, Rozvadov-Chodov 2:1.
3. kolo
Chodov-Zbůch, Nýřany-Rozvadov, Postřekov-Ch.Újezd,
H.Huť-Staňkov, Bezdružice-Mrákov, Koloveč B-H.Týn,
Klenčí-Krchleby.
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Česká fotbalová liga - 5. kolo

Jiskra Domažlice -- 1. FC K. Vary
Sobota 10.9.2011 od 17.00 hod. - řídí rozhodčí: Jiří Dujsík, Opatovice
AR1 : Blaschke,
Blaschke Rudoltice, AR2:
AR2 Šimek,
Šimek Ústí n. Orl. , Delegát: Pavel Peteřík,
Peteřík Plzeň

Příští zápas hraje Jiskra v Kunicích, ve středu 14.9.2011 od 17.00 hod.,
odjezd autobusu od Střelnice ve 13.00 hodin. V sobotu 17.9. se do Hlavic odjíždí v 10.45 hod.

Neděle 11.9.2011 od 17.00 - J. Domažlice B - TJ Sušice
Další zápas hraje Benfika v neděli 18.9. v Žákavě - odjezd ve 14.00 hodin.

SVÁTEK FOTBALU
Kundrát, který poté
Velký fotbalový
dlouhá léta působil
svátek zažily ve
právě ve Spartě a v
čtvrtek
prvního
národním mužstvu
září Domažlice,
jako lékař. Posledně
když na trávník na
dva
jmenovaní
Střelnici vyběhlo v
provedli nakonec
17 hodin nejslavslavnostní výkop
nější mužstvo čespřed
zahájením
ké i českoslovenzápasu. Pak už
ské fotbalové hishlavní
rozhodčí
torie – železná
Hrubeš foukl do
Sparta Praha. Orpíšťalky „na ostro.“
ganizátoři pojali
Domácí
zahájili
tento významný
zápas aktivně a
fotbalový moment
tlačili se před Švenslavnostně a před
zahájení zápasu
gerovu branku, ale
vedení president oddílu Jaroslav zkušená obrana ligového lídra je
Ticháček a poslanec Jan Látka do šance nepustila. Po pěti minuocenili bývalé hráče Jiskry, Libo- tách se však hosté rozkoukali a
ra Bočana, Martina
Šota, Lukáše Paula a
Zbyňka Černého a
předali jim malé dárky. Na zápasu se objevili i hráči domažlického dorostu, který v
roce 1945 vyhrál župní soutěž a v přátelském zápase, porazil
věhlasnou Slavii Praha na jejím hřišti 2:1 Jiří Holeček, Václav
Dufek a Miloslav
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rychle ovládli hru. Střelu Vidličky, centr Juhara však stačili zadáci zblokovat a Grajciarova střela
v 8. minutě skončila kousek
vedle levé Houdkovy tyče. Po
čtvrthodině se do výborné šance
po Bártově průniku a centru zleva
dostal u vzdálenější tyče Leitl,
ale jeho hlavičku ze 4 metrů
Švenger reflexivně vyrazil. V 17.
minutě zneškodnil pádem pod
nohy Juharovu šanci a následně
odražený míč zachytil. Sparťani
se nastěhovali před domažlickou
branku a v 18. minutě se po sérii
nezdařených střeleckých pokusů
prosadil střelou z 18 metrů Grajciar, Houdek si na míč sice sáhl,
ale v cestě do sítě mu nezabránil
– 0:1. Ve 21. minutě musel Houdek z branky ven,
aby zmenšil střelecký úhel Pamičovi, ten zvolil technickou střelu, ale
míč z brankové
čáry vyhlavičkoval
Tesař. Poté Houdek
zneškodnil
Kadlecovu střelu
otočkou a na druhé
straně hosté zblokovali
Matasův
pokus z 18 metrů.

vedení 0:6. Další rychlou
kombinaci využil o minutu
později Kerič a střelou z 15
metrů zvýšil na 0:7. O další
minutu později lovil Houdek
opět míč ze sítě, ale Matějovského trefa nebyla pro předchozí ruku uznána. V 65.
minutě přišla pro domácí za
jejich statečný boj zasloužená
odměna v podobě čestného
úspěchu. Pamič zaváhal při
zpracování míče, k tomu se
dostal Braun, udělal kličku
vybíhajícímu Švengerovi a
poslal míč do odkryté branky
– 1:7. Po rozehrání zamířil
Matějovský těsně vedle pravé
Houdkovy šibenice. Domácí
gólman se vytáhl dvacet minut před koncem, když vytlačil na roh Juharovu bombu ze
17 metrů. Na druhé straně
zamířil vedle levé Švengerovy tyče Veselý. V 72. minutě
přišla další Juharova střela z
18 metrů a opět výtečný zákrok brankáře Houdka, po
němž skončil míč vedle branky. Čtvrt hodiny před koncem musel Houdek na zem,
aby výborně zneškodnil šanci
Slepičky a v 77. minutě minul cíl Hušbauer. O minutu
později pronikl po levé straně
Pamič, jeho centr našel Mareše, který volejem z 8 metrů
otřel míč o pravou Houdkovu
tyč. Na druh straně si s hlavičkou Moura poradil Švenger. V 83. minutě dosáhl
Kerič dalšího gólu, ale ten

Vzápětí musel před nabíhajícím Kadlecem odkopnout
míč Houdek. Trvalý tlak
Sparty přinesl další ovoce ve
30. minutě, kdy zleva napřáhl
Juhar, trefil to přesně ke
vzdálenější tyči a zvýšil na
0:2. O dvě minuty později
těsně minul z 18 metrů domažlickou branku Hušek, ve
35. minutě nadvakrát vychytal Houdek tutovku Juhara a
stejně výtečně zneškodnil
brejk Kadlece o minutu později. Pět minut před obrátkou
poslal Jarošík do dalšího
brejku Slepičku, který do
třetice Houdka prostřelil a
zvýšil na 0:3. Domácí gólman se blýskl ve 41. minutě,
kdy vytlačil na roh Matějovského střelu z 18 metrů, směřující do levé šibenice a po
chvíli musel čelit dalšímu
brejku Kadlece, který však
zleva zamířil těsně vedle
vzdálenější tyče domácí
branky.
V úvodu druhého poločasu se
dostal k zakončení domácí
Matas, ale jeho hlavičku z 8
metrů výborně vytlačil Švenger na roh. V 52. minutě jen
těsně nedoskočil na Knakalův centr zprava domácí Veselý. O dvě minuty později
prošel po pravé straně hostující Juhar, centrem našel
nabíhajícího Keriče, který v
pádu hlavou z 8 metrů zvýšil
na 0:4. V následující minutě
dal Kerič další gól, který ale

Jeden z trenérů Plzně, Martin Lepeška: „Na zápas jsme se připravovali, věděli jsme, že to bude hodně
emoční. V Jiskře jsou hráči i trenéři, kteří prošli Viktorkou. Přesto nám Domažlice uštědřily lekci z produktivity. Mohly klidně dát i další góly, ovšem v těch chvílích nás podržel brankář Mandous. Soupeř byl
jednoznačně důraznější a to platilo na naše mladé mužstvo.“

Robert Vágner: hattrick za dvě minuty!
Nevídaný kousek se podařil exligistovi Robertu Vágnerovi. Na jedenáctigólovém přídělu, který nadělil
Chrást Chotíkovu, se podílel pěti trefami do černého, navíc mezi třináctou a čtrnáctou minutou vstřelil tři
góly za sebou. „Nepamatuji si konkrétní zápas, ve kterém se mi před tím povedlo dát pět gólů, ale určitě
někdy v žácích ano. V dospělých už ne,“ říká letos sedmatřicetiletý kanonýr.
Chotíkovský předseda a trenér v jedné osobě, Luboš Filip, bezprostředně po utkání učinil důležité rozhodnutí. „Po jedenácti inkasovaných gólech se sám odvolávám z funkce trenéra a mužstvo v roli kouče povede Stanislav Purkart,“ sdělil s humorem.

Řekli po zápase V. Plzeň-1. FC Karl. Vary:
Trenér Plzně, Pavel Vrba: „Postup byl pro nás povinností. Hráli jsme s mužstvem ze třetí soutěže. Nastoupili jsme ve velice kombinované sestavě. Nastoupili hráči, kteří tolik šancí nedostávají. Vyhráli jsme
4:1, takže bych měl být spokojený, ale není tomu tak. Věřil jsem, že někteří hráči budou daleko výraznější
než jak to předvedli na hřišti. Na druhou stranu musím pochválit Michala Ďuriše, který všechny převyšoval a ukázal že to bylo jeho utkání. On ho rozhodl. Je to vždy o tom druhém gólu. Následně to soupeř otevře a my můžeme hrát do otevřené obrany. V závěru domácím už docházeli trochu síly. Láďa Darida odehrál těžké utkání za jednadvacítku a jsem rád že to takto zvládl. Radim Řezník také ukázal, že je kvalitním
hráčem. Zatím stále nevíme, kdy se bude zápas se Sokolovem hrát. Hledáme vhodný termín. Nejlepší by
bylo, kdyby se to hrálo v reprezentační přestávce, ale musíme brát ohled i na Sokolov, který hraje svá
mistrovská utkání v sobotu.“
Trenér K. Varů, Jiří Dreiseitl: „Hosté byli v prvních minutách daleko lepší. Měli jsme hodně hráčů ze
Sokolova a chvilku nám trvalo, že si ta naše hra správně sedla. Co se týče jeho branky, tak Javorský ztratil
míč ve středu hřiště a prohrávali jsme. Následně udělal v útoku Šilhan hrubou chybu, když se nedokázal
prosadit. Útočníci musí přijmout za špatný výsledek zodpovědnost tak jako obránci. Bek když udělá chybu
a mužstvo inkasuje, tak je jasně vinen. To ovšem platí i o útočnících. O přestávce měl být stav vyrovnaný.
Opět jsme udělali chybu, za kterou jsme byli potrestání. Podařilo se nám v následujících minutách snížit
na 1:2 a místy jsme měli i více ze hry. Nebojím se říci, že jsme byli aktivnější. Bohužel následoval vlastní
gól a k tomu čtvrtému už se nemá cenu ani vyjadřovat.“

Jan Berger je opět v Hořovicích:
Na lavičku Hořovicka se vrátil Jan Berger, první utkání pod jeho vedením se ale celku z Hořovic nepovedlo. Benešov si odvezl za vítězství 1:0 zaslouženě tři body. „Benešov byl agresivnější, lepší a rychlejší.
Body si zasloužil více než my,“ uvedl staronový trenér Hořovicka Jan Berger. „Ve dnešní hře jsem viděl
takovou ne úplně lenost, ale kluci se nedonutili běhat,“ zmínil Berger. Trenér Hořovicka ocenil výkon
soupeře. „Musím konstatovat, že Benešov hrál dobře. Hráli chytře kombinačně. My jsme v první půli neměli odražené balony, které bychom měli mít. Z toho vznikala síla Benešova. Řekl bych, že nám také
trochu vypadla záloha. Vzadu to bylo docela dobré. Záloha špatná, útok neproduktivní, takže jsme prohráli
zaslouženě, konstatoval hořovický trenér Berger.
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pro avizovaný ofsajd neplatil. V
57. minutě vysunul domažlický
Bezděk dopředu Veselého, ale
jeho střelu zprava hosté zblokovali stejně, jako Bezděkův centr o
chvíli později. Sparta se opět
nastěhovala před svatyni domá-

cích a po několika zblokovaných
pokusech napřáhl zpoza šestnáctky Grajciar a Houdek byl bezmocný – 0:5. V 61. minutě se
sparťané prokombinovali do
šestnáctky a Vidličkovo zakončení ze 14 metrů
znamenalo
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nebyl pro ofsajd uznán. Pět minut
před koncem pronikl domácí
obranou Mareš, obešel vybíhajícího Houdka, ale zprava z úhlu
trefil jen bližší tyč jeho branky.
Domažliký gólman se blýskl v
86. minutě po střele Hušbauera,
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Česká fotbalová liga
3. kolo: Č.Lípa-Letohrad 2:0, Roudnice-Liberec B 2:0,
Kladno-Hlavice 2:1, Chrudim-K.Vary 2:2, Loko VltavínPlzeň B 1:1, Domažlice-Ovčáry 5:2, Chomutov-Králův
Dvůr 0:1, Písek-Pardubice 0:1, Ml.Boleslav B-Kunice 2:0.
4. kolo: Letohrad-Kunice 2:0, Pardubice-Ml.Boleslav B 3:3,
Kr. Dvůr-Písek 0:3, Ovčáry-Chomutov 2:1, Plzeň BDomažlice 1:5, Karl.Vary-Vltavín 1:0, Hlavice-Chrudim
0:3, Liberec B-Kladno 2:0, Č.Lípa-Roudnice 1:1.
5. kolo: Roudnice-Letohrad, Kladno-Č.Lípa, ChrudimLiberec B, Vltavín-Hlavice, Domažlice-Karl.Vary, Chomutov-Plzeň B, Písek-Ovčáry, Ml.Boleslav B-Kr.Dvůr, Kunice
-Pardubice.
17. vložené kolo: Písek-Letohrad, Mladá Boleslav BChomutov, Kunice-Domažlice, FK Pardubice-Loko Vltavín, Králův Dvůr-Chrudim, Ovčáry-Kladno, Viktoria Plzeň
B-Roudnice n.L., Karlovy Vary-Česká Lípa, Hlavice7 Liberec B.

FOTBALOVÉ ZAJÍMAVOSTI
Hašek: Z Jiskry jsme měli respekt
Po skončení pohárového utkání Jiskry Domažlice se Spartou Praha se v útrobách zrekonstruované tribuny
Městského stadionu Střelnice uskutečnila tisková konference s trenéry obou mužstev, Martinem Haškem
a Zdeňkem Michálkem.
Pane Hašku, byl jste spokojen s výkonem vašeho týmu?
„Vstřelili jsme sedm gólů, mohli jsme dát i dvojnásobné množství vzhledem k počtu příležitostí, které
jsme měli. Kluci si zahráli s chutí, což se ve Spartě zas tak často nestává, takže jsem spokojen s malou
výhradou k úvodu utkání, kdy jsme na tom nebyli dobře pohybově a soupeř se dostal k velmi nebezpečné
hlavičce. V momentě, kdy jsme vstřelili gól, bylo víceméně o osudu utkání rozhodnuto.“
Bylo pro vás mementem porážka a vyřazení Slavie z poháru?
„K tomu nepotřebujeme výsledek Slavie. Stále se s námi vleče vyřazení Sparty z evropských pohárů s
Vaslují a v loňském roce nás z domácího poháru vyřadil Sokolov. Samozřejmě jsme zaváhání Slavie
zaregistrovali a použili jako odstrašující příklad při předzápasové přípravě. Ale hráči k utkání až na ten
úvod přistoupili zodpovědně.“
Pane Michálku, v čem jste viděl největší rozdíly mezi oběma soupeři a nemáte obavu, zda se vysoká
porážka nepodepíše na hráčích před veledůležitým derby s rezervou Viktorie Plzeň?
„Rozdíl byl dán tím, že my jsme nováček ve třetí lize a Sparta je momentálně nejlepší mužstvo u nás, což
dokázala v ligovém utkání v Plzni. Na jedné straně hráli amatéři, kteří trénují třikrát týdně po práci, na
straně druhé hráli profesionálové, kteří fotbal dělají denně. Navíc jsme k tomuto utkání přistoupili hodně
slušně, naši hráči si váží osobností jako jsou Jarošík, Matějovský a v osobních soubojích byli tak hodní,
že padla jen jedna žlutá karta a tak soupeři nebudou mít jediný šrám, což se jim asi hned tak nestane.
Zápasy ve třetí lize jsou o něčem jiném, tam je spousta osobních soubojů. Máme nyní do nedělního rána
hodně málo času na to dát hráče dohromady a připravit je na zápas v lize, na který se musí koncetrovat.
Proto jsem také některé za stavu asi šest jedna střídal, protože důležitý bude výsledek ze zápasu v soutěži.“
Pane Hašku, v letní přípravě Sparta prohrála s třetiligovým Vltavínem. V čem byli soupeři a zápasy s nimi jiné?
„Rozdíl byl v tom, že do utkání s Jiskrou jsme šli v rozehrané sezoně a dá se říci i ve formě, kdežto do
přípravného zápasu s Vltavínem jsme šli po herně kondičním soustředění a několika dnech volna, kdy se
únava v hráčích rozležela. Dalším aspektem bylo, že se hráči na zápas s Vltavínem nepřipravili dobře a
podcenili to. K tomu bylo tehdy strašné dusno, takže jsme začali vlažně, Vltavín dal úvodní gól, my jsme
pak sice šli třikrát čtyřikrát sami na bránu, něco jsme neproměnili, pak nám rozhodčí odmávali nějaké
ofsajdy, které nebyly. Soupeř pak jednou vystřelil a byl z toho gól do šibenice. Domácí pak vycítili historickou šanci porazit Spartu a to je nabudilo, vydali se ze všech sil, kdežto my jsme se dál trápili. Stejné to
mohlo být i dnes, ale hráči se tentokrát dobře připravili, do utkání šli s respektem a brzy jsme domácí
zlomili. To bylo rozhodující. V rámci České republiky sice máme kvalitní mužstvo, ale pokud naši hráči
jdou do utkání s tím, že to půjde samo, nejdou do každého souboje a do každé přihrávky na sto procent,
máme problémy i se soupeřem ze třetí ligy,“
Pánové, můžete říct, kteří hráči z týmu soupeře se vám zamlouvali nejvíce? Nejprve prosím pana
Haška.
„V prvním poločase jsem si všiml středového hráče číslo šest (pozn. redakce – Petr Mužík) a samozřejmě
toho krajního záložníka s desítkou (pozn. redakce – Jiří Bárta). Ve druhém poločase jsem si všiml toho
kluka vpředu, se sedmnáctkou? (pozn. redakce – Č. 17 měl Michal Veselý, ale podle popisu mohlo jít o
Lukáše Bezděka) Nevím, hrál zprava. To je velmi rychlý hráč, má dobrý start a cit pro náběh. To vidíte
už podle jeho pohybu na hřišti, že bude nebezpečný. Samozřejmě jsme věděli o soupeřových dlouhých
autech, přesto nám tam jeden propadl a i když si Jirka Jarošík pobral vysokého stopera Domažlic, ostatní
hráči nedohráli propadlý míč a mohli jsme inkasovat, ale míč po hlavičce skončil pouze na břevnu. Takže
ačkoli jsme to věděli, mohli jsme z toho inkasovat, byť už za rozhodnutého stavu.“
Děkuji, a kdo zaujal vás, pane Michálku?
„Bezchybný byl Jarošík, ten může hrát i v jeho věku v národním mužstvu, má dobrou rozehrávku, Matějovský byl hodně dobrý, ten Slovák Juhar je také šikovný hráč, a takhle bych tu mohl pokračovat a jmenovat další. Ale nejvíc asi ten Jarošík, to je obrovské plus, že se vrátil do Sparty.“
Autor: Václav Tauer

Ohlasy po vítězném zapasu s Viktorií B:
Trenér Domažlic, Zdeněk Michálek: „Čekali jsme, že domácí budou častěji na míči, vždyť mají mladé
a běhavé mužstvo. To se potvrdilo. Navíc jsme měli po čtvrtečním pohárovém utkání se Spartou obavy,
aby nám nechyběly síly. Ještě o půli jsem měl určité pochybnosti, zda tempo vydržíme, ale vše jsme
zvládli na výbornou. Domácí si tak vysokou porážku ani nezasloužili.“
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kterou vytlačil na roh a když pak
zneškodnil dva centry soupeře,
přišel závěrečný hvizd rozhodčího Hrubeše.
Branky: 65. Braun – 18., 58.
Grajciar, 30. Juhar, 40. Slepička,
54., 62. Kerič, 61. Vidlička,

Před 3950 diváky řídil bezchybně rozhodčí Hrubeš. ŽK: 1:0.
Sestava Jiskry: Houdek – Knakal, Tesař, Bauer, Mandous –
Bahleda (46. Bezděk), Leitl,
Matas, Mužík (55. Braun), Bárta
(76. Mour) – Veselý. Trenér:

Zdeněk Michálek.
Sestava Sparty: Švenger – Vidlička, Zápotočný, Jarošík, Pamič
– Kadlec (52. Kerič), Hušek (65.
Mareš), Grajciar (61. Hušbauer),
Matějovský, Juhar – Slepička.
Trenér: Jozef Chovanec.
Vok

Jiskra Domažlice – Sokol Ovčáry 5:2 (3:2)
Ve druhém domácím zápasu
přivítala Jiskra Domažlice loni
pátý celek ČFL – Sokol Ovčáry.
Domácí povzbuzeni remízou ve
Dvoře Králové chtěli konečně
bodovat naplno, a proto se na
zápas důkladně připravili. Hosté
je však přesto v úvodu zápasu
překvapili útočnou aktivitou, ze
které však vytěžili jen tyč po
střele Hašlera. Poté se hra vyrovnala a domácí šli dvakrát do
vedení a dvakrát hosté srovnali.
Na třetí trefu již do obrátky
reagovat nestačili. Ve vyrovnaném úvodu druhé půle neproměnili domácí dvě tutovky a pak
postupně převzali taktovku hosté. Ze zámku na polovině Domažlic však nic nevytěžili a
naopak po Kovaříkově brejku
inkasovali. V závěru převzali
iniciativu domácí, kteří ještě
svoje vítězství zvýraznili
pátou brankou.
Už v 6. minutě domácím
pořádně zatrnulo, protože
aktivní hosté prošli Dittrichem po pravé straně, jeho
centr volejem ze 12 metrů
napálil Hašler, ale trefil jen
pravou tyč Houdkovy branky. Domácí gólman o chvíli
později chyboval v rozehrávce, ale vše napravil,
když tělem vyrazil dvě po
sobě následující střely hostů
z hranice malého vápna!
Poté zneškodnil i nedůrazný
pokus Rótha zpoza šestnáct-

ky. Ve 13. minutě zatáhl míč po
pravé straně Kovařík, zpětným
centrem našel volného Mužíka,
který volejem ze 14 metrů pod
břevno překvapil nejistého Straku a změnil skóre – 1:0. Poté si
Houdek poradil s pokusem
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Rótha a na druhé straně mířil ze
střední vzdálenosti vedle Bárta.
Hosty zdobil bleskurychlý přechod do útoku, ke kterému využívali převážně levou stranu, a
když si s průnikem a zakončením Martínka ve 24. minutě
Houdek poradil, přišel další
rychlý útok o dvě minuty později, Martínek nacentroval zleva a
z trestuhodně nehlídaných dvou
hostujících hráčů měl k míči blíž
Mareš, který pohodlně hlavou z
malého vápna srovnal na 1:1.
Hned po rozehrávce založila
Jiskra útok po pravé straně,
Kovařík přiťukl nabíhajícímu
Mužíkovi, kterého v pokutovém
území fauloval zezadu Studený
a z nařízeného pokutového kopu
domácí Braun poslal opět Jiskru
do vedení – 2:1. Ve 33. minutě
zatáhl po levé straně míč
Cigánek, přes bránícího Tesaře odcentroval a Bártou u
vzdálenější tyče nedůrazně
bráněný Dittrich, volejem z 6
metrů, srovnal na 2:2. Poté si
s Bezděkovou hlavičkou
poradil Straka a na druhé
straně stačili Dittrichovu
střelu domácí srazit na roh.
Ve 42. minutě domácí předvedli krásnou kombinaci,
když nejprve Bárta našel ve
středu pole Matase, ten poslal
míč do uličky nabíhajícímu
Kovaříkovi a tento kanonýr si
se svojí šancí poradil výtečně
– střelou zprava ze 13 metrů

se trefil mezi nohu vybíhajícího
Straky a vzdálenější tyč – 3:2.
Poté ještě diváky vzrušila střela
Mužíka, ale míč těsně minul
pravou Strakovu šibenici.
V úvodu druhé půle stačil Dittrichovi zblokovat střelu Bauer a
pak se hrálo chvíli mezi šestnáctkami bez šancí. Ta přišla pro
domácí v 63. minutě, Bezděk šel
od půlky hřiště sám na brankáře
Straku, ale ve snaze přehodit
vybíhajícího gólmana, přestřelil i
jeho branku. O tři minuty později
měli domácí další tutovku, když
se na ovčárského brankáře řítil
Bárta, ani on však nedal a jeho
střela ze 14 metrů skončila kousek vedle pravé tyče. V této fázi
ofenzívní Jiskra nejprve minula
Bártou branku hostů, ale v 71.
minutě, po Horákově špatně
zahraném tr. kopu

„vyčoudil“ hostující vysunutou
obranu domácí Kovařík, který si
naběhl na Strejcův dloubák za
obranou linii, šel sám proti Strakovi, kterému udělal kličku a do
odkryté branky zvýšil na 4:2. V
77. minutě bylo horko před domažlickou brankou, ale závar
zakončil Martínek střelou zleva
nad Houdkovu branku. Hosté
stále nesložili zbraně - do šestnáctky domácích létal jeden nebezpečný centr za druhým, domácí zadáci včele s Houdkem
však byli pozorní. V 83. minutě
si domácí brankář poradil s Matějčkovým tr. kopem a o pět
minut později na druhé straně
posunul míč hlavou Braun na
Matase, který technickou střelou
ze 17 metrů minul pravou Strakovu šibenici. Účet zápasu se
uzavřel v 89. minutě, kdy Veselý

přiťukl zleva míč nabíhajícímu
Mužíkovi, jeho zpětnou přihrávku sice brankář Straka tečoval,
ale nedůrazně bránící Hyka se
nechal předskočit Leitlem, který
volejem ze 12 metrů stanovil
skóre na 5:2.
Jiskra Domažlice: Houdek –
Strejc, Tesař, Bauer, Bárta –
Bezděk, Braun, Mužík, Matas,
Mour (46. Mandous) – Kovařík.
Trenér: Zdeněk Michálek.
Sokol Ovčáry: Straka – Matějček, Chalupa, Studený, Horák –
Dittrich, Mareš, Martínek, Cigánek – Hašler, Róth. Trenér: Pavel
Janeček.
Branky: 13. Mužík, 27. Braun
PK, 42. a 71. Kovařík, 89. Leitl 24. Mareš, 33. Dittrich.
Řídil výborně a bez chyb rozhodčí Tomáš Čuřín.
ŽK: 3:2. Diváků: 670.

Viktoria Plzeň B - J. Domažlice 1:5 (0:1)
Stadion v Plzni v Luční ulici byl
dějištěm krajského derby, v rámci
čtvrtého kola ČFL, ve kterém
přivítala ligová rezerva FC Viktoria Plzeň Jiskru Domažlice.
Trenéři Jiskry oproti sestavě v
pohárovému utkání se Spartou,
udělali několik změn. Poločasový
stav zněl 0:1. Ve druhém poločase Jiskra předvedla fotbal, který
se přítomným 425 divákům líbil a
postupně ještě čtyřikrát rozvlnila
síť za brankářem Alešem Mandousem na výborných 1:5.
O první vzrušení se v 9. minutě
postaral hlavní sudí, který neodpískal pokutový kop, při faulu ve
vápně na domažlického Jiřího
Bártu. O čtyři minuty později
zahrávali hosté trestný kop Petrem Mužíkem, který musel Aleš
Mandous (mladší bratr domažlického Martina Mandouse) vyboxovat. Jiskra měla drtivou desetiminutovku, v níž si vytvořila
několik šancí, které však neproměnila. Po rohovém kopu Mužíka se nejlépe orientoval před
Mandousem kapitán Michal Te-

sař a bylo to 0:1.
I ve druhém poločase začali Domažlice lépe. Další branku v síti
Plzně přinesla 55. minuta, když
plzeňský obránce a gólman vyrobili hrubku, což nekompromisně
potrestal domažlický snajper
Lukáš Bezděk - 0:2. V 59. minutě
vysunul Milan Braun Jaroslava
Kovaříka po levé straně, ten střelou trefil levou tyč a následná
dorážka výborně hrajícího Jiřího
Bárty znamenala zvýšení na 0:3.
Na druhé straně střílel David
Kůžel, ale Houdek byl pozorný.

Za Plzeň se pěknou střelou do
levého horního rohu trefil Martin
Hoffmann na 1:3. Z kotle Viktoriánů se ozývalo pod vedením
známého Zdeňka Pavla alias
Pitralona paradoxně "Viktorka
dejte jim bůra." Proto je vyslyšela
dvojice Jiskráků Bárta - Kovařík,
když posledně jmenovaný v 85.
minutě zvýšil na hrozivých 1:4.
Hřebíček do Viktoriánské rakve a
vyvolávaný bůr přišel v 90. minutě. Rozehraný trestný kop a
střelu Michala Veselého usměrnil
za záda Aleše Mandouse tečí
Marek Bauer na konečných a
zasloužených 1:5 !!!
Sestava Jiskry Domažlice: Dan
Houdek - Jiří Bárta, Michal Tesař, Marek Bauer, Martin Mandous - Martin Knakal, Jan Matas,
Petr Mužík (87. Vojtěch Mour),
Milan Braun - Jaroslav Kovařík
(86. Luděk Leitl), Lukáš Bezděk
(69. Michal Veselý).
Trenéři: Zdeňkové Michálek a
Bečka. Rozhodčí: Zdeněk Koval
– Jaroslav Moudrý - Jan Kalenda.
Delegát: Slavomír Kozel

J. Domažlice B - Start VD Luby 4:3 na pk (0:1)
Jiskra Domažlice B – Start VD
Luby 3:3 na penalty- 4:2.
Začátek zápasu se nesl ve snaze
Domažlic vstřelit co nejdříve

branku, která by umožnila otevření obrany Lub a vstřelení
dalších branek. Hosté však vycházeli ze zajištěné obrany.
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První šanci měli domácí ve třetí
minutě, kdy Kamil Staněk centroval před bránu a zakončoval
neúspěšně Martin Vísner. Ve 13.

minutě předvedla Benfika pěknou kombinaci, když Patrik Hulina z levé strany efektně vrátil na
Kamila Staňka, ten odcentroval
před branku, kde skluzem zakončoval Radek Paluch. Hosté se
osmělili ve 20. minutě, když
nejprve střílel Miroslav Šůs,
František Lorenc střelu vyrazil,
ale k odraženému míči se dostal
Karel Křížek, který střílel nad
branku Jiskry. První branku přinesla 28. minuta když se v závaru před brankou Lubského brankáře Jana Kalaše nejlépe orientoval Jan Havlíček - 1:0. Dvě minuty nato střílel po centru z levé
strany od Kamila Staňka nebezpečně kapitán Michal Pavlíček,
ale Kalaš střelu výborně vyrazil.
O sedm minut později pěkně
našel Radek Paluch Jana Havlíčka, který střelou k pravé tyči
nedal Kalašovi šanci - 2:0. Jiskra
měla uzemní převahu a po rohu
Palucha mířil Staněk nad bránu.
Minutu před koncem poločasu
opět zahrál rohový kop Paluch,
ale Schambergerovu střelu Kalaš
chytil.
Do druhého poločasu nastoupili

Lubští s odhodláním snížit nepříznivý stav. Což se jim neuvěřitelně během dvanácti minut nejenže
povedlo, ale dokonce i vedli 3:2.
Ve 49. minutě chyboval stopér
Schamberger, což využil Karel
Křížek a bylo to 2:1. Na druhé
straně střílel Paluch, ale Kalaš
jeho střelu chytil. V 53. minutě
kapitán Lub Josef Javorský vysunul Miroslava Šůse a ten v pohodě přehodil vybíhajícího Lorence
- 2:2. V 61. minutě šly Luby do
vedení po spolupráci Šnoura a
Křížka - 3:2. O sedm minut později zahrávala Jiskra po faulu na
Havlíčka trestný kop a Paluch ze
17 metrů trefil pouze pravou tyč
branky Kalaše. O chvíli později
se opět Paluch dostal k odraženému míči a s jeho skákavou střelou měl Kalaš hodně starostí aby
jí kryl. Jiskra měla drtivý nápor,
který hosté v čele s výborným
Kalašem ustáli až do 80. minuty.
Jiskra vysunula v průběhu druhé
půle Josefa Schambergera dopředu, což hodně oživilo útočné
snažení domažlických snajperů.
Schamberger se dostal po pravé
straně přes Ondřeje Kostolanské-

ho do šestnáctky, kde jej podrazil
Václav Turnner. Hlavní rozhodčí
Miloš Fillinger okamžitě ukázal
na penaltu. Tu bezpečně k levé
tyči proměnil Jiří Pačesný na 3:3.
V 89. minutě mohli hosté rozhodnout, to když Lorencovi vypadl míč, který centroval Milan
Denk. Jak už se pomalu stává
tradicí při utkání Béčka rozhodnout musely pokutové kopy, v
nichž byli lepší domácí exekutoři
a Béčko si tak připsalo dva body
do tabulky 1. A třídy. Béčko je
na třetím místě se sedmi body a
dvoubodovou ztrátou na vedoucí
duo Žákava, Nepomuk.
Jiskra Domažlice B: František
Lorenc- Michal Pavlíček (71.
Josef Rojt), Josef Schamberger,
Vojtěch Hošek, Jiří Pačesný Radek Paluch, Patrik Hulina (66.
Jakub Brichcín), Martin Vísner,
Kamil Staněk - Jaroslav Krakeš
(60. Pavel Beňušík), Jan Havlíček. Trenéři: Ivan Rybár a Vladimír Brichcín.
Rozhodčí: Miloš Fillinger - Tomáš Urban -Marek Janda. Delegát: Pavel Hajšman. ŽK: 1:2.
Jiří Pojar

Keramika Chlumčany - J. Domažlice B 0:2 (0:1)
Ve 4. kole fotbalové I. A třídy
zajížděla rezerva domažlické
Jiskry do Chlumčan k utkání s
domácími „keramiky". Ti sice
patří k lepšímu průměru soutěže,
přesto byli hosté papírovými
favority, když opět posílili o
Tomáše Bahledu a Patrika Hulinu. Ten jedná o angažmá s divizním Kolovčem a za Jiskru
odehrál v sobotu zřejmě poslední zápas.
Hosté působili od začátku fotbalovějším dojmem a měli míč
častěji na kopačkách. Domácí
spoléhali spíše na zajištěnou
obranu a vyráželi k nebezpečným brejkům. Jiskra šla do vedení po půlhodině hry, když
Brichcín z pravé strany centroval před branku, domácí gólman
míč podběhl a Bahleda jej tělem
dostal za brankovou čáru - 0:1.
Vyrovnáno mohlo být po chybě
domažlického Hoška, jehož
malou domů jeden z domácích
vystihl, ale tváří v tvář brankáři
Jiskry neuspěl. Další šanci nabídli domácím borcům rozhodčí,
když je pustili do útoku z
ofsajdové pozice, ale dvojka
třetiligových Domažlic Frei

znovu úspěšně zasáhl. Hosté se
pak do dalších šancí dostávali
zejména při zahrávání standardních situací, kdy třeba Rojt mohl
zvýšit jejich vedení.
Druhá půle nabídla podobný
obrázek, jako ta první. Hosté
byli aktivnější, vytvářeli si slibné příležitosti, domácí hrozili z
brejků. Jeden jim dokonce mohl
vyjít, ale Frei střelu vyrazil na
roh a další dva pokusy skončily
mimo tyče. Asi po sedmdesáti
minutách hry dostal Bahleda
ideální přihrávku, udělal kličku
obránci, dostal se do vápna a
přesnou střelou k tyči překonal
g ó l m a n a 5 Chlumčan -

0:2. Stejným výsledkem utkání také skončilo, protože už
žádná z dalších příležitostí
gólem neskončila.
„Domácí se nakopávanými
balóny zkoušeli dostat za naši
obranu, ale doplatili na neproměňování šancí," uvedl k
utkání trenér 'Benfiky' Ivan
Rybár a ke hře svých svěřenců dodal: „S výsledkem jsem
spokojen, ale v obraně ještě
děláme chyby. Je to i tím, že
nám stále chybějí oba stopeři,
Neumann laboruje se svalovým
zraněním a Ferra má po operaci
kotníku. V neděli nás čeká utkání pravdy. Sušice má mladé a
fyzicky zdatné hráče, je to výborný soupeř, který byl v posledním měření sil u nás lepším
týmem. Tam se uvidí, zda můžeme pomýšlet na postup."
Domažlice B: Frei - Pačesný,
Hošek, Schamberger, Rojt Brichcín (65. Kube), Vísner,
Hartl, Hulina (80. Beňušík) Krakeš (55. Čadek), Bahleda.
Trenér: Ivan Rybár. Rozhodčí:
Kafka, Sladký, Bartošek. Delegát: Kónig. ŽK: 1:0. Diváci: 50.
(tau)

