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Divize, sk. A
24. kolo: Admira Praha-Přední Kopanina 2:0, Chrást-Benešov
2:0, Nové Strašecí-Čížová 1:1, Rokycany-Milevsko 1:1, Český
Krumlov-MAS Táborsko B 3:0, Hořovicko-Malše Roudné 3:0,
Štěchovice-Tachov 1:2, Aritma Praha-Doubravka 2:1.
25. kolo: Aritma Praha-Admira Praha 0:1, DoubravkaŠtěchovice 1:2, Malše Roudné-Český Krumlov 1:2, MAS Táborsko B-Rokycany 2:0, Milevsko-Nové Strašecí 3:1, Čížová-Chrást
0:1, Benešov-Přední Kopanina 0:0.
26. kolo: Admira Praha-Benešov 19.05. 10:15 NE, Přední
Kopanina-Čížová 18.05. 17:00 SO, Chrást-Milevsko 18.05.
17:00 SO, Nové Strašecí-MAS Táborsko B 18.05. 17:00 SO,
Rokycany-Malše Roudné 18.05. 17:00 SO, Český KrumlovTachov 18.05. 17:00 SO, Hořovicko-Doubravka 18.05. 17:00
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Krajský přebor
24. kolo: Klatovy-Příkosice 1:1 PK 8:7, Stod-Rapid 0:0 PK 3:5,
Domažlice B-SK ZČE 4:0, Chotíkov-Přeštice 1:3, KolovečHolýšov 2:0, Hor.Bříza-Vejprnice 1:0, Sušice-VD Luby 5:2,
Horšovský Týn-Horažďovice 0:5.
25. kolo: Horšovský Týn-Klatovy 1:3, Vejprnice-Koloveč 1:2,
Holýšov-Chotíkov 1:2, Přeštice-Domažlice B 5:3, SK ZČE-Stod
1:0, Rapid-Příkosice 1:1 PK 5:4.
26. kolo: Klatovy-Rapid 18.05. 17:00 SO, Příkosice-SK ZČE
18.05. 10:15 SO, Stod-Přeštice 18.05. 17:00 SO, Domažlice BHolýšov 19.05. 17:00 NE, Chotíkov-Vejprnice 18.05. 17:00 SO,
Koloveč-VD Luby 19.05. 16:00 NE, Hor.Bříza-Horažďovice
18.05. 17:00 SO, Sušice-Horšovský Týn 18.05. 17:00 SO.

I. A třída
24. kolo: Zruč-Svéradice 1:2, Nýřany-M.Touškov 1:0, Rozvadov-Nýrsko 1:1 PK 4:1, Rokycany B-Dl.Újezd 6:0, T.PřimdaStříbro 1:3, Žihle-Sp.Poříčí 3:1, Nepomuk-Černice 3:0, Chlumčany-Bolevec 1:0.
25. kolo: Chlumčany-Zruč 0:3, Stříbro-Rokycany B 1:2,
Dl.Újezd-Rozvadov 3:3 PK 6:5, Nýrsko-Nýřany 4:2, M.TouškovSvéradice 3:2.
26. kolo: Zruč-M.Touškov 18.05. 17:00 SO, Svéradice-Nýrsko
19.05. 16:00 NE, Nýřany-Dl.Újezd 19.05. 17:00 NE, RozvadovStříbro 19.05. 17:00 NE, Rokycany B-Sp.Poříčí 19.05. 17:00
NE, T.Přimda-Černice 18.05. 17:00 SO, Žihle-Bolevec 18.05.
17:00 SO, Nepomuk-Chlumčany 18.05. 17:00 SO.

I. B třída sk. A
20. kolo
Holýšov B-Horšovský Týn B 2:1, Zbůch-Chod.Planá 2:1, Staňkov-Koloveč B 8:1, Tlumačov-Heřm.Huť 2:0, Ch.ÚjezdPostřekov 0:4, Merklín-Klenčí 2:1, Mrákov-Lhota 0:9,
21. kolo
Mrákov- Holýšov B 5:1, Lhota-Merklín 5:1, Klenčí-Ch.Újezd 2:2
PK 5:4, Postřekov-Tlumačov 3:0, Heřm.Huť-Staňkov 1:1 PK
4:5, Koloveč B-Zbůch 6:1, Chod.Planá-Horšovský Týn B 9:1.
22. kolo
Holýšov B-Chod.Planá 19.05. 10:15 NE, Horšovský Týn BKoloveč B 19.05. 13:30 NE, Zbůch-Heřm.Huť 18.05. 17:00 SO,
Staňkov-Postřekov 19.05. 16:00 NE, Tlumačov-Klenčí 18.05.
17:00 SO, Ch.Újezd-Lhota 18.05. 15:00 SO, Merklín-Mrákov
19.05. 14:00 NE.
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Ve čtvrtém domácím jarním zápasu
chtěla Jiskra, posílená o nové dva
Viktoriány Chocholouška a Štípka
vylepšit svou domácí bilanci – jeden
bod ze tří zápasů. Díky nedůsledné
defenzívní činnosti si po dramatickém
průběhu zápasu nakonec domažličtí připsali pouhý bod, když jim
remízu zachránil střídající Bezděk
12 minut před koncem. Domácí
nechávali příliš mnoho prostoru u
obou postranních čar a hosté
těchto křídelních prostor velmi
ochotně využívali ke svým rychlým
výpadům, ze kterých často ohrožovali Houdkovu svatyni. Přesto, že
byli domácí v první půli aktivnější,
šlo se do šaten smírně. Ve druhém
poločasu se aktivita přelévala z
jedné strany na druhou a shodně
se vyvíjelo i skóre zápasu. S remízou mohou být nakonec spokojena
obě mužstva.
V úvodu zápasu stačil převýšovský
brankář Zavřel zachytit míč před
nabíhajícím Krejčím a v 6. minutě
se po Bártově akci zleva dostal ke
střele Dvořák, ale ze 12 metrů
trefil jen nohu soupeřova zadáka a
odražený míč sebral Zavřel. Na
druhé straně zahrozil o chvíli později
Kopáč, ale zpoza šestnáctky Houdkovu
branku minul. Ve 13. minutě zatáhl
míč domažlický Knakal, ale na jeho
centr zprava o kousek nedoskočil
Krejčí. O minutu později napřáhl ze 20
metrů Mužík, ale převýšovskou branku
minul. V 18. minutě se po dlouhém
Knakalově autovém vhazování dostal
u vzdálenější tyče k míči Bárta, ale
jeho střelu ze 4 metrů ve skluzu dobře
reagující Zavřel vyrazil a hosté míč
odpálili do pole. Poté stačili na druhé
straně domácí zadáci srazit Urbancův

centr na roh a vzápětí se do šance
dostal domácí Knakal, když se k němu
dostal Chocholouškův přetažený centr,
ale jeho střelu ze 14 metrů zblokovali
obránci Převýšova. Další pokus téhož
domácího obránce skončil o chvilku

později vedle Zavřelovy branky. Ve
24. minutě se po pravé straně protáhl
hostující Křelina, ale Houdek jeho
střelu ze 14 metrů z úhlu vyrazil. Poté
zastavil nadějnou akci hostů praporek
pomezního, signalizující ofsajd Kopáče. Když si ve 28. minutě hosté poradili s centrem Bárty, následoval protiútok a střela Kopáče, kterou domácí
srazili na roh. Ten rozehrál zprava
Urbanec, Křelina hlavou přizvedl míč,
který našel nehlídaného Josefa Dvořáka a ten volejem z 5 metrů poslal
hosty do vedení –
0:1. Po půlho-
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dině hry měl šanci vyrovnat Braun, ale
po Mužíkově rohovém kopu hlavičkoval v dobré pozici vedle Zavřelovy
branky. Domácí se tlačili do vyrovnání,
ale Zavřel si poradil s centrem Mužíka
i s Krejčího dobíháním na přihrávku.
Když Knakal odvrátil centr hostujícího Doležala, našel ve 36.
minutě Mužík krásnou přihrávkou
nabíhajícího Krejčího, ale ten
tváří v tvář Zavřelovi trefil ze 12
metrů jen tělo vybíhajícího gólmana a míč skončil vedle branky.
Poté se převýšovští ubránili dvěma Mužíkovým rohovým kopům a
jednomu trestňáku, ale když
přišel druhý tr. kop, podařilo se
Jiskře srovnat. Míč totiž stačil u
bližší tyče hlavou přizvednout
Krejčí přímo na hlavu Braunovi a
ten se z malého vápna nemýlil –
1:1. Před poločasovým hvizdem
stačil ještě Zavřelovu branku
přestřelit volejem po Mužíkově
přihrávce Braun.
I úvod druhé půle byl ve znamení
domácí aktivity, ale hosté se
ubránili Mužíkovu rohovému kopu
stejně, jako Knakalovu centru. Ve
47. minuty byl domácí špílmachr
Mužík faulován, ale sám postižený z
tr. kopu Zavřelovu branku minul. V
50. minutě zatáhl po levé straně míč
Bárta, postrčil jej nabíhajícímu Braunovi, ale toho zastavil v rozporu s
pravidly v pokutovém území Franc a
byla na světě penalta, kterou Mužík s
přehledem proměnil a otočil skóre –
2:1. Agilní Mužík si vystřelil o pět
minut později, ale z 18 metrů minul
pravou Zavřelovu tyč a stejně se
dařilo vzápětí Došlému, který po akci
zleva minul z šestnáctky vzdálenější
tyč převýšovské branky. Hosté kontro-

Jiří Svátek (asistent Roudnice): „To zhodnocení zápasu je jednoduché. Soupeř nastoupil s tím, že
hraje o záchranu, byl pro to ochotný udělat maximum. Zatímco my jsme pro šanci uchovat jakousi naději
na postup neudělali vůbec nic. Byli jsme všude pozdě, nehrála nám střední záloha. Po vystřídání se to
trochu zlepšilo, ale nechali jsme si po chybě dát ze standardky branku. Sice jsme vyrovnali, ale soupeře znovu
udeřil. Viděl jsem Měcholupy s Chrudimí, kde dostaly trojku. A to byly tragický. Dneska tady předvedly mnohem lepší
výkon. Víc chtěly vyhrát. S výkonem především záložní řady jsem zklamaný.“
Jindřich Trpišovský (trenér H. Měcholup): „Určitě jsme spokojení. Po dlouhé době jsme vyhráli venku. Navíc si troufám tvrdit, že jsme měli i víc šancí, takže ty tři body jsou zasloužené. Musím přiznat, že jsme si docela věřili. Na podzim
jsme měli hodně šancí, především Petr Mikolanda zahodil neskutečné věci a inkasovali jsme od Brožíka. Roudnice hraje v
systému 4 – 4 – 2, snaží se hrát fotbal, není to u ní tolik o pohybu. Předpokládali jsme, že když budeme hrát aktivně, tlačit
se dopředu, můžeme být vyrovnaným soupeřem. Chtěli jsme zároveň hrát poctivě zezadu, soupeře z brejků potrápit. Což
se nám také podařilo. Trochu jsme se báli toho, že domácí budou silní ve vzduchu, Petrášek, Kratochvíl, Svátek a spol., ale
zvládli jsme to. Bodovat venku je vždycky plus.“

vali a domažličtí jen s vypětím
všech sil zastavili dva jejich nebezpečné útoky. Po hodině hry se po
pravé straně protáhl hostující
Franc, našel volného Křelinu, ale
jeho střelu ze 12 metrů Houdek
výborně vyrazil, míč se dostal zpět
ke Křelinovi, ale i jeho hlavičku
Houdek vyboxoval. Domácí zadáci
si z toho ponaučení nevzali a tak
vzápětí zatáhl za záchrannou brzdu
vracející se Bárta, který v poslední
chvíli zmařil rodící se šanci Petříkovi. Hosté byli v této fázi hry ‚na
koni‘ a řádně větrali najednou
děravou domácí obranu, takže gól
visel ve vzduchu. V 66. minutě
ještě Houdek zneškodnil Špidlenův
volej ze 14 metrů po Francově přihrávce, ale o dvě minuty později když
Doležal vyslal kolmici na Petříka, bylo
vymalováno, protože ten se ocitl sám
proti domažlickému gólmanovi a střelou z 10 metrů srovnal na 2:2. Domácí
však zbraně nesložili, ale ze dvou
jejich nebezpečných útoků nezapršelo.
Hrálo se nahoru-dolů, Jan Dvořák

Ve vloženém 34. kole České fotbalové ligy hostila ve středu na Střelnici
Jiskra o záchranu bojující karlovarské „Buldoky.“ Ti v předchozím
zápasu porazili jasného lídra tabulky
FK Kunice přesvědčivě 3:0 a na
tento úspěch chtěli karlovarští navázat i v Domažlicích. Domácí nastoupili bez viktoriánů, ale jak se ukázalo, nemělo to na jejich výkon, plný
bojovnosti a nasazení vliv. Na rozdíl
od předchozích zápasů však tentokrát dokázali proměnit své šance a
lázeňské hosty vyprovodili vysokou
porážkou. Téměř celý zápas měli
domácí více ze hry, častěji ohrožovali Arkenbergovu branku a za to se
vděčným divákům, doprovázejícím
jejich hru častým potleskem, odměnili
šesti krásnými brankami a prvním
jarním domácím vítězstvím.
V úvodu zápasu se dostal ke střele
zpoza šestnáctky domácí Mužík, ale

minul z 25 metrů Houdkovu branku a
v 75. minutě se Kopáč dostal do dobré
pozice, jeho střelu zprava z šestnáctky
však Houdek vyrazil k Urbancovi a
stejně tak vyrazil i jeho střelu z úhlu z
8 metrů. Bídu domácí obrany potrestal
o dvě minuty později Jan Dvořák,
který si nehlídán naskočil na tr. kop
Urbance a hlavou ze 7 metrů opět

Arkenbergovu branku přestřelil. Na
druhé straně stačili domácí srazit
Šímův centr na roh. V 5. minutě se po
Knakalově centru zprava dostal u
vzdálenější
tyče k hlavičce
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otočil skóre – 2:3. Domácí vrhli vše
do útoku a po akci Bárty se hlavou z
10 metrů prosadil po minutě Bezděk
– 3:3. Poté bylo ještě rušno před
oběma brankami, ale Doležal na
jedné a Knakal s Dvořákem na
druhé straně soupeřovy branky
minuli a tak se soupeři rozešli smírně.
Branky: 41. Braun, 50. Mužík PK,
78. Bezděk - 29. Dvořák Josef, 68.
Petřík, 77. Dvořák Jan. Rozhodčí:
Karel Henych, AR1: Vladimír Melničuk, AR2: Pavel Pešek. ŽK: 1:1
(Braun - Urbanec). Diváků: 320.
Jiskra Domažlice: Houdek - Knakal, Chocholoušek, Bauer, Mandous
(41. Došlý) - Štípek (80. Leitl),
Braun, Mužík, Bárta - Dvořák, Krejčí
(69. Bezděk). Trenér: Stanislav Purkart.
SK Převýšov: Zavřel - Franc, Novák
Jakub, Černý, Špidlen - Doležal (88.
Hečko), Dvořák Josef (46. Novák
Pavel), Dvořák Jan, Urbanec - Křelina
(61. Petřík), Kopáč. Trenér: Jan Kraus.

Došlý, ale Arkenberg s problémy
míč zkrotil. O tři minuty později se
protáhl po pravé straně domažlický
Bárta, jeho centr trefil ruku Hucla,
ale penalta se nepískala. Na druhé
straně se do zakončení dostal
Šíma, ale zleva ze 20 metrů Houdkovu branku přestřelil. Ve 12.
minutě napřáhl Bezděk, ale hosté
jeho pokus zblokovali a na druhé
straně skončil Geňův tr. kop vedle
levé Houdkovy tyče. Ve 26. minutě
odcentroval Bezděk zprava, ale
Dvořákův volej z otočky Arkenberg
vyboxoval a hosté míč odvrátili na
roh. Ten rozehrál zprava Bárta,
odražený míč se dostal k Braunovi
a ten jej poslal volejem ze 14
metrů poprvé za záda karlovarského
gólmana – 1:0. Po půlhodině hry Šíma
z tr. kopu domažlickou branku přestřelil a o chvíli později se na druhé straně
vytáhl Arkenberg, když vytlačil hlavič-

Domažlice B - SK ZČE 4:0 (2:0)
Branky: Strejc 2, Bláha, Pyrka; ŽK: 1:1. Benfika, hrající ve stále měněné sestavě, podává rovněž stále proměnlivé výkony.
Tentokrát se posily z A mužstva předvedly a rozhodly zápas jasně ve prospěch domácích.

Přeštice - Domažlice B 5:3 (2:2)
Branky: Mastný 2, Přibáň, Vacík, Zoubek - Bezděk 2, Hošek; ŽK: 3:4. Venku se Benfice příliš nedaří a tento trend bohužel
potvrdila i v Přešticích, kde na body nestačily ani dvě branky Lukáše Bezděka.

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Doubravka - Domažlice 2:1 (1:0)
Domažlice - SK ZČE 1:2 (1:0)
Dorost mladší:
Domažlice - SK ZČE 5:1 (4:0)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice - SK ZČE 6:0 (3:0)
Přeštice - Domažlice 7:7 (4:2) PK 1:2

1. Loko Vltavín
29
2. Kolín
29
3. Kunice
28
4. Chrudim
29
5. Sparta Praha B
29
6. Domažlice
29
7. Zápy
29
8. Roudnice n.L.
28
9. Česká Lípa
29
10. Převýšov
29
11. Chomutov
28
12. Králův Dvůr
29
13. Strakonice 1908 30
14. Horní Měcholupy 29
15. Kladno
29
16. Karlovy Vary
29
17. Písek
29
18. Hlavice
29

16
15
17
14
13
14
13
13
12
10
10
10
10
10
9
8
5
2

8
10
4
6
8
5
8
6
8
11
9
5
5
5
4
7
8
1

5
4
7
9
8
10
8
9
9
8
9
14
15
14
16
14
16
26

46: 33 56
55: 35 55
55: 35 55
54: 36 48
53: 29 47
65: 48 47
39: 24 47
49: 41 45
53: 43 44
37: 30 41
47: 40 39
49: 54 35
35: 47 35
36: 49 35
34: 44 31
36: 53 31
33: 57 23
25:103 7

(11)
(13)
(13)
( 3)
( 2)
( 5)
( 5)
( 3)
( 2)
(-4)
(-3)
(-7)
(-10)
(-10)
(-11)
(-11)
(-22)
(-38)

Domažlice - SK ZČE 0:1 (0:1)
Přeštice - Domažlice 4:1 (3:1)

Česká fotbalová liga sezóna 2012/2013
26. kolo: Hlavice-Kolín 0:1, Kladno-Loko Vltavín 1:2, Domažlice-Převýšov 3:3, Zápy-Strakonice 1908 1:0, Česká Lípa-Písek
2:1, Králův Dvůr-Sparta Praha B 1:3, Roudnice n.L.-Horní
Měcholupy 1:2, Karl. Vary-Kunice 3:0, Chomutov-Chrudim 1:1.
27. kolo: Chrudim-Karlovy Vary 2:0, Horní Měcholupy-Králův
Dvůr 1:0, Sparta Praha B-Česká Lípa 6:1, Písek-Zápy 0:2,
Strakonice 1908-Domažlice 0:4, Převýšov-Kladno 1:0, Loko
Vltavín-Kolín 2:2.
34. kolo: Hlavice-Písek 1:7, Strakonice 1908-Sparta Praha B
1:2, Převýšov-Horní Měcholupy 2:0, Loko Vltavín-Kunice 1:0,
Kolín-Chrudim 2:2, Kladno-Chomutov 1:2, Domažlice-Karlovy
Vary 6:1, Zápy-Roudnice n.L. 1:0, Česká Lípa-Králův Dvůr 0:2.
28. kolo: Hlavice-Loko Vltavín SO, Kolín-Převýšov NE, Kladno
-Strakonice SO, Domažlice-Písek SO, Zápy-Sparta Praha B NE,
Česká Lípa-Horní Měcholupy NE, Králův Dvůr-Kunice NE,
Roudnice n.L.-Chrudim NE, Karlovy Vary-Chomutov SO.
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FOTBALOVý PELPEL-MeL
Trenér Č. Lípy Radim Nečas: „Nemůžeme takhle lehkovážně zahazovat své šance, konečný výsledek
mohl být úplně jiný. Na můj vkus jsme po prvním vstřeleném gólu přestali hrát a nechali jsme soupeře,
aby si vypracoval slušné akce. Druhý poločas jsme opět začali slušně, dali jsme gól, ale pak jsme nepochopitelně znovu přestali hrát. Měli jsme další šance, zápas klidně mohl skončit 4:0 nebo 5:0, ale nakonec
jsme ještě udělali hloupou chybu, z které rezultovala penalta. Do konce utkání jsme se pak strachovali o výsledek. Nechápu velké výpadky v myšlení hráčů, kdy po gólu přestanou hrát a hrají úplně něco jiného, než co jsme si řekli. Proti Písku
nás mohlo mrzet¨neproměňování šancí. Zápas si určitě rozebereme a nemůžeme takto lehkovážně spalovat šance. Konečný výsledek mohl být úplně jiný, ovšem kdyby Písek vstřelil gól, tak jsme mohli ještě ztratit bod, což by bylo nepříjemné
vzhledem k tomu, že jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem. Bohužel nevíme, co je s Moustaphou Ndiaye, který opustil hřiště
na nosítkách. Teprve půjde na vyšetření. Po inkriminovaném souboji ukazoval, že ho něco píchlo v noze, takže půjde do
Liberce na vyšetření. Nechápu, proč se hráči po inkasovaném gólu začali bát o výsledek. Hlavně se zkušenými hráči by
tento stav neměl zacloumat. Je však třeba pochválit i Písek, který se u nás prezentoval dobrou hrou. Hlavně po kontaktní
brance, pak byli nebezpečí až do konce.“

Pavel Jirousek, trenér Chrudimi: „Hodně nám pomohl rychlý a chytrý vedoucí gól kanonýra Holuba,
který mazácky proměnil přímý kop. Dlouho se nám nedařilo skóre navýšit, protože soupeř bojující o
záchranu nic nevzdával. Nakonec jsme výhru pojistili druhým gólem, ale anglický týden jsme zakončili
vítězně po nejslabším výkonu. Oba předchozí remízové zápasy venku jsme sehráli lépe a zasloužili si je
vyhrát."

Daniel Drahokoupil (Kladno): „Prohráli jsme doma, prostě špatné. Máme takové mužstvo, jaké máme.
Chomutov je velmi dobré a solidní mužstvo, ve středové formaci je vidět jednak zkušenost, tak také tvrdost a důraz. To nám chybělo a bylo to vidět. Rozhodla také větší agresivita při standardních situacích
Chomutova. První gól Chomutova byl s faulem, bylo tam postrčení našeho hráče. Druhý gól jsem vůbec
nepochopil, Pikl rozehrával balón, a jakmile ho rozehrál, rozhodčí písknul. Čekal jsem, že se bude přímý kop opakovat, ale
rozhodčí najednou uznal branku. Oba dva góly byly tedy takové podivné. I přesto musím uznat, že síla Chomutova byla
vidět. Je vidět, že se jim daří. Trenéra Roberta Vágnera znám, trénoval jsem ho ve Slavii, takže vím, že tomu fotbalu dává
hodně. Chomutov je prostě v laufu a má šanci se umístit v horní polovině tabulky.“
Robert Vágner (Chomutov): „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Byli jsme celý zápas lepší, akorát na konci měli domácí převahu, když se snažili vyrovnat. Na těžkém terénu jsme hráli dobře kombinačně. Dokázali jsme to otočit, i když
jsme prohrávali. Jsme šťastní a spokojení za výhru.“

Hodnocení trenéra Kunic Haška: „Prohra mrzí, ale nemáme se za co stydět. Hráči dali do utkání maximum co v nich je, ale na domácí to nestačilo. Rozdíl mezi mužstvy je hlavně ve vápnech. Co se týče
držení míče a kombinace jsme lepší než Vltavín, ale jak v defenzivní části, tak v ofenzivní zaostáváme
hlavně v důrazu ve vnitř a okolo vápna a to dnes rozhodlo. Před utkáním jsme si řekli, že důležitý bude
pohyb bez míče a hlavně ochota všech třech útočníků chodit do kvalitního náběhu za obránce Vltavínu. Jak jsem
spokojen s pohybem polařů a jejich rotací, tak musím být nespokojen s herní činností všech útočník, kde vidím hlavní
příčinu neúspěchu v dnešním utkání. První poločas jsme se dostali do dvou velmi slibných příležitostí, první měl po kvalitním uvolnění Kordiak, kdy postupoval sám na brankáře Čabu, ale místo střeli volil nahrávku i přes to, že jsem na taktické
poradě před utkáním hráče nabádal k časté střelbě a řešení situací 1:1 nebo 2:1 kličkou nebo střelou, ale hlavně ne přihrávkou (důvod hodně ofsajdů na Loko). Další šance byla po kombinaci z pravé strany a střele Tenkla. Domácí se dostávali k ohrožení branky hlavně po standartách, které byli hodně nebezpečné, a po jedné z nich nás podržel brankář Tetour.
Poločas skončil 0:0 a to bylo z naší strany málo, protože v této fázi utkání bylo hratelné na Lokomotivě vést. Druhá půle
bylo o tom, kdo dá branku vyhraje. My opět lepší na míči a v pohybu, ale bez brankového efektu. Proč? Chybí nám větší
odvaha a řešení předfinální fáze. Druhé utkání jsme nevstřelili branku (která nám byla uznána-4x ano, ale odmáván ofsíd)
a tak nemůžeme vyhrát. Když jsme byli v největším tlaku, spíše v klidu na míči přišel nesmyslný faul Ilka a z následné
standartky a odraženého míče nikým nekrytý domácí hráč střelou na zadní tyč rozhodl utkání. Naše další snaha o vstřelení
branky skončila buď zákroky dobře chytajícího Čaby, nebo nevyřešením situací našich útočníků. Největší šanci na vstřelení
branky bychom měli po faulu na Kotlíka ve vápně domácích, kdy se měla kopat penalta, ale to je jen můj názor. Nic na
tom nemění fakt, že domácí vyhráli a já jim k tomu gratuluji.“

K utkání citujeme článek z Libereckého Deníku ze dne 23.4. 2012:
"Hosté šli do vedení hned ve 2.minutě. Po centru ze standardní situace z poloviny hřiště přesně tečoval
Smola. Veškerá snaha domácích v dalším průběhu končila před vápnem nebo spíše už na polovině hřiště.
Někteří očití svědkové zápasu tvrdí, že sudí v zápase dvou zachraňujících se týmů Hlavici do žádné šance
prostě nepustil. Lze jen věřit, že jde pouze o názory zaujatých fanoušků a nehraje v tom žádnou roli skutečnost, že sportovním manažerem Chomutova je od začátku jara proslulý " Ivánek " Horník... Pojišťující druhý gól Chomutova padl v 82. minutě, když ránu Pikla z trestného kopu kdosi tečoval ve zdi. " konec citátu.
V této souvislosti je jistě zajímavé a nestandardní, aby zápas přijel pískat rozhodčí Jedlička z Mostu, který je vzdálen cca
20 km od Chomutova a dokonce asistent Šifalda přímo z Chomutova.
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ku Brauna, směřující z 9 metrů k
pravé tyči, na roh. Ve 38. minutě
zatáhl po pravé straně míč hostující
Geňo, ale Houdek jeho střelu ze 12
metrů výborně vyrazil na roh. Když
pět minut před obrátkou hosté srazili
Bártův centr na roh, přišla 41. minuta,
kdy po Bezděkově centru vystřelil
Dvořák, trefil hostujícího Stehlíka do
ruky a byl na světě pokutový kop,
který s přehledem proměnil Mužík –
2:0. Minutu před poločasovým
hvizdem pronikl po levé straně domácí Došlý, zpětnou přihrávkou našel
Dvořáka, který míč posunul na volného Mužíka a ten volejem ze 17 metrů
zamířil k levé Arkenbergově tyči – 3:0.
Aktivita domácích pokračovala i v
úvodu druhého poločasu, ale po
Mužíkově tr. kopu zachytil míč před
nabíhajícím Knakalem hostující gólman. V 50. minutě zakončil akci hostů
střelou nad Houdkovu
branku Šíma a na druhé
straně pálil z 23 metrů,
po Mužíkově přihrávce,
vedle domácí Braun. Poté
se na chvíli chopili aktivity hosté a hned se jim to
vyplatilo. V 54. minutě
rozehrál tr. kop z 25
metrů Šíma, domácí
Bauer ve vzduchu prohrál
souboj s Geňem, který
hlavou z 8 metrů snížil na
3:1. V 56. minutě zamířil
nedůraznou střelou ze 17
metrů vedle karlovarské
branky Matas a o chvíli
později se při závaru
před Arkenbergem, po
akci Bárty, dostal ke
dvěma střelám Došlý a k jedné Dvořák, ale všechny pokusy skončily na
tělech hostujících zadáků. Domácí
opět tahali za delší konec, ale po
Dvořákově centru zprava stačil těsně
před nabíhajícím Bártou odpálit míč
na roh jeden z hostujících zadáků a
poté skončil Mužíkův pokus zleva
vedle vzdálenější Arkenbergovy tyče.
Na druhé straně rozehrál
Geňo tr. kop, ale míč
skončil po teči jednoho z
jeho spoluhráčů vedle
Houdkovy svatyně. Domácí stále více dotírali na
soupeřovu branku, ale
„lázeňáci“ se při závaru
před svou brankou ubránili, když pak Došlý
vybojoval míč, pronikl po
levé straně, stačil jeho
střelu hostující gólman
vyrazit, ale na vyražený
míč nedosáhl nabíhající
Dvořák. Domácí začali
hosty výrazněji přehrávat
ve středu hřiště, kde
svým nasazením a pohybem vyhrávali většinu
soubojů a využívali každé
možnosti k cestě na
Arkenberga. V 66. minutě zahájil své
galapředstavení domažlický Došlý,
když zatáhl míč po levé straně, utekl

střídající Krejčí vedle soupeřovy
branky a na druhé straně se
neprosadili svými centry Hucl a
Huška. V závěru zápasu se pak
počtvrté již neprosadil Došlý, ani
Braun, mířící vedle Arkenbergovy
branky, v 88. minutě zatáhl míč
po levé straně domácí Strejc,
našel Brauna, který pohotově ze
17 metrů vystřelil, ale Arkenberg
jeho střelu výtečně vyrazil ke
Strejcovi a následně zneškodnil i
střelu tohoto domácího obránce,
zprava z šestnáctky. V poslední
minutě nepřekvapil Houdka hostující Šollar a s tr. kopem Šímy si
domažličtí zadáci poradili, aby
mohli začít oslavovat zasloužené
vítězství.
Branky: 26. Braun, 41. Mužík z
PK, 44. Mužík, 66., 69., 76. Došlý
- 54. Geňo.
Rozhodčí:
Michal
Blaschke - Zdeněk Šimek,
Jan Valenta, ŽK: 2:1
(Braun, Matas - Geňo),
diváků 250.
J. Domažlice: Houdek Knakal, Matas, Bauer,
Pyrka - Bezděk (72.
Strejc), Braun, Mužík (81.
Leitl), Bárta - Dvořák
(77. Krejčí), Došlý. Trenér: Stanislav Purkart.

dvěma obráncům a střelou z 10 metrů
překonal soupeřova brankáře – 4:1. O
tři minuty později našel Mužík našlápnutého domažlického kanonýra a
Došlý se zapsal podruhé do listiny
střelců, když z 15 metrů zamířil k levé
tyči – 5:1. Uteklo pouhých sedm
minut a Došlý završil svůj čistý hattrick, když vybojoval míč, utekl hostu-

jícím zadákům a střelou z šestnáctky
zvýšil na konečných 6:1. Poté ještě
mířil po Bártově centru z šestnáctky
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1. FC Karl. Vary: Arkenberg - Hucl, Stehlík,
Huška,
Jankovský Nerad (71. Šollar), Farmačka (46. Túma), Ivasko, Šíma Holub, Geňo (75. Bednář). Trenér:
Zdeněk Procházka.
Reakce trenéra Stanislava Purkarta: „Klukům jsem říkal, aby hráli
stejně jako s Kolínem a Převýšovem,
ale aby nedělali chyby vzadu a úspěch
to přinese. To se potvrdilo. Už první
půli jsme se prosadili
gólově třikrát, po přestávce soupeř snížil,
trochu nám zatrnulo, ale
přišly další tři branky. Pro
Petra Došlého je hattrick
povzbuzením,"
tvrdí
kouč. "V sobotu se Jiskra
představí ve Strakonicích.
Bude to těžký zápas, ale
venku se nám hraje
dobře. Snad to potvrdíme."
„Na utkání v Domažlicích
musíme co nejdříve
zapomenout. Před námi
je zápas v Chrudimi a
rádi bychom si dovezli
nějaké body," přeje si
útočník Marián Geňo,
jenž zaznamenal jedinou
branku karlovarského týmu na hřišti
Jiskry Domažlice.

Z regionálního tisku:
Česká fotbalová liga pokračovala o
víkendu sedmadvacátým kolem.
Domažlice po středě, kdy doma
deklasovaly 6:1 Karlovy Vary, nastřílely v sobotu ve Strakonicích další
čtyři góly.
Chodové si přenesli pohodu z domácího duelu s Karlovými Vary i do
Strakonic, kde předvedli výborný
výkon. Od úvodních minut měli hru
pod kontrolou, získali převahu a
vytvářeli si i vyložené šance. Poprvé
ohrozil svatyni domácích hlavou
Mužík a za chvíli se do dobré šance
dostal Došlý. Strakonická tvrz byla
poprvé zdolána po osmnácti minutách hry, kdy se do černého trefil z
přímého kopu pěknou střelou Mužík.
Za šest minut se hosté radovali
podruhé. Po trestném kopu se míč
dostal k Bártovi a jeho rána skončila
u tyče domácí branky. Náskok hostů
mohl být ještě vyšší, ale ve 37.
minutě chytil brankář Rojík pokutový
kop Mužíka.
Aktivita Domažlic pokračovala i po
změně stran a Strakonice, které
nastoupily v sestavě i s explzeňákem Malakyanem z Českých Budějovic, se prakticky nezmohly na žádný
odpor. A třetí úspěch hostů na sebe
nenechal dlouho čekat. Došlý dostal
míč za obranu, unikl a nedal brankáři vůbec žádnou šanci. To však ještě
v podání Chodů nebylo všechno. Po
rohovém kopu následovala před
domácí brankou skrumáž, míč se
dostal k obránci Bauerovi a jeho
střela se od tyče odrazila do branky.
Další šance hosté nevyužili. Podali
tentokrát ve všech řadách zodpovědný a nadšený výkon. Vysoké
vítězství si plně zasloužili.
Poločas: 0:2. Branky: 19. Mužík,
25. Bárta, 56. Došlý, 66. Bauer.
Rozhodčí: Bloch (SRN). ŽK: 2:2.
Diváci: 40.
Domažlice: Houdek – Knakal,
Chocholoušek, Bauer, Pyrka –
Braun, Matas, Mužík (75. Strejc),
Bárta (84. Leitl), Došlý – Dvořák
(81. K. Krejčí). Trenér Stanislav
Purkart.
Borci domažlické Jiskry nasázeli do
sítí soupeřů ve dvou zápasech dohromady deset branek. A sobotní vítězství 4:0 ve Strakonicích se počítá.
Hosté totiž předvedli naprosto suverénní výkon. Přehrávali domácí ve
všech směrech a jejich výhra se začala rodit už v první dvacetiminutovce.
Za bezbrankového stavu ještě Petr
Mužík a Petr Došlý své šance nevyužili, ale za chvíli to už do domácí branky
začalo padat. Petr Mužík krásně zakroutil do branky přímý kop a za chvíli
po dalším trestném kopu zvýšil povedenou ránou k tyči Jiří Bárta na 2:0.
Pro Jihočechy mohlo bý ještě hůř,
kdyby Petr Mužík proměnil pokutový
kop. To se nestalo a tak Strakonice
ještě žily a šly do druhého poločasu s
jakousi nadějí.

Ta ale vzala brzy za své. Petr Došlý
zužitkoval přesnou přihrávku za obranu ve třetí gól a definitivní podobu
výsledku dal stoper Marek Bauer po
rohovém kopu. Suverénní výkon,
suverénní výhra!
„Podali jsme zodpovědný výkon v
defenzívě i směrem dopředu," pochvaloval si domažlický trenér Stanislav Purkart. A u svého mužstva si
cenil i dalšího důležitého aspektu ve
hře. „Kluci hráli s nadšením, elánem,
byla v tom velká chuť do hry. Nakonec jsme mohli přidat ještě další góly.
Cením si i toho, že jsme domácí prakticky k ničemu nepustili, kromě jednoho náznaku si prakticky nevytvořili
žádnou šanci,"
viděl duel domažlický
lodi- 4 vod.

Další nepovedené představení strakonické farmy prvoligového Dynama
vidělo na Fezku pouhých čtyřiadvacet platících diváků.
Na třetí ligu návštěva žalostná,
dokonce i na strakonické poměry
rekordně nízká, navíc tak třetina z
těch fanoušků dorazila z Domažlic.
A tato minivýprava hostujících fanoušků se po závěrečném hvizdu
právem radovala ze zasloužené
výhry. Jejich hráči měli po celé
utkání hru jasně ve své moci, byli
daleko fotbalovější, rychlejší, agresivnější, jejich hra měla organizaci i
herní koncepci. „Domažlice hrály
velice dobře, byly jasně lepší a
vyhrály po zásluze," uznal asistent
strakonického kouče Petr Skála.
Hosté se na těžkém, podmáčeném
hřišti od začátku pustili do soupeře s
vervou a hned v 6. minutě měl
Mužík dvě velice slušné příležitosti,
míč ale poslal hlavou a pár vteřin
nato i nohou pokaždé nad břevno
domácí branky. Všechno si domažlický útočník vynahradil v 18.
minutě, kdy Sláma ve vzdušném
souboji dva metry před vápnem
postrčil Dvořáka a z nařízeného
přímého kopu Mužík poslal míč
ukázkově přes zeď za záda bezmocného brankáře Rojíka – 0:1.
Pět minut nato kopali přímý kop
prakticky z téhož místa na druhé
straně hřiště i domácí, to když únik
Ježdíka zastavil na hranici vápna
Bauer zezadu jen za cenu žluté
karty, arménský reprezentant Malakjan však Houdkovu svatyni překopl. Zbytek poločasu patřil však
opět hostům. Ve 24. min. Bárta po
rozehraném trestném kopu z levé
strany poslal míč k zadní tyči – 0:2.
Čtyři minuty nato vyslal ostrou ránu
z vápna Došlý a míč jen o chloupek
minut pravou tyč. Ve 37. minutě
Mužíka ve slibné šanci zahákl zezadu Wermke a německý sudí bez
váhání ukázal na značku pokutového kopu. Míč si postavil sám faulovaný Mužík, jenže Rojík jeho střelu
doprostřed brány vyrazil a z následné dorážky dobíhající Bárta Rojíkovu
branku z malého vápna přestřelil.
Hosty ale neproměněná penalta mrzet
nakonec nemusela. Krátce po změně
stran si totiž Došlý před vápnem
narazil balon s Braunem a nekompromisní ranou prostřelil Rojíka na 0:3. A
v 67. min. Bauer po závaru v domácím vápně z vápna „angličanem"
potupu domácího týmu pečetil na
drtivých 0:4. Až čtvrt hodiny před
koncem si domácí fotbalisté připsali
první střelu, mířící přímo na domažlickou branku. Vyslal ji střídající Repa z
dobrých pětadvaceti metrů a gólman
Houdek ji bezpečně kryl.
Strakonice: Rojík – A. Dvořák, Halama, Sláma (46. Slavík), Riegel –
Wermke, Ježdík, Javorek (74. Repa),
Petráň, Malakjan – Vaněk (46. Cihlář).

FC Písek

První doložená zmínka o kopané v
Písku se datuje rokem 1908, kdy
došlo k prvnímu meziměstskému
utkání Písek – Strakonice. K utkání
došlo na vojenském cvičišti v Purkraticích. Toto umístění prvního hřiště bylo
odrazem postoje radních a zejména
školství k této hře o čemž svědčí
článek v Píseckých listech z té doby:
„Podívejme se dnes na děti jdoucí po
ulici. Jeden kamínek nenechají bez
kopnutí. A kde dvě, tři děti pohromadě hrají si, nevidíte hráti nic jiného
než kopanou. Hra ta se ujala mezi
naší mládeží a je jim nejmilejší zábavou. Hra je to nebezpečná, surová,
divokou vášeň vzbuzující. Kopaná
neušlechťuje, ale surový. To je dokázáno. Naší povinností je hru tuto z
programu dětských her odstraniti,
zakázati. K tomu právo máme. Rodiče
budou jistě souhlasiti."
Branky byly stavěny před zápasem a
po skončení se rozebíraly. Při tréninku
i při zápase hlídkoval vždy jeden z
hráčů, nehrozí-li nebezpečí právě ze
školy. Na jaře roku 1910 se spojil
bruslařský a tenisový kroužek a 7.
června výnosem místodržitelství vznikl
SK Písek v němž se soustředil i odbor
kopané. První oficiální oddíl kopané.
Od té doby vzniklo a zase se rozpadlo, přejmenovalo, sloučilo a rozdělilo mnoho fotbalových klubů.
Od SK přes Meteor, Mars, Studentská
XI., Čechie, FK Písek, Pootavský tým,
Slavoj, SK Viktorie, AFK Rudá hvězda,
SK Union, Orinoko, DSK, SKP, ČAFK,
ČASK, ČSSZ Sokol, ZSJ, PDA, Tatran,
Elektro-Praga, Sokol Armasvit, Otava,
Spartak, Jitex VTJ až po dnešní Fotbalový klub FC Písek.
Během let se měnila i hřiště. První v
Purkraticích, druhé na tržnici u ne-

mocnice, dále vzniklo hřiště v kasárnách, V Lipách u Bartuškovi pily (dnes
Peny market), na výstavišti, za lesnickou školou, fotbalová Dukla a 10. 8.
1977 dnešní FC - velká tráva a 26. 8.
1978 tráva malá. V Písku se narodili a
naučili hrát fotbal i hráči, kteří poté
zamířili do větších a slavnějších mužstev. Mezi nimi Jaroslav Jiran z SK
přes Čechii Karlín do AC Sparta Praha;
Dr. Kotrouš z SK hrál za národní
vysokoškolské mužstvo v Paříži; Jan
Říha z SK do AC Sparta Praha a reprezentace, hrál na MS 1938, člen Klubu
ligových kanonýrů; Vojtěch Baloušek
za 2. světové války hrál za Slovan
Vídeň; Emil Svoboda do Viktorie Plzeň
a dál do Sparty a reprezentace; Zdeněk Pičman přišel ze Slavie K. Vary na
vojnu do PDA Otavan Písek a odtud
do Slávie Praha (tehdy Dynamo), v
Hradci Králové hrál PMEZ, reprezentoval na olympiádě v Tokiu; Jan Thorov-

ský do Sklo-Union Teplice; Roman
Vonášek v Plzni a Spartě Praha; Michal Polodna v Příbrami, Blšanech a
Bohemians a možná ještě další o
kterých nejsou bohužel žádné záznamy. Za dlouhou dobu hraní fotbalu v
Písku působila jednotlivá mužstva v
různých soutěžích. Muži od župních
přes krajské přebory po divize a zase
zpět. Mládež až po nejvyšší republikové soutěže, poprvé dorost za 2. světové války. Dnes sídlí FC Písek se svými
třemi mužstvy dospělých a třinácti
mládežnickými mužstvy (včetně přípravek) v moderním areálu, který
navíc čekají další výrazné investice.
Za to patří městu Písek a všem, kteří
se na tom podílejí velké poděkování.
Věříme, že takto investované prostředky přinesou sportovní vyžití,
radost a pohodu nejen sportovcům,
ale i široké písecké veřejnosti.

Statut klubu: Fotbalový klub FC Písek je občanským sdružením.
Orgány klubu: Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada. Statutárním orgánem, jenž
řídí činnost sdružení, rozhoduje o všech záležitostech sdružení a jedná jeho jménem je výkonný výbor.
Výkonný výbor se při své činnosti řídí stanovami klubu, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
Práce s mládeží v FC Písek: motto: “Studium a fotbal v Písku”
FC
Písek je zařazen do projektu intenzifikace Českomoravského fotbalového svazu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Sportovních středisek mládeže (SpSM) a Sportovních center mládeže (SCM). Činnost těchto center umožňuje hráčům našich mládežnických mužstev spojení kvalitního tréninkového procesu s možností studia v partnerských
školách a učilišti. V žákovské kategorii SpSM jsou to základní školy T. Šobra a E. Beneše. V dorostenecké kategorii SCM
jsou to střední školy SPŠ a VOŠ, Obchodní akademie, Lesnické školy, Gymnázium, SOŠ a SOU. Ubytování již od 6. třídy
základní školy nabízí Domov mládeže v Písku. Součástí práce Vedoucích trenérů SpSM a SCM je i zpětná kontrola docházky
a studijních výsledků našich hráčů.
Mužstva FC Písek: Muži A - Česká fotbalová liga, Muži B Krajský přebor, U 19 - Česká liga dorostu, U 17 - Česká
liga dorostu, U 16 - Česká liga dorostu, U15 - Česká liga žáků, U 14 - Česká liga žáků, U 13 - Česká liga žáků, U 12 - Česká
liga žáků, U 11 - Krajský přebor starších přípravek 5+1, U 10 - Okresní přebor starší přípravka 5+1, U 9 - Krajský přebor
mladších přípravek 4+1, U 8 - Okresní přebor mladší přípravka 4+1, U 7 - Okresní přebor mini přípravka 4+1, Stará garda
- SG nehraje pravidelnou soutěž. Kontakt: Fotbalový klub FC Písek, o.s., Číslo oddílu: 305026, Adresa: Burketova 303,
397 01 Písek, IČ: 43852483, DIČ: CZ43852483, Tel., fax: +420 382 271 192, E-mail: fcpisek@volny.cz, Bankovní spojení:
Převzato z webu FC Písek
21331271/0100.
V letošním ročníku ČFL se Písku tolik nedaří a po
mnoha, někdy zbytečně ztracených bodech, mu po
29 odehraných kolech patří předposlední 17. místo 5 v tabulce se ziskem 23 bodů a skórem 33:57.

