Další tabulky a výsledky
1. Štěchovice
2. Rokycany
3. Čížová
4. Admira Praha
5. Aritma Praha
6. MAS Táborsko B
7. Chrást
8. Hořovicko
9. Český Krumlov
10. Tachov
11. Benešov
12. Nové Strašecí
13. Malše Roudné
14. Doubravka
15. Milevsko
16. Přední Kopanina
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Divize, sk. A

1. Klatovy
2. Koloveč
3. Horažďovice
4. Příkosice
5. Přeštice
6. Chotíkov
7. SK ZČE
8. Vejprnice
9. Sušice
10. Rapid
11. Hor.Bříza
12. Stod
13. Domažlice B
14. Holýšov
15. Horšovský Týn
16. VD Luby
1. Nepomuk
2. Bolevec
3. Černice
4. Dl.Újezd
5. Rozvadov
6. Zruč
7. Chlumčany
8. Nýřany
9. Žihle
10. Rokycany B
11. Sp.Poříčí
12. M.Touškov
13. Stříbro
14. Nýrsko
15. Svéradice
16. T.Přimda
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30: 10 23
24: 8 23
17: 5 22
15: 13 17
27: 13 16
22: 16 16
21: 14 14
16: 19 12
9: 12 12
13: 17 10
8: 18 10
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12: 27 7
10: 21 3
22: 12 19
25: 13 18
23: 13 18
27: 23 18
22: 16 17
16: 15 17
25: 14 14
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19: 26 13
24: 16 12
12: 16 12
18: 24 11
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13: 25 6
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Krajský přebor

1. Staňkov
2. Ch.Újezd
3. Postřekov
4. Chod.Planá
5. Lhota
6. Klenčí
7. Zbůch
8. Koloveč B
9. Mrákov
10. Merklín
11. Tlumačov
12. Heřm.Huť
13. Horš. Týn B
14. Holýšov B
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8. kolo: Admira Praha-Doubravka 4:1, Aritma Praha-Tachov
2:0, Štěchovice-Malše Roudné 7:1, Hořovicko-MAS Táborsko B
1:4, Český Krumlov-Milevsko 5:0, Rokycany-Čížová 2:2, Nové
Strašecí-Benešov 1:1, Chrást-Přední Kopanina 2:1.
9. kolo: Přední Kopanina-Admira Praha 0:2, Benešov-

Chrást 0:0, Čížová-Nové Strašecí 1:1, Milevsko-Rokycany
0:0, MAS Táborsko B-Český Krumlov 4:0, Malše RoudnéHořovicko 1:0, Tachov-Štěchovice 0:3, Doubravka-Aritma
Praha 2:2.
10. kolo: Admira Praha-Aritma Praha 14.10. 10:15 NE,
Štěchovice-Doubravka 14.10. 16:00 NE, Hořovicko-Tachov
13.10. 16:00 SO, Český Krumlov-Malše Roudné 13.10.
16:00 SO, Rokycany-MAS Táborsko B 13.10. 16:00 SO,
Nové Strašecí - Milevsko 13.10. 16:00 SO, Chrást-Čížová
13.10.16:00 SO, Před.Kopanina-Benešov 13.10. 16:00 SO.
8. kolo: Klatovy-Horažďovice 2:1, Horšovský Týn-VD Luby
2:0, Sušice-Vejprnice 3:1, Hor.Bříza-Holýšov 2:0, KolovečPřeštice 4:0, Chotíkov-SK ZČE 1:4, Domažlice B-Rapid 2:0,
Stod-Příkosice 0:1.
9. kolo:
Příkosice-Klatovy 2:4, Rapid-Stod 2:3, SK ZČE-Domažlice B
2:3, Přeštice-Chotíkov 3:1, Holýšov-Koloveč 1:3, VejprniceHor.Bříza 4:0, Horažďovice-Horšovský Týn 3:0.
10. kolo:
Klatovy-Horšovský Týn 13.10. 16:00 SO, Sušice-Horažďovice
14.10. 16:00 NE, Hor.Bříza-VD Luby 13.10. 16:00 SO, KolovečVejprnice 14.10. 16:00 NE, Chotíkov-Holýšov 13.10. 16:00 SO,
Domažlice B-Přeštice 14.10. 16:00 NE, Sod-SK ZČE 13.10.
16:00 SO, Příkosice-Rapid 13.10. 10:15 SO.

I. A třída
8. kolo: Zruč-Bolevec 1:1 PK 4:1, Chlumčany-Černice 1:1 PK
4:5, Nepomuk-Sp.Poříčí 1:1 PK 2:4, Žihle-Stříbro 1:4, T.Přimda
-Dl.Újezd 6:6 PK 3:5, Rokycany B-Nýrsko 5:1, RozvadovM.Touškov 6:1, Nýřany-Svéradice 3:3 PK 4:2.
9. kolo: Svéradice-Zruč 2:3, M.Touškov-Nýřany 3:3 PK 6:5,
Nýrsko-Rozvadov 1:1 PK 4:2, Dl.Újezd-Rokycany B 2:1, Stříbro
-T.Přimda 1:1 PK 5:4, Sp.Poříčí-Žihle 0:2, Černice-Nepomuk
4:1, Bolevec-Chlumčany 5:3.
10. kolo: Zruč-Chlumčany 13.10. 16:00 SO, Nepomuk-Bolevec
13.10. 16:00 SO, Žihle-Černice 13.10. 16:00 SO, T.PřimdaSp.Poříčí 13.10. 16:00 SO, Rokycany B-Stříbro 14.10. 16:00
NE, Rozvadov-Dl.Újezd 13.10. 13:00 SO, Nýřany-Nýrsko14.10.
16:00 NE, Svéradice-M.Touškov 14.10. 16:00 NE.

I. B třída
6. kolo:
Holýšov B-Lhota 5:6, Mrákov-Klenčí 1:1 PK 5:4, MerklínPostřekov 1:7, Ch.Újezd-Heřm.Huť 2:1, Tlumačov-Koloveč B
4:1, Staňkov-Chod.Planá 1:1 PK 2:4, Zbůch-Horšovský Týn B
5:1.
7. kolo:
Horšovský Týn B-Holýšov B 0:2, Chod.Planá-Zbůch 4:1, Koloveč B-Staňkov 1:2, Heřm.Huť-Tlumačov 4:1, P o s t ř e k o v - C h .
Újezd 2:3, Klenčí-Merklín 3:1, Lhota- Mrákov 6:1.
8. kolo:
Holýšov B-Mrákov 14.10. 16:00 NE, Merklín-Lhota 14.10. 13:00
NE, Ch.Újezd-Klenčí 13.10. 15:00 SO, Tlumačov-Postřekov
14.10. 15:00 NE, Staňkov-Heřm.Huť 14.10. 16:00 NE, ZbůchKoloveč B 13.10. 16:00 SO, Horšovský Týn B-Chod.Planá
14.10. 15:00 NE.
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Jiskra chtěla po velmi úspěšném vystoupení v Kolíně získané body na
domácím hřišti potvrdit, ale pražský
Vltavín patří k celkům, proti kterým se
domažlickým příliš herně nedaří. Hosté
získali od úvodního hvizdu herní převahu, přehrávali domácí ve středu hřiště,
měli lepší pohyb, byli důraznější v
osobních soubojích a v kombinaci.
Domácí obrana a hlavně její levá
s tr an a p ř e d s t av o v al a c hv íle m i
„průchoďák,“ kterým Pražané proháněli jak chtěli. Po půlhodině se hra v
poli srovnala, ale hosté šli do kabin
zaslouženě s gólovým náskokem. Po
obrátce se hrála vyrovnaná partie, ale
domácí zadáci, kteří celý zápas působili dojmem, že už mají václavskou
oslavu za sebou, jen nečinně přihlíželi,
jak Franěk přiťukl zcela volnému
Dorotíkovi, který pohodlně zvýšil na
0:2. Potom hosté ubrali plyn a domácí
se dostali do tlaku, ze kterého zaslouženě vytěžili vyrovnání. Bohužel se
příliš soustředili na zvrat výsledku,
pozapomněli na obranu, a když Bauer
špatně zpracoval jednoduchý míč, šel
Franěk opět sám na Houdka a dokonal
domácí porážku.
Hosté začali zápas aktivně a domácí
obrana musela dvakrát odvracet centry Waltera z pravé strany. Domácí se v
6. minutě prosadili po levé straně
Bártou, ale tomu stačil míč do zámezí
ukopnout brankář Čaba. O tři minuty
později napřáhl z 22 metrů hostující
Franěk, ale tečovaná střela skončila
těsně vedle pravé Houdkovy tyče. V
11. minutě špatně odvrátil míč Veselý,
ten se dostal k hostujícímu Dorotíkovi,
jehož střelu, směřující do levé šibenice
Houdek výtečně vytlačil nad břevno.
Domácí gólman si potom poradil s
Fraňkovou hlavičkou a na druhé straně

hosté odvrátili centr Bárty. V 17. minutě obešel dva statující domácí zadáky
Krimlák, našel rozběhnutého Fraňka,
který snadno prošel až před domácí
šestnáctku, narazil si s Walterem a

zcela sám pak tečoval míč do branky
před zakleknutým Houdkem, který jej
chtěl chytit do náruče – 0:1. Bauer,
Pyrka a Veselý přitom jen „vyklusávali“
za zády sprintujících hostů. Hosté
přehrávali svého soupeře ve středu
pole, byli rychlejší, důslednější v bránění, přesněji kombinovali a jejich
bleskové akce byly velmi nebezpečné.
Když se domažličtí ubránili dvěma
rohovým kopům za sebou, dostal se
na druhé straně po Mužíkově centru
zprava k hlavičce z 10 metrů zleva
Matas, ale trefil jen spoluhráče Sladké-
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ho a odražený míč hosté uklidili. Ve
23. minutě vyrobila domácí obrana
chybu, míč stačil před nabíhajícím
Škorvánkem brankář Houdek odkopnout jen k Fraňkovi, jehož střela zprava skončila vedle vzdálenější tyče
odkryté domácí branky. Na druhé
straně Pyrka centrem našel nabíhajícího Matase, ale jeho bomba volejem z
10 metrů mířila nad Čabovu branku.
Ve 26. minutě mohli hosté zvýšit, když
Podzimek našel našlápnutého Fraňka,
který se ocitl sám proti Houdkovi, ale
ten střelu pražského útočníka tečoval
tak, že zblokovaný míč stačil z brankové čáry odvrátit Bauer. Po půlhodině
hry odvrátili domácí Dorotíkův centr ke
Škorvánkovi, ale jeho pokus z 22
metrů skončil nad domažlickou brankou. Poté se postupně dostávali do hry
i domácí, ale Mužíkův tr. kop skončil
kousek vedle levé Čabovy tyče a ve
34. minutě po centru Malého netrefil
„rybičkou“ míč bráněný Bezděk. O dvě
minuty později se uvolnil Malý, ale
jeho centr zprava poslal volejem vedle
levé vltavínské tyče Matas. V této fázi
zápasu byly k vidění snahy obou mužstev o rychlé protiútoky, ale kombinace hostů byla kvalitnější. Když pak
Mužík přestřelil soupeřovu branku a
Bezděk ji ze 14 metrů v dobré šanci
minul, mohl přijít tret v poslední minutě poločasu, kdy Pečeňa našel nabíhajícího Škorvánka, jehož střelu z 15
metrů zleva však Houdek výborně
vytlačil těsně vedle své levé tyče.
V úvodu druhého poločasu se hrálo v
poli vyrovnaně, ale ve 48. minutě
vytvořili domácí před Čabovou brankou závar a zlobili se pak na rozhodčího Dujsíka, že neodpískal držení za
dres pronikajícího Veselého, těsně
před hostující brankou. Tato nepře-

18 metrů hostující brankář
vyrazil k Matasovi a ten volejem
ze 7 metrů trefil odkrytou část
soupeřovy branky – 2:2. Domácí mohli dokonat obrat ve skóre
o pouhé dvě minuty později,
kdy se do tutovky dostal Dvořák, jehož střelu ze 13 metrů
však Čaba reflexivně špičkou
kopačky vyrazil. Poté si ještě
hostující gólman poradil s Mužíkovým pokusem z 22 metrů
stejně, jako Houdek na druhé
straně s hlavičkou Fraňka po
Walterově tr. kopu. Vltavínský
brankář pak dobře kryl Došlého
přízemní střelu zleva, ale pět
minut před koncem přišel pro
ofenzívně naladěné domácí
blesk z čistého nebe. Stopér
Bauer udělal chybu při zpracování vysokého míče, ten mu
odskočil, vybojoval jej Walter,
který jej poslal na zcela volného
Fraňka a Houdek, kterého v
tomto zápasu nechávali obránci
často na holičkách, byl proti
střele ze 14 metrů bezmocný –
2:3. V 89. byl v šestnáctce
hostů faulován pronikající
Matas, ale i tentokrát zůstala
píšťalka rozhodčího, navzdory
protestům domácích němá a
tak se ze tří bodů radovali
hosté.
Branky: 67. Mandous, 70.
Matas – 16., 85. Franěk, 57.
Dorotík.
Rozhodčí: Jiří Dujsík – Tomáš
Kembický, Ondřej Šedivka, ŽK:
1:2 (84. Došlý – 74. Walter, 75.
Valášek.) Diváků: 400.
J. Domažlice: Houdek – Pyrka, Matas, Bauer, Mandous –
Malý, Sladký (85. Strejc), Mužík, Bárta (77. Došlý) – Bezděk,
Veselý (55. Dvořák). Trenér:
Stanislav Purkart.
Loko Vltavín: Čaba – Zelenka,
Bureš, Krimlák, Podzimek –
Walter, Pečeňa, Valášek, Škorvánek (74. Pozníček) – Franěk
(88. Kozák), Dorotík (79. Štumpf). Trenér: Radek Kronďák.

hledná situace byla zakončena
Mužíkovou střelou z 20 metrů,
směřující pod břevno, kterou
však Čaba výtečně vytlačil nad
branku. Po další akci domácích
pak skončil Pyrka svůj výlet až
v zámezí vedle vltavínské
branky. V 55. minutě zahrávali
domácí dva rohové kopy, ale
bez úspěchu. O minutu později
skončil po Sladkého akci míč v
náručí brankáře Čaby, a když
se zdálo, že domácí převezmou otěže zápasu do svých
rukou, přišla 57. minuta, ve
které se k centru zleva dostal
Walter, našel volného Fraňka,
který přiťukl míč hlavou na
zcela nehlídaného Dorotíka,
který sám proti Houdkovi zvýšil
z 10 metrů na 0:2. Domácí
obránci opět jen úspěšně
statovali a nechali soupeři
dostatek prostoru ke hře. V tu
chvíli se zdálo být vše ztracené, ale domácí hráči se nadechli k náporu a postupně
zatlačili soupeře před jeho
šestnáctku. V 88. minutě hosté
srazili na roh Sladkého střelu a
poté Bauerova hlavička z 8
metrů skončila nad Čabovou
brankou. V 61. minutě zakončil
svoji akci Malý střelou zleva,
která však skončila na boční
síti vltavínské svatyně. O čtyři
minuty později, se po Bártově
vysunutí dostal sám před Čabu
domácí Dvořák, ale v dobré
šanci zleva jeho branku přestřelil. V 67. minutě odvrátili
hosté Malého centr na roh,
který rozehrál zleva Mužík, míč
hosté odvrátili jen k Mandousovi, který volejem z 18 metrů
trefil vnitřní stranu pravé
Čabovy tyče, od níž se míč
odrazil do branky – 1:2. Dvacet minut před koncem vznikl
před vltavínskou brankou
závar a domácí se zlobili, že
nebyla odpískána ruka jednoho z hostujících zadáků. V 71.
minutě rozehrál Mužík zleva
rohový kop, Čaba míč vyboxoval k Bauerovi, jehož dělovku z

Až v 8. kole krajského přeboru okusili
fotbalisté Jiskry Domažlice B, nováčka
v krajském přeboru, jak chutná vítězství. Svěřenci trenérů Ivana Rybára a
Vladimíra Brichcína si v neděli poradili
s SKP Rapid Sport Plzeň, osmým celkem tabulky kouče Jaromíra Myslivečka.
´Benfika´ vstoupila do utkání aktivně
a ve 3. minutě rozehrála nacvičený
signál ála Slavie Praha z derby se
Spartou. Jakub Ferra, mimo jiné velký
fanoušek sešívaných, rozehrál trestný
kop a Rojt hlavičkou překvapil brankáře Štrunce – 1:0. V 5. minutě zatáhl
míč po pravé straně Soukup, našel

naběhnutého Hoška, který ve vyložené
šanci neuspěl. V 11. minutě zahrával
opět Ferra trestný kop po faulu na
Hartla ze slibných osmnácti metrů, ale
trefil pouze zeď. O pět minut na to
zahrával po faulu na Bláhu trestný kop
Rojt, ale hostující zadáci ho odvrátili.
Poté přišla pěkná kombinační akce po
ose Soukup – Hartl, ten vysunul Bláhu
a merklínský talent v dresu Jiskry
obstřelil vybíhajícího Štrunce – 2:0. Ve
20. minutě však musel zasahovat
domácí gólman Frei před dotírajícím
hráčem Rapidu. Vzápětí předvedli
kombinaci opět domácí. Hartl našel na
levé straně Pavlíčka, ten míč potáhl a
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našel Bláhu, který však mířil vedle
branky tradičního účastníka nejvyšší
krajské soutěže. Na druhé straně
podržel Jiskru Frei, když hostující
Čupalka rozehrál ze standardky na
Hodaně, ten našel ve slibné pozici
Švejdu, ale jeho po gólu volající střelu
Frei vyrazil na roh. Po rohovoém kopu
domácích opět zahrozil Rapid, pilný
Fleissig vysunul Hodaně, ale strážce
domažlického zařízení Frei znovu
skvěle zasáhl. Ve 41. minutě se Hartl
dostal přes hráče soupeře, vypálil, ale
jedovku Štrunc kryl. V závěru ještě
Frei musel boxovat míč po standardce
Hucla.

loučení brankáře FC Rokycany v minulém divizním kole s Čížovou bylo ne-

správné a za své zaváhání pykají naopak hlavní sudí Vrzal i jeho kolega na

pomezí Benedikt.

Nepříjemná série bez výhry divizního FK Tachov se prodlužuje. Na domácím trávníku hostil Štěchovice a prohrál 0:3.
Půldruhá stovka příznivců zaznamenala na Městském stadionu v Tachově u domácího mužstva „personální" a bohužel i
herní proměny. V dresu Tachova se objevili Mac Hong Quan a David Benda, na lavičku se posadili Földeši, Žemlička, Dvořák, Folejtar, Machač a náhradní gólman Pták.

Velice přitažlivý duel uvidí v sobotním
odpoledni diváci v Domažlicích. V
utkání 10. kola přivítá domácí Jiskra
celek Strakonic.
Chodové v minulém kole dokázali
přivézt cenný bod z Převýšova, kde
remizovali 1:1. Jihočechům se naopak
nedařilo a v domácím prostředí nestačili na Zápy, kterým podlehli vysoko
0:4. Oba soupeři spolu v tabulce
sousedí a mají stejný počet

bodů.
„Strakonice jsou náš stálý rival, hodně
jsme s nimi zápolili už v divizi. Diváci
by si mohli přijít na své. Pro nás je
sobotní utkání velkou výzvou," myslí si
prezident Jiskry Jaroslav Ticháček.
V hráčském kádru domácích však stále
chybí někteří hráči. „Dlouhodobě
mimo jsou Leitl s Tesařem, v posledním utkání si poranil meniskus Mandous a mimo bude čtyři až

pět týdnů, což je velká škoda, protože
byl ve formě. Vyklusává už Braun, ale
hrát ještě nebude," informuje šéf.
Chodové jsou farmou plzeňské Viktorie
a spoléhají na výpomoc. „Chtěli bychom Sladkého, Končala, Štípka a
možná i Dvořáka. Rozhodne se v
pátek. Liga se nehraje a určitě přijedou posíleni i hosté z kádru Českých
Budějovic."

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Rokycany - Domažlice 0:3 (0:1)
Domažlice - Doubravka 4:4 (3:2) PK 3:4
Dorost mladší:
Rokycany - Domažlice 1:6 (0:3)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice - Košutka 14:2 (6:1)
SK ZČE - Domažlice 0:5 (0:3)

Domažlice - Košutka 1:0 (0:0)
SK ZČE¨-Domažlice 2:0 (1:0)

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

8
6
5
6
4
4
5
5
5
4
3
3
4
4
2
2
1
0

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

2
1
1
3
2
2
4
4
5
4
3
3
5
5
6
6
6
9

27: 12 24
17: 11 21
15: 10 19
17: 13 19
16: 10 16
14: 8 16
20: 18 16
15: 15 16
16: 12 15
12: 12 14
14: 13 13
14: 14 13
19: 21 13
11: 15 13
15: 19 8
10: 18 8
13: 25 6
6: 25 1

( 9)
( 6)
( 4)
( 4)
( 1)
( 1)
( 1)
( 1)
( 0)
(-1)
(-2)
(-2)
(-2)
(-2)
(-7)
(-7)
(-12)
(-11)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
8. kolo:
Hlavice-Chrudim 0:1, Chomutov-Kunice 3:2, Karlovy VaryHorní Měcholupy 0:0, Roudnice n.L.-Sparta Praha B 1:0, Králův Dvůr-Písek 5:1, Česká Lípa-Strakonice 1908 2:3, ZápyPřevýšov 1:0, Domažlice-Loko Vltavín 2:3, Kladno-Kolín 2:1.
9. kolo:
Kolín-Hlavice 3:0, Loko
Vltavín-Kladno
1:0,
PřevýšovDomažlice 1:1, Strakonice 1908-Zápy 0:4, Písek-Česká Lípa
2:2, Sparta Praha B-Králův Dvůr 1:1, Horní MěcholupyRoudnice n.L. 0:1, Kunice-Karlovy Vary 3:2, ChrudimChomutov 2:1.
10. kolo:
Hlavice-Chomutov 12.10. 16:00 PÁ, Karl. Vary-Chrudim 14.10.
10:30 NE, Roudnice n.L.-Kunice 14.10. 16:00 NE, Králův DvůrHorní Měcholupy 14.10. 16:00 NE, Česká Lípa-Sparta Praha B
14.10. 16:00 NE, Zápy-Písek 14.10. 16:00 NE, DomažliceStrakonice 1908 13.10. 16:00 SO, Kladno-Převýšov 13.10.
10:15 SO, Kolín-Loko Vltavín 14.10. 16:00 NE.
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Vary, ale pro nás ‚bohudík‘ konec
utkání nezvládli a jednoznačně si za
to mohou sami. Nekázeň, nedisciplinovanost, jak na hřišti, tak na lavici
je stálo vítězství.“
Velikou zajímavostí je návštěva
pana rozhodčího Moníka o přestávce
v šatně domácího celku. „Nevím, o
čem si s nimi povídal, ale tak či tak
je to hodně divné. Společně s ním
tam byl i jeden pomezní," poznamenal po utkání trenér K. Varů Jiří
Schveiner a pokračoval: „Ve dru-

hém poločase byly proti nám nařízené dvě penalty, asistent zapomněl,
co je to ofsajd, a autové vhazování
bylo pro nás zázrak."
Ale co s tím? Odvolat se ke komisi a
dožadovat se nápravy? Tak či tak
body Karlovým Varům už nikdo
nevrátí. „Nemá to smysl. Akorát
zaplatíme poplatek disciplinární
komisi a pak se někdo vymluví, že
nefungovala kamera a video neexistuje. Takže se nic nestane. Perličkou
je ta věc, že se mi po utkání asis-

tent na lavičce domácích přišel
omluvit. Proč asi a za co se omlouval? Na to ať si každý odpoví sám,"
přidal nazlobený Schveiner.
Karlovarské fotbalisty trenér pochválil těmito slovy: „Hráli jste
dobře a zasloužili jste si minimálně
bod. Bohužel jiné vlivy chtěly, abyste prohráli. Nemůžu vám nic vytknout a moc vám děkuji," řekl po
utkání v šatně trenér Jiří Schveiner.

D o m á c í byli
po
většinu zápasu aktivnější,
cábelíci se soustředili na
obranu a spoléhali na
rychlé protiútoky a standardky. Po pěti minutách také při
standardní situaci Paprčiak dorážel a
obránce srazil míč na břevno. Po
půlhodině hry se cábelíci již dostali
do vedení. „Povedl se nám protiútok. Vybíral našel Paprčiaka, který se
uvolnil a předložil Šilhanovi.
Jak jsem si to představoval, tak to
kluci udělali. To bylo příjemné,"
zmínil trenér Kr. Dvora Kučera.
Dodejme, že Jaromír Šilhan po svém
příchodu do Králova Dvora vstřelil v
pěti zápasech čtyři branky. Poločas
nakonec skončil výsledkem 0:1. „Až
na jednu šanci, kdy to Michňa výborně zachránil, Sparta neměla de

f a c - to nic. Jen střely z dálky, ale
to byly sporadické pokusy," doplnil k
prvnímu poločasu trenér Kučera.
Druhý poločas se cábelíkům tolik
nepovedl. „Ve druhé půli jsme se
moc zatáhli a Sparta si vytvářela
více možností. Z toho pramenil i
faul, jednoznačná penalta a domácí
vyrovnali," podotkl Kučera k vyrovnání, o které se v 60. minutě postaral Jirásek. Ve zbytku zápasu byli
domácí fotbalisté lepší, naráželi ale
na výborného brankáře Michňu. „Jak
jsem často měl výhrady k brankářům, tak Michňa dneska výborně
podržel. Byly tam těžké střely z
dálky. Takhle bych si představoval
brankáře," chválil trenér cábelíků
gólmana.
Skóre se již nezměnilo a body se tak
po remíze dělily. „Ve druhé půli jsme

se víceméně bránili. Sice o poločase
jsme mysleli na tři body, protože
Sparta se mi zdála dopředu taková
tupá, ale ve druhé půli, když viděli,
že jsme se hodně zatáhli, se snažili
a odměnilo se jim to," uvedl trenér
Kučera, který pozoruje v mužstvu
změnu k lepšímu. „Nechci to přechválit, ale je tam vidět trochu
změna v charakteru a vůli," dodal
trenér Králova Dvora.
Jak se zdá, cábelíci se dokázali
chytit. Z posledních tří kol vybojovali
sedm bodů a mohou tak litovat, že
jim utekl začátek soutěže. „Zase
budu celý rok říkat, že jsme blbě
začali, ale to říkám posledních pět
let. To už je ohraná písnička. Je to
škoda, že jsme nezachytili začátek,"
zmínil trenér Kučera.

„Hrálo se v sobotu dopoledne, navíc před slabou
diváckou kulisou. I to
prostředí nebylo úplně
fotbalové. Atmosféra byla spíš jako při přáteláku.
Bylo jasné, že domácí, kteří jsou ve
spodní polovině tabulky, chtějí naplno bodovat. První poločas nebyl z

naší strany dobrý.
Po pohovoru v kabině jsme se
zvedli a předvedli koncentrovanější
výkon. Podařilo se nám dostat do
vedení, když si na míč za obranu naběhl Brožík, obešel i gólmana a z
úhlu skóroval,“ pospal úvodní a zároveň jedinou trefu duelu trenér
hostujícího týmu Pavel Janeček.

Po inkasované brance domácí logicky zvýšili aktivitu. Skórovat však nedokázali, i když hlavně Mikolanda v
útoku roudnickou obranu zlobil.
„Měcholupy několikrát ohrozily našeho gólmana Pechatého. Ten nás ale
tentokrát opravdu podržel, navíc domácí pálili často mimo.“

Mezi soupeři byl před
utkáním v tabulce ČFL
pouze tříbodový rozdíl,
poměru sil na hřišti by
spíš odpovídal patnáctibodový... Hosté totiž za celé utkání
dvakrát vystřelili, přičemž Růžičkou
jednou slabě nad a podruhé pěkným
Radovým volejem do chumlu hráčů.
Jinak v ofenzivě absolutně nic nevymysleli.
„Dopředu jsme byli opravdu jaloví.
Když nehraje Tóth nebo Orolín, tak
nemáme útočníka a ofenzivního
středního halva. Ta nekvalita se musí
hlavně venku projevit. Doma to ještě

něčím nahradíme," řekl trenér
poražených Daniel Drahokoupil.
S obrovským nasazením a důrazem
hrající domácí měli utkání ve své
moci a zejména po obrátce byli
trvale usazení před šestnáctkou
Kladna. Nutno podotknout, že z
výrazné převahy si měli vytvořit víc
brankových příležitostí.
„Stejně jako minule nám chyběl
druhý gól, i když dnes jsme tolik
šancí neměli," řekl trenér Pražanů
Radek Kronďák a dodal, že Kladno
bylo zatím nejhouževnatějším soupeřem, s nímž hráli. "Dobře bránilo a
pro nás bylo těžké vstřelit branku,"
poznamenal. Zápas rozhodli domácí

ve 38. minutě, kdy dostal
Franěk na desítce tolik prostoru, že si stačil zpracovat
míč, otočit a pomalou střelu
posadit k tyči. To byla jedna
z mála chyb neustále prověřované
defenzivy hostů.
Ti ale žili až do posledních vteřin. A
mohli i pomýšlet o vyrovnání. Minutu
před koncem byl při rohovém kopu
Čurdy zápasnickým chvatem skolený
Zahálka. Rozhodčí Zadinová ale
odvahu nařídit penaltu nenašla.
Kladno předtím mohl oslabit Švambera, který naštěstí pro něj mimo
zraky rozhodčích nesmyslně skopnul
domácího kapitána Krimláka.

ŘKSČ posoudila červenou kartu pro
gólmana FC jako
neoprávně-

nou.
Fotbalová spravedlnost zvítězila. Vy-

Vild může v Milevsku chytat
Rokycany - Disciplinární komise
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Ve druhém poločase už
hra trochu opadla, domácí
si hlídali nebezpečnou
ofenzivu Plzeňanů v čele s
exdivizním
Ondřejem
Faistem. Přesto si Jiskra
vytvořila několik slibných
situací, jako například v
64. minutě, kdy Rojt
vyslal pasem na zteč
Leška, ale jeho pokus
Štrunc vytěsnil na roh.
Největší šanci druhé půle
měl v 90. minutě nejprve
střílející Lešek a po něm
domažlický snajpr Hartl,
který se probil k odraženému balonu, avšak
přestřelil branku. Domažličané sami sobě dokázali,
že by to nakonec opravdu mohlo jít i

SK Převýšov, nedělní soupeř domažlické Jiskry ve třetí lize, je farmou prvoligového Hradce Králové. Ten domácí
proti Domažlicím posílil o obránce
Hochmeistera, záložníky Šislera a
Schwarze a ofenzivu podpořil vysláním
Alekseye Edunova. Zajímavostí je, že
hosté pojali zápas jako dvoudenní
´trip´, 230 km dlouhou cestu absolvovali už o den dříve, přespali v Chlumci
nad Cidlinou, takže do duelu začínajícímu v 10.15 hodin, nastupovala opět
o něco více stmelená parta...
Celé utkání provázel vytrvalý déšť,
takže terén byl kluzký. Na první větší
šanci se čekalo do 9. minuty, kdy
hostující obrana zapomněla na Veselku, ten naštěstí pálil těsně vedle
branky Jiskry. Jinak toho ale hosté
domácím moc nedovolili, koncentrovaně bránili a dusili v zárodku jejich
jindy nebezpečné brejky. Naopak po
dalších pěti minutách hry pálil z 25
metrů Malý z přímého kopu, ale netrefil Ottmarovu branku. Mezi 20. a 30.
minutou převzali iniciativu domácí.
Nápor zahájil Edunov, který nejprve
dělovkou trefil břevno Houdkovy
svatyně, po něm nastřelil Urbanec tyč.
Několikrát se opět vyznamenal
´batman´ Houdek. Po půlhodině hry
hosté ztratili balon ve středu hřiště a
Edunov zakončil nájezd do otevřené
obrany přesně – 1:0. Domažličtí se
snažili o rychlé vyrovnání, ale se
standardkou ve 32. minutě si Převýšov poradil. V dalších minutách hosté
přitvrdili, žluté karty za fauly viděli
nejprve Sladký, po něm skolil jednoho
z domácích i ´kápo´ Mužík. Závěr
poločasu i tříminutové nastavení už
ale změnu skóre nepřinesly.
Do druhé půle se hosté přeskupili,
začali hrát na dva útočníky a začali se
tlačit na branku Převýšova. Jenže
vytrvalý déšť ztěžoval kombinaci,
hráči museli míče nakopávat. Při
zpracovávání jednoho z výkopů se v
51. minutě zranil neatakovaný poháro-

jinde, a se svými věrnými fans
slavili po zrušení prohibice první
výhru za tři body.
Jiskra Domažlice B: Frei –
Rojt, Neumann, Ferra, Pavlíček Brichcín (46. Lešek), Soukup,
Vísner, Hošek (80. Kubr) – Hartl,
Bláha. Trenéři: Ivan Rybár a
Vladimír Brichcín.
SKP Rapid Plzeň: Štrunc Peroutka, Buček, Fleissig,
Švejda, Čupalka, Nový, Hodaň
(79. Šimsa), Brabec (56. Harmady), Hucl (56. Morávek), Faist.
Trenér: Jaromír Mysliveček. HR:
Petržílka - Hájek, Kafka. Delegát:
Jindra. ŽK: 43. Bláha - 48. Čupalka, 80. Štrunc. Diváků: 80.
bez nákupu ´žoldáků´, jako to dělají

vý střelec Domažlic a bek Mandous.
Jeho koleno by však mělo být do
dalšího utkání v pořádku. Do hry se
proto dostal Došlý, který si vyměnil
post s Bártou, ten se stěhoval do
obrany. Hosté pak získali optickou
převahu, kterou nakonec přetavili v
zasloužené vyrovnání. Toho se dočkali
v 86. minutě. Došlého dlouhé autové
vhazování zleva prodloužil hlavou
Bauer na Mužíka a ten střelou k tyči
překonal Ottmara – 1:1. Zbývající
minuty bojovného utkání už změnu
skóre nepřinesly.
Z půdy loňského přemožitele Slavie v
poháru mnoho týmů body vozit nebude, Jiskra tak půjde do sobotního
utkání s ne právě milovanými Strakonicemi v lepším rozpoložení. Farma
českobudějovického Dynama totiž
doma utrpěla debakl od SK Zápy 0:4.
Bohuslav Pilný, trenér Převýšova:
„Tentokrát jsme jednoznačně ztratili
dva body. Kromě nastřelené tyče a
břevna jsme ještě množství šancí
neproměnili. V závěru zápasu pak
přišel zákonitý trest. Proto jsme nedosáhli na výhru. Po vyrovnání jsme měli
ještě dvě dobré brankové příležitosti,
ale brankář Houdek nás vychytal.
Jsme zklamaní, zápas byl jednoznačně
na vítězství."
Stanislav Purkart, trenér Domažlic: „Začali jsme dobře, hráli jsme
aktivně a poctivě bránili. Domácí jsou
nebezpeční svými brejky, ale nějakých
dvacet minut jsme je do ničeho vážnějšího nepustili. Pak bohužel přišla
slabší desetiminutovka, ztráta balonu
ve středu hřiště, domácí pronikli do
naší otevřené obrany a skórovali.
Několikrát nás podržel Houdek. Poté
jsme zvýšili důraz, snažili se o vyrovnání. Ve druhé půli jsme museli hrát
my, vysunuli jsme to na dva útočníky
a tlačili se na branku Převýšova, ten
hrál dál na brejky. Nakonec se nám
podařilo vyrovnat a vybojovat cenný
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DD - Jiří Pojar

bod. Hráči si po porážce s Vltavínem a
před utkáním se Strakonicemi zvedli
seběvědomí."
Petr Mužík, kapitán Domažlic: „Je
třeba říct, že při nás tentokrát stálo
štěstí, protože soupeř nastřelil břevno
a tyč, opět nás podržel Houdek. Ale
nakonec se nám povedlo vyrovnat.
Číhal jsem na vápně na odražený
balon, Bauer ke mně prodloužil Došlého aut a já to trefil k tyči. Pro nás to
byl vůbec první zápas, na který jsme
vyjeli už o den dříve a přespali kousek
od Převýšova. Sice to znamenalo
obětovat tomu dva dny, ale bylo to
dobré na stmelení party, se společnou
večeří. V neděli jsme nemuseli vstávat
brzy ráno, abychom stihli zápas od
čtvrt na jedenáct, ale vstávali jsme ve
čtvrt na osm a po snídani jsme vyrazili
na zápas."
SK Převýšov: Ottmar – Bodlák,
Černý, Kouřil, Veselka – Knobloch,
Šisler, Hochmeister, Schwarz (85.
Petřík), Urbanec (67. Vácha) – Edunov
(80. Dvořák).
Jiskra Domažlice: Houdek – Pyrka,
Matas, Bauer, Mandous (53. Došlý) –
Malý, Sladký, Mužík, Bárta – Veselý,
Bezděk.
Fakta – branky: 30. Edunov – 86.
Mužík. Rozhodčí: Langer (Pěnčín u
Liberce). ŽK: 0:3. Diváci: 240. Poločas: 1:0.
Autor: Václav Tauer
Dokázali se poprat s nepříznivými
podmínkami a zabodovat. Domažlice
se v utkání 9. kola České fotbalové
ligy nezalekly malého hřiště, kluzkého
terénu ani vytrvalého deště, který
bičoval hrací plochu celých devadesát
minut.
Přestože od 30. minuty Západočeši
dlouho prohrávaly 0:1, čtyři minuty
před koncem si Mužík naběhl na dlouhé autové vhazování a zaslouženě
vyrovnal na 1:1. Stav se už nezměnil,
Chodové získali spravedlivý a cenný

bod, který je alespoň trochu náplastí
na domácí prohru s Vltavínem 2:3.
Utkání zahájil hostující celek dobře.
„Úvodních dvacet minut se nám dařilo. Soustředěně jsme bránili, domácím
téměř nic nedovolili a podnikali brejky. Potom však přišla desetiminutovka, která patřila domácím. Vstřelili

nám gól, ještě nastřelili tyč a mohli
přidat další branky. Kdybychom inkasovali podruhé, měli bychom to potom daleko složitější. Závěr první půle
byl ale už zase vyrovnaný," hodnotí
první dějství domažlický trenér Stanislav Purkart.
Výkon Domažlic však šel po přestávce

nahoru a výsledkem zlepšené hry byl
vyrovnávací gól. „Druhou půli jsme
získali převahu, ale některé brejky
domácích jsme přestáli tak trochu se
štěstím. Nakonec ten vyrovnávací gól
byl spravedlivý a konečná remíza
zasloužená pro obě mužstva," tvrdí
kouč.

Autor: Pavel Hochman

Na výhru v normální hrací době čekali
hráči ‚Benfiky‘ do osmého kola, kdy se
dočkali v souboji s Rapidem.
Rezervní celek Domažlic se odlepil od
dna tabulky a v sobotním duelu loupil
i na půdě plzeňského SK ZČE.
„Jsme spokojeni s výsledkem a hrou
ve druhém poločase,“ svěřil se kouč
vítězů Ivan Rybár.
Houževnatý celek trápil soupeře i v
jiných kláních, na výhru však nedosáhl.
„Ani v předchozích zápasech jsme
nehráli špatně , jenže jsme dopláceli
na zahazování tutových šancí a lacině
inkasovali branky,“ prozradil kouč,
kde jeho svěřence tlačí bota.

„Mužstvo se už přizpůsobilo krajskému přeboru. Soutěž je více fyzicky
náročná, hraje se s větším nasazením
a důrazem,“ jmenuje hlavní rozdíly
Ivan Rybár.
Trenér pracuje s velmi mladým kádrem.
„V každém mužstvu najdete pár zkušených borců, kteří hru dirigují. My
takhle ostříleného hráče nemáme, o
to musíme více bojovat,“ říká kouč.
Jiskře mohou chybět trefy Havlíčka,
který změnil působiště a nyní sází
branky v Horšovském Týně.
„Důvodem byla změna zaměstnání,
neměl čas s námi trénovat,“ vysvětlil
Rybár odchod fotbalisty, který se

může pochlubit zkušenostmi z ČFL.
Plzeňskému SK ZČE zápas nevyšel
podle představ.
„Propadli jsme v kvalitě hry, nedařilo
se nám vůbec kombinačně,“ smutnil
po boji kouč Petr Kural.
Domácí šli do šaten s vedením 2:1,
jenže po přestávce hosté souboj
otočili.
„Naprosto jsme zaspali standardní
situace, hosté byli velmi efektivní,“
prohlásil lodivod.
„Prohospodařené vedení mrzí, to by
se nám nemělo stávat,“ uzavřel kouč
plzeňského mužstva.

Domažlice – V 7. kole krajského přeboru staršího dorostu se do cesty
Jiskry postavil kvalitní soupeř, tým
Senca Doubravky.
Hosté od začátku napadali rozehrávku
Jiskry a její hráči se s tím hůře vyrovnávali. Přesto šli do vedení, když se v
9. minutě z 18 metrů nádherně trefil
Kneblík – 1:0. Radost z vedení však
netrvala dlouho. Po odvráceném rohu
zahráli špatně ofsajd systém a hosté
po pěti minutách vyrovnali – 1:1.
Na Střelnici se nadále hrál otevřený,
kombinační fotbal. Ve 26. minutě šli
do vedení hosté, když se ve skrumáži
lépe orientovali – 1:2. Zvrat Jiskru
nepoložil, po závaru tentokrát před
hostující brankou vyrovnal ve 38.
minutě Socha – 2:2. Ve 42. minutě
prostrčil Linkeš míč na Stróže, ten byl
v ofsajdu, proto míč lišácky přepustil z
hloubi
pole
nabíhající-

mu Konopíkovi, a ten nedal brankáři
Senca šanci – 3:2.
I druhý poločas se nesl ve stejném
duchu. Hosté se snažili vyrovnat, což
se jim povedlo v 74. minutě, kdy
tečovaná střela skončila v síti bezmocného Krutiny – 3:3. Inkasovaný gól
domácí vybudil, ale dvě vypracované
šance neproměnili. V 81. minutě se na
pravé straně protáhl hostujíci utočník
a křižnou střelou na zadní tyč strhl
vedení znovu na stranu hostů – 3:4.
Na konečných 4:4 srovnal za dalších
pět minut po sérii rohových kopů
domácí Hamor. V závěru se oba týmy
snažily strhnout vedení na svoji stranu, ale pozorné obrany už nikomu
nedovolily skórovat.
V penaltovém rozstřelu uspěli hosté.
Jiskře tak nyní patří druhá příčka v
soutěži, o bod za lídrem ze SŠ Plzeň.
„Věděli
jsme,
že

Doubravka má velmi dobře propracovanou hru s napadáním. Soupeři byli
fotbalovější, my jsme zase byli naopak
o něco bojovnější. Pro diváky to musel
být pěkný zážitek, padlo hodně pěkných branek, což se vždy musí líbit.
Hráče jsme upozorňovali před zápasem, že postavení hostů v tabulce
neodpovídá jejich hře, což se plně
potvrdilo. Nám tentokrát vyšly standardní situace, po nichž jsme dali tři
branky. Myslíme si, že dělba bodů je
spravedlivá. Byl to zatím nejtěžší
soupeř, na kterého jsme narazili,"
shodli se trenéři domácího celku.
Domažlice: Krutina – Šimůnek,
Hamor, Malík, Strnad – Hasenöhrl,
Stróž, Linkeš, Kneblík – Socha, Konopík. Střídali: Dufek, Buršík, Ljoki.
Trenéři: Steinbrücker, Forro. ⋌(for)

Vyšehrad - Teplice 0:7.
Fotbalisté Teplic si připsali druhou
výhru pod vedením nového trenéra
Zdeňka Ščasného. Ve dnešním utkání
3. kola Poháru České pošty rozstříleli
divizní Vyšehrad vysoko 7:0. Dál jde
také Olomouc, která venku nastřílela
tři góly třetiligovému Uničovu. Olomouc narazí v osmifinále poháru na
Duklu, Teplice se utkají s Domažlicemi.
Teplicím léčba novým koučem prospěla, navíc si zvedly sebevědomí v ofenzivě. První půle tomu ale nenapovída-

la. Severočeši na půdě divizního Vyšehradu sice vedly po rychlém gólu
záložníka Dolejše v 7. minutě, jenže
pak musel s poraněným svalem střídat
Mahmutovič a Vyšehrad se úspěšně
bránil. Na další branky se čekalo až do
druhého poločasu. Naděje domácích
na solidní výsledek vzaly za své nástupem Teplic. Nejprve zvýšil na 2:0
hlavou Vachoušek a poté začal úřadovat útočník Andrej Kerič. První gól po
příchodu na hostování ze Sparty zaznamenal hlavou po centru Dolejše,
následně přidal další gól po asistenci

brankáře Slavíka a hattrick uzavřel po
dalším pasu od Dolejše. V závěru
výhru ještě korunovali Podaný s Jarolímem.
Branky: 56., 66. a 73. Kerič, 7. Dolejš, 52. Vachoušek, 81. Podaný, 88.
Jarolím. Rozhodčí: Kalenda - Mencl,
Pilný.
Teplice: Slavík - Ježdík, Lukáš, Matula, Chovanec - Dolejš, Ljevakovič (73.
Čajič), Jarolím, Podaný - Vachoušek
(61. Jindráček), Mahmutovič (17.
Kerič). Trenér: Ščasný.
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FOTBALOVý PELPEL-MEL
Trenér Č. Lípy, Libor
Macháček k tomu řekl:
„Je to další ztráta z venku,
kdy jsme byli jasně lepší.
Mohli, jsme vést pět nula a
nikdo nemohl říci ani slovo. Jenže
jsme opět udělali individuální chyby,
za které pikáme. Kdybychom dali na
tři nula tak je po utkání. V dnešním
utkání jsme jasně ukázali, jak se dá
ztratit naprosto jasné vítězství. Za stavu 2:0 jsme byli jednoznačně lepší,
měli jsme šance na zvýšení, ale po
naší chybě v rozehrávce a následné
individuální chybě jsme soupeři dovolili snížit a svým způsobem se začali
bát o výsledek. Po další fatální chybě
soupeř vyrovnal a potom jsme byli rádi, že jsme získali alespoň bod. Jedním ze zlomových momentů bylo zranění Ndiaye, který byl velice platným
hráčem, svojí rychlostí a technikou
dělal problémy písecké obraně. V závěru to byl z naší strany jenom boj.
Nakonec jsme mohli i prohrát, ale
když vezmu průběh celého zápasu,
tak samozřejmě jsme zklamaní.“

V dresu Arsenalu nästoupili dva hráči
z Liberce záložník Mouhamadou
Moustapha Ndiaye a útočník Sous.
Jaroslav Kostka, trenér FC Písek:
„Na domácí půdě jsme chtěli získat tři
body, bohužel, zase jsme soupeři darovali laciný gól. Chyby, které děláme,
se jen tak nevidí. Do šedesáté minuty
byla lepším týmem Česká Lípa, teprve
potom naši hráči začali plnit, co jsme
si řekli před zápasem, a myslím, že od
té chvíle jsme byli lepší my. Mohli
jsme i vyhrát, ale nebylo by to asi
spravedlivé. Remíza odpovídá tomu,
co bylo na hřišti.“
Martin Malý, záložník FC Písek:
„Herně se nám nedaří a ubíjíme se takovými chybami, jako třeba dnes před
obdržením prvního gólu. Řekneme si,
že budeme hrát jednoduše odzadu a
pak uděláme tohle. Potřebujeme se
chytit pořádným výsledkem i herním
projevem, aby to z nás spadlo. Za
stavu 0:2 jsme neměli co ztratit a
soupeř nám pomohl trochu k našemu
prvnímu gólu. Měli jsme štěstí, že
hosté předtím neproměnili šance a

nezvýšili na 0:3, naopak
my jsme se dostali do zápasu. Při vyrovnávacím
gólu jsem přesně neviděl,
jestli po mém centru se
ještě někdo dotkl míče, ale Honza Zušťák mi potvrdil, že on to netečoval.“
Vedoucí domácího mužstvaMilan Satrapapo duelu uvedl: „Já jsem viděl
dva rozdílné poločasy. V prvním jsme
byli trochu zakřiknutí, báli jsme se
hrát a doplatili jsme na to. Ve druhém
poločase jsme hru zlepšili a výsledek
srovnali. Remíza je zasloužená."
Po delší době se do českolipského kádru vrátil Josef Štálík. Jaké měl z toho pocity? „Zatím mám dobré, hlavně
z toho, že mi drží koleno, ale z výsledku rozhodně ne. Zbytečně jsme ztratili
dva body. Soupeř nás potrestal za
každou chybu. My máme pět nebo
šest vyložených šancí a nedáme z toho nic. V příštích zápasech se na to
musíme soustředit. Co se týče zdraví,
tak doufám, že jsem vybral vše a budu se moci soustředit na fotbal."

Příhoda Karel (asistent
trenéra D. Drahokoupila): „Musím mužstvo pochválit za odpovědný a
kvalitní výkon podpořený
výbornými individuálními výkony T.
Procházky, M. Žižky a P. Bartoše. To
byli hráči, kteří drželi náš prapor v
kvalitní defenzívě po celé utkání /do

toho bych zahrnul i hráče J. Růžičku /.
V posledních 30 minutách jsme se
zlepšenou hrou dopředu, nebojácností
a výborným rychlým přechodem do
protiútoku prosadili i střelecky. Zejména Pavel Bartoš byl v této fázi hry
výborný, a k němu se přidali další
hráči jako Samek, Orolín a Tóth.
Celkově musím před hráči smeknout

za způsob jakým se na hřišti semkli, a
dovedli utkání do vítězného konce.
Hůla 7,5; Rada 8; Procházka 9; Žižka
9; Lohojda 7; Bartoš 8,5;Samek 8;
Růžička 8; Orolín 7,5;Tóth 7; Švambera 7 / Zahálka,Potočný,Rouček - NEHODNOCENI
hodnocení utkání trenérem Příhodou
- stupnice 1-10, 1 = nejhorší výkon.

Pavel Jirousek, trenér
Chrudimi: „Soupeř u nás
předvedl hru, kterou jsme
vcelku očekávali. Nebezpečné byly hlavně jeho
standardky, které výborně rozehrával

zkušený Pikl. Když jsme v úvodu
druhé půle nechali neobsazeného
hráče, který otevřel skóre, bylo jasné,
že zvrat bude těžký. Naštěstí jsme
brzy srovnali skóre a v závěru vyrovnaného utkání se k nám přiklonilo

štěstí, když o naší výhře rozhodl gól
po rohovém kopu. Kvalitního soupeře
jsme tak přeskočili v tabulce a po
dvou výhrách v řadě se nám dýchá už
přece jenom lépe."

Hodnocení
trenéra
Kunic Zdeňka Haška:
„Vyhráli jsme spíše bojovností a vůlí po vítězství než
fotbalovým uměním, nechci říkat, že jsme hráli špatně, ale
bohužel ta lehkost, která nás zdobila
na začátku sezóny, je pryč a my se na
branku strašně nadřeme a naopak
soupeř skoro z ničeho dá dvě branky.
Karlovy Vary vystřelili třikrát na branku a dali dva góly. My dáme tři tyče a
zahodíme dva samostatné úniky a
proto je to hektické až do poslední
minuty.
Soupeři se na nás více připravují a

jejich výkon vždy proti nám stoupá, je
to logické, každý se chce na vedoucí
mužstvo vytáhnout a vyšponuje se k
nadstandardnímu výkonu.
Jsem rád za výhru a myslím, že za
celkový průběh si jí zasloužíme. Každý
je naštvaný, když prohraje na konci
utkání, ale příčiny si musí vyhodnotit
sám.
Konec jsme zvládli se štěstím, stoper
Hell vyhrál dvě důležité hlavičky, první
prodloužil míč, který se dostal k Balšánkovi a ten obešel jak obránce, tak
brankáře a bylo 2-2 a když jsem viděl,
jaké mají Karlovy Vary starosti v
defenzivě v posledních5 15 minutách

tak jsem šel do rizika a
nechal Hella v útoku a
vyplatilo se, další nákop a
vyhraná hlavička, prodloužený míč na Balšánka, který
to udělal velmi dobře a
když zpomalil s míčem, tak rozběhlý
obránce do něj strčil a byla z toho
penalta. Kalouda zvládl těžkou chvíli a
my se mohli radovat.
Před utkáním jsem říkal, že je mi
sympatický styl a koncepce práce ve
spojení Karlovy Vary a Sokolov, dnes
dokonce tři hráči, kteří byli v nominaci
dopoledního utkání Sokolova, přijeli
autem na náš zápas, aby posilnili

