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1. Benešov
2. MAS Táborsko B
3. Admira Praha
4. Aritma Praha
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1. Horažďovice
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3. Klatovy
4. Stod
5. Přeštice
6. VD Luby
7. Chotíkov
8. Příkosice
9. Domažlice B
10. Rapid
11. Holýšov
12. Vejprnice
13. Sušice
14. Hor.Bříza
15. Horšovský Týn
16. SK ZČE
1. Rokycany B
2. Nepomuk
3. Bolevec
4. Dl.Újezd
5. Zruč
6. Chlumčany
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8. M.Touškov
9. Sp.Poříčí
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Divize, sk. A
1. kolo:
Český Krumlov-Admira Praha 2:4, Rokycany-Hořovicko 2:2,
Nové Strašecí-Štěchovice 0:0, Chrást-Aritma Praha 0:0, Přední
Kopanina-Doubravka 1:0, Benešov-Tachov 2:0, Čížová-Malše
Roudné 2:1, Milevsko-MAS Táborsko B 0:3.
2. kolo:
Admira Praha-MAS Táborsko B 1:1, Malše Roudné-Milevsko
2:0, Tachov-Čížová 1:1, Doubravka-Benešov 0:1, Aritma Praha
-Přední Kopanina 3:1, Štěchovice-Chrást 1:1, Hořovicko-Nové
Strašecí 4:3, Český Krumlov-Rokycany 1:1.
3. kolo:
Rokycany-Admira Praha 17:00 SO, Nové Strašecí-Český Krumlov 17:00 SO, Chrást-Hořovicko 18:00 PÁ, Přední KopaninaŠtěchovice 17:00 SO, Benešov-Aritma Praha 17:00 NE, ČížováDoubravka 17:00 SO, Milevsko-Tachov 17:00 NE, MAS Táborsko B-Malše Roudné 10:15 NE.

Krajský přebor
1. kolo:
Koloveč-Klatovy 2:2 PK: 8:7, Chotíkov-Hor.Bříza 3:0, Domažlice B-Sušice 1:1 PK: 5:4, Stod-Horšovský Týn 2:2 PK: 4:2,
Příkosice-Horažďovice 0:2, Rapid-VD Luby 2:1, SK ZČEVejprnice 1:2, Přeštice-Holýšov 0:1.
2. kolo:
Klatovy-Holýšov 4:0, Vejprnice-Přeštice 0:6, VD Luby-SK ZČE
3:0, Horažďovice-Rapid 3:0, Horšovský Týn-Příkosice 1:3,
Sušice-Stod 0:0 PK 3:4, Hor. Bříza-Domažlice B 1:1 PK 6:5,
Koloveč-Chotíkov 2:0.
3. kolo:
Chotíkov-Klatovy 17:00 SO, Domažlice B-Koloveč 17:00 NE,
Sod-Hor.Bříza 17:00 SO, Příkosice-Sušice 10:15 SO, RapidHoršovský Týn 17:00 SO, SK ZČE-Horažďovice 17:00 SO,
Přeštice-VD Luby 17:00 SO, Holýšov-Vejprnice 17:00 SO.

I. A třída
1. kolo:
T.Přimda-Zruč 1:3, Rokycany B-Žihle 5:0, Rozvadov-Nepomuk
1:5, Nýřany-Chlumčany 1:7, Svéradice-Bolevec 0:3, M.Touškov
-Černice 3:1, Nýrsko-Sp.Poříčí 1:2, Dl.Újezd-Stříbro 3:2.
2. kolo:
Zruč-Stříbro 2:1, Sp.Poříčí-Dl.Újezd 2:4, Černice-Nýrsko 6:2,
Bolevec-M.Touškov 2:1, Chlumčany-Svéradice 0:2, NepomukNýřany 3:0, Žihle-Rozvadov 4:2, T.Přimda-Rokycany B 0:4.
3. kolo:
Rokycany B-Zruč 17:00 NE, Rozvadov-T.Přimda 17:00 NE,
Nýřany-Žihle 17:00 NE, Svéradice-Nepomuk 16:00 NE,
M.Touškov-Chlumčany 17:00 SO, Nýrsko-Bolevec 17:00 SO,
Dl.Újezd-Černice 17:00 SO, Stříbro-Sp.Poříčí 18:00 PÁ.

1. Nýřany
25 16 3 6 60: 35 54 3(15)
2. Rozvadov
25 14 6 5 69: 33 51 3(12) I. B třída 23. kolo: Staňkov-Zbůch 3:3 PK 4:5,
Mrákov-Ch.Újezd 3:2, Horš.Týn-Rozvadov 1:2, Krchle3. Klenčí
25 14 5 6 43: 35 49 2(8)
by-T.Chodov 2:3, Klenčí-Nýřany 2:3, Koloveč B4. Horš.Týn
25 14 2 9 57: 34 45 1(5)
5. Postřekov
25 11 6 8 51: 38 43 4(3)
Postřekov 1:1 PK 2:4, Bezdružice-Heřm.Huť 3:1.
6. Mrákov
25 11 5 9 37: 35 41 3(-1)
24. kolo: Zbůch-Bezdružice 3:0, Heřm.Huť-Koloveč B
7. Koloveč B
25 10 7 8 41: 44 41 4(-2)
3:4,
1:2,Střelnice
Nýřany-Krchleby
6:1, T.ChoPoháru Česká
sePostřekov-Klenčí
na stadionu
utkají
8. Heřm.Huť
25 10 pošta,
5 10 51:ve
54 kterém
36 1(-1)
dov-Horš.Týn1:0, Rozvadov-Mrákov 3:2, Ch.Újezd9. Ch.Újezd
25 11 2 12 73: 52 35 (-4)
Staňkov 6:0.
10. Staňkov
25 8 6 11 40: 52 34 4(-9)
25. kolo: Ch.Újezd-Zbůch 3:4, Staňkov-Rozvadov 1:1
11. Zbůch
25 4 8 13 39: 69 26 6(-16) PK 6:7, Mrákov-T.Chodov 1:0, Horš.Týn-Nýřany 1:3,
12. Krchleby
25 6 5 14 31: 50 25 2(-16)
13. Bezdružice
25 5 8 12 28: 57 25 2(-13) Krchleby-Postřekov 4:0, Klenčí-Heřm.Huť 3:1, Koloveč
14. T.Chodov
25 5 4 16 28: 60 20 1(-17) B-Bezdružice 0:2.

Vedení fotbalového oddílu Jiskra Domažlice
zve všechny příznivce kopané na zápas 2. kola

5. září 2012 od 17.00 hodin

J. Domažlice - Dyn. Čes. Budějovice

26. kolo: Zbůch-Koloveč B, Bezdružice-Klenčí,
Heřm.Huť-Krchleby, Postřekov-Horš.Týn, NýřanyMrákov, T.Chodov-Staňkov, Rozvadov-Ch.Újezd
Klenčí bude po skončení odečteno 6 bodů.

Hosté přijedou s bouřlivákem Tomášem Řepkou !
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Česká fotbalová liga - 3. kolo
Jiskra Domažlice -- Ars. Č. Lípa
Sobota 25.8.2012 od 17.00 hod. - rozhodčí: Ondřej Berka (Praha)
AR1:
AR1 Zdeněk Koval (Praha), AR2:
AR2 Václav Kubec (Kdyně), Delegát:
Delegát Zdeněk Krejčí (Nupaky)
V neděli 2.9. zajíždí Jiskra do Záp, kde se hraje od 17.00 - odjezd ve 13.15.

Jiskra Domažlice B - Sj Koloveč, neděle 26.8.2012 od 17.00 hodin.
V dalším kole hraje Benfika v sobotu 1.9.2012 v Chotíkově, odjezd ve 14,50 hodin.

Jiskra Domažlice – SK Roudnice 1:2 (1:1)
V úvodním kole nové sezóny
ČFL hostila Jiskra na Střelnici posílené
mužstvo SK Roudnice a bohužel se
ani tentokrát nepodařilo zlomit prokletí Chodských slavností, při kterých
domažličtí fotbalisté nevyhrávají a po
boji si všechny body odvezli roudničtí
fotbalisté. Domácí trenér
Purkart se musel obejít bez
zraněného Tesaře a Bárty,
rovněž bez distancovaného
Veselého a díky nedořešenému působení i bez Pyrka
či Haliliho. Hosté, výrazně
posílení, byli ve vyrovnaném zápasu o něco fotbalovějším a zkušenějším
mužstvem s kvalitní defenzívou a důraznějším útokem.
Urostlí
roudničtí
zadáci a gólman Pechatý
sbírali
všechny
vysoké
míče, na což domácí nedokázali reagovat změnou
hry a tvrdošíjně centrovali
před branku hostů míče
vzduchem, takže z těchto
akcí soupeřova gólmana
vážněji neohrozili.
Již ve druhé minutě zahrozili hosté, když po Chalupově centru hlavičkoval z 8
metrů nehlídaný Šilhan, ale
Houdek stačil reflexivně míč vytlačit
nad břevno. O dvě minuty později na
druhé straně chyboval při zpracování
vysokého míče hostující Macháček,
ale Leitl svoji šanci zakončil střelou
z 10 metrů do padajícího Pechatého a
následná střela z úhlu mířila mimo
roudnickou branku. V 8. minutě se
před Houdkem prosadil Šilhan, ale
jeho střelu z otočky stačil zblokovat
Bauer. O dvě minuty později se ke
střele volejem ze 17 metrů dostal

domácí Malý, ale mířil vedle vzdálenější tyče. Vzápětí stačil těsně před
nabíhajícím Bezděkem odvrátit brankář Pechatý, který se vyznamenal
v 15. minutě, když po rozehraném tr.
kopu
stačil
Mužíkovu
střelu
z šestnáctky vytlačit na roh. Ofenzívní

hra domácích v této fázi přinesla
ovoce v 17. minutě, kdy do pokutového území hostů pronikl Došlý, kterého
zezadu fauloval Vaněk, a byla na
světle penalta. Tu s přehledem proměnil Braun a poslal domácí do vedení 1:0. Domácí byli při chuti, ale tr.
kop Mandouse hosté odvrátili na roh,
který zleva rozehrál Mužík na hlavu
Brauna, ten míč prodloužil na Matase,
ale jeho hlavička u vzdálenější tyče
mířila vedle roudnické branky.
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Další Mužíkův tr. kop přinesla
28. minuta, ale Braun míč hlavou
usměrnil vedle levé Pechatého tyče.
Hosté se v této fázi hry představili
v několika
rychlých
protiútocích
s nebezpečnými centry, ale domácí
obrana nezaváhala. Ve 32. minutě
domažlický Leitl místo
přihrávky volil kličku, o
míč ve středu pole přišel,
hosté
podnikli
jeden
z rychlých brejků a Mužík
musel sáhnout po nedovoleném zákroku, aby
zastavil
pronikajícího
Šilhana. Odpískaný pokutový kop rozehrál Kratochvíl, ale Houdek výtečně
míč vytlačil na roh. Domácí si však nestačili ani
oddechnout a po rohovém kopu se hlavou u
bližší tyče prosadil nehlídaný Vaněk, který srovnal na 1:1. V naprosto
vyrovnané hře se nejprve
hosté snažili prosadit
centrem Brožíka,
ale
domácí míč odvrátili a
poté vyboxoval Mužíkův
rohový kop Pechatý na
nohu Došlého, ale jeho
pokus volejem skončil
vedle pravé tyče roudnické branky.
Dobrou akci předvedl domácí Došlí
v poslední minutě první půle, když
pronikl po levé straně do šestnáctky,
zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího
Malého, ale jeho technická střela z 20
metrů skončila nad roudnickou brankou.
První minuta druhého dějství patřila
hostům, ale Macháček mířil po centru
zprava vedle Houdkovy branky. Ve
48. minutě vybojoval míč domácí

Mužík, našel rozběhnutého Bezděka, ale ten místo
centru zprava vyslal slabou střelu z 16 metrů, se
kterou si Pechatý poradil.
O minutu později se po
centru
odrazil
míč
k domácímu Braunovi, ale
jeho pohotový volej z 22
metrů
skončil
kousek
vedle pravé roudnické
šibenice. Hosté zaútočili
v 51. minutě Marešem,
který našel volného Vaňka, ale jeho pokus z 18
metrů skončil vedle pravé
Houdkovy šibenice. Útočné akce se přelévaly
z jedné strany na druhou,
ale chyběla jim finální
přihrávka
na
kvalitní
zakončení. O tři minuty
později minul volejem z
22 metrů hostující Brandejs a v 58. minutě po
závaru před Pechatým
vystřelil bez přípravy z 18
metrů Braun, ale hosté
jeho pokus zblokovali. Po
hodině hry sebral po
Mandousově centru míč
před nabíhajícím Bezděkem brankář Pechatý a
vzápětí na druhé straně
po Brožíkově centru hlavičkoval z 8 metrů roudnický Šilhan, ale Houdek
výtečně míč vytlačil nad
branku. Rohový kop rozehrál zprava Doležal na
hlavu
Brandejse,
ale
Houdek byl opět na místě
a vyloženou šanci zneškodnil. Hosté se neustále
prezentovali nebezpečnými brejkovými protiútoky,
ale domácí zadáci v čele
s Houdkem stačili vždy
nebezpečí zažehnat. V 66.
minutě netrefil branku
soupeře z 25 metrů domácí Malý a na druhé
straně se do vyložené
šance dral roudnický Šilhan, kterému
stačil těsně před střelou vypíchnout

První zápas, tři body. Takže spokojenost?

„Hráli jsme proti rychlému, důraznému a agresivnímu soupeři. V první
půli se šance střídaly. Měli jsme brzy
gólovku, bohužel jsme ji nevyužili.
Pak jsme udělali hloupou chybu a
soupeř šel z penalty do vedení, ale
herní vůlí, trpělivostí jsme se propracovali k vyrovnání a pak i ke druhé
brance. Myslím, že druhý poločas už
byl v naší režii. Když domácí prohrávali, snažili se jen nakopávat a hrát na
náhodu. Když jsme nedali za stavu
2:1 penaltu, říkal jsem si, že by se
nám to mohlo vymstít. Naštěstí se to
nestalo. První zápas na horké půdě

míč Bauer. O tři minuty později si
s nedůraznou
hlavičkou
Bezděka

poradil
Pechatý,
ale
v 73.
minutě
vyhrál
souboj s domácím Mandousem roudnický Brožík
a střelou zprava ze 17
metrů poslal hosty do
vedení – 1:2. Čtvrthodinu před koncem srazili
domácí střelu Mareše
z úhlu a na druhé straně
po akci Bauera vyslal
nedůraznou střelu domácí Leitl, se kterou si
Pechatý bez problému
poradil. V 80. minutě se
jako štírek prodral do
šestnáctky
domácích
Brandejs,
domažlický
Růžička musel sáhnout
po faulu, aby jej zastavil
a byl na světě třetí pokutový kop zápasu. Míč si
tentokrát postavil zkušený Šilhan, ale trefil jen
spodní stranu břevna, od
které se míč odrazil
k zemi a ven z domažlické branky. Když poté
Malého tr. kop vyboxoval
Pechatý na roh, Mandousův tr. kop srazili hostující obránci a roudnický
gólman zachytil míč před
nabíhajícím
Braunem,
bylo to v zápasu vše a
roudničtí se mohli radovat z prvních bodů sezóny.
Před 850 diváky řídil
rozhodčí Berka. ŽK: 2:2.
Jiskra
Domažlice:
Houdek – Matas, Růžička
(83. Hartl), Bauer, Mandous – Leitl, Braun,
Mužík (77. Sladký), Došlý
– Bezděk, Malý. Trenér:
Stanislav Purkart.
SK Roudnice n. Labem: Pechatý – Vaněk,
Chalupa,
Kratochvíl,
Macháček – Doležal (90.
Müller), Mareš, Kučera,
Brandejs (90. Hlaváček)
– Brožík (86. Šmidrkal), Šilhan. Trenér: Pavel Janeček.

Domažlic a výhra – jsem tedy spokojený. Zastavím se i u Michala Doležala, pro kterého to byl vlastně první
soutěžní zápas za nás. Je natolik
zkušený, že neměl problém. Týmu
pomáhají jeho přesné centry, přihrávky, komunikace se spoluhráči. Jsem
rád, že takového hráče v mančaftu
mám.

pak, pokud nemám míč, nemůžu jít ve
vápně do skluzu. Ale ten útočník to
udělal šikovně, byl tam dřív. To se
prostě stává.

Před první inkasovanou brankou
přešel domácí útočník od postranní čáry přes dva bránící
hráče, což byla chyba.

Jako první měl kopat Šilhan, ale na
něho byla ta penalta, takže šel jako
druhý určený Kratochvíl. Před druhým
pokutovým kopem si Šilhan věřil.
Bohužel to bylo jen břevno. Byla to
zkrátka shoda náhod. Ale jsem rád, že
mančaft šel cílevědomě za vítězstvím,
věřil si. Stmelil nás ten Meteor, kde

Už jsem o tom hovořil, domácí měli
agresivní, menší útočníky s nižším
těžištěm, kteří se proti našim urostlejším stoperům mohli prosazovat. A
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Pamatujete, aby tým neproměnil
dva pokutové kopy?
Za dobu, co trénuji, ne. Navíc to bylo
v takto vypjatém utkání venku.

Exekutoři byli předem určeni?

Následné penalty už jsou loterie.“ Jiří

Pojar

FOTBALOVÉ KOMENTÁŘE
Po zápasu Č. Lípa-ZÁpy 2:0

Libor Macháček (trenér Arsenalu): „Panuje velká spokojenost, protože máme po dvou zápasech šest bodů. Myslím si, že i
ta hra vypadala trochu lépe než v předchozím utkání. Bylo to ale dané soupeřem, který chtěl hrát fotbal. Vyšlo nám, že
jsme dali první branku a pak se nám hrálo lépe. Soupeř tam měl dvě výborné příležitosti, při kterých nás podržel brankář
Bojčuk, jemuž za to patří dík. Mužstvo poté hrálo tak, abychom dali druhý gól. Zápas jsme pak dovedli do pohodového
konce.“
Jak to vypadá se zraněným Martinem Abrahamem? „Myslím si, že Martin v Domažlicích k dispozici ještě nebude, ale
pak by s námi mohl začít zase trénovat. Navzdory tomu, jak to vypadalo, tak se to zranění hodně zlepšilo. Nechceme ale
nic uspěchat a chceme, aby to bylo opravdu v pořádku. Nevím, jestli zasáhne už do poháru, ale do dalších zápasů už asi k
dispozici bude.“
Co očekáváte od Domažlic? „Bude to soupeř, který první zápas doma prohrál, ale teď vyhrál 4:2. Úvodní porážku z
domácího prostředí bude chtít odčinit, přijde asi hodně lidí a budou se snažit hrát tak, aby vyhráli. Na naší hře nebudeme
nic měnit a v žádném případě nejedeme na nějaký výlet, nýbrž se rvát o každý bod.“

Po zápasu chrudim-PŘevýšov 1:1

Pavel Jirousek, trenér Chrudimě: „Bezprostředně po zápase takovou ztrátu těžko skousáváme, ale s odstupem času
musíme ocenit kvalitu soupeře. Potvrdil ji už výhrou v premiéře s ambiciózními Kunicemi a také u nás podal velmi dobrý
výkon. Po vyrovnané první půli, kdy zůstalo na obou stranách několik nevyužitých šancí, jsme po přestávce povrdili, že
máme bojovného ducha. Zvýšili jsme tlak a jeho výslednicí byl vedoucí gól. Nováček však v závěru vsadil vše na jednu
kartu a dokázal v nastaveném čase vyrovnat. Svým svěřencům nemám moc co vytknout, snad jsme si vybrali smůlu na
delší dobu."
Bohuslav Pilný, trenér Převýšova: „V prvním vyrovnaném poločase jsme měli možná o něco větší šance, ale gól nepadl.
Ve druhé půli se domácí favorit zlepšil, ale k jeho smůle vstřelil gól příliš brzy. Měli jsme totiž čas se po jeho úderu vzpamatovat, šli jsme štěstí naproti závěrečným náporem, a to se na nás v nastaveném čase usmálo. Z remízy na hřišti velmi
kvalitního soupeře máme samozřejmě velkou radost."

Po zápasu Roudnice-SK Kladno 2:0

Roudnický kouč Pavel Janeček: „Za ty tři body jsem rád. S hrou od 30. minuty prvního poločasu už tolik spokojený být
nemůžu. Měli jsme ve 20. minutě vést 2:0, když měli dobré šance Brožík i Doležal. Do té doby jsme hráli dobře, Kladno v
podstatě nemělo šance. Soupeře jsme viděli v minulém kole, upozorňovali jsme hráče, že Kladno hraje na jednoho útočníka, pět záložníků a má nesmírně běhavé mužstvo, které to zkouší z brejků.
Ale od takové 30. minuty jsme na to asi zapomněli a pouštěli hosty do nebezpečných příležitostí. Za stavu 1:0 po prvním
poločase jsme si řekli, že budeme hrát zezadu na jistotu, nicméně v tom šíleném parnu si asi kluci mysleli, že to půjde
samo. Nakonec se to uklidnilo až po parádním trestňáku Doležala a dorážce Brandejse. Hosté nás docela větrali. Kdyby
tady uhráli bod, nemohli bychom se divit.“
Trenér Kladna Daniel Drahokoupil byl zklamaný. A nelíbil se mu ani výkon rozhodčích. „Věděli jsme, že Roudnice má
silný tým s kvalitními hráči jako jsou třeba Kratochvíl, Doležal, Šilhan. Přijeli jsme tedy s velkou pokorou, hráli jsme zezadu,
měli obranný val až naší polovině. Ale to byl asi jediný způsob, jak čelit síle domácích. Udělali jsme jednu chybu, kdy tam
nějak promáchl Procházka a Roudnice nás potrestala. Ve druhém poločase jsme se zvedli a začali kombinovat. Dali jsme i
regulérní gól, Orolín dostal dlouhý míč a po samostatné akci skóroval. Jenže rozhodčí zamával ofsajd, který i podle některých fandů domácích nebyl. Bohužel. Pak zase sudí posunul faul blíž do středu, což byla parketa pro Doležala. Tam jsme
trochu zaváhali a nechali volného hráče, který dorážel. Bylo krátce před koncem, už s tím nešlo nic udělat. Možná jsme měli
být víc odvážní, nehrát stále na tři středové hráče, posílit ofenzivu na úkor defenzivy. Ale to je věc názoru. Proti tak silnému
soupeři by to bylo riziko.“

ČFL - výsledky a tabulka
1. Roudnice n.L.
2. Česká Lípa
3. Sparta Praha B
4. Karlovy Vary
5. Převýšov
6. Domažlice
7. Strakonice 1908
8. Kolín
9. Horní Měcholupy
10. Kunice
11. Zápy
12. Loko Vltavín
13. Chrudim
14. Kladno
15. Písek
16. Chomutov
17. Králův Dvůr
18. Hlavice

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
2
2

4: 1
3: 0
4: 0
4: 1
3: 2
5: 4
3: 2
3: 3
3: 3
3: 3
2: 3
1: 1
1: 1
1: 3
1: 3
1: 4
3: 6
0: 5

6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0

( 3)
( 0)
( 4)
( 1)
( 1)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
(-1)
(-1)
(-2)
(-2)
(-2)
(-3)
(-3)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
1. kolo:
Česká Lípa-Hlavice 1:0, Zápy-Králův Dvůr 2:1, DomažliceRoudnice n.L. 1:2, Kladno-Karlovy Vary 1:1, Kolín-Chomutov
3:0, Loko Vltavín-Chrudim 0:0, Převýšov-Kunice 2:1, Strakonice 1908-Horní Měcholupy 2:0, Písek-Sparta Praha B 0:0.
2. kolo:
Hlavice-Sparta Praha B 0:4, Horní Měcholupy-Písek 3:1, Kunice-Strakonice 1908 2:1, Chrudim-Převýšov 1:1, ChomutovLoko Vltavín 1:1, Karlovy Vary-Kolín 3:0, Roudnice n.L.-Kladno
2:0, Králův Dvůr-Domažlice 2:4, Česká Lípa-Zápy 2:0.
3. kolo:
Zápy-Hlavice 17:00 NE, Domažlice-Česká Lípa 17:00 SO,
Kladno-Králův Dvůr 10:15 SO, Kolín-Roudnice n.L. 17:00 NE,
Loko Vltavín-Karlovy Vary 10:15 SO, Převýšov-Chomutov
10:15 NE, Strakonice 1908-Chrudim 11:00 NE, Písek-Kunice
17:00 SO, Sparta Praha B Horní Měcholupy 10:15 NE
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jsme v poháru vypadli na penalty.

ZKZ Horní Bříza – Jiskra Domažlice B 1:1 (0:1) na PK: 6:5
Druhé kolo nejvyšší krajské soutěže
svedlo na trávník domácí tým ZKZ
Horní Bříza a rezervu Jiskry Domažlice. Domácí v prvním kole prohráli v
Chotíkově jednoznačně 3:0 a Jiskra
ztratila vedení 1:0 v nastaveném čase
utkání s TJ Sušice nakonec brala dva
body po vítězství na penalty. To se jí
však nepodařilo v sobotním utkání,
které se od 17.00 hodin za velikého
vedra hrálo na velmi
hezkém stadionku v Horní
Bříze. Tam opět vedla 0:1
po poločase se domácím
hráčům podařilo vyrovnat
a v penaltovém rozstřelu
byli domácí šťastnější a
radovali se zisku dvou
bodů, když vyhráli 6:5.
Trenéři Benfiky nemohli
počítat se zraněnými
Kubicou , Šmirklem, Rojtem a Hoškem a chyběl i
kanonýr Hartl.
První ohrozili domácí
svatyni hosté hned v
úvodní minutě Jakubem
Ferrou, který zahrával
trestný kop. Na druhé
straně mířil domácí Lukáš
Janka vedle branky Jiskry.
V deváté minutě předvedli
hosté rychlou kombinaci Jan Kubr vybojoval balón, přihrál
Tomáši Leškovi a ten vysunul Libora
Bláhu, který obešel vybíhajícího brankáře Břízy Pavla Mizeru a dal na 0:1.
Domácí se dostali do velké šance ve
12. minutě po ose Jan Paukner Martin Paukner, který našel
v ofsajdové pozici Filipa
Mornštajna, takže praporek
pomezního rozhodčího
Václava Kafky byl nahoře.
Ve 22. minutě se prezentoval střelou vedle pravé tyče
domácí Zdeněk Frána. Po
půlhodině hry zazmatkoval
hostující brankář Frei, který
podběhl míč po centru
Filipa Mornštajna, ale
Jakub Brichcín včas vyřešil
ošemetnou situaci odkopem na rohový kop. Po
rozehraném rohu Zdeňkem
Hackerem vracel do vápna
míč Radek Šimice, Martin
Vrla dvakrát střílel, ale obě
střely hosté zblokovali. O
tři minuty později vysunul
Martin Vísner Michala
Pavlíčka, ten přihrál Lukáši Waldmannovi, avšak jeho střelu brankář Pavel
Mizera kryl. Před koncem poločasu
vznikl závar ve vápně hostů, ležící Vrla
přehazoval Lukáše Freie a jeho pokus
musel hlavou na roh odvracet Lukáš
Neumann, který tak zmařil velkou
šanci domácích. Na druhé straně
musel v závěrečné šanci prvního
poločasu v nastaveném čase brankář
domácích boxovat Ferrův trestný kop.

Hned ve druhé minutě zakončoval
nepřesně centr z pravé strany Lešek.
Dále se hrálo bez šancí, až přišla 64.
minuta a domácí kapitán Pavel Chocholatý vyrovnal na 1:1. Filip Soukup
vybojoval u lajny míč, přihrál nepřesně Martinu Víznerovi, soupeř míč
sebral, vysunul Chocholatého, který
překonal Freie. V 72. minutě chytil
domácí brankář Mizera roh Milanu

ně domácí Lukáš Janka. V penaltovém
rozstřelu byli za Jiskru úspěšní Michal
Pavlíček, Milan Janeček, Jakub Ferra,
Jaroslav Krakeš, Lukáš Frei a za stavu
5:5 Jan Havlíček nedal, takže vše
pečetil domácí Michal Křížek na konečných 6:5. Za domácí střelce byli
úspěšní: Zdeněk Hacker, Vilém Čechura, Martin Paukner, Viktor Landa a
Lukáš Janka.
Sestava ZKZ Horní Bříza:
Pavel Mizera - Radek Šimice, Jiří Sedlecký (75.Vilém
Čechura), Martin Paukner,
Zdeněk Hacker, Martin Vrla
(90.Viktor Landa), Zdeněk
Frána, Lukáš Janka, Pavel
Chocholatý, Filip Mornštajn
(71.Michal Křížek), Jan
Paukner. Trenér: Josef
Michálek

Janečkovi. Benfika mohla jít do vedení
v 76. minutě, kdy Jan Havlíček přihrál
Janečkovi, který nejprve vystřelil,
střela mu byla zblokována a z následné dorážky přestřelil bránu. Potom
opět Janeček střílel s trestného kopu

do skrumáže a na druhé straně překombinovali domácí akci po ose Frána
- Vrla a v ofsajdové pozici Jan Paukner
zakončoval, takže praporek pomezního rozhodčího Miloše Burdy byl opět
nahoře. Zmar Jiskry prezentoval Jaroslav Krakeš, když zahrával v 80. minutě trestný kop po faulu na Havlíčka a
mířil nad bránu Mizery. V 88. minutě
byl stejně neúspěšný Janeček, kterému jeho trestný kop Mizera kryl. V
nastaveném
čase mířil nepřes-
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Sestava Jiskra Domažlice B: Lukáš Frei - Jan
Kubr, Lukáš Neumann,
Lukáš Ferra, Michal Pavlíček - Jakub Brichcín, Martin Vísner, Lukáš Waldmann (70.Jarosav Krakeš),
Filip Soukup - Tomáš Lešek
(74.Jan Havlíček), Libor
Bláha (67.Milan Janeček).
Trenéři: Ivan Rybár a Vladimír Brichcín.
Rozhodčí: František Šlapák - Miloš
Burda, František Kafka, delegát: Václav Havránek.
ŽK: 4:0 - 60.Zdeněk Hacker,77. Zdeněk Frána, 83.
Lukáš Janka, 90.Martin
Vrla, diváků: 135
Řekli po utkání Josef
Michálek trenér ZKZ
Horní Bříza: „Ta předvedená hra neodpovídala síle
našeho mužstva. Jsem
zklamaný, že jsme zápas
nedotáhli do vítězného
konce. Zase musím uznat,
že jsme získali dva body,
za předvedenou hru jsme
spokojeni. Myslím si, že s
takovým soupeřem bychom měli vyhrávat, pokud
chceme hrát prostředek
tabulky. Teď nás čeká
Stod, kde se pokusíme
uhrát přijatelný výsledek“.
Trenér Ivan Rybár Jiskra Domažlice: „Narazili jsme na zkušeného soupeře, za který nás zlobil zkušený
matador Vrla. Museli jsme oddolávat
nakopávaným balonům. Myslím si, že
jsme se toho zhostili dobře, že jsme
dokonce vedli, chodili jsme do brejkových situací, které jsme, ale nedotáhli
do konce. V dalším průběhu utkání
jsme se přizpůsobili jejich hře a utkání
skončilo asi spravedlivou remízou.

V základu chyběli Medek a Vobořil, kteří se zranili v generálce s
Libiší (5:0). Bylo to znát?
Místo Medka hrál Kučera a odvedl
výborný výkon. Místo Vobořila nastoupil Brandejs, u kterého jsme se
rozhodovali. Ale hrál zodpovědně.
Tihle kluci mi zamotali hlavu.

Pamatujete Domažlice ještě coby
kouč Ovčár?

Jasně. Prohráli jsme tady 5:1, byl to
pro nás takový nešťastný zápas, kdy
jsme mohli dát dva góly, byli jsme
útoční, na druhou stranu jsme dostá-

vali branky z brejků a po hrubých
chybách našeho gólmana. Ale současné roudnické mužstvo je tak kompaktní, že nemělo slabinu na žádné
straně. Máme docela široký kádr,
takže i přes zranění jsme to dokázali
zacelit tak, že to nebylo v podstatě
znát.

Trenér Ústí, které jste v přípravě
porazili, o vás mluvil v superlativech. Pasoval vás na jednoho z
možných kandidátů postupu.
Sváti Habance, což je kamarád, se
kterým jsem hrál ještě v Teplicích, si
vážím i za to, co v Ústí udělal. Ale jak

říkám, slabší se vždycky vyhecuje víc
na toho silnějšího. Nám se to povedlo
a vyhráli jsme 1:0. To se stává. Ale
jsme pokorní, jdeme zápas od zápasu. To, že jsme vyhráli v Domažlicích
neznamená, že teď porazíme Kladno
5:0. To vůbec ne. Musíme hrát stále
stejně. Tedy trpělivě, stavět na kondici.

Víte, že tým, který tady v Domažlicích vyhraje o Chodské
slavnosti, postupuje?
To tedy nevím. Ale jestli to vyjde, tak
vám sem pošlu lahev šampusu.

FK Králův Dvůr – Jiskra Domažlice 2:4 (2:1)
Ve druhém kole České
fotbalové ligy zavítala
Jiskra Domažlice do Králova Dvora. Trenéři hostujícího celku stále nemohli
počítat se zraněným Tesařem a distancovaným
Veselým. Bárta a Strejc už
byli po zranění na lavičce a
prvně jmenovaný nastoupil
na poslední čtyři minuty. Z
posil z Viktorie Plzeň nastoupil v útoku spolu s
Jaroslavem Malým František Dvořák, v záloze Martin
Sladký a ve stoperské
dvojici s Markem Bauerem
Michal Růžička.
V 8. minutě zápasu hraného za úmorného vedra
trefili domácí po závaru
před brankou Domažlic
nejprve břevno, ale z
dorážky skóroval Veinlich –
1:0. O minutu později
dvakrát střílel domažlický
Sladký a odražený míč
zakončoval Leitl. Hosté
měli více ze hry, ale chybělo jim finální zakončení. V
16. minutě centr Mužíka
našel hlavičku Dvořáka,
který o kousek minul levou
tyč branky ´cábelíků´. Na
druhé straně se špatně
domluvili stoper Růžička s
gólmanem Houdkem a
hrubé chyby využil domácí
střelec Fulín – 2:0. Dvě
minuty nato kryl Houdek
Fulínův pokus z levé strany, poté se střelou prezentoval domácí Brusch. Jiskra
odpověděla na nápor tím
ne jle p š ím
z p ůs o b e m .
Nejprve předvedli pěknou
kombinační akci Matas s
Leitlem, který přihrál Mužíkovi, jehož tvrdou střelu
gólman Michňa vyrazil na
roh. Mandous rozehrál
centr od rohového praporku parádně, našel naběhnutého Růžičku, jehož
nepokryl
Koiš,
a
´viktorián´ v sestavě hostů
pravačkou poprvé rozvlnil
síť za zády Michni – 2:1. V
26. minutě špatně rozehrál Sladký,

nad brankou. Po půlhodině
hry vysunul Dvořák Došlého,
ale jeho velkou šanci Michňa
chytil. Domažlice byly do
závěru poločasu aktivnější,
do šancí se dostali Dvořák,
ve 45. minutě skóroval Došlý, ale rozhodčí Koval gól
pro ofsajd neuznal.
Domažličtí cítili, že jsou
lepším mužstvem, což potvrdili ve druhém poločase.
Hned v úvodu vysunul Mandous Malého, jehož tvrdou
střelu brankář chytil. V 56.
minutě se mohla kopat
penalta, kdyby rozhodčí
Koval potrestal faul brankáře
Michni na Dvořáka ve vápně.
Velký tlak hostů vyústil v 64.
minutě ve vyrovnávací gól,
když si na roh Mužíka opět
naběhl Růžička – 2:2. Domažlice ovládly zápas, navíc
v 72. minutě Malý obral o
míč ex – domažlického Lukáše Huttu, středem vysunul
Došlého, který poslal Domažlice do vedení – 2:3. Na
to reagoval trenér domácích
okamžitým stažením Hutty
ze hry. Střelec předchozí
branky Došlý byl při chuti, o
šest minut později mu hlavičkou přihrál Bauer a on mířil
těsně nad bránu domácích.
´Cábelíci´ měli v závěru dva
náznaky šancí, které ale
Jiskra uhlídala. Naopak v
nastaveném čase utekl
střídající Bezděk po levé
straně, nesobecky přihrál
nabíhajícímu Došlému a ten
zvýšil na konečných 2:4.
Jiskra se tak mohla radovat
se zisku tří bodů a napravení
dojmu z domácího duelu s
Roudnicí.

ale střela domácího Veinlicha skončila

3

FK Králův Dvůr: Lukáš
Michňa - Michal Procházka,
Tomáš Šilhavý, Petr Rada,
Martin Koiš - Štefan Toporčák (64. Petr Dochtor), Jiří
Sabou, Lukáš Hutta (73. Petr
Kobler), Ondřej Brusch (74.
Marek Vybíral) - Ondřej
Veinlich, Roman Fulín. Trenér: Miloslav Kučera.

Jiskra Domažlice: Dan Houdek Martin Mandous, Michal Růžička,
Marek Bauer, Jan Matas - Luděk Leitl
(89. Jakub Strejc), Petr Mužík, Martin
Sladký, Petr Došlý - František Dvořák

(84. Lukáš Bezděk), Jaroslav Malý.
Trenér: Stanislav Purkart, asistent:
Robert Vágner.
HR: Zdeněk Koval – Jaroslav Moudrý Tomáš Urlich. Delegát: Josef Vrzal,

Prohrávat venku 0:2 a
nakonec zvítězit 4:2, to už
musí mužstvo mít a prokázat velkou odolnost a
morální sílu. Povedlo se to
v nedělním horkém podvečeru domažlické Jiskře.
Ve druhém kole České
fotbalové ligy dala zapomenout na domácí prohru
1:2 s Roudnicí a Králův
Dvůr překvapila na jeho
půdě hodně disciplinovaným výkonem. Přesto v 18.
minutě domácí vedli o dva
góly a v té době by na výhru Chodů
vsadil málokdo. „Do utkání jsme
vstoupili tak, jak jsme chtěli. To znamená: hráli jsme pozorně v defenzivě
a snažili jsme se vyrážet do protiútoků. Jenže dvakrát jsme inkasovali,"
popisoval úvod zápasu domažlický
trenér Stanislav Purkart. „V té době to
bylo složité. Měli jsme však i dál převahu a věděli, že s tím můžeme ještě
něco udělat. Což se nakonec potvrdilo."
Ještě do přestávky Michal Růžička po
rohovém kopu snížil, po změně stran
týž hráč opět po rohu vyrovnal a

potom už přišly velké
chvíle Petra Došlého.
Osmnáct minut před
koncem po rychlém brejku vstřelil třetí gól a v
nastaveném čase pečetil
zaslouženou výhru 4:2.
„Většinu zápasu jsme
soupeře přehrávali a
vyhráli zaslouženě. Jsem
spokojen s výkonem a
samozřejmě i výsledkem,"
pochvaloval si kouč a
poklonu vysekl všem
svým hráčům.
„Kluky musím pochválit za morální
sílu, že dokázali ve velkém vedru
výsledek utkání otočit. V závěrečné
fázi zápasu jsme jasně přehrávali
domácí i kondičně." V dalším kole
hostí na své půdě Domažlice v sobotu
Českou Lípu.

Cábelíci v prvním kole neuspěli na
hřišti nováčka ze Záp, kde doslova
prospali začátek a dvougólové manko
se jim poté již nepovedlo smazat.
Trenér Kučera kritizoval po utkání
výkon mužstva, a tak před druhým
kolem vyvstává otázka, zda-li dojde
ke změnám v základní sestavě. „Něco
určitě uděláme. Hráči musí vidět, že
když zahrají špatně, že je někdo
nebude pořád držet nad vodou,"
zmínil trenér cábelíků Miloslav Kučera.
Králodvorští jdou do zápasu s jasným
cílem vyhrát. „Doma je to povinnost,"
ví Kučera, který věří, že cábelíky
přijde v prvním domácím mistrovském
utkání sezony podpořit hodně diváků.
„Byl bych rád, kdyby nás přišli podpořit diváci, aby je to bavilo a nezanevřeli na nás," podotkl trenér Králova
Dvora. Zápas s Domažlicemi, které
také v prvním kole prohrály 1:2, bude
hodně náročný. „Domažlice skončily v
loňské sezoně bodově stejně jako my.
Mají velmi dobré mužstvo, navíc jsou
farmou Plzně a to se nasčítává. Bude
to určitě těžký zápas, ale těch nás
čeká ještě třiatřicet. V této soutěži
není jediný lehký soupeř," uvedl

ŽK: 5. Toporčák, 53. Sabou, 68.
Procházka - 28. Mužík, 53. Dvořák.

(poj)

Autor: Pavel Hochman

V utkání 2. kola české fotbalové ligy
se králodvorští Cábelíci poprvé v nové
sezoně představili na vlastním hřišti a
po výborném začátku nezvládli 2.
poločas a zaslouženě prohráli.
Vypnul si na celé dopoledne telefon a
složitě vstřebával svůj vztek. Odpoledne už naštěstí slova našel, ale kouč
fotbalistů Králova Dvora Miloslav
Kučera svůj mančaft ani omylem
nešetřil. Neměl proč, Cábelíci doma
vedli nad Domažlicemi za osmnáct
minut 2:0 a měli další šance. Ty už ale
promrhali a výsledkem byl obrat
hostujících Domažlic na konečných
2:4.
"Na jaře jsme je vybrali my, teď nám
to pěkně vrátili. A zaslouženě. Až na
ukníkaného trenéra, který by pořád
chtěl nějaké fauly, je musím pochválit,
což o mém týmu neplatí," mračil se
Kučera. Zkraje se přitom smál. Osmá
minuta a důraz celého týmu – Veinlich
1:0. Osmnáctá: Transportér Fulín jako
vždy nevzdává nic a donutí k chybě
gólmana - 2:0. „Žádná náhoda, u něj
ani omylem,“ upozorňuje Kučera,
Fulínovi ale lehce vyčítá, že další dvě
možnosti z úhlu už gólem na 3:0
neskončily. „Hlavně mě naštval

Brusch. Jdeme tři na dva a on vystřelí
z dvaceti metrů. Pořád stejné, pořád
se to opakuje," hartusí srdce králováckého fotbalu na svého středopolaře.
Místo toho ožili Chodové, pozvedli
svoje vlajky se psem ve znaku a že
prý do roka a do dne. Stačilo jim
méně času, naneštěstí. Jeden roh do
půle, jeden roh po půli a prakticky
shodné góly Růžičky – 2:2. „Máme
výškovou převahu a zatímco sami ze
standardek neuděláme nic, protože
žádný hráč nedokopne ani před branku, tak ještě dvakrát inkasujeme,"
kroutí hlavou Miloslav Kučera.
Jeho tým navíc po chvíli inkasoval
potřetí a scházelo už jen dvacet minut. I tak mohl Fulín aspoň dorovnat,
bohužel neuspěl a místo toho poslední
minuta a Došlý stál na konci kombinace do otevřené obrany. „Oni aspoň
když mohou, tak kombinují, to Brusch
v první půlce neudělal. Bohužel, sezona pro nás dobře nezačala, nehrajeme
dobře a já si to možná moc beru,
fotbal je můj život," dodal zklamaný
kouč FK Králův Dvůr.

trenér Miloslav Kučera. A s jakou
taktikou půjdou cábelíci do zápasu?
„Budeme chtít ten zápas co nejdříve
rozhodnout, ale je mi jasné, že se to
nemusí povést a nemusí se povést i
to, že domácí vyhrají. Budeme se ale
snažit udělat pro to vše," slibuje
trenér Králova Dvora, který si vybavuje oba zápasy s Domažlicemi z loňské
sezony. V tom
domácím cábelíci

remizovali 0:0. „To jsme byli nemohoucí. Ten zápas jsme určitě měli
vyhrát," zmínil Kučera. V Domažlicích
pak cábelíci vyhráli 1:0. „Tam jsme
měli šance, ale i domácí. Jsou to vždy
hodně vyrovnané zápasy," připomněl
Kučera. Dodejme, že cábelíci hrají v
tradiční čas, tedy v neděli od 17
hodin.
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Převzato z webu FK Kr. Dvůr

Jiskra Domažlice B – TJ Sušice 1:1 (0:0)
Brankář Benfiky Lukáš Frei proměnil
rozhodující pátou penaltu!
Po sobotním třetiligovém fotbale
Jiskry A s Roudnicí nad Labem vstoupil také do soutěže nováček krajského
přeboru Jiskry Domažlice B ,,Benfika“,
který před slušnou návštěvou 220
diváků přivítal dalšího nováčka a
vítěze loňské 1.A třídy TJ Sušice.
Trenéři domácího mužstva měli po
dlouhé době k dispozici sedmnáct
hráčů a to ještě zůstali na marodce
Šmirkl, Kubica a Kohout. Na lavičce
zůstal ještě zraněný Vojtěch Hošek,
který měl problémy s třísly a do utkání nemohl nastoupit. V dresu
Jiskry se od začátku objevily
dvě nové tváře, a to třiadvacetiletý Filip Soukup z Bolevce a
rychlonohý osmnáctiletý útočník
Libor Bláha z Merklína, který
jaro odehrál v dresu dorostu
domažlické Jiskry.
Začátek utkání byl od obou
mužstev opatrný. Do první
šance se dostali hosté. Ve 4.
minutě našel centrem Kyselka z
pravé strany Szedmáka, který
mířil vedle Freiovy branky. O tři
minuty později mířil po centru z
levé strany od Prchlíka sušický
Kalný, který přestřelil bránu.
Vzápětí Jiskra kombinovala Vísner vysunul Bláhu, ten hledal
před brankou Hartla, který však
byl neúspěšný. Ve 14. minutě vystihl
domažlický útočník Hartl rozehrávku
Sušice, našel Bláhu, jehož střelu
brankář Jarolím kryl. V 18. minutě
zahrával Ferra dvakrát rohový kop a
ten druhý musel Jarolím boxovat. Ve
24. minutě se do vyložené šance
dostal Hartl, ale byl opět neúspěšný.
Ve 32. minutě střílel Waldmann opět
neúspěšně. Další stoprocentní akci
připravil Bláha, který hledal před
bránou Hartla a ten z metru minul
svatyni Sušice. Ve 39. minutě centroval Ferra a Rojt mířil hlavou nad.
Domažlické šance zakončil Lešek,
který mířil ze 16 metrů nad branku
Jarolíma.
Ve druhém poločase se prezentoval
Kysilka střelou vedle pravé tyče Jiskry. Dvě minuty nato zatáhl míč Neumann, přihrál Waldmannovi, ten
posunul Leškovi, který střílel mimo
bránu hostů. Po hodině hry musel Frei
vyrážet Kočího střelu na rohový kop.
Po jeho rozehrání mířil Vrhel vedle
levé tyče. V 64. minutě kryl Frei trestný kop Prchlíka. Minutu poté centroval
míč Rojt do malého vápna, kde Lešek
nedorazil míč za Jarolímova záda a
mířil vedle levé tyče - další obrovská
šance domácích. Jiskra mohla otevřít
skóre o dvě minuty později, když
Vísner ideálně vysunul středem Waldmanna, tomu však střelu vyrazil Jarolím. V 68. minutě vypálil tvrdou ránu
Lešek, ale dočkal se až v 74. minutě,
když zužitkoval trestný kop Janečka a
hlavou otevřel zaslouženě skóre - 1:0.

V 80. minutě musel boxovat Jarolím
ostrý roh Janečka. Hosté se dočkali
vyrovnání v nastaveném čase, Janeček po výkopu Freie prohrál souboj,
který zaváněl faulem, Kočí poslal
balon za obranu na střídajícího Fartáka, který střelou pod Freiem vyrovnal
na 1:1. Po závěrečném hvizdu přišly
na řadu penalty.
Proměněné penalty: Budil, Janeček,
Farták, Pavlíček, Melka, Waldmann,
Vrhel, Krakeš, neproměnil sušický
Kočí, který poslal míč do břevna a
rozhodující penaltu proměnil brankář
Jiskry Frei na 5:4.

Jiskra Domažlice B: Lukáš Frei Josef Rojt, Jakub Ferra, Lukáš Neumann (79. Jan Kubr), Michal Pavlíček
- Jakub Brichcín (16.Tomáš Lešek),
Martin Vísner, Lukáš Waldmann, Filip
Soukup (66.Milan Janeček) - Libor
Bláha (67.Jaroslav Krakeš), Jiří Hartl
(84.Jan Havlíček). Trenéři: Ivan Rybár
a Vladimír Brichcín.
TJ Sušice: František Jarolím - Martin
Kalný, Jakub Melka, Václav Jech,
František Hrach, Jiří Kyselka, Milan
Prchlík, Jakub Szedmák (72.Josef
Farták), Miroslav Vrhel, Radek Kočí,
Martin Kotrba (72. Marek Budil).
Trenér: Jan Staněk
Rozhodčí: Josef Schneider - Zuzana
Špindlerová - Václav Červený.
Delegát: Vladimír Bláha.
Hráno bez karet.

Ohlasy z domažlického stadionu
Střelnice:
Trenér TJ Sušice Jan Staněk:
"Začátek utkání byl z obou stran
hodně opatrný. Myslím si, že to mohlo
být zapříčiněné tím, že obě mužstva
mají mladé kádry. Oba celky se dostávaly do příležitostí, které podle mého
názoru nebyly vypracované, ale náhodné. Věděli jsme, že nás v Domažlicích nečeká nic lehkého. Když jsem
viděl průběh zápasu, tak kdybychom
hráli alespoň tři čtvrtě toho, čeho jsou
ti hráči schopní, jak je znám, tak jsme
ho měli vyhrát. Vzhledem k průběhu
samotného utkání je bod pro nás
dobrý, protože jsme vyrovnávali v
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nastaveném čase. Bod z venku v
prvním kole je asi dobrý a myslím si,
že to mužstvo má prostě navíc. Jednalo se o první zápas ve vyšší soutěži,
což mohlo hráče svazovat, mohli mít
trému. V kádru máme čtyři hráče,
kteří mají s vyšší soutěží zkušenosti.
Teď nás čeká doma Slavoj Stod. V
tomto utkání chceme podat lepší
výkon, aby ten náš fotbal měl lepší
kvalitu a samozřejmě vyhrát. O soupeři nemám přehled. Jsem v dospělém fotbale jako trenér zpátky rok, a
to jsme hráli 1.A třídu, proto nemůžu
říct jestli je to pro nás lehký soupeř
nebo ne."
Trenér Jiskry Domažlice B Ivan
Rybár: "Z tohoto utkání jsme
měli určité obavy, protože mužstvo Sušice je kvalitní, které
směrem dopředu je hodně nebezpečné, v minulém zápase
doma nám uštědřilo lekci a my
jsme ho prohráli 0:3. Zápas jsme
zvládli, myslím si, že jsme si ho
zasloužili vyhrát. Prvních dvacet
minut patřil soupeři, který se
dostal do dvou šancí. Od té doby
jsme převzali otěže zápasu my,
byli jsme lepším mužstvem,
které neproměnilo spoustu
šancí. Závěr byl z naší strany
nevydařený. Před utkáním by s
výsledkem asi byla spokojenost
po utkání jsme zklamaní. Nevím,
jestli nebyla Sušice v optimální formě
a nebo jsme my odvedli takový výkon,
že jsme je k ničemu nepustili. Zaměřili
jsme se na jejich hráče Miroslava
Vrhela (z pravé strany zálohy) a
Jakuba Szedmáka (útok), že od nich
hrozí největší nebezpečí. Dále hrozilo
nebezpečí ze středu zálohy od jejich
kapitána Františka Hracha a věděli
jsme, když ho vymažeme, tak Sušice
nebude mít šanci nás porazit. Jak už
jsem řekl, jsme trošku zklamáni ztrátou bodu. V dalším kole hrajeme v
Horní Bříze a toto utkání hodně napoví. Je to konečně soupeř z krajského
přeboru, který nám ukáže naší sílu a
postavení, kde bychom se v kraji
mohli pohybovat. Bříza vloni hrála o
záchranu, první zápas prohrála vysoko
(3:0 v Chotíkově), tak uvidíme, jak
natom budeme. Samozřejmě jedeme
ven jako nováček, soupeř se určitě do
nás pustí s vervou, přesto očekávám
bodový zisk.
Brankář Jiskry Domažlice B Lukáš
Frei: "Utkání rozhodlo neproměňování šancí v obou poločasech. My jsme
jich měli rozhodně víc než Sušice a v
poli jsme je přehrávali. Sušice byla
opatrná a působila nervózně. Dobře
jsme se na ně připravili a eliminovali
to, v čem jsou dobří. Na penaltu jsem
si věřil. Do Horní Břízy jedeme vyhrát,
protože potom máme doma derby s
Kolovčí a potřebujeme přivézt body.
Bříza se na jaře docela zvedla, ale já
doufám, že bude mít stejný podzim
jako loni..." (smích).
Jiří Pojar

