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Divize, sk. A
6. kolo:
Admira Praha-Tachov 1:0, Doubravka-Malše Roudné 8:0,
Aritma Praha-MAS Táborsko B 15.09. 10:15 SO, ŠtěchoviceMilevsko 16.09. 16:30 NE, Hořovicko-Čížová 0:0, Český Krumlov-Benešov 0:0, Rokycany-Přední Kopanina 2:0, Nové Strašecí
-Chrást 1:3.
7. kolo: Chrást-Admira Praha 4:0, Přední Kopanina-Nové
Strašecí 0:3, Benešov-Rokycany 0:2, Čížová-Český Krumlov
1:0, Milevsko-Hořovicko 1:1, MAS Táborsko B-Štěchovice 0:1,
Malše Roudné-Aritma Praha 1:2, Tachov-Doubravka 1:1.
8. kolo: Admira Praha-Doubravka 30.09. 10:15 NE, Aritma
Praha-Tachov 29.09. 10:15 SO UMT, Štěchovice-Malše Roudné
30.09. 16:30 NE, Hořovicko-MAS Táborsko B 29.09. 16:30 SO,
Český Krumlov-Milevsko 28.09. 16:00 PÁ, Rokycany-Čížová
28.09. 16:30 PÁ, Nové Strašecí-Benešov 29.09. 16:30 SO.
Chrást-Přední Kopanina 28.09. 16:30 PÁ.
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Krajský přebor
6. kolo:
Klatovy-VD Luby 4:0, Horažďovice-Vejprnice 2:0, Horšovský
Týn-Holýšov 4:0, Sušice-Přeštice 3:3 PK 4:1 , Hor.Bříza-SK ZČE
0:4, Koloveč-Rapid 3:0, Chotíkov-Příkosice 3:1, Domažlice BStod 2:3.
7. kolo:
Stod-Klatovy 0:4, Příkosice-Domažlice B 2:0, Rapid-Chotíkov
2:2 PK 2:4, SK ZČE-Koloveč 0:3, Přeštice-Hor.Bříza 3:0, Holýšov-Sušice 0:1, Vejprnice-Horšovský Týn 4:0, VD LubyHoražďovice 0:1.
8. kolo: Klatovy-Horažďovice 29.09. 16:30 SO, Horšovský Týn
-VD Luby 29.09. 16:30 SO, Sušice-Vejprnice 30.09. 16:30 NE,
Hor.Bříza-Holýšov 29.09. 16:30 SO, Koloveč-Přeštice 30.09.
16:00 NE, Chotíkov-SK ZČE 29.09. 16:30 SO, Domažlice BRapid 30.09. 16:30 NE, Sod-Příkosice 29.09. 16:30 SO.

I. A třída
6. kolo: Zruč-Černice 0:3, Bolevec-Sp.Poříčí 1:1 PK 2:4,
Chlumčany-Stříbro 0:1, Nepomuk-Dl.Újezd 4:2, Žihle-Nýrsko
4:4 PK 4:1, T.Přimda-M.Touškov 3:2, Rokycany B-Svéradice
4:1, Rozvadov-Nýřany 1:1 PK 3:2.
7. kolo: Nýřany-Zruč 4:2, Svéradice-Rozvadov 2:6, M.Touškov
-Rokycany B 3:1, Nýrsko-T.Přimda 2:0, Dl.Újezd-Žihle 6:2,
Stříbro-Nepomuk 0:1, Sp.Poříčí-Chlumčany 2:2 PK 6:5, Černice-Bolevec 1:1 PK 4:3.
8. kolo: Zruč-Bolevec 29.09. 16:30 SO, Chlumčany-Černice
29.09. 16:30 SO, Nepomuk-Sp.Poříčí 29.09. 16:30 SO, ŽihleStříbro 29.09. 16:30 SO, T.Přimda-Dl.Újezd 29.09. 16:30 SO,
Rokycany B-Nýrsko 30.09.16:30 NE, Rozvadov-M.Touškov
30.09. 16:30 NE, Nýřany-Svéradice 30.09. 16:30 NE.

I. B třída
4. kolo:
Holýšov B-Klenčí 2:4, Lhota-Postřekov 0:0 PK 1:3, MrákovHeřm.Huť 2:1, Merklín-Koloveč B 4:5, Ch.Újezd-Chod.Planá
5:3, Tlumačov-Horšovský Týn B 0:1, Staňkov-Zbůch 5:2.
5. kolo:
Zbůch-Holýšov B 2:1, Horšovský Týn B-Staňkov 1:8,
Chod.Planá-Tlumačov 3:0, Koloveč B-Ch.Újezd 3:2, Heřm.HuťMerklín 5:6, Postřekov-Mrákov 2:2 PK 4:5, Klenčí-Lhota 0:4.
6. kolo:
Holýšov B-Lhota 30.09. 16:30 NE, Mrákov-Klenčí 30.09. 16:00
NE, Merklín-Postřekov 30.09. 13:30 NE, Ch.Újezd-Heřm.Huť
29.09. 15:00 SO, Tlumačov-Koloveč B 30.09.15:00 NE, Staňkov-Chod.Planá 30.09. 16:00 NE, Zbůch-Horšovský Týn B
29.09. 16:30 SO.
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Po nevydařeném předehrávaném
17. kole, ve kterém Jiskra ještě v
86. minutě vedla 1:2, aby nakonec v Karlových Varech prohrála
gólem v nastaveném čase 3:2,
přivítali domažličtí na
svém trávníku v nedělním
dopoledne svého tabulkového souseda - 13. SK
Kladno. Domácí na 12.
místě měli aktuálně devět
bodů,
zatímco
hosté
bodů sedm, ale vyrovnaný souboj se nekonal domažličtí svého soupeře
po většinu zápasu přehrávali, hosté zatažení
před svojí šestnáctkou se
sice občas pokoušeli o
rychlé protiútoky, ale k
ohrožení
Ticháčkovy
branky se prakticky nedostali. Domácím hra „do
plných“ také dělala problémy a do šancí se rovněž dostávali jen těžko.
Rozhodnutí přinesla standardní
situace, po které rozvlnil síť za
Hůlovými zády hlavou Matas a
domácí si v zápasu, který příliš
fotbalové krásy nepřinesl, zaslouženě připsali tři body.
Domácí začali hned od začátku
ofenzívně a ve 4. minutě musel
po závaru před svojí brankou
zasahovat kladenský brankář
Hůla. O tři minuty později rozehrál domácí Mužík tr. kop, ale
Bauer hlavou z 8 metrů kladen-

skou branku minul. V 9. minutě
se domácí fanouškové zlobili, že
nebyl zákrok hostujícího brankáře
na pronikajícího Bezděka potrestán penaltou a o chvíli později na

druhé straně po akci Švanbery
po pravé straně, utekl míč tomuto kladenskému útočníkovi za
brankovu čáru. Po čtvrthodině
hry byl po Mužíkově tr. kopu
odpískán útočný faul jednomu z
domácích hráčů a o minutu později si kladenský gólman poradil
s Braunovým pokusem z 22 metrů. V 18. minutě stačil skluzem
vypíchnout míč domácí Bauer
útočícímu Bartošovi a o chvíli
později
tentýž
domácí
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stopér zastavil průnik Švanbery
stejně, jako skončila na druhé
straně akce Bezděka. Ve 26.
minutě zatáhl míč po levé straně
Mužík, centrem hledal nabíhajícího Bezděka, ale těsně před
ním stačil Hůla vyrazit míč
na roh. Vzápětí dostal
pěkný míč na hranici šestnáctky domácí Došlý, špatným zpracováním se však
připravil o náskok, a když
si připravil střelu, stačili
hosté míč zblokovat. Ve
28. minutě jen těsně nedoskočil na Mužíkův centr
zprava Bezděk a po půlhodině hry zblokoval na druhé straně centr pronikajícího Tótha domácí Pyrka,
aby Mužík míč odklidil do
bezpečí. Vzápětí se ocitl v
dobré střelecké příležitosti
domažlický Došlý, ale jeho
střelu ze 14 metrů stačil
Hůla vyrazit. Poté se k
slibnému průniku po levé straně
odhodlal kladenský Orolín, ale
míč mu v rozhodující chvíli utekl
za čáru vedle Ticháčkovy branky.
Ve 35. minutě si na Mužíkův tr.
kop nejvýše naskočil Braun, ale
hlavou z 8 metrů minul levou
Hůlovu tyč. Vzápětí vznikl po
centru Malého před brankou
hostů závar, který zakončil Bauer
hlavičkou vedle soupeřovy branky. Hostující brankář předvedl
své kvality pět minut před obrát-

kou, kdy vytlačil na roh
Dvořákovu střelu z 18 metrů, směřující k levé tyči a
zazářil ve 44. minutě, kdy si
parádně Bezděk poradil u
rohového praporku se dvěma soupeři, centrem našel
nehlídaného Bauera, jehož
hlavičku z 8 metrů, mířící k
levé tyči, reflexivně vytlačil
na roh.
Ve stejném duchu, herní
převahy Jiskry, se nesl i
úvod druhého poločasu.
První akci si však připsali
hosté, ale Žižka po Tóthově
centru volejem z šestnáctky
Ticháčkovu branku přestřelil. Poté se kladenští ubránili
centru Došlého a dvěma
Mužíkovým tr. kopům, aby
další možnost domácích
zmařil odpískaný ofsajd. V
56. minutě se do šestnáctky
hostů probil po levé straně
Došlý, ale střelou z šestnáctky, z dobré pozice
minul vzdálenější tyč Hůlovy branky. V 58. minutě, po
Bártově tr. kopu, stačili
Braunovu hlavičku srazit
kladenští na roh, po jehož
rozehrání se míč odrazil k
Bártovi, který však z 18
metrů Hůlovu branku přestřelil. Po hodině hry boxoval domácí gólman Ticháček Žižkův centr do pole a
na druhé straně se uvolnil
Veselý, jeho střelu z 20
metrů však hosté srazili na
roh. O dvě minuty později
se po špatné Braunově
rozehrávce ve středu hřiště dostal
k míči Tóth, ale jeho nebezpečnou akci zastavil výborným zákrokem Matas. Hosté na chvíli převzali iniciativu do svých rukou, ale
Žižkův pokus z 18 metrů mířil nad
Ticháčkovu branku. Domácí odpověděli střelou Bárty po závaru
před Hůlou, ale ten se překvapit

Branky: 20. Soukup, 66. Neumann 23. a 40. Heřman, 52. Lihm O. ŽK: 4:3
(Heřman, Kaas, Duchek). ČK: 1:2 (88.
Soukup - 61. Heřman, 71. Kaas).
Rozhodčí - Langmajer, delegát Legát.
Diváků - 80.
Sestava Stoda: Pochobradský Höfler, Dlouhý, Kaas, Bouřa - Lukášek
(90+1. Múčka), Duchek, Lihm O. (88.
Douša M.), Heřman - Snášel, Karlíček.
Trenér: Jaroslav Kubeš, asistent:
Václav Honal.

nenechal a míč zachytil. Vzápětí
museli domácí obránci zblokovat
Tóthovu střelu z šestnáctky na
roh a poté ještě zakončil další
akci hostů vysokou střelou z 25
metrů Žižka. Pak si s Mužíkovým
tr. kopem poradil Hůla stejně,
jako s pokusem Žižky na druhé
straně Ticháček. Domácí se po-

Komentář webu Slavoje k zápasu:
Důležité utkání pro oba týmy zahájili
lépe domácí a v prvních dvaceti minutách si udržovali územní převahu.
Hrálo se bez větších gólových příležitostí na obou stranách. Ve 20. minutě
však z první šance domažličtí udeřili.
Hartl přešel na naší pravé straně přes
Höflera a jeho přízemní centr trefil ve
skluzu Soukup přesně k tyči. Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat. Za
tři minuty rozehrál Dlouhý míč na
Snášela, který ho udržel a přihrál
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stupně vrátili do hry a opět
zatlačili soupeře před jeho
šestnáctku.
Výsledkem
jejich úsilí byl rohový kop,
který zleva rozehrál Mužík,
Bezděk hlavou u bližší tyče
míč prodloužil na nabíhajícího Matase, který jej hlavou
u vzdálenější tyče ze 2
metrů poslal do sítě, když
jej neuhlídal Švanbera –
1:0. Hosté poté vrhli vše do
útoku, ale domácí se ubránili při závaru před Ticháčkem a stejně tak i při Cafourkově centru v 83. minutě. O tři minuty později
našlápl k nádhernému sólu
přes tři domácí hráče kladenský Orolín, ale kousek
před šestnáctkou jej za
cenu žluté karty zastavil
Bárta. Když pak skončil
Orolínův tr. kop útočným
faulem a Mužíkův průnik na
druhé straně centrem od
brankové čáry, po němž se
míč odrazil do Hůlových
rukavic, bylo to vše a domácí, kteří dnes proti jednomu ze slabších soupeřů
více dřeli, než hráli fotbal,
se mohli radovat ze zasloužených bodů.
Branka: 77. Matas. Rozhodčí Ladislav Benedikt,
ŽK: 1:5 (86. Bárta – 6.
Žižka, 13. Bartoš, 50. Procházka, 82. Cafourek, 83.
Samek). Diváků: 360.
Jiskra Domažlice: Ticháček – Pyrka, Matas, Bauer,
Bárta – Malý (63. Veselý),
Braun, Mužík, Došlý – Bezděk
(84. Strejc), Dvořák.
Trenér:
Stanislav Purkart.
SK Kladno: Hůla – Lohoyda,
Procházka, Vavřička, Žižka –
Bartoň, Růžička, Samek, Orolín –
Tóth, Švanbera. Trenér: Daniel
Drahokoupil.

nabíhajícímu Lihmovi, jenž se dostal
do vápna a v pádu ještě stihl posunout
doleva Heřmanovi, pro něhož nebyl
problém zakončit do prázdné branky.
Tento moment naše hráče nastartoval
a zbytek poločasu odehráli velmi
aktivně a byli lepším celkem. Přidat
druhý gól mohl zhruba ve 35. minutě
Karlíček po Duchkově dlouhém autu.
Velice nejistému domácímu brankáři
Lorencovi vypadl míč z rukou, ale
Karlíček bohužel netrefil balon příliš
dobře a domažličtí hráči stihli odkop-

Zatímco v tachovských řadách zavládlo tak trochu zklamání, Doubravka
bod z cizího hřiště brala. „Bylo to pro
nás hodně těžké utkání. Získaný bod
je velmi dobrý, jsme za něj rádi" přiznal doubravecký lodivod Roman Vyleta. V sestavě Doubravky opět chyběl
zkušený exligista Ferenz Roth. „Zatím
ani netrénuje. Ke svalovému zranění
se přidaly ještě problémy s kolenem,"
vysvětloval Vyleta.
Skvělou sobotu prožili borci Chrástu,
kteří před vlastními diváky rozstříleli
pražskou Admiru 4:0. Byl to zápas Jaroslava Kovaříka. První branku vstřelil
v první půli sám a na další tři po obrátce přihrál. A byly to krásné akce jako přes kopírák. Kovařík vždy unikl a
jako na zlatém podnosu předložil míč
postupně Jaroslavu Sadílkovi, Jaromíru
Šimrovi a Davidu Královi. V otevřeném, velmi kvalitním utkání měla šance i Admira, ale výborný Luděk Šilhánek v brance Chrástu míč za svá záda
nepustil. „Zahráli jsme dobře a

kromě gólů nevyužili ještě další dvě tři
šance. Soupeř útočil, což nám vyhovovalo, chodili jsme do otevřené obrany
a poměrně dobře zakončovali. Po nejlepším výkonu přišla zasloužená výhra," pochvaloval si chrástecký trenér
Zdeněk Michálek. Zároveň doufá, že
vzestupný trend výkonnosti jeho mužstva, které vyhrálo v divizi podruhé za
sebou, se nezastaví. „Je to lepší než v
prvních kolech, ale nechci to zakřiknout," říká Michálek. S úsměvem hodnotil skvělé představení i prezident
klubu Luděk Vokoun. „Dali jsme vzpomenout na kvalitní herní projev z krajského přeboru i v daleko náročnější
soutěži a konečně jsme vyhráli i doma," těšilo Vokouna.
Do Benešova v neděli cestovali fotbalisté Rokycan s puncem vedoucího
celku divize. Příliš se jim nevěřilo, ale
mladé mužstvo, které nabylo zkušenosti v loňské sezoně, se nenechalo
zaskočit a dvakrát udeřilo v závěru.
Prakticky celých devadesát

minut drželi rokycanští borci domácí
koně na uzdě, šest minut před koncem unikl David Kubík a ideálně předložil míč Jiřímu Šíšovi, který vstřelil vedoucí gól. Únik si Kubík za chvíli zopakoval a tentokrát vyzval ke skórování
Jakuba Vaníčka. Hosté jásali, brali zaslouženou výhru 2:0, domácí byli zklamáni.
„V první půli to bylo vyrovnané, my
jsme se zaměřili na obranu a na brejky. Domácí měli nebezpečné standardky, ale šanci jsme jim nedovolili. Po
přestávce získal Benešov mírnou převahu, ale my jsme hráli zodpovědně a
hlavně trpělivě. V době, kdy chtěli domácí vstřelit za každou cenu gól, dokázali jsme rozhodnout po dvou akcích
Kubíka a stříleli jsme vždy prakticky do
prázdné branky," pochvaloval si průběh utkání rokycanský trenér Pavel
Aubrecht.
Jeho mužstvo ještě neprohrálo a vévodí v čele tabulky.

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Domažlice - Klatovy 3:2 (2:0), Tachov - Domažlice 0:1 (0:1)
Přeštice - Domažlice 1:3 (0:0), Domažlice - BKV Planá 6:1 (5:0)
Dorost mladší:
Domažlice - Klatovy 2:0 (1:0), Přeštice - Domažlice 0:1 (0:1)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice - Doubravka 6:5 (3:2)
SK Smíchov - Domažlice 0:8 (0:5)

Domažlice - Doubravka 2:0 (1:0)
SK Smíchov - Domažlice 2:2 (2:1) PK 4:3

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

7
5
4
4
4
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0

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

1
2
1
1
1
3
3
1
2
2
4
4
5
4
5
5
6
7

22: 7 21
13: 11 16
15: 8 15
13: 6 15
15: 11 15
17: 14 15
12: 9 13
11: 8 13
10: 8 12
12: 11 12
15: 17 10
9: 13 10
11: 12 9
9: 11 8
10: 17 7
10: 18 5
9: 17 4
6: 21 1

( 9)
( 4)
( 3)
( 3)
( 3)
( 3)
( 1)
( 1)
( 0)
( 0)
(-2)
(-2)
(-3)
(-4)
(-5)
(-10)
(-8)
(-8)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
6. kolo:
Hlavice-Kunice 1:3, Chrudim-Horní Měcholupy 3:0, ChomutovSparta Praha B 1:3, Karlovy Vary-Písek 16.09. 10:30 NE,
Roudnice n.L.-Strakonice 1908 16.09. 16:30 NE, Králův DvůrPřevýšov 16.09. 16:30 NE, Česká Lípa-Loko Vltavín 16.09.
16:30 NE, Zápy-Kolín 16.09. 16:30 NE, Domažlice-Kladno
16.09. 10:30 NE.
7. kolo:
Kladno-Hlavice 2:1, Kolín-Domažlice 1:3,
Loko
VltavínZápy1:0, Převýšov-Česká Lípa 0:0, Strakonice 1908-Králův
Dvůr 1:2, Písek-Roudnice n.L. 2:4, Sparta Praha B-Karlovy
Vary 0:0, Horní Měcholupy-Chomutov 4:2, Kunice-Chrudim
3:1.
8. kolo:
Hlavice-Chrudim 29.09. 16:30 SO, Chomutov-Kunice 29.09.
10:15 SO, Karlovy Vary-Horní Měcholupy 30.09. 10:30 NE,
Roudnice n.L.-Sparta Praha B 30.09. 16:30 NE, Králův DvůrPísek 30.09. 16:30 NE, Česká Lípa-Strakonice 1908 30.09.
16:30 NE, Zápy-Převýšov 30.09. 16:30 NE, Domažlice-Loko
7Vltavín 28.09. 16:00 PÁ, Kladno-Kolín 29.09. 10:15 SO.

kapitán Pikl, proti obraně Sparty ale
neuspěl. V 63. minutě navíc přidal
další gól Jánoš, který parádní střelou
nedal šanci Krbečkovi – 0:3. Otřesení domácí se ale stále nevzdávali. V
72. minutě se dobře orientoval u
pokutového území Pavlíček a vykřesal jiskřičku naděje – 1:3. Domácí

přidávali na důrazu, zlomové okamžiky se odehrály v 76. minutě.
Hosté se dvakrát provinili přestupky
v pokutovém území, píšťalka rozhodčího ale zůstala němá a tak se
skóre již neměnilo.
Branky: Pavlíček – Jirásek 2, Jánoš.
Rozhodčí: Šedivka – Monik, Valen-

ta. ŽK: 3:1. Diváci: 657.
Chomutov: Krbeček – Hyneš,
Kropík, Smrž, Pavlíček – Pikl, Kůžel,
Švec, Kwame – Nádeníček, Smola.
Střídali: Horáček.
Trenér: Luboš Urban.

Písek – V sobotním zápase
III. ligy prohráli fotbalisté
Písku na svém hřišti s
Roudnicí nad Labem a s pěti body nadále okupují až patnáctou
příčku tabulky.
Jak už jsme včera uvedli, Jihočeši v
utkání zcela propadli v defenzivní
činnosti, když nestačili ubránit soupeře hrozícího z rychlých protiútoků.
Utkání hodnotili trenéři obou mužstev takto:
Pavel Janeček, Roudnice nad
Labem: „V Písku jsem byl pětkrát
jako trenér Ovčár a ani jednou jsem
tady nevyhrál, podařilo se mi to až
nyní. Upozorňoval jsem hráče na to,
že se tady moc nevyhrává, přesto
jsme začali laxně a úvodních patnáct
bylo bylo z naší strany hodně špatných. Až po inkasovaném gólu začali
naši hráči více běhat a ještě do přestávky jsme zápas otočili na 2:1.
Ve druhém poločase na nás domácí
doslova vletěli, deset minut nás drželi na naší polovině, přesto se nám
podařilo vstřelit třetí branku. Od té
doby jsme už měli zápas zcela pod
kontrolou. Zvýšili jsme na 4:1, přesto se na hráče zlobím, že z velkého
počtu šancí již nevstřelili další góly.
Nakonec jsme vyhráli 4:2. Minulé
utkání skončilo 4:4, takže pokaždé

je zápas těchto mužstev velkou přestřelkou. Chceme hrát v horních patrech tabulky, takže jsme museli získat tři body. To se nám podařilo, a
tak jsem velice spokojený."

zení do utkání mužstvo takto
herně propadlo?

Řekl jste, že chcete hrát nahoře.
Znamená to, že případně pomýšlíte i na postup?

„Ano, nezastírám to. Chtěli bychom
hrát do třetího nebo čtvrtého místa.
A pokud se nám to podaří, v zimě si
sedneme a rozhodneme, zda do toho na jaře půjdeme nebo ne. Náš
klub dobře funguje, za což jsem velice rád. Uvidíme, jak se všechno bude dále vyvíjet."
Jaroslav Kostka, Písek:
„Soupeři jsme vítězství darovali, za
stavu 1:0 jsme měli hrát docela jiným způsobem. Hosté se chytili proměněnou penaltou, které předcházel
nesmyslný faul Pivoňky. Pak jsme si
dali nešťastný vlastní gól a po čtvrté
brance soupeře bylo rozhodnuto.
Laxním přístupem v obraně jsme
hostům zisk bodů hodně usnadnili.
Soupeř hrál na brejky, a ty se mu
dařily. Velmi špatným výkonem v
obraně jsme Roudnici výhru hodně
usnadnili."

Autor: Martin Petrů

„U Pivoňky to jsou individuální chyby, které by tak zkušený a kvalitní
hráč již neměl dělat. Nemohu pochopit, že zavinil tak nesmyslnou penaltu. A třetí gól jsme si dali sami.
Nepokryli jsme autové vhazování
hostí, jejichž jediný fotbalista dokázal mezi čtyřmi našimi hráči odcentrovat a my si dali vlastní gól. Bohužel, ten nás srazil do kolen. Takový
okamžik se tak zkušeným hráčům v
této soutěži nemůže stát. Pak už se
nám hrálo těžce, takže soupeř
vstřelil ještě čtvrtý gól. Hosté hráli
celý zápas na brejky a dokázali je
využít. Byli rychlí a úspěšní v zakončení."

Za týden sehrajete v Králově
Dvoře další ligové utkání. Sáhnete ke změnám v sestavě?

Do obrany se vrátili Pivoňka a
Kubiš, kteří v minulém zápase v
Karlových Varech nehráli. Jak si
vysvětlujete, že po jejich nasa-

„Musím si v klidu nechat všechno
projít hlavou a pak se uvidí. Někteří
hráči si svými výkony říkají o vyřazení ze sestavy. Pokud mají takový přístup k utkání, budou za týden sedět
na lavičce. Prvoligová Příbram hraje
svůj zápas v pátek, takže se budeme
snažit jejími hráči posílit náš tým na
maximum. Podobný výkon, jaký
jsme dnes předvedli, se už nesmí
opakovat."
Autor: František Bořánek

V sedmém kole České fotbalové ligy hostili v tréninkovém centru na Strahově
fotbalisté sparťanské rezervy
tým Karlových Varů.
Do prvního zakončení se dostal
po deseti minutách hry Kučera, který
se střelou bez přípravy snažil zužitkovat chytrou Čermákovu přihrávku
za obranu, mířil ale pouze do rukavic

připraveného brankáře Dvořáka.
Tato akce jako by předznamenala, v
jakém duchu se utkání ponese. První
poločas branku nepřinesl a pět desítek diváků sledovalo snažení domácího týmu, jenž byl slabší v koncovce.
Naopak hosté se prezentovali důslednou obranou.
Pět minut po začátku druhého poločasu si na Jánošův centr naskočil

kapitán Sparty Roman Polom a jeho
prudká hlavička jen těsně minula
horní roh hostující branky. Sparťané
takřka celou druhou půli nepustili
soupeře z vlastní poloviny, cestu k
zakončení ale hledali hodně složitě a
nakonec se ukázalo, že i marně.
Karlovy Vary si odvezly ze Strahova
nakonec bod za remízu 0:0.
Autor: Jan Čech

Hlavičtí na Kladně propásli
úvod a domácí z náporu v
první půlhodině vytěžili vedoucí gól po centru Samka a

zakončení Tótha. Hosté se ale zlepšili
a zaslouženě vyrovnali, když nejprve
střelu Petráška vykopl kladenský bek
z brankové čáry, ale v následném

závaru se nejlépe orientoval další
hlavický stoper Zdenka. Krátce po
změně však rozhodla hlavička domácího Bartoše po rohovém kopu.

Tachovští pět kol za sebou neprohráli a určitě si mysleli na tříbodový
úspěch i v tomto sledovaném derby.
Také se od úvodních minut do svého
soupeře zakousli, podle očekávání
měli převahu, ale s koncovkou to už
bylo podstatně horší. „Je to smůla.
Šancí jsme měli hodně, ale scházela
vždy ta poslední finální přihrávka,"
zalitoval tachovský trenér Zdeněk
Bečka. Přesto se jeho tým dostal po

přestávce do vedení. V 73. minutě
našel Karla Mančala na malém vápně
centr ze strany a na útočníka přeškolený obránce rozjásal spoluhráče i fanoušky. Zdálo se být vše jasné,
zvláště když domácí mohli v dalších
minutách skóre navýšit. Přišla však
poslední minuta a s ní přihrávka na
doubraveckého mladíka Pavla Jarinu,
který byl v úniku faulován Pavlem
Kašem a to nemohlo
6 znamenat nic

jiného než penaltu. Pavel Krejčí ji
proměnil a za konečnou remízu 1:1
získali hosté bod, který zřejmě už ani
nečekali.
„Ze šancí jsme měli dát na 2:0 a vše
by bylo jasné. Prohráli jsme hlavičkový souboj a následoval faul na Jarinu," viděl závěrečné minuty tachovský kouč. „Celý zápas jsme měli hru
ve své moci. Hosté hrozili z brejků a
v nich hlavně Jarina," dodal Bečka.

nout těsně před brankovou čárou. Za
dalších 5 minut se však už naši hráči
radovali. Snášel odcentroval do vápna, kde podstoupil důležitý souboj
Karlíček s Lorencem, který opět
nepředvedl dobrý zákrok a míč vyrazil
přímo k Heřmanovi a ten z voleje,
opět do prázdné brány, poslal náš
tým do vedení. Těsně před přestávkou ještě přišla série tří rohových
kopů. Nejprve mířil Duchek přímo do
branky a domácí brankář se štěstím
vyrazil. Druhý roh rozehrál opět
Duchek po zemi na velké vápno,
odkud střílel nabíhající Kaas tečovanou střelou těsně vedle. Třetí roh již
žádné nebezpečí nepřinesl a první
poločas skončil naším vedením 2:1.
Druhá půle začala tím nejlepším
způsobem. V 52. minutě se po standardní situaci ve zmatku v domažlickém pokutovém území nejlépe zorientoval Lihm a vstřelil třetí gól našeho týmu. V této chvíli vše vypadalo
velmi dobře a zdálo se, že naši hráči

Cenné vítězství na 220 km
vzdálené půdě vítěze České
fotbalové ligy z roku 2001 a
poté i účastníka druhé ligy
vybojovali v neděli fotbalisté
Jiskry Domažlice. FK Kolín,
který se do roku 1990
rovněž nazýval Jiskra, je
farmou Mladé Boleslavi,
takže Chodové čelili ohromné ofenzivní síle hráčů z
Gambrinus ligy. Jenže ani
Magera, Brunclík či Ondřejka druhému týmu soutěže k
výhře nepomohli, hosty s
výtečnými Matasem a
Bezděkem několikrát podržel skvělý Houdek v brance!
´Olejáři´ hned na začátku
pocítili, že je čeká pořádná
fuška. Už ve 3. minutě se
totiž rychlým nákopem za
obranu dostal pohotovou
leč slabou střelou do zakončení hostující Bárta. V 7.
minutě domácí zahrávali
rohový kop, jenže bleskový
protiútok hostů zažehnaný
na poslední chvíli znamenal
další klepnutí favorita přes
prsty. Domažličané byli v
úvodu aktivnější a o minutu
později za to byli odměněni.
Domácí obrana při Mužíkově
rohu z levé strany zapomněla na Matase a hráč s
famózní formou uklidil
hlavou míč k tyči – 0:1.
Domácí se z šoku oklepali
až ve 14. minutě, kdy si
Novotný po pěkné akci
narazil s Čadkem a Houdek
musel vyrážet jedovatou
střelu. Poté zahrozil i pravý záložník
´efká´ Ondřejka. Ve 21. minutě hlavičkoval mimo ´zařízení´ kolínský

již zápas v klidu dovedou do vítězného konce. V 59. minutě musel poprvé
vážněji zasahovat Pochobradský,
když dlouhý míč prodloužil Soukup k
Hoškovi a jeho střelu z bezprostřední
blízkosti náš brankář vyrazil na roh. V
61. minutě zkomplikoval cestu za
třemi body Heřman, který obdržel
druhou žlutou kartu. Od tohoto okamžiku získali domácí až do konce
zápasu převahu, ovšem díky neschopnosti jejich hráčů cokoliv vymyslet a také bojovnému a zodpovědnému výkonu našich hráčů si
nevytvořili téměř žádné šance. Snížit
však domažličtí dokázali již v 65.
minutě. Neumann nejprve střílel do
tyče, od které se míč odrazil přímo k
němu a dorážka do prázdné branky
již byla snadnou záležitostí. Slabou,
ale umístěnou střelou se o čtyři
minuty později prezentoval Hartl, ale
Pochobradský si s přehledem poradil.
V 71. minutě napodobil Heřmana i
Kaas a i on musel po druhé žluté

Štoček a také střela Brunclíka po
pěkném průniku středem hřiště skončila nad. Hosté se z narůstajícího tlaku
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předčasně do kabin. Domácí pokračovali ve své marné snaze a vytvořili si
již pouze jednu příležitost. 15 minut
před koncem pálil z voleje po přihrávce Pavlíčka těsně nad opět Hartl. Nic
víc naši hráči domažlickým mladíkům
nedovolili a naopak ještě sami mohli
v úplném závěru přidat pojišťující
gól. Po Höflerově přihrávce však
Karlíček z úhlu Lorence nepřekonal.
Vyloučen byl ještě, taktéž po dvou
žlutých, domažlický Soukup a po
dvouminutovém nastavení hlavní
rozhodčí zápas ukončil za stavu 3:2 v
náš prospěch.
V důležitém utkání tedy naši hráči
obstáli velmi dobře a konečně si
připsali první vítězství. Vzhledem k
průběhu do 60. minuty, kdy byli
lepším týmem a měli hru pod kontrolou a i k následné půlhodině o deseti
a poté dokonce o devíti hráčích,
kterou zvládli výborným způsobem,
jde navíc o vítězství zcela zasloužené.

Převzato z webu Sj. Stod

vymanili ve 29. minutě,
kdy Malý zakončil kombinaci ve středu zálohy
střelou na střed branky,
kde byl ale Hankic připraven. Další atak Jiskry ve
32. minutě byl zastaven
pro údajný ofsajd a
protestujícímu Veselému
se před očima zažlutilo. V
závěru poločasu došlo
před brankou Chodů k
závaru, ale když Houdek
pohotovým vypíchnutím
balonu Magerovi zhatil
šanci, zůstalo těsné
vedení Jiskře.
Čtyři minuty po návratu
na hřiště Houdek čaroval
při do té doby největší
šanci Kolína a Ondřejkovu umístěnou střelu po
samostatném průniku
vyrazil. Po hodině hry se
na hranici pokutového
území dostal k míči opět
Ondřejka, ale střela
levačkou o centimetry
minula Houdkem hájený
prostor. Hosté pak přečkali sérii domácích
centrů před vlastní branku. V 66. minutě obešel
´domažlický
expres´
Bezděk svého strážce a
jeho tečovaný centr
skončil na břevně kolínské branky. Při následném rohu domácí opět
ledabyle pokryli Matase a
ten znovu skóroval – 0:2.
V 70. minutě zabránil
kontaktnímu gólu Houdek, když vytěsnil Michálkovu střelu na
tyč. Za necelých deset minut se titíž
borci utkali znovu, a Houdek byl opět

úspěšnější, když se ve
vyložené šanci vrhl Michálkovi pod nohy a podržel tým. V závěru zápasu
se hrálo na jednu branku,
ale co to bylo Kolínu
platné, když se nedařilo
překonat ´batmana v
brance hostů´, jak přiblížili dění z kolínské arény
zpravodajové. Domácí
mašina se definitivně
zadrhla v 85. minutě, kdy
hosté využili zaváhání,
Malý našel centrem Veselého a ten z hranice brankoviště uklidil balon do
sítě – 0:3. Tři minuty před
koncem normální hrací
doby přece jen Ondřejka
hlavou Houdka překonal a
uzavřel gólový účet zápasu – 1:3, protože Magera
na konci čtyřminutového nastavení
trefil z přímého kopu jen břevno.
Střelec dvou gólů Jiskry Jan Matas: „Hrálo se na vedlejším hřišti,
atmosféra byla pěkná, přišlo hodně
diváků, také my jsme tam měli fanoušky. Co se týče zápasu, když to
srovnám s domácím utkáním s Kladnem, kdy jsme potřebovali dát brzy
gól, což se nám nepovedlo, a pak to
byla křeč, v Kolíně jsme mohli jenom
získat. Věděli jsme, že domácí předvádějí kombinační fotbal, proto jsme

Příkosice - Pátou porážku v řadě mají
na svém kontě fotbalisté Jiskry Domažlice B, kteří v sobotu dopoledne
nastoupili na menším hřišti v Příkopcích. Domácí Čechii byli v průběhu
utkání více než vyrovnaným soupeřem, ale opět doplatili na neproměňování vyložených šancí, kterých hlavně
v prvním poločase bylo mnoho. V
brance Benfiky nastoupil Lukáš Frei.
Po deseti minutách hry se hostující
Bláha na pravé straně zbavil obránce,
přihrál Hartlovi mezi malé vápno a
penaltu a ten z voleje přestřelil branku ležícího gólmana Vaníka. Benfika
byla při chuti, v 18. minutě opět Bláha
obešel z pravé strany hráče, udělal
kličku i vybíhajícímu brankáři, ale trefil
pouze tyč branky, od které se míč
odrazil podél brány. Dorážku dobíhajícího Hoška zblokoval do zámezí vracející se obránce. Domácí se osmělili
ve 26. minutě, ale Frei včasným
vyběhnutím šanci domácího Peška
zneškodnil. Ve 41. minutě přišel centr
z pravé strany na malé vápno před
prázdnou příkosickou bránu, protože
gólman stál u levé tyče, a Bláha místo
zakončení hlavou ztratil čas zpracováním, přesto stačil přihrát Hartlovi,
jeho nedůrazné zakončení ale domácí
vytěsnili mimo branku.
Ve druhém poločase začali opět hosté
aktivně, chodili do přečíslení dva na
tři nebo tři na čtyři, vždy však chybělo

nastupovali s cílem nedat jim prostor,
být u nich včas, hrát agresivně a
důrazně, což se nám dařilo. Zaskočili
jsme je, brzy jsme dali gól, pak jsme
byli na koni. V první půli to na nás
zkoušeli po zemi, ve druhé půli to
nakopávali na Mageru, který to sklepával na ostatní. Ten mě měl hlídat
při standardkách, ale při tom prvním
Mužíkově rohu to bylo proti sluníčku,
jen jsem nastavil hlavu. Po rohovém
kopu Mužíka jsem dal i druhý gól, třetí
přidal z brejku Veselý. Stálo při nás

finální zakončení. V 70. minutě Bláha
centroval z pravé strany před bránu,
míč proletěl brankovištěm, což překvapilo Hoška, který číhal na odražený
balon, a nešel tudíž do skluzu, jenž by
uklidil balon do prázdné branky.
Důležitým momentem utkání bylo
střídání Votípky, který poté dělal
problémy hostujícím hráčům, když si
díky své robustní postavě dobře pokryl míč. Právě Votípka byl u první
branky domácích v 73. minutě. Po
autovém vhazování si s balonem
pohrál, prostrčil ho Pražákovi na
hranici velkého vápna z boku, ten
chtěl centrovat, ale netrefil míč a
šťastným lobem přehodil Freie na
zadní tyč - 1:0. Hosté rozehráli, chtěli
jít do protiútoku, jenže domácí vybojovali míč, Votípka z první přihrál na
nabíhajícího hráče, ten po dvacetimetrovém sprintu přihrál podél vápna na
Štycha, který upravil, jak se později
ukázalo, na konečných 2:0. Jiskra
bohužel inkasovala branky, když sama
začala přebírat iniciativu a soupeř se
nedostal přes půlku. Poté měli dál
hosté častěji míč na kopačkách. Přišla
80. minuta, Hartl šel sám z pravé
strany, špatně trefil balon a ten směřoval do levé šibenice, jenže brankář
Vaník ho vyrazil na roh. V závěru
musel srážet na roh ostrý míč domácích Neumann.
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štěstí, protože domácí
trefili tyč a břevno, podržel nás Houdek. Kdyby se
jim povedlo vstřelit branku dříve, nevím, jak by to
dopadlo."
Trenér FK Kolín Roman Veselý: „Soupeř
hrál velice důrazně. Moc
nám toho nedovolil. Ač
jsme se připravovali na
standardky, dal z nich
dva góly. Druhý poločas
jsme si vytvořili spoustu
šancí. Byly tam tyče,
břevna, ale bohužel
produktivita byla malá.
Každá porážka bolí,
zejména ta na domácím
hřišti. Myslím si, že ta
dnešní byla ale hodně
krutá. Výkon mužstva si
zasloužil body, ale takhle
to ve fotbale někdy chodí."
FK Kolín: Hankic – Novotný, Biško,
Jelínek (59. Michálek), Nešpor (75.
Sedláček), Čapek, Magera, Štoček,
Brunclík, Ondřejka, Šourek.
Jiskra Domažlice: Houdek – Růžička, Mandous, Bauer, Mužík, Malý,
Veselý, Bárta (90. Lukeš), Bezděk (89.
Došlý), Matas, Pyrka (69. Strejc).
Branky: 87. Ondřejka – 8. Matas, 68.
Matas, 85. Veselý. HR: Váňa – Duchoň, Zadinová. Diváků: 480.

Václav Tauer

Čechie Příkosice: Vaník - Herák (65.
Votípka), Pleticha (57. Fiala), Korecký,
Štych, Papáček, Pražák (84. Sedlák),
Komanec, Pešek, Kotnauer
(72.
Krajdl), Nový. Hrající trenér: Jan
Pleticha.
Jiskra Domažlice B: Frei - Rojt,
Neumanu, Ferra, Pavlíček - Brichcín
(68. Lešek), Soukup, Vísner (88.
Kalný), Hošek (73. Gust) - Hartl,
Bláha. Trenéři: Ivan Rybár a Vladimír
Brichcín. HR: Křen. Hráno bez karet.
Diváků: 80.
Řekli po utkání
Trenér Jiskry Domažlice B Ivan
Rybár: „Dnes jsme odehráli dobré
utkání, zasloužili jsme si minimálně
remizovat, byli jsme lepším mužstvem, ale neproměňujeme šance.
Hosté tvrdili, že neměli tři hráče, ale
my jsme byli opravdu lepší."
Trenér Čechie Příkosice Jan Pleticha: „V prvním poločase jsme malinko zaspali, nehráli jsme to, co umíme,
a to, co bychom hrát chtěli. Soupeř si
vytvořil několik dobrých šancí a měli
jsme vyloženě štěstí, že se mu nepodařilo vstřelit branku. Ve druhém
poločase jsme hráli to, co umíme.
Příchodem Votípky a Fialy na hřiště
jsme začali hrát po zemi, vytvořili si
šance a povedlo se nám vstřelit dva
góly a vyhrát."

(poj)

FOTBALOVý PELPEL-MEL
Kladno – Kdo z 320 diváků
držel v sobotu dopoledne
palce fotbalistům Kladna,
musel se klepat až do posledních vteřin utkání 7. kola ČFL s poslední Hlavicí. Domácí nakonec výhru
2:1 doslova vyválčili.
Trenér hostů Pavel Šafář tajně doufal,
že si jeho tým odveze tři body.
„Nepovedlo se. Myslím však, že jsme
tady vzhledem k množství šancí vyhrát měli," mínil po utkání.
Kladnu vyšla parádně první půlhodina,
kdy se mu dařily rychlé kombinace a
nejednou se dočkalo potlesku. Zaslouženou odměnou mu byla vedoucí
branka Tótha po krásné přihrávce
Samka, když předtím dvě možnosti
Samkem a Bartošem promarnilo.
Po vedoucí brance ale nepochopitelně
vyklidilo pole, a kdyby šli do kabin s
náskokem hosté, těžko by se někdo

divil. Naštěstí pro domácí dokázali po
rohu jen vyrovnat důrazným Petrem.
Také domácím se povedl rohový kop,
po němž Bartoš krásnou hlavičkou
vrátil svým barvám náskok. Dvě
minuty na to tentýž hráč nedokázal ve
vyložené pozici soupeře dorazit. Na
zakončení měl moře času.
„Uvažoval jsem, zda si to nemám
přehodit na pravou nohu. Chtěl jsem
to však urychlit a střílel levačkou.
Kdybych to dal, mohlo nás to uklidnit," poznamenal Pavel Bartoš, jenže
se pár minut na to, kdy už byl jeho
tým až do konce utkání pod tlakem,
verbálně pustil do německého rozhodčího Dingera.
„Dvakrát jsem mu anglicky říkal, že
při standardkách, při nichž jsem měl
hlídat nejvyššího hráče, mu jeho
spoluhráči pomáhali tím, že mě drželi," přiblížil téma konverzace Bartoš.

Kladno velkou převahu hostů se
štěstím ustálo. Klid mohl do jejich řad
vnést Růžička, jenž pět minut před
koncem spálil největší šanci utkání.
Bylo to po krásné akci Tótha, jenž mu
naservíroval ideální přihrávku. Dvacetiletý borčík však trefil jen hráče na
čáře. „Myslím, že to byla ruka," mínil
Marek Tóth, jenž odehrál dobré utkání.
A co řekl k výpadkům svého týmu?
„Jsme zralí na psychiatra. Někdo na
nás zatlačí a my dvacet minut nehrajeme. Z naší strany to bylo čekání na
to, kdy dostaneme gól," řekl a přál si,
aby mu forma rostla dál.
Velkým nebezpečím pro domácí byl
záložník Hlavice Michal Held, jenž se
kdysi objevil v Koubkově prvoligovém
kladenském výběru. „Bod byl na
spadnutí, bohužel se to nepovedlo,"
prohlásil.

Králův Dvůr – Až v osmém
mistrovském utkání letošní
sezony se dočkali králodvorští fotbalisté prvního
vítězství. Na půdě Strakonic, které
byly navíc posílené o hráče Českých
Budějovic, cábelíci vydřeli vítězství
2:1. „Soupeř byl hodně kvalitní. Měli
jsme i trochu štěstí. Samozřejmě jsme
šťastní, doufám, že nás to nakopne,"
uvedl trenér Králova Dvora Miloslav
Kučera.
První čtvrthodina byla vyrovnaná,
jenže pak domácí se domácí zničeho
nic dostali do vedení. „Branku jsme
dostali z ničeho," zmínil Kučera. Králodvorským se ovšem po pár minutách podařilo vyrovnat. Kobler našel v
šestnáctce Šilhana, který zaznamenal
premiérovou trefu v dresu cábelíků.
„Ukázal, proč jsme ho vzali. I z těžké
pozice dal gól," doplnil trenér Kučera.

Po chvíli mohli hosté dokonce jít do
vedení, tísněný Parpčiak ovšem nastřelil břevno. „Udělal to dobře, byla
to trochu smůla," podotkl Kučera.
Po deseti minutách druhé půle pak
Králův Dvůr šel do vedení. Dochtor si
při rychlém protiútoku narazil s Huttou, v šestnáctce se zbavil obránce a
v momentě, kdy všichni čekali, že
bude přihrávat, propasíroval míč do
sítě. „To je Petr Dochtor. Střídá chodecké závody s fotbalovou genialitou," zmínil trenér cábelíků. Za stavu
1:2 se domácí fotbalisté začali více
tlačit do útoku. „Začali jsme se strachovat o výsledek a domácí šli do
tlaku. Ale až na pár závarů jsme je do
šance nepustili," poznamenal Miloslav
Kučera. Cábelíci nakonec vedení
udrželi a poprvé v sezoně tak mohli
slavit vítězství.
V dresu Králova Dvora se objevila

další nová tvář. Cábelíci získali z
Příbrami obránce Jana Kvídu. „Nechci
chválit den před večerem, ale myslím
si, že jsme udělali velmi kvalitního
obránce. Náš tým velmi zkvalitnil.
Zahrál opravdu dobře," uvedl na
adresu posily trenér Kučera. Další
zápas čeká králodvorské fotbalisty již
ve středu, kdy vyrazí až do Třebíče.
Zde je čeká domácí divizní celek, se
kterým se cábelíci poperou o postup
do osmifinále poháru České Pošty.
Branky: 18. Novák – 21. Šilhan, 55.
Dochtor. Rozhodčí: Grimm. ŽK: 0:2
(Fulín, Vybíral). Diváků: 143. Poločas:
1:1.
Králův Dvůr: Mokrohajský – Procházka, Šilhavý, Kvída – Dochtor,
Fulín (80. Veinlich), Sabou (31. Hutta), Kobler, Vybíral (86. Toporčák) –
Šilhan, Paprčiak.

Převýšov - Česká Lípa s třemi
posilami ze Slovanu Liberec,
jehož je farmou (Butěnin,
Morozenko, Musiol) uhrála
solidní bod na hřišti Převýšova. Jeden
bod za bezbrankovou remízu přivezl z
Převýšova českolipský Arsenal.
„Potvrdilo se to, co jsme od tohoto
zápasu čekali. Na tamním malém
hřišti to byl hlavně boj o každý centimetr. Šlo především o proměňování
nabídnutých šancí, my tu největší měli
v samém závěru, ale bohužel neskončila gólem. Předtím jsme si vytvořili
dvě příležitosti po standardní situaci,

ale nic z toho. Přesto je pro nás tento
bod náhradou za dvoubodovou ztrátu
v domácím zápasu s Vltavínem," vrátil
se k nedělnímu dopolednímu duelu
českolipský trenérLibor Macháček.
Kormidelník Převýšova Bohuslav
Pilnýpo duelu s Českou Lípou prohlásil: „Vzhledem k tomu, v jakých personálních problémech jsme před
zápasem byli, tak je jeden bod dobrý.
Zápas byl oboustranně vyrovnaný s
možnostmi na obou stranách. Asi více
spokojeni za bod jsme my."
Svěřence kouče Libora Macháčka čeká
už zítra pohárové střetnutí s prvoligo-

vým Slovanem Liberec. „Bude to
určitě otevřený boj, ve kterém můžeme jedině překvapit. Půjde nám
hlavně o to, aby se fotbal s úřadujícím
mistrem ligy fanouškům líbil," přeje si
českolipský lodivod.
Převýšov: Ottmar - Jarkovský, Novotný, Kouřil, Knobloch, Urbanec,
Veselka, Dvořák, Hrabík (60. Kopáč),
Klazar (76. Křelina), Hečko (11. Bodlák).
Česká Lípa: Bojčuk - Schön, Patka,
Beran, Řehák Bohata, Butenin, Kučera, Morozenko - Gibala (86. Holeček),
Musiol.

Chomutov – Po vítězném
středečním utkání proti Kladnu (5:0) se hned v sobotu
představili chomutovští fotbalisté opět na domácí půdě. Sparta
Praha B byla ale nad jejich síly, svěřenci trenéra Luboše Urbana prohráli
1:3. Rezerva Sparty je velmi těžkým
soupeřem a tak se očekávalo, že
domácí nebudou mít jednoduchou

úlohu. V úvodu měli domácí mírnou
převahu, kterou vyjádřili rohovými
kopy, hráči Sparty ale byli rychlejší při
odvrácení těchto situacích.
Ve dvacáté minutě pak hosté založili
akci po pravé straně a přesný centr
využil rozběhnutý Jirásek – 0:1. Hned
o minut později mohl odpovědět
domácí Kůžel, jeho míč ale letěl nad
branku Sparty. Další šance měli na

kopačkách Kwame a Pikl, ani jejich
střely ale nemířily mezi tyče. Pohroma
přišla pro Chomutov v závěru poločasu, kdy přidal druhý gól Jirásek – 0:2.
Ještě před přestávkou podtrhl střeleckou křeč domácích Pavlíček, který
také střílel mimo. Ve druhé půli hráli
domácí o poznání lépe a postupně se
dostávali do dalších střeleckých příležitostí. Několik šancí měl na kontě
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