Další tabulky a výsledky
1. Nová Ves
2. Písek
3. Benešov
4. Doubravka
5. Táborsko B
6. Hořovicko
7. Tachov
8. Český Krumlov
9. Rokycany
10. Hvězda Cheb
11. Čížová
12. Zličín
13. ZČE Plzeň
14. Sušice
15. Milevsko
16. Jindřichův Hr.
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17: 2
12: 5
6: 2
11: 6
7: 6
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13: 8
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6: 5
7: 7
4: 4
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4: 13
3: 13
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1. Klatovy
2. Koloveč
3. Bolevec
4. Domažlice B
5. Chotíkov
6. Vejprnice
7. Horažďovice
8. Hor.Bříza
9. Stod
10. Rokycany B
11. Nepomuk
12. Rapid
13. Přeštice
14. Holýšov
15. Příkosice
16. Luby
1. Černice
2. Ch. Újezd
3. Rozvadov
4. H. Týn
5. Nýrsko
6. Chlumčany
7. Senco B
8. Žihle
9. Mochtín
10. Nýřany
11. Zruč
12. Křimice
13. Sp.Poříčí
14. M.Touškov
15. Staňkov
16. Svéradice
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9: 4
15: 4
12: 9
8: 7
15: 5
12: 8
9: 8
9: 11
5: 7
9: 5
7: 8
7: 10
5: 10
2: 13
6: 13
3: 11
11: 2
21: 8
16: 4
14: 7
8: 13
7: 5
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4: 17
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1. Přimda
2. Tachov B
3. Dl. Újezd
4. Tlumačov
5. Mrákov
6. Postřekov
7. Heřmanova Huť
8. Koloveč B
9. Ch. Planá
10. Kdyně
11. Klenčí
12. Stříbro
13. Meclov
14. Zbůch
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Divize, sk. A
3. kolo: Rokycany-Hořovicko 2:2, Nová Ves-Čížová 1:0,
Hvězda Cheb-Zličín 1:1, Táborsko B-Jindřichův Hradec 1:0,
Benešov-Sušice 2:0, Český Krumlov-Doubravka 2:4, MilevskoTachov 3:5, Písek-ZČE Plzeň 3:3.
4. kolo: Hořovicko-ZČE Plzeň 2:0, Tachov-Písek 2:3, Doubravka-Milevsko 4:0, Sušice-Český Krumlov 1:2, Jindřichův HradecBenešov 0:0, Zličín-Táborsko B 1:0, Čížová-Hvězda Cheb 3:1,
Rokycany-Nová Ves 0:1.
5. kolo:
Nová Ves-Hořovicko 10:15 SO, Hvězda Cheb-Rokyca-ny 17:00
SO, Táborsko B-Čížová 10:15 NE, Benešov-Zličín 17:00 NE,
Český Krumlov-Jindřichův Hradec 17:00 SO, Milevsko-Sušice
17:00 SO, Písek-Doubravka 10:15 SO, ZČE Plzeň-Tachov 10:15
SO.
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Krajský přebor
3. kolo: Rokycany B-Klatovy 0:1, Chotíkov-Holýšov 10:0,
Bolevec-Hor.Bříza 4:3, Vejprnice-Rapid 4:1, Stod-Horažďovice
2:1, Nepomuk-Domažlice B 0:3, Přeštice-Příkosice 4:2, LubyKoloveč 0:5,.
4. kolo: Klatovy-Koloveč 3:3, PK 2:4, Příkosice-Luby 2:1,
Domažlice B-Přeštice 1:0, Horažďovice-Nepomuk 2:1, RapidStod 2:0, Hor.Bříza-Vejprnice 3:0, Holýšov-Bolevec 0:0, PK
6:7, Rokycany B-Chotíkov 2:2 PK 4:1.
5. kolo: Chotíkov-Klatovy 16:00 SO, Bolevec-Rokycany B
17:00 SO, Vejprnice-Holýšov 17:00 SO, Stod-Hor.Bříza 17:00
SO, Nepomuk-Rapid 17:00 SO, Přeštice-Horažďovice 17:00
SO, Luby -Domažlice B 17:00 SO, Koloveč-Příkosice 16:00 NE.

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

I. B třída sk. A
1. kolo:
Přimda-Stříbro 3:1, Koloveč B-Kdyně 5:3, Tlumačov-Ch. Planá
2:0, Meclov-Mrákov 1:2, Dl. Újezd-Heřmanova Huť 4:2, ZbůchTachov B 3:4, Klenčí-Postřekov 2:2 PK 2:4.
2. kolo:
Stříbro-Postřekov 1:1 PK 3:5, Tachov B-Klenčí 5:3, Heřmanova
Huť-Zbůch 5:0, Mrákov-Dl. Újezd
1:1 PK 1:4, Ch. PlanáMeclov 2:1, Kdyně-Tlumačov 0:0 PK 5:4, Přimda-Koloveč B
3:1.
3. kolo: Koloveč B-Stříbro 17:00 SO, Tlumačov-Přimda 15:00
NE, Meclov-Kdyně 17:00 SO, Dl. Újezd-Ch. Planá 15:00 NE,
Zbůch-Mrákov 17:00 SO, Klenčí-Heřmanova Huť 15:00 NE,
Postřekov-Tachov B 16:00 NE.
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Před zahájením utkání předali prezident oddílu Jaroslav Ticháček, viceprezident oddílu Ivan Rybár a kapitán
mužstva Petr Mužík, u příležitosti 65.
narozenin dárky maséru mužstva p.
Janu Šturmovi.
Po dvou úspěšných vystoupeních v
úvodu České fotbalové ligy čekal
domažlickou Jiskru ve druhém
domácím zápasu nováček soutěže,
který postoupil z divize - Admira
Praha. Při pohledu do tabulky, kde
se hosté krčili s jediným bodem na
13. místě, a Jiskra se šesti body
okupovala za rezervou Sparty
Praha 2. příčku, byli domácí jednoznačným favoritem, ale že se na
favority ve fotbale často nehraje,
se domácí přesvědčili po devadesáti minutách na vlastní kůži. Po
bezkrevném, matném výkonu a
absenci většího nasazení, odešli
domažličtí z trávníku s dvougólovým mankem a smutně přihlíželi
radosti hostujících hráčů. Domácí
tentokrát jakoby zapomněli v kabině vše, co jim v předchozích zápasech zajistilo body – bojovnost,
nasazení, obětavost a pohyb bez
míče. Hosté se předvedli jako
kvalitní tým ve hře s míčem, kombinaci a v defenzívě jejich urostlí zadáci
kralovali ve vzduchu. Především v
první půli předvedli i to, na co si stěžoval trenér Tesař: neproměňování
šancí, když jim čtyři tutovky vychytal
Ticháček a další příležitosti zakončili
nepřesně. Domácí obrana nechávala
hostům příliš prostoru pro křídelní hru,
ve druhém poločase hosté chvílemi
ovládli i střed hřiště a při sterilitě v
ofenzívní činnosti domácích, tím bylo o
osudu zápasu rozhodnuto.
Hned po rozehrání se po rychlé akci

hostů dostal k zakončení z 8 metrů
zleva hostující Mošna, ale domácí
gólman Ticháček jeho střelu reflexivně
vyrazil. V 6. minutě se po levé straně

probil do šestnáctky domácí Došlý, ale
na jeho ochotný pád mezi dvěma
obránci rozhodčí Janoch nereagoval.
Hosté zahrozili v 11. minutě, ale na
Kurkův centr zleva nedosáhl Birma a
domácí míč odvrátili. Další šanci Admiry zmařil domažlický brankář Ticháček, když se o minutu později dostal
po Zahálkově tr. kopu míč k Snopovi a
ten střílel zprava z 15 metrů. Po čtvrthodině hry našlápli hosté k rychlému
kontru, Mošna oslovil nabíhajícího
Snopa, ale Ticháček jeho střelu ze 14
metrů
výtečně
reflexivně
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vyrazil. O chvíli později si Majer narazil s Mošnou, ale jeho střelu ze 14
metrů Ticháček nohou vyrazil. V 17.
minutě zatáhl míč středem hřiště
Mužík, oslovil našlápnutého Bezděka, ten se v souboji s Martinicem
dostal až před Víška, ale prováhal
chvíli na střelu a hostující gólman
mu pádem pod nohy míč sebral. Ve
23. minutě hosté vystihli kombinaci
domažlických zadáků, k míči se
dostal Birma, ale jeho další tutovku
zmařil Ticháček, když střelu zcela
volného pražského útočníka ze 14
metrů vyrazil. Okénka v domácí
obraně se v tuto chvíli podobala
spíše výkladním skříním a hosté jen
díky domažlickému gólmanovi dosud nedosáhli žádné branky. Ve 25.
minutě pronikl domácí Došlý po levé
straně k šestnáctce soupeře, ale
faul na něj zůstal nepotrestán. Poté
si s centrem Beránka poradil Víšek a
na druhé straně pronikl po pravé
straně, kde měli hosté mimořádně
mnoho prostoru, pražský Mošna, ale
jeho centr usměrnil volejem z malého vápna vedle Ticháčkovy branky
Birma. Ve 32. minutě rozehrál tr.
kop z 22 metrů domácí Mužk, ale
Víšek míč vyrazil na roh. Po něm se k
hlavičce z 10 metrů dostal Bezděk, ale
hosté míč hlavou odvrátili. Ve 37.
minutě opět provětral domácí obranu
po levé straně Kurek, na přetažený
centr si na druhé straně naběhl zcela
volný Vosický, ale jeho ukvapená
střela volejem mířila nad domažlickou
branku. Ačkoli se hrála v poli celkem
vyrovnaná partie, draví hosté si vytvářeli jednu šanci za druhou, zatímco
bezzubé útoky domácích končily před
soupeřovou šestnáctkou. Když už se
zdálo, že po Bártově rohovém kopu

udeří, stačili hosté Dvořákovu
hlavičku odvrátit z brankové
čáry. Ve 40. minutě odcentroval
hostující Kurek zleva, na míč si
na druhé straně naběhl volný
Mamurov, ale z 15 metrů domažlickou branku přestřelil. O
dvě minuty později oslovil Bárta
nabíhajícího Mužíka, ale jeho
snahu o střelu zblokovali dva
soupeřovi obránci. Ve 43. minutě rozehrál Mužík tr. kop, míč
se odrazil ke Kůželovi, ale jeho
volejem střílený vysoký míč
trefil jen hostujícího obránce.
Těsně před obrátkou zaútočili
hosté, Majer posunul míč do
středu na Mošnu, ten prodloužil
nalevo na Birmu, ale jeho
tutovku zmařil reflexivním
zákrokem Ticháček, odražený
míč napálil Kurek, ale trefil
Knakala a domácí se odkopem
ubránili.
Ve druhé půli se domácí, vedeni
snahou o vítězství chopili mírné
iniciativy, ale ofenzívně nebezpeční pražané je do souvislejšího
tlaku nepustili. V 53. minutě vznikl
po Mužíkově tr. kopu před Víškem
závar, ale zakončení Dvořáka
skončilo v houštině těl. K dalšímu
tr. kopu se Mužík dostal o tři
minuty později, na míč si naskočil
Dvořák, ale jeho hlavičku z 8
metrů výtečně vytlačil na roh
Víšek. V 57. minutě vznikla pře
Víškem další nepřehledná situace,
ale domácí míč do sítě nedotlačili
a následný Braunův volej byl
vysoký stejně, jako pokus téhož
hráče o čtyři minuty později. Poté
si bez problémů Víšek poradil s
Mužíkovým tr. kopem a v 64.
minutě byli domácí blízko brance,
když pronikl po pravé straně
Bezděk, centrem našel volného
Kůžela, který však téměř vyloženou šanci zazdil střelou z 15 metrů
vysoko nad branku Admiry. Domácí se snažili překvapit hostující
obranu, ale stereotypními vysokými centry si na urostlé zadáky
nepřišli a jejich střelecké pokusy končily na tělech hostujících zadáků nebo
mimo branku, jak to předvedl v 67. a v
69. minutě Braun. Hosté však byli pro
nekoncentrovanou domácí obranu
neustálou hrozbou. Dvacet minut před
koncem vznikl po rychlém protiútoku
před Ticháčkem závar, ale Mošnovu
střelu jeden z domácích hráčů zblokoval a další míč nakonec od brankové
čáry odvrátil. V 72. minutě hlavičkoval
po Bártově rohovém kopu Braun, ale i
následně vzniklou nepřehlednou situaci před svojí brankou hosté „ustáli.“ O
dvě minuty později působili při akci
hostů domácí zadáci jako statisté,
když mezi nimi po pravé straně doslova protančil s míčem Mošna, nahrál na
penaltě zcela volnému Birmovi a ten
střelou z 8 metrů pod tělem padajícího
Ticháčka otevřel skóre – 0:1. Domácí
stačili kontrovat jen nepřesnou Mužíkovou střelou a když po Zahálkově tr.
kopu od rohového praporku se hlavou
prosadil nehlídaný Vosický a zvýšil v
83. minutě na 0:2, bylo z domácího

pohledu „po fotbalu,“ protože zápas
dohrávali v herní křeči.
Sestavy:
Jiskra Domažlice: Ticháček – Knakal,
Chocholoušek, Bauer, Beránek (77.
Kůžel) – Bezděk, Braun, Mužík, Bárta –
Došlý (32. Kůžel), Dvořák. Trenér:
Stanislav Purkart.
Admira Praha: Víšek – Mamurov,
Zahálka, Martinic, Brůžek – Majer (90.
Ondrůšek), Vosický, Snop, Kurek (81.
Jackl) – Mošna (83. Kokoška), Birma
(88. Petr). Trenér: Jiří Tesař.
Branky: 75. Birma, 83. Vosický. ŽK: 8.
Bárta – 68. Mamurov, 80. Snop. HR:
Marek Janoch, AR: Viktor Paták, Jana
Šauflová. Diváků 400.
Petr Mužík: „Dneska mi to
přišlo, jako bychom na
hřiště nastoupili jako mistři
světa, kterým se nemůže
nic stát, když jsme vyhráli v
Chomutově a před čtrnácti
dny porazili Roud2 nici. Vůbec jsme

neběhali, hra byla bez pohybu a
už při rozcvičce to vypadalo, že
jsme jakoby ospalí… Po první
půli, kterou jsme nějak přečkali,
když ‚Tichy‘ chytil asi čtyři góly,
jsme se v kabině vyhecovali a
snažili jsme se to ve druhé půli
zlomit, jejich gólman pak chytil
taky asi dva góly, ale potom jsme
dostali první gól a pak už to byla
křeč… jako v podstatě celej zápas… Soupeř nás trochu překvapil, protože jsme čekali, že bude
‚zalezlejší‘, dělali jsme chyby, oni
chodili do brejků a my jsme to
nedokázali pohlídat. Můžeme
děkovat ‚Tichymu,‘ že naše akcie
držel tak dlouho nad vodou. My
jsme dneska kazili spoustu přihrávek a celkově jsme hráli, jakoby
se soupeř měl porazit sám a to se
nám nesmí stávat. Neříkám, že
jsme Admiru podcenili, ale byla to
z naší strany hrůza…“
Martin Knakal: „My jsme
si asi dneska mysleli, že
to půjde všechno samo,
jak bylo vidět, do čeho
jsme kopli, to se nám
nepovedlo…zmar, bída
a jsem rád, že už je
konec, že se to trápení ukončilo, protože dneska jsme
prostě neměli šanci vyhrát. Musíme
uznat, že soupeř hrál výborně, byl
agresivní, měl pět, šest vyložených
šancí a jen díky Martinu Ticháčkovi, který zabránil velkému debaklu,
to nedopadlo hůř. Admira má
šikovné hráče, my jsme jim dali
hodně prostoru, jako bychom ještě
spali, nebo byli v šatně… Každej by
si měl sáhnout pořádně do svědomí a začít trošku něco dělat. Před
zápasem jsem nepozoroval nic, co
by nasvědčovalo takovému vývoji,
byli jsme myslím správně nabuzeni, ale od první vteřiny, tam jsem
to začal já, že jsem míč, kterej
jsem měl na palici neodhlavičkoval
a byla z toho první šance, už to
nebylo optimální. Je to rána, ale na
druhé straně je zase dobře, že se
stalo na začátku – máme 6 bodů a
nulu v tabulce pravdy a jedeme dál,
musíme zvednout hlavu. Jedeme do
Jiren, tam se hraje špatně, takže tam
můžeme jenom získat a každopádně
se budeme dál rvát. Podobné výpadky
se nevyhnou ani lepším mužstvům, to
je prostě fotbal. Mrzí mě jenom, že
jsme takovýto výkon předvedli doma,
protože diváci tady si to nezaslouží.
My sehrajeme super zápas v Chomutově a teď tady předvedeme takovouhle
blamáž, to je pro mě velké zklamání.
Prezident oddílu p. Jaroslav
Ticháček: „Myslím, že jsme
podlehli dojmu, že všechno
přijde samo, po výborném
výkonu proti Roudnici a dobrému taktickému výkonu v
Chomutově dneska přišla v
prvním poločase blamáž, kdy si všichni
hráči mysleli, že vítězství přijde samo.
Hráči málo běhali, nevyplňovali prostory, pak jsme se pokoušeli prosadit
nakopávanými balóny, což nemělo
hlavu ani patu. Na druhé straně nutno

Na tiskové konferenci si vzal slovo i
předseda domácího klubu Jaroslav
Ticháček. Ten se vyznal ze sympatií k Bohemce. „Jsme rádi, že přijel
klub se stoletou tradicí a naše vítězství je taková třešinka. Naši hráči se
dnes vzepjali k mimořádnému výkonu.“ Cíl přemožitelů Bohemky v
Poháru České pošty je pak jasný.
„Chceme hrát regionální derby ve
Štruncových sadech před deseti
tisíci diváky,“ vytyčil cíl Ticháček. K
jeho naplnění zbývá ještě přejít v
dalším kole přes druholigovou Karvinou.

Klavík. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Pechanec Mencl, Kříž. Delegát: Mareš. Diváků:
1150.
Jiskra Domažlice: Ticháček - Knakal, Chocholoušek, Bauer, D. Pyrka Bezděk (69. Kasýk), Braun, M. Pyrka,
Mužík (89. Hoffmann), Bárta (79.
Beránek) - Dvořák. Trenér: Stanislav
Purkart.
Bohemians Praha: Havránek Růžička (73. Ndiaye), J. Štochl, Krch,
Kalina (46. Šírl) - Moravec, Jindřišek,
Rada, Bartek - Hora, Klavík (46. M.
Štochl). Trenér: Jozef Weber.
Bezprostředně po zápasu jej zhodnotil útočník Jiskry František Dvořák:
"K zápasu jsme přistoupili s tím, že
nemáme co ztratit, Bohemka musela a
my jsme chtěli... Podařilo se nám dát
gól, pak bohužel po naší chybě a jednoduchém centru Bohemka vyrovnala,
ale my jsme bojovali dál. Z toho pak
následovala jednoznačná penalta na
našeho kapitána, kterou jsme proměnili
a pak už jsme se bránili a ubránili to..."

MFK OKD Karviná je v součastoho začíná stávat pravidlo, ale dnes
né době na 2. místě druholigojsme si to svým výkonem způsobili
vé tabulky a je jasné, že to
sami. Zdůrazňoval jsem hráčům, že
bude soupeř opravdu zdatný
když ubereme jen o jeden stupeň
neboť ze 6 zápasů má 13 bodů a skóre
rychlosti v práci s míčem nebo myšlení,
14:7.
tak soupeře nepřehrajeme. To se
Vok
potvrdilo. Je to pro nás zbytečná rána
ve chvíli, kdy se v lize zvedáme. Hráči Jiskra do toho, Jiskra do toho,
se zbytečně připravili o další zápas. tahle parta v modrobílém
Místo toho teď budou trénovat,“ uza- zpod kulaté věže,
Další reakce převzaté z webu Bohemivřel trenér Bohemky s tím, že pohodo- nebojí se žádné bitvy,
vá reprezentační přestávka jeho svěans Praha 1905:
nebojí se řeže.
Trenér Bohemians Jozef Weber:
řence určitě nečeká.
„Dost mi na poháru záleželo, proto
Vítězný trenér Stanislav Purkart Hra těch našich hochů
jsme ani nedělali výrazné změny v
připravoval své hráče na ostrý začátek
oku
sestavě,DOROST
přesto jsme nepodali očekávaKlokanů. „Dokázali jsme ho ale elimino- vždy ať pěkně ladí ŽÁCI
ný výkon,“ řekl zklamaný Jozef Weber
vat, nepustili jsme Bohemku do žádné a střelci maj kuráže,
hned poté, co pogratuloval zástupcům
velké šance a byli jsme to my, kdo gólman hostů promění se
domácí Jiskry k postupu. „V takovém
vstřelil první
branku.starší:
Soupeř měl poté za chviličku v rybáře.
Dorost
utkání je důležitý úvod,“ zdůraznil
sice tlak, ale vyrovnávací branku, kdy
trenér Bohemians, „ale my jsme si
má jeden hráč ve vápně čas hlavičko- Ať se daří nejen doma,
nechali dát branku, znervózněli jsme a
vat, zpracovat si odražený míč a dora- ale taky v dáli,
pak už to bylo dobývání zahuštěné
zit, jsme dostat nemuseli,“ vyčetl Pur- fandové jsou spokojeni,
obrany domácích, kteří z ní chodili do
kart svým obráncům. „Ve druhé půli jak to Jiskra válí.
brejků a pěkně nám zatápěli. Zlom
jsme se štěstím ubránili dvě šance a
mohl nastat na začátku druhé půle, kdy
pak jsme sami začali vystrkovat růžky. Jiskra do toho
jsme měli dvě vyložené šance. Rada
Přišly dvě šance ze standardních situací a Jiskra je-dém,
ani Hora neproměnili a zákonitě přišel
a penalta. V závěru jsme výhru zuby ať je to tu
trest,“ litoval lodivod Bohemians. V
nehty udrželi i přes to, že už nám pro nás pro všechny
Domažlicích navlékli
Klokani
dalšíZČE
korá- 6:0trošku
hráči
Domažlice
- SK
(3:0) docházely síly, za to siDomažlice
- SK ZČE 0:1 (0:1)
lek na šňůru neúspěchů v domácí
zaslouží obrovské uznání,“ pochválil fotbalový Edén.
Přeštice
Domažlice
7:7
(4:2)
PK
1:2
Přeštice
- Domažlice 4:1 (3:1)Vlado Pekárik
pohárové soutěži. „Nevím proč se z
tým Jiskry její trenér.

Mladý fotbal

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:

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

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

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

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

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

9
9
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
0

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

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
3. kolo:
Zápy-Čáslav 1:3, Převýšov-Jirny 3:1, Domažlice-Admira
Praha 0:2, Kolín-Chomutov 2:0, Chrudim-Roudnice nad
Labem 2:2, Králův Dvůr-Karlovy Vary 2:1, Meteor PrahaKunice 3:4, Strakonice-Štěchovice 0:1, Sparta Praha BHorní Měcholupy 2:1.
4. kolo:
Čáslav-Horní Měcholupy 2:1, Štěchovice-Sparta Praha B
1:0, Kunice-Strakonice 1:1, Karlovy Vary-Meteor Praha
2:1, Roudnice nad Labem-Králův Dvůr 4:1, ChomutovChrudim 3:1, Admira Praha-Kolín 1:1, Jirny-Domažlice 3:2,
Zápy-Převýšov 1:0.
5. kolo: Převýšov-Čáslav 10:15 NE, Domažlice-Zápy 17:00
SO, Kolín-Jirny 17:00 SO, Chrudim-Admira Praha 10:15
SO, Králův Dvůr-Chomutov 17:00 SO, Meteor PrahaRoudnice nad Labem 10:15 NE, Strakonice-Karlovy Vary
15:00 SO, Sparta Praha B-Kunice 10:15 NE, Horní Měcholupy-Štěchovice 10:15 SO.
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Radek
Paluch
záložník
Jiskry: "Pro mě to byl zatím
nejlepší soupeř proti, kterému
jsem na podzim hrál, byl do
kombinace, byl silný na balonu. První poločas jsme byli o
krok pozdě, druhý poločas
jsme se lehce zlepšili a Lešín
(Lešek) dal parádní gól a pak
už jsme to vzadu uhráli na
čisté konto a mohli jsme se
radovat z vítězství, které bylo
vydřené. Soupeř by si možná
zasloužil bod, ale my je nechceme rozdávat."
Pavel Jarina záložník Jiskry: "Zápas s Přešticemi byl
jeden z nejtěžších zápasů, co jsme

Ve 2. kole Poháru České pošty hostili
domažličtí fotbalisté dalšího prvoligového soupeře a to věhlasné klokany z
Vršovic, celek Bohemians Praha 1905.
Domácím chyběli zranění kanonýr Petr
Došlý a Luděk Leitl. Trenér Purkart
proti silnému soupeři zvolil hru na
jednoho útočníka, kterým byl
Dvořák a s vyztuženým středem hřiště, čímž chtěl eliminovat soupeřovy kvality ve hře s
míčem a kombinaci. Hosté
měli většinu zápasu více ze
hry, chvílemi domácí zmáčkli
před jejich pokutovým územím, ale obětavě hrající domažlická defenzíva je často do
šancí nepouštěla a když už se
tak stalo, stál v brance výborný Ticháček. Na domácí branku Bárty stačili do přestávky
hosté odpovědět vyrovnáním z
Klavíkovy dorážky. Ve druhé
půli však už na Braunův gól z
penalty odpovědět nedokázali
a tak si Jiskra Domažlice před
téměř 1200 diváky připsala
další výrazný úspěch, který ji
posunul do 3. kola poháru.
Hosté byli od začátku zápasu aktivnější, ale s jejich centry do vápna si
domácí poradili stejně, jako s centrem
Knakala na druhé straně Pražané. V
11. minutě skončila nebezpečná akce
Moravce jen rohovým kopem, ale
zahřmělo o dvě minuty později na
druhé straně, když Bezděkův centr
našel hlavu Brauna, jehož střelu stačil
brankář Havránek vyrazit, ale proti
Bártově dorážce už byl bezmocný 1:0. Když pak po čtvrthodině hry
zamířil ze 20 metrů nepřesně hostující
Rada, zastavil na druhé straně nebezpečnou akci domácích avizovaný
ofsajd Bárty. Ve 20. minutě rozehrál
tr. kop Mužík, ale Bauerovu hlavičku
hostující obránci srazili na roh. Ten
rozehrál zprava Bárta, míč prošel ke

zatím hráli. Byli lepší na balonu, běhali

vzdálenější tyči, kde stál Braun, ale
jeho střelu z úhlu z 10 metrů výborně
vyrazil Havránek. Poté hosté zahrávali
dva rohové kopy za sebou, ale neuspěli stejně, jako Moravcova střela,
sražená domácími a poté zneškodněná
Ticháčkem. Domácí gólman se vyzna-

menal ve 27. minutě, kdy se před ním
po Kalinově přihrávce ocitl nehlídaný
Bartek, ale Ticháček jeho střelu zleva z
úhlu ze 12 metrů reflexivně vyrazil. Po
půlhodině hry v nebezpečné akci
ubránil pronikajícího Moravce domácí
M. Pyrka. Tlak hostů narůstal, ale
centry Pražanů domácí zadáci úspěšně
odvraceli, ale ve 36. minutě si na
Radův centr naskočil Klavík, jehož
hlavičku ž 8 metrů stačil Ticháček
vyrazit jen před sebe a nehlídaný
Klavík míč zasunul zblízka do odkryté
branky - 1:1. Když pak další útok
hostů zastavil ofsajd a Jindřiškovu
přihrávku stačil těsně před nabíhajícím
Horou zachytit Ticháček, bylo to v
první půli vše.
Hosté zahájili zostra i druhý poločas,
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víc než my. Byly důraznější, ke
konci to bylo až moc zbytečně
vyhecovaný, ale to k fotbalu
patří, když je dlouho výsledek
0:0. Nakonec jsme byli trpělivější a ten góĺ jsme dali a tři
body zůstaly na Střelnici.
Bohužel v Lubech příští týden
nebudu, protože odjíždím v
pátek na týden na dovolenou,
ale budu fandit klukům a
věřím, že protáhnou naší
vítěznou šňůru."
Další ohlasy plus sestřih
najdete na
internetových
stránkách Jiskry Domažlice v
sekci: Jiskra Tv.

Jiří Pojar

ale domácí se po Šírlově centru ubránili závaru před Ticháčkem a Štochl,
který prošel domácí obranou, ve vyložené pozici domažlickou branku z 12
metrů přestřelil. Domácí kontrovali v
51. minutě a klokany po Bártově akci
a Mužíkově střele z šestnáctky podržel
výborným zákrokem Havránek,
který míč, směřující k pravé
tyči vytěsnil na roh. Další dva
centry hostů pak skončily
rohovým kopem a v rukavicích
domažlického gólmana. V 56.
minutě si za faul na pronikajícího Kalinu vykoledoval žlutou
kartu M. Pyrka, ale hosté z
trestného kopu nic nevytěžili.
O tři minuty později dokázal
své kvality při Mužíkově tr.
kopu pražský gólman Havránek, který míč směřující k jeho
pravé tyči bravurně vyrazil. V
62. minutě po Radově centru
zamířil v dobré pozici hlavou
vedle levé Ticháčkovy tyče
hostující Štochl. Mužík o dvě
minuty později dokázal, že mu
to dnes "kope." Z tr. kopu ze
20 metrů trefil levou Havránkovu tyč a Dvořákovo zakončení bylo
nepřesné. Dvacet minut před koncem
trefil Šírl z tr. kopu zeď a poté se
domácí ubránili při dalším závaru před
Ticháčkem odkopem. Rozhodující
moment přišel v 77. minutě, kdy Bárta
oslovil nabíhajícího Mužíka, kterého
Jakub Štochl v pokutovém území
fauloval a na světě byl pokutový kop.
Ten bezchybně rozehrál Braun a rozjásal více než tisícovku domácích fanoušků - 2:1. Hosté se nevzdali a vrhli
vše do útoku. Obětavě hrající domácí
ale přestáli několik nepřehledných
situací před svojí brankou, odvrátili
několik střeleckých pokusů klokanů,
aby nakonec mohli začít velké oslavy
vítězství.
Branky: 13. Bárta, 78. Braun PK - 36.

říci, že Admira je kvalitní pražský celek
a jednou už nás tady ‚vyškolil,‘ ještě v
divizi, kdy nás porazil 2:4 a dneska to
zopakoval. Pražské kluby mají tradičně
dobrou mezihru, umí takticky přidržet
balon, Admira dnes předvedla i krásné
protiútoky. V prvních dvaceti minutách
druhé půle naše hra snesla jakési
přísnější měřítko, alespoň po stránce
agresivity a bojovnosti, ale nedůsledností jsme dvakrát, třikrát nedotlačili
balon do branky. Dnes jsme šli málo za
gólem a ten gól tam nespadl i díky
výbornému brankáři Víškovi. Sportovně
musíme říci, že v prvním poločasu
Martin Ticháček chytil minimálně čtyři
gólové šance, zatímco brankář hostů
zakročil jednou proti gólové střele,
takže podtrženo sečteno, hosté vyhráli
zaslouženě a pro nás je to taková
facka ve třetím kole a doufám, že se
probudíme a nastartujeme. Takhle se
ve třetí lize nedá hrát. Byla škoda, že
pro zranění musel brzy ze hry Došlý,
dokážu si představit, že kdyby byl ve
druhém poločase, tak za stavu 0:0,
kdy jsme si vytvořili několik nepřehledných situací před soupeřovou brankou,
by se svým důrazem mohl prosadit a
určitě nám citelně chyběl. Ale chyběl
nám Došlý ‚ve formě,‘ protože v prvním poločase začal stejně špatně, jako
ostatní hráči.“
Vok
Milan Braun: "Do zápasu
jsme šli s tím, že na Admiru
vlétneme a pokusíme se
vstřelit rychlý gól. Ani jedno
se nám nepovedlo. Začali
jsme vlažně, všude jsme byli
druzí a pro nás typická
kombinační
hra se
nedařila. Nevycházelo nám vůbec nic.
Neprobudili nás ani zahozené šance,
které v průběhu prvního poločasu
soupeř zahazoval. V poločase jsme si
řekli, že takhle to nejde, a že musíme
přidat. Na začátku druhého poločasu
jsme si vytvořili tlak, z kterého jsme
ale bohužel nic nevytěžili. Nutno vyzdvihnout brankáře Víška, který zachytal výborně. V průběhu druhého poločasu se hra opět vyrovnávala naší
nedůsledností a z toho vyplynuly dva
obdržené góly. Možná jsme měli v
hlavách, že je to nováček, a že se

Admira porazí sama. Musíme si každý
sáhnout do svědomí a začít pracovat
tak, jak se od nás očekává. Tento
týden se připravíme na Jirny a pokusíme se přivézt nějaký bod z venku.
Jirny jsou velmi kvalitní soupeř, který
je plný zkušených hráčů. Jen fakt, že
6x po sobě vyhráli divizi, o něčem
svědčí. Každý bod, který z Jiren odvezeme, bude dobrý.
J. Pojar
Trenér Stanislav Purkart,
Jiskra Domažlice: „Dnes jsme
zklamali na všech frontách.
Chyběla nám agresivita, pohyb, zaujetí a chuť. Sice jsme
si o pauze v kabině řekli, co
všechno se musí změnit,
ale jeli jsme v tom prakticky celý zápas. Nepracovali jsme dobře
dozadu, takže byla otázka času, kdy
inkasujeme. A když nevycházíte z
dobré defenzivy, nehrajete dobře ani
dopředu. Admira nás nepřekvapila.
Věděli jsme, že je to houževnaté mužstvo, nováček, který tady nemá co
ztratit a bude se rvát o každý balon.
To nám dnes chybělo. Nedovedu si
vysvětlit, co se s námi stalo po dvou
parádních zápasech, které jsme předtím sehráli."
Brankář Martin Ticháček, Jiskra Domažlice: „Zápas se nám vůbec nepovedl. Možná to bylo zapříčiněno i mnou,
kluci jsou zvyklí na jiného gólmana.
První půlku radši ani nebudu hodnotit,
bylo to šílené. Byla to křeč, nešly nám
nohy, neplnili jsme, co jsme si řekli.
Oni běhali, dobře nás napadali, dostali
se brzy do zápasu. Zjistili, že tu mohou
hrát. Když jsme ale v první půli přežili
ty jejich šance, říkal jsem si, že to
otočíme a gól dáme. V kabině jsme si
vše vyříkali a prvních patnáct minut
druhé půle jsme je fakt zmáčkli. Zjednodušili jsme hru, i ode mě jsme to
hráli hned z první. Měli jsme šanci ze
standardky, ale jejich gólman je podržel, pak se hra vyrovnala. Nedostali
jsme se ze hry do šancí, tu jsme neměli žádnou. Pak jsme inkasovali gól a
poté další z naší silné zbraně, ze standardky, která navíc ani nebyla povedená."
Trenér Jiří Tesař, Admira Praha: „Je
to překvapivé vítězství, ale nejezdím

nikam nebodovat. Chtěli
jsme tu něco uhrát, i když
jsme věděli, že to bude
těžké. Jiskru jsem viděl na
několika videích, mám po
republice známé, takže
jsem měl její kádr zmapovaný.
Myslím, že nás trochu podcenili, navíc
každý soupeř může hrát jen to, co mu
dovolíte a my jsme mu toho dneska
moc nedovolili. Kluci hráli zodpovědně,
dobře bránili, ze zajištěné obrany
vyráželi do rychlých protiútoků. Napadali jsme rozehrávku domácích ve
středu hřiště, takže pak rozehrávali jen
dlouhými nakopávanými míči na vysoké a důrazné hráče, ale my jsme je
ubránili. V první půli jsme měli čtyři
tutovky, bohužel jsme je neproměnili.
Ve druhé půli soupeř trošku přidal, měl
několik nebezpečných standardek,
jinak si ale nevytvořil nic, žádnou
individuání šanci. Nám se povedlo
vstřelit dva góly a zaslouženě vyhrát.
Hráli jsme jinak, než předchozí zápasy.
Posílili jsme střed zálohy a v obraně,
kde nám chyběl klíčový hráč Paťha,
nastoupil záložník Zahálka. Roli beka
zvládl skvěle, hrál útočně a rychle."
Střelec gólu Tomáš Birma, Admira
Praha: „Šli jsme do zápasu s cílem
maximálně zahustit střed hřiště, hrát
blízko u sebe a vyrážet do brejků,
proto jsme hráli na jednoho klasického
útočníka, kterého doplňovali další
hráči. Domácí zpočátku drželi balon,
kombinovali, pak ale podle mě zbytečně začali nakopávat balony, přestala
jim hrát záloha. Beci posílali dlouhé
balony dopředu, kde to sbírali výborní
Márty a Brůža. Mohli jsme to zlomit už
v první půli, kdy jsme měli čtyři tutovky, ale neproměnili jsme je. Vychytal
nás skvělý gólman. Všechno jsme mu
to stříleli na ruce, takže jsme si o
poločase řekli, že to musíme dávat
podél něj, po zemi. Toho jsem se držel
i v té mojí šanci a ono to vyšlo. Do
druhé půle jsme šli s tím, že šance
zase přijdou, a dokázali jsme je už
proměnit. Je to pro nás šest bodů,
cenné vítězství. Nikdo nám nevěřil,
diváci nám říkali, že tu dostaneme
bůra. Z naší strany super výkon."

Do jámy lvové, a to doslova, zavítali v
neděli odpoledne fotbalisté třetiligové
Jiskry Domažlice. Cestovali necelých
180 km na utkání čtvrtého kola třetí
nejvyšší soutěže v České republice. Do
cesty se jim postavilo mužstvo známého fotbalového šíbra Josefa Jíchy SK
Viktoria Jirny, o němž šly zvěsti o tom,
že už před jejich stadionem hostující
mužstvo prohrává 1:0. Na vlastní kůži
to zažily i Domažlice. Viktoria několikrát po sobě odmítla jako vítěz divize
postup. Letos však, postup přijala s
tím, že chtějí naplnit své sportovní
ambice. To, co se ale v nedělním
odpoledni v Jirnech odehrávalo, už

fotbalisté Jiskry dlouho nezažili a všichni pevně doufají, že už nezažijí. Hostující trenéři museli opět zamíchat se
sestavou, chyběli zraněný útočník Petr
Došlý, dále záložník Milan Braun kvůli
pracovním povinnostem a David Kůžel,
který měl střevní chřipku.

čů. Na tento respekt hosté ihned doplatili, po osmi minutách domácí hráči
zahrávali rohový kop, domažličtí byli
nedůslední ve vápně a vyboxovaný míč
brankářem Martinem Ticháčkem, který
byl blokovaný, dokázal Bukač z hranice
šestnáctky dorazit za jeho záda, i když
ho bek Daniel Pyrka tečoval - 1:0. Poté
začali hrát i hosté. Jejich snažení vyvrcholilo po půlhodině hry. Bezděk si
pohrál po pravé straně s obránci, našel
přesnou přihrávkou pod sebe naběhnutého Dvořáka, ten zakončil na přední
tyč a bylo vyrovnáno na poločasových
1:1. I přesto se ve 42. minutě třáslo
břevno za domácím gólmanem Štěp-

"Odjížděli jsme s tim, že chceme uspět
a věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého", říkal po utkání střelec obou domažlických branek vytáhlý forvard
František Dvořák. Do utkání nastoupili
hosté až s přílišným respektem, asi
vzhledem k tomu, že domácí měli v
sestavě několik kvalitních hrá-

3

Zdroj Domažlický deník

ničkou, když ho povedenou
bombou orazítkoval kapitán
mužstva Petr Mužík. Míč se
odrazil k Dvořákovi, který z
jedenácti metrů vystřelil a
Štěpnička musel s námahou
vyrážet povedenou dorážku k
tyči na roh. K ničemu jinému
je domácí hráči za ,,vydatné"
podpory hlavního sudího
Pavla Moníka z Trutnova
nepustili. O přestávce si hráči
s trenéry řekli, že minimálně
na remízu v Jirnech mají.
Druhý poločas začali výborně,
měli tam několik slibných
situací. Knakal mohl z malého
vápna dát gól, ale míč mu ukopl na
poslední chvíli obránce. Druhý gól
dostali hosté kvůli špatnému odkopu
Knakala. Po mele na vápně a
„nedůslednosti" celé obrany Jiskry
hlavičkoval Beran a trochu se štěstím
zapadl míč za Ticháčka - 2:1. To na
ukazateli svítila 70. minuta utkání. Po
této brance si hosté řekli, že je jedno
jestli prohrají 3:1 anebo zápas zlomí
na 2:2. Jirny neměly ve druhé půli
snad žádnou vyloženou šanci, jen
samé standardní situace. Zaslouženého vyrovnání se Jiskra dočkala o pět
minut později v 75. minutě. Knakal
vhodil jeho tradičně dlouhé autové
vhazování do skrumáže ve vápně, kde
si naběhl Dvořák na míč a hlavou do
levé šibenice vyrovnal na 2:2. Domácím se po té povedlo nastřelit břevno.
Když už si domažličtí trenéři i hráči
mysleli, že si odvezou bod za plichtu
2:2, opět "zaúřadoval" rozhodčí Pavel
Moník. Do hry poslal domácí lodivod a
majitel klubu Josef Jícha exsparťanského šutéra Marka Kincla. Ten běžel
před velkým vápnem, kde ho křižoval
stopér Marek Bauer. Zkušený Kincl
upadl tak, že část těla byla ve vápně,
ale nohy měl metr před šestnáctkou.
Na to hlavní rozhodčí zřejmě čekal a
okamžitě ukázal na značku pokutového kopu. "Rozhodčí Moník řekl, že
píská penaltu, že prý Kinclova půlka

Rezerva Jiskry nastoupila v Nepomuku
proti nováčkovi soutěže, který v 1.
kole překvapil ziskem dvou bodů s
Kolovčem a ve 2. kole výhrou v Příkosicích. Chodové se rychle vzpamatovali z výprasku na úvod soutěže ve
Vejprnicích, v předešlém kole vyřídili
doma Stod a ve vypůjčených bílých
dresech zvládli i sobotní mač.
Domácí hrozili ze standardních situací
a z míčů nakopávaných na rychlonohého útočníka. Hostující obrana ve
složení Kubr, Neumann, Ferra a Šimůnek ale stačila útoky odvracet a za
první poločas domácí k ničemu vážnějšímu nepustila. To byl základ úspěchu Benfiky. První brance Waldmanna
předcházel vyhraný souboj znovu
výborně hrajícího a důrazného snajpra
Tumpacha, který posunul na Waldmanna podél vápna a ten levačkou
vymetl šibenici branky FK Nepomuk –

Obermajer, Homola, Grznár –
Vitus, Szabo, Kejha, Jandzik –
Vandas, Bukovský. Trenér: Josef
Jícha
TJ Jiskra Domažlice: Ticháček –
Knakal, Bauer, Hoffmann (82.
Kasík), Matuš Pyrka - Bedzděk,
D.M. Pyrka, Mužík, Bárta (78.
Beránek) - Dvořák. Trenéři: Stanislav Purkart a Pavel Wolf.
Hlavní rozhodčí: Pavel Moník
(Trutnov) – Leoš Slavíček (Hradec
Králové), Novotný (Hradec Králové). De le g át: Jo se f Vr z al
(Sezimovo Ústí).
těla byla v pokutovém území", říká
jeden z trenérů Jiskry Domažlice Pavel
Wolf. Tento originální skandální výrok
znamenal, že o třech bodech pro
domácí rozhodla penalta, kterou
proměnil svoji druhou brankou Bukač
na konečných 3:2. V závěru utkání
nasměroval ještě agilní Dvořák hlavičkou míč na zadní tyč. "Pracuji ve
fotbale hodně dlouho, ale to co se
dneska událo v Jirnech jsem ještě
nezažil a doufám, že už nikdy nezažiji!
Hlavní rozhodčí celé utkání řídil naprosto jednostranně pro domácí a víc
se k utkání nechci vyjadřovat", ulevuje
si po utkání zděšený kouč Jiskry Domažlice Pavel Wolf.
Domažličtí fotbalisté zažijí o tomto
týdnu anglický týden. Ve středu 4. září
se utkájí v druhém kole poháru České
pošty s ligovým nováčkem Bohemians
Praha 1905 od 17:00 hodin. V sobotu
7. září se na Střelnici od 17:00 hodin
představí tabulkový soused Jiskry
deváté SK Zápy, které jsou od Jirnů
vzdálené 9 km. Všichni příznivci kopané jsou na oba zápasy co nejsrdečněji
zváni. Utkání budou řídit rozhodčí:
Ivan Teuber (z Libočan okres Louny) Luboš Vitner (Teplice), Tomáš Kyncl (z
Loun), delegátem bude Zdeněk Krejčí
(z Nupak okres Praha východ).
SK Viktorie Jirny: Štěpnička – Parys,

0:1. To na ukazateli svítila 8. minuta.
O pět minut později vybojoval opět
Tumpach balon a postupoval na gólmana, ale mířil těsně vedle branky
Wallenfelse. „Byl jsem sám překvapen, že domácí sice měli nějaké standardky, ale byl to takový ´jalový
tlak´," přiblížil průběh zápasu jeden z
trenérů Jiskry Martin Steinbrücker.
Druhé brance hostů v 50. minutě
předcházela malá domů domácích.
Rozhodčí nařídil trestný kop z deseti
metrů před brankou, k míči se postavil
špílmachr Radek Paluch, přistrčil balon
na Pavla Jarinu, ten obstřelil zeď a
trefil se přesně k levé tyči branky FK –
0:2. Třetí, rozhodující gól padl o osm
minut později po důrazu Bláhy, který
uspěl v souboji s nepomuckým stoperem, míč převzal Jarina, který umístěnou střelou nedal brankáři šanci – 0:3.
Závěr
zápasu
už si hosté pohlí-
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„Začali jsme Jirny přehrávat, ale
druhou branku nakonec v 70. minutě
vstřelili domácí. Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme dokázali vyrovnat.
Bohužel pak jsme dostali branku z
penalty, která byla podle našeho
názoru velmi přísná," komentoval
poslední minuty utkání kouč Stanislav Purkart.
Zápas zhodnotil i kapitán Jiskry Petr
Mužík: "Věděli jsme, že nás čeká
těžké utkání, že domácí na svém hřišti
dlouho neprohráli, ale musím říci, že
ke třem bodům jim pomohl, víc než
výkon samotných hráčů, výkon rozhodčího Moníka. První čtvrthodinu
jsme prospali a domácí se zaslouženě
dostali do vedení. Poté jsme vyrovnali
hru i skóre, když po Bezděkově akci
skóroval Dvořák. Já jsem nastřelil ke
konci poločasu břevno a myslím si,
kdyby to byl gól, tak jsme asi neprohráli. Druhou půli jsme podle mého
názoru byli lepší, ale po naší nedůslednosti jsme inkasovali gól na 2:1.
Ale i přesto jsme dokázali odpovědět
opět Dvořákem a vyrovnat. Ke konci
zápasu však přišel faul Bauera na
Kincla metr před vápnem a pan rozhodčí nařídil penaltu. Po zápase, když
jsem si podával ruce s hráči soupeře,
tak se mi omlouvali. Bohužel nám to
není nic platné a musíme už bodovat
naplno hned v sobotu se Zápami."

dali a po návratu na ´rodnou hroudu´
mohly na Střelnici vypuknout bouřlivé
oslavy tří důležitých bodů.
Jiskru, která nyní se šesti body okupuje 6. příčku tabulky krajského přeboru,
čeká v sobotu 31. srpna od 17.00
hodin v domácím prostředí duel s
devátými Přešticemi. Ty mají pět
bodů.
Ohlasy po utkání:
Sekretář Jan Kohout, FK Nepomuk:
„Domažlice měly mladý tým, kluci
chtěli hrát a bojovali srdíčkem. Byli
pohyblivější, důraznější. Naši byli
trošku těžkopádní a všude pozdě.
Citelně nám chyběli tři hráči ze základního kádru, Malý, Švec a Vosyka.
Myslím, že druhý gól byl po sporné
situaci, když náš hráč zahrál kolenem
na brankáře malou domů a rozhodčí
Langmajer, který vystřídal zraněného

hlavního sudího Lhotáka, nařídil nepřímý kop, který byl z velmi dobré pozice
a Domažlice toho využily. Naši hráči to
potom otevřeli, vrhli síly dopředu a
potřetí inkasovali. Před začátkem
soutěže jsme kvůli těžkému losu příliš
nevěřili v nějaké body na záčátek, ale
dva body s Kolovčem jsou příjemné a
tři s Příkosicemi také. Pět bodů je na
nováčka slušné."
Trenér Martin Steinbrücker, Jiskra
Domažlice B: „Na úvod soutěže jsme
dostali sedm branek ve Vejprnicích,
tam jsme dělali hrubé individuální
chyby, ke kterým nás soupeř ani
nedonutil, ale už se Stodem jsme se

Čtvrté kolo krajského přeboru
hostila domažlická Střelnice. Na
její pažit v sobotu 31. srpna v
podvečer nastoupily do té doby
šestý tým tabulky Jiskra Domažlice
B a devátý tým TJ Přeštice. Domažličtí byli ,,posilněni“ dvěma
vítězstvími v řadě - nad Stodem a
Nepomukem. Na Střelnici však
zavítal kvalitní soupeř, bývalý
dlouholetý účastník divize - TJ
Přeštice, v čele se stopery čtyřiatřicetiletým Jiřím Hrdličkou a
čtyřicetiletým Vaškem Uzlíkem.
Po úvodním hvizdu rozhodčího
Michala Homra se do první
šance dostali hosté ve 4. minutě, kdy centroval ze strany Bouc
a Vacíkově dorážce chyběla
potřebná přesnost. Hrál se
opatrný fotbal s precizně bránícími obranami. Jiskra se do první
velké šance dostala ve 14. minutě - to kombinovali Jarina s
Tumpachem a druhý jmenovaný
se po levé straně dostal až před
hostujícího gólmana Růžičku,
jeho prudkou střelu však brankář vyrazil na roh. Jiskra se
špatně prosazovala do zhuštěné
obrany soupeře. O šest minut
později opět pěkná kombinační
akce domácích po ose Jarina –
Kubr - na konci akce byl Kohout
T., ale nestačil důrazně zakončit. O
minutu později mířil po skrumáži
Jarina z 18 metrů do připraveného
brankáře Růžičky. Na druhé straně
pustil v ofsajdové pozici
pomezní
rozhodčí Kastl Zoubka, ten přihrál na
nabíhajícího Lambora, ale jeho dorážku z hranice malého vápna skvěle
zlikvidoval Houdek. Ve 33. minutě
opět kombinovali Jarina s Kohoutem,
ale vše přečetl gólman Růžička. Do
konce poločasu ještě hrozili ve 43.
minutě domácí - Šimůnek centroval na
Tumpacha, ale ten na jeho centr
nedosáhl. Poslední šanci měli hosté ve
45. minutě, když Lambor vysunul
Fořta, ale ten zakončoval do postraní
sitě. Poločasové skoré znělo 0:0.
Hned v úvodu druhého poločasu střílel
kousek za hranicí šestnáctky Tumpach, ale skóre zůstalo nezměněno. V
54. minutě zahrozili hosté Vackem,

výrazně zlepšili. Dnes jsme hráli kompaktně, disciplinovaně a zodpovědně.
Musím všechny kluky pochválit. Kádr si
začíná ´sedat´, stabilizovat se. V
mužstvu začíná fungovat týmový duch,
což je strašně důležité. Soupeř mě
trošičku zklamal, čekal jsem, že bude
nebezpečnější v útočné fázi. Před
tímto utkáním měl velmi dobré výsledky. Teď nás čekají Přeštice. Sice vybouchly v Kolovči, ale snažily se hrát
kombinační fotbal, rychlý dopředu.
Možná nemají obranu úplně nejlepší,
ale je to zatím asi nejkvalitnější soupeř."
FK Nepomuk: Wallenfels – Ticháček

(65. J. Viktora), M. Viktora, Voráček,
M. Švec (73. Váňa), Vosyka (78. Janoch), Rous (78. P. Kalabza), Kozák,
V. Švec, Baran, J. Kalabza. Hrající
trenér: J. Viktora.
Jiskra Domažlice B: Bratanič –
Šimůnek (85. Kubica), Ferra, Neumann, Kubr, Waldmann (64. Lešek),
Kohout (81. Strož), Paluch, Jarina,
Bláha (88. Hasenöhrl), Tumpach (90.
Buršík). Trenéři: V. Fořt, M. Steinbrücker, P. Churý.
Branky: 8. Waldmann, 50. a 63. Jarina. Nejlepší hráči: nikdo – Jarina. HR:
Lhoták. ŽK: 5:2. Diváci: 140.

Jiří Pojar

vy branky a stanovil výsledek
zápasu na konečných 1:0.
Benfika zajíždí v sobotu 7. září
do Klatov, na předměstí do Lub,
kde se střetne s místní Startem,
který je s 1 bodem poslední v
tabulce. Benfika se posunula o
skóre za Koloveč na třetí místo.
Utkání v Lubech bude řídit rozhodčí Šimek s asistenty Křenem
a Kličkou. Delegátem bude
Jindra.

jehož střelu musel Paluch odkopávat.
Potom se utkání lehce přitvrdilo a
nepřesný rozhodčí Homr začal rozdávat žluté karty. V 66. minutě vysunul
Uzlík Lambora, ten vysunul Hrdličku
jehož pokus však domácí obránci
zblokovali. O šest minut později hrozila
Benfika Waldmannem, který zatáhl
míč, nacentroval před branku na
Vísnera, ten posunul na Jarinu, který
mířil nad bránu Přeštic. V 74. minutě
zahrál nešťastně rukou domácí Kalný
těsně před vápnem. Na pokyn postranního rozhodčího Hájka se kopal
nepřímý kop, ale hostující Fořt napálil
zeď Jiskry. Přišla 77. minuta utkání,
kdy si Jarina orazil míč s Paluchem
našel na pravé straně naběhnutého
Leška, který si potáhl míč na roh
vápna a uplatnil pravidlo, když nevíš
co s míčem tak vystřel. Lešek přesnou
střelou vymetl pravou šibenici Růžičko-
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Poločas: 0:0. Branka: 77.
Lešek. Nejlepší hráči: Waldmann – Uzlík. Rozhodčí:
Michal Homr - Jan KastlZdeněk Hájek. Delegát:
Miloš Harmady ŽK: 40.
Jarina, 60. Neumann, 74.
Kalný, 79. Bláha - 48.
Duchek, 57. Hrdlička, 65.
Zoubek, 66. Fořt, 78. Uzlík,
84. Trdlička Diváci: 150.
Jiskra Domažlice B:
Houdek – Šimůnek (63.
Kalný), Neumann, Ferra,
Kubr- Jarina, Paluch, Kohout (46. Vísner), Waldmann (90. Buršík), Tumpach (70. Lešek), Bláha
(89. Kubica). Trenéři:
Fořt, Steinbrucker, Churý.
TJ Přeštice: Růžička –
Hrdlička, Uzlík, Gruszka, Bouc, Zoubek, Trdlička, Duchek, Lambor (75.
Švarc), Fořt (80. Bešta), Vacík (67.
Zdeněk). Trenér: Kraus.
Řekli po utkání:
Jan Kubr obránce Jiskry: "Myslím
si, že do utkání jsme vstoupili s takovým ospalým dojmem, z čehož plynula
také první nebezpečná akce Přeštic,
při které nás zachránil výborně chytající gólman Houdek. Největší soupeřova
síla byla ze středu hřiště, na kterou
nás i trenéři upozorňovali, nám se jí
ovšem ne příliš povedlo eliminovat. V
druhém poločase, když hosté začínali
pomalu přebírat otěže zápasu vystřelil
střídající Lešek a výstavní střelou
rozhodl zápas. Příští týden nás čeká
soupeř z Lub, kde budeme muset
absolvovat těžké utkání, ze kterého
ovšem chceme tři body."

