Horní řada zleva: Petr Hutta, trenér brankářů; Martin Knakal; David Kůžel; František Dvořák; Marek Bauer; Milan Braun; Lukáš Bezděk;
Petr Mužík; Mateusz Pyrka; Petr Churý sekretář oddílu.
Střední řada zleva: Jiří Stříbrný, skaut; Karel Trněný, vedoucí mužstva; Martin Hoffmann; Libor Bláha; Adam Beránek; Ondřej Chocholoušek; Zdeněk Kasýk; Daniel Pyrka; Jiří Bárta; Jiří Pojar, mediální pracovník; Jan Šturma, masér; MUDr. Libor Bláha, lékař.
Dolní řada zleva: Dan Houdek; Petr Došlý; Pavel Wolf, sportovní ředitel; Jaroslav Ticháček, prezident oddílu; Stanislav
Purkart, trenér; Luděk Leitl; Jakub Čapský.

Další tabulky a výsledky

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

25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25

20
15
10
10
9
10
10
9
8
9
7
8
6
6
6
2

3
6
10
9
11
6
5
6
8
5
9
4
9
6
5
6

2
4
5
6
5
8
10
10
9
11
8
13
10
13
14
17

57: 22
43: 22
34: 25
38: 32
33: 25
47: 37
35: 23
37: 42
25: 25
33: 44
39: 38
41: 39
27: 37
31: 46
24: 51
22: 58

63
51
40
39
38
36
35
33
32
32
30
28
27
24
23
12

(27)
(15)
( 4)
( 3)
(-1)
( 0)
(-4)
(-3)
(-7)
(-7)
(-6)
(-11)
(-12)
(-12)
(-16)
(-24)

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

25
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
24
24
25
25
24
24
25
25
25
25
25
24
25
25
24

21
19
16
11
13
10
10
11
9
10
8
7
7
6
6
5
18
16
15
13
13
8
11
11
9
9
9
10
7
7
7
1

3
3
4
6
5
6
5
2
6
2
5
4
3
4
2
2
1
4
5
7
3
8
4
3
5
5
3
1
5
4
2
6

1
3
5
8
7
10
10
12
10
13
12
13
15
15
17
18
6
4
4
5
9
8
9
11
11
11
13
14
12
14
16
17

80: 24 67
58: 22 60
68: 28 53
47: 37 45
59: 31 44
44: 51 39
45: 41 38
44: 37 37
42: 56 36
48: 46 34
33: 52 32
29: 48 26
32: 52 25
23: 58 24
33: 63 21
28: 67 18
75: 29 56
64: 28 53
56: 27 51
69: 38 50
57: 46 42
43: 39 40
50: 53 39
41: 49 36
37: 44 35
52: 61 34
60: 74 32
46: 63 32
29: 45 30
42: 64 26
43: 73 24
30: 61 11

(30)
(21)
(16)
(3)
(5)
(-3)
(-1)
(-4)
(-3)
(-7)
(-10)
(-11)
(-15)
(-14)
(-16)
(-22)
(19)
(16)
(14)
(10)
( 3)
(-4)
( 1)
( 0)
(-4)
(-4)
(-9)
(-8)
(-10)
(-14)
(-16)
(-27)

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
15
13
14
11
10
8
8
8
8
5
5
3
2

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

2
3
4
5
7
8
8
9
12
12
12
12
16
16

78: 35 51
67: 28 50
60: 32 45
75: 34 44
48: 40 38
67: 49 34
52: 57 33
41: 48 31
28: 42 26
54: 66 25
46: 73 21
43: 56 20
30: 71 12
19: 77 11

(21)
(18)
(10)
(11)
(3)
(0)
(-1)
(-5)
( -5)
(-8)
(-11)
(-14)
(-19)
(-21)

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

SO,
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Štěchovice-Aritma Praha 19.05. 17:00 NE.

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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V závěrečném kole České fotbalové
ligy hostila rozjetá Jiskra na svém
trávníku 7. celek tabulky, kterým byla
se ztrátou pouhých 4 bodů východočeská Chrudim. Po dopolední prohře sparťanské
rezervy a páteční výhře
Roudnice sice již nikdo
nemohl 5. místo Jiskry
ohrozit, ale vítězstvím by
si Chodové ještě o příčku
polepšili a dostali se právě
před Roudnici. Trenér
Purkart měl k dispozici
celý kádr, včetně uzdraveného Mandouse a tak se
čekal výsledek, který by
vylepšil celkovou pasivní
bilanci Jiskry ze vzájemných zápasů s Chrudimí.
V prvním poločasu byli
domácí aktivnější a mnohem častěji zaměstnávali
chrudimskou defenzívu,
ale šance si vypracovali i
hosté. Jediná trefa Dvořáka rozhodla o tom, že se
do kabin šlo lépe domácím. Ti začali podle stejných not i v úvodu druhé půle, ale po
druhém Dvořákově gólu jakoby jim
‚došla šťáva‘ a přepustili iniciativu
hostům, kteří je na dlouhé minuty
uzamkli před vlastní šestnáctkou a
neustále ohrožovali Houdka v domácí
brance. Domažličtí se snažili hrát na
brejky, ale těm chyběla finální přihrávka nebo se míči do cesty postavil
brankář Vostradovský, stejně jako
Houdek na druhé straně a proto se už
diváci dalších gólů nedočkali.
V úvodu zápasu zamířil domácí Mužík
z 20 metrů vedle pravé chrudimské
tyče a vzápětí stačil Knakalův centr

zprava vyboxovat Vostradovský k
Pyrkovi, jehož volej z 23 metrů mířil
nad branku. Ve 4. minutě napřáhl
opět Mužík, ale z 18 metrů byla jeho

střela nepřesná. Vzápětí musel Vostradovský ven z branky, aby zažehnal
nebezpečí v podobě našlápnutého
Bezděka, jemuž stačil míč sebrat.
Hosté poprvé vystřelili na Houdka v 7.
minutě, ale Vladykův pokus domácího
gólmana z klidu nevyvedl. Hned z
protiútoku přiťukl patou Došlý míč na
nabíhajícího Mužíka, ale tomu pádem
pod nohy zmařil rodící se šanci chrudimský brankář. V 11. minutě pronikl
po levé straně domácí ‚rychlík‘ Bárta,
ale jeho centr stačil před číhajícím
Dvořákem hlavou přizvednout Linhart.
O
dvě
minuty
později
se
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pěkně ‚vymotal‘ ze sevření
dvou obránců domažlický Došlý a jeho
střílený centr nasměroval jeden z
chrudimských obránců z 8 metrů nad
vlastní branku. Roh
rozehrál ve 13. minutě
zleva Mužík, u bližší tyče
si na míč naskočil Dvořák a hlavou je poslal k
zadní tyči – 1:0. Hned
po rozehrání se na
druhé straně dostal do
velké šance Dostálek,
ale Houdka neprostřelil.
Domácí útoky se valily
na soupeřovu branku
jako mořský příboj, ale
když v 16. minutě přenechal Došlý pěkný
Bezděkův centr zprava
Dvořákovi, ten na míč v
běhu těsně nedosáhl a
bylo po šanci. Hosté v
této fázi zápasu podnikli
několik
akcí,
které
většinou skončily centrem, se kterým si
domácí defenzíva poradila. Ve 22. minutě však
způsobili před Houdkem chaos, zakončený Drahošovým centrem a Vladykovým volejem zleva z šestnáctky, se
kterým si ale domácí gólman poradil.
Z protiútoku se dostal v pádu do
zakončení z 10 metrů Mužík, ale
Vostradovský výborně v rovněž pádu
míč zachytil. Ve 25. minutě byl blízko
vyrovnání chrudimský Vácha, ale po
Vladykově centru mířil hlavou z 10
metrů nad domažlickou branku. Vzápětí na druhé straně stačili hosté
odvrátit Braunovu hlavičku po Pyrkově
centru zprava. Po půlhodině hry byla
na světě tutovka domácích, když Bárta

vystihl špatnou Drahošovu malou
domů, ale z 10 metrů trefil jen tělo
padajícího Vostradovského, který míč
vyrazil na roh. Hosté se poté ubránili i
při závaru před svojí brankou ve 36.
minutě a když pak po dlouhém sólu
domácího Bezděka na
jeho centr nedosáhl
nabíhající Došlý a dvě
minuty před obrátkou
výborně Vostradovský
zneškodnil
pumelici
Knakala z 20 metrů, šlo
se do šaten.
Hned po obrátce si s
centrem Došlého poradil chrudimský brankář
a v 51. minutě se po
Mužíkově
tr.
kopu
dostal k hlavičce z 8
metrů Bauer, ale mířil
nad břevno. Aktivní
Došlý se o minutu
později pěkně uvolnil,
od brankové čáry zpětnou přihrávkou našel
Dvořáka, ale jeho střelu
z 8 metrů stačili hosté
zblokovat na roh. Ten
rozehrál zprava Bárta a
Dvořák poslal hlavou
míč z 8 metrů nad
chrudimskou klec. V 54. minutě zatáhl
míč po levé straně Došlý, a ačkoli byl
sám v dobré pozici, nesobecky přihrál
našlápnutému Dvořákovi, který se ocitl
sám proti Vostradovskému a ze 12
metrů zvýšil na 2:0. V tu chvíli jakoby
domácí zadřeli motor, přestali hrát a
nechali se zatlačit před svoji šestnáctku. Když zneškodnili dva centry hostů
do své šestnáctky, dostal se po hodině
hry do velké šance zkušený Holub,
když po Luptovského centru zprava
osamocen hlavičkoval u vzdálenější
tyče, ale jeho pokus z 8 metrů mířil do
Houdkových rukavic. Z protiútoku
našlápl Mužík po levé straně, probil se

V pondělí 8. července se poprvé po
krátkém letním volnu hráči A týmu
Jiskry sešli k prvnímu tréninku při
zahájení letní přípravy na sezónu
2013/2014.
Kromě známých tváří se objevili Zdeněk Kasýk z Vejrpnic, z Viktorie Plzeň
přišli na zkoušku Končal a Hoffmann, z
Horažďovic cizinci Butnaru a Kirinčuk,
objevil se i slovinský stoper Irnbeck a
po odstoupení Chrástu z divize se vrátil
do přípravy i Patrik Hulina.

B. Sokolov - J. Domažlice 2:0 (0:0)

Po bezbrankové první půli se ve druhém poločase baníkovci dočkali. V 66.
minutě otevřel skóre Jakub Dvořák II.
O několik minut později se hlavou trefil
Zbyněk Vondráček, který tak pečetil
sokolovské vítězství 2:0.
V obraně Baníku se podruhé představil

až k brance, ale jeho střelu z těžkého
úhlu z 8 metrů padající Vostradovský
tělem vyrazil. V 63. minutě nedosáhl
na Bártův centr zleva Dvořák a hosté
míč odklidili na roh. O šest minuty
později s chutí hrající Došlý poslal

dopředu rovněž velmi aktivního Dvořáka, ten se dostal ke střele z 12 metrů,
ale Vostradovský opět výborně tělem
míč vyrazil. Na druhé straně po Řezníčkově centru hlavičkoval z 15 metrů
vedle Houdkovy branky Vácha. V 72.
minutě se po Dvořákově přihrávce
dostal ke střele Mužík, ale volejem z
15 metrů trefil jen chrudimského
zadáka. Hrál se fotbal nahoru – dolů,
který se musel divákům líbit. Po Vladykově tr. kopu zamířil volejem zpoza
šestnáctky vedle Houdkovy branky
Radouš a vzápětí musel na zem domažlický gólman, aby zneškodnil
průnik Váchy. Pak si domácí poradili s

stoper Stanislav Nohýnek, jenž je
novou tváří v kádru Baníku. Sokolov
začal utkání aktivně a již v první minutě měli naši hráči šanci ke skórování.
To se dobrou akcí prezentoval podhrotový útočník Kobylík, který středem
hřiště vyslal do šance Jurdíka. Jeho
střelu brankář Domažlic stačil vyrazit a
následná Jurdíkova dorážka nebyla
dostatečně přesná. O deset minut
později vyslali baníkovci z vlastí poloviny dlouhý nákop, který překvapivě
propadl až za nedůraznou obranu
Domažlic a Milan Jurdík tak mohl pádit
sám na brankáře. Jeho sólo ale na
poslední chvíli zastavil jeden ze stoperů soupeře, který přesným skluzem
obral Jurdíka o balon. Baník byl ale v
úvodu utkání aktivnějším týmem a
diktoval tempo hry. Po necelé půlhodině hry měli baníkovci k dispozici rohový kop, který rozehrával Kobylík. Jeho
centr směřoval na hlavu No-
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tr. kopem chrudimského Linharta, ale
své mužstvo Houdek opravdu podržel
v 78. minutě. Hosté vytvořili před jeho
brankou obrovský závar, ke střelám
zblízka se dostali postupně Mastík,
Vácha a Vladyka, ale ‚Houdini‘ je
všechny
reflexivně
vyrazil a zneškodnil
během pár vteřin tři
tutovky hostů. Chrudimští poté nic nevytěžili ani ze dvou následných rohů. V 84. minutě se na druhé straně
uvolnil Pyrka, centrem
zleva našel Došlého,
ale jeho pohotovou
střelu z výšky, opět
výborným
zákrokem
zneškodnil Vostradovský. V závěru zápasu
ještě zamířil Vácha
zleva
nad
domácí
branku, těsně před
nabíhajícím
Došlým
pádem na zem vyrazil
míč chrudimský gólman
a tečku za utkáním
udělal v 89. minutě
chrudimský
Vácha,
který z 20 metrů Houdkovu branku minul.
Branky: 14. a 54. Dvořák.
Rozhodčí: Ondřej Kožár - Václav Kubec, Petr Štrincl. ŽK: 2:2 (73. Strejc,
76. Dvořák - 37. Drahoš, 65. Langr).
Diváků: 280.
Jiskra Domažlice: Houdek - Knakal
(66. Strejc), Matas, Bauer, Pyrka Bezděk (63. Jarina), Braun, Mužík,
Bárta (79. Mandous) - Došlý, Dvořák.
Trenér: Stanislav Purkart.
MFK Chrudim: Vostradovský - Drahoš
(56. Řezníček), Linhart, Radouš, Adámek - Luptovský (80. Jarosz), Vácha,
Mastík, Dostálek - Holub (62. Langr),
Vladyka. Trenér: Pavel Jirousek.

hýnka, který v obležení bránících hráčů
hlavičkoval těsně vedle. Největší šance
Domažlic přišla ve 36. minutě. To hráči
v červeném rozjeli útočnou akci po
pravé lajně, po které následoval centr
na malé vápno. Tam si na míč naskočil
jeden z útočníků Domažlic a jeho
hlavička pořádně protáhla Dvořáka I. v
brance Baníku, který vytasil fantastickou robinsonádu a zabránil jistému
gólu. Ke konci poločasu Domažlice
viditelně ožily a hra se tak vyrovnala.
Žádnou další šanci už ale několik
desítek přihlížejících diváků neviděl a
první půlka tak skončila 0:0.
Do druhé půle trenér Jindra výrazně
prostřídal. Trenér Domažlic, Stanislav
Purkart, dokonce na kvalitně připravený trávník poslal téměř kompletně
obměněnou jedenáctku. Výraznou
postavou druhého poločasu byl střídající David Vaněček v dresu Baníku,

na, jednoho z nejlepších v Domažlicích.
Kdyby dal ´béčku´ to, co dával nám v
dorostu, šlo by nahoru. Vzpomínat
budu i na Libora Žáka, který nám
mladým dal šanci prosadit se v diviz-

ním A – týmu a byl spravedlivý. Třeba
když do Domažlic přišel Dochtor z
Králova Dvora a nebyl ve formě, hrál
jsem já. To už si dnes žádný trenér
nedovolí," domnívá se mladík, který za

trenéra Zdeňka Michálka dostal šanci
okusit dokonce i třetí ligu…

Zdroj: Domažlický deník

Roudnice porazila v generálce na ligu Lovosice 3:2 a v letní přípravě tak neprohrála. S trenérem Pavlem Janečkem jsme si
povídali o posledním zápase, o tom jak probíhala letní příprava, zda má jasno o sestavě, o hráčském kádru a doslova vražedném rozlosování.
Pane trenére. Je vůbec štěstí, že se v dnešním zápase nikdo nezranil...
Máte pravdu, zápasy s Lovosicemi jsou vždy vyhrocené a do budoucna musíme zvážit, zda pro nás tato utkání mají smysl. V
nervózním a velmi tvrdém utkání jsme nakonec vyhráli 3:2, ale s fotbalem to nemělo nic společného.
Jaká vládne spokojenost s letní přípravou?
Letní příprava proběhla bez větších potíží. Prakticky se nám vyhýbala větší zranění, za což jsem velmi rád. V přípravě jsme
neprohráli jediné utkání, takže i v tomto směru vládne spokojenost.
Máte už jasno o sestavě, která nastoupí v 1. kole v Domažlicích?
Vzhledem k tomu, že máme v současné chvíli velice vyrovnaný kádr, tak budu ještě nad sestavou přemýšlet.
Jak to vypadá s hráčským kádrem. Odejde někdo, nebo naopak někdo přijde?
Toto je spíše otázka pro vedení klubu, ale vzhledem k tomu, že již nejsme farmou Teplic, tak by měl být náš kádr devatenáctičlenný.
Máte doslova vražedné rozlosování. Jaké je vaše přání pro úvod podzimní části?
Ano, první tři kola jsou opravdu vražedná. Pro nás je ale důležitější jít zápas od zápasu s pokorou a skončit po podzimní části
na co nejlepším místě, ideálně do páté příčky, tak abychom byli v kontaktu s mužstvy na vrcholu tabulky.
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Jaká byla z Tvého
torkou Plzeň, která jede na vítězné
do branky a že ta konkurence v brance
pohledu letní příprava?
vlně, že tu vlnu převezmeme i my.“
zvýší naši kvalitu v defenzívě. V sou„Myslím, že co se týká kvantity, tak ty
Cíl A mužstva je tedy jasný. Jaký
časnosti máme dá se říci zdvojené
cíle, které jsme si stanovili jsme spĺnili.
cíl byl stanoven pro B mužstvo?
skoro všechny posty a bude hodně
Hráči absolvovali kvantum tréninků a
„Byl bych rád, kdyby se ‚Benfika‘ umíszáležet na tom, jak jednotliví hráči své
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Mladý fotbal

fotbalové sezóny jsem
DOROST
prezidentovi fotbalového

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:
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Předchozí dvě nabídky dělat asistenta
trenéra A mužstva Jiskry nepřijal, na
třetí výzvu už kývl. Třiačtyřicetiletý
Vojtěch Fořt je novým trenérem rezervního mužstva.
Asistenty mu budou dělat
trenér dorostu Martin Steinbrücker a sekretář klubu Petr
Churý.
Kromě Fořta byl ve hře ještě
dlouholetý trenér Klenčí a
naposledy týnského FC
Dynamo Miroslav Moravec a
Josef Kožíšek, který po
odchodu z 1. FC H. Týn
působí v Kamenném Újezdě.
Fořt začínal s fotbalem ve
Kdyni, v době studií hrál v
Německu. Krajský přebor
okusil v Klatovech. Hráčskou
kariéru zakončil v Tlumačově
a ve Kdyni, kde pak začal
trénovat. S Tlumačovem
postoupil do I. B třídy.
Fořt přebírá tým ´zlobivých
dětí´ po Ivanu Rybárovi, který si po
marném hledání společné řeči s částí
hráčů chce dát od fotbalu pauzu a
nabrat novou chuť. „Přebírám tým po
vynikajícím trenérovi. Rozhodující pro
mne bylo, že do toho se mnou půjdou
Martin Steinbrücker a Petr Churý," řekl
nový kouč při oficiálním představení
na Střelnici. „Benfiku tvoří mladí a
šikovní hráči, bezpochyby vynikající

V sousedním Bavorsku si mnou r u ce. Z Domažlic získali obránce Jakuba
Strejce. Šestadvacetiletý bek odchází z
Jiskry po šesti a půl letech.
Rodák z České Kubice, který působil i
ve Viktorii Plzeň, divizní Doubravce a
po příchodu do Domažlic absolvoval s
Jiskrou spanilou jízdu z krajského
přeboru až do třetí ligy, kde však kvůli
velké konkurenci nehrál tolik, jak by si
přál. „S Jiskrou jsme se rozešli v dobrém, vše je dojednáno. Budu víc hrát,"
říká ofenzivní bek, jenž podle mnohých
fanoušků měl na jaře formu a měl
dostat větší šanci ukázat se v lize.
Strejc v pátek ve svém novém působišti absolvoval úvodní trénink před
blížící se sezonou. SV Obertrübenbach,
klub z malé vesničky u Schwandorfu,
letos s náskokem čtrnácti bodů vybojoval postup z Kreisklasse Ost do
Kreisligy Ost a v nové sezoně jej mimo
jiné čeká třeba derby s Furth im Waldem nebo pikantní duel s SV Neubäu,
kde působí další hráč Jiskry Tomáš
Bahleda. „V klubu vládne po mohutných oslavách postupu velká euforie,
úspěch dobře vnímají i sponzoři. Hřiště
je po rekonstrukci, nová je i tréninková plocha," líčí poměry v klubu brankář Petr Hutta, který byl u postupu a
ve svých jedenačtyřiceti letech byl
vyhlášen nejlepším hráčem soutěže. Z
Čechů dále v týmu působí útočník
Jaroslav Beneš z Klatov.

fotbalisté. V některých zápasech jim
však scházela větší chuť a zápal. Mým
hlavním cílem je dělat to tak, aby to

bavilo nás i hráče," uvedl dále.
Nové trenérské trio tuší, že stěžejní
bude posun v hlavách hráčů. „Pro nás
býval fotbal vším. V dnešní době mají
hráči spoustu jiných zájmů a lákadel.
My je musíme je přesvědčit, aby byli
ctižádostivější a byli hrdí na to, že
mohou být platní i pro áčko," shodují
se.
Rezerva Jiskry zahájila letní přípravu

„Tlačila nás bota v obraně, kde se
za sezonu vystřídali čtyři hráči. Kuba
se na prvním tréninku uvedl skvěle,
trenér s ním počítá na post stopera.
Měl by určitě i na vyšší soutěž. Kreisliga je na úrovni naší I. A třídy či krajského přeboru, ale ne každý fotbalista
z Čech přechod zvládne. Hráčů z
divize, kteří to nezvládli, bylo dost.
Hraje se důrazně, šanci dostávají
mladí hráči, takže fyzicky jsou na tom
všichni hráči dobře," přibližuje Hutta.
Sedmnáct let patřil Jiří Hartl neodmyslitelně k hlavním postavám fotbalové
Jiskry. Za Domažlice hrál od šesti let a
nastřílel přes 150 gólů. Teď Střelnici
opouští…
Třiadvacetiletého útočníka před časem
oslovil Chotíkov, on však slíbil, že
sezonu dohraje v Jiskře. „Přesto už od
čtvrtého kola trénuji v novém působišti, protože v Domažlicích na tréninku
to byla ve čtyřech nebo pěti lidech
zoufalost. Parta, která tam byla odmala, přestala existovat. Nefungovalo to
na trénincích ani při zápasech a otrávenost byla na hřišti vidět," říká Hartl
otevřeně.
Za vším jsou podle všeho velkorysé,
leč nenaplněné sliby vedení klubu
ohledně cestovních náhrad hráčům
rezervy a odměn za výhry. To se
zjevně projevilo i na vztahu hráčů k
jinak respektovanému trené-
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8. července na hřišti v Újezdě. „Naše
představa je, že bychom trénovali
společně se starším dorostem. Dva
tréninky by byly řádné a
jeden zaměřený na herní
situace a nácvik standardek," říká Fořt.
Nový kouč ještě nemá
jasno, kolik hráčů ze stávajícího kádru do přípravy
nastoupí. „Z dorostu vychází devět hráčů. Počítáme s tím, že hráči jako
Stróž, Buršík, Hlaváč či
Šimůnek se už začnou
prosazovat v dospělém
fotbale," říká Steinbrücker.
„Pokusíme se mužstvo
doplnit i o několik talentovaných hráčů z okresu,
kteří by časem mohli usilovat o místo v kádru áčka,"
dodává Churý.
Nad výběrem vedení klubu
někteří kroutí hlavou a
poukazují na nedostatek zkušeností
nového kouče s nejvyšší krajskou
soutěží. Když si ale uvědomíme, co
Benfice v poslední sezoně scházelo,
nemusí být volba dobrého hecíře,
psychologa a vyjednavače zas tak
špatná…

Zdroj: Domažlický deník

rovi Ivanovi Rybárovi. „Vždy jsme hráli
za Domažlice zadarmo, na druhou
stranu chápu, že když někdo odejde
studovat a musí na tréninky dojíždět,
stojí to v dnešní době dost peněz.
Podle mě ale vedení prostě nemělo nic
slibovat, a nemuselo to tak dopadnout," míní Hartl.
Chotíkov jej získal na hostování, on
sám věří, že z toho bude po roce
přestup. Do Domažlic se vracet nechce, v novém působišti je navýsost
spokojen. „Je tu super parta. Na tréninku se maká, chodí nás kolem třinácti, takže se dá něco dělat. Trenér
Jarda Urbánek i šéf klubu Luboš Filip
se k nám chovají kamarádsky. Každý
tu chápe, že máme práci, která nás
živí, až pak je fotbal. A navíc je to sem
z Plzně, kde pracuji, jen dva nebo tři
kilometry," vysvětluje. Nadšení z
nového působiště kalí jen výron, který
si udělal při prvním přípravném utkání.
Předtím ale stihl vstřelit dva góly a na
další nahrát…
I když se Jiří Hartl nyní soustředí
hlavně na Chotíkov, dění v Jiskře dál
sleduje. „Z nových trenérů znám jen
Martina Steinbrückera. Je mi to líto,
ale odhaduji, že Benfika bude mít v
novém ročníku problémy a bude hrát o
záchranu. I. A třídu jí nepřeju," říká na
adresu rezervy. „Na Jiskru budu přesto
vzpomínat v tom nejlepším, na kluky,
s nimiž jsem hrál, na trenéra Brichcí-

který hned v 53. minutě zakončoval
akci, jenž vypracoval Vojta Machek po
svém úniku. Vaněček však v dobré
pozici nemířil přesně. O deset minut
později byl sokolovský kapitán opět ve
středu dění, když předvedl sólový únik
po levé straně hřiště, kličkou na střed
se dostal do ideální pozice k zakončení a jeho točená střela zpoza šestnáctky mířila těsně vedle vzdálenější
tyče. V 66. minutě se už ale baníkovci
konečně dočkali. To opět Vaněček
pronikal do vápna Domažlic, kde byl
záhy sražen k zemi a sudí nekompromisně nařídil pokutový kop. K tomu se
postavil Jakub Dvořák II., který bez
nervů mířil k pravé tyči a brankáři
Domažlic nedal prudkou, přízemní
střelou, šanci. Baník tak vedl 1:0. V
dalších minutách tempo viditelně
opadlo a hrálo se především ve středu
hřiště. Domažlice navíc téměř neútočily a tak se víceméně hrálo na jednu
branku. V 77. minutě se jako skvělý
hlavičkář opět ukázal střídající Zbyněk
Vondráček, který si naběhl na centr z
pravé strany a zakončením právě
hlavou téměř do šibenice z hranice
malého vápna zvýšil na 2:0 pro náš
tým. O výsledku utkání tak bylo definitivně rozhodnuto a v závěrečných
minutách už ani jeden z mančaftů nic
zajímavého nepřinesl. Baník tak své
přátelské utkání v rámci soustředění
ve Zruči bez větších problémů zvládl a
připisuje si první vítězství v letní
přípravě. Autoři: Lukáš Švéda, Jan
Kašpar
Branky: 66. Dvořák II., 77. Vondráček
FK Baník Sokolov: Dvořák I. (46.
Krbeček) - Blažek, Hruška (46. Vondráček), Nohýnek, Hrubý - Čada (46.
Vaněček), Vrtělka - Šrom (46. Machek), Kobylík (46. Holub), Dvořák II.
- Jurdík (46. Šamánek)

Zdroj Domažlický deník

Jiskra Domažlice – ASV
Cham 1:1 (1:0)

I přes změnu soupeře a místa konání
zápasu dorazila do Klenčí odhadem
stovka diváků, aby se na vlastní oči
přesvědčila, zda se Jiskra dokáže
sebrat po knokautu utrženém minulý
týden náhlým odchodem defenzivního
dua Matas & Mandous do Švýcarska.
Český tým byl v první půli lepší a
Bárta od začátku větral německou
obranu svými průniky. Po jednom
souboji domažlického štírka s gólmanem se pak domácí u sudího bezvýsledně dožadovali penalty. V 8. minutě předvedla Jiskra pěknou akci, kdy
se míč po kombinaci Leitla, Mužíka a
Kasíka dostal ke Knakalovi, ale s jeho
ránou si Eiban poradil. O dvě minuty
později vidělo Klenčí v podání Knakala
autové vhazování až na penaltu, jenže
Bauer trefil ke škodě Domažlic jen
břevno. V dalších minutách zkoušeli
domažličtí prolomit tuhou defenzivu
hostů nákopy na Dvořáka, který vládl
vzdušnému prostoru a sklepával
balony střídavě pro Bártu a Kasíka,
ale gól ne a ne přijít. Blízko brance
měl ve 20. minutě Leitl, ale gólmana
napoprvé neprostřelil a přihrávkou na

Bártu už akce vyšuměla. Pod tlakem
hrající hosté si vybrali slabší chvilku
po půlhodině hry, kdy Knakal vyhrál
souboj s gólmanem a hlavou skóroval
– 1:0. Po drsném faulu na Leitla, kdy
na přípravný zápas až příliš horlivého
soupeře musel usadit Knakal, pak
ještě z přímého kopu zahrozil Mužík.
To však bylo ze strany Jiskry v první
půli vše a bylo jasné, že zimní výprask
6:1 ze Střelnice se opakovat nebude.
Hosté se k vážnějšímu ohrožení Houdka dostali až v závěru po rychlém
brejku.
Do druhé půle trenér Domažlic Purkart stáhl většinu opor a poslal do hry
hodně obměněný tým. Hosté zvedli z
lavičky mimo jiné útočníka Peteříka z
H. Týna. Poločas sice začal slibnou
šancí Domažlic, ale příležitostí postupně ubývalo, zatímco hosté se začali
osmělovat a stále častěji se objevovali
před brankou Jiskry. Nejprve zazlobil
Peteřík. Zbavil se slovinského stopera
Irnbecka, a jeho centr zakončil nýrský
Prančl nebezpečnou střelou.
Nově poskládaná defenziva Jiskry pak
začala mít problémy především s
nájezdy důrazného Schmaderera. Po
jednom z nich se hosté marně domáhali trestu za hru rukou v pokutovém
území. Schmaderera nezastavil dokonce ani ´taneček´ s Došlým, který
do souboje vložil rockenrolový prvek a
svého soka protočil ve vzduchu, aby
jej vzápětí poslal k zemi a ladně od
něj odklusal.
Dvacet minut před koncem se za
gólem hnal Peteřík, ale Bratanič jej
vychytal. Vzápětí však už zmiňovaný
Schmaderer dostal pěknou přihrávku
mezi domažlické obránce a uklidil
balon k tyči – 1:1. Povzbuzení hosté
mohli vzápětí znovu skórovat, ale
nastřelili pouze tyč. Víc gólů diváci
neviděli.
Ohlasy po utkání:
Stanislav Purkart, trenér Domažlic: „Zápasem s Chamem vyvrchlilo naše letní soustřědění zaměřené
především na kondici, takže toho
hráči měli dost. Přesto jsem ale očekával naši výhru. Padesát až pětapadesát minut bylo z naší strany kvalitních, předváděli jsme útočný fotbal,
škoda nevyužitých šancí. Po obdržené
brance se nám rozpadl systém a
málem jsme ještě dvakrát inkasovali.
Kromě stoperů máme všechny ostatní
posty zdvojené, proto jsme v utkání
dali všem hráčům férovou příležitost
se ukázat. Ne všichni ale svým výkonem přesvědčili. Už tuto sobotu nás
čeká důležitý pohárový zápas na
Sencu s Doubravkou."
Anton Prančl, hráč ASV Cham:
„Výsledek 1:1 je pro nás výborný. I
když jsme v minulé sezoně hráli třetí
místo v Landeslize, Domažlice dneska
byly o třídu a půl lepší. Přehrávaly nás
rychlostně i důrazem v soubojích,
prostě byly lepší. Měly sedm nebo
osm jasných šancí. My jsme měli jen
tři nebo čtyři, takže remízu nakonec
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beru. Hlavně, že to neskončilo jako v
zimě, kdy jsme v Domažlicích prohráli
1:6. Ale tehdy jsem nehrál."
Domažlice I.: Houdek – Knakal,
Bauer, Irnbeck, Chirinchius – Leitl,
Mužík, Braun, Bárta – Dvořák, Kasík.
II.: Bratanič – Chirinchius (Butnaru),
Bauer, Irnbeck, Hulina – Došlý, Hofman, Kůžel, Jarina – Bezděk, Bláha.
Trenér: Purkart.
Cham: Eiban – T. Ederer, Vesenjak,
Karl, Berger, Schmaderer, Prančl,
Zangl, Holler, Kordick, K. Ederer.
Střídali: Peteřík, Pittoni, Leopold,
Ranzinger. Trenér: Misslinger. HR:
Kopejtko. ŽK: 0:2. Diváků: 100.

Zdroj Domažlický deník

J. Domažlice - Senco
Doubravka 3:2 (2:0)

Jiskra Domažlice sehrála v průběhu
letní přípravy další přátelský zápas a
na hřišti bývalého horšovskotýnského
‚efcéčka‘ hostila divizní celek Senco
Doubravka, který v nedávném pohárovém zápasu přehrála 6:2. Tentokrát
se jednalo o vyloženě přípravný zápas, ve kterém dostali příležitost
všichni hráči širšího kádru třetiligové
Jiskry a podobně k tomu přistupoval i
soupeř. Po dobře odehraném prvním
poločasu, kdy měla Jiskra převahu a
přestože nevyužila několik dobrých
šancí jej vyhrála 2:0, pokračovala
mírná převaha domažlických i po
obrátce, ale z mnoha šancí proměnili
jen jednu, zatímco soupeř dokázal
skórovat dvakrát.
Po úvodní vyrovnané desetiminutovce
se postupně taktovky zápasu chopili
domažličtí, ale Bláhu vychytal doubravecký gólman Bouzek a Bárta s Mužíkem mířili nepřesně. Ve 22. minutě se
neprosadil Hoffmann a o tři minuty
později po Pyrkově centru neproměnil
tutovku Dvořák. Útočná snaha hostů
končila před domažlickou šestnáctkou
a Houdek mohl jejich akce v klidu
kontrolovat. Ve 29. minutě si na
Bártův centr zleva naběhl Dvořák a
volejem ze 12 metrů poprvé rozvlnil
doubraveckou síť – 1:0. O šest minut
později se v závaru před brankou
hostů dostal k míči Bauer, dvěma
kličkami se zbavil obránce i brankáře
a z úhlu do odkryté branky zvýšil na
2:0. Poté tentýž hráč po Knakalově
autovém vhazování zamířil hlavou z 8
metrů nad plzeňskou branku a Dvořákovu teč zblízka ramenem soupeřův
gólman vyrazil a následná střela
Dvořáka mířila nad branku. Domažličtí
si vytvořili v první půli další dobré
příležitosti, ale byli na štíru s jejich
proměňováním.
Ve druhém poločasu o sobě dal vědět
dravými průniky domažlický Došlý, ale
jeho úvodní dva střelecké pokusy
skončily na obránci, resp. v náručí
plzeňského gólmana Turka. V 58.
minutě si na nakopnutý míč naběhl
hostující Panuška, dostal se v souboji
s Bauerem na zem, a protože to bylo
v pokutovém území, byla na světě
penalta, kterou bez problémů proměnil Švec – 2:1. V 66. minutě se nebojácně probil doubraveckou obranou

Došlý, jeho střela zleva z 15
metrů se odrazila od vzdálenější
tyče, kde míč do branky uklidil
Kasýk – 3:1. V 74. minutě po
Krhounově špatné rozehrávce
postupovali osamocení hostující
útočníci Kuťák a Chvojka na
jeho bránu, ale prokombinovali
to tak špatně, že tutovku nevyužili. Vzápětí na druhé straně
zahodil skvělou šanci Kohout,
když ze 14 metrů plzeňskou
branku přestřelil. O pět minut
později vyrazil hostující gólman
střelu M. Pyrky na roh a na
druhé straně se hosté protáhli
rozhozenou domažlickou obranou a akci zakončil Panuška
gólovou střelou z malého vápna
– 3:2. V závěru zápasu pak
zamířil hlavou Bezděk kousek
vedle pravé plzeňské šibenice, s
Kohoutovou střelou si hostující
brankář poradil, ale na druhé
straně si Senco vypracovalo dvě
velmi dobré příležitosti, které
však útočníci neproměnili.
J. Domažlice v 1. poločasu:
Houdek – Knakal, Irnbeck,
Bauer, D. Pyrka – Leitl, Mužík,
Hoffmann, Bárta – Bláha, Dvořák.
J. Domažlice ve 2. poločasu:
Krhoun – M. Pyrka, Bauer,
Braun, Beránek – Kasýk, Kohout, Hoffmann, Jarina –
Bezděk, Došlý.
SK Senco Doubravka: Bouzek (46. Turek)- Krejčí, Novák, Hejnal, Hošťálek - Chvojka, Havlas,
Panuška, Vyleta - Švec, Matoušek.
Střídali: Macháček, Netahlo, Kuťák,
Filipec, Vojtko. Trenér: Roman Vyleta.
Zápas okomentoval prezident Jiskry
Domažlice p. Jaroslav Ticháček:
„Pro tento přípravný zápas jsme se s
trenéry domluvili, že sílu mužstva
rozdělíme a budeme ještě tvrdě trénovat. První vrchol letní přípravy byl
sobotní pohárový zápas s Doubravkou, který jsme vyhráli 6:2, a proto
jsme do tohoto zápasu šli z plného
tréninku. První poločas byl z naší
strany dobrý, mužstvo kontrolovalo
hru, ale místo aby poločas skončil 4:0
nebo 5:0, skončil pouze 2:0. Na druhé
straně musíme říci, že Doubravka je
divizní soupeř a má svojí sílu. Druhý
poločas byl z našeho pohledu chaotičtější, ale šancí jsme si vypracovali
stejně jako v půli první, bohužel jsme
je opět neproměnili. K tomu samozřejmě přispěl i doubravecký brankář
Turek, který podal kvalitní výkon,
mužstvo podržel a my jsme inkasovali
z penalty a v závěru po zaváhání
obrany. Zápas beru jako kvalitní
přípravu, samozřejmě, že někteří
hráči dostanou „svůj díl“ za řešení
některých situací, ale bylo to ovlivněno i tím, že když se mužstvo prostřídá
skoro na všech postech, chybí už
taková ta sehranost a kompaktnost.“

FK Tachov - J. Domažlice 4:3 (2:3)

Přípravný fotbal: V Tachově hrála
třetiligová J. Domažlice a neudržela
tříbrankový náskok.
Tradičním soupeřem FK Tachov je v
letní přípravě třetiligová Jiskra Domažlice. V sobotním dopoledni hrozilo
domácím opakování debaklu ze zimní
zápasu (2:9), ale Tachov se po třetí
inkasované brance „probudil". Nejenže manko smazal, ale Malý vstřelil
rozhodující branku pohledného zápasu.
Jiskra vstoupila do utkání lépe a
nechávala domácím „pocítit" rozdíl
jedné třídy. Třetiligový tým přinutil
Tachovany k chybám a ti inkasovali.
Už ve třetí minutě pálili nad branku
tachovského gólmana. Hosté přitlačili
FK na jeho polovinu a výjimkou byla
jen střela Hutty, kterou zablokovala
obrana Jiskry. V deváté minutě se
Chodové poprvé prosadili a Došlý dal
na 0:1.
Po čtvrthodině, která patřila jasně
hostům, se Tachované snažili ohrozit
branku Houdka, ale Hutta, v 17.
minutě Kovařík a po centru Malého se
neprosadil Král. To ale byl ze strany
domácího celku krátké vzepětí a na
trávníku kralovala opět Jiskra. Tachovský odchovanec v dresu Domažlic
Braun hlavičkoval ve 23. minutě nad
branku, ale o dvě minuty později už
využil zaváhání obrany soupeře a
zvýšil na 0:2. Pro Tachov mohlo být
ještě hůře ve 28. minutě, kdy Mužík
trefil z trestného kopu břevno. Minutu
na to už ale domácí gólman kapitulo-
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val po střele Leitla – 0:3. Někteří
příznivci domácího celku začali
vzpomínat na zimní debakl, ale
chmury ve 34. minutě zahnala
dvojice Kovařík, Sadílek – 1:3.
Vzápětí střílel Kovařík nad branku.
Ve 37. minutě se domácí vrátili do
zápasu po akci Habarta a zakončení
Stružky – 2:3. Poločas zakončil
nepřesnou střelou Mužík.
Po změně stran vyběhla na trávník
druhá jedenáctka Jiskry a také
domácí trenér Bečka postavil do
hry šest nových hráčů včetně gólmana Janči. Domácí se do
„sestavy" Domažlic pustili s vervou
a už ve 47. minutě odvraceli nebezpečí z kopačky Malého na rohový
kop. V 54. minutě se o vyrovnání
postaral Hudec a blízko k senzačnímu obratu měl dvě minuty na to
Žemlička. Hosté nedokázali vážněji
ohrozit branku FK a v 59. minutě
museli čelit dalšímu nebezpečí. Po
uvolnění Malého šel sám na gólmana Houdka domácí Hudec, ale
přestřelil. V 65. minutě o sobě dal
vědět domažlický Bezděk, ale míč
poslal vedle branky.
V běžící 70. minutě napřáhl Malý a
jeho „utažená" střela z pětadvaceti
metrů skončila „angličanem" v síti –
4:3. Jiskra se snažila s nepříznivým
stavem něco udělat, ovšem zůstalo
jen při snaze. Domácím narostla
křídla a hrozili z rychlých brejků.
Kovaříka vychytal gólman, po akci
Šáchy poslal míč nad branku Kovařík. Hosté zahrozili Pyrkou, ale ten
neměl přesnou mušku. V 83. minutě o
sobě dali opět vědět posily z Chrástu.
Po uvolnění a přihrávce Sadílka zakončení Kovaříka gólman hostů reflexivně vykopl na rohový kop. Do konce
zápasu už se Tachov ani hosté do
vážnější situace nedostali.

Zdroj: Tachovský deník

SK ZČE Plzeň-J. Domažlice 0:3 (0:2)

V posledním přípravném utkání na
novou sezonu nastoupili třetiligový
fotbalisté Jiskry Domažlice v Plzni na
Slovanech proti diviznímu nováčkovi
ZČE Plzeň. Trenéři nemohli počítat v
brance s Danem Houdkem, který měl
nehodu na motorce, proto na rychlo
povolali zkušeného odchovance Jiskry
Martina Ticháčka, který bude rok v
Jiskře hostovat z Viktorie Plzeň. Dále
chyběli zraněný Leitl, který má z
utkání na Doubravce zlomenou kůstku
v ruce. Ten bude mimo šest týdnů,
což je škoda protože se po předchozím zlomenině lýtkové kosti pomalu
dostával zpět do formy. Dále chyběli
Chocholoušek, který měl angínu a
nemocný Jarina.
Hosté vstoupili do utkání lépe zatlačili
svého soupeře hned v první minutě se
do vyložené šance dostal snajpr Došlý, ale brankář domácích Pfleger byl
na místě. Ve třetí minutě vychytal
domácí gólman Brauna, když mu
chytil povedenou střelu z jedenácti
metrů. Za pět minut Dvořák povede-

nou hlavičkou minul svatyni ZČE.
První branku přinesla nacvičená standardka Petra Mužíka, zahraná na
zadní tyč domácí branky, kterou
Braun hezky vrátil před branku a
Došlý rozjásal skupinku Domažlických
fanoušků - 0:1. Poločasové skoré 0:2
hosté završili pohlednou rychlou
kombinační akcí, kdy Mateusz Pyrka
zatáhl míč po pravé straně, přihrál do
šestnáctky Dvořákovi, který jej doslova naservíroval Braunovi a ten přesně
mířenou střelou k levé tyči nedal
Pflegerovi žádnou šanci - 0:2. Do
konce poločasu se ještě do vyložené
šancí dostal opět Došlý, ale neuspěl.
Do druhého poločasu oba celky prostřídaly, hra poněkud opadla i proto,
že se hrálo za úmorného vedra. Přesto si hosté vytvářeli brankové příležitosti, které však zůstaly nevyužity.
Domácí měli pouze jednu a tu vychytal Ticháček.
Sestava Jiskra Domažlice: Ticháček Pirka M., Knakal, Bauer, Beránek Bezděk, Mužík, Braun, Bárta - Dvořák,
Došlý. Střídali: Pyrka D., Kůžel, Hoffmann, Kasík. Trenéři: Purkart a Wolf.
Sestava ZČE Plzeň: Pfleger
(46.Tománek)- Macht(46.Vil),Světlík,
Vít, Šebek (46.Škarda), Meszároš (46.
Kropáček), Bednář, Svoboda, (46.
Peterka), Hrádek (46. Feiferlík), Chocholatý, Šulc (46. Hejnal). Trenér:Kural.
Rozhodčí: Hodek - Schneider, Pálek.
Diváků: 50.

Divizní Doubravka byla v sobotu 20.
července prvním soupeřem třetiligové
Jiskry Domažlice v Poháru České
pošty. Fanoušci mající stále na paměti
loňskou pohárovou epopej věřili, že
duel nebude pro Chody zároveň posledním. Obavy vzbuzovaly nesehraná
obrana a výsledky z předešlých zápasů v přípravách, kdy Doubravka dvakrát dokázala Jiskru porazit. „S
Doubravkou jsme sice dvakrát prohráli, ale to bylo v přípravě, pokaždé po
náročném soustředění. Pohár, to je
úplně jiný zápas," sliboval kouč Jiskry
Stanislav Purkart před utkáním, v
němž mohl do defenzivy postavit
novou akvizici. Tou je plzeňský obránce Beránek, naposledy hrající druhou
ligu za Čáslav. Beránek se vrátil z
testů v Hradci Králové a Třinci. Jiskra
jej získala na hostování do 31. prosince.

Senco Doubravka – Jiskra
Domažlice 2:6 (2:3).
Domažlice měly od samého počátku
zápasu územní převahu, tlačily se
dopředu. Domácí bez kanonýra Ference Rotha, který je na dovolené doma
v Maďarsku, a bez Javorského, jehož

Jaroslav Ticháček prezident nám
k zápasu řekl:
"Jednalo se o typické přípravné utkání, ve kterém jsme celou dobu kontrolovali průběh a tempo hry. S herní
kvalitou jsem spokojený, bohužel nám
to tam přestalo padat jak se říká, ale
vytvořili jsme si spoustu šancí. Teď už
nás ale čeká ostrý těžký start do
nového ročníku ČFL, kde opět přivítáme těžkého soupeře a jednoho z
kandidátů na postup do 2. ligy Roudnici nad Labem. Ta se přes léto
spojila s Českou Lípou a má ještě
silnější kádr, než v uplynulém ročníku
třetí nejvyšší soutěže. Tento tým se
podle mého názoru bude pohybovat v
první trojici na čele ČFL, kam řadím
Kolín a naše mužstvo. Silní budou i
Chrudim, rezerva Sparty a Kunice."

Jiří Pojar
Euforie na kvalitu tentokrát nestačila.
Fotbalisté Dynama ZČE prohráli v
generálce na novou sezonu s třetiligovými Domažlicemi hladce 0:3.
Pro divizního nováčka z Plzně se po
úspěšné pohárové anabázi jednalo o
ostrou zkoušku. „Soupeř byl jasně
lepší, vždyť jsme hráli proti mančaftu
s ambicemi na druhou ligu," vyzdvihl
sílu hostující Jiskry kouč Plzeňanů Petr
Kural.
V tropickém počasí síly rychle ubývaly, Chodové však o výhře rozhodli už
v úvodní půli. Nejprve se prosadil

angažmá není se Sokolovem ještě
dojednáno, se pokoušeli hrozit z
brejků. V 18. minutě hosté chybovali
a za faul Knakala na pronikajícího
Krejčího Doubravka kopala penaltu –
1:0. Tato branka hosty spíše rozdráždila, než by je zlomila. O tři minuty
později bylo vyrovnáno, když Došlý
dostal přihrávku od Dvořáka, pláchl
po straně a křížnou střelou překonal
Kunce v brance Senca – 1:1. O další
tři minuty později hosté zahrávali
trestný kop a natrénovaný signál jim
vyšel, Knakal skóroval hlavou – 1:2.
Gólman Jiskry Houdek si na míč sáhl
prakticky jen když jej lovil ze sítě,
jako ve 29. minutě, kdy nádhernou
střelou do šibenice vyrovnal domácí
Filipec – 2:2. To, že spokojenější
odcházeli do šaten hosté, ve 38.
mintě zařídili znovu Dvořák s Došlým
– 2:3.
Ve druhé půli už byla převaha kondičně lépe vybavených třetiligistů výraznější, což se odrazilo i ve skóre. Ve
49. minutě si po pravé straně vyrazili
Beránek s Bártou, který odcentroval
na penaltu, kde stál Dvořák připravený skórovat, avšak jeden z domácích
mu
zkazil
radost
a
míč
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Došlý a uklidňující trefu favorita přidal
Braun. „Rozdíl byl v rychlosti, navíc
hosté zahráli skvěle standardní situace," glosuje lodivod Dynama a dodává: „Zápas se hrál ve vysokém tempu,
kluci si dobře zaběhali. Ale moc herních situací jsme si vyzkoušet nemohli, soupeř byl o třídu lepší," uznal Petr
Kural.
Trenér favorita Stanislav Purkart
hodnotil utkání pozitivně. „Zápas byl
ovlivněn nepříjemným vedrem, přesto
jsme v první půli hráli slušný fotbal,"
pochvaloval si. Účastník ČFL svého
soupeře zmáčkl už v úvodu. „Kromě
dvou branek v síti domácích jsme
trestuhodně zahodili dvě stoprocentní
šance," říká Purkart.
Po změně stran však tempo opadlo.
„Hra byla poté rozháraná, přesto jsme
si dokázali vytvořit i další příležitosti.
Utkání splnilo účel generálky – nedostali jsme gól, ale v koncovce jsme
mohli být efektivnější," prohlásil kouč.
Ambiciózní celek nedávno ulovil posilu
v podobě kanonýra Vejprnic Zdeňka
Kasýka. Jak se letní akvizice zamlouvá
trenérovi?
„Zdeněk je talentovaný, rychlý fotbalista. Potřebuje čas, pravidelně naskakovat do hry, aby si zvykl na úroveň
soutěže," komentuje trenér Domažlic
a bývalý vynikající fotbalista Stanislav
Purkart.

Zdroj: Domažlický deník

poslal do branky sám – 2:4. Po hodině hry domácí gólman Kunc po odehrání balonu zbytečně fauloval Mužíka, za což sudí nařídil pokutový kop.
Mužík, nejlepší střelec Domažlic v
minulé sezoně, jej s jistotou proměnil
– 2:5. Poslední gól v pohárovém
zápasu viděli diváci v 65. minutě, kdy
Došlý opět po příhře od Dvořáka
zkompletoval hattrick – 2:6.
Vítězství Jiskry znamená, že se ve
středu 21. srpna můžeme těšit v
Domažlicích na prvoligové Bohemians Praha 1905.
Doubravka: Kunc – Krejčí, Vaigl,
Parlásek, Novák, Tříska, Kuťák, Švec,
Petrželka, Chvojka, Filipec.
Domažlice: Houdek – Knakal, Beránek, Bauer, Mužík, Dvořák, Braun,
Bárta (65. Kasík), Bezděk (75. Leitl),
M. Pyrka, Došlý (70. Kůžel). Trenér:
Stanislav Purkart.
Branky: 18. Krejčí z PK, 29. Filipec –
21., 38. a 65. Došlý, 24. Knakal, 49.
(vlastní), 61. Mužík z PK. HR: Henych
– Melničuk, Mudra.

Zdroj: Domažlický deník

