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

18
17
17
18
17
18
18
18
17
17
17
18
18
17
18
17

13
10
8
6
7
7
5
6
5
6
6
5
5
4
3
1

3
5
5
9
5
3
9
6
8
4
3
5
4
5
7
5

2
2
4
3
5
8
4
6
4
7
8
8
9
8
8
11

41: 20
36: 16
28: 22
25: 20
34: 25
28: 17
30: 26
19: 17
21: 16
27: 32
20: 31
20: 35
31: 30
21: 31
13: 30
13: 39

42
35
29
27
26
24
24
24
23
22
21
20
19
17
16
8

(15)
( 8)
( 5)
( 0)
(-1)
(-3)
(-3)
(-3)
(-1)
(-5)
(-6)
(-7)
(-8)
(-7)
(-11)
(-16)

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

17
15
16
17
18
17
17
17
17
18
17
17
17
16
17
17
18
17
16
16
16
18
18
17
17
17
15
16
16
16
16
17

14
13
11
8
9
8
6
7
5
6
6
5
4
5
4
4
11
7
9
9
9
7
7
8
6
7
4
6
6
5
4
1

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

2
1
2
5
8
6
6
7
7
9
10
9
10
10
11
12
6
4
4
3
3
6
7
7
7
8
6
7
9
9
9
11

42: 17 43
45: 16 41
48: 17 36
37: 27 32
42: 35 29
42: 24 27
28: 30 26
30: 38 26
32: 30 23
23: 37 22
33: 29 20
23: 44 19
19: 46 17
19: 35 16
25: 41 15
25: 47 13
48: 22 35
36: 24 33
45: 23 32
39: 22 32
37: 21 31
38: 37 28
34: 43 27
39: 34 26
26: 31 25
41: 47 24
21: 28 21
26: 34 21
32: 44 20
31: 42 18
29: 49 16
21: 42 10

(16)
(16)
(12)
(4)
(1)
(0)
(-4)
(0)
(-7)
(-6)
(-5)
(-6)
(-9)
(-5)
(-13)
(-14)
(7)
(0)
(3)
(7)
(10)
(-1)
(-2)
(2)
(-5)
(-1)
(-4)
(-6)
(-5)
(-7)
(-9)
(-16)

1. Ch.Újezd
2. Staňkov
3. Chod.Planá
4. Lhota
5. Postřekov
6. Zbůch
7. Klenčí
8. Mrákov
9. Koloveč B
10. Heřm.Huť
11. Tlumačov
12. Merklín
13. Horšov. Týn B
14. Holýšov B

14
14
14
14
13
14
14
13
14
13
14
14
13
14

11
9
8
8
6
6
7
5
6
4
4
3
2
2

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

1
3
3
4
3
5
5
4
7
7
10
9
9
11

51: 21 35
39: 23 30
49: 29 28
48: 27 26
41: 27 24
40: 37 24
32: 31 24
24: 25 22
35: 42 19
35: 38 15
16: 32 12
31: 54 11
12: 39 10
25: 53 8

(14)
(8)
(6)
(5)
(4)
(0)
(2)
(1)
(-2)
(-7)
(-9)
(-10)
(-13)
(-14)

Divize, sk. A

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, Štěchovice-Rokycany 1:0, Hořovicko-Český Krumlov 5:0.
16. kolo: Admira Praha-Český Krumlov 2:0, HořovickoRokycany 5:0, Štěchovice-Nové Strašecí 3:1, Aritma PrahaChrást 0:0, Doubravka-Přední Kopanina 7:0, Tachov-Benešov
2:2, Malše Roudné-Čížová 2:1, MAS Táborsko B-Milevsko 1:0.
17. kolo: MAS Táborsko B-Admira Praha
1:2, MilevskoMalše Roudné 1:1, Čížová-Tachov 3:3, Benešov-Doubravka
6:0.
18. kolo: Admira Praha-Rokycany 3:0, Český Krumlov-Nové
Strašecí 4:2, Hořovicko-Chrást 2:1, Štěchovice-Přední Kopanina 2:2, Aritma Praha-Benešov 0:2, Doubravka-Čížová 2:1,
Tachov-Milevsko 2:0, Malše Roudné-MAS Táborsko B 1:1.
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Krajský přebor

15. kolo: Přeštice-Klatovy 2:0, Holýšov-SK ZČE 2:0, VejprniceRapid 6:2, VD Luby-Příkosice 4:2, Horažďovice-Stod 5:1, Horšovský Týn-Domažlice B 0:1, Sušice-Chotíkov 0:2, Hor.BřízaKoloveč 1:2.
16. kolo: Hor.Bříza-Chotíkov 1:2, Sušice-Domažlice B 1:1 PK
3:0, Horšovský Týn-Stod 2:0, Horažďovice-Příkosice 2:0, VD
Luby-Rapid 2:0, Vejprnice-SK ZČE 4:2, Klatovy-Koloveč odloženo na 21.3.
17. kolo:
Přeštice-Vejprnice 2:1, Domažlice B-Hor.Bříza 3:2.
18. kolo:
Klatovy-Chotíkov 1:1 PK 2:4, Hor.Bříza-Stod 3:2, SušicePříkosice 8:0, Horšovský Týn-Rapid 5:0, Horažďovice-SK ZČE
3:2, VD Luby-Přeštice 4:3, Vejprnice-Holýšov 5:0.

I. A třída
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, Žihle-T.Přimda
3:1.
16. kolo
Zruč-T.Přimda 1:0, Žihle-Rokycany B 1:0, Chlumčany-Nýřany
2:1, Černice-M.Touškov 3:3 PK 4:3, Stříbro-Dl.Újezd 4:3. Odloženo: Nepomuk-Rozvadov, Bolevec-Svéradice, Sp. PoříčíNýrsko.
17. kolo: Svéradice-Chlumčany 1:0, Nýřany-Nepomuk 0:3,
Rozvadov-Žihle 4:1, Rokycany B-T.Přimda 1:0.
18. kolo: Zruč-Rokycany B 2:2 PK 3:4, Žihle-Nýřany 2:2, PK
2:4, Bolevec-Nýrsko 4:0, Černice-Dl.Újezd 2:1.

I. B třída sk. A
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.

14. kolo
Holýšov B-Tlumačov 2:1, Ch.Újezd-Staňkov 4:1, Merklín-Zbůch
3:3 PK 1:4, Lhota-Chod.Planá 4:3, Klenčí-Koloveč B 0:3.
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Poslední podzimní kolo České fotbalové ligy přivedlo na domažlickou Střelnici aktuálně 13. mužstvo tabulky ze
severu Čech – FC Chomutov, který
dosud uhrál 19 bodů. Jiskra, která
nasbírala o devět bodů více a patřila jí
5. příčka tabulky, byla papírovým
favoritem zápasu, ale svoji roli nesplnila, když podala matný výkon, bez
patřičného nasazení a důrazu. Pohyblivější a důraznější hosty pustili domažličtí do dvougólového náskoku, který
se jim podařilo zlikvidovat až v posledních dvou minutách zápasu a nakonec, po fotbalové nouzi, na které se
zřejmě podepsal i náročný závěr
podzimní části sezóny, zůstal alespoň
jeden bod doma.
Ve vyrovnaném prvním poločasu se
hned v úvodní minutě dostali do šance
hosté, ale Nádeníček trefil po Kropíkově centru zleva jen boční síť Houdkovy branky. Poté se hosté ubránili po
Mužíkově rohovém kopu a vzápětí
napřáhl z 18 metrů domažlický Dvořák, ale jeho střelu, směřující pod
břevno stačil výborně Krbeček vytlačit
nad branku. Ten musel zasahovat v 7.
minutě, aby zachytil míč těsně před
dobíhajícím Veslelým. Při dalším
vzdušném souboji s domácími útočníky se však při dopadu zranil a musel
jej střídat Zaťko. V 11. minutě zastavil
nebezpečí před Houdkem po Piklově
tr. kopu odpískaný ofsajd a na druhé
straně po Malého centru rozhodčí
odpískal útočný faul Strejcovi. V následující minutě nejprve domácí srazili na
roh Nádeníčkův centr zleva a po jeho
rozehrání vyboxoval míč do pole
Houdek. Po čtvrthodině hry zneškodnil
domácí gólman Nádeníčkův tr. kop ze
střední vzdálenosti a na druhé straně
se ke střele zpoza šestnáctky dostal

Došlý, ale minul pravou Zaťkovu tyč.
V 18. minutě se po levé straně protáhl
domácí Bárta, na jeho centr si naskočil
Mužík, ale hlavou z 15 metrů těsně
chomutovskou branku přestřelil. Vzápětí dvakrát zazlobil hostující Smrž,

ale nebezpečně vypadající akce skončily v tenatech domácí obrany. Poté se
hra na několk dlouhých minut přestěhovala do středu hřiště a teprve 27.
minuta přinesla vzruch před Zaťkovou
brankou, ale Bárta poslal volejem míč
odražený, po Mužíkově tr. kopu, ze 23
metrů nad chomutovskou svatyni.
Hosté hráli zcela vyrovnanou partii a
jejich útočné akce vypadaly nebezpečněji. Po půlhodině hry napřáhl zleva
chomutovský Kůžel, míč se odrazil ke
Smržovi, který se uvolnil, ale vyslal z
18 metrů střelu nad vzdálenější šibe-
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nici Houdkovy branky. O chvilku později si vše tentýž hráč zopakoval a i
tentokrát skončil míč těsně nad levou
domažlickou šibenicí. S blížícím se
závěrem první půle pomalu převzali
iniciativu hosté, ale Houdek stačil
zachytit míč před nabíhajícím Nádeníčkem a v 38. minutě stačili domácí
srazit Smržův centr na roh. Pět minut
před obrátkou našel krásným obloučkem za domácí obranu chomutovský
Pavlíček nabíhajícího Nádeníčka, který
se ocitl sám proti Houdkovi a podél
něj ze 14 metrů posílá hosty do vedení – 0:1. Když si pak s Piklovým tr.
kopem domácí gólman poradil, šli do
šaten o poznání veseleji hosté.
Téměř celá druhá půle se hrála za
větší aktivity domácích, ale hosté
využívali každé příležitosti k rychlým
protiútokům a tak si domácí dlouho
nemohli vypracovat výraznější převahu. První minuta po přestávce patřila
chomutovským, ale Smolův nedůrazný
volej po hlavičce Pavlíčka mířil rovnou
do Houdkových rukavic. Srovnání
viselo ve vzduchu ve 47. minutě, kdy
si na Mužíkův tr. kop naskočil nejvýše
Bauer, ale hlavou z 10 metrů pouze
rozezvučel břevno Zaťkovy branky. O
minutu později stačil hostující Pikl
odvrátit Bártův centr zleva na roh a v
53. minutě si s Malého centrem poradil chomutovský gólman. Vzápětí se
na druhé straně dostal po Smržově
centru zleva ke střele Nádeníček, ale
volejem z 18 metrů domažlickou
branku přestřelil. Po hodině hry se po
Dvořákově hlavičce dostal ke střele z
18 metrů domácí Veselý, ale s jeho
nedůrazným pokusem si Zaťko bez
problémů poradil. V 61. minutě si
hosté vypracovali vyloženou šanci,
když po akci agilního Smrže pálil

volejem z 10 metrů Kůžel nad Houdkovu branku. S blížícím se závěrem
zápasu se domácí snažili stále více
tlačit do soupeřovy šestnáctky, ale
kompaktně hrající obranu Chomutova
se jim nedařilo přelstít. V 62. minutě
se po nepřehledné situaci před Zaťkem dostal ke střele z 20 metrů domácí Malý, ale jen těsně minul pravou
tyč. Domácí mohli doplatit na otevřenou obranu o minutu později, ale
Houdek dobře přečetl hru, vyběhl před
vápno, kde stačil odhlavičkovat míč
před nabíhajícím Nádeníčkem. V 65.
minutě se po Piklově tr. kopu odrazil
míč k Pavlíčkovi, který jej bombou z
18 metrů poslal nad Houdkovu branku. O čtyři minuty později si s Bauerovou hlavičkou po Mužíkově tr. kopu
hostující brankář poradil a vzápětí
hosté stačili srazit na roh Bártův centr
zleva. V 74. minutě rozehrál domažlický Mužík tr. kop zleva z 19 metrů, ale
míč skončil těsně nad Zaťkovou brankou. Další tr. kop poté rozehrál domácí
Malý, ale jeho přízemní míč nikdo ze
spoluhráčů nestačil tečovat a tak
skončil vedle vzdálenější tyče. Narůstající tlak domácích přinesl další Mužíkův tr. kop, ale hosté se ubránili a z
protiútoku musel Smržův centr hlavou
na roh odvracet Pyrka. Otevřená
vrátka v domácí obraně potrestal
rychlým průnikem po pravé straně
Kůžel, na jehož centr si naběhl zcela
volný Pavlíček a v 84. minutě podruhé

Takový start do jarní části ČFL si
asi nepředstavovali. Fotbalisté SK
Roudnice remizovali v domácím
prostředí s Jiskrou Domažlice 1:1.
A bod musí brát, hosté z Chodska
byli v prvním poločase lepším
týmem.
Přesto se do vedení dostali svěřenci kouče Pavla Janečka. V
deváté minutě šel po centru Nádeníčka do souboje s gólmanem a
stoperem Brožík. K tomu se míč
vrátil od Müllera, přistavil ho
Chalupovi a ten už levačkou zamířil přesně – 1:0.
Pro Roudnické to byla vzpruha,
předtím totiž mohli děkovat Došlému, který netrefil z pěti metrů
jejich branku. V 18. minutě selhal
v tutovce pro změnu Matas. Zvýšit
náskok se na druhé straně pokoušel Brožík, z hranice vápna však
Houdka nepřehlavičkoval. Srovnáno bylo o chvíli později. Domažlice
předvedly parádní kontr. Do uličky
si nasprintoval Jarina, v zakončení
zachoval klid a našel ještě lépe
postaveného Došlého, který se
tentokrát nemohl mýlit.
Hosté zahrozili po změně stran
výrazněji pouze jednou, ale hned z
toho mohl být gól. Centr Dvořáka
z levé strany prošel celým vápnem, ovšem Došlému nebylo
přáno. Mířil z hranice penalty

překonal brankáře Houdka – 0:2. V tu
chvíli se zdálo být rozhodnuto, ale
domácí tento kontr do kolen neposlal.
Minutu před vypršením řádné hrací
doby se domácí natlačili před Zaťka,
na hranici malého vápna zezadu fauloval Nádeníček Došlého a z nařízené
penalty snížil Mužík – 1:2. V první
minutě nastavení rozehrál Mužík další
tr. kop, míč se odrazil k Pyrkovi, jehož
tečovaná střela skončila u Matase a
ten zprava z 8 metrů nedal Zaťkovi
šanci – 2:2.

jsme měli dvě velmi dobré situace na otevření skóre, ale přistoupili jsme k nim lehkovážně a bohužel další ofenzivní pokusy
a řešení útočné činnosti nebylo podle mých představ. Byli jsme zbrklí, chyběla nám kvalita a trpělivost. První poločas vázla
rozehrávka od naší branky a kombinace neměla potřebnou rychlost a přesnost. Nejsme mužstvo, které se bude rvát se
soupeřem ve vzduchu, ale naše síla je v kombinaci a ovládání míče. Přesto jsme se po hezké kombinaci dostali do vedení
brankou Engelmanna. Další slibné šance zůstaly nedotaženy a po obrovské “minele“ Hanouska, který namazal Zušťákovi
jsme odcházeli do kabin místo 3:0 s výsledkem 1:1. Druhý poločas se zlepšila rozehrávka a dostávali jsme Písek pod tlak,
ale branku jsme nedokázali vstřelit i z těch nejvyloženějších situací. Chyběla nám i odvaha v individuální činnosti jednotlivce. Soupeř neustále hrozil z rychlých protiútoků a tak jen musím Písku pogratulovat k získanému bodu, který byl vydřen
obětavostí a kvalitní a zodpovědnou defenzivou s organizací hry“.

Branky: 89. Mužík PK, 90. Matas - 40.
Nádeníček, 84. Pavlíček.

Dorost starší:
Starší dorost si upevnil 1. místo v tabulce s 3 body náskoku před ZČE

Před 250 diváky řídil rozhodčí Josef
Váňa.
ŽK: 4:6 (64. Bauer, 73. Bárta, 86.
Matas, 90. Veselý - 37. Kropík, 49.
Pikl, 71. Adjej, 78. Zaťko, 83. Kůžel,
90. Smola).

Domažlice - SŠ Plzeň 2:0 (1:0)
Dorost mladší:
Domažlice - SŠ Plzeň 2:1 (1:1)
Žáci mladší:
Žáci starší:

Jiskra Domažlice:
Houdek - Pyrka, Růžička, Bauer, Bárta
(85. Mandous) - Strejc (46. Matas),
Mužík, Malý, Došlý - Veselý, Dvořák
(82. Bláha). Trenér. Stanislav Purkart.
FC Chomutov:
Krbeček (9. Zaťko) - Kejha, Horáček,
Kropík, Švec - Smrž (82. Doksanský),
Kůžel, Pikl (72. Adjej), Pavlíček - Smola, Nádeníček. Trenér: Luboš Urban.
Vok

mimo. Teprve pak se konečně
začalo hrát podle not domácích.
Hlavičku Petráška po standardce
Kratochvíla bravurně zneškodnil
Houdek. Kombinaci po ose Čajič –
Macháček – Čajič pak nezakončil
Müller, aby po uličce Bíra nepřehodil Macháček vyběhnuvšího
gólmana Domažlic.
„Šedesát minut jsme byli podle
mého lepší, ale po té naší další
tutovce na začátku druhé půle to
neplatilo. Škoda, měli jsme další
šance, ale bod z Roudnice bereme," přiznal trenér Domažlic
Stanislav Purkart.
„Utkání mělo náboj, obě mužstva
hrála s nasazením. Po rychlém
gólu jsme se zatáhli. Hosté mají
dobrý kádr, hráli na brejky a dali
i gól. Měli další šance. V první půli
jsme mohli být za remízu rádi, ve
druhé jsme tahali za delší konec.
Bohužel. Chtěli jsme vyhrát, ale ta
remíza je spravedlivá," dodal
roudnický trenér Pavel Janeček.
Branky: 9. Chalupa – 22. Došlý.
Rozhodčí: Makovička – Němec,
Štuk. ŽK: Mareš, Kučera – Bauer,
Pyrka. Poločas: 1:1: Diváci: 200.
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Roudnice: Pechatý – Chalupa,

Mladý fotbal

DOROST

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

ŽÁCI

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

Brankáři:
Daniel Houdek (89), František Lorenc (89).
Obránci:
Michal Tesař (80), Jakub Strejc (87), Marek Bauer (89), Jan Matas (91), Martin Mandous (89), Mateusz Pyrka (87),
Jakub Ferra (90), Martin Knakal (84).
Záložníci:
Jiří Bárta (88), Petr Mužík (86), Milan Braun (86), Luděk Leitl (88), Labinot Halili (88), Pavel Jarina (94).
Útočníci:
Lukáš Bezděk (90), Petr Došlý (90), Libor Bláha (94), Zdeněk Kasýk (93), František Dvořák (92).
Přišli: Dvořák (host. z Vikt. Plzeň), Knakal (host. z Mostu), Jarina (host. z Vikt. Plzeň), Ferra a Bláha z dorostu, Kasýk
(host. z Vejprnic). Odešli: Malý (Tachov), Veselý (Zenting), Frei (Schönthal).
Trenér: Stanislav Purkart. Asistent a sportovní ředitel: Pavel Wolf. Vedoucí mužstva: Karel Trněný. Tranér brankářů: Petr Hutta. Masér: Jan Šturma. Lékař: Libor Bláha. Sekretář: Petr Churý. Ekonom: Václav Sladký. Skauting: Jiří
Stříbrný. Viceprezident: Ivan Rybár. Prezident: Jaroslav Ticháček.

1. Kunice
19
2. Kolín
20
3. Loko Vltavín
20
20
4. Česká Lípa
5. Roudnice n.L.
19
6. Sparta Praha B
20
7. Převýšov
19
8. Domažlice
19
9. Chrudim
20
10. Zápy
19
11. Strakonice 1908 20
12. Kladno
18
13. Horní Měcholupy 20
14. Chomutov
20
15. Karlovy Vary
20
16. Králův Dvůr
18
17. Písek
20
18. Hlavice
19

13
11
10
9
9
8
8
9
9
7
8
7
6
5
5
5
2
2

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

4
3
3
5
5
5
5
7
9
7
10
8
9
8
9
9
11
16

44: 26 41
37: 24 39
31: 21 37
42: 25 33
32: 28 32
34: 20 31
27: 18 30
35: 32 30
29: 28 29
21: 18 26
28: 31 26
22: 24 24
25: 35 23
32: 35 22
28: 37 21
29: 37 19
20: 41 13
21: 57 7

(14)
( 9)
( 7)
( 3)
( 2)
( 1)
( 0)
( 3)
(-1)
(-4)
(-4)
(-3)
(-7)
(-8)
(-9)
(-8)
(-17)
(-20)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
17. kolo: Písek-Hlavice 4:1, Sparta Praha B-Strakonice 0:0,
Horní Měcholupy-Převýšov 1:3, Kunice-Loko Vltavín 2:1, Chrudim-Kolín 1:2, Chomutov-Kladno 5:0, Karlovy Vary-Domažlice
3:2, Roudnice n.L.-Zápy 2:1, Králův Dvůr-Česká Lípa 1:1.
18. kolo: Hlavice-Česká Lípa 1:6, Králův Dvůr-Zápy 0:0,
Roudnice n.L.-Domažlice 1:1, Karlovy Vary-Kladno 2:2, Chomutov-Kolín 2:3, Chrudim-Loko Vltavín 3:1, Horní MěcholupyStrakonice 3:1, Sparta Praha B-Písek 2:2. Odloženo: KunicePřevýšov.
19. kolo: Sparta Praha B-Hlavice 9:0, Písek-Horní Měcholupy
2:0, Strakonice 1908-Kunice 1:2, Převýšov-Chrudim 1:0, Loko
Vltavín-Chomutov 0:0, Kolín-Karlovy Vary 3:2, Zápy-Česká
Lípa 1:1.
20. kolo: Česká Lípa-Domažlice 4:0, Roudnice n.L.-Kolín 2:2,
Karlovy Vary-Loko Vltavín 2:2, Chomutov-Převýšov 0:0, Chrudim-Strakonice 1908 3:2, Kunice-Písek 1:1, Horní MěcholupySparta Praha B 1:1.
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podnikala rychlé kontry. Po jednom
z nich nacentroval Socha a Konopík
hlavičkoval těsně mimo. V 74.
minutě vznikl velký závar v pokutovém územi Jiskry, ale vše opět
vyřešil perfektním zákrokem Krutina. V 80. minutě se po vysunutí R.
Kohoutem dostal do šance Buršík,
ale branku hostí přestřelil. V 85.
minutě mohlo být rozhodnuto, když
do pokutového území pronikl obávaný Hasenöhrl a byl podražen.
Nařízený pokutový kop však hostující gólman Šimůnkovi vyrazil.
Hosté se vrhli do útoku, ale žádnou
šanci si už nevypracovali. Naopak v
89. minutě unikl po straně Tumpach,
křižnou střelou trefil tyč a odražený

míč poslal do branky ´angličanem´ J.
Kohout – 2:0. Konec si Jiskra pohlída-

Převzato z DD

V Sušici se šlo na duel dvou letitých
rivalů z I. A třídy, kteří spolu postoupili i do nejvyšší krajské soutěže,
domácích borců a rezervy domažlické
Jiskry. Oba soupeři se na ´umělce´
činili, i když nepadlo moc gólů, bavilo
se sto padesát diváků rychlým a
běhavým fotbalem, kterým se zápas
řadil k tomu lepšímu z programu 16.
kola.
Domácí si v první půli vytvořili územní
převahu, hosté spoléhali na brejky.
Do vedení šli domácí asi po dvaceti
minutách hry, když Vrhel dostal centr
z levé strany, využil toho, že Lorenc

neviděl, a střelou mezi nohama Neumanna skóroval 1:0. Hosté si vytvořili
tři spíše pološance.
Ve druhé půli se hra vyrovnala. Několikrát se do zakončení dostal Leitl, ale
obě jeho střely domácí brankář kryl.
Po hodině hry poslal Leitl z pravé
strany do pokutového území centrovaný balon a Waldmann lobem přes
brankáře vyrovnal 1:1. Domácí měli
ještě jednu šanci, když nebezpečný
Kočí vystihl špatnou rozehrávku
hostů, jenže spoluhráče, jemuž přihrál do lepší pozice, dokázal vracející
se Pavlíček odstavit.

Zápas tak dospěl do penaltového
rozstřelu, v němž domácí ani jednou
nezaváhali. Domácí gólman vyrazil
pokusy Pavlíčka i Hartla, dosáhnout
na Ferrův pokus nemusel a ani to
nebylo v lidských silách, neboť míč
mířil do horního okraje ochranné sítě
za brankou.
Jiskra Domažlice B: Lorenc Pavlíček, Neumann, Ferra, Kubr Leitl,
Vísner (88. Šimůnek), Hartl, Hošek
(80. Kubica), Waldmann Bláha (60.
Lešek). Trenér: Ivan Rybár. ŽK: 1:1,
Diváků: 150.

la.
„Hrál se rychlý a důrazný fotbal s
nasazením. My jsme byli lepší v první
půli, vytvořili jsme si mírnou převahu.
Ve druhé půli jsme se podvědomě
zatáhli a tím pustili hosty do hry. Ti si
vytvořili šance, ale skvělý Krutina je
vychytal. Z našich šancí jsme proměnili až tu závěrečnou," uvedli trenéři
Jsikry.
Jiskra Domažlice: Krutina – Šimůnek, Hlaváč. Stróž, Konrády – R.
Kohout – Socha, Pavel, Tumpach,
Buršík – Konopík. Střídali: Hasenöhrl,
J. Kohout, Kalný. Trenéři: Steinbrücker, Forro.

Převzato z DD

FOTBALOVý PELPEL-MeL
Pavel Jirousek, trenér Chrudimi: „V ligové pauze bylo jasné, že soupeř přijede maxinálně posílen z Budějovic. Důkladně jsme se na tuto variantu připravili a jsem rád, že se nám podařilo vyhrát. Jen mě mrzí, že se nám ani ve třetím jarním
utkání nepodařilo udržet čisté konto."
Strakonický kouč Jiří Lerch: „Za stavu 2:1 byl zápas hratelný, jenže jsme dostali brzy po přestávce třetí gól z dálky a
pak už těžko výsledek otáčet. Dostáváme hodně gólů, hlavně hloupých, které soupeřům hrubými chybami darujeme. A
když potom máme my šance, tak je nedokážeme využít," upřesnil trenér. „Ale zlomí se to. Hráli jsme teď tři zápasy s
opravdu kvalitními týmy. Teď hrajeme s Chomutovem a s ním už musíme vyhrát.“
S výkonem svých svěřenců v prvním poločase Robert Vágner spokojený nebyl: „První poločas byl slabý, vůbec se mi
nelíbil. Byli jsme bez pohybu a hráčům jsem to říkal v šatně. Druhý poločas jsme se zlepšili, byla vidět větší vůle. Ale to, co
si představuji, jsme dnes nepředvedli. Z těch dvaceti rohových kopů jsme jich deset dobře kopli, ale byl tam nedůraz
našich hráčů, proto z nich gól nepadl. Obranná činnost byla dobrá, Převýšov jsme nepustili do šance. Stejně jako ve Vltavínu. Ale v útočné fázi musíme hrát více po stranách a více kombinačně."
Trenér K. Varů Oldřich Abrhám: „Neproměňujeme jasné šance, které si vytvoříme. Místo toho, abychom vedli v 65.
minutě o tři nebo čtyři branky, tak si necháme náskok vzít. Inkasování navíc přichází ze situací, které jsou z ničeho nic.
Najednou dostaneme branku a je to ze situace, která je velice jednoduchá a snadno řešitelná. Obě branky jsme dostali po
chybách. To jsou jasné chyby stoperů. Huška pouští míč brankáři, který si nezakřičí. To je obrovské nedorozumění a chyba. Pak necháme volného hráče před pokutovým územím. Za to nás soupeři trestají. My jsme měli kromě těch dvou brankových možností další tři, ve kterých jsme měli skórovat. To nás v zápase sráží hodně dolů.
Útočník K. Varů Marián Geňo: „Nevím, co k tomu více říci. Vedli jsme o dvě branky a opět jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Stalo se nám to už poněkolikáté. Padne nám tam nějaká haluz a my se z toho už nedokážeme zvednout.
Nevím, co se děje. Vltavín si také něco vypracoval. Nicméně zkušenější týmy by si vedení pohlídaly a připsaly si tři body.
My jsme si zatím na jaře připsali ve třech zápasech jen dva a to je jednoduše málo. Nevím, kde je chyba. Kdybychom to
věděli, tak tomu zabráníme. Myslím si, že mnoho inkasujeme. To nás sráží směrem dolů. Ve třech zápasech jsme sedmkrát
inkasovali, z toho čtyřikrát doma. To je prostě moc. Při obou brankách si to dokázali dát dobře do nohy a Předota umí
vystřelit. Musím před ním smeknout. Hrál dobře.
Kunický trenér Hašek: Bohužel jsme dnes ztratili dva
naše domácí utkání a první ztráta v domácím prostředí.
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body, a byť jsme hráli v Berouně na umělce, tak to bylo
Do utkání jsme vstoupili aktivně a hned v prvních minutách

tlačili my. Škoda, že se brzy zranil
Brandejs, kterého píchlo ve stehně.
Je lehkonohý a určitě by soupeře na
tomto terénu zlobil.“

Petrášek, Kratochvíl, Nádeníček –
Mareš – Müller (85. Kešner),
Kučera, Brandejs (21. Macháček)
– Čajič – Brožík (73. Bíro).
Domažlice: Houdek – Knakal,
Růžička, Bauer, Pyrka – Jarina
(79. Strejc), Matas, Mužík, Bárta
(88. Leitl) – Dvořák, Došlý (90.
Braun).
Pavel Janeček (trenér Roudnice): „Po rychlém gólu jsme se
trochu zatáhli, hosté, kteří mají
dobrý mančaft, hráli na brejky a z
jednoho také skórovali. Měli i další
příležitosti, ale naštěstí pro nás je
nevyužili. Za poločasových 1:1
jsme mohli být rádi. Ve druhém
poločase jsme ale za delší konec
provazu tahali my, tlačili jsme se do
brány. Bohužel přišla chyba asistenta,
který nás zastavil, když jsme šli sami
na bránu. Ale na rozhodčí to svalovat
nebudeme. Pak to bylo o štěstí, kdo

dá gól. Obě mužstva hrála s maximálním nasazením a zasloužila si bod.
Bohužel. Chtěli jsme vyhrát. Soupeř
byl v úvodu pohyblivější. Nevím, kde
se připravoval, my byli jen dvakrát na
trávě a ten přechod z umělky byl
znát. Ve druhém poločase už jsme ale

Stanislav Purkart (trenér Domažlic): „Asi 60 minut, do velké
šance Došlého, jsme hráli aktivní
fotbal, měli zápas pod kontrolou.
Soupeři jsme nedovolili v podstatě
nic, kromě té jedné příležitosti, ze
které padl gól. Nechci spekulovat,
zda to byl faul, či nikoliv. Víc mě
mrzí, že jsme čekali na odpískání a
úplně přestali. Tu situaci jsme měli
dohrát. Gól by totiž nepadl. Věřím
tomu, že kdybychom proměnili
nějakou ze šancí a dali na 2:1, tak si
odvezeme body tři. Ale i s tím jedním
jsme spokojeni. Je to dobrý odrazový
můstek.“

Převzato z DD a webu SK Roudnice

Hosté drželi krok s Viktorií i čisté konto celou první půlhodinu hry. Brankář Houdek kapituloval až v 31. minutě, kdy
podklouzl Knakal, míč se dostal k osamocenému Bakošovi a ten otevřel skóre. Ještě do přestávky přidal po závaru před
domažlickou brankou druhý gól Tecl.
Po přestávce poslal trenér Viktorie Pavel Vrba na umělý trávník v Luční ulici zcela jinou jedenáctku a Viktoria postupně
získávala převahu v poli a z ní pramenily další gólové příležitosti. První z nich proměnil už tři minuty po přestávce Řezník.
Další branky pak přidali Ďuriš s Vaněčkem a skóre zápasu uzavřel tři minuty před koncem Adamov. Ruský útočník je v
zimní přípravě nejlepším střelcem Viktorie, ve dvou utkáních vstřelil už čtyři branky.
Kouč Viktorie Pavel Vrba si pochvaloval produktivní hru svého týmu, který zatím ve dvou utkáních nastřílel už třináct
branek. „Teď máme v útočné fázi větší sílu než v podzimní části sezony. Někteří hráči se uzdravili, přišel Tecl a v útoku
je tak větší konkurence. Věřím, že budeme i nadále úspěšní v koncovce stejně jako jsme byli v těchto dvou zápasech,"
kvitoval s povděkem trenér Pavel Vrba.
Spokojen zejména s první částí hry byl domažlický trenér Stanislav Purkart: „V první půli jsme se silným soupeřem
odehráli důstojnou partii, ve druhém poločase už byla převaha Viktorie výraznější," uvedl trenér Jiskry. „Škoda našich
zbytečných chyb, šest gólů jsme dostat neměli. Výsledek mohl být pro nás mnohem přijatelnější," litoval trenér Stanislav
Purkart.
FC Viktoria Plzeň – TJ Jiskra Domažlice 6:0 (2:0). Branky: 31. Bakoš, 43. Tecl, 48. Řezník, 65. Ďuriš, 78. Vaněček, 87.
Adamov. Rozhodčí: Ardeleánu. Diváci: 500.
Viktoria - 1. poločas: Pavlík – Rajtoral, Řezník, Khubutia, Limberský – Zeman, Darida, Horváth, Tecl, Kolář – Bakoš.
2. poločas: Ticháček – Řezník, Chocholoušek, Khubutia, Sladký – Fillo, Ďuriš, Kyndl, Malakjan – Vaněček, Adamov. Trenér: Pavel Vrba.
Jiskra: Houdek – Strejc (46. Bláha), M. Knakal, Bauer, Mandous – Jarina (46. Leitl), Braun, Pekárt (70. Fera), Mužík,
Došlý (46. Bárta) – F. Dvořák (72. Halili). Trenér: Stanislav Purkart.

Pikantní příchuť měl sobotní přípravný duel třetiligových fotbalistů Domažlic s Chrástem. Pátý tým divize vede po odchodu
ze Střelnice Zdeněk Michálek a působí v něm Jaroslav Kovařík, jehož střelecký apetit mohli příznivci Jiskry obdivovat
minulou sezonu.
Obávaný snajpr však utkání na ´umělce´ v plzeňské Luční ulici kvůli zdravotním obtížím jen přihlížel. Domažlický trenér
Stanislav Purkart před odjezdem týmu na soustředění využil příležitosti a vyzkoušel vše, co má momentálně k dispozici.
Přestože bolavé tříslo nadále hatí případný návrat Michala Tesaře a zápasovou zátěž neunese ani koleno Lukáše Bezděka, na hřišti se protočilo sedmnáct borců. Celých devadesát minut vedle brankáře Dana Houdka absolvovali jen Martin
Knakal, Marek Bauer a merklínský zázrak, mladičký Libor Bláha.
Spartak Chrást – Jiskra Domažlice A 1:3 (0:1)
V první půli měla favorizovaná Jiskra územní převahu, kterou však dokázala přetavit v jedinou branku, když po půlhodině
hry skóroval Dvořák střelou z malého vápna po centru ze strany. Michálkovi divizionáři, jak jinak, sázeli na zajištěnou
obranu a brejky. Ve druhé půli vyběhlo v dresu Domažlic na hrací plochu hned sedm čerstvých tváří. Zhruba dvacet
minut trvalo, než si ´hra sedla´. Druhou branku Chodů po povedené kombinaci Haliliho s Braunem na levé straně vstřelil
z malého čtverce Došlý. Soupeř snížil Hellerem po rohovém kopu zahraném na zadní tyč, ale skóre na konečných 1:3
stanovil opět Došlý, který zužitkoval ´nájezd´ na branku Spartaku.
Zápas, v němž dostali příležitost ukázat se všichni nováčci, včetně bratra Mateuzse Pyrky Daniela, tak splnil účel. Dvacetičlenný kádr Jiskry nyní odjíždí do Žinkov na týdenní soustředění. To vygraduje sobotním zápasem na Sencu s divizní
Doubravkou vedenou Romanem Vyletou, jenž v Domažlicích za Michálka působil jako asistent. Začátkem února má dojít
k ´zeštíhlení´ kádru A mužstva Jiskry. Jako oficiální farma Viktorie Plzeň bude do jarních bojů ve třetí lize spoléhat na
ještě větší spolupráci s prvoligovým lídrem.
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Mužstvo přes zimu opustili Michal Veselý mířící do Německa, Jaroslav Malý, jehož podmínky týkající se zaměstnání bleskově splnil divizní Tachov, a nezůstane ani slovenský talent Jožo Pekárt. „Malého by mohl nahradit útočník Jarina z Doubravky, jehož testujeme. Teď v zápase s Chrástem se ukázal v dobrém světle," říká trenér Purkart.
„Celkově to byla kvalitní příprava. Bylo to bojovné, ale chvílemi se tam objevily i nepřesnosti. Měli jsme tam v průběhu ale
i některé dobré věci a cením si toho, že hráči chtěli a dokázali dát góly," těšilo kouče Jiskry.
Přípravné utkání si chválil i chrástecký kouč Zdeněk Michálek. „Byl to náš první zápas po třech trénincích a hlavně druhou
půli jsme byli týmu hrajícímu vyšší soutěž důstojným soupeřem. Domažlice byly ale lepším celkem. Za nás ještě nehráli
Kovařík, Smíšek, Stružka a Šimr, který teprve začne trénovat, a vypadá to, že do Německa zřejmě nepůjde," uvedl trenér
chrásteckého Spartaku.
Jiskra Domažlice I. poločas: Houdek – Strejc, Bauer, Knakal, Bárta – D. Pyrka, Mužík, Matas, Jarina – Dvořák, Bláha.
Jiskra Domažlice II. poločas: Houdek – M. Pyrka, Bauer, Ferra, Mandous – Leitl, Knakal, Braun, Halili – Došlý, Bláha.
Autor: Václav Tauer
Trenér: Stanislav Purkart. Asistent: Pavel Wolf.

O víkendu se hrálo v regionu několik přípravných fotbalových utkání. K překvapení došlo v Plzni, kde divizní Doubravka
zvítězila nad třetiligovými Domažlicemi 2:1.
Kouč domácích Roman Vyleta výhru v přípravě nepřeceňoval. „Bylo to klasické přípravné utkání. První půle byla z naší
strany dobrá, po přestávce to už bylo horší, ale měli jsme v nohou krátké soustředění. To však měly za sebou i Domažlice."
Doubravecký tým byl téměř kompletní. „Chyběli nám pouze Jůda a Ulbrik. Jinak byl pohromadě celý hráčský kádr a v
utkání se všichni prostřídali, což je dobré," pochvaloval si trenér.
Domažlický trenér Stanislav Purkart byl ke svým svěřencům trochu kritický. „Byli jsme sice také po soustředění, ale spokojen být v žádném případě nemůžu. Právě po takové zátěži jsme měli hrát jednodušeji, navíc jsme inkasovali až příliš laciné
góly."
Přesto domažlický trenér viděl v posledních dnech přípravy přínos. „Byli jsme kompletní na soustředění i při utkání v
Doubravce. To je hodně pozitivní, stejně i to, že jsem v utkání prostřídal všechny hráče a mohli jsme si udělat určitý obraz," říká Purkart.

Do zahájení fotbalového jara zbývají tři týdny a v jednotlivých týmech vrcholí herní příprava.
Třetiligové Domažlice podlehly v Plzni 1:2 německému Kötztingu. „Nejsem spokojen s první půlí, začali jsme na půl plynu,
bez nasazení a dvakrát inkasovali. Po přestávce jsme sestavu prostřídali a vytvořili si čtyři jasné šance. Teď už musíme
sestavu stabilizovat, někteří hráči mě v první půli dost zklamali," viděl přípravné utkání domažlický kouč Stanislav Purkart.

Fotbalisté třetiligových Domažlic posíleni o ´viktoriány´ Končala s Beránkem, který se do Plzně vrací se z druholigového FK
Čáslav, vyrazili v sobotu do Sokolova, aby se tam utkali s Baníkem. Pro svěřence trenéra Aleše Jindry šlo o generálku na
Fotbalovou národní ligu, v níž jim patří osmá příčka. Trenér Jiskry Stanislav Purkart se v zápase provázeném vydatným
sněžením dočkal satisfakce po kolapsu s Kötztingem, protože jeho svěřenci byli domácím víc než zdatným soupeřem.
V Sokolově od rána sněžilo, takže utkání kvůli odklízení sněhu začalo s víc než hodinovým zpožděním. Baník šel už ve 3.
minutě do vedení, když Končal zahrál malou domů – balon však na zasněženém povrchu neposlechl, načež se jej zmocnil
Šamánek a přízemní střelou ke vzdálenější tyči poslal Baník do vedení – 1:0. Hosté z Domažlic předváděli především v
prvním poločase kvalitní kombinaci a nebezpečné výpady. Ve 12. minutě po jednom z nich zahrávaly Domažlice rohový
kop. Balon se snesl až k neobsazenému hráči soupeře, ale s jeho pohotovou střelou si brankář Dvořák poradil. Netrvalo
však dlouho a náskok Baníku byl smazán. Ve 21. minutě se do trháku dostal po kolmé přihrávce ze středu Bárta a ranou z
vápna, která se ještě otřela o tyč, s přehledem skóroval – 1:1. V těchto okamžicích byly Domažlice lepší a diktovaly tempo
hry. Ve 29. minutě předvedli hosté rychlou akci po levé straně, na jejímž konci stál zakončující Dvořák. Finální přihrávku
však přijímal v ofsajdu a jeho branka tak neplatila. Krátce před koncem poločasu zkráceného o deset minut se znovu
prosadil Baník. To potáhl balon levou stranou Machek, nabídl míč aktivnímu Šamánkovi, který neměl problém prosadit se
před prázdnou brankou.
Do druhého poločasu oba trenéři vystřídali. Na straně domácích se na hřiště dostalo útočné duo Mlika – Holub, ale také
Hoffmann s Danem Martincem. Posléze do hry naskočil ještě brankář Bertelman.V sestavě hostů nahradil Mandous Končala, Beránek střídal výtečného Bártu. Později se do hry dostal Leitl se Strejcem a nakonec i mladíci, Ferra, Bláha a Kasýk.
Ve druhém poločase slušné tempo z první části utkání výrazně opadlo a k vidění nebylo kromě neustávající sněhové nadílky příliš zajímavého. Výjimkou budiž akce Baníku z 56. minuty, kdy Čada vysunul přesnou přihrávkou do úniku Mliku. Ten
si navedl míč až do vápna, posléze ale situaci vyřešil nejhůře, jak mohl. Volil totiž přízemní střelu, kterou osamocený Houdek dokázal nohama vyrazit. Ve zbývajícím průběhu už se ani Baník, ani Domažlice neprosadily.
Ohlasy po utkání:
Aleš Jindra, trenér Baníku: „Počasí nám udělalo velký škrt v našich plánech. Původně jsme chtěli tento zápas odehrát na
přírodní trávě, ale to bohužel nebylo reálné. Nakonec se ukázalo, že hřiště by nebylo připravené nikde. V samotném zápase jsem viděl věci, které s terénem neměly co dočinění, a proto věřím, že utkání s Bohemkou bude z naší strany jiné.
Směrem dopředu jsme v první půli měli dobré věci, ale soupeř se naopak jednoduše dostával do šancí. Máme týden na to,
abychom zapracovali nové hráče, mělo by se změnit i počasí, takže doufám, že proti Bohemce podáme dobrý výkon."
Stanislav Purkart, trenér Jiskry: „Po prohře s Kötztingem jsme si v šatně vše vyříkali. Proti Sokolovu jsme chtěli po zisku
balonu hrát rychle dopředu, aby se nám tolik nezavíral prostor, což se předtím proti nám dařilo praktikovat Kötztingu a
Rokycanům. V první půli jsme byli lepší, vypracovali jsme si tři až čtyři šance, které volaly po gólu. Soupeř byl ale efektivnější a z mála vytěžil dvě branky, z toho jednu jsme mu prakticky darovali. Do začátku soutěže zbývá čtrnáct dní, do té
doby snad potřebný klid v koncovce získáme. V utkání jsem vyzkoušel Beránka, příjemně překvapil. Jenže hraje na postu
Jirky Bárty a ten byl v první půli výborný. Navíc byl v posledním zápase sezony vyloučen, má na pět zápasů stopku, takže
uvidíme."
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stoper Bauer upadl v souboji
s Novotným, takže se před
autorem druhého gólu otevřela dálnice až před Houdka, ale
samostatný únik nezakončil
přesně. To se mu povedlo až
dvě minuty nato, kdy dostal
pas za obranu a úspěšně
složil reparát – 3:0. Na druhé
straně zahrozili Jarina a
Bezděk, obě střely ale domácí
zblokovali. Ve 39. minutě byl
faulován Matas, hosté měli
výhodu přímého kopu, a
gólman Arsenalu Procházka
musel zasahovat při Mužíkově
technické střele do šibenice.
V úvodu druhé půle byly
agilnější Domažlice, ale územní převahu nedokázaly přetavit v gól. Procházka nejprve
lapil Mandousův centr, poté
musel boxovat trestný kop
Mužíka po faulu domácích na
Jarinu. Při další standardce
hostů nabil Mužík Knakalovi,
ale jeho bomba zasáhla pouze
hradbu těl hráčů České Lípy.
Čtvrthodinku, v níž měli míč
ve své moci více Chodové,
ukončil ve dvaašedesáté
minutě Schönův výpad. O dvě
minuty později završil druhý
hattrick na jaře Novotný –
4:0. Jiskra si největší šanci
zápasu vypracovala v 68.
minutě, kdy po přímém kopu
Mužíka a následné hlavičce
Bauera vytasil Procházka
parádní robinsonádu. Pátý gól
domácích měl na noze Ježdík
po příhře Novotného, ale jeho
pokus minul tyč Houdkovy branky o
dva metry. Po sérii střídání, kdy mimo
jiné šel ze hry výtečný Mužík ohrožený
karetním trestem, chyboval Procházka
při odkopu, ale jeho zaváhání nedokázal Bárta potrestat. Čestný úspěch
hostů měl v 87. minutě na kopačce
Dvořák, ale váhal příliš dlouho a trefil
pouze protihráče. Ve zbytku utkání už
žádný gól nepadl, a tak mohli Českolipští slavit vítězství, díky němuž se
jednak vyhoupli na čtvrté místo v
tabulce a také udrželi jarní neporazitelnost. Domažličtí zůstávají na osmé

Ohlasy z utkání:
Radim Nečas (trenér České Lípy):
„Odehráli jsme velice dobrý první
poločas. Do utkání jsme vstoupili
aktivně tak, jak jsme chtěli. Vstřelili
jsme rychlé góly a celkem jsme první
půli kontrolovali. Měli jsme tam ale
ještě několik dalších šancí, nedotáhli
jsme některé brejky, ale i tak jsme

Hned úvodní jarní kolo krajského
přeboru staršího dorostu proti sobě
svedlo první dva celky tabulky, domažlickou Jiskru a tým Sportovní školy
Plzeň.
Po zahřívací desetiminutovce se jako
první předvedla Jiskra, když slabou
střelu Pavla bez problému zkrotil
hostující brankář. Domácí si vytvořili
mírnou převahu, hosté však pozorně
bránili. V 16. minutě nepřesně střílel
Tumpach, vzápětí skončila další Pavlova střela v náruči gólmana. Jiskra
stupňovala tlak, Konopíkovu hlavičku

vytěsnil brankář na roh. Ten hosté
ještě odvrátili, ale při dalším už udeřilo. Všemu předcházela tvrdá střela
Šimůnka ve 26. minutě, kterou brankář hostí s námahou vytlačil na roh.
Ten zahrával opět Tumpach a před
brankou se nejlépe zorientoval R.
Kohout, který z hranice malého vápna
vstřelil vedoucí gól Jiskry – 1:0. Teprve poté se začali prosazovat hosté.
Jejich útočné akce byly nebezpečné.
Obrana domácích však pracovala
bezchybně a do větších šancí hosty
nepouštěla. Hosté to tak většinou

příčce, mají však odložený zápas s FK
Králův Dvůr k dobru. V sobotu 30.
března od 15.00 hodin hostí na Střelnici SK Zápy, kterým mají co oplácet.
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vyhráli úvodní dějství 3:0.
V prvních patnácti minutách druhé části jsme se
nemohli dostat do hry,
byli jsme trochu pasivní.
Nakonec jsme ale dali
čtvrtý gól a zbytek zápasu
už kontrolovali. Sice jsme
mohli ještě nějaké góly
přidat, ale jinak jsem
celkově spokojen."
Stanislav
Purkart
(trenér Domažlic): „Česká
Lípa byla podobný soupeř,
jako Roudnice nad Labem,
kde jsme remizovali. Také
má ambice na postup.
Tentokrát se soupeř
rychleji vyrovnal s hrbolatým terénem, praktikoval
jednoduchou hru, získával
balony po našich nepřesnostech, když jsme se
nesmyslně snažili o kombinaci. Hlavně jsme však
prospali začátek utkání.
Ve druhé půli jsme si
vytvořili územní převahu,
ale domácí čekali na
brejky. Po jednom z nich
završil Novotný hattrick,
přitom jsme na něj naše
hráče upozorňovali. Stopeři jej však nepokryli,
nepřebírali si jej, jak bylo
zapotřebí. Nyní nás čeká
série, kdy v sobotu hostíme Zápy, ve středu Králův Dvůr a další sobotu
jedeme do Hlavice. To
jsou zápasy, v nichž
musíme uspět
Arsenal Česká Lípa: Procházka –
Broschinský, Patka, Nesvadba, Hozda
– Schön – Ježdík (75. Finklár), Sedláček (83. Suk), Dudka, Gibala – Novotný (77. Holeček). Trenér: R. Nečas.
Jiskra Domažlice: Houdek – Pyrka,
Knakal, Bauer, Mandous – Jarina (81.
Strejc), Matas, Mužík (74. Braun),
Bárta – Dvořák, Bezděk (70. Bláha).
Trenér: S. Purkart.
Branky: 4. Sedláček z PK, 18., 32. a
64. Novotný. HR: Váňa – Duchoň,
Šecová. ŽK: 0:1. Diváků: 240.

Autor: Václav Tauer

zkoušeli střelami z dálky, s těmi si
však poradil Krutina. Ve 40. minutě
zachránilo Jiskru po střele z 18 metrů
břevno a následný závar vyřešil odkopem Stróž.
Do druhé půle vstoupili lépe hosté,
kteří se ve snaze vyrovnat více tlačili
dopředu. V 56. minutě po pěkné kombinaci postupoval hráč hostí sám na
branku, ale Krutina včasným vyběhnutím šanci zneškodnil a následující
dorážku poslali hosté nad. V 63. minutě se dalším perfektním zákrokem
blýskl Krutina. Jiskra dobře bránila a

jako s pokusy o nakopávané
balony na Hartla. Po deseti
minutách hry však vzorná
defenziva na okamžik polevila v
ostražitosti a Leitl z rohového
kopu našel volného Waldmanna, který hlavičkou ze značky
pokutového kopu nedal Korejčíkovi šanci – 1:0.
Domácí byli i po gólu aktivnější,
ale akce Strejce, Hartla či Bláhy
s Halilim kýžený efekt nepřinesly. Po necelé půlhodině se
rychlý Bláha dostal přes stopera
Janku do slibné pozice, ale
Korejčík včas vyběhl a ukryl
balon v náruči. Po dalších pěti
minutách si hosté dodali znovu
odvahy a vypracovali si několik
příležitostí k vyrovnání. Nejprve
domácí Strejc v souboji u postranní čáry nechtěně stopl
balon pro Martina Pauknera,
ten ač stíhán zakončil úprk
centrem a Lorenc musel zasahovat proti pokusu druhého z
Pauknerů, Jana. Vzápětí těsně
minul branku ´Benfiky´ střílející
Pavel Chocholatý. Dvě minuty
před přestávkou se hornobřízští
ultras mohli radovat, když hosté
využili dalšího z brejků a Pavel
Chocholatý skóroval – 1:1.
Začátek druhého poločasu
zastihl při větší chuti hosty, ale
Šimice po centru hlavičkoval
nad branku Jiskry. Po hodině
hry, to už byli na ploše čerství
Hošek a Soukup, ´Benfika´
restartovala motory. Leitl potáhl
balon po straně a předložil jej
Hartlovi, který poslal domácí do
vedení – 2:1.
Střelec vedoucí branky se poté
ještě několikrát dostal do slibných
pozic, ale i při té největší po pěkné
Waldmannově příhře Korejčík dokázal
zakročit. Do dvoubrankového vedení
šla Jiskra o devět minut později.
Krajní bek Jiskry Strejc podnikl výpad
na soupeřovo polovinu, nacentoval do
šestnáctky domácích, kde Hartl s
Hoškem položili golmana a Vísner po
odrazu balonu spražil ´kachlíkáře´
přízemní leč nechytatelnou trefou do
dolního rohu ´zařízení´ – 3:1.
Osm minut před koncem utkání se

hostům povedlo duel zdramatizovat,
když si na Mornštejnův rohový kop
nalétl Jan Paukner a hlavičkou přes
Hoška s Braunem snížil na 3:2. Domácí pak vyklidili pozice v soubojích a v
samém závěru je za to mohl ztrestat
Janka jedovatým trestným kopem,
který naštěstí pro Domažlice skončil
jen těsně mimo konstrukci Lorencovy
svatyně. Když pak na hřiště na poslední minuty přišel čerstvý Lešek,
dařilo se domácím držet balon daleko
od vlastní branky a těsné vedení

V rámci 20. kola České fotbalové ligy
hostili českolipští fotbalisté celek
Domažlic, jemuž chtěli oplatit podzimní porážku. Domácí se s těžkým terénem vyrovnali dříve. První krok k
vytouženému cíli udělal ve 4. minutě
domácí Sedláček, který proměnil
nařízenou penaltu. Ještě do poločasu
přidal další dvě trefy Petr Novotný,
který přes zlepšenou hru hostů ve
druhé půli završil hattrick.
Domácí začali aktivně a už ve 4.
minutě se ujali vedení. Třetí akci
domácích totiž zastavil Mandous ve

vápně faulem na dorážejícího Hozdu a
nařízenou penaltu proměnil ranou do
horní části branky Sedláček – 1:0. O
sto dvacet sekund později měl po
příhře agilního Broschinského druhý
gól na kopačce opět Sedláček, brankář Houdek však předvedl bravurní
zákrok. Následně dopravil českolipský
Novotný po přihrávce od Gibaly míč
do branky podruhé, ale kvůli ofsajdovému postavení nebyl gól uznán.
Domažličtí bez Došlého, který byl na
lyžařském kurzu, se na útočnou polovinu podívali poprvé po deseti minu-
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uhájili.
Oba soupeři mají spolu s Vejprnicemi jako jediní účastníci
přeboru odehrán plný počet
zápasů, takže aktuálně osmá
pozice Jiskry a jedenáctá příčka
hostů nehrají v tuto chvíli ještě
velkou roli.
„Měli jsme k dispozici hráče z
kádru A mužstva, ale v prvním
poločasu se i oni přesvědčili, že
ani v krajském přeboru bez
nasazení a správného nástupu
do zápasu není žádný soupeř
lehký. Ve druhé půli už však
svoje kvality ukázali. Soupeř
hrozil z protiútoků, s jejichž
zachytáváním jsme měli problémy. Po našich standardkách
jsme se nevraceli, jak bylo
třeba a zaujímali jsme špatné
postavení. To je i tím, že jsme
hráli opět v jiné sestavě a
neměli jsme to secvičené.
Spokojen jsem s výsledkem,
odpovídá průběhu zápasu, kdy
jsme o ten jeden gól byli šťastnější," uvedl domácí trenér Ivan
Rybár.
„Připravovali jsme se v domácích podmínkách na ´umělce´,
takže povrch byl pro oba stejný. Byl to vyrovnaný zápas, v
němž jsme spoléhali na rychlé
brejky a bojovnost. Za stavu
1:1 jsme hru zbytečně otevřeli,
to je naše slabina. Pokaždé to v
takových chvílích chceme utrhnout a zbytečně pak inkasujeme," viděl příčinu prohry kouč
hostujícího celku Josef Michálek.
Jiskra Domažlice B: Lorenc –
Strejc, Ferra, Neumann, Waldmann – Leitl, Braun, Vísner, Halili (62.
Hošek) – Hartl (86. Lešek), Bláha (60.
Soukup). Trenér: Ivan Rybár.
TJ Horní Bříza: Korejčík – Šimice, J.
Paukner, M. Paukner, M. Chocholatý,
Vrla, Frána (29. Zavadil), Janka, P.
Chocholatý, Mornštajn, Čechura (74.
Beneš). Trenér: Josef Michálek.
Branky: 10. Waldmann, 70. Hartl, 79.
Vísner – 43. P. Chocholatý, 82. J.
Paukner. HR: Šlapák, Burda, Valenta.
ŽK: 2:4. Diváků: 90.

FK Baník Sokolov: Dvořák (45. Bertelman) – Dřížďal (35. Martinec), Dvorník, Hošek, Šíma – Vaněček (35. Hoffmann),
Vrtělka, Čada, Machek – Jurdík (35. Mlika), Šamánek (35. Holub).
TJ Jiskra Domažlice: Houdek – Pyrka (56. Strejc), Knakal, Bauer, Končal (45. Mandous) – Jarina (56. Leitl), Mužík, Matas
(65. Ferra), Bárta (45. Beránek) – Došlý (65. Bláha), Dvořák (65. Kasýk).
Branky: 3., 33. Šamánek – 21. Bárta. Rozhodčí: Melničuk.

Poslední příprava fotbalistů divizního FK Tachov nedopadla vůbec dobře. Na „umělku" si pozvali účastníka ČFL Jiskru Domažlice. Ta je vůbec nešetřila a po poločase 6:0 je nakonec rozstřílela výsledkem 9:1. Svěřenci trenéra Bečky po celý zápas prakticky nevystřelili na branku domažlického týmu. Jediný úspěch vsítil za stavu 0:7 jihokorejský hráč Yang a to ještě z pokutového kopu.
V týmu Tachova se objevil v hledáčku ještě jeho kolega Park. Oba se představili divákům v průběhu druhého poločasu
Úvod začal oboustranně několika nepřesnostmi, ale potom se ukázala kvalita třetiligové Jiskry. V osmé minutě začal brankostroj Domažlic při jejich první vážnější akci. Střelcem byl Dvořák. Neuběhlo ani sto osmdesát vteřin a Bárta zvýšil po chybě
domácích na rozdíl dvou branek. Snížit mohl Žemlička, ale v rozhodující fázi podklouzl a bylo po šanci. Na 0:3 se krásně trefil
z trestného kopu Mužík. Stejný hráč vsítil další gól a opět z trestného kopu – 0:4. Brankář Bobčík neměl proti jeho kvalitním
střelám nárok. Vyznamenal se ale proti střele Došlého a jeho ránu vyrazil na roh. Deset minut před půlí chybovali domácí
beci a Matas snadno skóroval popáté. Fotbalového „kanára" vystavil o dvě minuty později domácím Došlý. Tachované špatně odehráli ofsajdovou past a střelec měl snadnou úlohu. V samotném závěru dvakrát po sobě spálil Jarina.
Ve druhém dějství vystřídal trenér Bečka zbytek lavičky a na hřišti se objevily možné posily z daleké Jižní Koree. Jak obránce
Park, tak útočník Yang sice rozhýbali hru domácích, ale na dobře seřízený stroj hostů to nestačilo. Na 0:7 se nádherně trefil
domažlický Dvořák. Předcházela tomu další minela hráčů FK. Domácí Dvořák mohl skórovat v 48. minutě. Opět ho zradila
nezkušenost zakončovat slibné šance. V 51. minutě utekl za obranu Yang, byl faulován a rozhodčí nařídil penaltu. Samotný
hráč ji s přehledem proměnil – 1:7. Pohyblivý Korec dobře, ale slabě hlavičkoval po centru Malého. Jeho snaha skončila
pouze v rukavicích domažlického gólmana. Hostující Dvořák nepřekonal Bobčíka v jasné šanci a na druhé straně špatně řešil
šanci domácí Habart. Následovala další chyba tachovské obrany a ex tachovský Milan Braun snadno vsítil – 1:8.
Mladý domácí Dvořák zpálil pěknou šanci po akci Yanga. Neustál souboj s bekem hostů a v posledním momentě upadl. Účet
uzavřel v 76. minutě zblízka střídající Knakal. Toužebné „desítky" se hosté nedočkali. Šance Matase a Došlého po brance
volaly. Pět minut před koncem se dostali k ohrožení branky domácí. Střele Malého chyběla razance a Dvořák rozvlnil pouze
boční síť domažlické svatyně.
FK Tachov – J. Domažlice 1:9
Poločas: 0:6. Branky: 51. Yang (PK) – 8. a 46. Dvořák, 18. a 28. Mužík, 11. Bárta, 35. Matas, 37. Došlý, 68. Braun, 76.
Knakal. Rozhodčí: Henych. Hráno bez karet. Diváci: 60.

Domažlice – Zápas mezi rezervami
Jiskry Domažlice a Slavoje Koloveč byl
posledním, který zbývalo dohrát z 5.
ročníku turnaje O pohár předsedy VV
TJ Dynamo H. Týn. Kvůli sněhové
nadílce minulý víkend byl duel odložen

na pátek a soupeři se utkali na
´umělce´ v Domažlicích.
J. Domažlice B – Sl. Koloveč B 3:1
(1:0)
Vítězství Jiskry v turnaji i třetí příčka
Slavoje už byly dané, přesto derby

Autor: Václav Tauer, DD

tách hry, ale o šanci se sami připravili.
Na nepřesné kombinaci ztroskotala i
jejich další akce v 16. minutě. O dvě
minuty později dostal domácí Novotný
přesný pas a překonal Houdka – 2:0.
Ve 20. minutě mohl Arsenal potrestat
Jiskru za nepovedený útok, když
Sedláček přenesl hru na Broschinského, který centrem na protější stranu
vápna hledal Ježdíka, ten však stál v
ofsajdu. První nebezpečnou střelu
hostů si ve 22. minutě připsal Mužík,
ale jeho volný přímý kop mezi tyče
nemířil. Po půlhodině hry domažlický
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mezi rivaly z Domažlic a Kolovče nepostrádalo náboj. Svědčilo o tom i to, že
trenéři obou týmů kvůli absencím
povolali i hráče z širších kádrů A mužstev.
Tempo bylo od začátku vražedné,

hrálo se nahoru dolů, takže hráči,
kteří ještě nestihli nabrat
kondici, byli v soubojích s
´rychlonožkami´ soupeře
´out´. Defenzivu Jiskry prověřovali Kadlec s bekem Gabrielem
podnikajícím bleskové výpady přes
celé hřiště, druhé straně
zatápěli hlavně Socha s Bláhou,
jenže tomu i ve vyložených
šancích scházel v zakončení klid.
Postupem času začal nést
ovoce vysunutý presing domácích.
Napadávaní hráči Slavoje
začali chybovat v rozehře. Ve 34.
minutě se po fatálně pokažené ´malé domů´ hnal za balonem
do pokutového území hostů
Bláha. Brankář Fillinger jej tvrdě
zfauloval, za pětadvaceticentimetrový krvavý šlic od kolene
viděl žlutou kartu a domácí
kopali penaltu. Tu Halili se štěstím
proměnil – 1:0. Z inkasové
branky se už hosté do přestávky
nevzpamatovali.
Druhý poločas už takovou kvalitu
nenabídl. Po čtvrthodině hry
Halili po spolupráci s Waldmannem upevnil vedení domácích. Poté se hostům zranil Pergl,
za něhož nebyla náhrada, a
tak kosovský fotbalista bojující o
šanci v třetiligovém kádru
Jiskry po pěti minutách přesilovky završil hattrick. Za stavu 3:0 nemělo devět zbylých ´kolofantů´ co ztratit, a před Lorencem začalo být rušno. Když Gabriel po nebojácném průniku snížil na 3:1, dostali se Kolovečtí do sedla. Jenže Kadlec pálil
těsně vedle zařízení a těžko uhlídatelný Gabriel zasáhl tyč. Domažličtí se z tlaku vymanili díky Krakešovi, který vpředu
dokázal udržet balon a nebezpečně zakončit. Nejprve po centru Buršíka pálil nad bránu, poté trefil tyč. O závěrečný tlak
Slavoj připravil Kadlec, který se sedm minut před koncem domáhal pokutového kopu tak, že byl vyloučen.
Jiskra Domažlice B: Lorenc – Pavlíček, Ferra, Neumann, Kubr – Halili, Waldmann, Vísner, Hošek – Socha, Bláha. Střídání: Stróž, Brichcín, Krakeš, Buršík. Trenér: Ivan Rybár.
Slavoj Koloveč B: Fillinger – Mastný, Duchoň, Fr. Šlajs, Gabriel – Lucák, Tomášek, T. Šlajs, Kadlec – Pergl, Souček.
Střídání: – Trenér: Jindřich Bittengl.
Autor: Václav Tauer, převzato z DD

Správci, kteří zasluhují absolutorium,
jsou ti domažličtí. Jiří Hendrich a Josef
Janda začali s úpravami hřiště každý
den už v půl páté ráno a byť jen s malým traktůrkem a s hrably zvládli nadlidský úkol tak, že se už od rána dalo
hrát. V neděli jim pomohl i funkcionář
Jiskry a trenér žáků Václav Sladký. Bo-

hužel ne každý ze soupeřů dokázal po
zasněžených silnicích do Domažlic dorazit, nehodu údajně měli mít fotbalisté Rötzu, jejichž dodávka se při
karambolu převrátila přes střechu a
devět hráčů skončilo v nemocnici.

Fotbalisté dorosteneckých týmů Jiskry
Domažlice byli na soustředění v Hoře
sv. Václava. Hora Sv. Václava - Ve
dnech 14. až 17. února proběhlo v Hoře Svatého Václava zimní soustředění
dorostu Jiskry Domažlice. Toho
se zúčastnila podstatná část
hráčů staršího a mladšího dorostu. Soustředění začalo už ve
čtvrtek, kdy hráči absolvovali
první tréninkovou jednotku na
umělé trávě na Střelnici. Poté
se přesunuli do Hory Sv. Václava.
Po ubytování a dobré večeři
účastníci kempu sledovali v televizi duely českých zástupců v
Evropské lize. Veselejší byli
příznivci Viktorie Plzeň, zatímco fandové Sparty Praha museli překousnout nejednu
štiplavou poznámku, ale nesli
to statečně.
Druhý den nastala tvrdá práce.
Dopolední tréninkovou jednotku snášeli hráči dobře, neboť ji
s nimi absolvoval i trenér Oldřich Timura, který předchozího večera za
stavu 1:0 pro Viktorii neprozřetelně
prohlásil, že když vyhraje 3:0, tak ráno
absolvuje trénink s hráči. K jeho cti

nutno dodat, že slib bezezbytku splnil.
Po obědě kluci absolvovali druhou tréninkovou jednotku. Po večeři odjeli do
Poběžovic, kde absolvovali hodinu
freestyle tance. I když se jim zpočátku

Václav Tauer

moc nechtělo, tak se jim to nakonec
líbilo a pochvalovali si nápad Oldy Timury. Během dne si volné chvíle většinou krátili za ping pongovým stolem. V
sobotu po snídani došlo na krátké pro-
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tažení s výběhem a poté odjeli do H.
Týna k turnajovému zápasu s mužstvem Švihova, který vyhráli 4:1. Po
návratu do penzionu Pohoda, obědě a
krátkém odpočinku se na mistním hřišti odehrálo na sněhu ragbyové utkání, které ukončila
rychle se blížící tma. Výsledek nebyl důležitý, hlavní je,
že se všichni dobře bavili a
utužila se parta. Večer byl na
programu bowling v Rybníku. Než byly dráhy volné,
krátili si hráči čas u stolního
fotbalu a šipek. Bowlingu
kralovali trenéři Timura,
Steinbrücker a Forro, mezi
ně se dokázal vklínit pouze L.
Krhoun. Hlavně se ale všichni odreagovali od tréninku.
Ráno po snídani nastalo balení a odjezd domů. Soustředění splnilo svůj účel. Byla
jen škoda, že se jej nezúčastnili všichni hráči kádru.
Závěrem je třeba poděkovat
vedení a zaměstnancům penzionu Pohoda v Hoře Svatého Václava za
vstřícnost a perfektní kuchyni.

Převzato z DD

nabíhajícího Kasýka, ten našel
centrem Matase, ale jeho volej
minul německou branku. Vzápětí
pronikl domácí Kasýk po levé
straně, odcentroval na Jarinu a
ten volejem z deseti metrů zvýšil
na 2:0. Hosty jakoby góly probudily a začali se stále častěji tlačit
před domažlickou branku, ale
domácí defenzíva pracovala dobře.
V 69. minutě podnikl další průnik
po levé straně domažlický Kasýk,
opět našel Jarinu a ten nezaváhal
– 3:0. V 72. minutě se po rohovém kopu Chamu nejlépe ve
skrumáži zorientoval německý
Ranzinger a hlavou z 9 metrů
snížil na 3:1. O čtyři minuty později vhodil dlouhý aut do vápna
domácí Knakal, v závaru před
chamskou brankou se k míči
dostal Došlý a zblízka zvýšil na
4:1. V 77. minutě se po centru
zprava dostal k míči střídající
Bezděk a u vzdálenější tyče jej bez
problémů odklidil do chamské sítě
– 5:1. O dvě minuty později při
dalším závaru v malém vápně
Chamu se prosadil Knakal a zvýšil
na konečných 6:1. Hostující brankář ještě zazářil při voleji Mužíka z
10 metrů, který reflexivně vyrazil,
a na druhé straně po nebezpečných střelách hostů dvakrát sráželi
domácí zadáci míč na roh. Z těchto standardních situací však hosté
nic nevytěžili a tak už se skóre
neměnilo.
J. Domažlice: Houdek – Pyrka,
Knakal, Bauer, Mandous – Jarina
(76. Leitl), Matas, Mužík, Bárta
(46. Kasýk) – Dvořák, Došlý (76.
Bezděk). Trenér: Stanislav Purkart.
ASV Cham: Hoffmann – Weidner (46.
Greinke), Vesenjak, Christoph, Ranzinger – Lottes, Pittoni, Zangl, Ederer –
Peteřík, Schmaderer. Trenér: R. Fuhrmann.

Když bylo rozhodnuto o odložení
mistrovského zápasu ČFL mezi Jiskrou Domažlice a Královým Dvorem
pro nezpůsobilý terén, jednali funkcionáři Jiskry o náhradním soupeři v
Německu. Nakonec se k přípravnému
zápasu podařilo zajistit celek ASV
Cham, hrající jednu ze tří skupin
Bavorské ligy a to střední, kde mu
aktuálně patří 3. příčka. Na umělé
trávě v Domažlicích proti sobě obě
mužstva nastoupila v sobotu
16.3.2013 od 14.30 hodin.
Ve vyrovnané úvodní čtvrthodině
musel vážněji zasahovat pouze domažlický brankář Houdek, který v 7.
minutě vytlačil pokus jednoho z
hostů na roh. Domácí postupně
získávali mírnou herní převahu, ale
jejich akce končily na razantních
zadácích soupeře nebo střelami
mimo německou branku. To byl osud
pokusů Pyrky a Mužíka. Ve 25. minutě se domácí „špílmachr“ Mužík
dostal dvakrát za sebou ke střele, ale
vždy trefil pouze tělo soupeře a
stejně se zadařilo o tři minuty později
i Matasovi. Hosté zlobili před Houdkovou brankou stále méně a hra se
přesunula na polovinu Chamu, ale
další dva střelecké pokusy Mužíka
minuly branku. Ve 38. minutě stačil
pádem pod nohy Došlého zmařit
šanci Jiskry hostující gólman a vzápětí mířil Dvořák zpoza šestnáctky nad
německou branku. Mužík si mohl
spravit chuť ve 37. minutě, kdy byl v
pokutovém území faulován pronikající Dvořák, ale ani z pokutového kopu
nenasměroval míč do branky! Když
pak byl odpískán při jedné slibné akci
domácím faul na brankáře, šlo se do
kabin za nerozhodného stavu.
Ve 48. minutě zatáhl míč po levé straně domažlický Jarina, centrem našel
nehlídaného Došlého, který z 8 metrů
otevřel skóre – 1:0. Hosté kontrovali,
ale jejich pokus skončil nad brankou a
při dalším nebezpečném centru stačil
před soupeřem míč ve skluzu „upálit“

jeden z domácích zadáků na roh. Po
hodině hry sebral pádem pod nohy
pronikajícího Jariny míč chamský brankář, který se vytáhl v 61. minutě, když
reflexivně vyrazil Bauerovu hlavičku z 8
metrů, po Mužíkově centru zleva. O
minutu později našel domácí Jarina,

Tomáš Peteřík, útočník ASV Cham:
„Pro zranění nám dnes chyběl Tonda
Prančl, což je náš špílmachr. S ním
hrajeme úplně jiný fotbal. V prvním
poločasu jsme s domácími dokázali
běhat, byl to vyrovnaný boj. Ve druhé
části zápasu se už přece jen projevila
kvalita třetiligové Jiskry, bylo znát, že
mají natrénováno více. Přesto jsme

měli v každém poločasu po dvou
šancích. Jsme rádi, že jsme si dnes
zahráli."
Stanislav Purkart, trenér Jiskry
Domažlice: „Utkali jsme se s houževnatým soupeřem, který nás prověřil.
Byla to dobrá příprava na zápas s
Českou Lípou. Kluci si trochu zvedli
sebevědomí, protože padlo hodně

branek. Mrzí mi ten inkasovaný gól z
neuhlídané standardky. Postupem
času bylo přece jen znát, že máme
kondičně navrch, byli jsme lepší v
pohybu. Jsem rád, že během víkendu
odehrají celý zápas všichni hráči z
kádru, protože část kluků nastoupí za
rezervu."

Hned šest hráčů, kteří absolvovali
zimní přípravu s třetiligovým kádrem
Jiskry, nastoupilo v neděli proti TJ
Horní Bříza do jednoho z mála odehraných mistrovských duelů 17. kola
krajského přeboru. Přesto měl výkon
domácích daleko k ideálu a ´bývalí
kachlíkáři´, povzbuzovaní hloučkem

ultras, kladli nečekaně tuhý odpor.
Zápas nakonec skončil jen těsnou
výhrou favorita, který se o tři body
musel v závěru strachovat…
Jako první dostal příležitost vyniknout
brankář rezervy Domažlic Lorenc,
jehož hosté spoléhající se na brejky a
rychlé přechody do útoku prověřili

hned na úvod nepříjemnou střelou. Při
dalším brejku už ale Strejc ´čistým
tělem´ Martina Pauknera do vápna
nepustil. Až pak se domácí probudili a
Leitlem či Bláhou prováděné výpady
převážili aktivitu na stranu domácího
celku. Jenže statní stopeři hostů si s
jejich výpady dokázali poradit, stejně
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