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

19. kolo: Malše Roudné-Admira Praha 0:4, Táborsko BTachov 1:0, Milevsko-Doubravka 2:0, Čížová-Aritma Praha 2:2,
Benešov-Štěchovice 0:1, Přední Kopanina-Hořovicko 2:4,
Chrást-Český Krumlov 0:0, Nové Strašecí-Rokycany 0:2,
20. kolo: Admira Praha-Nové Strašecí 2:1, Rokycany-Chrást
2:2, Český Krumlov-Přední Kopanina 3:0, Hořovicko-Benešov
3:1, Štěchovice-Čížová 1:0, Aritma Praha-Milevsko 2:1,
Doubravka-MAS Táborsko B 2:1, Tachov-Malše Roudné 3:1.
21. kolo:
Tachov-Admira Praha 1:2, Malše RoudnéDoubravka 0:3, MAS Táborsko B-Aritma Praha 1:1, MilevskoŠtěchovice 0:1, Čížová-Hořovicko 3:0, Benešov-Český Krumlov
2:1, Před. Kopanina-Rokycany 2:3, Chrást-N. Strašecí 3:2.
22. kolo: Admira Praha-Chrást, Nové Strašecí-Přední Kopanina, Rokycany-Benešov, Český Krumlov-Čížová, HořovickoMilevsko, Štěchovice-MAS Táborsko B, Arit. Praha-Malše Roudné, Doubravka-Tachov.
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Krajský přebor

19. kolo: Holýšov-VD Luby 3:0, Přeštice-Horažďovice 0:0, SK
ZČE-Horšovský Týn 2:0, Sod-Koloveč 1:5, Domažlice BChotíkov 2:2 PK 3:4,
20. kolo: Klatovy-Domažlice B 6:1, Chotíkov-Stod 0:1, Koloveč-Příkosice 6:0, Hor.Bříza-Rapid 2:3, Sušice-SK ZČE 1:0,
Horšovský Týn-Přeštice 0:4, Horažďovice-Holýšov 4:1, VD
Luby-Vejprnice 2:1,
21. kolo: VD Luby-Klatovy 0:5, Vejprnice-Horažďovice 2:2
PK 5:3, Holýšov-Horšovský Týn 0:0 PK 3:4, Přeštice-Sušice
1:0, SK ZČE-Hor.Bříza 1:0, Rapid-Koloveč 0:2, PříkosiceChotíkov 1:3, Stod-Domažlice B 0:1.
22. kolo:
Klatovy-Stod, Domažlice B-Příkosice, ChotíkovRapid, Koloveč-SK ZČE, Hor.Bříza-Přeštice, Sušice-Holýšov,
Horšovský Týn-Vejprnice, Horažďovice-VD Luby.

I. A třída
19. kolo:
Sp.Poříčí-Zruč 0:2, Stříbro-Černice 0:2, Svéradice-Žihle 3:2,
Nýřany-T.Přimda 5:2, Rozvadov-Rokycany B 1:4,
20. kolo:
Zruč-Rozvadov 0:3, Rokycany B-Nýřany 4:2, Žihle-M.Touškov
4:2, Nepomuk-Nýrsko 2:1, Chlumčany-Dl.Újezd 3:1, BolevecStříbro 5:0, Černice-Sp.Poříčí 0:2.
21. kolo:
Černice-Zruč 1:1
PK 3:2, Sp.Poříčí-Bolevec 0:3, StříbroChlumčany 4:2, Dl.Újezd-Nepomuk 2:4, Nýrsko-Žihle 0:3,
M.Touškov-T.Přimda 3:2, Svéradice-Rokycany B 0:2, NýřanyRozvadov 2:7.
22. kolo: Zruč-Nýřany, Rozvadov-Svéradice, Rokycany BM.Touškov, Přimda-Nýrsko, Žihle-Dl.Újezd, Nepomuk-Stříbro,
Chlumčany-Sp.Poříčí, Bolevec-Černice.

I. B třída sk. A
15. kolo: Postřekov-Holýšov B 2:0, Heřm.Huť-Klenčí 1:2,
Horšovský Týn B-Merklín 2:2 PK 4:5, Zbůch-Ch.Újezd 0:5,
Staňkov-Tlumačov 3:0,
16. kolo: Holýšov B-Staňkov 0:4, Tlumačov-Zbůch 2:2 PK
4:2, Ch.Újezd-Horšovský Týn B 5:0, Merklín-Chod.Planá 5:0,
Mrákov-Koloveč B 2:1, Lhota-Heřm.Huť 5:1, Klenčí-Postřekov
3:0.
17. kolo:
Klenčí-Holýšov B 2:0, Postřekov-Lhota 1:0,
Heřm.Huť-Mrákov 1:0, Koloveč B-Merklín 4:2, Chod.PlanáCh.Újezd 1:4, Horšovský Týn B-Tlumačov 1:4, Zbůch-Staňkov
1:3.
18. kolo: Holýšov B-Zbůch, Staňkov-Horšovský Týn B, Tlumačov-Chod.Planá, Ch.Újezd-Koloveč B, Merklín-Heřm.Huť,
Mrákov-Postřekov, Lhota-Klenčí.
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Jiskra po remíze v Roudnici, odloženém domácím zápasu s Kr. Dvorem a
vysoké prohře v České Lípě potřebovala v domácím prostředí vyhrát, aby
se nepropadala tabulkou. Hrála bez
plzeňských posil a bez Došlého, který
je pracovně zaneprázdněn, ale již s
uzdravenými dlouhodobými marody
Braunem, Leitlem či Bezděkem.
V úvodu zápasu se nejprve osmělili
hosté, ale Milan Svoboda mířil po
akci Jelínka volejem nad Houdkovu
branku. Domácí kontrovali v 7. minutě, ale Mužíkův tr. kop usměrnil
hlavou z deseti metrů nad branku
hostů Bauer. O minutu později zmařil
pádem pod nohy zápský brankář
Pařízek rodící se šanci Bártovi. Hrál
se vyrovnaný fotbal a další šanci
ohrozit Houdka měl v 9. minutě
hostující Václav Svoboda, ke
kterému se odrazil míč, ale jeho
volej z 18 metrů, směřující
přesně k levé tyči, stačil domácí
gólman vytlačit na roh. Poté se
hra přestěhovala ke středové
čáře a vzruchu před brankami
ubylo. Až v 18. minutě rozehrál
Jarina tr. kop na hlavu Mandouse, ale ten míč nasměroval
vedle pravé Pařízkovy branky.
O chvíli později napřáhl z 22
metrů domažlický Mužík, ale
trefil jen jednoho z hostujících
zadáků. Vzápětí bylo horko na
druhé straně, kde se po tr.
kopu Milana Svobody míč odrazil k Tomáši Svobodovi, jehož
pohotovou střelu stačil jeden z
domácích obránců tečovat na
roh. Pak si na jedné straně
poradil s tr. kopem Knakala Pařízek a
na straně druhé zlikvidoval Jelínkův
centr zleva Houdek. Ve 32. minutě

získal u středové čáry míč domácí
Bárta, zatáhl jej po levé straně, narazil
si s Dvořákem, který mu jej vrátil

1

efektní patičkou, ale při průniku do
pokutového území byl faulován
Tomášem Svobodou a nařízenou
penaltu s přehledem proměnil Mužík
– 1:0. S blížícím se závěrem poločasu
převzali domácí iniciativu, ale hlavičku Jariny po Mandousově rohovém
kopu zneškodnil Pařízek, ve 38.
minutě zakončil slibnou akci Matas
nemastnou-neslanou střelou či přihrávkou z 18 metrů, která skončila
mimo zápskou branku a pak stačil
střelecký pokus Knakala z hranice
šestnáctky vyrazit vybíhající Pařízek.
Těsně před hvizdem si bez problémů
na druhé straně poradil se soupeřovým centrem Houdek.
Po přestávce se do první šance dostal hostující Jelínek, který šel po
vysunutí Milana Svobody sám na
Houdka, ale domácí brankář
včasným vyběhnutím a pádem
pod nohy nebezpečí zažehnal.
Ve 48. minutě napřáhl zleva z
šestnáctky Bezděk, ale minul
bližší tyč Pařízkovy svatyně. O
minutu později stačili na druhé
straně domácí srazit centr ke
Květoňovi, ale ten volejem z 20
metrů Houdkovy tři tyče minul.
Aktivní hosté se v 50. minutě
tlačili do domácí šestnáctky, ale
Bauer v poslední chvíli jejich
snahu zmařil stejně, jako odvrátil nebezpečný Jelínkův centr o
minutu později. Domácí se
chopili míče v 53. minutě, kdy
nejprve Bezděkův centr zleva
hosté odvrátili, aby vzápětí
zastavili pronikajícího Bártu za
cenu faulu před pokutovým
územím. Tr. kop rozehrál Bárta na
Mužíka, jehož střelu z 18 metrů srazili
hosté ke Dvořákovi a rovněž jeho

pokus z 12 metrů byl zblokován a
skončil mimo Pařízkovu branku. V
této fázi se hrál fotbal ‚nahoru-dolů‘
a v 63. minutě se ke střele ze 17
metrů dostal domácí Dvořák, ale
hostující gólman míč vyrazil a z
protiútoku zatáhl míč po pravé
straně Böhm, který však již nestačil
přesně z úhlu zakončit a tak míč
skončil vedle vzdálenější tyče
Houdkovy branky. V 66. minutě
poslal technickou střelu z 22 metrů
na Pařízka domažlický Jarina, ale
míč se snesl jen na horní síť jeho
branky. Snaha domácích o branku
jistoty byla evidentní, ale Mandous
poslal volejem odražený míč vedle
zápské svatyně a v 71. minutě jej
napodobil z 25 metrů Matas. Další
tři domácí útočné nájezdy se rozbily o zahuštěnou tvrdou obranu
hostů a když v 80. minutě nepřekvapil
Mužík z tr. kopu Pařízka, který jeho

trest. Nejprve domácí zblokovali
centr Milana Svobody na roh,
tentýž hráč jej rozehrál zleva
přesně na hlavu Glasnoviče a ten
zamířil k pravé Houdkově tyči –
1:1. Urputná snaha o zrychlení hry
dlouhými nákopy již domácím nic
nepřinesla, neboť hostující defenzíva hrála spolehlivě a tak se na
Střelnici body dělily.
Jiskra Domažlice: Houdek Pyrka, Knakal, Bauer, Mandous Jarina (82. Leitl), Matas, Mužík,
Bárta - Bezděk (76. Braun), Dvořák. Trenér: Stanislav Purkart.

střelu zleva z úhlu, směřující k bližší
tyči vyrazil, přišel o dvě minuty později

SK Zápy: Pařízek - Svoboda
Tomáš, Doležal, Duben, Kovařík Květoň (58. Glasnovič), Svoboda
Václav, Málek, Svoboda Milan,
Jelínek - Böhm (88. Šulc). Trenér:
Václav Hradecký.

Jiří Lerch, SK Strakonice: „Před zápasem jsme byli ve velmi těžké situaci, v šesti předchozích utkáních jsme získali pouze
bod, takže tento duel byl pro nás hodně důležitý. Přijeli jsme hodně posílení, mužstvo mělo fazonu, na druhou stranu smekám před Pískem, že nám byl velmi dobrým soupeřem. Zápas pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Pustili jsme soupeře do
jediné vážnější šance, a to v první půli za stavu 1:0, ale ten ji nevyužil. Kdyby domácí tuto příležitost proměnili, mohlo se
utkání vyvíjet docela jinak. Myslím si, že jsme zápas zvládli a zaslouženě vyhráli. Zisk tří bodů nás těší, každá výhra je
novým impulsem do dalších zápasů. Musím říct, že už jsme takový výsledek moc potřebovali i z pohledu kluků z A-týmu
Dynama, kteří si s chutí zahráli."
Alexandr Fečo, FC Písek: „Utkání ovlivnil brzký gól, kterým soupeř potrestal naše zaváhání v obraně. Strakonice měly v
tomto zápase svoji kvalitu, a když se brzy dostaly do vedení, ráz zápasu se změnil. Přesto i v těžké situaci v jaké jsme, když
jsme nastoupili bez čtyř hráčů a z Příbrami nám nikoho neuvolnili, kluci odehráli dobrý zápas. Od desáté minuty jsme Strakonice přitlačily a po krásné akci měl Martin Malý na noze vyrovnávací gól, ale svou šanci neproměnil. Obranu soupeře jsme
nejvíce zaměstnávali útoky po stranách, dobré momenty měl Petr Šimonovský, který neustále posílal nebezpečné centry do
soupeřovy šestnáctky, bohužel jsme nebyli dostatečně důrazní v koncovce. Nedostáváme se správně do náběhů, ve který
bývá nebezpečný Honza Zušťák, jenomže ten na hřišti chyběl. Stoperská dvojice hostí Riegel – Halama odehrála zápas s
velkým přehledem, v podstatě jsme se nedostali, kromě jednoho zakončení Davidem Kubišem, k vážnější hlavičce. A to
jsme před strakonickou branku poslali hodně centrů. Ve druhém poločase jsme inkasovali druhý gól z penalty
a bylo
rozhodnuto. Poté jsme otevřeli hru a tím jsme si říkali o třetí gól. V této sestavě jsme odehráli naše maximum a v příštích
zápasech to bude, bohužel, zřejmě podobné."

Chrudimský útočník Tomáš Vácha, který zřejmě nabírá střeleckou formu a v posledních dvou kolech si připsal tři přesné
zásahy: „Dva góly z Horních Měcholup a jeden ve středu proti Kladnu byly mými prvními na jaře. Útočník má góly v popisu
práce, a tak jsem rád, že mi to tam začíná padat. Doufám, že se mi něco ujme i proti Kunicím, ale budeme to mít velmi
těžké. Je to určitě nejtěžší soupeř z naší soutěže, má kvalitní kádr zkušených hráčů kolem exslávisty Hyského a dalších
kvalitních fotbalistů. My ovšem budeme chtít navázat na naše výkony z posledních týdnů, favorita co nejvíce potrápit a
pokud možno mu připravit i porážku!"
Ve druhém domácím zápasu,
kterým byla dohrávka 19. kola,
hostili domažličtí fotbalisté zatím
16. celek tabulky z Králova Dvora.
‚Cábelíci‘, jak se královédvorským
říká, sehráli na jaře teprve dvě
utkání. Nejprve uhráli domácí
bezbrankovu remízu se Zápy, poté
měli dvě utkání pro nevyhovující
terén odložená a ve 21. kole
prohráli v Kolíně 6:1 ve stejné
sestavě, která přijela i do Domažlic. Střelecká bilance Jiskry
byla jen o jednu branku lepší, ale
pouhé dva body ze tří zápasů také
o oslnivé formě nehovořily. Očekával se proto tuhý boj, ve kterém
byli favoritem jednoznačně domácí. Ti však tuto svoji roli nezvládli
a díky naprosto nesourodé obraně, která často nechávala Houdka na
holičkách, inkasovali laciné branky, již
podruhé na jaře vyfasovali ostudnou
‚čtyřku‘ a ve výborně rozehraném
utkání skončili nakonec bez bodu.
Trenér Purkat neměl k dispozici stopera Knakala, který laboruje se zraněním
a nevyužil ani Došlého, který sice na
stadionu přítomen byl, ale
na soupisce se neobjevil.
Jak velká bude absence
těchto dvou hráčů, ukázal
až samotný zápas, kdy
obrana chvílemi doslova
‚hořela‘ a v útoku chyběla
dravost a přímočarost druhého hrotového hráče.
Jiskra byla v prvním
poločasu aktivnější, hrála
častěji před brankou soupeře, zatímco ‚cábelíci‘ po
dvou inkasovaných gólech
přidali na důrazu a třemi
lacinými góly otočili skóre.
Ve druhém dějství se hrál
vyrovnaný fotbal, ale hosté
chvílemi dostávali domažlickou defenzívu pod tlak a

Houdek musel několikrát předvést své
umění. Závěrečný tlak domácích byl
pak už svázán nervozitou, nepřesností
a narážel na dobře organizovanou
královodvorskou obranu, takže výsledkem byl pouze kontaktní gól, který na
body nestačil.
Hned v úvodní minutě napřáhl z 18
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metrů Mužík a jen těsně přestřelil
branku hostujícího Michni. Ve 4.
minutě se po Bártově akci zleva
dostal ke střele otočkou z 12 metrů
domácí Dvořák, ale trefil jednoho ze
soupeřů a odražený míč pak napálil
z 20 metrů vysoko nad branku
Pyrka. O dvě minuty později rozehrál Mužík tr. kop, ve skrumáži se
míč odrazil k Dvořákovi a ten střelou z 12 metrů rozvlnil královédvorskou síť – 1:0. Hosté o sobě dali
poprvé vědět v 8. minutě, kdy se po
druhém rohovém kopu míč odrazil k
Toporčákovi, který jej volejem z 18
metrů poslal vedle levé Houdkovy
tyče. O dvě minuty později měli
šanci domácí, když nejprve průnik
po levé straně zakončil Matas střelou z šestnáctky, kterou stačil Michňa vyrazit k Mandulovi a jeho pokus
odkopl na brankové čáře jeden z hostujícíh zadáků. Po čtvrthodině hry si po
akci Jariny poradil se střelou Bárty
královédvorský gólman stejně, jako s
následným Mužíkovým tr. kopem.
Nepřekvapil jej ani Matasův volej z 18
metrů po Mandulově akci, ale musel
kapitulovat ve 21. minutě,
kdy zahrál domažlický
Mužík rohový kop, míč
hlavou prodloužil Dvořák na
Matase, který jej zblízka
sklepl do branky – 2:0. V
tuto chvíli se zdálo být
rozhodnuto, protože Jiskra
byla mnohem aktivnější a
soupeřovi hráči se začali
navíc hádat. Ve 24. minutě
pronikl po levé straně
domácí Bárta, centrem
našel volného Jarinu, ale
ten se střelou nepatrně
zaváhal a hosté stačili jeho
pokus ze 17 metrů srazit.
Ve 27. minutě prošel pravou stranou domácí obrany
Zajac, který svojí rychlostí

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Domažlice - Tachov 1:1 (0:1) PK 8:7
Domažlice - Přeštice 3:0 (2:0)
Dorost mladší:
Domažlice - Přeštice 3:2 (2:0)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice - Tachov 6:0 (4:0)
Stříbro - Domažlice 2:1 (2:0)
Doubravka - Domažlice 9:1 (3:0)

1. Kunice
24
2. Loko Vltavín
24
3. Kolín
24
4. Roudnice n.L.
24
5. Chrudim
24
6. Česká Lípa
24
7. Domažlice
24
8. Sparta Praha B
24
9. Zápy
23
10. Převýšov
24
11. Chomutov
24
12. Králův Dvůr
23
13. Strakonice 1908 24
14. Horní Měcholupy 24
15. Kladno
23
16. Karlovy Vary
24
17. Písek
24
18. Hlavice
23

16
13
12
12
12
10
11
9
9
8
8
9
9
7
7
6
3
2

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

5
4
4
6
9
7
9
7
7
7
8
10
12
12
12
11
13
20

52: 29 51
38: 26 46
47: 30 44
46: 34 42
40: 31 39
46: 32 37
48: 41 37
38: 25 35
27: 21 34
30: 24 33
39: 36 32
42: 44 31
31: 38 30
30: 42 26
26: 36 25
31: 42 25
22: 48 17
23: 77 7

Domažlice - Tachov 4:1 (2:0)
Stříbro - Domažlice 1:2 (0:1)
Doubravka - Domažlice 1:2 (0:0)

(12)
(10)
(8)
(6)
(3)
(4)
(4)
(-4)
(1)
(-3)
(-4)
(-2)
(-6)
(-13)
(-11)
(-11)
(-22)
(-23)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
21. kolo: Horní Měcholupy-Hlavice 5:0, Sparta Praha BKunice 1:0, Písek-Chrudim 1:1, Strakonice 1908-Chomutov
0:0, Převýšov-Karlovy Vary 0:0, Loko Vltavín-Roudnice n.L.
4:2, Kolín-Králův Dvůr 6:1, Kladno-Česká Lípa 0:1, DomažliceZápy 1:1.
22. kolo: Hlavice-Domažlice 1:7, Zápy-Kladno
1 : 0 ,
Česká Lípa-Kolín 2:2, Králův Dvůr-Loko Vltavín 3:0, Roudnice
n.L.-Převýšov 2:0, Karlovy Vary-Strakonice 1908 2:1, Chomutov-Písek 4:0, Chrudim-Sparta Praha B 2:1, Kunice-Horní
Měcholupy 2:0.
23. kolo: Kunice-Hlavice 4:1, Horní Měcholupy-Chrudim 0:3,
Sparta Praha B-Chomutov 0:1, Písek-Karlovy Vary 1:0, Strakonice 1908-Roudnice n.L. 0:5, Převýšov-Králův Dvůr 1:2, Loko
Vltavín-Česká Lípa 1:0, Kolín-Zápy 1:1, Kladno-Domažlice 2:4.
33. kolo : Králův Dvůr-Hlavice 4:0, Roudnice n.L.-Česká Lípa
4:1, Karlovy Vary-Zápy 1:3, Chomutov-Domažlice 2:1, Chrudim-Kladno 5:1, Kunice-Kolín 2:1, Horní Měcholupy-Loko
Vltavín 0:2, Sparta Praha B-Převýšov 2:2, Písek-Strakonice
1908 0:2.
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Od sezony 1995-1996 převádí SK
Sparta Kolín svá fotbalová práva na
dceřinou společnost SK Sparta Kolín
s.r.o./ od roku 1996 FK Mogul Kolín
s.r.o./. Hlavním úkolem v součinnosti
s Koramo Kolín je stabilizace kádru a
postup do České fotbalové ligy. Tento
cíl byl splněn v roce 1999, kdy jsme
obsadili první místo v divizi C. Díky
ekonomickému zázemí akciové společnosti Koramo, která byla majoritním společníkem FK Mogul, se podařilo v roce 2001 zvítězit v ČFL a tím byl
zajištěn postup do 2. fotbalové ligy,
která se předtím hrála v Kolíně naposledy před tehdejšími 22 lety. Již při
zahájení jarní sezony 2001 dochází ke
změnám u hlavního sponzora Koramo
Kolín a nastávají problémy ekonomické pro náš klub.
Jako vítěz ČFL jsme hráli II. ligu, ale
již při zahájení soutěže bylo zřejmé,
že vzhledem k ekonomickém situaci
nemůžeme mít odpovídající hráčský
kádr na druhou nejvyšší fotbalovou
soutěž. Po ročním působení sestupujeme v roce 2002 z druhé ligy. Následuje tříleté působení opět v ČFL. V
roce 2005 klub sestupuje z ČFL. Po
ročním působení v divizi se opět
vracíme do ČFL. Tuto soutěž opouští-

me opět v roce 2008 sestupem do
divize, kterou se nám nepodařilo
ročním působením zachránit a nastává nejhorší sestup v posledních dvaceti letech sestup do krajského přeboru v roce 2009.
Vzhledem k problémům v klubu
dochází k personálním změnám ve
vedení Sparty Kolín jako jediného
akcionáře klubu a jeho rozhodnutím
také v představenstvu akciové společnosti. Novému vedení se podařilo
stabilizovat klub ekonomicky a udržet
odpovídající hráčský kádr. Tím byl
splněn cíl-vítězství v krajském přeboru a návrat zpět do divize v roce
2010.
V ročníku 2010/2011 obsazujeme
konečné 5. místo v divizi C.
Do soutěžního ročníku 2011/12 vstupujeme jako farma FC Graffin Vlašim
s tím, že každý klub zůstává dále jako
samostatný organizační, ekonomický
a právní subjekt. V divizi C vítězíme,
postupujeme do České fotbalové ligy,
což je nejlepším dárkem k výročí 100
let od založení SK Sparta Kolín.
Jako nováček ČFL v sezoně 2012/13
spolupracujeme s FK Mladá Boleslav,
a.s. Po podzimní části soutěže jsme
díky pohlednému fotbalu na lichoti-

vém třetím místě.
FK Kolín, a.s. reprezentují v současnosti 2 družstva dospělých, A mužstvo v ČFL a B-mužstvo v okresním
přeboru.
Od ročníku 2011/12 jsme zařazeni do
projektu SCM (sportovní centrum
mládeže-dorost) a SpSM (sportovní
středisko mládeže-žáci). Naše mládežnické kolektivy nyní hrají Českou
ligu žáků a Českou ligu dorostu.
K našemu klubu patří také oddíl
stolního tenisu, jehož kolektivy hrají
regionální soutěže.
FK Kolín je akciovou společností od
roku 2001. Statutárním orgánem
společnosti je představenstvo. Kontrolní orgán společnosti představuje
dozorčí rada. Jediným akcionářem
společnosti je občanské sdružení SK
Sparta Kolín o.s.
Úspěšná činnost klubu je podmíněna
zajištěním odpovídajícího ekonomického zázemí, kde hlavní část tvoří
dotace od města Kolína. Mezi významné partnery klubu patří Rojaplast, Geosan, K.A.L.T., EUROVIA
CS, AVE, Draslovka, Vodos, Derichebourg, Polabská stavební, JdK, Profitall a mnoho dalších, kterým za jejich
podporu děkujeme. Z webu FK Kolín

FOTBALOVý PELPEL-MeL
"Utkání jsme mohli rozhodnout v začátku druhého poločasu, kdy jsme si vypracovali vyložené příležitosti. Druhou branku
jsme však nevstřelili a v závěru jsme vítězství ztratili. Je to škoda, ale takový je fotbal. Nyní se připravíme na středeční
utkání v Kunicích, kde budeme chtít uspět a opět se přiblížit prvnímu místu," řekl po zápase trenér Kolína Roman Veselý.

Hodnocení trenéra Kunic Haška: „Ukázalo se, proč Převýšov dostal nejméně branek v soutěži. Jeho disciplinovaný
výkon se záměrem hlavně nedostat branku a podnikat rychlý protiútok na naší neplodnou ofenzivu stačil. Nemůžu hráčům
vytknout málo snahy, ale přes to v nejdůležitějších momentech chyběla zkušenost a větší důraz při zakončení. Úvodní tlak
přinesl dvě velké šance Kotlíka a hlavně Ismaila, bohužel bez gólového efektu. Chyběla nám trpělivost při zakládání útoků, a když k tomu připočtu malý pohyb polařů a přebírání míče nahoru, tak mohla fungovat jen hra přes obránce na
nabíhající křídla nebo beky, ale k tomu jsme měli málo odvahy a opět pohybu. Nabídka a chuť hráčů chodit do náběhů je
alfa a omega naší hry. Při zhuštěném obraném bloku jaký hrál Převýšov se to, ale hůře provádí. Dnešnímu výkonu chyběl
jen ten jeden rozdílový gól. Musíme poděkovat brankáři Tetourovi, který vytáhl jedinou střelu soupeře ze šibenice. Naše
mladé mužstvo potřebuje více času a trpělivosti, ale myslím, že výkony jsou celkem v pořádku. Jen tomu chybí zkušenost,
až jí hráči nasbírají a budou se adaptovat v mužském fotbale, půjdou i individuální výkony jednotlivců nahoru. Momentálně je potřeba ji uvědomit, že po Spartě máme nejmladší mužstvo v soutěži!!!“

Pavel Janeček (trenér Roudnice): "Znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal po Převýšovu. Tím zápasem jsme se chytili, už
do Strakonic jsme pak jeli se sebevědomím a vysoko tam po kombinační hře vyhráli. Dnes to pokračovalo, už tam byla z
naší strany lehkost, pohoda. Ve druhé půli jsme chodili sami na bránu. Mohli přidat i další góly. Výsledek je pro Českou
Lípu, která je dobrým týmem, asi krutý, ale my měli opravdu řadu dalších šancí. Myslím, že ten fotbal se musel líbit. Co se
týče jednotlivců, tak Brožík, který nahradil zraněného Blažka, podal velmi dobrý výkon. Je to typ brejkového hráče. Na gól
nahrál, byl i při dalším. Hra začala jeho příchodem gradovat. Ale stejně tak věřím, že by to zvládl i Blažek. Ve druhé půli
předvedl nadprůměrný výkon i Čajič. Pochválil jsem mančaft za Strakonice, dnes to nebude jinak. Nebyl hráč, který by
zápas odchodil. Hrajeme nátlakový fotbal, jednoduše, na jeden, dva doteky. Dostali jsme se na vítěznou vlnu. Doufám, že
si to lidé v Roudnici řeknou a přijdou nás povzbudit v neděli, kdy hostíme Písek. Hrajeme o přední příčky, začíná to být
zajímavé."
Radim Nečas (trenér Č. Lípy): „Inkasovali jsme sice hodně brzy, což nebylo dobré, ale stále bylo dost času. Bohužel
jsme zaslouženě prohráli, protože jsme udělali spoustu chyb v obraně, byli málo důrazní. Hráli jsme netakticky, hnali se
jen dopředu, návrat k vlastní brance byl tragický. Ještě nás podržel gólman. Popravdě, ta porážka mohla být ještě vyšší.
Kombinačně jsme asi horší nebyli, za stavu 2:1 jsme tam měli nějaké závary, ale zápas rozhodla branka na 3:1. Pak už
jsme neměli sílu na zvrat."
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Houdek k Toporčákovi, ale ten poslal
míč z šestnáctky nad domažlickou
branku. O tři minuty později na druhé
straně mířil po Mužíkově tr. kopu nad
královédvorskou branku Mandula a po

dělal zadákům neustálé problémy a
zleva z 15 metrů prostřelil Houdka –
2:1. Domácí měli velkou šanci zvýšit
náskok ve 22. minutě, kdy Mužíkova
střela z 22 metrů zatřásla Michňovým
břevnem a nedůrazný Jarina namísto
hlavičky z 5 metrů do odkryté branky
uhnul před vybíhajícím brankářem. Po
půlhodině hry našel zpětnou přihrávkou Bárta nabíhajícího Mužíka, ale
jeho volej z 18 metrů jen těsně minul
levou královodvorskou tyč. Když pak
Mandous z tr. kopu přestřelil Michňovu branku a na druhé straně vytlačil
Novákův pokus zleva Houdek na roh,
přišla 40. minuta, ve které rozehrál
hostující Novák tr. kop, brankář Houdek míč neudržel a ten dopravil do
odkryté branky ‚přes hlavu‘ Paprčiak –
2:2. Domácí kontrovali střelami Mužíka a Manduly z 23 metrů, ale obě
trefily dobře bránící hostující zadáky.
Když už se zdálo, že se do kabin
půjde smírně, pronikl po levé straně
do pokutového území Jiskry Toporčák,
Růžička jej zastavil pouze za cenu
faulu a přišla penalta. Míč si postavil
Paprčiak, Houdek sice jeho umístěnou
střelu vyrazil, ale domácí jen přihlíželi,
jak míč do jejich sítě nasměroval
Zajac – 2:3.
Ve druhém poločasu hosté hru vyrovnali a zahrozili střelou Toporčáka, po
akci Zajace, která jen těsně přelétla
domažlickou svatyni. Ve 48. minutě se
po akci Dvořáka dostal do zakončení
domácí Jarina, ale Michňa byl na
místě. O minutu později nacentroval
Mandula na Mužíka, ale ten volejem
míč netrefil. V 51. minutě se domácí
dožadovali penalty za zákrok na pronikajícího Mužíka, ale rozhodčí Taraba
jejich přání nevyslyšel. O minutu
později napřáhl Mužík z 23 metrů a
Michňa měl co dělat, aby míč vyrazil,
pak si v 54. minutě po Mužíkově tr.
kopu poradil i s hlavičkou Růžičky,
který z 8 metrů zamířil přímo do jeho
náruče. Hosté zahrozili v 54. minutě,
kdy po akci Zajace srazili domácí na
roh pokus Paprčiaka a poté v nastalém závaru vyrazil Vosýnkovu střelu

hodině hry se ke střele z šestnáctky
dostal domácí Matas, ale Michňa
nadvakrát jeho pokus zmařil. Hra se
přelévala ze strany na stranu a před
oběma brankami bylo živo. V 62.
minutě srazili domácí střelecký pokus
Toporčáka a na druhé straně hlavičkoval po Mužíkově tr. kopu Bauer nad
branku hostů. Domácí v ofenzívním
tažení zapomínali na zadní vrátka a
tak se v 66. minutě protáhl po levé
straně Paprčiak, centrem našel volného Saboua, který sám proti Houdkovi
nezaváhal a zvýšil vedení hostů na
2:4. O tři minuty později po akci
Pyrky napřáhl ze 14 metrů Mandula,
ale trefil jen soupeřova zadáka a
vzápětí po Mandousově rohovém
kopu vznikl závar před Michňou, ale
královodvorský gólman se nakonec na
zemi míče zmocnil. V 73. minutě
pronikl opět po levé straně hostující

Petr Fillinger přestupem do Slavoje
Koloveč na poslední chvíli unikl hořkému konci klubu, za který dříve chytal a
na jehož neaktualizované webové
soupisce stále figuruje. Vše vyšlo
najevo před výjezdem třetiligových
Domažlic do malé vísky na Liberecku s
dvěma sty patnácti obyvateli. Vedení
tamního SK Hlavice před sobotním
duelem s Jiskrou po dvou měsících
tajných jednání oznámilo, že klub
dohraje jaro a po sloučení s VTJ Rapid
Liberec zmizí z fotbalové mapy Čech.
Chodové se tak utkali s celkem, jenž
je dvanáct kol před koncem sezony
České fotbalové ligy jistým sestupujícím.
Jiskra, přes vše výše uvedené, nejen
splnila povinný úkol, ale při svém
druhém nejdelším výjezdu jara sehrála

zápas, který by si přál vidět každý
fanda.
Na malém hřišti v Hlavici ještě ve
čtvrtek ležel sníh, Domažlice se s
těžkým terénem vyrovnaly a v duelu s
posledním celkem tabulky šly do
vedení. V 18. minutě dříč Bezděk
přihrál Mužíkovi a ten vymetl šibenici
domácí branky – 0:1. Domácí nastoupili se vším, co o den dříve nakoupili
na Žižkově, ale hosté je předčili bojovností a k ničemu výraznému je v první
půli nepustili. Ve druhém dějství šlo z
jejich strany o exhibici.
V sestavě Jiskry se objevila nová tvář,
horažďovický Karel Krejčí, který předtím hostoval v Písku. V jeho dresu dal
ostatně Jiskře v závěru loňské sezony
vyrovnávací gól na 1:1. „Karla jsme
delší dobu sledovali,
má
zvýšit
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Hutta, ale v dobré šanci mířil z úhlu
vedle bližší tyče. O minutu později na
druhé straně jen těsně minul levou
Michňovu tyč Matas a hostující brejk
zakončený střelou Paprčiaka z úhlu
zleva zneškodnil Houdek. V 77.
minutě zakončil průnik domácí Jarina
střelou z 15 metrů, kterou hosté
srazili na roh a když jej Mandous
rozehrál, vznikl před hostující brankou závar, ale královédvorští se
odkopem ubránili. Deset minut před
koncem pronikl po levé straně hostující Zajac, našel nabíhajícího Toporčáka, ale tomu střela nesedla a
míč zachytil Houdek. V 84. minutě
po odkopu hostů postupoval sám na
Houdka Paprčiak, ale domácí gólman
jeho střelu ze 14 metrů zleva vyrazil.
O minutu později na druhé straně
srazili hosté střelu Brauna a v 88.
minutě trefil po Bezděkově akci
Braun z 18 metrů břevno královédvorské branky a odražený míč
zachytil Michňa. Útočná aktivita
domácích došla odměny v 88. minutě, kdy se na hranici šestnáctky
uvolnil Mandula a střelou k tyči snížil
na 3:4. Z domácího pohledu nervózní konec zakončil po chybě Leitla
nevydařenou střelou hostující Šilhan.
A tak díky smůle v koncovce a naivitě
v defenzívě přišli domažličtí o další
domácí body a jejich jarní bilance je
žalostná.
Branky: 6. Dvořák, 21. Matas, 88.
Mandula – 27. a 45. Zajac, 40. Paprčiak, 66. Sabou. ŽK: 1:1, diváků 120.
Rozhodčí: Tereba – Koval, Kubr.
Jiskra Domažlice: Houdek – Pyrka
(70. Braun), Růžička, Bauer, Mandous
– Jarina (79. Leitl), Matas, Mandula,
Mužík, Bárta – Dvořák (70. Bezděk).
Trenér: Stanislav Purkart.
FK Králův Dvůr: Michňa – Procházka, Šilhavý, Kvída – Novák, Sabou,
Hutta (82. Nikluščák), Toporčák Vosýnek – Zajac, Paprčiak (90. Šilhan).
Trenér: Miloslav Kučera.

konkurenci v ofenzivě. Forma našich
útočníků v poslední době nebyla valná. A hráči, které by nám jinak poskytla Viktoria Plzeň, jsou zranění,"
vysvětluje prezident klubu Jaroslav
Ticháček příchod útočníka, který má
pomoci ukončit gólový půst. A druhá
půle na dalekém severu ukázala, že je
to krok správným směrem.
Krejčímu sedla spolupráce s Mužíkem,
který mu při jeho debutu nahrál v 55.
a 64. minutě na dva góly, jimiž definitivně zlomil odpor domácích. Ještě
předtím v 50. minutě se prosadil i
Došlý. Dvakrát, v 68. a 80. minutě,
skóroval i bělský tajfun v sestavě
Chodů Jarina. Nahrával Došlý a jakjinak – Mužík. Domácí mezitím dosáhli
čestného úspěchu, kdy v 75. minutě
dával na 1:6 střídající Válek.

Punc nezapomenutelna ale duelu
dodal náhradní gólman Domažlic
Lorenc. Protože rezerva Jiskry kráčela
ve stejný čas na popravu v Klatovech,
přišla po dvou střídáních tři minuty
před koncem řada i na něj, posledního na lavičce. Ze dvou dresů s dvacítkou na zádech tak oblékl ten pro
hráče do pole. „Za stavu 1:1 bych
nervózní byl, ale zápas už byl rozhodnutý. První kontakt s balonem mi
nevyšel, hlavou jsem poslal míč do
autu. Pak jsme ale vhazovali my, Petr
Mužík prošel po straně až do vápna a
zpětně nahrál na penaltu. Nabíhali
jsme tam s Luďou Leitlem, ten mi míč
nesobecky přenechal a já to v pádu
napálil na bránu. Jestli měl můj protějšek v brance šanci to chytit nevím,
protože přede mnou bylo plno hráčů.
Že je tam, jsem ale hned poznal,
všichni kluci na mě naskákali, radovali
se, přes celé hřiště přiběhl i Dan
Houdek," popisuje třiadvacetiletá
brankářská dvojka. O třetiligové
premiéře snil více než sezonu a půl,

Fotbalisté Kladna se v utkání s Domažlicemi přesvědčili, že se současný
kádr se jen těžko může měřit s týmy z
první poloviny tabulky ČFL. Hosté
zejména v první půli prokazovali velkou kvalitu a po zásluze si odvezli
výhru 4:2.
Domácí mohou jen litovat, že první
šanci utkání neproměnil P. Růžička.
Poprvé na jaře by se dostali do vedení
a obrázek na hřišti mohl být jiný.
Kladenští se pečlivě připravovali na
vyhlášené standardky hostů, přesto
hned z první kapitulovali. Po rohu
otevřel skóre Bauer (8.). Když pak
Kladno ani ve druhé šanci neuspělo,
přišel další trest. Po rozehrané standardce měl Mužík spoustu času zamířit
k tyči.
„Tyto okamžiky nás porazily. Do té
doby jsme hráli na vítězství. Nejde ani
tak o ročník narození hráčů, ale o
jejich kvalitu, a ta nám chybí. Možná
by nám stačil jeden Mužík," konstatoval trenér poražených Daniel Drahokoupil a současně pochválil výtečného
středopolaře vítězů.
Pak se na SK přece jen usmálo štěstí,
když Vodičkův trestňák skončil od
břevna za brankovou čárou. Před
poločasem však domácí defenziva
vyplodila další hrubku, tentokrát na
slabé právě straně, odkud pohodlně
odcentroval Mandous. Zakončující
Krejčí měl snadnou úlohu.
„Přiznám se, že jsme si na mladé
kluky věřili. Nechtěli jsme, aby se
chytili, a to se nám povedlo tím, že
jsme dali brzy gól a za chvíli druhý.
Poločas byl od nás velmi dobře sehraný," pochvaloval si trenér vítězů Stanislav Purkart, jenž ale do Kladna přivezl
také velmi mladý celek.
„To je pravda, naši kluci jsou ale

ale že dá během tří minut na hřišti
gól, a bude mít tudíž stejnou úspěšnost, jako třeba František Dvořák,
předčí vše. „Největší sranda je, že
jsem to při rozcvičování Pavlovi Jarinovi a Luďovi Leitlovi říkal," směje se
´Franc´.
Po nedobrých výsledcích v obou
úvodních domácích utkáních asi neměla židle pod koučem Jiskry standardní počet nohou, vedení týmu jelo
do Hlavic s nožem na krku. Ač nelze
vysokou výhru nad posledním celkem
přeceňovat, snad už ´z jiskry zase
vzejde plamen´. „Po nevydařených
domácích zápasech jsem byl nervózní.
Trochu jsme zamíchali sestavou, na
stopera jsme stáhli Honzu Matase,
Milan Braun zahrál dobře na postu
defenzivního záložníka. První půle
byla spíše boj, ve druhé jsme útočili
na polovině, kde byl o něco lepší
terén, a soupeřovu obranu kombinací
rozebrali. Podali jsme bojovný a týmový výkon, jeden hrál za druhého, za
což všem děkuji. Jde o naši první

výhru na jaře, která jak doufám, bude
odrazovým můstkem," hodnotí trenér
Stanislav Purkart. „Věřím, že se teď
situace malinko uklidní, tým se vzpamatuje. Kvalitu na to má," doplňuje
jej Ticháček .
SK Hlavice: Kulhavý – Boček, Synek,
Holík, Doležal, P. Kulhánek (69. Válek), Vytlačil, Benetka, Maňas, Šmigalovič, Havránek. Na střídání: Slabý,
Zdražil, Sameš, M. Kulhánek, Zika.
Trenér: Pavel Šafář.
J. Domažlice A: Houdek – Mandous,
Bauer, Mužík, Krejčí (87. Lorenc),
Braun, Bárta (79. Leitl), Bezděk (46.
Jarina), Matas, Pyrka, Došlý. Trenér:
Stanislav Purkart.
HR: Slavíček – Schröter, Staněk. ŽK:
0:1 (20. Braun).
Branky: 75. Válek – 18. Mužík, 50.
Došlý, 55. a 64. Krejčí, 68. a 80.
Jarina, 90. Lorenc.

Autor: Václav Tauer

Po obrátce Kladno posílilo ofenzivu a
přitlačilo. Procházkou mělo vekou
šanci dostat se do kontaktu, časem
se ale jeho nápor otupil a taktovku
opět převzal soupeř, jenž Bezděkem
odskočil na třígólový rozdíl.
V poslední minutě odcentroval Bartoš
a střídající Ondřej Janda svým prvním gólem za Kladno porážku korigoval.
„Kdyby byl vyrovnávací, byl bych
šťastnější. Je to jen malinká náplast.
Potřebovali jsme se dostat nějakou
vydařenou akcí do tlaku, bohužel se
to nepovedlo," posteskl si útočník,
jehož trenéři využívají jako jakéhosi
žolíka.
Poprvé se po návratu do Kladna trefil
i Martin Vodička, byť se od něj čeká,
že se bude prosazovat jako hrotový
hráč, ne jako exekutor standardních
situací. „Už jsem na sobě cítil tlak.
Doufám, že v tom budu pokračovat.
Můj gól byl kontaktní a chtělo to
ještě jeden. Utkání by se mohlo
vyvíjet jinak," poznamenal autor
branky na 1:2.
Zdá se, že by v Domažlicích mohli
stadion na Střelnici pronajmout třeba
dudákům a folklorním souborům na
nácvik tanečků pro Chodské slavnosti
a utkání České fotbalové ligy hrát jen
a jen v cizím prostředí. Tam se totiž
v současné době Jiskře náramně
daří.

zkušenější. Většina prošla Plzní a tuto
soutěž hrají i
dva roky," dodal.
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Po domácím výbuchu s Královým
Dvorem, kdy Chodové prohráli 3:4,
zvítězili následně 7:1 v Hlavici a v
sobotu se v Kladně opět radovali z
výhry 4:2. Hosté na svého soupeře
od úvodní minuty vlétli bez bázně a
hany. Aktivní hrou si vynutili převahu

a bylo jen otázkou času, kdy se jim
podaří skórovat.
Jemná teč hlavičkujícího stopera
Marka Bauera a přesná střela Petra
Mužíka po rozehraném trestném kopu
znamenaly vedení 2:0. Domácí sice
snížili, ale únik Petra Došlého podél
lajny, jeho přihrávka na Karla Krejčího
a trefa do černého opět navýšily
náskok na rozdíl dvou gólů.
„V první půli se nám podařilo zaskočit
domácí aktivní hrou a rychle vstřelit
dvě branky. Soupeř sice snížil, ale
opět jsme mu odskočili o dva góly,"
popsal průběh první půle domažlický
trenér Stanislav Purkart.
Druhý poločas vrhlo Kladno všechny

Chomutovští fotbalisté zdolali Jiskru
Domažlice 2:1 a připsali si třetí výhru
v řadě. Hlavně v druhém poločase
bavili svou hrou přítomných 471
diváků.
Smutnit může jenom brankář Radek
Zaťko, kteří po 476 minutách přišel o
čisté konto. To už ale FC Chomutov
vedl 1:0, když hned v 8. minutě
Matěj Dolejška vstřelil po rohovém
kopu Aleše Pikla hlavou gól. Ale pak
mohlo být hůře. Domažlice se nejdříve zastřelovaly. Tři nebezpečné střely
jejich snajprů spoza šestnáctky Zaťko ještě zlikvidoval, ale na čtvrtou z
kopačky Mužíka už nestačil. A to
nebylo všechno. Mezi 38. a 44. minutou měli hosté další dvě obrovské
příležitosti.
Druhý poločas už byl v režii chomutovských. Zvýšili aktivitu a hned to bylo
znát. Nejdříve dal Aleš Pikl v 53. minutě po průniku do šestnáctky branku a
hned o tři minuty Klimeš zatřásl břevnem domažlické brány. Další tři příležitosti zůstaly nevyužity. Česlákova
střela už padala za záda domažlického
gólmana, ale ten na poslední chvíli míč
vyškrábl na roh. Pak šel Herák sám na
Houdka, ale šanci nevyužil. A nakonec
Szmekův lob domažlický obránce
Mandous vykopl z brankové čáry.
Branky: 7' Klimpl, 52' Pikl - 23' Mužík
ŽK: Adjei, Vait - Libotovský
Rozhodčí: Berka - Henych, Melničuk
Diváci: 471
FC Chomutov: Zaťko - Klimpl, Hyneš, Vait, Tafat, Adjei (53' Klimeš),
Szmek, Pikl (81' Herák), Dolejška,
Česlák, Leibl (68' Doksanský)

síly do útoku, ale obezřetní Chodové
dobře bránili a každou možnost využívali k protiútokům.
Šest minut před koncem utkání vystřelil Jiří Bárta a brankářem vyražený
míč poslal do sítě Petr Došlý. Na
konečných 2:4 domácí snížili v poslední minutě.
„Po přestávce Kladno zariskovalo,
stáhlo hru jen na tři obránce, ale
kromě jedné šance pro nás příliš
nebezpečné nebylo. Naopak, my jsme
opět přidali další branku z brejku,"
pochvaloval si kouč Jiskry Purkart.

Bezděk.
ŽK: J. Růžička, Procházka, Tóth,
Janda – Braun.
Rozhodčí: Langer – Schröter, Šecová.
Diváci: 210.
Kladno: Hůla – Zahálka (46. Janda),
Hauer, Rada, Tenkl – Bartoš, Procházka, J. Růžička, P. Růžička – Tóth (64.
Slanina), Vodička (80. Šimkovský).
Jiskra Domažlice: Houdek – Libotovský, Mandous, Bauer, Mužík, Krejčí
(70. Bezděk), Braun, Jarina, Bárta,
Matas, Došlý.

Branky: 27. Vodička, 90. Janda – 8.
Bauer, 17. Mužík, 41. Krejčí, 84.

Kladenský deník a Domažlický deník

že dneska byl soupeř šťastnější, my
se nemáme za co stydět, ale bohužel nemáme body.

Jiskra Domažlice: Houdek - Libotovský, Mandous, Bauer (85' Leitl), Mužík,
Krejčí (66' Bezděk), Braun, Jarina,
Bárta, Matas (77' Pyrka), Došlý
Ohlasy trenérů:
Robert Vágner (Chomutov):Jsem
samozřejmě šťastný a spokojený, že
jsme vyhráli. V první půli jsme ovšem
nehráli tak, jak si představuji, mohli
jsme dostat tři góly. To je samozřejmě
naše chyba, asi jsme čekali, že se
porazí sami. V přestávce jsme si to
vyříkali a druhá půle byla lepší. Mohli
jsme dát i více gólů, ale bohužel jsme
ty šance na konci utkání neproměnili.
Stanislav Purkart (Domažlice):
Myslím si, že jsme viděli kvalitní fotbalové utkání. V prvním poločase jsme
byli lepší, ale nechali jsme si dát z
první standardky gól. Pak jsme dokázali vyrovnat, ale měli jsme dvě další
šance, které jsme měli využít, aby to
utkání vypadalo jinak. Ve druhém
poločase už soupeř lépe bránil, nepouštěl nás tolik do šancí. Myslím si,

Fotbal má v Kolíně dlouholetou tradici. V roce 1900
je spojen se založením našeho klubu SK Sparta
roku 1948, kdy byla činnost Sparty jako subjektu
do Sokola. Později zákonné úpravy začlenily oddíl
musel převzít název JISKRA podle oboru petroV roce 1990 došlo k osamostatnění fotbalového
Kolín. Nastává změna ve vedení oddílu a mužstvo v
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Jeden měsíc a osm dní nebo 476
minut základní hrací doby trvala
neprůstřelnost chomutovského
brankáře Radka Zaťka.
Po středečním utkání to chomutovská jednička v bráně brala ale sportovně: „Samozřejmě, konec série
trochu zamrzí, za další nulu jsem
měl na čtvrtek od kluků slíbenou
snídani, ale teď si ji budu muset
koupit sám (úsměv). Důležité jsou
další tři body."
Kouzlo Zaťka prolomil až domažlický
Mužík v 23. minutě přízemní střelou.
Předtím ale třikrát hostující ostrostřelce chomutovský Gandalf vychytal.
Situaci popsal následovně: „Balón
jsem viděl až na poslední chvíli, protože tam byl chumel hráčů přede mnou
a bohužel jsem zareagoval pozdě.
Kdyby jsem si nakročil, ta střela nebyla tak ostrá, že by se nedala chytit. Ale
viděl jsem ji až na poslední chvíli."
Radek Zaťko inkasoval naposledy 9.
března v 87. minutě utkání s Kolínem z
kopačky Sedláčka. Pak následovalo pět
utkání bez obdržané branky a středeční vítězný zápas s Domažlicemi. Soupeř to ale nebyl snadný, po vedoucích
Kunicích vstřelil nejvíce branek v třetí
nejvyšší soutěži. Ocenil ho i Radek:
„Domažlice byly jeden z nejlepších
týmů, s kterými jsme hráli. Hrají už
dlouhou dobu pohromadě a je to znát.
Máme ale třetí vítězství, šestý neprohraný zápas v řadě. Doufám, že to
protáhneme na dalších dvanáct zápasů."

Převzato z Chomutovského deníku

byl založen první fotbalový klub - AFK Kolín. Rok 1912
Kolín. Pod tímto názvem hrálo naše mužstvo až do
ukončena zákonem a klub byl převeden jako oddíl
do odborové tělovýchovy DOS Koramo a pak klub
chemie. Klub hrál převážně krajské soutěže.
oddílu a vracíme se k původnímu názvu SK Sparta
roce 1991 postupuje z krajského přeboru do divize.

