Další tabulky a výsledky
1. Admira Praha
2. Štěchovice
3. Rokycany
4. Čížová
5. Chrást
6. Hořovicko
7. Aritma Praha
8. MAS Táborsko B
9. Tachov
10. Český Krumlov
11. Benešov
12. Milevsko
13. Malše Roudné
14. Nové Strašecí
15. Doubravka
16. Přední Kopanina
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1. Koloveč
2. Horažďovice
3. Klatovy
4. Chotíkov
5. Příkosice
6. Přeštice
7. Vejprnice
8. Domažlice B
9. SK ZČE
10. Hor.Bříza
11. Sušice
12. Rapid
13. Stod
14. Holýšov
15. VD Luby
16. Horšovský Týn
1. Rokycany B
2. Nepomuk
3. Černice
4. Rozvadov
5. Bolevec
6. Dl.Újezd
7. Chlumčany
8. Nýřany
9. Žihle
10. Sp.Poříčí
11. Zruč
12. Stříbro
13. Nýrsko
14. Svéradice
15. M.Touškov
16. T.Přimda
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1. Staňkov
2. Ch.Újezd
3. Chod.Planá
4. Postřekov
5. Lhota
6. Mrákov
7. Klenčí
8. Zbůch
9. Koloveč B
10. Heřm.Huť
11. Horšov. Týn B
12. Tlumačov
13. Merklín
14. Holýšov B
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Divize, sk. A
14. kolo:
Admira Praha-Hořovicko 4:2, Český Krumlov-Štěchovice 4:1,
Rokycany-Aritma Praha 4:0, Nové Strašecí-Doubravka 2:0,
Chrást-Tachov 1:1, Přední Kopanina-Malše Roudné 0:0, Benešov-MAS Táborsko B 2:1, Čížová-Milevsko 1:1.
15. kolo:
Milevsko-Admira Praha 1:2, MAS Táborsko B-Čížová 0:1, Malše
Roudné-Benešov 2:2, Tachov-Přední Kopanina 3:3, Doubravka
-Chrást 1:0, Aritma Praha-Nové Strašecí 1:0, ŠtěchoviceRokycany 1:0, Hořovicko-Český Krumlov 5:0.

www.fotbal.domazlice.cz
Číslo 25/2012 vydané 23.11.2012 - redaktor Vojtěch Kotlan

Krajský přebor
14. kolo:
Klatovy-Hor.Bříza 3:0, Koloveč-Sušice 4:2, Chotíkov-Horšovský
Týn 5:2, Domažlice B-Horažďovice 3:4, Stod-VD Luby 1:1 PK
1:3, Příkosice-Vejprnice 2:2 PK 4:5, Rapid-Holýšov 2:1, SK ZČE
-Přeštice 3:0.
15. kolo:
Přeštice-Klatovy 2:0, Holýšov-SK ZČE 2:0, Vejprnice-Rapid 6:2,
VD Luby-Příkosice 4:2, Horažďovice-Stod 5:1, Horšovský TýnDomažlice B 0:1, Sušice-Chotíkov 0:2, Hor.Bříza-Koloveč 1:2.

I. A třída
14. kolo:
Zruč-Žihle 1:3, T. Přimda-Nepomuk 1:1 PK 2:0, Rokycany BChlumčany 8:0, Rozvadov-Bolevec 2:1, Nýřany-Černice 1:0,
Svéradice-Sp.Poříčí 2:2 PK 2:4, M. Touškov-Stříbro 3:6, Nýrsko-Dl.Újezd 5:3.
15. kolo:
Dl.Újezd-Zruč 3:2, Stříbro-Nýrsko 3:0, Sp.Poříčí-M.Touškov
3:1, Černice-Svéradice 1:1
PK 5:3, Bolevec-Nýřany 3:2,
Chlumčany-Rozvadov 3:2, Nepomuk-Rokycany B 0:2, ŽihleT.Přimda 3:1.

I. B třída
12. kolo:
Holýšov B-Ch.Újezd 3:3 PK 5:4, Tlumačov-Merklín 2:0, Staňkov-Mrákov 2:1, Zbůch-Lhota 3:2, Horšovský Týn B-Klenčí 3:1,
Chod.Planá-Postřekov 3:3 PK 2:4, Koloveč B-Heřm.Huť 3:4.
13. kolo:
Heřm.Huť-Holýšov B 4:1, Postřekov-Koloveč B 7:3, KlenčíChod.Planá 3:2, Lhota-Horšovský Týn B 3:0, Mrákov-Zbůch
5:4, Merklín-Staňkov 0:3, Ch.Újezd-Tlumačov 5:0.
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Ve 14. kole České fotbalové ligy přivítali hráči domažlické Jiskry na svém
trávníku dosavadního lídra tabulky,
který nasbíral 33 body, tedy o 11 více
než domácí a s náskokem čtyř bodů
vedl soutěž před Kolínem.
Trenér domácích musel na
seznam dlouhodobě zraněných po pohárovém
utkání s Teplicemi připsat
útočníka Bezděka a tvůrce
hry Mužíka, jejichž šrámy
ze zápasu je na hřiště
nepustily. Marodka Jiskry
je v současnosti hrozivá:
Tesař, Braun, Leitl, Bárta,
Mandous, Bezděk, Mužík a
proto mužstvo posílili čtyři
hráči Viktorie Plzeň: Růžička, Sladký, Končal a
Dvořák.
Po vyrovnaném úvodu
zápasu, ve kterém šel
brzy do sprch kunický
brankář Šebek, se postupně aktivity ujali domácí,
ale až na Malého tr. kop,
hos tujíc ího
br ank áře
přímo neohrozili. Nepodařilo se to ani hostům, kteří
hrozili rychlými a nebezpečnými akcemi. Ve druhém poločasu
se aktivita přesouvala z jedné strany
na druhou, ale první tutovku hostů
Houdek zneškodnil a domácí šli do
vedení po akci a centru Končala, kdy
se zblízka prosadil Růžička. Hosté poté
vrhli vše do útoku a chvílemi zle domácím zatápěli, ale kýžený úspěch se
nedostavil. Naopak v 74. minutě
vyzrál na otevřenou obranu Kunic
Došlý, který zvýšil na 2:0. Ani potom
se hosté nevzdali, ale jejich ofenzívním snahám chybělo úspěšné zakon-

čení a tak si Jiskra připsala v náročném závěru sezónního poločasu
všechny body.
Ve 3. minutě se prodral po levé straně
do kunické šestnáctky Dvořák, ale v

poslední chvíli mu míč odskočil a
Šebek jej sebral. Vzápětí vyslal na
druhé straně volejem bombu z 20
metrů nad Houdkovu branku Kalouda.
Když si pak s centrem Jíry domácí
poradili, přišla 6. minuta, kdy špatně
zahranou malou domů vystihl domažlický Malý a protože byl u míče
dříve než brankář Šebek, musel jej
kunický gólman zastavit za cenu faulu,
aby mu zabránil skórovat do prázdné
branky, za což zcela správně uviděl
červenou kartu. Hosté povolali místo

1

Jíry náhradního brankáře
Chadimu, který zneškodnil Končalem
rozehraný tr. kop. Domácí byli na koni
a Dvořákův centr museli hosté odvracet jen za cenu rohu, po něm stačili
kuničtí zadáci zblokovat
Končalovu střelu z 20
metrů a nakonec si
Chadima
nadvakrát
poradil s nedůraznou
střelou Matase. Ve 14.
minutě napřáhl z 18
metrů hostující Kalouda, ale domácí jeho
pokus srazili na roh, po
jehož rozehrání přestřelil u bližší tyče
hlavou
Houdkovu
branku Hyský. O dvě
minuty později poslal
domácí Dvořák dopředu Veselého, ale ten
nedůraznou střelou z
hranice
šestnáctky
Chadimu nepřekvapil. V
19. minutě se prosmýkl
po levé straně do
šestnáctky hostů Matas, ale jeho střelu z
úhlu srazili hosté na
roh. Ten rozehrál zleva
Došlý na hlavu Bauera, ale míč směřoval z 12 metrů pouze do rukou brankáře Chadimy. O dvě minuty později
se domácí domáhali pokutového kopu
po zákroku Veselého na pronikajícího
Pyrku, ale rozhodčí byl jiného názoru.
Aktivita domácích pomalu narůstala,
ale s pokusem Malého z 18 metrů si
stejně jako s centrem Matase hosté
poradili. Ve 32. minutě se vytáhl
Chadima, který vtlačil na roh Malého
tr. kop, směřující k jeho pravé tyči.
Poté kunický gólman vyboxoval Malé-

ho centr zleva a bez problémů
zneškodnil nedůraznou střelu
Veselého z 22 metrů. Hosté o
sobě dali vědět až ve 41. minutě, ale Kalouda mířil ze střední
vzdálenosti vedle levé Houdkovy
šibenice. O minutu později vznikl
po Pyrkově centru před kunickou
brankou závar, ale Malého střela
skončila na těle hostujícího
zadáka a slabá střela Veselého
přes hlavu, byla pro Chadimu
lahůdkou. Když pak neuspěli s
tr. kopy na jedné straně kunický
Přeučil a na straně druhé Malý,
přišly dvě slibnější příležitosti.
Nejprve rozehrál domažlický
Malý tr. kop zpět na Končala,
který z dobré pozice zpoza
šestnáctky Chadimovu branku
přestřelil a na druhé straně po
přihrávce Engelmanna střílel
zprava nad Houdkovu branku z
šestnáctky Radoš.
Úvod druhé půle přinesl na
straně domácích vystřídání Veselého
Strejcem, který se zařadil na pravou
zálohu a vysunutí Došlého na hrot, ke
Dvořákovi. Domácí pokračovali v
aktivitě. Ve 47. minutě vysunul Malý
nabíhajícího Došlého, ale jeho zakončení z 20 metrů mířilo nad kunickou
branku. O tři minuty později se ke
střele dostal opět Došlý, ale hosté
míč srazili na roh. Po jeho rozehrání přiťukl míč hlavou Matas
volnému Sladkému, ale ten bombou zpoza šestnáctky o kousek
minul pravou Chadimovu tyč. V
53. minutě mohli jít do vedení
hosté, když po rychlém kontru
odcentroval zprava Kalouda na
zcela volného Engelmanna, ale
jeho střelu ze 14 metrů Houdek
výtečně reflexivně vykopl. Hned
vzápětí se po centru Matase
dostal na druhé straně k hlavičce
z 8 metrů Dvořák, ale míč směřoval přímo do Chadimových rukou.
Postupně o sobě začali stále více
dávat vědět hosté, ale závar před
Houdkovou brankou po Engelmannově tr. kopu stačili domácí
zažehnat a hlavička Hella po
Kaloudově centru byla nepřesná. O
body však bojovali i domácí a tak se
hra přelévala ze strany na stranu. V
62. minutě po Malého tr. kopu vyboxo-

V dohrávce 12. kola České fotbalové
ligy hostila domažlická Jiskra rezervu
věhlasné pražské Sparty, koučovanou
Martinem Haškem. Domácí trenér
Purkart mohl již počítat se špílmachrem Mužíkem a na lavičce již byl
připraven i Bárta, ale přesto dostalo
přednost celé kvarteto Viktoriánů,
které se podílelo na sobotním vítězství
nad lídrem tabulky z Kunic. Soupeře
předcházela pověst mužstva mladých,
běhavých a technicky dobře vybavených hráčů, předvádějících moderní
fotbal, ale sparťanská rezerva tuto

val míč Chadima k Sladkému, ale jeho
volej z 18 metrů stačili hosté srazit na
roh. Ten rozehrál zleva Končal, před
Chadimou stačil hlavou Bauer míč
nasměrovat do břevna a Růžička jej
zblízka odklidil do sítě – 1:0. Inkasovaný gól přinesl změnu ve hře hostů,
kteří začali hrát pouze na tři obránce,

minutě mohli využít otevřené obrany a brankáře
pozdě se vracejícího z
pole, jenže Dvořák prázdnou branku nezaregistroval a místo střely ze 30
metrů šel do dvou kliček a
když se dostal ke střele,
byl již Chadima na místě.
Hosté hráli „vabank“, ale v
74. minutě se jim to nevyplatilo, když Sladký zachytil na soupeřově polovině
hřiště Chadimovu rozehrávku, oslovil rozběhnutého Došlého, který tváří v
tvář Chadimovi nezaváhal
a střelou podél jeho padajícího těla ke vzdálenější
tyči zvýšil na 2:0. Ani
druhá branka hosty do
kolen neposlala, a ti stále
dotírali na Houdkovu
branku. Domácí však
hrozili brejky a tak museli
kuničtí věnovat pozornost i defenzívě.
Několik nebezpečně vypadajících
centrů domácí odvrátili, střelu Přeučila
zleva zneškodnil Houdek a pokus
Kaloudy skončil na těle soupeře. V
nastaveném čase mohli domácí své
vedení zvýraznit, ale pěkná střela
Sladkého z 20 metrů zatřásla jen
b ř e v ne m
C h ad im o v y
branky.
Branky: 64. Růžička, 74.
Došlý.
Před 280 diváky řídil
rozhodčí Vladimír Melničuk. ŽK: 0:2 (17. Kordiak,
61. Hell). ČK: 0:1 (7.
brankář Šebek).

aby posílili ofenzívu. To se jim sice
dařilo a na několik minut zamkli domácí v jejich šestnáctce, ale ke kýženému
gólu to nevedlo. Naopak domácí v 71.

pověst nepotvrdila. Domácí byli po
většinu zápasu aktivnější, kromě
vstřelených branek trefili ještě třikrát
tyč Holého branky a v tvrdě hraném
utkání si zaslouženě připsali další tři
body do tabulky ČFL.
Domácí vstoupili na trávník impozantně, protože hned v úvodní minutě
oslovil Došlý přihrávkou Dvořáka a
jeho střela z 15 metrů zazvonila o
levou tyč Holého svatyně. Poté zneškodnil sparťanský brankář Končalův
centr zleva a vzápětí skončila dalekonosná Mužíkova střela vedle branky
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J. Domažlice: Houdek Pyrka, Růžička, Bauer,
Končal (86. Bláha) - Veselý (46. Strejc), Sladký,
Malý, Matas, Došlý Dvořák. Trenér: Stanislav
Purkart.
FK Kunice: Šebek Radoš, Hyský, Hell (68.
Balšánek), Veselý - Jíra
(8. Chadima), Kordiak, Tenkl, Engelmann (68. Rejhon) - Kalouda, Přeučil.
Trenér: Martin Hašek.

hostů. Ti poprvé zahrozili v 5. minutě,
ale Pouček ze střední vzdálenosti
Houdkovu branku přestřelil. Domácí
se dál tlačili do sparťanské šestnáctky
a to se jim vyplatilo v 10. minutě, kdy
zatáhl míč po pravé straně Malý, našel
Dvořáka, jehož střílený centr zprava
dopravil skluzem zblízka do pražské
branky Došlý – 1:0. Když pak stačil
Kučerův centr odvrátit do bezpečí
domácí Růžička, dostal se k hlavičce z
12 metrů na druhé straně, po Mužíkově tr. kopu Bauer, ale míč směřoval
přesně do rukou Holého. Poté domácí

„Já jsem si myslel, že už to horší nebude, ale tohle byl jeden z našich nejhorších zápasů. Určitě to pro nás bylo
utkání podzimu. Všichni byli nervózní, že tento zápas musíme zvládnout. Není to první zápas, který jsme proti
oslabenému soupeři sehráli takto, hráli jsme strašně špatný zápas. Bez bojovnosti, bez nápadu. Bez toho, abychom hráli do vápna a něco tam vytvořili. V závěru byl vyloučen karlovarský Tůma. Měli tam nějaký konflikt, on se
rozběhl a zezadu nakopl Toporčáka. Pak tam byla taková hromadná strkanice... Kdybychom prohráli, bylo by to
špatné. Potřebujeme se udržet v kontaktu se středem, takže pro nás je to strašně důležité vítězství. Teď hrajeme dvakrát
venku, tak máme šanci získat do tabulky pravdy nějaké plusové body,“ vyjádřil se trenér Králova Dvora Miloslav Kučera.

Pavel Janeček (trenér Roudnice): Po dvou neúspěšných zápasech jsme konečně uspěli. Myslím, že diváci se
měli na co dívat. Jsem rád, že po menší bouřce v kabině v týdnu, kdy jsme si především vyříkali prohru v Hlavici,
jsme zabrali a kombinační hrou soupeře zaslouženě přehráli. Za stavu 2:0 hráči přece jen o něco poleví a myslí,
že se soupeř porazí sám. Králův Dvůr na nás po změně stran vletěl a nám chvíli trvalo, než jsme se zase rozběhali a přidali na tempu. Co se týká hráčů z Teplic, jejichž jsme farmou, podali všichni dobré výkony, zapojili se do
kombinací a přispěli k jasnému vítězství. Čajič tomu dal ve středu pole myšlenku, zprava zajížděl parádně Krátký a Melunovič se dvakrát prosadil střelecky. Musíme s nimi být spokojeni. Byl to poslední podzimní domácí zápas doma. V jarní části se
budeme snažit o mnohem větší nátlakovou hru. Prohráli jsme tady dvakrát. S vedoucími Kunicemi a Strakonicemi, které k
nám přijely nabité, když měly osm hráčů z áčka Budějovic. Remizovali jsme s Vltavínem, který je teď druhý, takže jsme
měli hodně těžké soupeře. Každopádně na jaře budeme chtít být v domácím prostředí mnohem agresivnější.

„Škoda, že jsme Spartě připravili první branku. Dostala se do vedení. Potom obracet utkání proti takhle silnému
a disciplinovanému soupeři bylo složité. Nakonec se nám to povedlo v poslední minutě. Ocenil bych výkon
našeho týmu ve druhé půli, kdy jsme Spartu dostali pod veliký tlak. Je jenom škoda, že z těch situací nepřišlo
víc gólů. Tohle mě na fotbale mrzí. I trenéři by se k sobě měli chovat v rámci fair play. Sparta vychovává hráče i
trenéry a slušnost je, aby si trenéři po zápase podali ruku. Mrzí mě, že pan Hašek po zápase utekl," konstatoval
Roman Veselý.

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Vejprnice - Domažlice 0:1 (0:1)
Domažlice - Nepomuk 5:0 (4:0)
Dorost mladší:
Vejprnice - Domažlice 4:0 (2:0)
Žáci mladší:
Žáci starší:

Jiskra je s 39 body první, o tři body před Klatovy.

Jiskra skončila s 15 body na 10. místě ze 14 celků.

Hodnocení hráčů
po Kunicích
Ticháček

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

12
9
9
9
9
7
6
6
7
7
6
6
5
5
5
4
1
2

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

4
2
3
4
6
4
5
5
7
7
7
8
7
7
7
9
10
13

40: 23 36
24: 16 32
28: 17 31
28: 20 30
32: 25 28
21: 15 26
24: 17 23
26: 22 23
23: 22 23
22: 23 23
18: 17 21
18: 22 20
28: 30 19
22: 28 19
21: 27 19
25: 34 15
15: 36 8
17: 38 7

(12)
( 8)
( 7)
( 6)
( 4)
( 2)
(-1)
(-1)
(-1)
(-1)
(-3)
(-4)
(-5)
(-5)
(-5)
(-9)
(-19)
(-14)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
14. kolo:
Hlavice-Roudnice n.L. 3:1, Králův
Dvůr-Karlovy Vary 1:0, Česká LípaChomutov 2:2, Zápy-Chrudim 2:1,
Domažlice-Kunice 2:0, Kladno-Horní
Měcholupy 1:3, Kolín-Sparta Praha B
1:1, Loko Vltavín-Písek 3:1, PřevýšovStrakonice 1908 1:3.
15. kolo:
Strakonice 1908-Hlavice 3:2, PísekPřevýšov 0:0, Sparta Praha B-Loko
Vltavín 0:1, Horní Měcholupy-Kolín
2:2, Kunice-Kladno 2:1, ChrudimDomažlice 3:2, Chomutov-Zápy 0:0,
Karlovy Vary-Česká Lípa 1:2, Roudnice
n.L.-Králův Dvůr 4:0.
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Průměr hlasů na zápas

20

hra zlepšila. Utkání bylo o tom, jestli jedno z mužstev dá gól, ten nakonec nepadl. Posledních patnáct minut nám
docházely síly, tak jsme se zaměřili na to, abychom neinkasovali a doufali jsme, že můžeme z brejku nebo ze standardky gól ještě dát. To se nestalo, pro nás je remíza ztrátou, ale v dané situaci musíme být rádi za každý bod.“
Trenér Převýšova Bohuslav Pilný: „Přijeli jsme pro body, ale čekali jsme těžký zápas. Kvalita píseckého
mužstva neodpovídá postavení v tabulce, navíc přišel do Písku nový trenér, což vždy bývá pro mužstvo nový
impuls, obojí se potvrdilo. V první půli jsme měli několik nadějných situací, kdy jsme šli do otevřené obrany, na
druhou stranu nás v závěru podržel brankář při jasné domácí gólovce. Ve druhé půli se domácí zvedli, dostali
nás pod mírný tlak, ale to se v závěru změnilo. My jsme útočili do plné obrany, domácí hráli spíš na brejky. Jako
nováček soutěže nejsme nenasytní, bod z Písku bereme. Myslím, že další soupeři to tady budou mít těžké.“

Domácí trenér Oldřich Abrhám po utkání: „ Já mám velké výhrady směrem k hráčům. My jsme si výchozí
pozici udělali ve Dvoře Králové, kde byli vyloučeni dva klíčoví hráči a tím se změnil dnešní obraz utkání.
Dnešní zápas jsme začali pasivně, nedařily se nám přihrávky. Lípa byla lepším mužstvem, šli jasně za vítězstvím, byli agresivnější a hlavně měli větší vůli po vítězství, což se nám v prvním poločase nedařilo. Ve druhé
půli se to z naší strany zlepšilo. Vyrovnali jsme, ale bohužel hned jsme inkasovali z protiútoku na 2:1. Lípa jezdila, jak se říká, po zadnici a zaslouženě vyhrála.“
Českolipský trenér Radim Nečas k tomu řekl: „ V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, hráli jsme
dobře kombinačně, dali jsme gól a měli jsme vývoj utkání ve své moci. Bohužel ve druhé půli jsme vypadli
ze hry, soupeř zpřesnil přihrávky a začal hrát na veliké riziko. My jsme ve středu hřiště prohrávali souboje a
soupeř se dostal do hry. Podařilo se mu vyrovnat. Jsem rád, že nás tento gól vyburcoval k větší aktivitě a výsledkem byl vítězný gól Mustaphy. Za týden máme poslední utkání s Roudnicí. My se budeme snažit rozloučit
se s podzimní částí výhrou, chceme přilákat více diváků. Co se bude dít potom, to záleží na vyšších místech.“
Střelec prvního gólu Josef Štálík, který se zde v České Lípě oženil, takže je již českolipským hráčem (tento dovětek
je pro některé radní) k utkání řekl: „ Podařilo se mi dát první gól, chtěli jsme dát ještě jeden, neboť na tomto hřišti je
vhození autu jako rohový kop. Hlavně bylo důležité, že za stavu 1:1 jsme dali ještě jeden, soupeř v té době se začal,
tlačit dopředu, tento gól je přibrzdil. Chtěl, bych pozvat na nedělní zápas s Roudnicí diváky, aby přišli v hojném počtu,
neboť jsou dvanáctým hráčem a hlavně si jich ceníme. Jde o to, aby všem dokázali, že fotbal v České Lípě je sportem
číslo jedna a jestli město na něj zanevře, tak to bude špatně.“

Trenér Chomutova Luboš Urban odpověděl na pár otázek.
Jak byste hodnotil dnešní zápas?
No z hlediska výsledku zklamání, remíza je málo. Nemůžu říct, že by kluci nechtěli, oni bojovali, ale ta
finální fáze už dobrá nebyla. Spoustu věcí jsme řešili opačně, než jsme měli. Když měl přijít centr, přišla
kombinace, když měla přijít kombinace, přišel centr. Velkým plusem je ale to, že jsme nedostali gól asi po 12
zápasech, ale pořád jsme třetí nejhorší obrana, druhý nejlepší útok. Tlak jsme měli, ale pouze platonický. Druhou půli
jsme měli tlak, ale končíme na 25 metrech od brány. Zklamání, Zápy jsou soupeř, kterého máme porážet, ale souvisí
to s nepovedeným podzimem. Ten není příliš vydařený a tohle utkání do něj zapadlo se vším všudy.
Za týden se pojede do Domažlic k poslednímu zápasu, co bude potřeba změnit, aby se vyhrálo?
Hrát dobře zezadu, protože Domažlice jsou farma ligové Plzně. Uvidíme, jak budou posílení, ale víme, že když se tu s
nimi hrál poslední zápas, skončilo to 1:0 gólem z penalty. Určitě to nebude jednoduché, ale nám nezbývá nic jiného, než tam bodovat.
Chystají se už nějaké plány na jaro?
O tom zatím nepřemýšlím. Tady bylo strašně moc změn – nový stadion, já jako nový trenér, nové rozestavení, jiné
tréninky, atd. To bohužel nevyšlo. Jistotou je, že bude nějaké sezení s vedením, já jsem osobně nespokojený, 19
bodů je málo, to se bude řešit. Je mi jasné, že nejsme tam, kde jsme chtěli být. Ke spokojenosti mi chybí takových 7
až 8 bodů, které jsme mohli udělat, ale nepodařilo se.

Trenér Kladna, Drahokoupil: „Ptají se mě někteří známí a lidé kolem fotbalu, co je s Honzou Čurdou? Honza
po utkání s Horními Měcholupy, kdy jsem ho ve 29. minutě vystřídal /nebylo to pro špatný výkon, ale
museli jsme se pokusit se zápasem něco udělat/, přestal trénovat, nic mi neřekl, nezavolal, nevzkázal,
nezašel za mnou. Zmizel. Po 3 dnech mi hráči řekli, že se po utkání s nimi loučil, že končí nebo co... Čekal
jsem do konce týdne a když nijak nereagoval, oznámil jsem hráčům, že ho vyřazuji z kádru. Přitom přibližně
před měsícem jsem ho vzal na milost zpět do mužstva, když reagoval podobným způsobem, vymáhal si svou účast v
základní sestavě, myslel si, že má hrát v základu a když nehrál, dával to patřičně najevo svým katastrofálním přístupem v tréninku. Byl jsem rozhodnut ukončit s ním spolupráci, ale nechtěl jsem ublížit Kladeňákovi, klukovi, který má
spojen život s Kladnem, chodí do práce a pravidelně trénuje. Honza neunesl fakt, že nehraje stabilně v základu, že
jsou v týmu hráči, kteří fotbalu dávají více a hrají na jeho pozici. Nesnáší konkurenci a proto pravděpodobně sám
odešel. Přeji mu, aby si našel dobré místo a aby fotbalu dával mnohem více než co předváděl v SK.“

Hodnocení utkání trenérem Kunic, Haškem: „Povinné tři body zůstali doma a to je v té to fázi nejdůležitější. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale samozřejmě, když není skóre o dvě branky tak nikdy nevíte, jak
to skončí. Soupeř se může dostat náhodným míčem k zakončení a převaha po celé utkání je k ničemu.
Kladno hrálo na co momentálně má a branku vstřelilo po kiksu Tenkla, ale jinou šanci si nevypracovalo.
Bohužel opět horší produktivita byla příčinou našeho jednogólového vítězství. Hráčům chci poděkovat, protože
jsme dosáhli na vítězství ve všech domácích utkáních a to není jen tak“
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nic nevytěžili ze dvou rohových kopů a ve 20. minutě se
ke střele hlavou, po Mužíkově
centru dostal Dvořák, ale z 8
metrů nasměroval míč nad
soupeřovu branku. O pět
minut později stačil Malého
centr srazit na roh hostující
Macháč a stejně skončil další
centr Mužíka o minutu později. Ve 27. minutě poslal před
Holého Mužík další centr
zleva, na míč nejlépe naskočil
Sladký, ale jeho střelu hlavou
z malého vápna zastavila
pravá sparťanská tyč a odražený míč hosté uklidili do
bezpečí. Po půlhodině hry se
dostal ke střele ze střední
vzdálenosti hostující Jakubov,
ale mířil hodně nepřesně. Ve
32. minutě se dostal po autovém vhazování Malého k
hlavičce Dvořák, ale nestačil
dát míči řádnou razanci a ten bez
problémů zachytil hostující gólman
Holý. Domácí byli neustále aktivnější v
ofenzívě, a když ve 34. minutě sparťanský obránce Gil v malém vápně
rukou ze zadu srazil Dvořáka, byla na
světě penalta. Tu s přehledem proměnil Mužík a zvýšil
na 2:0. O dvě minuty později
si s průnikem domažlického
Došlého, zakončeného střelou zpoza šestnáctky, poradil
Holý a vzápětí po Malého
rohovém kopu zprava hlavičkoval z 8 metrů Bauer nad
pražskou branku. Hosté se
snažili o rychlé protiútoky,
ale jejich zakončení vázlo na
špatné finální přihrávce nebo
byla střela zblokována dobře
hrající domácí obranou. Ve
38. minutě získal po nepřesné rozehrávce hostujícího
gólmana míč domácí Dvořák,
našel našlápnutého Došlého,
který se ocitl sám proti
Holému a střelou ze 14
metrů nedal hostujícímu
gólmanovi šanci – 3:0. Poté
domácí polevili a do hry se
dostali hosté. Nejprve si s tr.
kopem Kučery z 25 metrů
poradil Houdek, ve 41. minutě poslal Jakubov dopředu Kučeru,
který se probil po levé straně do šestnáctky, ale jeho střelu ze 14 metrů z
úhlu stačil Houdek zblokovat a míč
směřující do opuštěné brány odklidil
před brankovou čarou Bauer. Vzápětí
se dostal ke střela pražský Jakubov,
ale zleva z 15 metrů minul bližší tyč
Houdkovy branky. Domácí odpověděli
centrem Malého z pravé strany, který
hosté srazili na roh a po jeho rozehrání Mužíkem se k hlavičce dostal Dvořák, ale Holého nepřekvapil. V poslední
minutě první půle vystihl sparťanský
Jakubov špatnou Končalovu „malou
domů,“ zmocnil se míče, obešel vybíhajícího Houdka a do odkryté branky
snížil na poločasových 1:3.
Hned v úvodní minutě druhého dějství
zůstal po střetu s hostujícím branká-

řem na zemi Matas, pro kterého nakonec pro podezření na otřes mozku
přijela záchranka. Ze strany soupeřova
brankáře to byl naprosto nezaviněný
střet a Matas doplatil na vlastní důraz
ve snaze dostat se k míči. Poté domácí

zadáci odvrátili nebezpečný Kučerův
centr zprava, v 51. minutě se k míči
po špatné domácí rozehrávce dostal
Jakubov a Houdek měl opravdu veliké
problémy, aby tomuto agilnímu útočníkovi zabránil vstřelit gól. Nakonec se
mu to ve spolupráci se spoluhráči
podařilo.
O minutu později poslal
Končal dopředu domácího Došlého,
ten se po levé straně probil do šestnáctky Sparty, ale jeho střela z úhlu se
odrazila od bližší tyče za branku.
Domácí opět postupně převzali mírnou
iniciativu, ale závar před Holým, po
Mužíkově tr. kopu zakončili jen Malého
bombou nad pražskou branku. V 57.
minutě byla Jiskra opět blízko gólu,
když Malý rozehrál tr. kop, před sparťanskou brankou vznikl závar, míč se
odrazil ke Dvořákovi, který polovysoký
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míč pěkně ze vzduchu trefil
volejem z hranice šestnáctky,
ale překonaného Holého na
brankové čáře zastoupil Hovorka a míč vykopl. O dvě
minuty později pronikl po
pravé straně do pokutového
území domácí Došlý, v souboji
o míč v rohu pokutového
území si pomohl faulem
Tomášek, rozhodčí Grimm ani
na chvilku nezaváhal a odpískal další pokutový kop. Podruhé jej s přehledem proměnil
Mužík a zvýšil na konečných
4:1. Poté se do hry opět
dostali hosté, kteří se ve
snaze o zkorigování výsledku
vrhli do ofenzívy, ale Kučerův
centr domácí obrana odvrátila
stejně, jako další centr Sýkory. V 72. minutě stačil Čermákovu střelu z šestnáctky
odvrátit dobře postavený
Růžička a na druhé straně se uvolnil
Bárta, jehož zakončení z 23 metrů o
metr minulo pravou Holého tyč. Hosté
pokračovali v ataku domácí branky, ale
Julišovu střelu odvrátil Bauer a stejně
dopadl i centr téhož pražského hráče
vzápětí. Další centr hostů
stačil před nabíhajícím
Julišem odkopnout Houdek
a pak už hráli opět domácí.
Po Malého tr. kopu se k
hlavičce ze 12 metrů dostal
Halili, ale mířil jen do náruče brankáře Sparty Holého.
Ten prokázal dobrý reflex
při stříleném centru domácího Končala, který se na
malém vápně odrazil od těla
běžícího Hronka, ale pražský gólman nadvakrát
nebezpečí zažehnal. V
závěru zápasu ještě uviděl
sparťanský Sýkora za slovní
komentář k pomeznímu
Křížovi v 84. minutě červenou kartu a o dvě minuty
později jej do sprch následoval po druhé žluté i Kučera. Když pak stačil hostující
gólman těsně před nabíhajícím Dvořákem zachytit
centr Malého, bylo to ze
stran obou týmů vše a
závěrečný hvizd rozhodčího Grimma
utkání ukončil.
Branky: 11. a 38. Došlý, 35. a 60.
Mužík, obě z PK - 45. Jakubov.
Před 300 diváky řídil rozhodčí Tomáš
Grimm. ŽK: 0:3 (61. Macháč, 76.
Vidlička, 78. Kučera), ČK: 0:2 (84.
Sýkora, 86. Kučera).
Jiskra Domažlice: Houdek - Pyrka
(46. Bárta), Růžička, Bauer, Končal Malý, Mužík (78. Halili), Sladký, Matas
(49. Strejc) - Došlý, Dvořák. Trenér:
Stanislav Purkart.
AC Sparta Praha B: Holý - Vidlička
(78. Uljaky), Gil (78. Hronek), Tomášek, Macháč - Kučera, Hovorka, Čermák, Pouček (68. Sýkora) - Juliš,
Jakubov. Trenér: Martin Hašek.

Už v 5. minutě chrudimský lišák Vladyka nejprve zkoušel narazit míč do
uličky Váchovi, ale když se nahrávka
odrazila zpět k němu, tak před šestnáctkou místo střely kličkou obešel
dva protihráče a levačkou se trefil do
šibenice – 1:0. Domažličtí se z šoku
probrali po dvou minutách, zatlačili
domácí na jejich polovinu, ale do zakončení se ne a ne dostat. To domácí
pálili ze všech pozic, ale Vodrážka měl
vychýlenou mušku a Dostálek, k němuž v 17. minutě prošel Vladykův
střílený centr, trefil z
voleje o zem boční síť.
Uklidňující druhý gól
MFK přidal ve 26. minutě Vácha, když Houdek neudržel dalekonosnou střelu Vodrážky
a Vácha uklidil míč do
odkryté branky. Ve 31.
minutě šla poprvé za
poločas směrem k domácí brance střela, ale
Sladkého pokus skončil
vedle pravé tyče.
´Purkartův budíček´ o
poločasové přestávce v
kabině hostů zabral,
druhá půle byla vyrovnanější. Po třech minutách rozehrál Mužík volný přímý kop, míč se dostal k Malému, který skulinou mezi Mrázkovými
nohama snížil – 2:1. V 62. minutě se
ocitl ve velké šanci Vladyka, ale tanec
s balonem v šestnáctce zakončil střelou na střed branky, kde stál Houdek.
Hosté poté posílili ofenzivu, za Strejce
v záloze šel do hry útočník Veselý, a
za tři minuty se po rychlé kombinaci
dočkali vyrovnání, když Malý našel
volného Došlého a ten střelou do protipohybu Mrázka skóroval – 2:2.
Chmurnou náladu na stadionu o dvě
minuty později rozptýlil Vladyka, když
po Dostálkově centru vrátil hlavou vedení domácím – 3:2. Hosté po minutě
hry nastřelili z ofsajdu tyč. Na druhé
straně mohl v 71. minutě Vladyka završit hattrick, když svoje sólo zakončil
kličkou brankáři, ale Houdek se stačil
vrátit a rukama míč vyrazil. Vladyka
znovu vypálil, ale to už stál na bran-

kové čáře stoper Bauer a gól odvrátil.
Hosté se snažili o vyrovnání, takže se
domácí na hřišti i v hledišti báli, jestli
se nezopakuje jarní hororový scénář,
kdy Domažlice vstřelily za poslední
čtvrthodinu čtyři góly. To se nestalo.
Hosté v závěru poslali do hry zbytek
torza lavičky, ale náhradníci až na
Bláhův spíše rohovnický souboj s
Adámkem už toho nestačili moc ukázat.

Začalo se opatrně, ale čekání na gól
trvalo pouze dvanáct minut. Domácí
Rojt poslal z levé strany pas na Hoška, který na levém křídle našel nabíhajícího Bláhu a ten hlavou poslal míč
o pravou tyč za záda hostujícího
brankáře Kozlíka – 1:0. O čtyři minuty
později musel na druhé straně Lorenc
boxovat rohový kop Beránka. V 21.
minutě střílel z pětadvaceti metrů
hostující Jůda. Ve 24. minutě musel

Lorenc vyrážet střelu Jůdy po vysunutí Cihlářem. Po dvou minutách hry
otočil hodně nepřesný rozhodčí Langmajer faul, když místo zákroku na
domácího Ferru odpískal kop proti
Jiskře a Cihlář z trestného kopu mířil z
25 metrů dva metry vedle domácí
branky. Po půlhodině hry mířil Ferra z
trestného kopu nad branku Kozlíka , a
nepřesný byl po chvíli i Bláha. Od
tohoto okamžiku převzali režii zápasu

Ohlasy z utkání:

Pavel Jirousek, trenér MFK Chrudim: „V první půlhodině jsme podali
velmi dobrý výkon a zaslouženě vedli
o dva góly. Bohužel jsme na začátku
druhé půle neuhlídali soupeřovu rozehrávku trestného kopu a následně nevyužili šanci na opětovné zvýšení
náskoku. Domažlicím se podařilo srovnat a to už nás pomalu začal opouštět
klid. Naštěstí se podruhé prosadil Vladyka. Takhle to byly nervy až do konce, ale výhra se počítá."
Stanislav Purkart, trenér Jiskry
Domažlice: „V první půli nám chyběl
pohyb a rychlost, projevila se únava z
náročné série mistrovských a pohárových zápasů. O přestávce jsem nabádal hráče, aby přidali a zlomili to vůlí.
V úvodu druhého poločasu jsme snížili
a po dvaceti minutách vyrovnali. Domácí ale vzápětí vstřelili třetí gól.
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Chtěli jsme vyrovnat, tak jsme začali
hrát na tři obránce, posílili útok, ale
do šancí už jsme se nedostali a domácí dobrou defenzivou dovedli zápas do
vítězného konce."
Dan Houdek, brankář Jiskry Domažlice: „První poločas byl z naší
strany špatný, nevystřelili jsme na
bránu. Říkali jsme si, co je třeba hrát
na Vladyku, a on stejně projde přes
tři hráče a dá gól. Druhá branka jde
na můj vrub, tu střelu jsem měl udržet. Chrudim má až
na dva hráče stejný
kádr jako v minulé
sezoně, kdy vyhrála
soutěž, hraje stejným
stylem. Je škoda, že
jsme nezískali alespoň bod, ale když
zvládneme
Chomutov, můžeme být po
podzimu spokojení. S
tolika zraněnými je
zázrak, kam jsme to
dotáhli v tabulce i v
poháru. Jsme hodně
unavení, za poslední
měsíc jsme odehráli
osm zápasů. Těším
se na pauzu, až se po
práci místo tréninku
nebo zápasu pěkně natáhnu."
Chrudim: Mrázek – Adámek, Linhart,
Radouš, Luptovský – Dostálek (88.
Vágner), Vodrážka, Vladyka (87. Holub), Mastík, Kesner (79. Jarosz) –
Vácha.
Domažlice: Houdek – Strejc (63. Veselý), Růžička, Došlý, Bauer, Mužík,
Sladký (78. Bláha), Bárta, Pyrka (87.
Halili), Malý, Dvořák.
Branky: 5. a 68. Vladyka, 26. Vácha
– 49. Malý, 65. Došlý.
Statistiky:
Střely: 14:4 Střely na branku: 11:2
Rohy: 0:3, Fauly: 18:19. Ofsajdy:
1:4. ŽK: 90. + 2. Vágner – 36. Malý,
39. Pyrka, 66. Došlý, 77. Dvořák, 90.
+ 3. Bláha. HR: Zadinová – Vnuk,
Svoboda. Diváků: 340.

hosté a jejich úsilí vyvrcholilo ve 34.
minutě vyrovnávající brankou. Po
uvolnění Šafandy šel Mičkal sám na
brankáře domácích a umístěnou
střelou k pravé tyči srovnal – 1:1. Ve
37. minutě podržel gólman Lorenc své
spoluhráče, když Mičkal pálil z hranice
šestnáctky ve vyložené šanci. Po další
šanci hostů vyrazili na zteč domácí,
Hartl opět našel Hoška, ten přihrál do
strany na nabíhajícího Leška, který

přesnou střelou k levé tyči poslal
domácí do vedení – 2:1. Ti se však
neradovali dlouho. V 45. minutě
rozehrával Cihlář rohový kop, Jůda
přepustil míč Beránkovi a ten srovnal na 2:2. V nastaveném čase po
úniku Kotrby a jeho zpětné přihrávce Beránek poslal míč o tyč za
Lorencova záda a otočil výsledek ve
prospěch Horažďovic na poločasových 2:3.
Ve druhém poločasu hned ve 48.
minutě musel Lorenc boxovat trestný kop Cihláře. V 53. minutě domácí
srazili Kotrbovu střelu na roh. Na
druhé straně podnikli rychlý výpad
domácí, Hartl před brankou hledal
dobíhající Soukupa s Leškem, ale ti
na přihrávku nedosáhli. V 67. minutě vidělo 30 diváků pěkné přenesení
hry od hostujícího Beránka na Křivance, který ale trefil pouze boční síť.
Horažďovický Beránek v 79. minutě
završil hattrick, když nadvakrát z
otočky střelou k tyči rozjásal skupinku
horažďovických fans – 2:4. Jiskra si v
závěru vytvořila tlak, z něhož v 89.
minutě vytěžila gól po nacvičeném
signálu. Ferra rozehrál trestný kop za
obránce, kam si naběhl Rojt a snížil na
3:4. Sudí Langmajer nastavil pouhé tři
minuty, ačkoli v utkání bylo hodně
dlouhých přerušení a střídání, a hosté
jednogólové vedení uhájili.

O výsledku utkání rozhodl jediný gól
Hartla z 30. minuty. Domažličtí byli celý zápas lepším mužstvem, vypracovali

Jiskra nastoupila oslabena o pravou
stranu defenzivy, kde chyběl zraněný
Šimůnek a Kalný, který se podrobil
menšímu chirurgickému zákroku v obličeji, přesto od začátku přitlačila soupeře k jeho brance. Vyústěním převahy byl brzký gól, který v 10. minutě
vstřelil Buršík – 1:0. V 17. minutě měli
hosté příležitost srovnat, ale brankář
Krutina včasným výběhem nebezpečí
zažehnal. Ve 20. minutě se na pravé
straně uvolnil Socha a jeho centr zakončil Ljoki – 2:0. I nadále se hrálo
většinou před hostujíci brankou a Nepomučtí jen s vypětím sil odvraceli závary. Ve 43. minutě po signálu z rohového kopu střílel Buršík a před brankářem míč tečoval Malík – 3:0. Hned po
rozehrání vystihl Socha malou domů a
bez problémů překonal gólmana hostí
– 4:0.
Druhý poločas se nesl ve stejném duchu. Domácí útočili a hosté se bránili.

Domažlice: Lorenc – Lešek, Rojt,
Soukup, Hartl, Vísner, Pavlíček (73.
Waldmann), Bláha, Ferra, Kubr, Hošek
(75. Kubica). Trenéři: Ivan Rybár a
Vladimír Brichcín
Horažďovice: Kozlík – Butnaru (82.
Melka), P. Čadek, Křivanec, Cihlář,
Šafanda, Beránek, Stulík, Mičkal (90.
Forman), Jůda, Kotrba (75. Chod).
Trenér: M. Čadek.
(poj)
Komentář k zápasu
Trenér Jiskry Ivan Rybár: „Odehráli

si několik vyložených šancí, z nichž nastřelili 3x břevno a 1x tyč Brataničovy
branky. Domácí za celý zápas Freie v

Bohužel Jiskra polevila v kombinaci,
přesto si vypracovala šance, ale Linkeš, Socha, Hlaváč ani Strnad je neproměnili, nepřesně stříleli i Hojda,
Stróž či Buršík. Hosté se dostali do
jedné velké šance, když po pravé straně jejich útočník postupoval sám na
Krutinu, ale své sólo zakončil nepřesnou střelou. Tečku za posledním zápasem podzimu udělal v 90. minutě Strnad, když si za obranu hostí naběhl na
přesný pas Stróže a překonal bezmocného brankáře – 5:0. Poté už sudí
Fanfule zápas ukončil. (for)
Ohlasy po utkání:
"Do posledního zápasu podzimní části
jsme šli koncetrovaně s cílem nepokazit příjemnou bilanci podzimu. Hráči šli
sebevědomě za svým vítězstvím, k tomu pomohla celkem brzy vstřelená
branka. Celé utkání jsme měli pod
kontrolou, hosty jsme k ničemu nepus-

jsme kvalitní utkání, které se
lámalo na konci prvního poločasu, kdy soupeř během čtyř
minut otočil stav z 2:1 na 2:3.
To samozřejmě zasáhne každé
mužstvo, natož naše mladé
hráče. Porážku přijímáme se
vztyčenou hlavou. Pochvalu
zasluhuje celé mužstvo, ale
vyzdvihnout musím Frantu
Lorence, který nás podržel v
prvním poločasu za stavu 1:0,
kdy soupeř chodil do brejků
středem hřiště, kde jsme to
nezvládali bránit. Věděl jsem,
že Horaždbvice mají kvalitní
mužstvo, osobnosti jako Beránek, Michal a další rozhodují
zápasy a dneska to předvedli, když
Beránek dal tři góly. Naším cílem bylo
mít po podzimu 20 bodů, zatím jich
máme devatenáct. Co jsme nyní doma
ztratili, jedeme o víkendu získat do
Horšovského Týna. Máme hodně
minusových bodů, ale když si to zpětně promítnu, tak jsme měli doma tři
favority soutěže, Koloveč, Klatovy a
Horažďovice. Z těchto utkání jsme
nezískali ani bod, ale dnes jsme k
tomu měli nejblíž."

(poj)

brance Benfiky neohrozili a tak je pro
ně výsledek velmi milosrdný.

tili. Byla jen škoda, že ve druhé půli se
od nás trochu odvrátilo střelecké štěstí. Trochu tomu přispělo i to, že jsme
přestali hrát kombinačně a kluci tak
trochu hráli na své triko. Jinak totiž
mohlo utkání skončit daleko větším
brankovým rozdílem. Toto utkání bylo
také zřejmě poslední, které za nás
odehrál Agon ´Goni´ Ljoki, který se s
rodiči vrací zpět do své vlasti, kterou
je Makedonie. Byla škoda, že zápas
nedohrál, jelikož se mu obnovilo zranění. Za celé mužstvo mu přejeme,
aby se mu doma dařilo v osobním i
sportovním životě," uvedli domažličtí
trenéři.
Sestava Jiskry Domažlice: Krutina Stróž, Hlaváč, Malík (K), Konrády - Ljoki, Pavel, Gust, Buršík - Linkeš, Socha. Střídali: Hamor, Hojda, Dufek,
Strnad. Trenéři: Steinbrücker, Forro.

FOTBALOVý PELPEL-MeL
Trenér Písku Alexandr Fečo: „Do první půle jsme šli z nějakým záměrem, který jsme ale nedokázali zrealizovat. Chyběl nám pohyb a agresivita a soupeř nás rychlostí přehrával. Bohužel se nám brzy zranil stoper, takže
jsme řady museli přeskupit, což nám také nepomohlo. O přestávce jsme si něco řekli a ve druhé půli se naše

