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Divize, sk. A
3. kolo:
Chrást-Hořovicko 1:1, Rokycany-Admira Praha 4:2, Nové Strašecí-Český Krumlov 1:2, Přední Kopanina-Štěchovice 1:2,
Čížová-Doubravka 1:1, Benešov-Aritma Praha 1:0, MilevskoTachov 0:3, MAS Táborsko B-Malše Roudné 0:1.
4. kolo:
Tachov-MAS Táborsko B 3:1, Doubravka-Milevsko 2:2, Aritma
Praha-Čížová 2:3, Hořovicko-Přední Kopanina 3:1, Český Krumlov-Chrást 3:1, Rokycany-Nové Strašecí 1:1, Admira PrahaMalše Roudné 3:2, Štěchovice-Benešov 4:1.
5. kolo: Nové Strašecí-Admira Praha 08.09. 17:00 SO, ChrástRokycany 07.09. 17:30 PÁ, Přední Kopanina-Český Krumlov
08.09. 17:00 SO, Benešov-Hořovicko 09.09. 17:00 NE, ČížováŠtěchovice 08.09. 17:00 SO, Milevsko-Aritma Praha 09.09.
17:00 NE, MAS Táborsko B-Doubravka 09.09.10:15 NE, Malše
Roudné-Tachov 08.09. 10:15 SO.
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3. kolo: Chotíkov-Klatovy 2:2, PK 4:1, Stod-Hor.Bříza 0:2,
Příkosice-Sušice 1:0, Rapid-Horšovský Týn 6:2, SK ZČEHoražďovice 1:1, PK 4:3, Přeštice-VD Luby 5:1, HolýšovVejprnice 2:1, Domažlice B-Koloveč 0:2.
4. kolo:
Hor.Bříza-Příkosice 2:2 PK 1:4, Klatovy-Vejprnice 3:1, Horšovský Týn-SK ZČE 0:3, Chotíkov-Domažlice B 4:1, Luby-Holýšov
3:4, Horažďovice-Přeštice 2:1, Sušice-Rapid 0:0 PK 4:1, Koloveč-Stod 4:2.
5. kolo:
Domažlice B-Klatovy 09.09. 17:00 NE, Stod-Chotíkov 08.09.
17:00 SO, Příkosice-Koloveč 08.09. 10:15 SO, Rapid-Hor.Bříza
08.09. 17:00 SO, SK ZČE-Sušice 08.09. 17:00 SO, PřešticeHoršovský Týn 08.09. 17:00 SO, Holýšov-Horažďovice 08.09.
17:00 SO, Vejprnice-VD Luby 09.09. 17:00 NE,

I. A třída
3. kolo: Stříbro-Sp.Poříčí 2:1, M.Touškov-Chlumčany 0:3,
Nýrsko-Bolevec 1:3, Dl.Újezd-Černice 1:1, PK 2:3, Rokycany BZruč 1:2, Rozvadov-T.Přimda 1:1, PK 6:5, Nýřany-Žihle 0:0, PK
2:4, Svéradice-Nepomuk 1:3.
4. kolo:
Zruč-Sp.Poříčí 2:0, Černice-Stříbro 5:1, Bolevec-Dl.Újezd 2:3,
Chlumčany-Nýrsko 6:2, Žihle-Svéradice 4:1, T.Přimda-Nýřany
1:4, Rokycany B-Rozvadov 0:2, Nepomuk-M.Touškov odloženo
na 11.9.2012
5. kolo:
Rozvadov-Zruč 09.09. 17:00 NE, Nýřany-Rokycany B 09.09.
17:00 NE, Svéradice-T.Přimda 09.09. 16:00 NE, M.Touš-kovŽihle 08.09. 17:00 SO, Nýrsko-Nepomuk 08.09. 17:00 SO,
Dl.Újezd-Chlumčany 08.09. 17:00 SO, Stříbro-Bolevec 09.09.
17:00 NE, Sp.Poříčí-Černice 08.09. 17:00 SO.

I. B třída
1. kolo:
Zbůch-Merklín 3:3, PK 4:3, Chod. Planá-Lhota 4:3, Koloveč BKlenčí 3:3, PK 3:4, Heřm.Huť-Postřekov 2:6, TlumačovHolýšov B 3:1, Staňkov-Ch.Újezd 2:2, PK 4:1, Horšovský Týn B
-Mrákov 2:2, PK 4:2.
2. kolo:
Ch.Újezd-Zbůch 5:2, Klenčí-Heřm.Huť 6:2, Lhota-Koloveč B
4:1, Mrákov-Chod.Planá 2:2 PK 3:2, Merklín-Horšovský Týn B
4:1, Tlumačov-Staňkov 2:3.
3. kolo:
Staňkov-Holýšov B 09.09. 16:00 NE, Zbůch-Tlumačov 08.09.
17:00 SO, Horšovský Týn B-Ch.Újezd 09.09. 15:00 NE, Chod.
Planá-Merklín 09.09. 15:00 NE, Koloveč B-Mrákov 08.09. 17:00
SO, Heřm.Huť-Lhota 08.09. 17:00 SO, Postřekov-Klenčí09.09.
16:00 NE.
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Ve třetím kole České fotbalové ligy
hostila Jiskry Domažlice druhý celek
tabulky, Arsenal Česká Lípa, v jehož
kádru došlo k množství změn a oproti
loňské sezóně by měl být kvalitnější.
Svoji kvalitu českolipští prokázali, když
za nimi domácí většinou zaostávali
v kombinaci, důrazu v osobních
soubojích a ve hře hlavou. Ve
vyrovnaném
prvním
poločasu
dvakrát domažlické podržel brankář Houdek, který vytlačil mimo
bránu nebezpečné střely Schöna a
Kučery. Domácí předvedli jen
několik náznaků útočných akcí, ale
přes dobře bránící obranu soupeře
se neprosadili. Ve druhém poločasu se aktivity ujali hosté a to se
jim vyplatilo v 70. minutě, kdy se
zblízka prosadil Gibala. Domácí pak
postupně převzali iniciativu, a když
po závaru Matas srovnal, tlačili se
stále více do šestnáctky hostů. V
88. minutě při velikém závaru
odpískal rozhodčí v malém vápně
faul jednoho z hostujících hráčů,
nařízený pokutový kop proměnil
Mužík a domácí mohli slavit tři
body.
Už ve 3. minutě napřáhl ze střední
vzdálenosti hostující Bohata, ale
Houdek s jeho pokusem neměl
problém a v zápětí na druhé straně
musel Bojčuk na zem, aby kryl míč
před nabíhajícím Veselým. Poté si
domácí poradili s centrem Broschinského a v 6. minutě po centru téhož
hráče Houdek bez problémů zneškodnil hlavičku Bohaty. O čtyři minuty
později nacentroval Řehák míč před
branku Jiskry, ale Houdek jej, těsně
před nabíhajícím Bínou, zachytil. V 11.
minutě vybojoval domácí Dvořák míč,
pronikl do šestnáctky, ale jeho střelu
ze 12 metrů hosté zblokovali. Vzápětí

na druhé straně musel těsně před
nabíhajícím
Novotným
zasahovat
Houdek. V 17. minutě vznikla po akci
domácích před Bojčukem nepřehledná
situace, ke střele se dostal Veselý z
šestnáctky, poté Sladký, ale hosté oba

pokusy zblokovali a Bojčuk míč zachytil. Jen o minutu později zatáhl míč
hostující Schön, ale jeho střelu směřující pod břevno stačil reflexivně Houdek vytlačit nad břevno. Rohový kopr
rozehrál zprava Kučera, ale Bohata
hlavou z 8 metrů minul Houdkovu
branku. Poté si hostující gólman
poradil s Veselého centrem zleva a o
dvě minuty později na druhé straně s
dalším tr. kopem Kučery neměl problém Houdek. Ve 29. minutě pronikl
po pravé straně
domácí Leitl,
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ale jeho centr usměrnil hlavou Dvořák
vedle vzdálenější Bojčukovy tyče. Po
půlhodině hry se po vzdušném souboji
odrazil míč k hostujícímu Kučerovi,
jehož tvrdou střelu z šestnáctky,
směřující k levé Houdkově tyči, stačil
domácí gólman výborně vytlačit na
roh. Ten rozehrál zleva Kučera na
hlavu Bohaty, ale míč směřující do
branky stačil jeden z domácích
zadáků před brankou odvrátit. Ve
33. minutě zatáhl míč po levé
straně domácí Veselý, ale jeho
centr na nabíhajícího Leitla stačil v
poslední chvíli ukopnout na roh
Řehák. Když si pak domácí zadáci
poradili s autovým vhazováním
hostů, střela Berana byla nepřesná
a pokus Bíny skončil na těle bránícího Matase, bylo to v prvním
dějství vše.
Úvod druhé půle patřil hostům,
kteří se chopili iniciativy a častěji
zaměstnávali domácí defenzívu, ta
však pracovala dobře a když už ji
hosté překonali, byl na svém místě
Houdek. Domácí o sobě dali poprvé vědět v 56. minutě, kdy mířil
volejem z 20 metrů kousek vedle
Bojčukovy pravé tyče Mužík. O
sedm minut později zneškodnil
Houdek centr střídajícího Kaňkovského, v 66. minutě se probil po
pravé straně Leitl, ale jeho centr
odvrátili hosté na roh. Dvacet minut
před koncem vhodil dlouhý aut do
pokutového území Jiskry Řehák, míč
hlavou posunul Kaňkovský až ke
vzdálenější tyči, kde Mandous neubránil nabíhajícího Gibalu, který jej z 3
metrů usměrnil do sítě – 0:1. Branka
domácí konečně probudila k větší
aktivitě, ale před nabíhajícím Malým
stačil míč sebrat Bojčuk a na druhé
straně zneškodnil střelu českolipského

Řeháka z 18 metrů Houdek. V 79.
minutě rozehrál tr. kop domácí Mužík,
před brankou hostů vznikl závar, míč
se dostal k Matasovi, který jej
hlavou přes vybíhajícího Bojčuka
poslal z 6 metrů do soupeřovy
sítě – 1:1. O dvě minuty později
vybojoval míč hostující Schön, ale
Houdek jeho pokus z 18 metrů
kryl. V 82. minutě zatáhl míč po
pravé straně domažlický Bezděk,
našel volného Sladkého, ale jeho
střela z šestnáctky jen těsně
minula levou Bojčukovu tyč. Když
si poté s Řehákovým centrem
domácí poradili, napřáhl na druhé
straně zleva ze 17 metrů Dvořák,
ale jen o několik centimetrů
minul vzdálenější Bojčukovu tyč.
V 87. minutě zahrozil Kaňkovský,
ale jeho střela z otočky minula
levou Houdkovu šibenici. Snaha
domácích došla naplnění v 88.
minutě, kdy Mužík rozehrál z 25
metrů tr. kop, hostující obrana
nemohla dostat míč od svého
malého vápna, domácí se dostali
ke dvěma střelám, které však
byly zblokovány, v lítém boji pak
u levé tyče hostující branky byl podražen dorážející Dvořák, rozhodčí Berka,
který se pohyboval 5 metrů od místa
přestupku ani na okamžik nezaváhal a
ukázal na značku pokutového kopu.
Penaltu s přehledem do pravé šibenice Bojčukovy branky proměnil Mužík –
2:1. V nastaveném čase pak už jen
zamířil volejem ze 17 metrů mimo
Houdkovu branku Holeček a domácí
se mohli radovat ze tří bodů.
Branky: 79. Matas, 88. Mužík PK – 70.
Gibala. Rozhodčí: Ondřej Berka –
Zdeněk Koval, Václav Kubec, ŽK: 1:1.
Diváků: 360.
Jiskra Domažlice: Houdek – Strejc
(75. Bezděk), Růžička, Matas, Mandous – Leitl, Mužík, Sladký, Došlý (55.
Bárta) – Veselý (64. Malý), Dvořák.
Trenér: Stanislav Purkart.
Arsenal Česká Lípa: Bojčuk –
Broschinský, Patka, Beran, Řehák –
Bína (83. Ježdík), Schön, Bohata,
Kučera – Novotný (62. Kaňkovský),
Gibala (75. Holeček). Trenér: Libor
Macháček.
Trenér Arsenalu Česká Lípa Libor
Macháček: „V prvním poločase to byl
zápas o jedné chybě nebo remízový.V
kabině jsem říkal klukům, že musíme

hrát pořád stejnou hru, mít zahuštěný
střed a nepustit soupeře do rychlého
protiútoku.To se nám povedlo, říkali

a bere antibiotika, trénink absolvoval
v pátek a nebyl stoprocentní, a protože jsme měli dost hráčů, tak jsme
nechtěli riskovat. Kvůli neúčasti
stopera Marka Bauera, který ulehl
s angínou v pátek, jsme museli
obranu posunout. Vsadili jsme na
Jakuba Strejce, protože ofenzivnější byla ještě varianta s Milanem
Braunem, ale rozhodli jsme se
takhle a nakonec to vyšlo. Soupeř
podle očekávání předvedl poctivý,
důrazný a jednoduchý fotbal.
Jsem rád, že jsme to zvládli a
kluky bych chtěl pochválit, že za
nepříznivého stavu do toho šli a
rvali se do poslední minuty. Teď
nás čekají Zápy, které jsem viděl.
Jedná se o bojovné mužstvo, hrají
s chutí. Doma jim prostředí sedí,
je to tam takové uzavřené. Nečeká nás nic jednoduchého, my
máme dvě vítězství, jsme na nule
a určitě bychom nějaký bodík
přivést chtěli."

po Č. Budějovicích
Houdek
Sladký
Mužík
Bauer
Matas
Bezděk
Bárta
Braun
Pyrka
Růžička
Malý
Dvořák
Mandous
Veselý
Došlý
Leitl
Strejc

jasnou prioritou liga a máme nějakých
dvanáct dní na to, abychom se důkladně připravili na příští sobotu, kdy tu
hrajeme s Duklou Praha," zdůraznil
pověřený trenér A-týmu. „Máme juniorku a strakonickou farmu, hrajeme tři
soutěže, a tak to, že jsme přišli o
pohár, až taková tragédie není," krčí
Lerch rameny.
V Domažlicích chyběl Tomáš Řepka.
„Ze zápasu z Brna si přivezl nakopnuté
koleno a bylo to hodně bolestivé, od
lékařů dostal třídenní klid, a tak do
zápasu nastoupit nemohl," zdůvodnil
Lerch absenci zkušeného stopera. Až
do druhé půle šel Otepka. „Trošku
jsem ho šetřil, v půli tam ale musel jít.
A potvrdil, že pro nás, ať si říká kdo
chce, co chce, stále je klíčovým hráčem," podtrhuje úřadující kouč Dynama.

Převzato z Českobudějovického deníku

A-tým Dynama povede Miroslav Soukup!

Ani ve 4. kole krajského přeboru nedosáhli hráči Benfiky na první vítězství a po vyhraném poločasu, když se
Hartl, inkasovali po obrátce čtyři góly a odjeli bez bodu. Se 3 body zatím drží 14. místo tabulky.

trefil

Předehrávané 17. kolo:
Písek-Hlavice 12.09. 17:00 ST, Sparta Praha B-Strakonice 12.09. 17:00 ST, Horní Měcholupy-Převýšov 12.09. 17:00 ST,
Kunice-Loko Vltavín 12.09. 17:00 ST, Chrudim-Kolín 12.09. 17:00 ST, Chomutov-Kladno 12.09. 17:00 ST, Karlovy VaryDomažlice 12.09. 17:00 ST, Roudnice n.L.-Zápy 12.09. 17:00 ST, Králův Dvůr-Česká Lípa 12.09. 17:00 ST.
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Průměr hlasů na zápas

„Bylo to těžké utkání s kvalitním soupeřem. Nemohli jsme se dostat do
tempa. Myslím, že oproti minulému
zápasu jsme hráli hůř a nechtělo se
nám moc běhat. Bylo to vydřené

vítězství. Soupeř měl dobrou obranu a
jejich stoper sbíral balony. Moc šancí
nebylo a kdo je promění, tak vyhraje.
V Zápech by byl bod dobrý. Mluvil
jsem po zápase v Králově Dvoře s

Petrem Dochtorem a ten říkal, že je
tam malé hřiště a že nebyli až tak
dobří. Když zopakujeme výkon proti
Královu Dvoru, mohli bychom tam
něco uhrát."

„Hráli jsme moc nakopávanou, soupeř
dobře bránil a měl dobré hlavičkáře.
Má sice nový tým, ale zkušený. Jsem
rád, že se nám opět povedlo zápas
otočit, což je pro nás povzbuzující

impuls pro další utkání. V neděli jdu na
lavičku Viktorie Plzeň proti Mladé
Boleslavi a ve čtvrtek se hraje odveta
proti Lokerenu. Tak nevím, jestli budu
nominovaný. Pokud mě příští týden

nenominují do zápasu A mužstva
Viktorky, tak budu určitě zase chtít
hrát za Jiskru. Zápy neznám, ale myslím, že se dá hrát s každým soupeřem."
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kouč Dynama.
V zápase samotném měli Jihočeši po
většinu času více ze hry a měli i víc
brankových příležitostí, do černého se
ale trefil jen Sandro. „Domácí podržel
skvělý brankář Houdek, jenž v první
půli vychytal ránu Nováka, poradil si se
střelou Klesy k tyči a především se
vyznamenal při tutovce Markoviče,"
zmínil ve svém referátu kolega Pavel
Lochman z Domažlického deníku.
Lerch své hráče chválil spíš za druhou
půli. „Před pauzou jsme dostali nečekaně gól, hra po změně stran ale tak
špatná nebyla. Kluci za vítězstvím šli,
měli hodně šancí a nastřelili snad tři
tyčky. Bohužel to štěstíčko se v poslední době k nám točí zády," posteskl
si Lerch a připomněl, že tyčka Domažlicím pomohla ještě i ve třetí ze tří
minut nastavení...
„Nicméně pro nás je v současné situaci

Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice, má od
dnešního dne nového hlavního trenéra. Stal se jím zkušený šestačtyřicetiletý kouč Miroslav Soukup, který naposledy vedl
prvoligový celek 1. FC Slovácko.
Miroslav Soukup (*13. listopadu 1965) je rodákem z jihočeských Prachatic. Během hráčské kariéry nastupoval sice pouze
za Prachatice a TV Freyung, velké jméno si udělal ale jako trenér. Přes trénování mládežnických týmů v Českých Budějovicích a Brně se dostal až do reprezentace, kde vedl národní týmu U18, U19 a U20. S reprezentací dvacetiletých se výrazně
prosadil na mistrovství světa, kde v roce 2007 český národní tým skončil senzačně druhý. Od léta 2008 vedl dokonce egyptský národní tým kategorie U20, se kterým také dosáhl solidního úspěchu v podobě osmifinále MS v roce 2009. Od ledna
2010, pak působil u celku 1. FC Slovácko, kde nejprve figuroval jako sportovní ředitel a následně také jako hlavní trenér.
Nový trenér si sebou také přivádí nový realizační tým. Jeho asistenty budou Pavol Švantner a Martin Vozábal, kteří doposud
vedli juniorský tým. „Po nepovedeném startu jsme se snažili k A-týmu najít především zkušeného trenéra, který by týmu co
nejdříve pomohl z krize a ideální variantou na trenérský post nám vyšel právě Miroslav Soukup,“ vysvětluje předseda představenstva klubu Karel Poborský.

Hodnocení hráčů
jsme si, že přijde i ta příležitost. To se
naplnilo, bohužel se vyplnilo i to, před
čím jsme varovali v kabině, že si
musíme dát pozor na standardní
situace, z nichž je soupeř schopen dát
gól. Bohužel tu jednu jsme nepokryli a
inkasovali. Závěr zápasu a byl takový,
jaký byl. Soupeř hrál přesně to, co
jsme od něj čekali. Nepřekvapil nás,
věděli jsme, že nic nevypustí a hraje
zodpovědný fotbal, takže jsme z toho
měli dvě nebo tři příležitosti, a že je
nepříjemný se standardek."
Trenér Jiskry Domažlice Stanislav
Purkart: „Oproti minulému zápasu v
Králově Dvoře, kde jsme hráli s lehkostí, byla dnes naše hra upracovaná,
což bylo i tím, že jsme hráli do plné
obrany. Soupeř zahušťoval prostor
před šestnáctkou prakticky v devíti
lidech, nám se nedařila kombinace,
dost jsme to nakopávali a neudrželi
balon vpředu. Chyběl nám možná
trošku i pohyb a myšlenka. Bylo to
takové těžkopádné. Ve druhé půli
jsme nabírali dech, ale inkasovali
jsme. Pak jsme se zase zvedli a dokázali utkání otočit. Je vidět, že síla v
týmu je. Tohle vítězství je hodně
cenné. Jarda Malý nehrál, měl angínu

České Budějovice – S cílem, aby se
úspěšný výsledek v poháru pro ně stal
jakýmsi odrazovým můstkem i pro ligu,
jeli fotbalisté Dynama ke středeční
dohrávce Poháru České pošty do
Domažlic.
Jenže svěřenci trenéra Jiřího Lercha,
jenž byl za odvolaného Františka Cipra
pověřen do příchodu nového kouče
vedením týmu, uhráli na hřišti třetiligového soka jen remízu 1:1 a na penalty
4:5 vypadli.
„Chtěli jsme se od poháru odrazit a
mrzí nás, že jsme neuspěli, nějakou
tragédii bych z toho ale nedělal," tvrdí
trenér Lerch, dle něhož je pohár specifickou soutěží, ke které i výpadky
favoritů patří.
„Domácí bojovali, před početnými
fanoušky se vypjali k heroickému
výkonu a štěstěna se k nim přiklonila i
v penaltovém rozstřelu," říká dočasný

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

3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
2
1
1
1
1
3
0
0
2
1
1
1
1
1
0

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

12: 4
9: 5
6: 3
6: 3
8: 5
7: 5
7: 5
7: 6
4: 2
6: 6
8: 10
4: 3
5: 6
5: 7
5: 9
3: 9
1: 9
5: 11

9
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
1
1
0

( 3)
( 0)
( 0)
( 2)
( 1)
( 4)
( 1)
( 1)
( 0)
( 0)
( 0)
(-1)
(-2)
( 1)
(-2)
(-5)
(-5)
(-6)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
3. kolo:
Domažlice-Česká Lípa 2:1, Kladno-Králův Dvůr 3:1, Loko
Vltavín-Karlovy Vary 3:1, Strakonice 1908-Chrudim 2:1, PísekKunice 0:4, Zápy-Hlavice 2:1, Kolín-Roudnice n.L. 2:2, Převýšov-Chomutov 4:1, Sparta Praha B-Horní Měcholupy 2:0.
4. kolo:
Hlavice-Horní Měcholupy 2:2, Kunice-Sparta Praha B 5:1,
Chrudim-Písek 2:0, Chomutov-Strakonice 3:1, Roudnice n.L.Loko Vltavín 0:0, Karlovy Vary-Převýšov 2:1, Králův Dvůr-Kolín
1:2, Česká Lípa-Kladno 2:1, Zápy-Domažlice 5:1.
5. kolo:
Domažlice-Hlavice 08.09. 17:00 SO, Klladno-Zápy 08.09.
10:15 SO, Kolín-Česká Lípa 09.09. 17:00 NE, LokoVltavín-Král.
Dvůr 08.09. 10:15 SO, Převýšov-Roudnice n.L. 09.09. 10:15
NE, Strakonice-Karlovy Vary 09.09. 17:00 NE, Písek-Chomutov
08.09. 17:00 SO, Sparta Praha B-Chrudim 09.09. 10:15 NE,
Horní Měcholupy-Kunice 09.09. 17:00 NE.
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Rozhovory Václava Tauera
Prezident Jiskry Domažlice Jaroslav Ticháček: „Pohárová utkání mají
svá specifika, překvapení se stávají.
My toto vítězství věnujeme našim
fanouškům a městu, za jejich podporu. Budějovice říkají, že jsou bez Řepky silnější, jinak přijely s kompletním
týmem, takže o to cennější výhra je.
Je to historický úspěch domažlické
kopané. Myslím, že i když se tu Tomáš
neobjevil, nikdo nelitoval, byla to
výjimečná událost, pěkný zápas okořeněný penaltovým rosztřelem, kde to
bývá loterie. Vprvní půli jsme chvílemi
měli ze soupeře přílišný respekt, ale šli
jsme krásným gólem do vedení. Ve
druhé půli se hra přelévala ze strany
na stranu. Každý úspěch se má oslavit,
takže si to užijeme, ale v sobotu nás
čeká zápas s SKHlavice, ten je pro nás
důležitý."
Trenér SK Dynamo Č. Budějovice
Jiří Lerch: „Jeli jsme sem za pro nás
složité situace, chtěli jsme se výhrou
tady od toho odpoutat. S výkonem
můžeme být spokojeni, ale štěstíčko
se od nás odklonilo. Gratuluji Domažlicím k heroickému a obětavému výko-

nu a zaslouženému postupu. V první
půli jsme měli šance, ale inkasovali
jsme krásnou střelou z pětadvaceti
metrů do šibenice, to s mužstvem,
které není v psychické pohodě zacloumalo. Ale ve druhé půli jsme se zvedli,
kluci bojovali, výsledek se už nám však
zvrátit nepodařilo. Tomáš Řepka tu
nebyl, měl po utkání s Brnem problémy s kolenem, netrénoval a proto ani
nepřijel.“
Rudolf Otepka, SK Dynamo Č.
Budějovice: „At' je to jak chce, pohár
je atraktivní, proto jsme se na něj
připravovali a bylo naším cílem postoupit. To se bohužel nepovedlo.
Pohárové zápasy ale takové bývají,
soupeř se chce před pěknou diváckou
návštěvou vytáhnout na ligový mančaft, a když k tomu nepřistoupíte od
začátku zodpovědně, můžete prohrát.
Penalty jsou loterie, ale to nás vůbec
neomlouvá. Nechci se nad soupeře
nějak povyšovat, ale jako prvoligový
tým jsme tady prostě měli vyhrát.
Doufám, že tohle byla poslední kapka,
ted' už se musíme odrazit, protože
nyní jsme na úplném dně. Ten týden
do ligy musíme potrénovat, pořádně
se připravit a konečně zabrat."
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Milan Braun, Jiskra Domažlice:
„Sice jsme o víkendu utrpěli vysokou
porážku v Zápech, ale ukázalo se, že
soupeř je na tom ještě hůř. Věřili jsme
si i díky Mundově nápadu v pondělí,
takže máme něco navíc na posezónní
oslavu. V první půli jsme Budějovice
asi překvapili, byli jsme důrazní, nebezpeční, včas u hráčů, měli jsme
možná i více ze hry, více vyložených
situací. Ve druhé půli už jsme hráli na
výsledek. Zápas s prvoligovým mužstvem byl hodně náročný, od 80.
minuty už jsme moc nestíhali, do
brejků jsme už pak chodili jen sporadicky, ale ukázalo se, že někteří z nás
by klidně na první ligu mohli mít. Slavit
se bude, většina kluků si na zítřek v
práci vzala dovolenou, ale já ne, jdu
domů, mám toho dost. Když jdu na
penaltu, nebývám nervózní, ale tentokrát jsem byl. Jindy čekám, až co
udělá gólman, dneska jsem na nic
nečekal, věděl jsem, že mu to dám
doprava. Penalty jsme trénovali včera,
šli nám fantasticky, ale zrovna já ji
ještě se dvěma klukama nedal. Oni už
mě ale naši brankáři znají, vědí, jak je
kopu. A Houdy je navíc chytat umí."

Podruhé se rezerva Jiskry
představila v krajském přeboru na domácím trávníku a
hned v okresním derby s
exdivizním Kolovčem. V jeho
kádru jsou stále velká fotbalová jména a mladíci Benfiky k
nim zpočátku přistupovali s
respektem. Favorizovaní
hosté, kteří jsou jedním z
aspirantů na vítězství v krajském přeboru, převzali hned
od začátku taktovku zápasu
do svých rukou, svojí kombinační hrou, technikou a důrazem převyšovali snaživé a
obětavě hrající domažlické
mladíky a po úvodní čtvrthodince, kdy se domácím dařilo
držet s nimi krok, bylo jen
otázkou času, kdy se zkušenost prosadí i gólově. Nakonec padly do Lorencovy sítě
dva góly, oba od kanonýra
Šperla a to je pro domácí, kteří si
vypracovali výrazně méně šancí
přijatelný výsledek.
Nejprve si hostující obrana poradila
se zpětnou přihrávkou domácího
Janečka, která nenašla adresáta, a
poté již začali hosté zvedat taktovku.
V 10. minutě se po pravé straně
prosmýkl Tomáš Došek, jehož střelu
z úhlu Lorenc vyrazil roh.
Kolovečští praktikovali svůj
způsob hry, kdy se na ofsajdové hraně pohybují oba útočníci, kteří si zabíhají na přihrávky
za obranu a vsází na to, že po
několika
odpískaných
ofsajdech to jednou vyjde a
bude z toho tutovka. Tento
špatně bránitelný způsob hry,
domácím dělal velké problémy
a měli dlouho štěstí, že hosty
nepustily do zakončení odpískané ofsajdy. Ve 13. minutě
zblokovali domácí střelu T.
Doška z 18 metrů a o pět
minut později zneškodnil šanci
téhož útočníka pádem pod
nohy brankář Lorenc. Domácí
gólman pak vytlačil na roh tr.
kop Lukáše Doška, který jej
rozehrál zleva, Lorenc míč
vyboxoval ke Šperlovi, ale jeho
střelu z úhlu domácí srazili na
další roh. Ve 25. minutě našel
centr L. Doška nabíhajícího Baxu, ale
jeho volej z 18 metrů mířil vysoko. O
dvě minuty později chyboval hostující
Černohorský při rozehrávce, míč
získal Hartl, který se hnal k Jančově
brance, ale místo zakončení volil
přihrávku naslepo, kterou kolovečtí
zachytili. Ve 29. minutě odcentroval
zleva hostující Milota, Lorenc míč jen
vyboxoval k Rejhtarovi, jehož volej ze
17 metrů skončil vedle pravé domažlické tyče. Po půlhodině hry o
sobě dali vědět domácí, když Rojt
vysunul nabíhajícího Hartla, ale jeho

střelu zleva ze 14 metrů vytlačil
Janča na roh. Kolovečtí se opět několikrát chytili do ofsajdové pasti, ale
jinak tomu bylo ve 37. minutě, kdy si
na dlouhý Milotův nákop zaběhl za
dezorientovanou domácí obranu
Šperl, míč stačil propasírovat pod
tělem vybíhajícího Lorence, aby jej
zblízka usměrnil do prázdné branky –

0:1. Pět minut před obrátkou měl na
kopačce vyrovnání Hartl, který se
dostal do brejku, ale když se kličkou
zbavil dotírajícího obránce, trefil ze
14 metrů jen výborně vyběhnuvšího
Janču. Ve 45. minutě pronikl po
pravé straně hostující Baxa, našel
nabíhajícího Černohorského, ale jeho
volej ze 14 metrů stačil Lorenc výtečně vytlačit na roh. A když střela či
centr L. Doška minula pravou tyč
domažlické branky šli do kabin s
jednogólovým náskokem hosté.
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Obraz hry se nezměnil ani
po obrátce a rohový kop
Krumla musel Lorenc vytlačit na roh, poté domácí
odvraceli další dva Krumlovy
centry a nakonec nebezpečí
pro Be nfiku sko nčilo
ofsajdem Šperla. Domácí se
ukázali v 53. minutě, kdy se
přes dva soupeře pěkně u
lajny uvolnil Bláha, odcentroval, ale Hošek hlavou
usměrnil míč vedle vzdálenější Jančovy tyče. O tři
minuty později skončil výlet
Baxy soubojem s domácím
Pavlíčkem a odkopem od
Lorencovy branky. V 61.
minutě srazili hosté Bláhův
centr na roh, který rozehrál
zleva Ferra a Janča vyboxoval míč na další roh. O
chvilku později se po Milotově výletu podél levé lajny a
přesném centru radoval z další branky Šperl, ale gól nebyl pro ofsajd
uznán. Hosté měli trvalou převahu,
domácí neudrželi míč, v tísni se často
uchylovali k pouhému odkopávání a
kolovečtí tyto odkopy s přehledem
sbírali. V 72. minutě utekl po pravé
straně hostující Černohorský střelou z
12 metrů trefil jen tělo gólmana
Lorence, odražený míč však
stihl od brankové čáry
přihrát zpět volnému Šperlovi, který jej z malého
vápna odklidil do prázdné
branky – 0:2. V 73. minutě
měli domácí šanci na kontaktní gól, ale po pěkném
průniku Laška po levé straně a centru, mířil Brichcín
volejem z 10 metrů jen
těsně vedle levé Jančovy
tyče. Poté se neujala po
centru Rejthara střela Černohorského a centr L. Doška domácí odvrátili. V 85.
minutě sebral těsně před
Kadlecem Fillingerův centrovaný míč Lorenc. Když pak
skončily na domácí brankou
střelecké pokusy Šperla
hlavou a Černohorského,
bylo to v zápasu vše.
Před 400 diváky řídil rozhodčí Cihlář. ŽK: 1:0.
Jiskra Domažlice B: Lorenc –
Pavlíček, Ferra, Neumann, Rojt (80.
Kubr) – Hošek (56. Lešek), Waldmann, Vísner, Soukup (68. Brichcín)
– Janeček (46. Bláha), Hartl. Trenér:
Ivan Rybár.
Slavoj Koloveč: Janča – L. Došek,
Duchoň (75. Kadlec), Vlček, Milota –
Rejthar (80. Fillinger), Černohorský,
Baxa, Kruml – T. Došek, Šperl. Trenér: Stanislav Kamarýt.
„Byl to vyrovnaný zápas, obávali
jsme se domácích, protože jsou to
mladí a běhaví kluci. Rezerva ´áčka´

je vždy o tom, že se hráči chtějí prosadit do A mužstva, že makají. Jiskra
měla nebezpečné standardní situace.
Ve druhém poločase po vstřelení
druhého gólu jsme byli lepším týmem.
Byl to velice kvalitní zápas," uvedl
záložník Slavoje Koloveč Roman
Baxa.
„Vyspělostí a fotbalovostí jsme zápas
zvládli dobře, ale výkon to nebyl
úplně nejideálnější. Byly tam velké
šance, které jsme nedokázali proměnit. Domažlické mužstvo tvoří mladí
kluci, jsou ještě zbrklí. S hrou nejsem
až tak spokojen, ale výsledek bych
bral. Teď nás čeká doma Stod. S
takovými soupeři je naší povinností
myslet jenom na tři body, těžko můžeme říkat, že nám stačí remíza,"

uvedl Stanislav Kamarýt, trenér
Slavoje.
„Bylo vidět, že Koloveč má mnohem
vyzrálejší mužstvo než my. Hodně
jsme byli pozadu u balonu, potom to
byla otázka času, kdy nám vstřelí gól.
My jsme čekali, že nebudou moc
běhaví, že to budou hrát víc do kombinace. Naší blbostí jsme si zápas
prohráli sami, kdybychom využili
šance, tak by výsledek vypadal jinak.
Teď nás čeká další těžký soupeř, FC
Chotíkov. Dnešní zápas musíme hodit
za hlavu a začít úplně od začátku a
přivést nějaké body. Ideální by byla
výhra," míní záložník Jiskry Filip
Soukup.
„Byla to zasloužená výhra hostů, kteří
nás přehráli fotbalovostí. Byla otázka,
kdo vstřelí první gól. Kdybychom měli

V dalším pokračování České fotbalové
ligy zajížděli třetiligoví fotbalisté Jiskry
Domažlice na stadionek SK Zápy
nedaleko Brandýsa nad Labem. Trenéři Jiskry opět nemohli počítat se stoperem Bauerem, který má angínu, dále
chyběli obránci Mandous (příušnice) a
Strejc (horečka).
Úvodních dvacet minut bylo v režii
domácích, kteří vstřelili dvě branky.
První padla ve 3. minutě po kombinaci, kdy Růžička nechal ve vápně volného Glasnoviče, který prostřelil gólmana Houdka. V 18. minutě centroval
domácí Hradecký zprava na Málka,
který hlavičkou do protipohybu gólmana zvýšil na 2:0. Poté se hra vyrovnala
a zápas moc šancí nenabídl. Až po
půlhodině Jiskra snížila Mužíkem na
poločasových 2:1.
„Ve druhém poločasu jsme se snažili,
měli jsme tlak, rozhodčí nám neodpískal jasný pokutový kop. Potom jsme
dostali branku ze standardní situace,
kdy naši hráči ještě měli v hlavě neodpískanou penaltu a ztratili koncentraci.

Tím bylo po fotbale," přibližuje trenér
Jiskry Stanislav Purkart třetí gól, který
po hodině hry vsítil hlavou domácí
Doležal. Za osm minut to bylo 4:1,
opět neubráněná standardní situace a
Málek opět hlavou zvýšil. V 90. minutě
se hosté nastěhovali do pokutového
území domácích, střídající Waldmann
však chyboval a po úniku Chrobáka
Glasnovič pečetil výhru Záp - 5:1.
Podle Purkarta sehráli domažličtí
fotbalisté naivní partii. „Nechytili jsme
začátek a do dvacáté minuty to bylo
2:0. Potom jsme měli převahu, snížili
jsme, jenže místo vyrovnání jsme po
ztrátě koncentrace inkasovali potřetí a
vzápětí počtvrté. Výsledek je krutý,
obraz hry tomu neodpovídal. Bohužel
to se ve fotbale stává, my jsme hráli a
soupeř dával góly." Jiskra podle něj
doplácí na to, že prakticky každé
utkání hraje se třemi i čtyřmi novými
lidmi. „V tomto utkání jsme měli z pěti
de-fenzívních hráčů tři jiné, než minule. Chybí souhra," říká.

Ligové Dynamo České Budějovice
zklamalo mnohé z téměř patnácti
stovek diváků, když na trávníku neviděli největší jihočeskou hvězdu –
fotbalového rebela Tomáše Řepku,
který vůbec do Domažlic nedorazil.
Kromě něj a Otepky nastoupili favorizovaní hosté k zápasu 2. kola Poháru
České pošty v nejsilnější sestavě a
svojí fotbalovostí převzali režii větší
části zápasu do svých rukou. Domácí,
kteří předvedli velkou bojovnost a
nasazení, nastoupili s kombinovanou
obrannou řadou, když nemocné či
zraněné Tesaře, Bauera a Mandouse

nahradili Růžička, Matas a Bárta. Na
pravé straně obrany dostala před
Strejcem přednost čerstvá posila
Mateusz Pyrka. Když se na konci
poločasu dostali domácí do vedení
nádhernou střelou Malého, nasadil
budějovický trenér Lerch, který prozatím vede mužstvo po odvolaném
Františku Ciprovi, do druhé půle Rudolfa Otepku. Vyrovnání přinesla
hlavička Brazilce Sandra v 54. minutě,
ale dalšího gólu v řádné hrací době už
jsme se na Střelnici nedočkali a tak
přišly na řadu penalty. Když pak ve
třetí sérii Houdek vystihl a zneškodnil

štěstí, tak jsme mohli dát první branku my. Dobré utkání odehrál Jirka
Hartl a světlé okamžiky měl Libor
Bláha ve druhém poločase. Obrana
odvedla svoji práci dobře, až na ten
první gól, kdy tam bylo špatné zajištění. Nejsem zklamaný z prohry, soupeř
byl prostě lepší a nastavil nám zrcadlo, že nás čeká spousta práce, aby
naši hráči mohli hrát prim v krajském
přeboru. Teď nás čekají další dva
těžké zápasy, Chotíkov a pak doma
Klatovy. Nepříjemní soupeři, kteří
budou patřit do horní poloviny tabulky. Další zkouška ohněm. Do Chotíkova jedeme bojovat a urvat nějaký
bod, protože potom doma Klatovy
budou kvalitou ještě lepší," říká
trenér Jiskry Ivan Rybár.

„Jeden z nejlepších našich zápasů za
poslední dva roky. Mladí hráči Domažlic, někteří z Plzně, přijedou na
vesnici jako mistři světa a místo hry se
věnují diskuzím s rozhodčími, potom
je výsledek takový jaký je. Nechali se
zbytečně unést emocemi, čemuž
pomohlo i kontraproduktivní vedení
trenérem Pukartem. Těch gólů mohli
dostat klidně osm," uvedl asistent
trenéra a sekretář SK Zápy František
Mařek. „Byl tam sporný moment, kdy
mohl rozhodčí písknout penaltu. Kdyby jí pískl, tak by byla."
„Přál jsem si, abychom před pohárem
s Českými Budějovicemi uhráli co
nejlepší výsledek a tím pozvali diváky.
Ale jsme na tom bohužel podobně
jako Budějovice. Nemá smysl řešit,
zda venku prohrajete 2:0 nebo 5:1.
Nebudeme z toho dělat tragédii, dnes
jsme chtěli dát hráčům volno, místo
toho si to vyříkáme a pravíme se na
středeční zápas," dodává Purkart.
(poj)
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střelu Markoviče, zatímco všichni
ostatní exekutoři byli úspěšní, zavládla
na Střelnici obrovská postupová radost.
Po úvodním uťukávání rozehrál v 5.
minutě rohový kop Rýdel, míč se od
Malého zad odrazil k Novákovi, jehož
střelu z 8 metrů domácí brankář Houdek výtečně vyrazil na roh. O minutu
později poslal na druhé straně Mužík
dopředu Leitla, jehož centr zprava
srazili hosté na roh, který rozehrál
zprava Mužík, ale nepřehlednou situaci
před Daňkem nakonec českobudějovičtí vyřešili odkopem. V 8. minutě

napřáhl z 18 metrů Klesa, ale
jeho nebezpečnou střelu Houdek
výborně vytlačil na roh. Na druhé
straně stačil těsně před nabíhajícím Klesou odvrátit míč na roh
Bárta. V 10. minutě se opět
vytáhl Houdek, když vytlačil na
roh míč směřující k pravé tyči po
tr. kopu Sandra. O dvě minuty
později hlavou těsně nedosáhl na
Došlého centr na malém vápně
Veselý. Ve 24. minutě odvrátil
Hanzlíkův centr Růžička a vzápětí
se po nevydařeném odkopu
Matase dostal ke střele z 12
metrů hostující Markovič, ale
nechal pouze vyniknout brankáře
Houdka, který míč reflexivně
vyrazil nohou na roh. Ve 27.
minutě poslal centr Sandra zleva
hlavou daleko vedle vzdálenější
Houdkovy tyče, z malého vápna Klesa
a vzápětí skončil závar před domažlickou brankou po Rýdelově tr. kopu
odpískaným útočným faulem. Domácí
o sobě dali vědět po půlhodině hry,
ale Braun usměrnil Mužíkův tr. kop
hlavou z 10 metrů vedle pravé
Daňkovy tyče. O minutu později
si po akci Bárty nepřesně zpracoval jeho centr zleva Malý a bylo
po šanci na střelu. Ve 33. minutě
po Rýdelově tr. kopu vznikl před
domácí brankou závar, ve kterém
se dostal ke střele z 9 metrů
Markovič, ale trefil jednoho ze
soupeřových zadáků a odražený
míč zachytil Houdek. S blížícím se
koncem poločasu domácí vyrovnali hru v poli a hnáni diváky se
snažili o ztečení soupeřovy branky. Nejprve ještě domácí gólman
zachytil míč těsně před nabíhajícím Markovičem, ale ve 42. minutě sklepl centr směřující do Daňkova pokutového území Leitl
přesně Malému, který se uvolnil a
krásnou střelou zpoza šestnáctky
pod levou šibenici nedal Daňkovi
šanci – 1:0. Dvě minuty před
obrátkou poslal dopředu domažlický Leitl nabíhajícího Došlého,
ale jeho střelu z úhlu stačili hosté
srazit na roh.
V úvodu druhé půle nejprve zastavil
akci hostů ofsajd a na druhé straně si
Daněk poradil s centrem Veselého.
Hosté byli opět aktivnější a častěji se
tlačili před domažlickou branku. Ve
48. minutě stačil centr Sandra,
mířící na rozběhnutého Javorka
výborně v poslední chvíli odvrátit
hlavou Bárta, míč se však dostal k
nehlídanému Markovičovi, jehož
střela ze 17 metrů minula levou
Houdkovu šibenici. O pět minut
později po Sandrově rohovém
kopu Riegel hlavou ze 12 metrů
mířil nad Houdkovu branku. V 54.
minutě si na dlouhý křížný centr
zprava naběhl Sandro, kterého
neuhlídal Pyrka a hlavou zleva
přes vybíhajícího Houdka srovnal
na 1:1. O tři minuty později skončila technická střela Otepky vedle
levé Houdkovy šibenice a na

druhé straně se tr. kop Mužíka odrazil
k Bártovi, jehož volej ze 22 metrů jen
těsně minul Daňkovu levou tyč. Po
hodině hry musel zasahovat před
nabíhajícím Javorkem Houdek a na
druhé straně hosté zblokovali Malého

střelu z 18 metrů. Domažličtí měli
šanci na vedení v 65. minutě, kdy tekl
po pravé straně Braun, centrem našel
volného Došlého, který se ocitl tváří v
tvář Daňkovi, ale z 10 metrů trefil jen
tělo padajícího gólmana. Čtvrthodinu
před koncem našel českobudějovický
Otepka volného Nováka, ale jeho

bombu z šestnáctky vyrazil
Houdek k Javorkovi, který
hlavou z 10 metrů přestřelil
jeho branku. V 78. minutě
zneškodnil Daněk míč směřující k levé tyči po Mužíkově tr.
kopu a na druhé straně se
musel Houdek pořádně natáhnout, aby stačil posunout
centrovaný míč, na který si u
levé tyče nabíhal Klesa. Deset
minut před koncem se dostal
ke střele ze 14 metrů domácí
Dvořák, ale Daněk výborně
míč vyrazil a následná střela
Došlého z 22 metrů skončila
na těle soupeřova zadáka. V
83. minutě stačil pronikajícího
Markoviče odkopem zastavit
Růžička a míč zachytil Houdek, aby o tři minuty později
vyřešili na druhé straně po Mužíkově
tr. kopu závar před Daňkem hosté
odkopem. Hrálo se nahoru dolů a
stejně jako v první půli i s blížícím se
koncem druhého poločasu domácí hru
v poli vyrovnali. V 86. minutě vyboxoval Mužíkův rohový kop do
pole Daněk a na druhé straně zasahoval těsně před
nabíhajícím Řezníčkem Houdek. Ten musel na zem i o
chvilku později, aby zneškodnil rodící se šanci Klesovi,
vzápětí těsně nedosáhl na
Hanzlíkův centr nabíhající
útočník hostů a stejně se
vedlo na druhé straně
Bezděkovi při centru Došlého. Vše se mohlo rozhodnout
v nastaveném čase, ale
domácí zachránila od pohromy po Javorkově střele z 20
metrů levá tyč Houdkovy
branky.
O výsledku zápasu tak musely rozhodnout pokutové
kopy. Když za hosty proměnili Otepka a Řezníček, za
domácí Mužík a Dvořák,
přišla třetí série, ve které
Houdek vystihl Markovičovu střelu k
levé tyči a zneškodnil ji. Za hosty pak
své pokusy proměnili Rýdl a Riegel, za
domácí Došlý a Braun a na Střelnici
vypukla obrovská radost z postupu do
třetího kola Poháru České pošty, kde
Jiskru čeká celek FK Pardubice.
Před 1420 diváky řídil rozhodčí
Lerch. ŽK: 3:1.
Jiskra Domažlice: Houdek
– Pyrka, Růžička, Matas,
Bárta – Leitl (69. Bezděk),
Malý (85. Bauer), Braun,
Mužík, Došlý – Veselý (57.
Dvořák). Trenér: Stanislav
Purkart.
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SK Dynamo České Budějovice: Daněk – Novák,
Riegel, Lengyel, Hanzlík –
Klesa, Rýdel, Javorek, Sandro (82. Řezníček) – Markovič, Němec (46. Otepka).
Trenér: Jiří Lerch.

