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Divize, sk. A
10. kolo: Admira Praha-Aritma Praha 6:1, ŠtěchoviceDoubravka 2:1, Hořovicko-Tachov 1:1, Český KrumlovMalše Roudné 0:0, Rokycany-MAS Táborsko B 2:0, Nové
Strašecí-Milevsko 0:0, Chrást-Čížová 0:0, Přední KopaninaBenešov 0:0.
11. kolo: Benešov-Admira Praha 0:2, Čížová-Přední Kopanina 5:1, Milevsko-Chrást 0:3, MAS Táborsko B-Nové
Strašecí 7:0, Malše Roudné-Rokycany 1:0, Tachov-Český
Krumlov 4:1, Doubravka-Hořovicko 2:1, Aritma PrahaŠtěchovice 0:4.
12. kolo: Admira Praha-Štěchovice 28.10. 10:15 NE, Hořovicko-Aritma Praha 27.10. 14:30 SO, Č. Krumlov-Doubravka 27.10. 14:30 SO, Rokycany-Tachov 27.10. 14:30
SO, N.Strašecí-M.Roudné 27.10. 14:30 SO, Chrást- Táborsko B 27.10. 14:30 SO, Př.Kopanina-Milevsko 27.10. 14:30
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Krajský přebor
10. kolo:
Klatovy-Horšovský Týn 5:1, Sušice-Horažďovice 2:3, Hor.BřízaVD Luby 2:1, Koloveč-Vejprnice 5:1, Chotíkov-Holýšov 3:1,
Domažlice B-Přeštice 1:1 PK 3:1, Sotd-SK ZČE 2:1, PříkosiceRapid 6:3.
11. kolo:
Rapid-Klatovy 0:6, SK ZČE-Příkosice 1:2, Přeštice-Stod 6:0,
Holýšov-Domažlice B 2:2 PK 3:4, Vejprnice-Chotíkov 2:1, VD
Luby-Koloveč 1:4, Horažďovice-Hor.Bříza 4:2, Horšovský TýnSušice 1:4.
12. kolo: Klatovy-Sušice 27.10. 14:30 SO, Hor.BřízaHoršovský Týn 27.10. 14:30 SO hř.H.Týn - obrácené pořadí,
Koloveč-Horažďovice 28.10. 14:30 NE, Chotíkov-VD Luby
27.10. 14:30 SO, Domažlice B-Vejprnice 28.10. 14:30 NE, Stod
-Holýšov 27.10. 14:30 SO, Příkosice-Přeštice 27.10. 10:15

I. A třída
10. kolo: Zruč-Chlumčany 1:3, Nepomuk-Bolevec 2:2, ŽihleČernice 0:0 PK 0:3, T.Přimda-Sp.Poříčí 3:3 PK 4:3, RokycanyBStříbro 5:1, Rozvadov-Dl.Újezd 5:0, Nýřany-Nýrsko 5:2, Svéradice-M.Touškov 1:0.
11. kolo: M.Touškov-Zruč 2:0, Nýrsko-Svéradice 3:2, Dl.Újezd
-Nýřany 0:3, Stříbro-Rozvadov 1:5, Sp.Poříčí-RokycanyB 0:1,
Černice-T.Přimda 4:1, Bolevec-Žihle 3:2, Chlumčany-Nepomuk
2:3.
12. kolo: Zruč-Nepomuk 27.10. 14:30 SO, Žihle-Chlumčany
27.10. 14:30 SO, T.Přimda-Bolevec 27.10. 14:30 SO, Rokycany
B-Černice 28.10. 14:30 NE, Rozvadov-Sp.Poříčí 28.10. 14:30
NE, Nýřany-Stříbro 28.10. 14:30 NE, Svéradice-Dl.Újezd28.10.
14:30 NE, M.Touškov-Nýrsko 27.10. 14:30 SO.

I. B třída
8. kolo:
Holýšov B-Mrákov 0:1, Merklín-Lhota 2:8, Ch.Újezd-Klenčí 4:1,
Tlumačov-Postřekov 0:3, Staňkov-Heřm.Huť 1:0, ZbůchKoloveč B 3:0, Horšovský Týn B-Chod.Planá 0:2.
9. kolo:
Chod.Planá-Holýšov B 8:1, Koloveč B-Horšovský Týn B 3:2,
Heřm.Huť-Zbůch 2:2 PK 1:2, Postřekov-Staňkov 1:4, KlenčíTlumačov 2:1, Lhota-Ch.Újezd 2:3, Mrákov-Merklín 2:0.
10. kolo:
Holýšov B-Merklín 28.10. 14:30 NE, Ch.Újezd-Mrákov 27.10.
14:30 SO, Tlumačov-Lhota 27.10. 14:30 SO, Staňkov-Klenčí
28.10. 14:30 NE, Zbůch-Postřekov 27.10. 14:30 SO, Horšovský
Týn B-Heřm.Huť 28.10. 14:30 NE, Chod.Planá-Koloveč B28.10.
14:30 NE.
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V 10. kole České fotbalové ligy na
sebe na Střelnici narazili dva tabulkoví
sousedé, kteří se dobře znají z divizních bojů. Hosté přijeli notně posíleni
hráči z Dynama České Budějovice,
jehož jsou farmou, zatímco domácí
mohli využít pouze dvou posil z Viktorie Plzeň – Sladkého a
Růžičky, kteří nastoupili v
základní sestavě marodkou zdecimované Jiskry.
V průměrném utkání
převzala po vyrovnaném
úvodu mírnou iniciativu
Jiskra, ale kromě nastřeleného břevna a několika
pokusů, směřujících těsně
vedle Křížkovy branky z
toho nic nevytěžila. Podobný obraz nabídla i
druhá půle zápasu, v níž
téměř celých 45 minut byli
domácí aktivnější, ale
zaslouženého úspěchu se
dočkali až v závěrečném
tlaku, osm minut před
koncem z hlavy Bauera.
V úvodu zápasu se domácí
pokoušeli třikrát za sebou
z rohového kopu ohrozit
strakonickou branku, ale když se na
třetí pokus dostal k voleji Bauer, neměla střela z 10 metrů dost důrazu a
Křížek si s ní poradil stejně, jako s
Mužíkovým pokusem o okamžik později. Hosté zahrozili v 5. minutě, ale míč
stačil před nabíhajícím Rýdelem odvrátit Matas. Poté si hostující brankář
smlsl na Sladkého centru, ale po čtvrthodině hry byl rád, že Mužíkův tr. kop
ze 23 metrů rozvlnil jen boční síť jeho
branky. O tři minuty později zatáhl míč
po levé straně domácí Bárta, na jeho
centr si naskočil Bauer, ale hlavou z 10

metrů trefil jen spojnici pravé Křížkovy
tyče a břevna. Ve 20. minutě se ke
střele z nebezpečné vzdálenosti dostal
strakonický Petráň, ale trefil jen jednoho z domácích zadáků. Na druhé
straně pak uklidil míč do bezpečí těsně
před nabíhajícím Malým gólman Kří-

žek. První velká šance domácích přišla
ve 24. minutě, kdy po Mužíkově tr.
kopu hlavičkoval rybičkou Veselý, míč
se odrazil k Růžičkovi, jehož střelu
volejem z 8 metrů reflexivně vyrazil
Křížek a hosté míč odvrátili na roh.
Strakoničtí sice v poli hráli poměrně
vyrovnanou partii, ale k vážnému
ohrožení Houdkovy branky se přes
dobře pracující domácí defenzívu
nemohli dostat. Ve 27. minutě si po
Bártově centru zleva poradil hostující
gólman s volejem Matase a na druhé
straně musel po Rýdelově tr. kopu
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boxovat míč do pole Houdek. Po půlhodině hry byl faulován domácí Malý,
který sám rozehrál tr. kop z 23 metrů,
ale rozvlnil opět jen boční síť Křížkovy
branky. Poté si se dvěma akcemi
hostů poradil Houdek ve spolupráci s
obranou a o chvíli později těsně nedoskočil na Veselého
centr před strakonickou brankou domácí
Bezděk, ale pak měli
domácí štěstí, že rodící
se nebezpečí zastavil
o d p ís k a ný
o fs a jd
Hudsona. Když pak
dva centry domácích
bez problémů hosté
odvrátili,
rozehrál
Mužík z 20 metrů tr.
kop na hlavu, jak jinak
než Bauerovi, který
však z 8 metrů jen
těsně minul pravou tyč
přihlížejícího
Křížka.
Tečku za první půlí
udělal nepřesný pokus
hostujícího Benáta ze
střední vzdálenosti.
Hned v úvodu druhého dějství rozehrál tr.
kop z 20 metrů domácí Mužík, ale míč
opět pouze těsně minul levou Křížkovu
tyč. Hosté se prezentovali centrem
zleva, ale domácí zadáci byli připraveni. Poté se v 50. minutě dostal v nepřehledné situaci před Křížkem míč k
domácímu Veselému, ale ten v tísni
technickou střelou volejem minul
strakonickou svatyni. Hosté se snažili
při každé příležitosti o protiútoky, ale
překonat domácí obranu a ohrozit
brankáře Houdka se jim nedařilo. V
52. minutě srazili hosté Bártův centr
na roh a poté si s centrem Sladkého

poradil Křížek. V 57. minutě
trefil z tr. kopu hostující
Rýdel jen domácí zadáky a
o minutu později našlápl k
pěknému průniku po levé
straně Petráň, když si však
více předkopl míč využil
souboje s jedním z domácích obránců a na hranici
šestnáctky upadl, ale rozhodčí Blaschke byl blízko a
jeho představení ocenil
žlutou kartou. Vzápětí na
druhé straně rozehrál Mužík
tr. kop na Malého, jehož
střela volejem zpoza šestnáctky trefila soupeřova
zadáka a po hodině hry se
pěkně uvolnil Sladký, ale
jeho pokus z 22 metrů v
pohodě kryl Křížek. V 63. minutě se do
dobré příležitosti dostal po centru
zprava strakonický Hudson, ale jeho
střelu z 12 metrů srazili domácí na
roh. Po jeho rozehrání se míč dostal k
Benátovi a i jeho střela z 18 metrů
skončila na těle bránícího soupeře.
Ihned po střídání se dostal k míči
domácí Došlý, našel nabíhajícího Bártu, jehož střelu zleva však stačili hosté
srazit na roh. V 65. minutě našlápl
Došlý, který oživil ofenzívu Domažlic k
sólu, které zakončil střelou z 15 metrů
zleva, ale Křížek míč vytlačil na roh.
Ten rozehrál zleva Mužík na hlavu
Bezděka, který však mířil z 8
metrů vedle strakonické branky. O
šest minut později stačil nebezpečný centr hostujícího Hudsona
srazit Bauer na roh, který rozehrál
zprava Rýdel, ale domácí se s
problémy ubránili. V 73. minutě se
po pravé straně protáhl domácí
Malý, jeho centr našel nehlídaného
Došlého, ale ten hlavou z 9 metrů
Křížkovu branku přestřelil. Domácí
přeřadili na nejvyšší rychlost a
vytvořili si trvalejší tlak. V 74.
minutě se uvolnil domácí Bezděk,
centrem zprava našel Mužíka,
který trefil na hranici šestnáctky
volejem polovysoký míč, ale Křížek
byl připraven. O dvě minuty později se ke střele z 25 metrů dostal
na druhé straně Čadek, ale zleva
minul vzdálenější Houdkovu tyč.
Deset minut před koncem musel z
branky Křížek, aby zachytil míč
před nabíhajícím domažlickým Došlým,
který se o minutu později prezentoval
střelou z 19 metrů mířící však nad
branku hostů. V 81. minutě vybojoval
domažlický Malý míč, uvolnil se a jeho
centr zprava musel Křížek vytlačit nad
břevno své branky. O minutu později
si Mužík po rohovém kopu narazil míč
s Malým a poté jej poslal před Křížkovu branku, kde nejvýše vyskočil opět
Bauer, aby jej hlavou ze 7 metrů
poslal do soupeřovy branky a marná
byla Novákova snaha jej hlavou z
branky odvrátit – 1:0. Další šanci
domácích měl Došlý, který postupoval
od půlky hřiště na Křížka, místo přihrávky na nabíhajícího Bezděka volil
střelu ze 14 metrů, ale trefil jen tělo
padajícího gólmana, který míč zachytil.

sujeme devět minut před
koncem po standardní
situaci. Utkání bylo ovlivněné tím, že jsme nastoupili bez klasického útočníka, protože všichni marodí. Šance jsme měli škoda. té Hudsonovi v 90.
minutě, mohli jsme si
odvézt bod.

J. Škrle

Hosté hnáni touhou vyrovnat nejprve
vyslali nepřesnou střelu z kopačky
Benáta a v 90. minutě byli blízko
jejímu naplnění, když se po zpětné
přihrávce dostal ke střele z 10 metrů
Hudson, ale Houdek míč reflexivně
nohou vyrazil a zachránil tak pro
domácí všechny tři body.
Branka: 82. Bauer.
Rozhodčí: Blaschke, ŽK: 2:2 (25.
Bárta, 45. Veselý - 48. Halama, 58.
Petráň). Diváků: 280.
Jiskra Domažlice: Houdek - Matas,

Růžička, Bauer, Pyrka - Malý (90.
Strejc), Sladký, Mužík, Bárta (90.
Halili) - Veselý (65. Došlý), Bezděk.
Trenér: Stanislav Purkart.
SK Strakonice 1908: Křížek - Rakovan, Novák, Halama, Dvořák (86.
Vaněk) - Hudson, Benát, Rýdel, Čadek
(77. Slavík), Bakala - Petráň. Trenér:
Jiří Lerch.
Vok
Řekl po utkání:
Petr Skála, asistent trenéra Strakonic: Zápas se mi hodnotí těžko,
protože jsme ztratili body inkasovaným
gólem v závěru. Je to škoda. V devadesáté minutě jsme sice mohli vyrovnat, ale na druhou stranu soupeř měl
hodně šance ze standardních situací.
Stejně se mi zdá, že jich měl až moc.
Rozhodně
je
škoda, když inka-
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Stoper Marek Bauer,
Jiskra
Domažlice: „
Strakonice jsou náš velký
rival ještě z divize, ale už
je to úplně jiný mančaft.
Je to farma, hraje za ně
minimálně osm hráčů z
Budějovic, takže úplně
jiný fotbal, snaží se hrát
kombinačně a po zemi. Přesto jsme si
na ně věřili. Myslím, že to bylo i vidět v
zápase, kdy jsme měli trošku navrch.
Hlavně v první půli jsme si vytvářeli ze
standardek dost šancí, kdežto soupeře
jsme do ničeho vážnějšího nepustili, až
na konci druhého poločasu, kdy jsme
se vzadu nedomluvili. Soupeř chyby
nevyužil a nám spadl kámen ze srdce.
Náš gól padl po rohovém kopu, přetaženém na zadní tyč, našel jsem si
balon a jejich obránce to pak ještě
hlavičkou dával do brány. Jsem spokojen, výhra a tři body, z mé strany
odčiněný Vltavín."
Trenér Stanislav Purkart,
Jiskra Domažlice: „Tušili jsme,
že Strakonice budou hodně posílené, protože jsou farmou Budějovic, které tam dodávají hráče.
Navíc doma naposledy prohrály,
takže se dalo čekat, že v době
reprezentační přestávky přijede
silný mančaft, což se naplnilo. V
takovém silném složení asi ještě
nehráli. My jsme však podali velmi
dobrý výkon, kvalitní, taktický,
poctivě jsme hráli vzadu. Hlavně v
první půli soupeř neměl žádnou
větší šanci, hrálo se maximálně po
naše vápno. My jsme tam naopak
měli dvě vyložené šance, bohužel
jsme je neproměnili. Ve druhém
poločasu už jsme se museli tlačit
více dopředu, proto tam soupeř
měl jednu šanci. Řekl bych ale, že
jsme za výhrou šli celý zápas o
trošku více, věřili jsme, že nakonec góla dáme, což se nakonec také
stalo a my zaslouženě vyhráli. Jen mě
mrzí, že když dáme gól, vzápětí naší
nedbalostí nabídneme soupeři šanci,
což nás mohlo mrzet." Pro Plzeňský
deník řekl: „Podali jsme poctivý výkon.
V první půli jsme soupeře nepustili do
šance, měl jen dvě standardní situace.
Dobrá byla hra ve druhém poločasu,
vytvořili jsme si menší tlak, měli jsme i
nějaké šance a vstřelený gól znamenající výhru byl zasloužený. Tři body se
berou i za výsledek 1:0."
Strakonice přijely s několika hráči z
prvoligového kádru Českých Budějovic
a především Hudson několikrát defenzivu domácích pozlobil. Domácí však
odolali.

Pavel Hochman

píšťalku a zahodil ji," popsal předseda
okresní disciplinárky Slavoj Tichý
prohřešek, za který jeho komise vyměřila nepodmíněný trest až do konce
příštího kalendářního roku. „Mohl za
to dostat až pět let," připomněl Tichý,

že postih ještě zdaleka nebyl na horní
hranici.
Koukolíčkovi přitížilo nejen to, že je
pro komisi „starým známým", ale také
neúčast kohokoliv z postřižínského
oddílu na středečním jednání. To bylo

i tak „výživné". Komise se na něm
snažila poprvé převést do praxe prohlášení z tohoto týdne, ve kterém za
projevy hrubého nesportovního chování slíbila tvrdší tresty než doposud,
a to jak pro hráče, tak i pro rozhodčí.

Dokázali vyhrát v České Lípě, porazili
farmu Žižkova z Horních Měcholup,
vyřídili i loňského vítěze České fotbalové ligy Chrudim. Nestačili jen na vedoucí Kunice a druhou Roudnici. Inkasovali zatím jen devětkrát! Řeč je o
rezervě Sparty Praha, která dnes
přijede na Chodsko, aby se od 14.30
hodin utkala na Střelnici s Jiskrou.
Oba soupeři mají vyrovnanou bilanci.
V tabulce spolu sousedí a získali dvaadvacet bodů. Domažlice nastřílely víc
gólů, ale Sparta jich inkasovala jen
devět, což je nejméně ze všech mužstev. Navíc pro trenéra Sparťanů
Martina Haška nejsou Domažlice
neznámé, jednou už se s Jiskrou utkal
v poháru.
„Nečeká nás nic jednoduchého, protože Sparta má venku lepší výsledky než
doma," je si vědom domažlický
kouč Stanislav Purkart. Přesto zná
recept, jak soupeře překonat. „Jsou to

mladí kluci, ale psychicky labilní, když
se jim nedaří. Proto bychom jim neměli dát prostor, aby se v utkání
rozehráli." V domažlickém kádru jsou
kromě dlouhodobě zraněných hráčů
zatím dva otazníky. „Bárta utrpěl
koňara v Písku, netrénoval a Veselý
měl v týdnu horečky. Uvidíme, jak
budou oba vypadat v pátek. Ostatní ze
stávajícího kádru by měli být v sobotu
k dispozici," uvedl domácí trenér.
Podle fotbalové rozhodčí Hedviky
Mifkové se Domažlice mohou těšit na
zápas s jedním z nejlepších týmů třetí
ligy. „Ještě jsem sice neměla možnost
vidět Kunice, ale Sparta B patří k
nejlepším ve třetí lize," říká Mifková,
která coby pomezní sudí byla u minulého zápasu s SK Zápy. „Tým je složený z mladých kluků. Jsou běhaví,
důrazní, jezdí od začátku do konce
zápasu. A co mě překvapilo, ačkoli ne
všichni jsou vysocí, jsou výborní v

hlavičkových soubojích, většinu jich
vyhrávají," dodává svoje poznatky
Mifková. Dá-li se na sobotním soupeři
Jiskry najít nějakou slabinu, pak by to
mohl být gólman.
V posledním utkání Sparty B s SK Zápy
zářil Skalák, který soupeře zaměstnával střelami i drzými průniky. Právě po
jednom takovém ve 25. minutě, kdy si
pohrál s obráncem, posadil centrem
míč na hlavu Čermáka a ten skóroval.
Zápy doma porazily Jiskru 5:1, ale
Sparťané měli zápas jasně ve své režii
a málokdy pustili soupeře na svoji
polovinu! Druhý gól přidal deset minut
před koncem první půle snajpr Jakubov, pro kterého vybojoval balon
dobře napadající Pouček.
Sestava Sparty B proti SK Zápy:
Holý – Gil, Tomášek, Hovorka, Machač
– Reiter (Konate), Jánoš, Čermák,
Pouček (Sýkora) – Jakubov (Juliš),
Skalák.
Autor: Václav Tauer

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

SK ZČE - Domažlice 1:1 (0:0) PK 4:3
Domažlice - Postřekov 6:2 (2:1)
Dorost mladší:
SK ZČE - Domažlice 0:5 (0:1)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice - Přeštice 8:3 (4:0)
Klatovy - Domažlice 1:4 (1:1)

Domažlice - Přeštice 1:3 (0:1)
Klatovy - Domažlice 3:1 (1:1)

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

10
7
6
7
6
7
5
5
5
4
4
5
5
3
3
2
1
1

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

2
2
1
3
2
4
5
5
5
4
4
6
6
5
7
8
7
10

36: 17 30 (12)
20: 14 24 ( 6)
19: 11 23 ( 5)
19: 13 23 ( 5)
18: 9 22 ( 4)
23: 19 22 ( 4)
16: 15 17 (-1)
15: 16 17 (-1)
13: 16 17 (-1)
17: 14 16 (-2)
18: 16 16 (-2)
16: 14 16 (-2)
24: 25 16 (-2)
16: 22 13 (-5)
14: 23 11 (-7)
21: 29 8 (-10)
14: 27 7 (-14)
10: 29 4 (-11)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
10. kolo:
Hlavice-Chomutov 3:0, Karlovy Vary-Chrudim 1:3,
Roudnice
n.L.-Kunice 1:2, Králův Dvůr-Horní Měcholupy 2:3, Česká LípaSparta Praha B 1:2, Zápy-Písek 0:0, Domažlice-Strakonice 1:0,
Kladno-Převýšov 2:1, Kolín-Loko Vltavín 0:0.
11. kolo:
Loko Vltavín-Hlavice 4:1, Převýšov-Kolín 0:2, StrakoniceKladno 0:0, Písek-Domažlice 1:2, Sparta Praha B-Zápy 2:0,
Horní Měcholupy-Česká Lípa 1:3, Kunice-Králův Dvůr 7:4,
Chrudim-Roudnice n.L. 1:2, Chomutov-Karlovy Vary 5:1.
12. kolo:
Hlavice-Karlovy Vary 27.10. 14:30 SO, Roudnice n.L.Chomutov 28.10. 14:30 NE, Králův Dvůr-Chrudim 28.10.
14:30 NE, Česká Lípa-Kunice 28.10. 14:30 NE, Zápy-Horní
Měcholupy 28.10. 14:30 NE, Domažlice-Sparta Praha B 27.10.
14:30 SO, Kladno-Písek 27.10. 10:15 SO, Kolín-Strakonice
28.10. 14:30 NE, Loko Vltavín-Převýšov 27.10. 10:15 SO.

7

Dvakrát se totiž prosadil Paprčiak, který tak završil hattrick a v 75. minutě to bylo 5:4. „My jsme nehráli na brejky.
Hráli jsme jednoduchý fotbal na útočníky. Ti to zvládli, ale nezvládli to ostatní," zmínil trenér Kučera.
Cábelíci dokonce pak sahali po vyrovnání, obrovskou šanci Šilhana ale skvěle vychytal domácí brankář Šebek. Králodvorští pak vrhli všechny síly do útoku a ve snaze vyrovnat hráli s maximálním rizikem. A domácí trestali. V 87. minutě
Jíra zvýšil na 6:4 a definitivní podobu pak dal v poslední minutě Tenkl, který završil hattrick.
Králodvorští tedy prohráli 4:7. „Budu upřímný: Ten soupeř je o dvě třídy jinde než my. To je úplně jiný fotbal, než
hrajeme my. Navíc když jsme hráli s takovouhle „skvadrou", kdy jsme neměli měli sedm hráčů...," zmínil Kučera, který
do příštího zápasu nemůže počítat s vykartovaným Procházkou. Otazník visí nad startem Saboua a Šilhavého. „Jeden
má něco s kolenem, druhý se svalem. Mám strach, že to nebude tak krátkodobé," uzavřel trenér Králova Dvora.

Domácí kouč Jindřich Trpišovský k utkání řekl: „Rozhodla první branka. Tu jsme inkasovali, přestože jsme o
tom před zápasem mluvili. Občas jsme se dostali do optického tlaku, ale nedostali jsme se do žádné šance. Za
stavu 2:0 ve druhé půli se nám podařilo snížit, ale to bylo vše. Nakonec jsme po chybě inkasovali třetí gól.
Dnešní zápas rozhodla Hadaščokova zkušenost, byl nejlepším hráčem na hřišti. Prostě soupeř byl produktivnější."
Právě Vojtěch Hadaščok, autor druhého gólu viděl vítězné utkání pod trenérem Radimem Nečasem takto:
„Já si myslím, že jsme předvedli kvalitní výkon. Hráli jsme svoji hru a hlavně jsme k zápasu přistoupili zodpovědně," sdělil 20letý útočník, který přiznal, že ve 2. poločase se hosté zbytečně zatáhli. „To je pravda, neměli
jsme to dělat. Trenér říkal, že máme balóny rychleji rozehrávat. Ve druhé půli jsme to trochu zdramatizovali,
ale dobře to dopadlo."

Trenér domácích Luboš Urban nebyl ale se vším v utkání spokojený: Po "výbuchu" v Hlavici jsme celý
týden mužstvo připravovali na tento zápas. Rozebrali jsme si minulé utkání, proběhli pohovory i s vedením
mužstva (nespokojenost s výsledky a přístupem k utkáním) a bylo vidět, že poslední nevydařené výsledky na
nás zanechali stopy.
Od začátku byla sice aktivita na naší straně, ale spousta nepřesností v rozehrávce, příjmu míče a finální
přihrávce nás brzdila. Soupeř se sice dostal do vedení, ale do kabin jsme šli s jednobrankovým vedením, kdy jsme
konečně správně vyřešili finální přihrávku a T.Smola 2x skóroval.
Vstup do druhého poločasu vyšel perfektně - V.Pavlíček 2x zvýšil náš náskok. Je škoda, že jsme v této chvíli nepřidali větší fotbalovou kvalitu. Soupeř to otvíral, hrál dopředu (měl 2 šance). V závěru opět Pavlíček přidal gól.
Byli jsme neskutečně efektivní v koncovce, ale kvalitu hry si představuji lepší.
V týmu 1. FC Karlovy Vary dochází ke změně trenéra. Lavičku Buldoků opouští kouč Jiří Schveiner a na
jeho místo přichází Oldřich Abrhám.
Šéf klubu Zdeněk Havel odvolal Jiřího Schveinera po týdenním rozhodování. „Mužstvo neplnilo pokyny,
které dostalo před sezonou. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, ale to se nám v posledních zápasech
nedařilo. Hráči byli nedisciplinovaní a dospěli jsme k závěru, že trenér Schveiner v současné době nemá
týmu už co dát," začal Havel vypočítávat důvody odvolání trenéra.
Dalším faktorem byly také výsledky. „Hráči potřebují změnu a také přísnějšího trenéra. Výkony v poslední době
neodpovídaly našim představám a bodový zisk byl nulový," pokračuje Havel.
Na post hlavního trenéra přichází Oldřich Abrhám, jenž v minulosti působil v Příbrami, Sokolově nebo Čáslavi.
„Mládež, kterou měl na starosti v Příbrami, patři mezi nejlepší v Čechách. V Sokolově vedl B tým a Čáslav dokázal
držet ve středu tabulky. Po změně majitelů klub opustil, jelikož se nestotožnil s vyzí, kterou se rozhodli v Čáslavi jít.
Od kouče Abrháma očekávám přínos především co se týče disciplíny hráčů. Dále pak propracovanou hrou v defenzivě, které je momentálně naší největší slabinou," přidává Havel.
Jak už bylo napsáno, v sobotu se Karlovy Vary představí na půdě posledního celku soutěže v Hlavici. „Věříme, že toto
utkání vše opětovně zvrátí v náš prospěch. Navíc si myslím, že pro trenéra je lepší začínat venku, než doma se silnou
Roudnicí, která je v tabulce na druhém místě," vysvětluje šéf klubu.
Co se týče hráčského kádru, tak se další změny neočekávají. „V nejbližších dnech by se měl k týmu připojit vracející
se Karel Tichota, který kromě všeho bude ještě plnit roli asistenta panu Abrhámovi. Do utkání s Roudnicí už by měl
naskočit a v Hlavici bude připraven na lavičce," uzavírá Zdeněk Havel.

„Připravovali jsme se na to, že je tady malé hřiště, že to bude specifické utkání. Vyšla nám i taktika, že
jsme dvakrát udeřili z rychlého protiútoku. Věděli jsme, že obrana Převýšova není v takové kondici, aby
tomuhle zabránila. A to se potvrdilo. Přesto musím před domácími smeknout, protože i za stavu 0:2
podali srdnatý výkon a určitě si zasloužili dneska vstřelit nějaké branky, ale my jsme měli v brance vynikajícího Hankiče, proto je výsledek takový, jaký je," uvedl trenér Kolína Roman Veselý.
„V zajímavém zápase jsme byli možná i fotbalovějším týmem. Vytvořili jsme si také dost šancí, ale bohužel
rozhodla rozdílná produktivita. My jsme gól schopni dát nebyli, soupeř ano, a proto vyhrál," řekl trenér
Převýšova Bohuslav Pilný. „Prohráli jsme poprvé za rok a půl doma v Převýšově. O to víc mě mrzí, že
zrovna s Kolínem, kde jsem také trénoval. Kromě zahozených šancí hráčům těžko něco mohu vytknout,
odvedli herně dobrý výkon," dodal.

Zajímavost:

Sotva mu vypršel osmizápasový trest, už přišel další a ještě tvrdší. Postřižínský fotbalista Petr
Koukolíček po květnovém napadení protihráče v utkání s kralupskou Čechií znovu nezvládl své emoce a disciplinární
komise OFS Mělník byla nemilosrdná. „Dostal dvě žluté karty, byl vyloučený a při odchodu vytrhnul rozhodčímu
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V 10. kole krajského přeboru měla
rezerva třetiligové Jiskry, třináctý tým
tabulky, za soupeře páté Přeštice.
Domácí trenéři oproti vítěznému utkání
s SK ZČE Plzeň do utkání nemohli
počítat s nachlazeným obráncem
Josefem Rojtem a na lavičce zůstal i
útočník Libor Bláha.
Jako první se k ohrožení branky soupeře dostali hosté z Přeštic, avšak
Mastný po rohovém kopu Bouce nezakončil dost důrazně. V 16. minutě
zahrávali hosté trestný kop, ale Mrázek ho poslal vysoko nad
branku Františka Lorence. O
dvě minuty později se špatně
domluvili domácí zadáci Kubr
a Neumann, toho využil hostující Bouc, přihrál Mastnému
a ten ve vyložené šanci přestřelil branku. Ve 20. minutě
se osmělili domácí. Po rohu
Ferry střílel na zadní tyči
číhající Pavlíček, ale se slabou
střelou neměl hostující gólman Regner starosti. V téže
minutě našel domácí Hartl
přesným centrem Leška, ten
hlavičkou lehce tečoval balon,
který o malý kousek minul
pravou tyč branky Přeštic.
O minutu na to se do zakončení dostal hostující Přibáň, ale tentokrát výtečný Lorenc mu jeho šanci
kryl, když vyběhl z branky a zmenšil
mu střelecký úhel. K odraženému míči
se ještě dostal Benedikt, ale domácí
obránci míč odkopli. Ve 24. minutě byl
před šestnáctkou Přeštic faulován
Soukup. K trestnému kopu se postavil
Ferra a Regner musel střelu boxovat.
Po půl hodině hry měl opět šanci
Přibáň a druhý pokus Lambora odkopl
před brankovou čárou Neumann do
autu. O tři minuty později vystihl
špatnou rozehrávku hostů Soukup,
zatáhl míč po levé straně a odcentroval na nabíhajícího Leška, jehož střelu
ale gólman kryl.

K dvanáctému zápasu sezony zamířili
fotbalisté třetiligových Domažlic na jih
Čech, na půdu tápajícího Písku. Kromě
obávaného kanonýra Zušťáka, jemuž
se proti Jiskře daří, domácí farma
prvoligového 1. FK Příbram nasadila
do utkání Huňu a Valentu. V sestavě
Jihočechů nastoupil i uzdravený Petr
Jendruščák, který jaro odehrál za tým
z Chodska.
Hosté do utkání vstoupili bleskově a
hned ve 20. vteřině se do zakončení
dostal Dvořák, ale mířil vysoko nad.
První patnáctiminutovku byli hosté
odvážnější a aktivnější, Satrapa musel
ve 14. minutě řešit nedorozumění
píseckých beků a před dotírajícím

Do druhé půle vstoupili lépe domácí,
kteří pálili Hartlem a střídajícím Bláhou, ovšem bez gólového efektu.V 53.
minutě vybojoval Vísner při špatné
rozehrávce hostujícího Zoubka balon,
pasem vybídl na pravé straně Hartla,
ten hledal před brankou naběhnutého
Kubra, toho ale Regner včasným
vyběhnutím vychytal. Hostující brankář
nebyl úspěšný o minutu déle. Benfika
předvedla rychlý výpad do hostující
obrany, Hartl zatáhl míč po pravé
straně, nacentroval před branku, kde

šel do souboje s brankářem Lešek.
Regner míč neudržel a dobíhající
Hošek nekompromisní střelou otestoval pevnost sítě – 1:0.
V 58. minutě Bláha ´udělal´ dva hostující hráče Zdeňka a Uzlíka, dostal se
před bránu, kde našel Leška, jeho
hlavička však skončila nad brankou
Přeštic. V 66. minutě na druhé straně
skončila vedle tyče domácí branky
hlavička Zoubka a poté i pokus Mastného. V 75. minutě musel Lorenc
vyrážet roh Mrázka. Vzápětí předvedla
Benfika jednu z nejkrásnějších akcí
utkání. Radek ´Vítáme tě zpět´ Paluch
našel přesným centrem Hartla, ten
zatáhl míč po pravé straně, nacentro-

Bártou uklidil míč na roh. Domácí pak
ale začali hrát a Valenta ve 21. minutě
zahrozil individuálním průnikem a
střelou, kterou musel zlikvidovat Houdek. Velkou šanci měl i na druhé
straně Pyrka, který šel z úhlu do přečíslení, ale jeho rána skončila s přispěním Satrapy jen rohovým kopem
hostů. Domácí pak svou zvýšenou
aktivitou získali lehkou územní převahu, která přinesla i vedoucí gól. Ve 42.
minutě zakombinovali Malý a Huňa,
jenž předložil nabídku do vápna na
Zušťáka a ten zkušeně podél Houdka
otevřel účet zápasu – 1:0.
Raketový nástup do druhého poločasu
předvedl opět Zušťák, který hned ve
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val přesně na hlavu nabíhajícího Soukupa, který se tří metrů trestuhodně
minul pravou tyč branky Regnera. V
78. minutě zaútočili hosté. Mastného
přetažený centr dva metry od pravé
tyče vlastní branky dobíhal Pavlíček,
který se snažil odkopnout míč do
bezpečí, ale bohužel pro Jiskru ho
poslal vysokou svící do branky, kde se
ještě ve snaze odvrátit pohromu srazili
Ferra s Lorencem – 1:1.
Po chvíli se do šance dostal hostující
Fořt, který střílel vedle ´zařízení
´domácích. Tamtéž skončil
míč po hlavičce Mastného v
80. minutě. O minutu později
musel Regner boxovat trestný kop Palucha po faulu na
Hartla.V 85. minutě mohli jít
Domažlice do vedení. Pavlíček našel z pravé strany
nabíhajícího Palucha, který
však z osmi metrů trefil jen
Regnera.V závěru utkání měl
ještě jednu příležitost Hartl.
Penalty za Domažlice proměnili Pavlíček, Ferra a Hartl.
Za hosty dal pouze Švarc.
Mrázkovi jí chytil Lorenc,
Hrdlička mířil vedle a Zdeněk
ji neproměnil. Benfika si tak
do tabulky připsala dva body
a je před sobotním derby s Holýšovem
dvanáctá s 11. body.
Domažlice B: Lorenc - Kubr (67.
Paluch), Ferra, Neumann, Pavlíček Brichcín (46. Bláha), Soukup, Hošek,
Vísner - Lešek, Hartl. Trenéři: Ivan
Rybár a Vladimír Brichcín.
Přeštice: Regner - Hrdlička, Uzlík,
Mastný, Bouc (77. Švarc), Mrázek,
Zoubek, Lambor, Benedikt (71. Fořt),
Zdeněk, Přibáň. Trenér: Luděk Šilhánek. ŽK: 1:2 ( 90. Hartl - 35. Hrdlička,
Mastný).
Rozhodčí: F. Šimek - V. Kafka - V.
Kopejtko. Delegát: J. Aubrecht. Diváků: 80.

J. Pojar, DD

46. minutě po kolmici od Malého stál
tváří v tvář Houdkovi, ale ´batman´ v
bráně hostů předvedl další skvělý
zákrok a svůj tým udržel ve hře. Písek
chtěl přidat druhou uklidňující branku,
ve 48. minutě těsně před Zušťákem
uklidil na roh stoper Matas. Další šanci
promarnil v 57. minutě písecký Mašát,
který se probil přes obranu do zakončení, ale jeho technická rána o půl
metru přelétla břevno. I hosté zahrozili, jmenovitě v 62. minutě Bezděk,
který hlavičkoval po centru Bárty, ale
Satrapa vyrazil na roh. V 66. minutě se
po špatném odkopu Satrapy dostal k
míči Mužík, ale jeho technickou střelu
si Satrapa pohlídal. Z protiútoku mohlo

být s hosty hůř, Malý přiťukl
za obránce na Zušťáka,
jehož pohotovou a jedovatou
střelu musel Houdek s vypětím všech sil odvrátit na roh.
Domácí pak v obavě o výsledek zalezli a nechali hrát
Domažlice, které toho využily. V 74. minutě měl Mužík
velmi výhodnou pozici při
přímém kopu. Střela z jeho
kopačky se odrazila od břevna a míč do opuštěné brány
uklidil Růžička – 1:1. Marně
se domácí dožadovali u
rozhodčí Simmerové odmávání offsidu, jelikož byli
přesvědčeni, že dorážející
hráč byl při střele už za
obrannou linií. Zušťák ještě
vyfasoval za protesty žlutou
kartu a gól platil. Domácí po
vyrovnání znervózněli a v 88.
minutě toho využil hostující Matas,
který se zmocnil odraženého balónu a
jeho střelu k tyči Satrapa propustil
nešťastně do své brány – 1:2. Domácí
se vrhli do útoku a Mašát hned za
minutu mohl vyrovnat, ale jeho střela
zpoza vápna šla těsně mimo. V 90.
minutě pak ještě úřadoval asistent
rozhodčího Martínek, tentokrát na
druhé straně, když místo pokutového
kopu po faulu na pronikajícího Malého
odmával útočný faul.
Trenér Domažlic Stanislav Purkart: „Bylo to bojovné utkání, ve
kterém jsme v prvním poločase nehráli dobře. Domácí nás předčili v
agresivitě a chuti po vítězství. Zaslouženě šli do vedení, ale my jsme měli
hru pod kontrolou. Hráče jsme upozorňovali na Zušťáka, jenže stejně
nám dal gól. Do druhé půle jsme
nastoupili s větší agresivitou a víc
jsme se tlačili do šestnáctky. Vyrovnali
jsme, soupeř trochu znervózněl a my
přidali druhý gól. Naše vítězství bych
označil za šťastné, zápasu by víc
slušela remíza, ale chyba domácího
brankáře při druhém gólu nám přidělila tři body. K diskuzi o vyrovnávacím

gólu se nemohu vyjádřit, situaci jsem
dobře neviděl."
Trenér Písku Jaroslav Kostka:
„Hráli jsme doma, chtěli jsme získat
tři body, bohužel nemáme ani jeden.
V prvním poločase jsme zaslouženě
vedli 1:0, kdybychom v první minutě
druhé půle proměnili velkou šanci
Honzou Zušťákem na 2:0, asi bychom
zápas dotáhli do vítězného konce.
Bohužel pak jsme inkasovali a nakonec prohráli. Ke sporné situaci po
vyrovnávací brance se také nemohu
vyjádřit, chytřejší budu až po zhlédnutí videa. Ale podle hráčů, kteří u toho
byli, gólu předcházel jasný ofsajd,
který rozhodčí Simmerová nezaregistrovala. Když jeden z našich nejzkušenějších hráčů z prvoligovými zkušenostmi Michal Mašát má po zápase v
očích slzy bezmoci a Martinu Malému
se se studem omlouvá soupeřův
gólman, rozhodně v řízení zápasů
není něco v pořádku a už by se s tím
konečně mělo něco dělat. Ne že nás
řežou venku, ale i doma. Další kapitolou jsou naše příbramské prvoligové
posily. Huňa bojoval, ale Valenta toho
moc nepředvedl. Jestli máme prohrát

V 11. kole krajského přeboru čekalo
fo tbalisty Ho lýšo va po slední
z letošních okresních derby, domácí
duel s rezervou Domažlic. Vstup do
utkání vyšel hostům náramně, ale
zkušení domácí dokázali ve druhé půli
vyrovnat, měli dokonce našlápnuto k
výhře, jenže v samém závěru neproměnili dvě vyložené šance, takže
derby dospělo do infarktového penaltového rozstřelu. V něm pro sebe
získali druhý bod 'mladé pušky' z
Jiskry.
Fotbalisté rezervy Jiskry šli jako letos
už poněkolikáté v utkání do vedení,
když se ve 4. minutě prosadil střelou
z malého vápna Lešek. Ještě lépe to s
hosty vypadalo o čtvrt hodiny později,
to když Rojtova střela z pohledu
domácích borců smolně tečovaná
Lucákem skončila za zády Karla Míčky

- 0:2. Až poté svěřenci kouče Kamila
Bárty zařadili vyšší rychlostní stupeň.
Ve 27. minutě rychle rozehráli trestný
kop a Hrádek snížil na rozdíl jediné
branky. Ve 42. minutě odmítl vyrovnání Beneš.
Hned po zahájení druhého poločasu
začal větrat defenzivu Domažlic čerstvý Vrba, jenž nahradil Kubínu. Do
šancí se dostal několikrát Jeniš, po
něm i Hrádek a opět Vrba, ani jeden z
nich však nadějných pozic nevyužil.
Hosté měli ve druhé půli vyložených
šancí poskrovnu, v 67. minutě se ale
v gólové pozici ocitl Lešek, jenže
zakončil mimo branku. O dvě minuty
později ještě Hartl vymyslel po pěkné
individuální akci šanci pro Bláhu, tomu
se však Míčka vrhl do rány a gólu
nakonec zabránil na poslední chvíli
vracející se Lucák. Dále už se hrálo
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1:2 nebo 1:3 je už jedno
a raději budeme dávat
přednost vlastním hráčům."
Kapitán Písku Jan
Zušťák: „Na rozdíl od
pomezní sudí jsem situaci
při vyrovnávacím gólu
viděl velmi dobře, a byl
to jednoznačný ofsajd.
Ta slečna vůbec netušila,
o co při přímém kopu šlo.
Při střele jsem vyběhl a
hráči soupeře zůstali
jednoznačně v ofsajdu.
Určitě nás to ale neomlouvá, dnes jsme měli
vyhrát. Ten gól, ale i
druhý jsme si dali vlastně
sami a tím Domažlice
zaslouženě vyhrály. My
měli zvýšit na dva nebo i
tři nula. Spoléhat na to,
že Zušťák bude pořád rozhodovat
zápasy, je špatné. Za stavu 1:0 se
spoluhráči zatáhli dozadu a já vepředu zůstal sám, tak se zápas nedohrává. K trestňáku před vyrovnávací
brankou vůbec nemuselo dojít, kdyby
Basaraba nepropadl na půlce a přerušil hru hned tam. Satrapa se podepsal
na obou gólech, o druhém vůbec
nemluvím. Jsou to mladí kluci, v
jednom zápase zazáří, druhý pohřbí.
Zápas jsme si prohráli sami, jestli
budeme takhle pokračovat, za chvíli
budeme v divizi."
Jan Škrle
FC Písek: Satrapa – Hájovský, Holub,
Basaraba (90. Krejčí), Motejzík, M.
Malý, Mašát, Zušťák, Jendruščák,
Valenta, Huňa.
Jiskra Domažlice: Houdek – Ružíčka, Bauer, Mužík, J. Malý (69. Došlý),
Sladký, Bárta, Dvořák (90. Veselý),
Bezděk (83. Strejc), Matas, Pyrka.
Branky: 42. Zušťák – 74. Růžička,
88. Matas. Rozhodčí: Schröter –
Martínek, Simmerová. ŽK: 2:2 (4.
Basaraba, 74. Zušťák, 83. Malý – 77.
(jšk)
Růžička). Diváků: 310.

většinou na polovině hostů, což se
trenér Rybár pokusil řešit několikanásobným střídáním. V 74. minutě ale
tlak domácích přece jen vyústil v
kýžené vyrovnání. Na začátku
byl průnik Josefa Vrby, jemuž Frei
ještě obětavým zákrokem zabránil
skórovat, jenže po autovém vhazování
následoval centr do ještě nezformované obrany, míč se dostal k Hrádkovi,
který se metr za malým vápnem z
otočky prosadil i přes snahy Neumanna s Pavlíčkem - 2:2. Domácí se dál
drali do útoku, jejich akce však postrádaly přesnější finální vyústění na
Hrádka či Jeniše. Slibnou šanci ohrozit
branku Domažlic dostali domácí v 85.
minutě, kdy byl Jeniš nedovoleným
způsobem zastaven šest metrů od
hranice pokutového území, ale Gabriel
měl míru na ragby. Krátký oddych

těžce zkoušené obraně dopřáli Hartl s
Leškem, ale kapitán Holýšova Procházka stačil zasáhnout. Poté se dění
opět vrátilo na polovinu Domažlic, kde
Hrádkovi scházely jen centimetry k
dorážce Dostálíkova centru zleva a
poté po přesném pasu od Staňka
mohl rozhodnout Karbusický, jenže
Ferra jej dobře stíhal a Frei střelu
zblízka vytěsnil na roh a uhájil remízový stav.
O vítězi musel rozhodnout penaltový
rozstřel. Ten měl ještě bláznivější
průběh, než samotný zápas. Jednička
v brance Holýšova Míčka hned na

úvod vychytal Pavlíčka, a Procházka
pak poslal domácí do vedení. Jenže
Ferra ve druhé sérii srovnal na 1:1 a
když Dostálík podklouzl a netrefil,
začínalo se znovu. Hartl se štěstím
Míčku prostřelil, vzápětí Frei vychytal
Gabriela. Na 1:3 proměnil Soukup,
jenže Hrádek hned snížil. Naději pro
červenobílé poté vykřesal Míčka, když
nejprve vychytal kop svého protějšku
a poté jej sám překonal - 3:3. Domažlický gólman však svoje předchozí
zaváhání napravil, když po Kubrově
trefě vychytal Lucáka-3:4.
FK Holýšov: Míčka - Hrádek, Gabriel,

Panuška (68. Karbusický), Kubina (46.
Vrba), Jeniš (86. Vítek), Staněk,
Procházka, Beneš, Lucák, Dostálík.
Trenér: Bárta.
Jiskra Domažlice B: Frei - Neumann, Lešek, Rojí, Soukup, Hartl,
Vísner (65. Kubr), Pavlíček, Ferra,
Hošek (71. Brichcín), Bláha (72. Paluch). Trenér: Rybár.
ŽK: 0:2 (51. Soukup, 85. Paluch),
HR: Kopejtko - Cihlář, Schneider.
Delegát: Rauch. Diváků: 150.

Václav Tauer DD

Ve 4. kole (osmifinále) Poháru České pošty
uvidíme na Střelnici prvoligové mužstvo z Teplic.

Středa 7. 11. 2012 od 14:00 hodin.
Přijďte Jiskru povzbudit proti dalšímu ligovému týmu!

FOTBALOVý PELPEL-MEL
Kouč domácích Jiří Lerch litoval promarněných možností z první půle. „Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Bylo
to z obou stran kvalitní utkání a musím pochválit Kladno, které hrálo obětavě," uvedl. V obětavosti vynikaly v první
řadě obranné řady, kde vyčníval nejlepší hráč Kladna, na stoperu hrající Rada.
Lerchův protějšek Drahokoupil považoval bod ze hřiště silného soupeře za zlatý. Na slíbené šampaňské pro
hráče to ale bylo málo. „V každém případě bychom měli na remízu navázat," poznamenal.
O bublinky ale hráči nepřišli. Tři lahvinky jim na benzínce koupil kondiční trenér Pavel Stibůrek.
Premiéru si v kladenském dresu odbyl Holeček. Zahrál si hodinu a určitě nezklamal, dokonce měl důvěru při zahrávání standardek. „Dva týdny zůstával po tréninku s trenérem Příhodou a dával si dávky navíc," prozradil hlavní
kouč Kladna, jak se mladý záložník pere o místo v sestavě.

Cábelíci jeli na půdu lídra ve značně oslabené sestavě. K dlouhodobě zraněným Petrovi s Michalem Novákem se
tentokrát přidali Sabou, Toporčák, Vybíral a především hlavní pilíř obrany Šilhavý. „Nehrál Šilhavý a to je polovina
našeho mužstva," zmínil trenér Kučera. Cábelíci sice dokázali nastřílet lídrovi čtyři branky. „To Kunice nedostaly,
co je sleduji," uvedl trenér Králova Dvora. Útočníkům se sice dařilo, obrana ale byla naprosto tragická. „Víme, kde
je chyba, protože jsme víceméně z každé situace dostali gól. Co v tomto zápase vyráběli obránci, to ani nebudu
komentovat, protože bych je musel urazit,"zmínil Kučera. „Upozorňoval jsem Radu s Novákem, že to Kunice budou hrát
hodně z pravé strany, abychom to tam vyztužili a měli jsme to tam zavřené. My jsme ale ve třetí minutě z těchto situací
prohrávali 0:2," zlobil se trenér Kučera. Z šoku se ovšem cábelíci dokázali vzpamatovat. Po pětadvaceti minutách totiž bylo
vyrovnáno. Nejprve se prosadil Paprčiak a při rohu pak ukázal své hlavičkářské kvality Šilhan. Stav 2:2 ovšem do přestávky
nevydržel. Dvě minuty před koncem totiž Jíru fauloval v šestnáctce Procházka a rozhodčí nařídil penaltu. „Zbytečná penalta
po sérii chyb několika hráčů," uvedl Kučera. Michňa se sice vytáhl a Tenklovi desítku zneškodnil a čaroval i při následné
první dorážce. Na tu druhou ovšem již nedosáhl. „Obránci tak dlouho koukali, že oni to napotřetí doklepnou. To je smutné.
Obrana byla úplně žalostná,"doplnil trenér cábelíků.
O poločase byl tedy stav 3:2 a nic nebylo ztraceno. „Šli jsme do druhé půle, že se s tím dá něco dělat a v první minutě z
prvního rohu to volný hráč dá placírkou na 4:2," podotkl ke gólu Kordiaka Kučera. Když pak o pět minut později Jíra zvýšil již
na 5:2, vypadalo to, že cábelíci odjedou z Kunic s pořádnou nadílkou. Králodvorští ovšem podruhé v zápase vstali z popela.
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