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

12
12
12
13
12
12
12
12
13
12
13
13
12
12
13
13

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

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

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

29: 9
28: 16
21: 11
18: 12
18: 11
23: 10
17: 14
18: 22
19: 22
17: 19
10: 23
5: 12
12: 27
13: 21
21: 21
8: 27
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5
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( 2)
( 1)
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(-5)
(-1)
(-7)
(-8)
(-5)
(-7)
(-8)
(-16)

1. Koloveč
2. Horažďovice
3. Klatovy
4. Příkosice
5. Přeštice
6. Chotíkov
7. Domažlice B
8. Sušice
9. Vejprnice
10. SK ZČE
11. Hor.Bříza
12. Rapid
13. Stod
14. Holýšov
15. Horšovský Týn
16. VD Luby
1. Nepomuk
2. Černice
3. Rokycany B
4. Rozvadov
5. Bolevec
6. Dl.Újezd
7. Zruč
8. Chlumčany
9. Nýřany
10. Žihle
11. M.Touškov
12. Sp.Poříčí
13. Svéradice
14. Nýrsko
15. Stříbro
16. T.Přimda
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37: 12 32
27: 9 31
41: 13 29
23: 17 23
34: 15 20
26: 22 19
20: 23 19
20: 20 18
24: 27 18
25: 18 17
15: 25 16
17: 29 13
14: 35 13
12: 25 10
16: 40 7
13: 34 3
33: 18 27
30: 18 26
35: 19 24
32: 18 23
30: 18 23
31: 33 21
20: 23 21
34: 22 20
29: 25 20
24: 35 17
22: 29 14
15: 20 13
21: 31 13
23: 37 13
18: 35 11
19: 35 8
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(-11)

1. Ch.Újezd
2. Chod.Planá
3. Staňkov
4. Lhota
5. Postřekov
6. Mrákov
7. Klenčí
8. Koloveč B
9. Zbůch
10. Heřm.Huť
11. Merklín
12. Horšov. Týn B
13. Tlumačov
14. Holýšov B
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36: 16 25
35: 18 24
31: 14 24
38: 19 20
28: 15 19
17: 16 19
24: 21 18
25: 25 16
24: 24 16
27: 34 9
23: 43 7
9: 35 7
11: 24 6
16: 40 3
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Divize, sk. A
12. kolo:
Český Krumlov-Doubravka 3:2, Přední Kopanina-Milevsko
1:2, Benešov-Čížová 0:0.
Ostatní zápasy byly kvůli špatným terénům odloženy.
13. kolo:
Čížová-Admira Praha 0:2, Milevsko-Benešov 1:0, MAS
Táborsko B-Přední Kopanina 2:0, Malše Roudné-Chrást 1:2,
Tachov-Nové Strašecí 1:1, Doubravka-Rokycany 1:2, Aritma Praha-Český Krumlov 3:1, Štěchovice-Hořovicko 3:1.
14. kolo: Admira Praha-Hořovicko 11.11. 10:15 NE, Český
Krumlov-Štěchovice 10.11. 14:00 SO, Rokycany-Aritma
Praha 10.11. 14:00 SO, Nové Strašecí-Doubravka 10.11.
14:00 SO, Chrást-Tachov 10.11. 14:00 SO, Přední Kopanina
-Malše Roudné 10.11. 14:00 SO, Benešov-MAS Táborsko B
11.11. 14:00 NE, Čížová-Milevsko 10.11. 14:00 SO.

www.fotbal.domazlice.cz
Číslo 24/2012 vydané 9.11.2012 - redaktor Vojtěch Kotlan

Krajský přebor
12. kolo:
Domažlice B-Vejprnice 1:0 (1:0). Ostatní zápasy byly kvůli
špatným terénům odloženy.
13. kolo:
SK ZČE-Klatovy 2:0, Přeštice-Rapid 0:1, Vejprnice-Stod 5:1, VD
Luby-Domažlice B 0:4, Horažďovice-Chotíkov 3:0, Horšovský
Týn-Koloveč 2:4, Sušice-Hor.Bříza 2:3.
14. kolo:
Klatovy-Hor.Bříza 10.11. 14:00 SO, Koloveč-Sušice 11.11.
14:00 NE, Chotíkov-Horšovský Týn 10.11. 14:00 SO, Domažlice B-Horažďovice 11.11. 14:00 NE, Stod-VD Luby 10.11. 14:00
SO, Příkosice-Vejprnice 10.11. 10:15 SO, Rapid-Holýšov 10.11.
14:00 SO, SK ZČE -Přeštice 11.11. 14:00 NE.

I. A třída
12. kolo:
Zruč-Nepomuk 1:1, Žihle-Chlumčany 2:1, Rokycany B-Černice
4:2. Ostatní zápasy byly kvůli špatným terénům odloženy.
13. kolo:
Nýrsko-Zruč 2:2, Dl.Újezd-M.Touškov 4:2, Stříbro-Svéradice
2:4, Černice-Rozvadov 1:0, Bolevec-Rokycany B 0:1, Chlumčany-T.Přimda 3:2, Nepomuk-Žihle 5:1.
14. kolo:
Zruč-Žihle 10.11. 14:00 SO, T.Přimda-Nepomuk 10.11. 14:00
SO, Rokycany B-Chlumčany 11.11. 14:00 NE, RozvadovBolevec 11.11. 14:00 NE, Nýřany-Černice 11.11. 14:00 NE,
Svéradice-Sp.Poříčí 11.11. 14:00 NE, M.Touškov-Stříbro 10.11.
14:00 SO, Nýrsko-Dl.Újezd 10.11. 14:00 SO.

I. B třída
10. kolo:
Horšovský Týn B-Heřm.Huť 1:4.
Ostatní zápasy byly kvůli špatným terénům odloženy.
11. kolo:
Koloveč B-Holýšov B 6:0, Heřm.Huť-Chod.Planá 3:4, Postřekov
-Horšovský Týn B 0:0, Klenčí-Zbůch 3:1, Lhota-Staňkov 2:0,
Mrákov-Tlumačov 3:0, Merklín-Ch.Újezd 0:5.
12. kolo:
Holýšov B-Ch.Újezd 11.11. 14:00 NE, Tlumačov-Merklín 11.11.
14:00 NE, Staňkov-Mrákov 11.11. 14:00 NE, Zbůch-Lhota
10.11. 14:00 SO, Horšovský Týn B-Klenčí 11.11. 14:00 NE,
Chod.Planá-Postřekov 11.11. 14:00 NE, Koloveč B-Heřm.Huť
10.11. 14:00 SO.
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Na mokrém trávníku stadionu Střelnice
ležely asi 2 cm mokrého sněhu a to byl
důvod, proč po delším zvažování

rozhodčí Grimm zápas odložil. Předběžný termín byl dohodnut na
14.11.2012.

Obě mužstva si místo
zápasu zatrénovala na umělém trávníku.

Domažlická Jiskra, šestá v tabulce
České fotbalové ligy, se utkala v pražských Horních Měcholupech s farmou
druholigového Žižkova. Po vyrovnaném poločasu získala ve druhé půli
nad patnáctým celkem soutěže převahu, ale nevyužila šance. Trest přišel
těsně před koncem, kdy brejk domácího SK využil Petr Mikolanda. Tento
talent v minulosti hrával za reprezentační jednadvacítku a hostoval i ve
West Ham United, jeho kariéru ale
zabrzdily dva prodělané infarkty!
Domácí při neúčasti kanonýra Klavíka,
modela a druhého Muže roku 2012,
povolali z Žižkova bývalého kanonýra
Chrástu Roubala. Ten je už v 5. minutě po rohu poslal střelou z malého
vápna do vedení. Po dalších pěti
minutách však domácí obrana chybovala, domažlický Došlý přihrál Dvořá-

kovi a ten křižnou střelou vyrovnal 1:1. Gól hosty nabudil, ale další minuty nabídly spíše boj ve středu hřiště.
Na šanci se čekalo až do 35. minuty,
kdy domácí brankář vyrazil Sladkého
centr jen k Došlému, ten však mířil
nad branku.
Do druhého poločasu kouč Jiskry
Purkart stáhl ze hry Bártu, který dostal
v ostrých soubojích dvakrát přes nárt,
a do hry poslal rychlého Bezděka.
Hosté převzali iniciativu, měli tlak i
příležitosti. První ze tří ´loženek´
promarnil v 57. minutě nehlídaný
Do š lý , k d yž z blízk a p ře s tře lil
´zařízení´. V 71. minutě Bezděk dokonce obešel vyběhnuvšího gólmana,
jenže z úhlu minul branku. Později
ještě zahrávali Domažličané rohový
kop, který zakončili opět střelou nad.
Čtyři minuty před koncem, v době

sílícího tlaku Jiskry, podnikli domácí
brejk a ´hroťák´ Mikolanda nedal
Houdkovi šanci – 2:1. Hosté na nepříznivý stav reagovali střídáním, za
obránce Růžičku poslali do hry dalšího
útočníka Veselého, ale kýženého
vyrovnání ani v nastavení nedocílili.

V prvním utkání semifinále Poháru
České pošty ve fotbale, se na stadionu
Střelnice v Domažlicích proti domácí
Jiskře postavil současně poslední celek
prvoligové tabulky – FK Teplice. Na
rozdíl od Českých Budějovic neponechali hosté nic náhodě a přijeli v nejsilnější sestavě, takže diváci na trávníku

viděli Keriče, Melunoviče, Rosu či
Ljevakoviče. Na lavičce pak zůstali
Mahmutovič, Vachoušek, Chovanec či
brankář Grigar. Hosté na trávník doslova vlétli, ve snaze vstřelit co nejdříve gól a prvních dvacet minut se na
Houdkovu svatyni valil útok za útokem. Rezultovalo z 1toho několik ne-

bezpečných situací před domažlickou
brankou, a když největší tutovku zazdil
Melunovič, přežili domácí velký tlak
bez úhony. Potom začal tlak favorita
pomalu slábnout a do hry se dostávali
i domácí, kteří měli šanci jít do vedení
v závěru poločasu, ale Bezděk minul
teplickou branku. I druhý poločas se

SK Horní Měcholupy: Kudrna –
Busta (45. Jíša), Slodowy, Procházka,
Čejtej (32. Hájek), Súkenník, Roubal
(79. Hřebeček), Petřivý, Klír, Mikolanda, Balík.
Jiskra Domažlice: Houdek – Růžička
(88. Veselý), Bauer, Mužík, Malý,
Sladký, Bárta (45. Bezděk), Dvořák,
Matas, Pyrka, Došlý.
Branky: 5. Roubal, 86. Mikolanda –
10. Dvořák. ŽK: 2:2. HR: Janíček –
Řezáč, Štuk. Diváků: 100.

Václav Tauer

hrál v režii fotbalovějších
hostů, ale dokud stačily domácím síly, využívali každou
možnost k ohrožení Slavíkovy
branky. Rozhodnutí přinesl
střídající Mahmutovič, který po
hodině hry poslal favorita do
vedení a čtyři minuty před
koncem toto vedení ještě
zvýraznil. Domácím nelze upřít
maximální snahu, ale ta tentokrát na kvalitnějšího soupeře
nestačila.
Hned v úvodu zápasu pronikl
po pravé straně teplický Kerič,
centrem oslovil Jursu, ale jeho
volej z 18 metrů mířil nad
Houdkovu branku. Ve 4. minutě se do nebezpečného průniku dostal opět Kerič, ale v
rozhodující chvíli mu míč utekl
za brankovou čáru. O dvě
minuty později odcentroval
zleva Vůch a domácí brankář Houdek
musel na zem, aby zneškodnil rodící se
šanci Melunovičovi. V 7. minutě opět
aktivní Vůch pronikl po levé
straně, přetažený centr vrátil
od vzdálenější tyče do pole
Kerič, ale nikoho ze spoluhráčů nenašel a domácí se
ubránili. O chvíli později
skončila technická střela
hostujícího Vůcha nad domažlickou svatyní a ve 13.
minutě se dostal ke střele
zprava Melunovič, ale Houdek míč vyrazil. Silný tlak
favorizovaných Teplic vyústil
v 16. minutě v tutovku Melunoviče, který po akci a centru Vůcha volejem z 8 metrů
přestřelil odkrytou Houdkovu
branku. Teprve potom se
dostali do hry i domácí, ale s
Mužíkovým trestným kopem
si Slavík bez problémů poradil a závar před teplickou
brankou skončil o chvíli
později útočným faulem
domácích. Ve 22. minutě rozehrál
zleva z 18 metrů teplický Jarolím tr.
kop, Houdek jeho střelu vyrazil, míč
sice doťukl do odkryté branky Kerič, ale gól nebyl pro
odpískaný ofsajd uznán. Ve
25. minutě napřáhl ze střední vzdálenosti Podaný, ale
domažlickou branku minul.
Po půlhodině hry rozehrál tr.
kop domácí Mužík, míč se
odrazil k Bauerovi s jehož
hlavičkou ze 12 metrů si
však Slavík poradil. Ve 33.
minutě se po Jarolímově
rohovém kopu dostal ke
střele volejem Melunovič, ale
trefil jen tělo bránícího soupeře a vzápětí se na druhé
straně totéž podařilo domažlickému Mužíkovi. Ten
pak rozehrál ve 39. minutě
tr. kop, hosté míč odvrátili k
Malému, ale jeho volej ze 20
metrů skončil vedle Slavíkovy
branky. O čtyři minuty později se zrodila největší šance

domácích, když Malý vybojoval ve
středu hřiště míč, poslal dopředu
našlápnutého Bezděka, ten se vyhnul

vybíhajícímu Slavíkovi, ale ze 14 metrů
zprava minul vzdálenější tyč teplické
branky. Domácí se pak vypořádali se
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dvěma centry hostů do
svého pokutového území a
když na druhé straně
Mužíkův tr. kop zneškodnil
Slavík, šlo se do kabin
smírně.
I ve druhém poločasu se
hrálo podle teplických not,
ale převaha hostů již nebyla tak výrazná, jako první
dvacetiminutovku zápasu.
K první střele se dostal
domácí Sladký, ale Slavík
jeho pokus z 18 metrů
vyrazil na roh. O chvíli
později skončil závar před
Houdkem jen rohovým
kopem hostů a vzápětí
stačil střelu Vůcha, zleva
ze 14 metrů, po jeho
samostatné akci, Houdek
vytlačit na roh. Domácí
gólman se doslova „vytáhl“
v 52. minutě, kdy nádherně konečky
prstů vytlačil nad břevno Podaného
střelu z hranice šestnáctky. O pět
minut později pak vyboxoval míč po tr. kopu
teplického Jursy a v 59.
minutě odvrátil hlavou
Vůchův centr domácí
Bauer. Rychlé ofenzívní
akce hostů slavily úspěch
po hodině hry, kdy se na
hranici šestnáctky uvolnil
Mahmutovič jeho střelu z
otočky tečoval ve skluzu
Bauer a míč skončil přesně pod břevnem bezmocného Houdka – 0:1.
Domácí odpověděli střelou Mužíka ze střední
vzdálenosti, kterou však
Slavík vyrazil. V 73. minutě domácí odvrátili Podaného centr zleva, vzápětí
si však celou situaci tentýž teplický hráč zopakoval a tentokrát našel
Mahmutoviče, který hlavou nasměroval z 9 metrů míč nad
Houdkovu branku. Domácí, kterým již
viditelně ubývaly síly, odpověděli jen
centrem Došlého, který
skončil v rukavicích
brankáře Slavíka. V 86.
minutě poslal „českou
uličkou“ teplický Melunovič míč nabíhajícímu
Mahmutovičovi,
který
obešel vybíhajícího Houdka a do odkryté branky
zvýšil na 0:2. O dvě
minuty později rozehrál
teplický Jarolím zprava
rohový kop, ale Rosa
hlavičkoval z 10 metrů
vedle domažlické branky.
V 89. minutě zatáhl míč
po levé straně Chovanec,
jeho centr přizvedl Houdek na tělo nabíhajícího
Dolejše, od něhož se míč
odrazil vedle domácí
branky. Těsně před
závěrečným
hvizdem
rozhodčího Kalendy se

řekl trenér Jiří Lerch a také poukazoval na sílu soupeře. „Kolín je kvalitní
mančaft a zaslouženě je v popředí
tabulky." Středočeši se nemohli dlouho střelecky prosadit, což bylo podle
Lercha díky zodpovědné obraně. Po
hodině hry pak Jihočeši skórovali po

perfektně zahraném brejku, který
zakončil přesnou dělovkou Fernando
Hudson. S domácími to nevypadalo
růžově.
Co na to domácí kormidelník?
„Upozorňoval jsem hráče, že Strakonice se prezentují rychlým fotbalem a

zejména rychlým přechodem do útočné fáze, což se potvrdilo při inkasované brance. I když jsme se na to připravovali, soupeře jsme tím přesto
dostali na koně. Naštěstí nás ten
inkasovaný gól probudil," řekl Roman
Veselý.

FK Kunice má bohatou historii. První zmínka o fotbalu v Kunicích je datována rokem 1901, kdy se Kunice utkaly s celkem
Říčan. Samotný klub SK Kunice byl založen roku 1934 a pokračovatelem tohoto klubu je dnešní FK Kunice. Zpočátku našli
kuničtí domov na hřišti SK Strančice, ale v roce 1936 si pronajali louku a zřídili tam vlastní hřiště. V roce 1947 však vlastník
louky smlouvu vypověděl a klub se na dalších dlouhých 13 let stěhoval opět na hřiště SK Strančice. V roce 1955 získal klub
od obce pozemek, na kterém postupně budoval hřiště. Hráli zatím na pronajatém pozemku a teprve roku 1968 bylo konečně budované hřiště otevřeno. Bohužel pozemek byl náchylný na vodu a po dešti bývalo hřiště k fotbalu nezpůsobilé. V roce
1975 byly svépomocí vybudovány kabiny. V letech 1979 až 1986 se však Kunice opět stěhují na hřiště SK Strančice a Velké
Popovice, protože na jejich hřišti byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce a meliorace. Dne 13. července 1986 byl za velké
slávy otevřen fotbalová areál, který mohly Kunicím závidět mnohé kluby hrající daleko vyšší soutěže. V letech 1999 až 2002
pokračovaly další úpravy areálu a ten se postupně stal cílem soustředění mnohých velkých fotbalových klubů či reprezentace. Po fotbalové stránce Kunice hrály až do sezony 1999/2000 okresní soutěže. V této sezóně kuničtí postoupili do I. B
třídy, kde působili do sezóny 2005/2006, ve které postoupili do I. A třídy. V sezoně 2007/2008 již kuničtí postupují ze 2.
místa krajského přeboru do divize. Zde se však Kunice ohřály jen dvě sezóny, protože v sezóně 2009/2010 jako vítěz
skupiny A postupují do ČFL, kde se v letošním ročníku staly štikou soutěže a v současnosti vedou s náskokem čtyř bodů
tabulku. Jejich dosavadní letošní výsledky budí respekt: Převýšov-Kunice 2:1, Kunice-Strakonice 1908 2:1, Písek-Kunice
0:4, Kunice-Sparta Praha B 5:1, Horní Měcholupy-Kunice 0:2, Hlavice-Kunice 1:3, Kunice-Chrudim 3:1, ChomutovKunice 3:2, Kunice-Karlovy Vary 3:2, Roudnice n.L.-Kunice 1:2, Kunice-Králův Dvůr 7:4, Česká Lípa-Kunice 3:0, Kunice-Zápy 2:0.
Kádr mužstva v současnosti tvoří BRANKÁŘI: MĚSÍČEK Jiří, ŠEBEK Jan (DUKLA), OBRÁNCI: RADOŠ Pavel, KOPTA David,
VESELÝ Jiří, HELL Michal, HYSKÝ Martin, ZÁLOŽNÍCI: PREISLER Michal, BALŠÁNEK Jakub, ENGELMANN Vojtěch (DUKLA),
KORDIAK Ján, LIČKA Marcel, NĚMEČEK Petr, TENKL Martin, MARIČ Matěj, ÚTOČNÍCI: BRABEC Matěj, REJHON Dominik,
VILÁM Aleš, KOUBEK František, DVOŘÁK Lukáš, MAREK Josef (DUKLA), TAFAT Libor, JÍRA Radim.
Realizační tým: HAŠEK Zdeněk - trenér, CHADIMA Radek - asistent, BRÜMER Aleš - vedoucí mužstva.

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Sušice - Domažlice 0:0 PK 5:6
Domažlice - Horažďovice 2:0 (1:0)
Dorost mladší:
Sušice - Domažlice 2:8 (1:2)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice-Sušice 4:0; Horažďovice-Domažlice 1:10 Domažl.-Sušice 0:2; Horažďovice-Domažlice 4:2
Domažl.-Vejprnice 7:3; Nepomuk-Domažlice 2:4 Domažl.-Vejprnice 4:2; Nepomuk-Domažlice 7:0

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

11
9
8
7
7
6
7
6
6
5
5
5
5
5
4
3
1
1

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

3
3
3
2
2
4
5
6
6
5
5
7
7
7
7
8
9
12

38: 20 33
25: 14 29
23: 17 27
20: 15 26
19: 9 25
23: 14 22
24: 21 22
19: 18 20
16: 17 20
22: 19 19
21: 25 19
16: 16 17
26: 28 17
16: 20 17
16: 24 15
24: 30 12
14: 33 7
12: 34 4

(12)
( 8)
( 6)
( 5)
( 4)
( 1)
( 4)
(-1)
(-1)
(-2)
(-2)
(-4)
(-4)
(-4)
(-6)
(-9)
(-17)
(-14)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
12. kolo:
Hlavice-Karlovy Vary 2:3, Roudnice n.L.-Chomutov 2:1, Králův
Dvůr-Chrudim 2:0, Česká Lípa-Kunice 3:0, Zápy-Horní Měcholupy 0:0, Kladno-Písek 3:0, Kolín-Strakonice 1908 3:1, Loko
Vltavín-Převýšov 0:4.
13. kolo:
Převýšov-Hlavice 2:0, Strakonice 1908-Loko Vltavín 0:1, PísekKolín 0:3, Sparta Praha B-Kladno 1:0, Horní MěcholupyDomažlice 2:1, Kunice-Zápy 2:0, Chrudim-Česká Lípa 3:1,
Chomutov-Králův Dvůr 1:1, Karlovy Vary-Roudnice n.L. 2:1.
14. kolo:
Hlavice-Roudnice n.L. 10.11. 14:00 SO, Králův Dvůr-Karlovy
Vary 11.11. 14:00 NE, Česká Lípa-Chomutov 11.11. 14:00 NE,
Zápy-Chrudim 11.11. 14:00 NE, Domažlice-Kunice 10.11.
14:00 SO, Kladno-Horní Měcholupy 10.11. 10:15 SO, KolínSparta Praha B 11.11. 14:00 NE, Loko Vltavín-Písek 10.11.
10:15 SO, Převýšov-Strakonice 1908 11.11. 10:15 NE.
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hry nezasáhne kvůli karetnímu trestu.

V novinách a na internetu v poslední době kolují články o problémech s financemi v klubu, jak to hráči
vnímají? Může to mít vliv na výkon?
"To, co se píše v novinách a na internetu, samozřejmě víme, ale nezbývá nám nic jiného, než bojovat za Arsenal na
hřišti o co nejlepší výsledky. Na náš výkon to vliv nemá, snažíme se vždy odevzdat maximum," ujišťuje fanoušky českolipská "osmnáctka".

S jakým cílem jdete do utkání s Chomutovem?

"Do zápasu s Chomutovem jdeme s jasným cílem zvítězit, nic jiného nás nezajímá. Tři body musí zůstat u Ploučnice,"
říká sebevědomě Broschinský. "Přál bych si, aby přišlo co nejvíce fanoušků a vytvářeli tu skvělou atmosféru, kterou nás
poženou k výhře. Jsou naším dvanáctým hráčem," kvituje na závěr předzápasového povídání Jan Broschinský.

Komentář z kladenského webu: V tomto zápase jsme mohli získat , nejeli jsme s poraženeckou
náladou , spíše naopak . Z Bohemky nastoupili 2 hráči - Orolín a Žižka , oba odvedli dobrý výkon .
Sparta potvrdila , že má mladé mužstvo , ale velmi dobře trénované , práce s míčem byla jejich
přednost , byli rychlí a většinu zápasu měli převahu . My jsme opět dobře bránili, snažili jsme se
vyjíždět do brejků a hrozit z každé nabídnuté možnosti. Několikrát nás podržel Hůla, ale i my jsme měli dohromady 4 brankové možnosti. 2x šel sám na gólmana Holého Orolín, nedokázal prostřeli vysokého brankáře,
ve druhém poločase se blýskl hlavičkou Bartoš, ale střela šla mimo. V zoufalém závěru, kdy jsme nejdříve inkasovali v 84. minutě na 1:0, jsme dali na hrot dva čerstvé hráče - Cafourka a Vavřinu, ten měl na noze vyrovnání,
dostal se úplně sám před Holého, ten ale stihl jeho střelu vyrazit těsně nad branku. Je velká škoda, že jsme si neodvezli bod, mohli jsme mít i tři, musíme venku dávat branky, jinak nemůžeme myslet na úspěch.

Luboš Urban (Chomutov): Myslím, že v prvním poločase jsme měli dobrou organizaci hry, vyjma. minuty
jsme to kontrolovali. Měli jsme tam tři dobré situace, které jsme bohužel sehráli komplikovaně. Přesto jsme
dali krásný gól a vedli jsme. Přišla druhá půle a upřímně - soupeř nám mnoho šancí nedával. Vzadu jsme
nestíhali. Není náhoda, že máme druhý nejlepší útok a třetí nejhorší obranu, jsme slabí v soubojích 1 na 1.
Ve druhé půli už nás neskutečně podržel pouze Krbeček. Celkově to byl v druhém poločase chaos, chaos,
chaos!
Miloslav Kučera (Králův Dvůr): Jak jsme byli v první půli laxní, tak jsme ve druhé ukázali, že jsme
lepším týmem. Po tom vyloučení jsme měli obrovské množství šancí a domácí musí děkovat hlavně brankáři. Myslím, že je to zasloužený bod a spíče my můžeme běsnit nad tím, že nemám tři. Ke gólu nám
scházel klid v zakončení. Měli jsme i trošku smůly. První poločas jsem docela nadával, ale za druhý poločas
jsme předvedli solidní výkon. K vykázání našeho hráče na tribunu - to byli pouze emotivní projevy mezi našema hráčema, běžná věc. Jestli se rozhodčí chytá každého slova, tak ať to nedělá, ať zůstane doma. Od nich to bylo
úplně trapné. Delegát, který tu byl, mě vykázal před týdny na tribunu na Vltavíně za projevy. Akorát kazí fotbal - ten
delegát je tam pak úplně zbytečně.

Radim Nečas (trenér České Lípy): „Jsem maximálně spokojen se třemi body. Cením si jich o to víc, že
jsme hráli proti velice kvalitnímu soupeři. My jsme věděli, že kombinačně silní nebudeme jako Kunice, ale
bylo to hlavně o bojovnosti a o takovém chtění, které naši hráči do toho dali víc. Nakonec jsme zaslouženě
vyhráli.“
Zdeněk Hašek (trenér Kunic): „Domácí vyhráli zaslouženě, jejich touha po vítězství na náš
„profesorský“ výkon stačila. Musím uznat, že domácí hráli nejenom enormně obětavě, ale jejich hra měla i
fotbalovou kvalitu a jak říkám zasloužili si vyhrát. Dnešní utkání bylo o první brance, bohužel dvě břevna
za stavu 0-0 bylo málo a další šance nepřicházely, a když k tomu přidám nezodpovědnost při defenzivě
jinak, než prohrou to nemohlo skončit“

Trenér Oldřich Abrhám (K. Vary): „Bylo to samozřejmě těžké utkání. Na soupeře jsme ale byli velmi
dobře takticky připraveni. Dvakrát jsme ho viděli hrát, takže jsme znali jeho silná místa. Mám před našimi
hráči respekt, odvedli maximum. Škoda jen, že jsme nedotáhli do konce další gólové šance, výsledek mohl
být lepší. Terén nebyl jen náročný, ale hlavně nebezpečný. Upozorňoval jsem své svěřence, abychom nedostali branku třeba kvůli loužím. Apeloval jsem na ně, ať si to ohlídají, hrají jednoduše, účelně a kombinují na
naší útočné polovině. Za deset dní, co jsem tady v Karlových Varech, hráči udělali obrovský kus práce v organizaci i taktice. To by ale bylo k ničemu, pokud by hráči nebyli zodpovědní a důslední a nebyli týmoví. Oni ale předvedli, že jsou ochotni pracovat ve prospěch týmu.“
Trenér Pavel Janeček (SK Roudnice): „Po sobotním tréninku nám vypadl ze sestavy zraněný Mareš,
navíc odpoledne v duelu B týmu dostal červenou Müller, což nám narušilo plány. Hrálo se na těžkém
terénu, bylo to spíš o bojovnosti. Čtvrtina hřiště byla pod vodou. Neubránili jsme jeden roh a inkasovali z
hlavy Nerada. Postupem času jsme se tlačili víc a víc dopředu ve snaze srovnat, ovšem branku se nám
dlouho nedařilo vstřelit. Naopak domácí zvýšili, my vzápětí korigovali, ale na nějaký&nbsp; tlak už bylo
málo času. Bylo to spíš remízové utkání, ale tentokrát jsme štěstí neměli. Ale tak to chodí, jindy to bylo
zase naopak. Spokojeni ale samozřejmě nejsme, prohra mrzí.“

Co se stalo v poslední čtvrthodině, že Strakoničtí dostali tři góly? „Do 75. minuty jsme drželi vedení. Přišla
však neuhlídaná standardní situace a domácí vyrovnali. Pak na nás padla deka a soupeř dal druhý gól. Snažili jsme
se o vyrovnání, ale prosadil se ještě jednou Kolín. Ale kluci předvedli kvalitní výkon."
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dostal k tvrdé střele z 25
metrů Lüftner, Houdek míč
vyrazil k Melunovičovi, jehož
pohotový volej z 15 metrů
stačil rovněž vyrazit a domácí zadáci míč odkopli.
Branky: 60. a 86. Mahmutovič.
Před 550 diváky řídil rozhodčí Jan Kalenda, ŽK: 2:2 (49.
Malý, 60. Mužík – 40. Ljevakovič, 64. Jursa).
Jiskra Domažlice: Houdek
– Matas, Růžička, Bauer,
Pyrka – Bezděk (73. Strejc),
Malý (83. Halili), Mužík,
Sladký, Došlý – Dvořák (77.
Veselý). Trenér: Stanislav
Purkart.
FK Teplice: Slavík – Vondrášek, Lüftner, Rosa, Podaný – Kerič
(77. Chovanec), Jursa, Ljevakovič (46.
Mahmutovič), Vůch (67. Dolejš) –
Jarolím, Melunovič. Trenér: Zdeněk
Ščasný.

Ohlasy po zápasu:

ještě víc lidí, navíc jsme měli štěstí, že
jsme tu tehdy dali brzy první gól. Dnes
nás domácí trápili mnohem víc, zodpovědně bránili, ale výsledek 2:0 pro nás
nakonec odpovídá vývoji utkání. Je to
pohárový zápas, v tom to bývá i o
štěstí, takže s výsledkem jsem spokojen."

Trenér FK Teplice Zdeněk
Ščasný: „Přijeli jsme v plné
síle, protože nejsme v lize v
dobré situaci. Nemohl jsem
si dovolit experimentovat a
něco zkoušet. Kdybychom
byli ve středu tabulky a hráli,
co chceme, tak bychom si
mohli dovolit dát šanci dalším. Nebrali jsme, že je ještě
odveta, chtěli jsme udělat
maximum pro postup už
dnes, což se podařilo. Zápas
jsme pojali i jako generálku
na Liberec. V úvodu jsme
měli dvě velmi dobré šance,
ale Melunovič je zahodil.
Mahmutoviče jsem chtěl
pošetřit, ale nakonec přišel a
ukázal, že umí. Splnil úlohu.
V těchto zápasech ne-dělám
rozdíl mezi první, druhou a
třetí ligou. Varovaly nás
předchozí domácí zápasy
Domažlic, kdy vyřadily Budějovice i Pardubice. Jiskra byla těžkým
soupeřem, maximálně bojovala, byla i
nebezpečná. Líbila se mi. Mužík hrál
výborně, ale nejen on. Domácí mají
výborné standardky, hodně nebezpečné."
Andrej Kerič, útočník FK Teplice:
„Ano, jsem v Domažlicích už podruhé,
vloni jsem tu hrál za Spartu Praha.
Tehdy se hrálo v jiné atmosféře, bylo

Trenér Jiskry Domažlice Stanislav
Purkart: „Postup do osmifinále poháru je pro Domažlice úspěch. Prali jsme
se s Teplicemi statečně, neodevzdali
jsme jim nic zadarmo a dost jsme jim
to znepříjemnili, ale narazili jsme na
silného a kvalitního soupeře. Bylo
jasné, že Teplice potřebují dobrý
výsledek, očekávaný tlak jsme chtěli
přečkat poctivým bráněním, rvát se v

Jediné utkání 12. kola krajského přeboru, které se po rozmarech počasí
odehrálo, byl zápas mezi domácí Jiskrou Domažlice B a Slavií Vejprnice.
Hrálo se na umělé trávě Městského
stadionu Střelnice, který se správcům
povedlo s nasazením všech sil dát do
výkopu perfektně do pořádku, i když

tomu sněžení nepomáhalo. V kádru
hostů nastoupili bývalí hráči Jiskry Jiří
Šámal, Lukáš Paul a hostující Milan
Kuráž. Z lavičky je koučoval bývalý trenér Domažlic Milan Dejmek. V základní
sestavě hostů se objevil i talent bělské
kopané Jakub Černý.
Do první velké šance se dostali hosté.
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osobních soubojích a
tím rozkouskovat hru,
než se to srovná. To se
nám dařilo, přečkali
jsme úvodní tlak a měli
jsme také šance. Myslím, že prvnímu gólu
předcházel faul na Jardu
Malého. Kdyby nedali
gól, mohlo se to dohrát
za stavu 0:0, to by byl
hezký bonbónek do
odvety. Po inkasovaném
gólu se hra rozházela,
už jsme nebyli tak kompaktní a dostali jsme
druhý gól. Je pro nás
pocta, že Teplice přijely
takřka v základní sestavě, jako v posledním
mistrovském utkání."
Petr Mužík, záložník Jiskry Domažlice: „Nechtěli jsme dostat rychlý
gól, protože pak se takoví soupeři
uklidní a hrají, co potřebují. Fotbalovost jsme nahrazovali bojovností,
dlouho jsme jim byli vyrovnaným
soupeřem. Hráli dobře kombinačně,
bylo složité uhlídat
Jarolíma ve středu,
dobře hrál i Melunovič,
a Mahmutovič, to je
kapitola sama pro
sebe. Škoda, že Bezd'a
neproměnil tu šanci,
třeba by to bylo jiné.
Ve druhé půli se už síla
Teplic projevila, přece
jen trénují denně,
kdežto my chodíme do
práce. Prvnímu gólu
předcházel faul, snažili
jsme se pak o vyrovnání, ale místo toho jsme
inkasovali podruhé. Je
to škoda, jedna nula
by byl dobrý výsledek
do odvety. Není to
jednoduché,
Česká
fotbalová liga je velká
porce zápasů, k tomu
pohár od předkola.
Nemáme tak početný
kádr, plno kluků je zraněných, takže
osmifinále je takový zázrak. Ted' není
čas si to ani pořádně užít, v sobotu
nás čekají Kunice, lídr třetí ligy, pak
dohrávka se Spartou B a zápas v
Chrudimi a s Chomutovem. Ale pohárová odveta se hraje až pak, takže si
to pojedeme na Stínadla užít."

(tau)

V 9. minutě Černý vysunul Kasýka,
který z osmi metrů trefil výborně vybíhajícího brankáře Freie, od něhož míč
putoval za čáru. Po rohovém kopu se k
odraženému míči dostal znovu Kasýk,
ale mířil nad branku Jiskry. Benfika zahrozila Hartlem o tři minuty později.
Ale také brankář Vejpmic Hinterholzin-

ger jeho povedenou střelu vyrazil na
roh. V 18. minutě před šestnáctkou
Slavie fauloval Korelus domažlického Rojta. Při Ferrově trestném kopu
k pravé tyči Hinterholzinger předvedl efektní robinsonádu a míč vyrazil.
Benfika se vedení dočkala o dvě minuty déle. Domažlický Vísner vyhrál
ve středu hřiště souboj se Šámalem,
přihrál Soukupovi a ten přes bránícího Koreluse vybídl nabíhajícího Leška, jenž z jedenácti metrů prostřelil
vybíhajícího gólmana Slavie - 1:0.
Hosté kontrovali ve 24. minutě
kombinací Hory s Černým, ale střelu
druhého jmenovaného z 22 metrů
Frei vyrazil na roh. O tři minuty později se agilní Kasýk po sprintu přes
půl hřiště dostal až před Freie, ale
ten Benfiku opět podržel výborným
zákrokem. Na druhé straně vyhrál
Hartl po vysunutí Soukupem běžecký souboj s Korelusem a trefil levou
tyč 'zařízení' Slavie. Minutu před
koncem prvního poločasu ještě domažlický Bláha trefil břevno téže
branky.
Druhý poločas začali hosté náporem, ve snaze vyrovnat. Ve 47. minutě zakončoval Paul k levé tyči, ale Frei
byl pozorný. V 59. minutě Soukup poslal do stoprocentní šance Jiskry mladičkého Bláhu, ale ten zasáhl brankáře Vejprnic do nohou. V 75. minutě
předvedl Frei dlouhý výkop až před
branku hostů, kde opět Bláha mířil do
Hinterholzingera. V 85. minutě musel
Ferra vykopávat pokus Boukala už z
odkryté brány a po třech minutách
Frei vychytal Paula. V úplném závěru

si s Korelusovou střelou po přihrávce
od Šámala poradil Frei.

Jiskra Domažlice B: Frei - Pavlíček,
Ferra, Neumann (64. Paluch), Rojt
(28. Brichcín) - Kubr, Vísner, Soukup,
Hartl (89. Waldmann) - Lešek, Bláha.
Trenéři: Ivan Rybár a Vladimír Brichcín.
SK Slavia Vejprnice: Hinterholzinger - Havránek, Korelus, Rada, Křen,
Šámal, Hora (71. Lhotka), Kasýk (90.
Kuráž), Černý (43. Heller), Puhlovský
(86. Boukal), Paul. Trenér: Milan
Dejmek.

Stadion na předměstí Klatov v
Lubech byl v rámci 13. kola
nejvyšší krajské soutěže
dějištěm zápasu domácího
Startu VD Luby a osmého
týmu tabulky Jiskry Domažlice
B. Ta měla z utkání obavy,
které se však po několika
minutách hry rozplynuly.
Benfika byla po celé utkání
jednoznačně kombinačně
lepším mužstvem a brankář
domácích Jan Kalaš mohl být
rád, že lovil míč se své sítě
jen čtyřikrát. Domácí se
zmohli pouze na jejich pověstnou tvrdou hru a nakopávání míčů do předu.
Hosté z Chodska začali náporem, který korunovali pro ně
důležitou úvodní brankou.
Střelecky se prosadil Lešek,
který ve 4. minutě přehodil gólmana
Kalaše po přihrávce od Bláhy. Gólovému momentu předcházel Vísnerem
získaný míč po souboji ve středu
hřiště. V 10. minutě vysunul Hartl
opět Leška, jehož střela ze 17 metrů
o kousek minula levou tyč domácí
branky. Za deset minut se na lubskou
'klec' valil další útok. Míč putoval po
ose Hartl - Soukup, před brankou
zakončoval Hošek a poté ještě Lešek,
ale na ukazateli stále svítilo 0:1. O

ŽK: 3:3. HR: Burda - Krutina, Šimek.
Delegát: Kopřiva. Diváků: 80.
Brankář Jiskry Lukáš Frei:
„Byl to vyrovnaný zápas s mnoha
šancemi na obou stranách. Na
umělé trávě menších rozměrů to
bylo samý souboj, hrálo se nahoru dolů. Soupeř měl hodně mladých hráčů dirigovaných zkušenými Šámalem a Paulem, kteří do
nedávna působili u nás a odvedli
tady skvělou práci. Teď to předvádí ve Vejprnicích. Jako brankář
jsem rád, že jsme konečně doma
uhráli nulu."
Kouč Jiskry Ivan Rybár:
„Utkání mělo kvalitu, obé mužstva
hrála útočně a vypracovala si vyložené šance. Byl to zápas se
šťastným koncem pro nás, asi by
mu slušela remíza, ale jsme rádi,
že se nám podařilo uhrát čisté
konto. Musím pochválit Lukáše
Freie. Mužstvo podržel, byl to nejlepší hráč zápasu. Jinak musím
pochválit celé mužstvo za bojovnost. Bláha v útoku jako jediný
hrotový útočník odvedl dobrou práci,
chybělo mu akorát vstřelit gól."
Kouč Slavie Milan Dejmek:
„V prvním poločase jsme neproměnili
šance, Domažlice ze tří šancí jednu
proměnily. Ten gól ze 20. minuty rozhodl utkání. Ve druhé půli se domácí
podvědomě zatáhli. My jsme vyvinuli
trošku tlak, měli jsme šance, ale vynikající Frei domácím vychytal tři body.
Jsem zklamán, remíza by byla asi
spravedlivá."

(poj)

Bláha s Rojtem, jehož tečovanou střelu domácí vyrazili na
roh. Luby mohly vyrovnat ve
43. minutě. Jejich nejlepší
hráč a kanonýr Šůs se po
vysunutí Švátorou zjevil sám
před Lorencem, který výborným zákrokem velkou a
jedinou šanci domácích kryl.

minutu později po Ferrově rohovém
kopu Hošek přestřelil bránu Startu.
Domácí zazlobili po trestném kopu
Pivoňky a ve 27. minutě střílel Kožíšek
obloučkem z 25 metrů těsně nad
domažlickou branku. Benfika měla
více ze hry, kombinovala, ale chybělo
finální zakončení. Blízko druhého gólu
byli hosté ve 31. minutě, kdy Pavlíček
vysunul Bláhu po pravé straně a jeho
střelu před dobíhajícím Hartlem Kalaš
kryl. Za tři minuty si vyměnili míč
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Benfika vstoupila hodně
aktivně i do druhé půle, takže
už ve 49. minutě brankář Kalaš musel předvést svůj um,
když likvidoval Bláhovu stoprocentní šanci. V 51. minutě
už ale skupinku fanoušků
Domažlic rozjásal Hartl, který
nekompromisní střelou zakončil přesný pas od Rojta - 0:2.
O tři minuty později bylo v
chodském houfu ještě veseleji. Bláha vystihl domácím
špatnou rozehrávku a skóroval - 0:3.
Domácí mohli odpovědět v 55. minutě, jenže to by v brance Jiskry nesměl
být ‚pavouk‘ Lorenc, který ‚vyčapal‘
Šúse. Další parádní akci sehráli hosté
v 62. minutě. Vísner našel autovým
vhazováním Hartla, ten posunul na
nabíhajícího Waldmanna, na jehož
zakončení byl Kalaš krátký - 0:4. V
65. minutě se konal pohřeb nadějí
Lub na alespoň čestný úspěch, to
když jim byl sudím Hodkem, po druhé

žluté kartě vyloučen Čížek a domácí
dohrávali o deseti. Hosté
pokračovali v nastoleném
trendu, v 72. minutě po
Hartlově centru zakončoval u
levé tyče agilní Lešek, ale Kalaš jeho střelu chytil. V závěru
utkání dostali příležitost i
střídající dorostenci Jiskry,
kterým trenéři umožnili ostrý
start za muže a oni tak mohli
nasbírat cenné zkušenosti. A
ti o sobě dali vědět. Jakub
Kalný se prezentoval pasem
na Bláhu, který centroval před
branku, kde další z 'mladých
pušek' Dominik Gust ve
výskoku z voleje o kousek
přestřelil Kalašovu svatyni.
Benfika pošesté v řadě bodovala. Tuto úspěšnou sérii se v
neděli 11. listopadu od 14.00
hodin na Střelnici pokusí
přerušit druhý celek tabulky,

Fotbalisté staršího dorostu
Jiskry Domažlice se po 11
kolech krajského přeboru drží v popředí tabulky. V minulém kole porazili v penaltovém rozstřelu lídra soutěže
ze Sušice, mají už stejně bodů, a roli dominantního týmu
potvrdili i v domácím utkání
s FK Horažďovice.
Od úvodního hvizdu sudího
Plzáka se domácí do soupeře
´zakousli´. Hosté nevěděli,
kam dříve skočit, Jiskra je
presinkem nutila k chybám.
Změna skóre na sebe nenechala dlouho čekat. Na levé
straně se v 5. minutě uvolnil
Buršík a nádhernou střelou
vymetl šibenici – 1:0. Ani poté Jiskra nepolevila a stále se
tlačila do útoku, bohužel se od ní odklonilo střelecké štěstí. Postupně neproměnili nebo špatně řešili své šance
Konůpka, Šimůnek, Pavel i Gust. Hosté
za celý první poločas branku domácího
celku vůbec neohrozili.
V poločase domácí trenéři prostřídali,
ale obraz hry se nezměnil. Jiskra se
tlačila do útoku, hosté spoléhali na
brejky, které však spolehlivá obrana

FK Horaždovice.

VD Start Luby: Kalaš - Křížek, Pivoňka, Mlejnek, Kostolanský (57.
Sýkora), Šnour, Voráček (64.
Švec), Koželuh, Šůs, Čížek,
Švátora (84. Sydorenko).
Trenér: Pavel Bečka.
Jiskra Domažlice B: Lorenc - Rojt, Ferra, Kubr,
Pavlíček (71. Gust) - Hošek
(56. Waldmann), Soukup,
Vísner, Hartl (81. Kalný) Lešek (80. Šimůnek), Bláha.
Trenéři: Ivan Rybár a Vladimír Brichcín.
HR: Hodek - Szikszay, J.
Cihlář. ŽK: 4:2 (20. Šnour,
23. a 65. Čížek, 73. Koželuh
- 38. Vísner, 59. Kubr).
ČK:1:0 (65. Čížek). Delegát
FAČR: Hajšman. Diváků:
100.

DD (poj)

do tabulky další tři body.

Domažlic stačila zachytávat. V 55. minutě si po přesné přihrávce Ljokiho za
obranu zaběhl Socha a překonal hostujíciho brankáře – 2:0. Jiskra si vytvořila další šance ale Hojda, Socha ani
Hamor ale nedokázali míč dopravit do
sítě. Hosté si v 80. minutě ´vyfárali´
alespoň jednu šanci po rohovém kopu,
ale osamocený hráč na zadní tyči vysoko přestřelil. Domácí si tak připsali

„Na zápas jsme se připravovali s tím, že budeme hosty
napadat vysokým presinkem
a pokusíme se co nejdříve
vstřelit branku, což se nám
podařilo. Branka Martina Buršíka byla opravdu výstavní.
Vypracovali jsme si další šance, ale ty už zůstaly neproměněny. O přestavce byli hráči
nabádáni, aby nepolevili a přidali uklidňující branky. Povedlo se to jednou, další šance
jsme nevyužili. Těší nás čisté
konto, které jsme udrželi podruhé za sebou. Také dnes
dostali příležitost někteří hráči
mladšího dorostu a opět nezklamali. V dalším kole nás
čeká nepříjemný soupeř, a to Vejprnice," uvedli domažličtí trenéři.
J. Domažlice: Krutina -Šimůnek, Jakub Kalný, Stróž, Konrády – Kohout,
Pavel, Gust, Buršík – Linkeš, Konůpka.
Střídali: Hojda, Ljoki, Hamor, Socha,
Jaromír Kalný. Trenéři: Steinbrücker,
Forro.
Branky: Buršík, Socha. HR: Plzák.

Václav Tauer

FOTBALOVý PELPEL-MeL
Domácí trenér Pavel Jirousek k utkání řekl: „ Česká Lípa změnila trenéra a sehrála dva úspěšné zápasy.
Věděli jsme, že budou v psychické pohodě a že mají v sestavě několik hráčů, kterým nevadí tvrdší hra. Snažili
jsme na to připravit. Šli jsme do vedení, pak jsme si nechali vstřelit vyrovnávající gól. Zápas ovlivnilo v závěru
první půle vyloučení hostujícího hráče v situaci mimo míč. Já osobně jsem ten zmiňovaný faul neviděl, jelikož jsem
sledoval hru na druhé straně. Pak jsme využili početní převahu a dali z penalty druhý gól. Do druhé půle jsem hráče nabádal k větší aktivitě, což se nám nepovedlo. Lípa držela míč na své polovině a začala být nebezpečná, vytvářela si šance.
Jsem spokojený s výsledkem, ale né s hrou našeho mužstva.“

"Nálada po příchodu nového trenéra je dobrá, na trénincích se snažíme makat co nejlépe, aby se to projevilo i
v zápase. Hned v prvním zápase se vyhrálo venku a hned nato se porazil lídr třetí ligy Kunice. Škoda jen, že se
nějaký bod nepřivezl i z Chrudimi," říká českolipský kapitán Jan Broschinský, který však proti Chomutovu do

