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Divize, sk. A
5. kolo: Nová Ves-Hořovicko 2:1, Hvězda Cheb-Rokycany 0:1,
Táborsko B-Čížová 0:2, Benešov-Zličín 3:1, Český KrumlovJindřichův Hradec 1:0, Milevsko-Sušice 2:0, Písek-Doubravka
5:0, ZČE Plzeň-Tachov 1:4,
6. kolo: Hořovicko-Tachov 1:0, Doubravka-ZČE Plzeň 3:1,
Sušice-Písek 2:4, Jindřichův Hradec-Milevsko 0:0, Zličín-Český
Krumlov 0:4, Čížová-Benešov 2:2, Rokycany-Táborsko B 3:0,
Nová Ves-Hvězda Cheb 3:0.
7. kolo:
Hvězda Cheb-Hořovicko 16:30 SO, Táborsko B-Nová Ves 10:15
NE, Benešov-Rokycany 16:30 SO, Český Krumlov-Čížová 16:30
SO, Milevsko-Zličín 16:30 SO, Písek-Jindřichův Hradec 10:15
SO.
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Krajský přebor
5. kolo: Chotíkov-Klatovy 2:1, Bolevec-Rokycany B 1:3, Vejprnice-Holýšov 3:1, Stod-Hor.Bříza 0:2, Nepomuk-Rapid 2:1,
Přeštice-Horažďovice 2:0, VD Luby-Domažlice B 0:0 PK 5:4,
Koloveč-Příkosice 7:0.
6. kolo: Klatovy-Příkosice 2:2 PK 1:4, Domažlice B-Koloveč
2:3, Horažďovice-Luby 1:3, Rapid-Přeštice 3:0, Hor.BřízaNepomuk 3:1, Holýšov-Stod 6:2, Rokycany B- Vejprnice 7:2,
Chotíkov Bolevec 4:0.
7. kolo:
Bolevec-Klatovy 16:30 SO, Vejprnice-Chotíkov 16:30 SO, StodRokycany B 16:30 SO, Nepomuk-Holýšov 16:30 SO, PřešticeHor.Bříza 16:30 SO, Luby-Rapid 16:30 NE, KolovečHoražďovice 16:00 NE, Příkosice-Domažlice B 0:15 SO.

I. A třída
5. kolo: Svéradice-Chlumčany 4:2, Nýřany-Nýrsko 2:2 PK 5:3,
M.Touškov-Rozvadov 2:3, Křimice-Senco B 2:1, Staňkov-Ch.
Újezd 2:1, Černice-H. Týn 1:2, Zruč-Mochtín 1:2, Sp.PoříčíŽihle 4:0,
6. kolo: Chlumčany-Žihle 2:3, Mochtín-Sp.Poříčí 6:1, H. TýnZruč 5:2, Ch. Újezd-Černice 2:6, Senco B-Staňkov 2:3, Rozvadov-Křimice 2:1, Nýrsko-M.Touškov 1:1 PK 4:1, SvéradiceNýřany 3:2.
7. kolo:
Nýřany-Chlumčany 16:30 SO, M.Touškov-Svéradice 16:30 SO,
Křimice-Nýrsko 16:30 NE, Staňkov-Rozvadov 16:00 SO obrácené pořadí, Černice-Senco B 16:30 SO, Zruč-Ch. Újezd 16:30
SO, Sp.Poříčí-H. Týn 16:30 SO, Žihle-Mochtín 16:30 SO.

I. B třída sk. A
3. kolo:
Koloveč B-Stříbro 2:2 PK 9:8, Tlumačov-Přimda 0:0 PK 5:3,
Meclov-Kdyně 2:2 PK 6:5, Dl. Újezd-Ch. Planá 2:1, Zbůch-Mrákov 5:2, Klenčí-Heřmanova Huť 1:0, Postřekov-Tachov B 3:3
PK 2:4.
4. kolo:
Stříbro-Tachov B 1:1 PK 4:3, Heřmanova Huť-Postřekov 4:1,
Mrákov-Klenčí 0:3, Ch. Planá-Zbůch 6:3, Kdyně-Dl. Újezd 1:0,
Přimda-Meclov 3:0, Koloveč B-Tlumačov 1:0.
5. kolo: Tlumačov-Stříbro 15:00 NE, Meclov-Koloveč B 16:30
SO, Dl. Újezd-Přimda 15:00 NE, Zbůch-Kdyně 16:30 SO, Klenčí
-Ch. Planá 15:00 NE, Postřekov-Mrákov 16:00 NE, Tachov BHeřmanova Huť 16:30 NE.
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V pátém kole třetí nejvyšší
soutěže v České republice
přivítala v sobotu 7. září Jiskra
Domažlice, které patří 8. místo
v tabulce, tabulkového souseda - devátý tým, SK Zápy.
Domácí borci byli povzbuzeni
skvělým vítězstvím ve středečním poháru České pošty nad
ligovými Bohemians Praha
1905 2:1. Vzhledem k vytíženosti hráčů se domácí kouči
rozhodli dát příležitost dalším
borcům ze svého kádru. Na
lavičce zůstala dvojčata Pyrkové a na zelený pažit nastoupili
Hoffmann a Beránek. Hosté
měli ve svém kádru několik
velmi zkušených hráčů, jako
byli v bráně exligový gólman
Oldřich Pařízek či obránce
exkolovečský Jiří Duben a v
průběhu hry se do utkání
zapojil urostlý snajpr, exligový
fotbalista Petr Mikolanda
(Viktoria Žižkov). Tento hráč
prodělal dva infarkty a
transplantaci ledvin, působil v
anglickém West Hamu, kterého Zápy před sezonou získaly
do svého kádru.
Hosté v předzápasovém rozhovoru manažera Františka
Maška, pro Jiskra TV uvedli, že
přijeli na Chodsko s cílem urvat nějaký
bod a tomu podřídili taktiku. Vytvořili
obraný val, zodpovědně bránili a
spoléhali na nebezpečné výpady do
rychlých protiútoků. Běžela desátá
minuta utkání, když za domácí kombinovali Dvořák s Mužíkem, ale první
jmenovaný střílel vedle pravé Přízkovy
tyče. Jiskra byla při chuti, v 15. minutě zahrával Mužík trestný kop, na

který si naskočil na malém vápně
Dvořák, ale hlavičkoval nad branku
hostů. O chvilku později vhazoval
dlouhý aut Knakal, míč se k němu
vrátil na hranici šestnáctky, Knakal
vystřelil, ale trefil poze svého spoluhráče Hoffmanna. Hosté mohli jít do
vedení ve 21. minutě, kdy Petržílka
vysunul po levé straně Václava Svobodu a jeho střelu
musel Tichá-
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ček vyrazit na rohový kop.
Hosté dobře kombinovali,
ale střela Hakla mířila vedle
branky domácích. Ve 33.
minutě opět po dlouhém
vhazování Knakala hlavičkoval Dvořák, ale jeho
hlavičku z 11 metrů, Pařízek kryl. Jiskře se v této
době hra příliš nedařila,
špatně kombinovala na což
zareagovali trenéři stažením Hoffmanna a na hřiště
vběhl důrazný Kasýk. Ten
mohl otevřít skoré ve 43.
minutě, kdy k němu propadl dlouhý Knakalův aut z
pravé strany, jenže Kasýk
tvrdou střelou z voleje
minul o metr branku Záp a
za tento pokus sklidil potlesk 340 přítomných diváků.
Do druhého poločasu
vstoupila Jiskra ,,mega"
šancí ve 46. minutě, kdy se
do zakončení dostal, po
ideální přihrávce od Mužíka,
Bárta, který sice mířil z 11
metrů přesně, ale jeho
střelu obránci vytěsnili na
břevno Pařízkovy svatyně.
Bohužel platilo pravidlo
nedáš dostaneš. Ve 49.
minutě provedli hosté nečekaný rychlý
výpad do rozhozené obrany domácích,
Sklenář ideálně vysunul Václava Svobodu, který ze 16 metrů z pravé
strany mířil přesně k levé tyči, čímž
nachytal Ticháčka a hosté nečekaně
vedli 0:1. V 53. minutě nejprve mířil
Mužík z 18 metrů do Pařízka a o minutu později mířil na druhé straně Jelínek nad domažlickou brankua. Stejný

hráč v 56. minutě vystřelil nepříjemnou střelu k pravé tyči a Ticháček musel předvést svoje umění,
aby Jiskru podržel. Na druhé
straně se ke skákavé střele dostal
domácí Braun, ale i když mířila k
tyči, v síti nespončila. Domácí měli
tutovku na kopačkách v 71. minutě, kdy Mužík vystřelil kousek za
vápnem, Pařízek jeho střelu vyrazil
ke Knakalovi, který bohužel pro
domácí trefil jen břevno odkryté
brány Záp. Jiskra vystupňovala
tlak, ze kterého vytěžila alespoň
vyrovnávací branku. V 81. minutě
byl po autovém vhazování faulován v šestnáctce Kasýk a rozhodčí
Teuber okamžitě ukázal na penaltu. K té se postavil Mužík a i když
brankáře Pařízka ještě před před
jejím rozehráním upozornil jeho
kolega, náhradní brankář Václav
Krch, kam je kapitán Jiskry kope,
Pařízek na radu svého mladšího
kolegy nebral zřetel, vyhlédl si
pravou stranu branky a Mužík
poslal balon na opačnou stranu 1:1. Jiskra se ještě snažila strhnout vítězství na svoji stranu. V
83. minutě kombinovali domácí
Knakal s Bártou, ten přihrál Mužíkovi, který, ale ten bohužel střelou
trefil svého spoluhráče Bauera.
Stejně neúspěšní byli domácí i za
tři minuty, kdy Knakal našel Mužíka, jehož centr našel hlavičku
Kasýka, který však mířil z hranice
malého vápna vedle Přízkovy
branky. V 88. minutě mohli vézt tři
body ze Střelnice hosté. Málek
vysunul střídajícího Havránka,
který se řítil na Ticháčka, ale ten
ho bravurně vychytal. Jiskra ještě
měla v nastaveném čase po akci Kůžela roh, ale změnu ve skoré to už nepřineslo. Jiskra bude mít další anglický
týden ve středu 11. září cestuje do
Karlových Varů a v neděli 15. září od
10:15 hodin se představí v Převýšově
proti Rybově klubu. Ohlasy najdete
také na TV Jiskra na webu Jiskry
Domažlice.
Jiskra Domažlice: Ticháček - Knakal,
Bauer, Chocholoušek, Beránek - Mužík, Braun (73. Pyrka), Bárta, Hoffmann (40. Kasýk) -Bezděk (77. Kůžel),
Dvořák. Trenéři: Purkart a Wolf.
SK Zápy: Pařízek - Šulc (58. Málek),
Svoboda T., Doležal, Hakl - Sklenář
(66. Mikolanda), Petržílka (85. Havránek), Kovařík, Jelínek (74. Chrobák),
Duben, Svoboda V. Trenér: Václav
Hradecký.
Branky: 81. Mužík - 48. Václav Svoboda. Rozhodčí: Teuber- Vitner- Kyncl.
ŽK: 2:3 (6. Dvořák, 59. Braun - 23.
Šulc, 40. Hakl, 87. Málek). Diváků:
340.
"Do zápasu jsme šli s tím,
že to bude těžké utkání,
nejenom kvůli dobrému
bránění hostů, ale i kvůli
únavě, kterou jsme na
sobě cítili a troufám si
říct i za ostatní kluky,
že únava byla velmi

znát. První poločas kromě asi jednoho
brejku hosté moc vyložených šancí
neměli, ale my jsme také nedokázali
dotlačit balon do branky, i když jsme
měli k tomu hodně možností díky
velkému množství standardek. Chyběl
nám takový ten hlad po gólu a tlak ve
vápně a to hlavně při standardkách.
Do druhého poločasu jsme šli s tím, že
to chceme zlomit a prostě ubojovat,
protože jsme věděli, že únava se bude
stupňovat. Bohužel hned v úvodu 2.
poločasu jsme si nechali dát nesmyslně gól z protiútoku, který si defakto
udělal sám jeden hráč. Potom jsme se
snažili zvýšit tlak a výsledkem byla
penalta na Zdeňka Kasýka, který nám
v utkání pomohl svým vířivým pohybem, to nás trochu zvedlo. Potom
jsme si vytvořili tlak, avšak nedokázali
jsme vstřelit gól, i když možnost k
tomu byla, když Knakal netrefil prázdnou branku. Právě Zdeněk Kasýk mířil
hlavou z těsné blízkosti nad. Je jasné,
že to pro nás byl hodně těžký zápas,
nechci se na to vymlouvat, ale když
hrajete ve středu zápas proti ligovému
týmu, tak je jasný, že únava bude znát
a navíc, když po takovém zápase
hrajeme doma a museli jsme dobývat
branku hostů, kteří hráli na brejky...,"
uvedl k utkání útočník Jiskry Domažlice František Dvořák.

Jiří Pojar, foto
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Domažlický deník

„Byli jsme si vědomi, že musíme napravit domácí zaváhání s
Admirou a potvrdit pohárové
vítězství s Bohemkou, ovšem
proti důraznému, houževnatému soupeři se nám to bohužel
nepovedlo a nakonec jsme
mohli být rádi za bod. Soupeř
hrál přesně tak, jak jsme očekávali, zalezl na vlastní polovinu
a vyrážel do nebezpečných
protiútoků. S tímto "dobýváním" máme problémy a neumíme se tolik prosadit, navíc už
nejsme tolik produktivní ze
standardních situací, jako tomu
bývalo dříve. V první půli si
každé mužstvo vytvořilo po
jedné výraznější šanci, kdy
Ticháček podržel domácí proti
nájezdu jednoho ze zápských
hráčů a na druhé straně Kasýkova bomba skončila těsně
vedle. Na začátku druhé půle
měl velkou příležitost Jirka
Bárta, ale trefil pouze břevno, a
tak nás hosté potrestali. Jak
jinak - z brejku, po naší standardní situaci, do otevřené
obrany a pomalém návratu
všech hráčů. To je jeden z
našich velkých problémů a
dostali jsme z toho již několik
branek. Nicméně potom začalo
dobývání Pořízkovi branky,
které vyústilo až v závěru penaltou na výborně hrajícího
Kasýka, který naši hru velice
oživil. Mužík ji bez problému
proměnil. V závěru ovšem měli
obrovskou šanci hosté, když z
levé strany proniknul jeden ze zápských hráčů, ovšem výborným vyběhnutím mu
tutovku zneškodnil vynikající Ticháček,“ okomentoval průběh zápasu
stop er
Jisk r y
Marek Bauer.

Jiskra vstoupila do utkáni
náporem, hned v 1. minutě se dostal po přihrávce
od Hrušky do velké šance
Tumpach ale trefil pouze
gólmana hostí. Pokutový
kop v 9. minutě po faulu
na Linkeše už ale proměnil
– 1:0. Po sedmi minutách se skóre
měnilo znovu, když Buršík vysunul
Tumpacha a ten s jistotou šanci proměnil – 2:0.
Teprve poté se osmělili i hosté, ale
brejk Nguena zastavil včas Hlaváč a
střela Vaňka mířila nad. V 19. minutě
se při střele Buršíka vyznamenal brankář hostů. Ve 25. minutě pronikal po
straně Linkeš, byl znovu faulován, ale
dle sudího mimo pokutové území.
Následný trestný kop poslal Tumpach
nad svatyni hostů. Hosté zlobili díky
výškové převaze hlavně ze standardních situací a po jedné z nich v 39.

minutě si za obranu zaběhl Kropáček a
snížil – 2:1.
I druhý poločas se nesl ve stejném
duchu, Jiskra se tlačila do útoku, hosté
pozorně bránili a vsázeli na brejky. V
61. minutě pronikl po straně do vápna
Tumpach, byl faulován a sudí nařídil
penaltu. Tu však hostující brankář
Buršíkovi chytil. V 69. minutě kopali
hosté roh a po špatném odkopu domácích Brácha vyrovnal – 2:2. Ani neproměněná penalta a následné vyrovnání
Jiskře nesebralo vítr z plachet. Za dvě
minuty šla opět do vedení, když Tumpach nádherně vysunul Kokaisla, ten
obešel brankáře a z úhlu skóroval –
3:2. V 81. minutě kopali hosté roh, na
který si naběhl Brácha a hlavou vyrovnal – 3:3. Gólu předcházel střelcův
faul, kdy loktem trefil do obličeje Linkeše. Hosté už se pak soustředili jen na
obranu, Jiskra marně útočila. V rozstřelu uspěli hosté. (for)

Ohlasy po utkání:
„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře.
První šanci jsme neproměnili, ale poté
jsme šli do dvoubrankového vedení a
měli další šance. Pokud se hosté snažili
o kombinační fotbal, tak jsme je přehrávali. Po našem vedení však hru
zjednodušili a začali míče nakopávat na
vysoké hrotové hráče. S tím jsme začali
mít problémy. Přesto jsme měli na to
dovést zápas do vítězného konce.
Bohužel jsme neuhlídali standardní
situace hostů, po kterých vstřelili
všechny tři branky. Utkání také ovlivnila neproměněná penalta za stavu 2:1.
Bohužel je to ze čtyř zápasů už třetí
neproměněná. To nás také stojí lepší
umístění v tabulce," shodli se trenéři
dorostu Jiskry Domažlice.

Mladý fotbal

DOROST

Zdroj Domažlický deník

ŽÁCI

Dorost starší:

Kralovice-Domažlice 2:2 (2:1) PK 4:5, Domažlice -SŠ Plzeň 3:2 (0:0),
Klatovy-Domažlice 5:2 (2:1), Domažlice-ZČE 3:3 (2:1) PK 2:4.
Dorost mladší:
Domažlice-SŠ Plzeň 4:2 (3:2), Klatovy-Domažlice 2:2 (1:0) PK 4:3,
Domažlice-ZČE 1:0 (1:0).
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice-Nýrsko 7:1 (2:0),
Smíchov-Domažlice 0:10,
Domažlice-ZČE 16:0 (11:0),
Tachov-Domažlice 1:10 (0:4).

Domažlice-Nýrsko 3:3 PK 5:4,
Smíchov-Domažlice 0:21 (0:12),
Domažlice-ZČE 14:1 (7:0),
Tachov-Domažlice 1:6 (0:4).

„Utkání podle mého názoru hodně
ovlivnil náš středeční pohárový
zápas s Bohemians. Utkání nás
stálo hodně sil a to si myslím, že
se projevilo i na našem výkonu.
Ale samozřejmě se na to nechceme vymlouvat. Byla to spíš kopaná, než líbivý fotbal. Nakonec se
nám ještě na konci zápasu podařilo vyrovnat gólem z penalty.
Potom jsme měli ještě
šanci Kasýkem, ale i
soupeř mohl strhnout
výhru na svoji stranu.
Myslím, že remíza je
spravedlivá…,“ zhodnotil zápas kapitán Jiskry Petr
Mužík.
Převzato z webu SK Zápy:
Za krásného počasí jsme odehráli další
zápas v Domažlicích. Domácí zažili
velký úspěch v týdnu, kdy vyřadili
prvoligovou Bohemku a již se vidí, jak
přes dalšího soupeře Karvinou narazí
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Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
5. kolo:
Převýšov-Čáslav 1:2, Domažlice-Zápy 1:1, Kolín-Jirny 2:2,
Chrudim-Admira Praha 3:0, Králův Dvůr-Chomutov 0:0,
Meteor Praha-Roudnice nad Labem 4:2, StrakoniceKarlovy Vary 0:2, Sparta Praha B-Kunice 2:2, Horní Měcholupy-Štěchovice 0:0.
6. kolo:
Čáslav-Štěchovice 2:1, Kunice-Horní Měcholupy 4:1, Karlovy Vary-Sparta Praha B 1:1, Roudnice nad LabemStrakonice 3:0, Chomutov-Meteor Praha 3:2, Admira
Praha-Králův Dvůr 3:1, Jirny-Chrudim 2:0, Zápy-Kolín 1:2,
Převýšov-Domažlice 3:0.
Vožené 17. kolo:
Strakonice-FK Čáslav 0:5, Sparta Praha B-Meteor 3:0, H.
Měcholupy-Králův Dvůr 0:1, Štěchovice-MFK Chrudim 3:0,
Kunice-FK Kolín 0:2, 1.FC Karlovy-Vary-Domažlice 1:1, SK
Roudnice-Převýšov 0:2, FC Chomutov-Zápy 0:3, Admira
Praha-Viktorie Jirny 1:0.
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Trenér Sparty M. Hašek k utkání: „Měli jsme šance a soupeře jsme nepustili do ničeho. Nejvíce jsem spokojen se třemi
body a třemi vstřelenými góly, ale pevně věřím, že v neděli proti Karlovým Varům hráči ještě zvednou laťku.“
Trenér Meteoru J. Pleticha o utkání řekl: „Dnes jsme předvedli opravdu hrozný výkon. Kdybychom hráli jako proti Roudnici, tak jsme si odsud museli odvést tři body. Bohužel jsme se prezentovali výkonem bez pohybu, bez aktivity a hlavně bez
vůle po vítězství. Omlouvám se našim fanouškům a věřím, že takovou ostudu již nikdy nepředvedeme!“

Ladislav Bobek(FC Králův Dvůr): „Tento zápas jsme si jednoznačně nezasloužili vyhrát. Ve středu jsme odehráli kvalitní
zápas proti Měcholupům, kde měli 7 kluků v základu z Viktorky Žižkov. Předvedli jsme velmi kvalitní výkon po taktické stránce
a doufali jsme, že na to dneska navážeme. Ale naprosto nepochopitelné, zklamali mě některý hráči svým přístupem. Nezvládali jsme základní věci týkající se taktiky a předvedli jsme opravdu špatný výkon.“
Jiří Tesař(FK Admira Praha):

Zhodnotil byste v pár větách dnešní utkání?
„Předvedli jsme velice dobrý výkon. Chtěli jsme napodobit středeční zápas, kdy jsme lítali a bojovali a nakonec jsme to i
urvali. Dnešní výkon byl ještě podpořen kvalitní kombinační hrou. Myslím, že jsme mohli přidat ještě tři, čtyři góly. Soupeř
tam taky teda něco občas měl, ale myslím, že naprosto zasloužená výhra dneska.“ Vyzdvihnul byste některé hráče za

na mistra z Plzně. Takže nás trochu
podcenili. V prvním poločase měla
Jiskra optickou převahu, největší
šanci ale po krásném uvolnění
výborným Petržílkou neproměnil
Václav Svoboda. Nemůžeme přejít
nezodpovědný počin beka Šulce,
který ač ví, že jeho fotbal na straně
hřiště doprovázejí fauly, si již ve
20. minutě nechá udělit za zahození míče žlutou kartu a jen jistá
benevolence hlavního sudího k
dalším jeho zákrokům neznamenala
naše početní oslabení.
Hned v úvodu druhé půle špatně
bránil Jelínek a domácí trefují

břevno Pařízkovy branky. Naštěstí opět
platí nedáš, dostaneš a po uvolnění
Sklenářem nás posílá Václav Svoboda
do vedení. Rozhodnutí mohlo padnout
v minutě 69., Jelínek ale naše přečíslení tři na dva řešil katastrofálně. Z
protiútoku trefují domácí opět břevno
naší branky. Devět minut před koncem
vyrovnává domácí Mužík z penalty po
naprosto zbytečném faulu Hakla na
hráče domácích mířícího do zázemí za
naší brankou. Vše mohl ještě napravit
po uvolnění Mikolandou těsně před
koncem Havránek, trefil ale ze 100%
šance pouze domácího
gólmana.

První poločas, stejně jako
celé utkání, ovlivnil podmáčený terén. Míč měl
rychlý odskok a doběhnout
ho byl pro většinu aktérů
problém. Ale zpět k utkání.
Úvod patřil hostující Jiskře,
která byla aktivnější.
Především pak Bezděk,
jenž si vytvořil několik
šancí. Jednou ho vychytal
Horňáček a v dalších
případech zasahovat nemusel, jelikož střely postrádaly přesnost. Další
možnost měl Dvořák, ale i
jeho možnost gólman
Buldoků chytil. Po půlhodině hry zahrozil varský
Šollar, ale i Ticháček na
druhé straně byl na místě.
Branka padla až ve 38. minutě, když
přesně mířil hostující Braun. Výsledkem 0:1 skončil i první poločas.
Do druhé půle udělal trenér Purkart
jednu změnu. Stáhl Bezděka a nasadil
do zápasu Kasýka. Po několika minutách střídali i domácí. Ivasko šel dolů a
nahradil ho Řezáč. Takže jasné posílení
útoku. Jenomže hostující obrana držela
jako skála, až do 62. minuty, kdy se
dostal ke hlavičce Benda.
Po svém čtyřminutovém
pobytu na hřišti, kdy
střídal, vyrovnal. Následně
se více bojovalo. Oba
celky chtěly vyhrát, ale
nikdo nemířil přesně. Tak
utkání nakonec skončilo
smírně 1:1.

že měli špatně seřízená
mířidla a také díky
několika dobrým zákrokům domácího brankáře Davida Horňáčka.
Ten se v prvním poločase rozhodně nenudil
a měl podstatně více
práce než jeho protějšek Martin Ticháček.
Přesto se do první
vážné šance ve 35.
minutě dostal Ivan
Šollar, ale Ticháček byl
na místě. Na druhé
straně už v 38. minutě
z a h ř m ě lo .
R y c h lý
protiútok a nedůraz v
obraně využil Milan
Braun a nedal Horňáčkovi šanci k vyniknutí.
A tak se šlo do šaten za stavu 0:1 pro
hosty.
Domácí do druhé půle nastoupili s
odhodláním
otočit vývoj utkání a
naplno bodovat. Úvod tomu však
nenasvědčoval a tak trenér Pavel
Medynský sáhl ke střídání s cílem
posílit ofenzívu. Nejdříve v 52. minutě
defenzívního halva Aleše Ivaska vystřídal útočník Filip Řezáč a v 58. minutě
obránce Jirku Hucla
ofenzivní halv David
Benda. A právě David
Benda
po
čtyřech
minutách pobytu na
hřišti vyrovnal. Po
rychlé fotbalové akci z
pravé strany odcentroval Ivan Šollar a Benda hlavou přehodil
Martina
Ticháčka.
Domácí byli sice
v
závěru lepším týmem,
na druhé straně hosté
nevynechali
jedinou
příležitost k protiútoku
a ohrožení Horňáčkovy
branky. Ještě před
koncem se dostal z
brejku do šance Marian Geňo, ale místo
vítězného gólu jeho

dnešní výkon?
„Jestli bych měl vyzdvihnout některé hráče? To já nedělám, nemám to rád. Fotbal je týmová hra. Dneska opět výborně Martinic zezadu, to samý Kurek ale zepředu. Zahálka, Majer.. Fakt nedokážu, jen tak vyzdvihnout někoho. Samozřejmě, jsou tady
hráči na kterých to tady stojí a jsou těžko nahraditelný. Sice jsme každej nahraditelnej, ale některý z nás hold těžko. Dneska
všichni hráli výborně od gólmana počínaje, útočníky konče. Kluci ze Slavie nám dneska taky pomohli.“

Chtěl jsem se zeptat ještě na Tomáše Birmu. Nebyl by na hrotu lepší než Vondráček?
„Co se týká případu Tomáše Birmy, tak je to trošku složitější. Možná by byl na hrotu platnější, ale nebyl ani na jednom tréninku tenhle týden, jen na zápase kdy odehrál 20 minut. A odehrál je kvalitně, ale když není na tréninku, tak je to pak horší.
Když přijde někdo z áčka Slavie, tak je pravděpodobný, že bude hrát v základu. Góly dává celý mužstvo, takže zatím v pohodě.“

Jak to vypadá s Jirkou Mamurovem, který poslední zápasy začal na lavičce?
„Tak já jsem všem hráčům už na začátku říkal, že nikdo nemá místo jistý. Jirka teďka nehrál od začátku, hráli tam jiný kluci,
přišli hráči ze Slavie. Jirka je ale kvalitní hráč, do sestavy určitě naskočí zase. Byly tu výpadky herní i tréninkový. Ale tohle je
normální situace, je jen na těch hráčích, aby se o místo porvali.“

"Usmívám se, tak dobré," zářil spokojeností čáslavský trenér Jan Kmoch. "Trochu chraptím, hráče jsem musel honit,"
zvážněl a pokračoval v hodnocení zápasu: "Aby udrželi koncentraci v závěru, kdy nás soupeř tlačil nakopávanými míči. To je
vždy otázka, kdo vyhraje souboj, jestli získáme odražený míč." První poločas čáslavský tým odehrál podle představ trenéra.
"Výkonu z první půle si cením. Hráli jsme excelentně, takto si to představuji," nešetřil slovy chvály. "Jenom by to chtělo lépe
dotáhnout brejkové situace. Máme na čem pracovat, ale máme tři body," doplnil.
Trenérovi SK Horní Měcholupy Jakubu Slezáčkovi se nelíbil vstup jeho týmu do obou poločasů. "Prvních dvacet minut
jsme absolutně nezvládali základní věci," zlobil se na své hráče a pokračoval: "Hráče jsme nedostupovali, špatně rozehrávali
a v obraně byli bezkontaktní. Po brance jsme se štěstím přežili další závary domácích, obzvlášť přes pravou stranu přes
Fikejze. Ondřej Vrabec tam vykopl jasnou branku." Hostům se ale podařilo vyrovnat ještě před přestávkou. "Po pohledné
akci," připomněl Jakub Slezáček a dodal: "Po prvním poločase jsme byli spokojení s výsledkem, ovšem rozhodně ne s výkonem."
O výsledku nakonec rozhodla branka Petra Kučery krátce po změně stran. "Věci, o kterých jsme se o přestávce bavili, jsme
absolutně nezvládli," kritizoval své hráče kouč Horních Měcholup. "Pak jsme se dvacet minut hledali, nemohli jsme se dostat
do utkání," přiznal a navázal: "Nedokázali jsme si vynutit žádný tlak, nedostávali se do nebezpečných situací, centrů nebo
zakončení. Začali jsme hrát až posledních deset minut a to nestačilo. Dnes žádný náš hráč na hřišti nemůže mít svědomí
stoprocentně čisté, bodovat se tady dalo. Náš výkon tomu ale neodpovídal a domácí vyhráli zaslouženě."

"Z mého pohledu jsme vyhráli šťastně," přiznal trenér Čáslavi Jan Kmoch. "Soupeř byl nepříjemný, kombinoval lépe než
my. My jsme pouze bojovali, mnohdy jen sami se sebou," řekl k zápasu a pokračoval: "Dopustili jsme se tak neuvěřitelných
nevynucených chyb a ztrát míčů. Když jsme v přechodové fázi mohli jít do útoku, míč jsme odevzdali nebo jsme ho zašlápli a
nebo upadli. Fotbal trpěl, já jsem trpěl na lavičce a je to pro mě šťastné vítězství."

Do utkání lépe vstoupili hosté. Možná proto, že si vzpomněli, jak jim rodinný stadionek v Zápech vyhovuje. Nikdo by se nedivil, kdyby zkušený exligový gólman Oldřich Pařízek lovil míč po první pětačtyřicetiminutovce dvakrát nebo třikrát ze své sítě.
Hosté se dočkali první trefy do černého až v závěru prvního dějství. Za hranicí velkého vápna namířil přesně k tyči Michal
Sedláček. „Do přestávky jsme mohli dát dvě branky a ušetřit si tak zbytečné starosti ve druhé půli," konstatoval lakonicky
kouč Kolína Roman Veselý.
„S kolegou souhlasím. V kabině jsem kladl svým svěřencům na srdce, že není dost dobře možné ponechávat soupeři tolik
volného prostoru k manévrování. Proto se obraz hry změnil. Do konce jsme po ukázkové akci na jeden dotek srovnali, ale při
vší dobré vůli zvrátit vývoj skóre v náš prospěch jsme ponechali známému kanonýrovi Štočkovi až příliš volného prostoru k
tomu, aby se z úhlu parádně trefil skoro do šibenice," hodnotil pragmaticky středočeské derby zkušený kouč Záp Václav
Hradecký.
S oběma trenéry nezbývá než souhlasit. Současně však při presinku domácích zasluhují hosté jedničku za svůj fotbalový
nadhled. Až na dvě menší zaváhání svého konkurenta k ničemu vážnějšímu nepustili. „Mám radost z toho, že jsem úsilí celého mančaftu umocnil důležitým, a jak se ukázalo, rozhodujícím gólem. Nemusím snad připomínat, že jsem si tady rád zopakoval svoji trefu z jara," usmíval se kolínský střelec Jan Štoček.
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Bezděk (46. Kasýk), Pyrka M. (80.
Kůžel), Chocholoušek. Trenér: Stanislav Purkart
Branky: 62. Benda - 38. Braun, ŽK:
14. Ivasko, 46. Tůma - 7.
Bezděk, 51. Chocholoušek, 82. Kasýk.
Začátek utkání byl poměrně vyrovnaný, ale hosté postupně přebírali iniciativu a rozhodně byli nebezpečnější než
domácí. Do vedení nešli jen díky tomu,

Zdroj Domažlický deník
K. Vary: Horňáček – Hucl
(58. Benda), Stehlík,
Tůma, Jankovský - Hudec
(73. Staněk), Pachta,
Ivasko, Nerad, Šollar Geňo. Trenér: Pavel Medynský.
J. Domažlice: Ticháček –
Knakal, Pyrka D., Bauer,
Mužík, Dvořák, Braun,
Bárta (90. Hoffmann),

3

střela skončila jen několik centimetrů
od pravé tyče Ticháčkovy branky.

Zdroj: Karlovarský deník
Zápas z postu stopera hodnotí Marek
Bauer: „Do Varů jsme jeli vyhrát,
věřili jsme si na ně, jednak protože
máme kvalitnější kádr a také protože
hráli bez posil ze Sokolova. Tenhle
zápas mě mrzí nejvíce. Měli jsme na
to získat jistě 3 body. V prvním poločase si Lukáš Bezděk vytvořil 3 dobré
příležitosti!! ovšem ani jednou pořádně neohrozil Varskou branku. Poté
unikl po pravém křídle a předložil
balon Dvořákovi, který ho ještě posu-

V prvním poločase drželi domácí jednobrankové vedení z 15. minuty, které
se Jiskra snažila marně vyrovnat.
Dvacet minut po přestávce Převýšov
vstřelil dvě rychlé branky. Po gólu
domácích z brejku hosté ztratili koncentraci a neubránili standardní situaci. Chodové tak přišli o naději zvrátit
stav utkání a dosáhnout alespoň na
bod.
Poločas: 1:0. Branky: 15. Sedláček,
64. Sixta, 66. Doležal. Rozhodčí:
Benedikt. ŽK: 1:4. Diváci: 250.
Domažlice: Ticháček – Knakal, Chocholoušek, Bauer, Beránek – Braun
(81. Ferra), Hoffmann (67. Bláha),
Bezděk (60. Kůžel), Mužík, Bárta (85.
Waldmann) – Dvořák. Trenér: Stanislav Purkart.
„Upozorňuji hráče, že bychom měli
hrát dlouho bez obdržené branky, ale
bohužel jsme neohlídali standardní
situaci. Po té jsme se museli začít
tlačit před branku soupeře, který
pohodlně bránil a chodil do rychlých
brejků," komentoval průběh prvního
poločasu trenér Chodů Stanislav Purkart.
Po přestávce Západočeši přehrávali
domácí a snažili se vyrovnat. Za chybu
ve středu hřiště byli ale potrestáni
další brankou z rychlého brejku. A dvě
minuty nato využil Převýšov znovu

nul na Brauna a ten otevřel umístěnou
střelu k tyči skoré. Domácí zahrozili
pouze jednou střelou z pravé strany,
kterou Ticháček vyrazil na roh, a pár
závary, ve kterých hrozil nebezpečný
Geňo. V druhé půli domácí trošku
přidali a odměnou jim byl vyrovnávací
gól někdy kolem 65. minuty, kdy po
centru z pravé strany a nešťastném
odrazu přehlavičkoval domácí hráč
Ticháčka. Na druhé straně měl vyloženou šanci Dvořák, ale domácí odkopávali se štěstím na brankové čáře, a
poté průnik Kasýka byl hodnocen
rozhodčím pouze žlutou kartou pro
domažlického hráče, přičemž se jed-

malé koncentrace hostů a přidal i třetí
gól, opět ze standardní situace. „Za
stavu 0:3 to byl pro nás konec zápasu.
Hráči neodvedli to, co jsme od nich
chtěli, a to je zklamání," lamentoval
kouč Purkart.
Poslední zápasy Jiskře chybí důraz
před oběma brankami. „Těžko se
dostáváme do šancí a naopak lehce
inkasujeme. Chybí nám ofenzivní
hráči, kteří jsou zranění. Tento týden
by ale měli Došlý, Kasýk i Leitl začít
trénovat," dodal Stanislav Purkart.

Zdroj: Domažlický deník
Stoper Jiskry Marek Bauer zápas
viděl takto: „Do Převýšova jsme jeli s
cílem urvat minimálně bod, ale odjeli
jsme s prázdnou. Příprava na zápas
proběhla maximálně profesionálně, za
což svědčí odjezd na zápas den před
vzhledem k rannímu začátku zápasu a
vzdálenosti k soupeři. V tomto zápase
rozhodly standardní situace, ve kterých se i přes naši výškovou převahu
nemůžeme prosadit a naopak nejsme
ochotni plnit na maximum úkoly při
obranných situacích. Již v 8. minutě
Bezděk neuhlídal ex-ligového Sedláčka
a domácí šli do vedení. Paradoxem je,
že naše mezihra vypadala velice slušně, ovšem finální fáze - nula. Za celý
zápas jsme si vytvořili jednu střelu
Beránka v prvním poločase, nastřelení

nalo o jasnou 1000 % penaltu. V
závěru měli domácí šanci opět po
brejkové situaci a špatném návratu
hostí, ale karlovarský střelec Geňo
nasměroval míč těsně vedle branky.“
„Myslím si, že ve Varech jsme ztratili
dva body. V první půli jsme měli minimálně tři velké šance, ale bohužel
jsme proměnili Braunem pouze jednu.
Druhou půli jsme se začali soustřeďovat trošku víc na bránění, ale i tak
jsme měli šanci Dvořákem. Nakonec
jsme inkasovali po naši chybě vyrovnávací branku,“ řekl domažlický
kapitán Petr Mužík.

boční sítě Bártou a dvě nedůrazné
hlavičky Dvořáka. Domácí rozhodli o
zápasu kolem 60. minuty, kdy během
pár minut dali dvě branky. Jednu po
pěkné kombinaci, kdy hostující obrana
působila jako cvičné kužele a druhou
jakbysmet po rohovém kopu a hlavičce
osamoceného domácího hráče.“
Situace Jiskry není v současné chvíli
právě růžová a vidí to tak i Marek:
„Situace v tabulce není moc dobrá,
navíc nás teď čekají 3 těžká utkání Čáslav, Karviná, Kolín. Musíme zapracovat na důrazu před brankou, více se
rvát o gól a také začít makat každý na
doraz a nespoléhat jeden na druhého.
Kvalitu na to máme si myslím!“
Z pohledu kapitána Petra Mužíka:
„Na zápas jsme vyrazili už v sobotu,
večer jsme ještě měli trénink v Chlumci nad Cidlinou a v neděli ráno jsme
jeli do Prevýšova. Myslím si, že jsme
byli po celý zapas lepším týmem,
přehrávali jsme domácí, ale bohužel
pouze po vápno. A navíc byl Převýšov
hodně efektivní. Bohužel se nám
poslední dobou nedaří bránit standardní situace a na to jsme taky doplatili v
Prevýšově. Teď nás čeká velice náročný týden… V průběhu tohoto týdne
jsme kvalitně potrénovali a chceme
uhrát co nejlepší výsledky. Také chceme postoupit v poháru přes Karvinou a
zahrát si s Plzní…“

Steinbrücker a Churý.
Slavoj Koloveč A: Fillinger – Gabriel
(87. Šlajs), Bukovský, Tesař, L. Došek
– Milota, Černohorský (65. Šimr),
Lucák, Pavlík (89. Duchoň) – Šperl
(69. Kadlec), T. Došek. Trenér: Hirschl. ŽK: 2:3. HR: Vocelka. Diváků:
150.

opačné straně hřiště srazil centr L.
Doška a založil útok. Tumpach se při
něm prohnal kolem Tesaře a zastavil
jej až Bukovského zákrok, po němž
mladičký hroťák udělal salto vzduchem
a musel být ošetřován za čarou. Přesilovku hosté zužitkovali. L. Došek našel
centrem nehlídané dvojče a Tomáš
snadno skóroval – 1:2. Tento gól před
přestávkou s domácími otřásl.
Do druhé půle Tumpacha nahradil
Leitl, který se rozehrává po zranění.
Hrálo se nahoru dolů. V 53. minutě se
hostům povedlo narážečkami vyšachovat domácí obranu a Černohorský
pojistil vedení Slavoje – 1:3. Domácí
se sympaticky snažili korigovat výsledek, v 67. minutě pálil po kombinaci
Jariny s Waldmannem mladičký Šimůnek, ale nepřesně. Šanci měl i výtečně
hrající Kohout, ale tísněn Bukovským a
Doškem poslal míč mimo.
Oba trenéři pak sáhli ke střídání.
Domácí dál bojovali a za snahu
byli odměněni v 89. minutě,
kdy střídající Lešek tísněný
Šlajsem potvrdil po Bláhově centru
pověst střelce – 2:3. Domácí cítili, že
mistr z Kolovče není ve své kůži, ale
čas na vyrovnávací branku už jim
nezbyl.
Jiskra Domažlice B: Bratanič – Kubr,
Neumann, Ferra, Šimůnek – Waldmann (83. Buršík), Kohout (72. Lešek), Jarina, Paluch (56. Vísner), Bláha
– Tumpach (46. Leitl). Trenéři: Fořt,

Trenér Vojtěch Fořt, Jiskra Domažlice B: „Utkali jsme se se zkušeným soupeřem, který by
měl i na divizi. O vítězi
rozhodl druhý gól,
hezký, ale zbytečný.
Hráli jsme se zbytečným respektem, přece
jen máme mladý tým.
Výsledek 2:3 pro nás
není
špatný,
nicméně
jsem
zklamán, protože Koloveč dnes nebyl v
takové formě, aby se s ním nedalo
hrát a bodovat. Snaha z naší strany
byla, hráli jsme pak na dva útočníky,
ale bylo málo času. Vyšlo nám střídání,
kdy Lešek potvrdil roli střelce, kontaktní gól bohužel přišel příliš pozdě."
Stoper Michal Tesař, Slavoj Koloveč: „Od zápasu v Lubech jsem tři
týdny nehrál kvůli natrženým vazům v

Domácí přivítali na svém hřišti dalšího
silného soupeře, rezervu Jiskry Domažlice. Ve vyrovnaném utkání podali
dobrý výkon, pozorně hráli v zadních
řadách a se soupeřem drželi krok po
celou dobu utkání. Měli také blíže ke
vstřelení branky když se Míra Šůs

dvakrát dostal k samostatnému nájezdu na brankáře, který ale jeho šance
vychytal. Utkání tak skončilo smírně
bez branek a rozhodovalo se v penaltovém rozstřelu. Domácí hráči prokázali, že mají pevnější nervy a zvítězili 5:4,
když pokutový kop postupně proměnili

Po skončení zápasu mezi rezervou
Jiskry Domažlice a Slavojem Koloveč jsme požádali některé aktéry
o zhodnocení derby.

rameni, ale tady na Střelnici jsem si
moc přál nastoupit. Soupeř má v
kádru pár výborných individualit, kluci
jsou mladí a rychlí, podali dobrý výkon, bojovali, byli celý zápas nebezpeční. Rozhodl asi až ten třetí gól. Z
výhry mám samozřejmě radost, kromě
fotbalu mi ale v hlavě leží i další věci,
protože se mi ve čtvrtek narodil syn.
Měří padesát centimetrů, váží tři kila
třicet. Kterou nohu bude mít silnější?
Těžko říct, na to je ještě brzy. Stejně
brzy je i na to, zda se vrátím do Jiskry.
V Kolovči jsem na půlroční hostování,
co bude dál, to se teprve uvidí."
Obránce Jan Milota, Slavoj Koloveč: „Oproti jarnímu zápasu u nás v
Kolovči bylo vidět, že domažličtí kluci
jsou o něco zkušenější, navíc hráli v
domácím prostředí, takže byli zdravě
nabuzení. Taky trochu přitvrdili, na
jaře u nás hráli moc měkce. O našem
vítězství rozhodla naše zkušenost a
proměňování šancí, Tomáš Došek měl
dvě a dal dva góly. Navíc se nám ve
druhé půli povedlo přidat třetí pojistku. Minulý zápas proti Příkosicím mi
sedl víc, tady jsem hrál proti mladému
klukovi, kterému bych mohl dělat tátu.
Byl o padesát kilo lehčí, takže jsem
měl obavu, abych mu neublížil. To mi
moc nevyhovuje, mám rád, když se
jde do těla a můžu se v souboji do
soupeře pěkně opřít."

Zdroj: Domažlický deník

Pelouch Filip, Sydorenko Vasyl, Voráč
Jan, Křížek Karel a Rückl Zdeněk. Na
straně hostů byli úspěšnými exekutory
Kubica, Kohout, Waldmann a Bláha,
Šimůnek mířil vedle branky. Cenné
body do tabulky si tak připsalo domácí
Převzato z webu VD Luby
mužstvo.

FOTBALOVý PELPEL-MeL
Jirousek Pavel, trenér Chrudimi: „Soupeři gratuluji k výhře a mrzí mě, že se nám nepodařila překazit jejich šestiletá
domácí šňůra bez porážky. Pokud nedáme gól nemůžeme však na úspěch pomýšlet.“

Dvougólový střelec, bosenský záložník Aldin Čajič zhodnotil své dnešní působení v Chomutově.

Dnes jsme vyhráli 3:2, jak by jsi ten zápas ze svého pohledu zhodnotil?
"Tak myslím si, že jsme ten zápas všichni odmakali naplno. Dnes jsme potřebovali vyhrát. Přišli nějací kluci z Teplic, takže
ještě k tomu dobrá hra, takže jsem určitě spokojený."
V 6. kole krajského přeboru se na
Střelnici utkala rezerva Jiskry s hosty z
Kolovče. Benfice před sobotním derby
patřilo v tabulce třetí místo, což bylo
hodně příjemné překvapení, hosté z
pozice úřadujících mistrů soutěž vedou
a do Domažlic přijeli potvrdit roli favorita. Jejich dres proti svému bývalému
klubu oblékl i stoper, v jehož žilách
snad stále koluje alespoň pinta jiskrácké krve, Michal Tesař.
Domácí proti zkušenému soupeři začali
opatrně a pozorně bránili. V 8. minutě

přesto prošel po straně Milota, ale
centr místo u T. Doška skončil z boku
na tyči Brataničovy branky. Za šest
minut už byl Milotův centr přesnější, a
protože T. Došek v souboji s Neumannem v šestnáctce upadl, nařídil sudí
Vocelka penaltu. Jenže Bratanič k
radosti domácích fans Šperla vychytal.
Tlak hostů rostl, přišla 20. minuta,
domácí obrana i gólman nebyli dost
důrazní před vlastní brankou a nepokrytý T. Došek skóroval střelou k tyči –
0:1. O pouhé tři minuty později ale
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domácí Waldmannem zahrávali roh a
Neumann v závaru před brankou
Slavoje dotlačil balon přes Fillingerovu
snahu do sítě – 1:1.
Vstřelený gól Jiskru povzbudil, vzápětí
pálil Jarina, na druhé straně to zkusil
Lucák. Hosté pak ale znovu zvýšili
obrátky, šance měli Došek, Černohorský a po centru Pavlíka na zadní tyč i
hlavičkující Šperl. Ve 37. minutě podnikli rychlý výpad domácí, Paluch
vysunul rychlého Bláhu a ten pálil ze
strany. O minutu později Neumann na

Vyhovovalo Ti, že tu z Teplic s tebou dnes byl i Petr Dolejš a Petr Pechatý?
"Tak určitě to pomůže. Je to něco jiného, když příjde jeden a když příjdou dva-tři hráči. Takže říkám, pomohlo to tomu."

Kdy jsi se dozvěděl, že budeš dnes hrát za Chomutov?
"Tak už včera jsme byli na tréninku, takže jsem to věděl dva dny předem."

A cítil jsi se dobře? Vyhohovala Ti chomutovská hra?
"Určitě. Myslím si, že jsme odehráli velmi dobrý zápas. Já osobně jsem měl hodně balon, takže jsem spokojený."

Dal jsi dva góly - jsi tedy se svým výkonem spokojený?
"Určitě, určitě!"

Byl jsi i nejaktivnějším střelcem, střílel si prakticky z každé pozice. Co jsi měl přesně za úkol?
"Vždycky, když jsem měl příležitost, měl jsem to pouštět na bránu. Dnes jsem měl hodně střel, dvě skončily v bráně a já
jsem hodně spokojený."

Myslíš, že by jsi se mohl v chomutovském dresu ještě někdy ukázat?
"Sem hrát přijedu kdykoliv. Pro mě to není problém."
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