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1. Nová Ves
2. Písek
3. Benešov
4. Hvězda Cheb
5. Táborsko B
6. Tachov
7. Český Krumlov
8. Hořovicko
9. Rokycany
10. Sušice
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1. Klatovy
2. Nepomuk
3. Koloveč
4. Bolevec
5. Rokycany B
6. Vejprnice
7. Horažďovice
8. Chotíkov
9. Stod
10. Holýšov
11. Domažlice B
12. Hor.Bříza
13. Rapid
14. Přeštice
15. Luby
16. Příkosice
1. Ch. Újezd
2. Mochtín
3. Černice
4. Rozvadov
5. Senco B
6. Žihle
7. H. Týn
8. Chlumčany
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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
1. kolo: Čížová-Hořovicko 0:1, Nová Ves-Jindřichův Hradec
8:1, Hvězda Cheb-Sušice 1:1, Táborsko B-Doubravka 2:2,
Benešov-Tachov 2:1, Český Krumlov-ZČE Plzeň 5:1, MilevskoPísek 0:3.
2. kolo: Hořovicko-Písek 0:3, ZČE Plzeň-Milevsko 1:1, TachovČeský Krumlov 5:0, Doubravka-Benešov 1:2, Sušice-Táborsko
B 3:4, Jindřichův Hradec-Hvězda Cheb 2:4, Zličín-Nová Ves
1:7, Čížová-Rokycany 1:1.
3. kolo: Rokycany-Hořovicko 23.08. 18:00 PÁ, Nová VesČížová 25.08. 10:15 NE, Hvězda Cheb-Zličín 24.08. 17:00 SO,
Táborsko B-Jindřichův Hradec 25.08. 10:15 NE, BenešovSušice 25.08. 17:00 NE, Český Krumlov-Doubravka 24.08.
17:00 SO, Milevsko-Tachov 25.08. 17:00 NE, Písek-ZČE Plzeň
24.08. 10:15 SO.
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Krajský přebor
1. kolo: Holýšov-Klatovy 0:2, Rokycany B-Hor.Bříza 6:0, Chotíkov-Rapid 2:0, Bolevec-Horažďovice 4:2, Vejprnice-Domažlice
B 7:0, Stod-Příkosice 3:0, Nepomuk-Koloveč 1:1 PK 5:3, Přeštice-Luby 1:1.
2. kolo: Klatovy-Luby 3:1, Koloveč-Přeštice 6:0, PříkosiceNepomuk 2:5, Domažlice B-Stod 4:0, Horažďovice-Vejprnice
4:1, Rapid-Bolevec 4:4 PK 5:4, Hor.Bříza-Chotíkov 3:1, Holýšov
-Rokycany B 2:1.
3. kolo: Rokycany B-Klatovy 17:00 NE, Chotíkov-Holýšov
16:00 SO, Bolevec-Hor.Bříza 17:00 SO, Vejprnice-Rapid 17:00
SO, Stod-Horažďovice 17:00 SO, Nepomuk-Domažlice B 17:00
SO, Přeštice-Příkosice 17:00 SO, Luby-Koloveč 17:00 SO.

I. A třída
1. kolo: Rozvadov-Chlumčany 2:2 PK 3:4, Nýrsko-Senco B
2:1, Svéradice-Ch. Újezd 1:6, Nýřany-H. Týn 5:1, M.TouškovMochtín 2:3, Křimice-Žihle 4:1, Staňkov-Sp.Poříčí 1:3, ČerniceZruč 2:1.
2. kolo: Chlumčany-Zruč 1:1 PK 2:4, Sp.Poříčí-Černice 0:4,
Žihle-Staňkov 6:1, Mochtín-Křimice 4:0, H. Týn-M.Touškov 6:0,
Ch. Újezd-Nýřany 7:2, Senco B-Svéradice 6:0, RozvadovNýrsko 8:0.
3. kolo: Nýrsko-Chlumčany 17:00 SO, Svéradice-Rozvadov
16:00 NE, Nýřany-Senco B 17:00 SO, M.Touškov-Ch. Újezd
17:00 SO, Křimice-H. Týn 17:00 NE, Staňkov-Mochtín 16:00
NE, Černice-Žihle 17:00 SO, Zruč-Sp.Poříčí 17:00 SO.

I. B třída sk. A

Vedení fotbalového oddílu TJ Jiskra Domažlice
zve všechny příznivce dobrého fotbalu na zápas
2. kola Poháru České pošty

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.

Jiskra Domažlice - Bohemians Praha 1905

který se uskuteční ve středu 4. září 2013 od 17,00 hod.
na stadionu Střelnice v Domažlicích.
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Domažličtí nastoupili k premiérovému zápasu soutěže proti posílenému celku SK Roudnice s
pevným odhodláním zlomit prokletí pouťových zápasů, ve kterých se jim
tradičně nedaří. Byli
proto v průběhu prvního poločasu aktivnější a obětavou hrou
získali
jednogólový
náskok. Po změně
stran, kdy hráli o
deseti, se stáhli více
na svoji polovinu a
hosté chvílemi přebírali iniciativu. Domácí
v této situaci spoléhali
na brejkové situace a
to se jim nakonec
vyplatilo, když svůj
hattrick zkompletoval
kanonýr Petr Došlý.
Hosté, ačkoli si vytvořili několik dobrých
příležitostí,
stačili
vstřelit jen čestný úspěch. Rozhodčímu Váňovi, který zpočátku
netrestal fauly na domácí hráče,
se začal zápas vymykat z rukou a
proto, hlavně v závěru, rozdal
celkem 11 žlutých a 2 červené
karty.
Domácí vlétli na trávník a hned
ve 2. minutě se po Dvořákově
průniku a centru zleva dostal do
vyložené šance Došlý, ale ze 12
metrů trefil jen tělo vybíhajícího
brankáře Procházky. Na druhé

straně sice trefil hostující Svátek
tyč Houdkovy branky, ale bylo to
z ofsajdové pozice. V 6. minutě
po Knakalově dlouhém autovém

vhazování prošel míč až k Dvořákovi, ale jeho volej z otočky z
malého vápna mířil nad roudnickou branku. O dvě minuty později rozehrál domácí Mužík rohový
kop, míč se dostal Bártovi, ale
jeho volej z 18 metrů srazili hostující zadáci. V 11. minutě pronikl
po pravé straně domažlický
Bezděk, centrem našel Došlého,
ale jeho přihrávka nabíhajícího
Dvořáka minula. Na druhé straně
si domácí poradili s tr.
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kopem Hrdličky a v 17. minutě
vyškolil Došlý dva roudnické
obránce, vnikl do šestnáctky, kde
se však srazil Petráškem a bylo
po šanci. O minutu později se domácí zlobili, že
rozhodčí
Váňa
neodpískal penaltu
za faul na pronikajícího Mužíka, po
kterém následoval
rychlý brejk hostů,
a
nebezpečná
situace
skončila
rohovým kopem.
Po jeho rozehrání
odcentroval zleva
Brandejs a Svátek
hlavičkoval z 15
metrů nad pravou
Houdkovu šibenici.
Poté si domácí
gólman poradil s
centrem Chalupy,
ale ve 24. minutě
mohlo být pro domažlické zle,
když hostující Hrdlička proháčkoval na levé straně domácí obranou, položil si i brankáře, ale z
těžkého úhlu netrefil odkrytou
branku. V této fázi hry byli hosté
na chvíli aktivnější, ale Brandejsovu střelu stačili domácí srazit
na roh, aby se opět chopili taktovky zápasu. Ve 28. minutě
pronikl po levé straně Bárta, jeho
střílený centr však hosté srazili na
roh. Po Mužíkově rozehrání se

míč odrazil k Bauerovi,
jehož volej trefil jednoho
ze soupeřů. Po půlhodině
hry zatáhl štírek Bárta
míč po levé straně, centrem našel Dvořáka, ten
však stál zády k brance a
jeho slabou teč patou
zachytil brankář Procházka. Ve 33. minutě přišla
první domácí radost,
když po pravé straně
utekl svým strážcům
Bezděk, dostal se až před
vybíhajícího Procházku,
místo střely volil přihrávku na nabíhajícího Došlého a ten volejem z malého vápna do odkryté
branky otevřel skóre –
1:0. O chvíli později stačil
pádem pod nohy zmařit
Procházka šanci nabíhajícímu Dvořákovi, po vysunutí Mužíkem a na druhé
straně si s Hrdličkovým
tr. kopem a hlavičkou
Chalupy poradil domažlický brankář Houdek stejně, jako jeho protějšek s
následujícím Mužíkovým
tr. kopem. Poločas uzavřel domácí Knakal, který
z tr. kopu přestřelil pravou Procházkovu šibenici.
Odchod do šaten byl
provázen hlasitým pískotem domácích fanoušků,
kteří jím vyčítali rozhodčímu Váňovi přehlížení
nevybíravých faulů na
domácí hráče, zatímco za
stejná provinění vyloučil
po dvou žlutých kartách
ve 40. minutě domácího
Beránka.
Hned v úvodu druhé půle
po Mužíkově tr. kopu
zleva propadl míč až ke
vzdálenější tyči, ale pro
domácí bez efektu. Hosté
začínali pomalu získávat
navrch, domácí se stáhli
do obranných pozic,
vědomi si dlouhého oslabení, které je čeká, a
hráli na rychlé protiútoky.
Ve 49. minutě se po akci Brožíka
dostal do dobré šance Mareš, ale
volejem z 16 metrů Houdkovu
branku minul. Vzápětí skončila
střela M. Kučery těsně nad břevnem domácí branky a posléze si s
centrem téhož roudnického hráče
poradil Houdek. Ten domácí podržel v 56. minutě, kdy Tomáš
Kučera našel nabíhajícího Macháčka, ale Houdek včasným

vyběhnutím a pádem jeho střelu
zleva z úhlu ze 12 metrů vyrazil.
Hosté v této fázi hry do domácích
„bušili“, do šestnáctky létal centr
za centrem, ale domácí defenzíva
pracovala spolehlivě. V 58. minutě domácí srazili střelu Bíra a
vzápětí volejem z otočky Houdkovu branku přestřelil Mareš. Domácí několikrát zahrozili protiútokem,
ale
zdařil se až ten

2

vedený po pravé straně Bezděkem, na jehož
centr si v 64. minutě
naskočil Došlý, hlavou
ze 7 metrů trefil břevno, odražený míč spadl
na záda Procházkovi a
odrazil se za brankovou čáru – 2:0. Hosté
ve snaze o zvrat nepolevili a v 68. minutě
musel Houdek ukázat
své kvality, když Hrdličkův volej z šestnáctky, mířící k jeho
levé tyči vytěsnil na
roh. Po jeho rozehrání
vznikla před domácí
brankou
trma-vrma,
ale neudeřilo z ní.
Střely
roudnických
Brandejsa a Tomáše
Kučery skončily na
tělech obětavě hrajících domácích hráčů a
po dalším rohovém
kopu a závaru před
Houdkem stačil jeden z
domácích hráčů odkopnout míč z brankové čáry. V 71. minutě
vybojoval míč domácí
Mužík, oslovil Dvořáka,
ten jej poslal do běhu
Došlému, který střelou
z 15 metrů pod víko
završil svůj dnešní
skvělý zápas čistým
hattrickem – 3:0.
Čtvrthodinu před koncem se po centru Tichého dostal do šance
hostující Brožík, ale
volejem z 15 metrů
minul levou Houdkovu
tyč. Čestného úspěchu
se roudničtí dočkali v
76. minutě, kdy na
centr Bíra naskočil
Tichý a hlavou z 12
metrů snížil na 3:1.
Další akci hostů zastavil odpískaný ofsajd a
v nervózním závěru
pak viděli červené
karty hostující Bíro a
Mareš.
Branky: 32. 63. a 72. Došlý –
76. Tichý. Rozhodčí: Josef Váňa.
ŽK: Beránek (2x), Mužík, Chocholoušek – Svátek, Petrášek, Hrdlička, Brandejs, Bíro (2x), Mareš.
ČK: 40. Beránek – 86. Bíro, 87.
Mareš. 980 diváků. Poločas 1:0.
Domažlice: Houdek – Knakal
(42. D. Pyrka), Chocholoušek,
Bauer, Beránek – Bezděk (77.
Kůžel), Braun, Mužík, Bárta (87.

100 let svého trvání.
* Tradiční klubové barvy: bílá a
černá
Úspěchy kobyliské kopané
*Nejznámější osobnosti spojené s
klubem: Antonín Rýgr, Bohumil
Klenovec, Josef Forejt, Dušan
Uhrin, Robert Segmüller, Josef Krejča, Pavel Krmaš, David Filinger
(reprezentant ČR ve futsalu).
*V roce 1939 Admira VIII vyhrála 1. A
třídu a postoupila do divize, tehdy
druhé nejvyšší soutěže naší kopané.
*V roce 1941 obsadila Admira VIII ve
Středočeské divizi znamenité 3. místo.
Lepší byly jen SK Nusle a SK Kralupy,
čtvrtý skončil Meteor VIII.
*V roce 1942 Admira VIII své umístění
zopakovala. Opět ji předstihli stejní
soupeři – SK Nusle a SK Kralupy, až za
Admirou skončila Viktorka Žižkov!
*Na jaře roku 1960 Admira pod názvem Dynamo Kobylisy vyhrála Oblastní soutěž a postoupila do II. ligy! O
bod předstihla druhý Slavoj Žižkov a
třetí Chemičku Ústí. Zápas o postup
Žižkov – Kobylisy sledovalo 7000 diváků!
*Na podzim roku 1960 porazila Admira
(Dynamo Kobylisy) ve druholigovém
utkání Železárny Prostějov 1:0 brankou
Františka
Novotného. V brance MoraDOROST
vanů tehdy stál pozdější mistr Evropy a

čs. ligy Ivo Viktor.
*Na jaře 1992 se Admira stala
vítězem Poháru Pražského fotbalového svazu. Ve finále zdolala
Viktorii Žižkov 1:0 na jejím stadionu. Pikantní byl fakt, že až do
finále se probojovaly B-týmy obou
klubů!
*V roce 1995 Admira/Slavoj v 1. kole
Poháru ČMFS vyřadila třetiligový Most
po remíze 1:1 a rozstřelu 4:2, ve 2.
kole druholigové Ústí 2:1 a ve 3. kole
dokonce ligovou Viktorii Plzeň vedenou
trenérem Hřebíkem! Admira 27. září
Plzeňáky vyprovodila výsledkem 2:1
(branky stříleli Sluka a Chalupník). Až
ve 4. kole nás vyřadil ligový Jablonec
0:4.
*V roce 1996 vyhrála Admira/Slavoj
divizní skupinu A, když prohrála jen
dva zápasy! Před druhou Vlašimí měla
na konci soutěže úctyhodný náskok 14
bodů, a tak zaslouženě postoupila.
*Na podzim 1998 se Kobylisy dočkaly
dalšího pohárového úspěchu. V 1. kole
vyhrála Admira/Slavoj 4:0 nad Motorletem. Ve 2. kole přijela do Kobylis ligová
Viktorka Žižkov s trenérem Bielikem.
Utkání se hrálo ve středu 9. září a náš
tým vyhrál 3:2 (branky stříleli Filinger 2
a Vopat). Ve 3. kole pak Admira doma
čestně prohrála s ligovým Brnem 1:3.
*V roce 1999 obsadila Admira/Slavoj v

ČFL druhé místo za postupujícími
Neratovicemi. Vzájemný zápas těchto
dvou týmů v Kobylisích sledovalo 830
platících diváků. Až za naším týmem
skončily Třeboň, Chomutov, Semice,
Krč, Chrudim…
*Na jaře 2005 se Admira stala vítězem
Poháru Pražského fotbalového svazu.
Ve finále zdolala doma FC Zličín 3:2,
když ještě v 89. minutě prohrávala 1:2.
Brankami Martinice a Hajnera však
výsledek otočila. V odvetě na zličínské
trávě Admira triumf potvrdila, když
vyhrála 2:1.
*V roce 2013 vyhrála Admira divizní
skupinu A, když prohrála jen tři zápasy!
Před druhými Štěchovicemi měla na
konci soutěže náskok 9 bodů, a tak po
zásluze postoupila do ČFL.
FK Admira Praha se 24. června 2013
stal oficiálně farmou SK Slavia Praha.
Vedoucí funkcionáři obou klubů podepsali příslušnou dohodu, která je podle
mínění smluvních stran oboustranně
výhodná. Zahrnuje jak spolupráci na
úrovni dospělých, tak i mládeže. Dosavadní spolupráce mezi FK Čáslav a
Admirou skončila. Po sestupu Čáslavi z
Fotbalové národní ligy a po postupu
Admiry z divize se oba kluby potkávají
v ČFL.

ŽÁCIwebu Admiry
Mladý fotbalPřevzato z klubového

Dorost starší:

Doubravka - Domažlice 2:1 (1:0)
„V sobotu nás nečeká nic snadného,
vytvořit si nějaké
zápasu
se se soutěží trošičku sžít. DoDomažlice
- SK šance.
ZČEDo1:2
(1:0)musejí
řekl bych, že to bude těžší zápas než s
musíme jít s absolutní pokorou a absostali jsme zatím jednu branku ze stanRoudnicí, protože Admira určitě přijede
lutní koncentrací.“
dardní situace ze dvou utkání i když
Dorost mladší:
s poctivou defenzívou, s agrejsme sami měli hodně šancí, tak jsme je
sivní hrou a bude důležité, jak
"Máme k dispozici kompletní
nevyužili a ještě jsme nedali ani
Domažlicekádr.
- SKJsme
ZČE
5:1 síly
(4:0)bohužel
se s tím dokážeme vyrovnat.
si vědomi
penaltu," lamentuje pražský kouč Tesař.
Přál bych si, abychom
dokázali
Domažlic, je to těžký sou- Žáci
Podle starší:
jeho slov má jeho tým obranou
Žáci mladší:
fázi slušnou, ale v útoku jim nejdou
zase hrát tu naši hru - zodpopeř, ale jedeme tam urvat
Domažlice
- SKa ZČE
- SK ZČEšance.
0:1 (0:1)
vědně
zezadu
naše 6:0 (3:0)
nějaký ten bod. JsmeDomažlice
nováčproměňovat
Do Domažlic,
pestrá
ofenzíva vpředu,
proza- -jedou
s cílem bodovat.
Přeštice
- Domažlice
7:7 (4:2) PK 1:2kem takže tu soutěžPřeštice
Domažlice
4:1 (3:1)
kterou kluci s chutí
hrajou, a snažit se

1. Sparta Praha B
2. Domažlice
3. Jirny
4. Kolín
5. Převýšov
6. Chrudim
7. Kunice
8. Štěchovice
9. Horní Měcholupy
10. Zápy
11. Strakonice
12. Králův Dvůr
13. Admira Praha
14. Karlovy Vary
15. Roudnice nad L.
16. Čáslav
17. Chomutov
18. Meteor Praha

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

tím poznáváme, většina
hráčů, kteří nastupují hráli loni divizi

5: 1
4: 1
4: 2
4: 2
3: 1
4: 3
3: 1
4: 3
4: 4
2: 2
4: 5
3: 4
0: 1
4: 6
2: 4
2: 4
1: 4
0: 5

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0

( 6)
( 3)
( 0)
( 1)
( 1)
( 1)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
(-2)
(-2)
(-2)
(-3)
(-3)
(-3)

ale

Jiří Pojar

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
1. kolo: Jirny-Čáslav 2:1, Zápy-Admira Praha 1:0, Převýšov-Chomutov 3:1, Domažlice-Roudnice nad Labem 3:1,
Kolín-Karlovy Vary 3:1, Chrudim-Kunice 1:0, Králův DvůrŠtěchovice 3:1, Meteor Praha-Horní Měcholupy-0:2, Strakonice-Sparta Praha B 0:3.
2. kolo: Čáslav-Sparta Praha B 1:2, Horní MěcholupyStrakonice 2:4, Štěchovice-Meteor Praha 3:0, KuniceKrálův Dvůr 3:0, Karlovy Vary-Chrudim 3:3, Roudnice nad
Labem-Kolín 1:1, Chomutov-Domažlice 0:1, Admira PrahaPřevýšov 0:0, Jirny-Zápy 2:1.
3. kolo: Zápy-Čáslav 25.08. 17:00 NE, Převýšov-Jirny
25.08. 10:15 NE, Domažlice-Admira Praha 24.08. 17:00
SO, Kolín-Chomutov 24.08. 17:00 SO, Chrudim-Roudnice
nad Labem 24.08. 10:15 SO, Králův Dvůr-Karlovy Vary
24.08. 17:00 SO, Meteor Praha-Kunice 25.08. 10:15 NE,
Strakonice-Štěchovice 24.08. 10:15 SO, Sparta Praha BHorní Měcholupy 25.08. 10:15 NE
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na na roh. V 84. minutě měli na
kopačce gól hosté - střídající
Terber našel centrem nejnebezpečnějšího hráče hostů Vítka a
ten sám před Brataničem trefil
pouze pravou tyč jeho branky.
Do konce utkání se už nic podstatného nestalo a tak se hráči
společně s diváky mohli radovat z
prvních tří bodů v novém ročníku
krajského přeboru.
V příštím kole zajíždí Benfika v
sobotu 24. srpna na horkou půdu
nováčka soutěže FK Nepomuk (2.
místo), který má ze dvou kol
pěkných pět bodů - doma v prvním kole remizoval s Kolovčem
1:1 a v tomto kole dokázal vyhrát
5:2 v Příkosicích! Slavoj Stod
bude také v sobotu hostit sedmé
Horažďovice.
Jiskra Domažlice: Bratanič Pyrka. D., Ferra, Kubr, Paluch
(56. Vísner) - Waldmann (46.
Bláha), Kohout Tadeáš (80. Buršík), Jarina (85. Kubica), Šimůnek
- Kasík, Tumpach (73. Krakeš).
Trenéři: Fořt, Steinbrucker, Churý.
Slavoj Stod: Fekl (75. Pochobradský) - Hamerník, Karlíček,
Snáše (64. Jelínek), Brychcín Pešek, Kaas, Valachovič (34.
Douša), Lukášek - Vítek, Zelený
(68. Terber). Trenér: Václav
Honal.
Rozhodčí: Zdeněk Mudra - Miloš
Burda - Milan Vocelka delegát:
Václav Havránek
Diváků: 250.
ŽK: 6. Kohout - 25. Snášel, 27.
Hamerník, 67. Kaas, 85. Douša.

se jim vyrovnali, dali jsme góly,
ale dneska jsme hráli takovej
fotbal, kterej ani nepatří do fotbalu dospělých.“

vyhráli.“

FOTBALOVý PEL-MeL
PEL
„Zápas v Nepomuku bude určitě

K zápasu se vyjádřili:
Václav Honal, trenér Stoda:
„Se zápasem nejsme vůbec spokojeni, protože jsme si před zápasem něco řekli a nedodržel to
vůbec nikdo. Věděli jsem, že
musíme hrát tvrdě, bojovat, protože fotbalově asi na domácí mít
nebudeme, ale bohužel jsme od
první minuty prohráli všechny
souboje, jenom jsme běhali a
byla to jen otázka výše skóre.“

V prvním kole jste porazili
Příkosice, což byl dobrý
skalp…

V čem vidíš příčinu tak špatného výkonu?

V dalším kole jedete do Nepomuku, jak ten zápas vidíš?

„Nevím. Ve čtvrtek jsme hráčům
říkali, že musí zapomenout na ten
první zápas, ale v prvním poločase mi připadalo, že měli stále v
hlavách 3:0 s Příkosicemi a že to
i dnes půjde samo. Domácí jsou
mladí kluci, fotbalisté, měli chuť
hrát a my jsme ji to hodně ulehčili, takže v tom zápase nebylo co
řešit…“

velice těžký, protože jejich dosavadní výsledky jsou výborné,
vyhráli venku, porazili doma na
penalty Koloveč, takže určitě tam
bude nováčkovský elán i divoká
atmosféra a bude záležet na tom,
kolik hráčů z A týmu nám bude
moci pomoct. Dnes se ukázalo,
že ty kluky tam potřebujeme,
protože v tak mladém mančaftu
potřebujeme hráče, o které se dá
opřít.

S kým hrajete doma v dalším
kole?

S jakým výsledkem z Nepomuku bys byl spokojený?

„Hostíme Horažďovice a uvidíme,
s čím přijedou, protože tam proběhly nějaké změny. Poctivě se
na ně připravíme a uvidíme, jak
to bude vypadat. Když nemáme
technické mužstvo, tak zase budeme muset bojovat. Chtěli bychom bodovat, ale bude záležet
na tom, s čím k nám přijedou.“
Martin
Steinbrücker, trenér Benfiky:
„Do zápasu jsme šli po
výprasku ve Vejprnicích 7:0 a chtěli
jsme změnit hru
ve vlastním vápně, v obranné fázi, kde nám
chyběl důraz a nasazení. Hrozně
nám pomohli čtyři kluci, kteří
posílili mužstvo z A týmu a byli ve
všech řadách. Pyrka výborně
dirigoval obranu, okolo něj kluci
doslova ‚rostli‘, Pavel Jarina i
Kasýk byli pro mužstvo přínosem.
David Tumpach je talent, ale
musí fotbalu dávat ještě o trochu
víc, protože bychom chtěli, aby
se časem prosadil i do A mužstva. Má před sebou ještě hodně
práce, ale dneska ukázal, že
nesporné kvality má. S dnešním
výsledkem i předvedenou hrou
jsem spokojen, protože jsme
soupeře, kromě standardek v
první půli, do ničeho nepustili,
diváci se bavili, my jsme se bavili
také, takže jsme spokojeni.“

„Každý zápas chceme vyhrát, ale
teď je ještě brzo, je třeba se
podívat na některé jejich zápasy,
musíme vycházet ze zabezpečené
obrany, hrát disciplinovaně, důrazně a myslím si, že šance si
většinou vypracujeme, jde o to je
úspěšně zakončit. Chceme tam
vyhrát.“
Jakub Ferra, hráč Benfiky:
„Bylo to super. Bál jsem se toho,
protože v minulém zápase, ve
kterém jsme s Radkem Palúchem
nehráli, prohrála Benfika 7:0, tak
jsme si říkali, že je něco špatně a
dneska nám hodně pomohli kluci
z A týmu. Jejich přítomnost na
hřišti je poznat, je to něco jiného… Myslím si, že jsme hráli
dobře, ale chtělo to víc gólů.
Mohlo to být i deset. Adam chytal
taky výborně, párkrát pobavil i
diváky, co víc si přát, tři body
jsou doma…“

Zaskočil vás něčím soupeř?

„Tam jsme právě byli spokojeni s
nasazením, a i když Příkosice
také hrají tvrdý fotbal, tak jsme

„Viděl jsem ho na webu v zápasu
s Příkosicemi, takže jsme trochu
věděli, co od něj můžeme čekat,
ale dneska jsme Stod přehráli ve
všech směrech a zaslouženě jsme

* FK Admira Praha je právně samostatný klub se sídlem Praha 8, Na
Pecích 46, PSČ 182 00. Registrace u

MV ČR ze dne 26. října 1992.
* Aktuální počet členů včetně mládeže: 362
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Koho bys dnes z mužstva
vyzdvihl?
„Hráli jsme všichni dobře, ale
koho bych vyzvedl byl Daniel
Pyrka a všichni ‚áčkaři‘ – Kasa je
brousek, fakt borec a Jarina to je
prostě vidět… Mladý Tumpach na
to, že je mu 16 let, je prostě
výbornej, zahrál parádně.“

Jak vidíš zápas v Nepomuku?
„Je to nepříjemný soupeř a škoda
je, že hrajeme v sobotu, stejně
jako A mužstvo. Uvidíme, kdo nás
posílí, ale doufám, že vyhrajeme…musíme, myslím tak 1:2.“

Jiří Pojar

* Klub navazuje na tradici kobyliské
kopané, jejíž počátky sahají do roku
1909. V roce 2009 FK Admira oslavila

M. Pyrka) – Došlý (90. Kasýk),
Dvořák. Trenér: Purkart.
Roudnice n. Labem: Procházka
– Chalupa (72. Tichý), Petrášek,
Kratochvíl, T. Kučera – Pavlíček
(35. Macháček), Mareš, M. Kučera (46. Bíro), Brandejs – Svátek
(46. Brožík), Hrdlička (80. Šimkovský). Trenér: Janeček.

Vok
Převzato z webu SK Roudnice:
V Domažlicích prohra a ještě
dvě červené karty
První zápas v nové sezoně a
hned prohra. Po dvou a půl měsících Roudnice padla v Domažlicích a mohl za to zejména Došlý,
který ve šlágru kola vstřelil hattrick.

Do zápasu nemohli zasáhnout dva hráči Chomutova.
Jan Hyneš byl alespoň na
střídačce, v základu ho
nahradil Jan Hošek, který
přišel na výpomoc v rámci
spolupráce s Teplicemi.
Karel Kodeš má ale zranění
třísel a zítra jde navštívit
doktora. Pro dnešní zápas
tak byl pouze na tribuně. A
i on spolu s dalšími diváky,
kterých přišlo celkově 352,
byl svědkem poměrně vyrovnaného utkání. První
náznak šance si vytvořili
hosté, to když se za míčem
rozběhl Dvořák, ale Zaťko
byl rychlejší a míč chyhtil. V
devatenácté minutě po
rychlém protiútoku zahrozil
střelou Aleš Pikl, míč šel ale
těsně vedle. První větší
šanci si vytvořili domažličtí.
Po chybě Klimpla se totiž ke
střele dostal Milan Braun,
Zaťko se ale natáhl a jeho
pokus, který šel k levé
tyčce z pohledu brankáře,
vyrazil na rohový kop. Zkušený obránce Maroš Klimpl
neměl dnes asi svůj den. O
sedm minut později totiž
opět chyboval a opět z toho
byla tutovka hostujícího týmu,
František Dvořák ale únik zakončil střelou těsně vedle branky. Ke
konci poločasu zaznamenal dva
střelecké pokusy ještě hostující
Martin Knakal. První střelu chytil
bez problémů Radek Zaťko, dru-

Po zápase nebylo hráčům Roudnice vůbec do řeči. Všichni cítili
velké zklamání, což potvrdil i
Tomáš Petrášek.
Obrovské zklamání. Propadali
jsme ve všech směrech. Soupeř
byl rychlejší a důraznější. Od
konce prvního poločasu jsme
hráli v početní převaze, ale nedokázali jsme si vytvořit souvislý
tlak, hloupě jsme faulovali a
obdrželi další dvě branky. Poté už
to přestal být fotbal, obdrželi
jsme dvě červené karty a tím se
dnešní výsledek zvýraznil.
Radek Tichý si přinesl střeleckou formu i do 1. kola ČFL a
ikdyž nastoupil až v 72. minutě,
vstřelil jediný gól Roudnice.
Z kombinace na pravé straně se
dostal k míči Ondřej Bíro a dal mi

há šla mimo.
Druhý poločas začali hosté nejlépe jak mohli. Do šance se totiž
probojoval Petr Došlý, nakonec
ale ještě předložil míč Františku
Dvořákovi, pro nějž nebyl problém ho uklidit do prázdné bran-
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krásný centr do vápna. Já si
naběhl před bránícího stopera a
hlavou zavěsil k přední tyči, popsal svůj gól Tichý.
Jeden z nejzkušenějších hráčů
Roudnice Ondřej Bíro nastoupil
až do druhého poločasu, ale na
hřišti byl pouze do 86. minuty.
Poté uviděl červenou kartu a
zápas pro něj předčasně skončil.
První žlutou kartu jsem dostal v
souboji o míč a druhou až na
pokyn pomezního rozhodčího.
Možná jsem ten souboj mohl
vypustit, ale pro mě to nebyl
ztracený míč. Chtěl jsem protihráče oběhnout, ale postavil se
mi do cesty a já do něj narazil
kolenem. Mrzí mě, že jsem oslabil tým do dalšího utkání.

ky a otevřít
skóre zápasu - 0:1.
Od té doby se Chomutov hnal za vyrovnáním a byl
aktivnějším týmem.
V 55. minutě střílel
Lukáš Nečas, ale
bohužel nezamířil
přesně. O chvíli
později
centroval
velmi dobře Marek
Vait
na
Lukáše
Roubala, ale ten
hlavičkoval
těsně
nad branku. Hosté
se přece jen dostali
ještě do šance. Petr
Došlý si ve vápně
nabil s Mužíkem,
následnou střelou
ale zlikvidoval Zaťko. V 79. minutě
byl opět Chomutov
blízko
vyrovnání.
Lukáš Roubal nacentroval přímo na
Libora Tafata, jemuž se ale hlavička
příliš nepovedla. Po
následném odrazu
míče
reklamovali
domácí ruku, penaltu ale rozhodčí
Váňa nenařídil. Velmi dobrou akci
předvedl v 79. minutě Tomáš
Česlák, který si obehrál několik
protihráčů, aby se následně dostal do zakončení. Jako by ale
chomutovským nebylo přáno,
střela šla opět vedle.

Zápas tak skončil 0:1 a
Chomutov je po dvou
zápasech bez bodu.
Ohlasy:
Stanislav
Purkart
(Domažlice): "Jsme
samozřejmě spokojení,
vezeme z Chomutova
tři body. Jeli jsme sem
s pokorou, ale přáli
jsme si je a máme je.
Vedli jsme si takticky
velmi dobře. Věděli
jsme, že Chomutov
bude hrát důrazně, má
vysoké, agresivní a
silové hráče na standardky. My jsme se s tím naším
techničtějším mužstvem vypořádali. Už v prvním poločase jsme
měli vstřelit branku, měli jsme
dvě šance a Chomutov nic. Ta
druhá půle byla na šance tak
nějak vyrovnaná, ale my jsme
vstřelili gól a jsme s výsledkem
spokojení."
Obránce FC Chomutov Jan Hyneš
se necítil zdravotně úplně v pořádku a tak usedl pouze na střídačku. Místo něj nastoupil Jan
Hošek, který přišel na výpůjčku
z Teplic. "Jelikož je Chomutov
farma Teplic, tak jsme se dohodli, že dnes tu budu hrát," komentuje tuto situaci 24letý stoper.
"Ve čtvrtek jsem se to dozvěděl v
Teplicích na tréninku, jelikož
trenér se tam jezdí občas dívat.
Včera už jsem byl s klukama na
tréninku před zápasem."
Ani on ale nedokázal zabránit
prohře Chomutova s Domažlicemi 0:1. "Jelikož jsme nebodovali,
nemáme z toho dobrý pocit," řekl
rodák z Nýrska. "Je to škoda,
zápasu by více slušela remíza. V
první půli měli sice více šancí,
než my, ale my jsme je zase měli
ve druhém poločase. Oni byli o
ten gól šťastnější."
Ve stoperské dvojici nastoupil s
Marošem Klimplem. "Hrálo se s
ním v pohodě," řekl Hošek. "Je
vidět, že Maroš hrál ligu a že má
nějaké zkušenosti. Myslím si, že
v tom nebyl žádný problém."
Hošek si pochvaluje i místní areál, ačkoliv zde zatím strávil pouze
krátkou dobu. "Jsem docela
ohromený, když to tady vidím,"
netají obránce Teplic. "Celý ten

moct. Do Kolína pojedeme s tím, že nemáme co
ztratit."

Převzato z
Chomutov

komplex nový, jak hokejový a
fotbalový stadion, je hezký. Myslím, že to tu má ligové parametry."
Trenér FC Chomutov Robert
Vágner hodnotí pro klubový web
utkání s Domažlicemi.

Jak byste zhodnotil dnešní
zápas?
"První půle špatná, tu jsme prochrápali. V druhé půli jsme už
aspoň trochu začali hrát, ale
dostali jsme góla. Klukům nemůžu upřít snahu, ale prostě
jsme měli pouze jednu či dvě
šance. Prostě nedůraz v útočné
fázi, měli jsme jednu gólovku
(nebo dvě) a to je na takový
zápas strašně málo."

Viděl jste nějaké zlepšení
oproti zápasu v Převýšově?
"Tam nás srazily individuální
chyby, kterým nezabráníte, protože se nedají předvídat. Ty nás
prostě srazily dolů a dostali jsme
z nich dva góly. Dnes, jak říkám,
první poločas horší, ale jestli byl
lepší Převýšov nebo dnešek myslím, že výsledkově to vyšlo
úplně stejně."

Vy jste se vlastně postavil
proti týmu, kde jste dělal
asistenta. Jak jste to vnímal?
"To bylo to samé, jako když
Domažlice přijely na jaře. Dnes
jsem hlavně čekal, že podáme
lepší výkon a hlavně to, že vyhrajeme."

Máme těžký los a do toho
ještě pohárový zápas. O to je
to asi nepříjemnější…
"Tak teď jedeme do Kolína, který
patří tradičně už ke špičce ČFL,
pak máme doma Chrudim. Možná nám to může paradoxně po-

webu

FC

Jak to viděl zezadu
gólman Jiskry Dan
Houdek?
"Oboustranně
velmi
opatrné utkání, musím
říci, že takhle takticky
zvládnutý zápas v domažlickém dresu jsem
ještě nezažil, klobouk
dolů před klukama, až
na pár centrů jsem neřešil vážnější akci. My jsme mohli
vést 2:0 v poločase, kdyby Dvořka proměnil dva nájezdy. Byl to
velmi opatrný a pro diváky asi
nezajímavý fotbal. Hrálo se s
nějakými novými balony, které
jsem ještě neviděl, ale měly tak
kluzký povrch, že nešly ani udržet v rukavicích a to mám nový
model nejlepších Uhlsportů a
fungl nové. Druhý poločas jsme
dokázali vstřelit góla, když k
mému překvapení Došlák ,,nechrtil" a přihrál pod sebe Dvořkovi. Poté jsme ubránili silou vůle
pár standardek a Roubal přestřelil hlavičkou z penalty mojí bránu.
Závěr utkání jsme zvládli, pomohli čerství hráči ze střídačky a
myslím, že zaslouženě máme tři
body. Chtěl bych pochválit celý
tým za to, že to velmi dobře
takticky zvládl a bojoval celý
zápas i přes úmorné vedro."
Jak by vypadalo srovnání
zápasu s Roudnicí?
"Každé utkání v tomhle počasí je
velmi vysilující, myslím že to bylo
podobné, ale s Roudnicí to byl
podle mého lepší fotbal pro diváky. I diváků v Chomutově bylo
méně, nějakých 250, což domácí
hráče také vyhecuje méně než
plný dům na Střelnici. Opakuji
chválu pro celý tým, po zápase
jsme si s chutí zařvali pokřik bylo by dobré v tom
pokračovat hned teď o
víkendu s Admirou.
V týmu vládne pohoda, ale musíme
stát nohama na
zemi a nelétat v
oblacích."

Druhé kolo krajského přeboru
svedlo za soupeře domácí Jiskru
Domažlice B a Slavoj Stod. Oba
týmy se nacházely v opačném
rozpoložení. Zatímco Slavoj v
prvním kole doma porazil Čechii
Příkosice 3:0 a byl na vítězné
vlně. Tak Domažlická
Benfika si z Vejprnic
odvezla sedmibrankový
příděl. Domácí trenéři
zamíchali se sestavou,
tu vyztužili čtyři borci
se širšího kádru třetiligového A mužstva.
Chyběli Brichcín, který
odešel do Tlumačova,
Neumann a Lešek.
Domažlice začaly náporem, v páté minutě
se řítil po levé straně
na brankáře Stoda
Fekla
sedmnáctiletý
rychlík Tumpach, ale
ten ho vychytal. Tři
minuty nato zahrával
trestný kop domácí Jarina, balon
prosvištěl až před branku, kde
Tadeáš Kohout nestačil míč
usměrnit. Další gólovku přinesla
sedmnáctá minuta - Kasík zatáhl
míč našel Jarinu, ten přihrál
Ferrovi, jehož střelu brankář Fekl
vyrazil na roh. Na Paluchův roh
nejvýš vyskočil Ferra, ale jeho
hlavička mířila vedle brány Stoda. Hosté v 19. minutě rozehráli
Hamerníkem trestný
kop z pravé strany, ale
hlavička Peška byla
nepřesná. Ve 26. minutě fauloval Snášel ve
vápně agilního Jarinu a
rozhodčí Zdeněk Mudra okamžitě ukázal na
značku
pokutového
kopu. Toho se zhostil
na výbornou Kasík a
Benfika šla do zaslouženého vedení 1:0. Ve
29. minutě špatně
rozehráli domácí Kubr posílal zpětnou
přihrávku, kterou málem vystihl Vítek, ale
Bratanič
nadvakrát
poslal balon do zámezí. Ve 31.
minutě zahrával Kasík trestný
kop, ale opět míč proletěl kolem
branky a žádný z domácích hráčů
na něj nedosáhl. O minutu později kombinovali Kasík s Jarinou,
ten byl na rohu před vápnem
faulovaný a sám rozehrál balon,

míč se dostal k Tumpachovi,
který zpětnou přihrávkou našel
naběhnutého Palucha, jehož
střela byla tečována nad branku
Fekla. Ve 37. minutě se opět
důrazný Tumpach dostal, přes
Karlíčka a sám před brankářem

vystřelil pouze slabou střelu, se
kterou Stodský sympaťák Fekl
neměl práci. Ve 42. minutě zahrozili hosté Vítkem, Bratanič
vyběhl aby zmenšil střelecký úhel
a střelu vytěsnil na roh. Těsně
před odchodem do šaten zcela
nepochopitelně hlavní sudí Mudra
zastavil hrozící výpad do otevřené obrany, kdy už mohli dva
hráči Jiskry jít sami na brankáře,

pro domnělý ofsajd, což vzbudilo
moře nevole u diváků na tribuně
stadionu Střelnice.
Do druhého poločasu poslali
domácí kouči za kapitána Waldmanna snajpra Bláhu. První velkou šanci domácích měl opět
výborně hrající motor Benfiky

Tento výsledek velmi mladého mužstva, na který asi nebudou jeho aktéři rádi vzpomínat, ponecháme bez komentáře.
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Jarina, kterého vysunul Šimůnek,
ale Fekla nepřekonal. V 51. minutě důrazný útočník Tumpach
doslova vybral Karlíčka naservíroval balon Jarinovi, jehož střelu
skvělý Fekl vyrazil na roh a statečně tak držel poločasové skóre
1:0
pro
Jiskru.
Velkému kombinačnímu náporu domácích však ani obrana a brankář neodolali dlouho. Kasík ,,Kasa" zatáhl
po levé straně balon, našel na pravé
straně Tumpacha
na malém vápně a
pro tohoto mladíčka
nebyl problém uklidit jej za bezmocného Fekla - 2:0. V
63.
minutě
po
Šimůnkově centru
zahrál Snášel rukou, ale rozhodčí
správně penaltu neodpískal,
protože si míč stodský kapitán
srazil na ruku sám. Další změnu
skoré přinesla 66. minuta, kdy
pohlednou kombinační akci zakončila nová posila Tadeáš Kohout na 3:0. Čtvrtou a jak se
později ukázalo poslední branku
přinesla 72. minuta. Ferra vysunul Jarinu, ten prodloužil na
Kasíka, který byl ve vápně faulován a byl zde další
pokutový kop. Jarina nejprve vstřelil
gól, ale rozhodčí
Mudra nechal penaltu opakovat a to
už ji Jarinovi Fekl
vyrazil, ale na jeho
následnou dorážku,
už byl krátký - 4:0.
V 75. minutě musel
Fekl pro zranění
přepustit místo v
brance Stoda náhradnímu brankáři
Pochobradskému.
Jiskra byla stále při
chuti, Kasík zatáhl
míč po levé straně,
hledal nabíhající spoluhráče, kteří
míč přeběhli, dostal se k němu z
pravé strany naběhnuvší Šimůnek, ale jeho pokus minul těsně
levou tyč Pochobradského branky. V 82. minutě výborně hrající
Šimůnek zatáhl míč, předložil ho
Bláhovi, jehož střela byla tečová-

