Další tabulky a výsledky
1. Písek
2. Nová Ves
3. Benešov
4. Český Krumlov
5. Tachov
6. Rokycany
7. Doubravka
8. Hořovicko
9. Táborsko B
10. Čížová
11. Hvězda Cheb
12. Milevsko
13. Sušice
14. Zličín
15. ZČE Plzeň
16. Jindřichův Hrad.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

0
1
0
2
3
2
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5

25: 7
22: 5
13: 5
18: 13
20: 12
10: 7
16: 15
7: 8
9: 11
10: 10
8: 11
9: 13
11: 16
5: 21
8: 22
3: 18

19
18
17
15
12
11
10
10
10
8
8
8
4
4
2
2

(10)
( 6)
( 5)
( 3)
( 3)
(-1)
( 1)
( 1)
(-2)
(-4)
(-4)
(-4)
(-5)
(-5)
(-7)
(-7)

Divize, sk. A

1. Koloveč
2. Hor.Bříza
3. Chotíkov
4. Vejprnice
5. Bolevec
6. Rokycany B
7. Klatovy
8. Domažlice B
9. Holýšov
10. Rapid
11. Stod
12. Nepomuk
13. Luby
14. Přeštice
15. Příkosice
16. Horažďovice
1. Rozvadov
2. Černice
3. H. Týn
4. Mochtín
5. Žihle
6. Nýrsko
7. Nýřany
8. Křimice
9. Svéradice
10. Ch. Újezd
11. Staňkov
12. Chlumčany
13. Zruč
14. Senco B
15. Sp.Poříčí
16. M.Touškov

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
1
2
1
2
5
6
5
4
4
2
2
3
3
3
3
1
2
2
2
1

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

0
2
2
3
2
3
2
2
3
3
4
4
3
4
4
5
0
1
1
3
3
2
3
3
3
4
4
2
4
5
5
5

28: 6 18
16: 12 15
22: 9 13
20: 17 12
16: 16 12
20: 10 11
12: 11 11
12: 12 11
11: 19 10
13: 14 9
9: 16 9
11: 14 8
8: 14 8
7: 15 8
10: 24 7
10: 16 6
25: 7 18
24: 8 18
22: 10 17
16: 12 12
18: 16 12
13: 19 11
15: 20 10
13: 20 10
13: 22 10
25: 18 9
10: 22 9
12: 13 8
12: 17 8
17: 15 6
10: 17 6
10: 19 4

( 8)
( 6)
( 1)
( 0)
(-1)
(-2)
( 2)
( 2)
(-2)
(-1)
(-3)
(-5)
(-3)
(-5)
(-4)
(-3)
( 5)
( 6)
( 7)
( 3)
( 3)
(-3)
(-4)
(-2)
(-2)
( 0)
(-3)
(-2)
(-2)
(-3)
(-3)
(-8)

Krajský přebor

1. Tachov B
2. Dl. Újezd
3. Přimda
4. Ch. Planá
5. Koloveč B
6. Postřekov
7. Klenčí
8. Stříbro
9. Heřmanova Huť
10. Tlumačov
11. Kdyně
12. Zbůch
13. Meclov
14. Mrákov

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1

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

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

16:11
12:7
11:7
12:10
9: 10
8: 10
11:10
8:7
12:9
2:4
8:11
15:19
6:9
5:11

( 5)
( 1)
( 1)
( 3)
(-2)
( 0)
(-2)
( 0)
( 0)
(-4)
(-1)
(-3)
(-5)
(-2)

12
11
10
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4

7. kolo:
Hvězda Cheb-Hořovicko 1:0, Benešov-Rokycany 2:0,
Český Krumlov-Čížová 4:2, Milevsko-Zličín 3:0, PísekJindřichův Hradec 4:0, ZČE Plzeň-Sušice 1:4, TachovDoubravka 3:2, Táborsko B-Nová Ves 2:0.
8. kolo:
Hořovicko-Doubravka 16:30 SO, Sušice-Tachov 16:30
NE, Jindřichův Hradec-ZČE Plzeň 16:30 NE, Zličín-Písek
10:30 SO, Čížová-Milevsko 16:30 SO, Rokycany-Český
Krumlov 16:30 SO, Nová Ves-Benešov 10:15 NE,
Hvězda Cheb-Táborsko B 16:30 SO.

7. kolo:
Bolevec-Klatovy 3:0, Vejprnice-Chotíkov 3:1, StodRokycany B 2:1, Nepomuk-Holýšov 1:2, PřešticeHor.Bříza 0:2, Příkosice-Domažlice B 2:2 PK 5:3, LubyRapid 2:2 PK 4:3, Koloveč-Horažďovice 3:0.
8. kolo:
Klatovy-Domažlice B 16:30 SO, Horažďovice-Příkosice
16:30 NE, Rapid-Koloveč 16:30 SO, Hor.Bříza-Luby
16:30 SO, Holýšov-Přeštice 16:30 NE, Rokycany BNepomuk 16:30 NE, Chotíkov-Stod 16:00 SO, BolevecVejprnice 16:30 SO.

I. A třída
7. kolo:
Nýřany-Chlumčany 1:1 PK 4:1, M.Touškov-Svéradice
1:2, Staňkov-Rozvadov 0:4, Černice-Senco B 6:2, ZručCh. Újezd 2:1, Sp.Poříčí-H. Týn 0:1, Žihle-Mochtín 3:0,
Křimice-Nýrsko 3:2.
8. kolo:
Chlumčany-Mochtín 16:30 SO, H. Týn-Žihle 15:00 NE,
Ch. Újezd-Sp.Poříčí 15:00 NE, Senco B-Zruč 18:00 PÁ,
Rozvadov-Černice 16:30 SO, Nýrsko-Staňkov 16:30
SO, Svéradice-Křimice 16:00 NE, Nýřany-M.Touškov
16:30 SO.

I. B třída sk. A
5. kolo:
Meclov-Koloveč B 2:0, Zbůch-Kdyně 4:2, TlumačovStříbro 0:3, Dl. Újezd-Přimda 5:2, Klenčí-Ch. Planá 2:3,
Postřekov-Mrákov 1:0, Tachov B-Heřmanova Huť 3:1.
6. kolo:
Stříbro-Heřmanova Huť 16:30 NE, Mrákov-Tachov B
16:00 NE, Ch. Planá-Postřekov 16:30 SO, Kdyně-Klenčí
15:00 NE Poběžovice !!! Přimda-Zbůch 10:30 NE, Koloveč B-Dl. Újezd 16:00 NE, Tlumačov-Meclov 15:00 NE.
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Po dvou nevydařených domácích
zápasech, bodu z K. Varů a třígólové
prohře v Převýšově, se Jiskra propadla
na 14. místo tabulky a v
dalším zápasu ji čekal lídr
ČFL, exdruholigový celek
Čáslavi. Zápas byl pro domažlické nadmíru důležitý,
protože další domácí ztráta
by znamenala propad až ke
dnu tabulky a to by nebyl
ten správný impuls pro
očekávaný středeční pohárový zápas s Karvinou. Na
domácí lavičce se již objevil
kanonýr Došlý, který se
dostal na hřiště na necelých
deset minut, ale ukázal, že
mu střelecký prach nezvlhl
a po čtyřech minutách na
trávníku pokořil hostujícího
brankáře Antošíka.
Domácím patřil úvod zápasu
a Mužíkův gól ve 40. sekundě přinesl na jejich kopačky
více klidu. Po čtvrthodině
hosté hru vyrovnali, ale do šancí se
dostávali domácí. Dvořák, Bárta a
Knakal však míč do čáslavské sítě
nedostali. Ve druhé půli se aktivita
přelévala z jedné strany na druhou,
ale zatímco hosté byli v útoku bezzubí,
domácí dokázali ještě dvakrát rozvlnit
síť za Antošíkovými zády a zaslouženě
si připsali tři body do tabulky ČFL.
Hned po prvním dotyku s míčem, jej
domácí dokázali dopravit do čáslavské
branky. Vysoký míč z hloubi pole stačil
Dvořák před šestnáctkou posunout
hlavou na nabíhajícího Mužíka, ten mu
jej vrátil a naběhl si na jeho centr
před branku, kde volejem z 9 metrů
překonal hostujícího brankáře Antošíka – 1:0. Poté stačili hosté srazit na
roh centr domažlického Dvořáka a na

druhé straně zastavil nebezpečný útok
Čáslavi ofsajd, ve kterém se ocitl
Praise. Aktivní domácí si vypracovali

další šanci ve 12. minutě, kdy hlavou
posunul dlouhý centr Bezděk na nabíhajícího Dvořáka, ten se ocitl sám
proti vybíhajícímu Antošíkovi, ale ze
12 metrů trefil jen jeho tělo. Vzápětí si
na druhé straně poradil s tr. kopem
hostů Ticháček, který poté zneškodnil
i rodící se šanci Davidu Fikejzovi. Ve
24. minutě vyslal domácí Dvořák do
další tutovky Bártu, ten postupoval
proti Antošíkovi, ale zaváhal se střelou
a jeden z křižujících obránců Čáslavi
mu stačil míč v poslední chvíli vypíchnout na roh. Ten rozehrál zleva Mužík,
míč se dostal k Bauerovi, ale jeho
nedůraznou hlavičku hostující brankář
bez problémů zneškodnil. Po půlhodině hry přišla další
šance domácích, když se po 1 Bártově roho-

vém kopu odrazil míč ke vzdálenější
tyči, kde jej poslal volejem z 5 metrů
nad čáslavskou branku Knakal. Ve 35.
minutě se dostal ke střele
hostující Pokorný, ale trefil
jen soupeřova zadáka. O
tři minuty později se dvakrát za sebou dostal ke
střele čáslavský Kunášek,
ale i on pokaždé trefil jen
tělo soupeře, a když se k
odraženému míči dostal
Praise, ukončil jeho šanci
odpískaný ofsajd. Poté si
na jedné straně poradil s
centrem Dvořáka hostující
gólman Antošík a na straně
druhé skončil centr hostů v
Ticháčkových rukavicích.
Těsně před koncem poločasu se domácí ubránili při
závaru před Ticháčkovou
brankou odkopem.
Hned v úvodu druhé půle
zakončil Bárta svůj průnik
po levé straně rohovým
kopem a o chvíli později na druhé
straně zachytil Maxův centr Ticháček.
V 54. minutě rozehrál domácí Mužík
zleva rohový kop, našel sice hlavu
Brauna, ale ten míč z deseti metrů
poslal vedle soupeřovy branky. O dvě
minuty později napřáhl zleva Mužík,
ale z 20 metrů houštinu těl před Antošíkem neprostřelil. Poté se na chvíli
chopili aktivity hosté, ale ze dvou
nepřehledných situací před Ticháčkem
nic nevytěžili a několik centrů do své
šestnáctky domácí odvrátili. Hrál se
fotbal plný osobních soubojů a po
jednom z nich si k tr. kopu postavil
míč ve vzdálenosti 23 metrů domácí
kapitán Petr Mužík. Rozehrál jej tak,
že pasoval brankáře Antošíka do role
diváka a posunul skóre zápasu na 2:0.

V 64. minutě vybojoval míč
domácí Kasýk, posunul jej na
Knakala, ale ten zprava z 15
metrů minul čáslavskou branku. Hosté se po inkasované
brance vrhli do ofenzívy, ale
vytěžili z ní jen tři rohové kopy
a centr Davida Fikejze, který
hlavou nasměroval Kučera
vedle domácí branky. V 71.
minutě se strhla mela před
čáslavskou brankou, ale střelu
Mateusze Pyrky srazili hosté k
Braunovi, který z šestnáctky
minul soupeřovu svatyni. O tři
minuty později vznikl závar
před Ticháčkem, ale Maxa
trefil jen tělo soupeře a domácí
se ubránili odkopem. V 86.
minutě našlápl Mužík z poloviny hřiště, našel volného Došlého, který potvrdil, že mu střelecká forma vydržela a z 15
metrů prostřelil vybíhajícího
Antošíka – 3:0. Když domácí
obrana odvrátila dva další
centry a Ticháček další vyboxoval, bylo to vše a domácí
mohli slavit zasloužené vítězství.
Branky: 1., 62. Mužík, 86.
Došlý. ŽK: 15. Pyrka M., 33.
Pyrka D., 81. Kasýk – 17.
Zdeňka, 64. Vavřina, 88. Mlynka. Rozhodčí: Drahoslav Drábek – Ondřej Šedivka, Zdeněk
Šimek. Delegát: Vladimír Eibl.
Diváků: 280.
Jiskra Domažlice: Ticháček
– Knakal, Chocholoušek,
Bauer, Pyrka D. – Bezděk (45. Kasýk),
Pyrka M., Mužík (90. Lietl), Bárta (82.
Došlý) – Dvořák (88. Kůžel). Trenér:
Stanislav Purkart.
FK Čáslav: Antošík - Šandera (87.
Dudla), Zdeňka (32. Váňa), Kunášek,
Vavřina – Fikejz D., Maxa, Fikejz R.,
Pokorný, Kučera (78. Mlynka) – Praise
(60. Leibl). Trenér: Jan Kmoch.
Stoper Marek Bauer po
zápasu řekl: "Myslím si, že
jsme podali na všech
frontách týmový a především zodpovědný výkon.
Samozřejmě se vše
odvíjelo hnedka od
první minuty a vstřelené
branky, uklidnili jsme se a mohli se
zatáhnout a čekat na soupeře. Jen v
první půlce jsme si vytvořili minimálně
další 3 stoprocentní příležitosti a jejich
neproměnění nás třeba mohlo mrzet.
Ovšem Čáslav jsme v celém zápase v
podstatě nepustili ani do žádného
náznaku šance. Jistým faktorem také
byla absence jejich dvou klíčových
hráčů, ale i tak si stojím za tím, že
jsme pracovali jako mančaft a výsledkem je hlavně 0 vzadu. Z toho se poté
odvíjí výkony individualit v podobě
Mužíka, Dvořáka či Bárty. Od toho teď
nesmíme odstoupit, protože nás čekají
dva těžcí soupeři. Ve středu nejsme
favoriti a nemáme co ztratit, ale vidina
dvojzápasového střetnutí s Viktorkou
Plzeň nás mocně motivuje. Důležité

bude víkendové klání s Kolínem, který
se netají postupovými ambicemi a
figuruje nyní na předních příčkách
tabulky. My ale budeme chtít potvrdit
výhru s Čáslaví a napravit si stále
pošramocenou reputaci z předešlých
domácích zápasů!"

Vok
Kapitán Petr Mužík k zápasu
uvedl: „Čekali jsme, že to
bude hodně těžké utkání,
protože se nám v poslední
době nedařilo, dostávali jsme
hodně gólů a prostě to
nešlo. V týdnu jsme si
to vyříkali tak, abychom se zvedli. Dneska jsme měli
těžkého soupeře. Hodně nám pomohl
ten první gól hned na začátku, čímž
jsme se trošku uklidnili, protože by to
asi bylo těžké, kdyby dal první gól
soupeř, ale my jsme se potom ještě
trošku zatáhli a nakonec to bylo dobré… Jen v prvním poločasu jsme měli
ještě několik dalších šancí, jejichž
neproměněním jsme si situaci komplikovali, protože kdyby dala Čáslav gól,
tak by to pro nás bylo mnohem těžší.
Zaplaťpánbůh, že nevyrovnali, ale my
jsme mohli jít do druhé půle s třemi
brankami a bylo by to o něčem jiném.
Kdybychom věděli, proč se nám v
poslední době výsledkově nedaří, tak
bychom určitě udělali něco, aby se to
změnilo, ale bohužel to nevíme…
Dneska jsme zjednodušili hru, vynechali zbytečnou
kombinaci,
hráli
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na vysoké balóny, což se
nám taky dařilo, takže to
vyšlo. Myslím, že motivace
na každý zápas je stejná,
jestli hrajeme proti prvnímu mužstvu nebo jinému,
v tom nevidím žádný rozdíl.
Teď musíme rychle zregenerovat síly, abychom
zvládli středeční i sobotní
utkání. Osobně si podle
dostup nýc h
inform ací
myslím, že Karviná bude
hrát kvalitní fotbal a možná
bude lepší než Bohemka,
takže se necháme překvapit, mohl by to být hezký
zápas a mohli by přijít i
lidi…“
J. Pojar
Gólman Martin Ticháček
zápas zhodnotil: „Byl to
určitě těžký zápas a myslím, že nám pomohl vstup
do zápasu, byli jsme vyhecovaní, a jak se nám příliš
nedařilo, tak jsme si v
týdnu v šatně něco vyříkali,
řekli jsme si, že za tím
půjdeme hladověji, než
jsme chodili, a to se vyplatilo v první minutě, kdy
jsme dali hezký gól a pak si
myslím, že jsme byli hladovější, chtěli jsme víc, nahrálo nám, že jsme dali v
první minutě gól v tom, že
jsme pak snadněji chodili
do brejků… Musím kluky
pochválit, dneska strašně
makali a takhle by to mělo
vypadat. Oproti minulým
zápasům jsme dnes hráli jako tým,
makali jsme jeden za druhého a makali jsme všichni, pohlídali jsme
s i
standardky, ze kterých
jsme vždycky dostali
hloupý gól. Dneska na
hřišti nebyl jediný hráč,
který by něco vypustil, a
takhle by to mělo vypadat. I náhradníci podali
výborný výkon.“

hrát nahoře a o postup. Jenže pak
jsme si asi mysleli, že to přijde samo a
ty následující zápasy se nám nepovedly. Zápas s Admirou byl opravdu
špatný, nehráli jsme agresivně, nešli
jsme do soubojů, když už jsme si tlak
vytvořili a kopali jsme opravdu asi
patnáct-šestnáct rohových kopů, tak
už to byl takový zmar, soupeř začal
aktivně bránit a za stavu 2:0 jsme
spálili dvě šance a naopak soupeř dal
třetí gól z brejku a bylo „vymalováno,“
jak se říká. Další zápas nebyl tak
špatný, Jirny dokázaly, že tu divizi
nevyhrávaly pět let jen tak náhodou,
že mají svojí kvalitu. My jsme tam
dlouho hráli 2:2 asi do 86. minuty a
nedá se nic jiného dělat, než akceptovat výmysl rozhodčího, který odpískal
penaltu, která opravdu nebyla a my
jsme prohráli 3:2. Myslím si, že tady
došlo k takovému narušení dobré
nálady a atmosféry, znejistěli jsme a
to se bohužel potvrdilo v těch dalších
zápasech. Od té chvíle jsme to nebyli
my, nehráli jsme týmově, takové ty
věci, které jsme ctili v uplynulých dvou
sezónách, že se musí víc „jezdit po
zadku,“ jsme se snažili řešit víc technicky, a taková ta soudržnost a agresivita nám chyběla. V tomto duchu pak
zazněla i nějaká ta slova a takovou

odměnou a možná i satisfakcí bylo pro
mužstvo, že v poháru porazilo Bohemku, kdy podalo jedinečný výkon. To
jsou zápasy, které v té fotbalové
historii nezapadnou, nezaniknou.
Jednotlivé ligové zápasy, když už
soutěž hrajete pár let se pozapomenou, ale zápasy s Bohemkou, Budějovicemi, Teplicemi, ty jsou pro historii
jasné. Každý manažer vykonává funkci
po práci a tohle, to je jeho sen. Porazit ligové mančafty a ten sen se naplnil. Proto stojí za to, tuto práci dělat.
Vítězství nad tradiční Bohemkou 2:1
má pro nás velký význam. Samozřejmě i vítězství nad špičkovým druholigovým celkem Karviné je velmi cenné,
myslím, že to nabuzení před tímto
zápasem bylo jasné - prověřila nás
Čáslav, vedoucí celek tabulky. Mužstvo k ní cítilo velký respekt, ale dali
jsme gól v první minutě a to mužstvo
se „nakoplo,“ odehrálo velmi dobrý
zápas, trochu nám chybělo v mezihře
víc klidu, víc kombinace, na druhé
straně jsme si vytvořili sedm-osm
gólových šancí a měli jsme ještě
nějaký ten gól přidat. Na druhé straně
výsledek 3:0 s vedoucím mužstvem
tabulky, to je doslova senzační. Karviná, jako dlouholetý účastník druhé
ligy, je letos aspirant na postup. Je to

mužstvo s výborným finančním zázemím, výborným kádrem hráčů, kteří
druhou ligu hrají dlouho, k tomu mají
velmi kvalitního trenéra Mazuru, takže
los poháru před nás postavil zase
velkou překážku, ale náš cíl byl jasný:
postoupit, protože se chceme pokusit
o to, abychom „naplnili dům,“ když
další soupeř je jasný – Viktoria Plzeň.
Já vždycky říkám panu Šádkovi, že se
těším, až jednou Jiskra přijede do
Plzně na mistrák a teď jsme krůček od
toho, abychom na Viktorce hráli. Je to
mužstvo, které je samozřejmě jinde a
my jsme rádi, všichni mu to přejeme,
žijeme s mužstvem Viktorky a
s fotbalem v Plzeňském kraji a Plzeň
je pro nás takovým motivátorem,
máme odtud spoustu hráčů, kteří si
prošli Viktorkou, takže diváci na Plzeň
přijďte, přijdte se podívat na účastníka Ligy mistrů (termín ještě není jasný
protože Viktorka hraje s Kladnem až
12.10.2013). V sobotu nás čeká další
těžký soupeř – Kolín, favorit na postup, který patří do první trojky ČFL,
pokud bychom zaváhali, tak by se
dostal na druhé nebo dokonce první
místo tabulky, takže to je pro nás další
výzva. Věřím, že diváci na tento zápas
přijdou, že vytvoří super prostředí a
my se odvděčíme kvalitním výkonem.“

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Tachov - Domažlice 1:5 (0:1)
Dorost mladší:
Bělá n. R. - Domažlice 0:8 (0:3)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice -Klatovy

0:4 (0:1)

Domažlice - Klatovy 1:3 (0:0)

J. Pojar
Trenér
Čáslavi
Jan
Kmoch
příliš nadšený
nebyl: „Zápas moje představy rozhodně nenaplnil,
představoval jsem si ho
trošku jinak! V první řadě
gratuluji vašim hráčům,
protože evidentně prokázali větší chuť po vítězství, byli
„hladoví,“ ale byli i kvalitnější. Tam
byli hráči jako Petr Mužík, výbornej
gólman, útočník Bezděk, kterej musel
střídat, to jsou opravdu dobří hráči a
patří jim gratulace. Osobně jsem
takhle vysokou porážku nečekal, ale
vždycky něco špatné je pro něco
dobré a tak se zase hoši vrátí trošku
na zem a i když pracují, makají, musejí
prokázat větší kvalitu. To nejde, aby
za celý zápas nevystřelili na branku, v
tom jsme byli tristní. V utkání nám
chyběli dva klíčoví hráči a jejich kvalita
prostě nejde v této soutěži nahradit,
protože Aleš Melechovský je hráč,
který je schopný dát gól, váže celou

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

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

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

1
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
5
6
5

15: 7 17
13: 5 16
14: 7 16
13: 7 15
16: 11 15
13: 12 13
10: 13 13
16: 14 11
13: 13 11
11: 11 11
7: 7 11
9: 11 10
12: 13 9
14: 15 8
8: 13 8
9: 14 7
11: 19 6
6: 18 5

( 5)
( 4)
( 4)
( 3)
( 6)
( 1)
( 1)
(-1)
(-1)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-4)
(-4)
(-5)
(-6)
(-10)

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
7. kolo:
Strakonice-Chomutov 1:1, Domažlice-Čáslav 3:0,
Kolín-Převýšov 0:1, Chrudim-Zápy 3:0, Králův
Dvůr-Jirny 2:1, Meteor Praha-Admira Praha 1:0,
Sparta Praha B-Roudnice nad Labem 2:1, Horní
Měcholupy-Karlovy Vary 2:1, Štěchovice-Kunice
4:2.
8. kolo:
Čáslav-Kunice 16:30 NE, Karlovy VaryŠtěchovice 10:30 NE, Roudnice nad LabemHorní Měcholupy 16:30 NE, Chomutov-Sparta
Praha B 10:15 SO, Admira Praha-Strakonice
10:15 NE, Jirny-Meteor Praha 15:00 NE, ZápyKrálův Dvůr 16:30 NE, Převýšov-Chrudim 10:15
NE, Domažlice-Kolín 16:30 SO.
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myslel, že to nepřijde a tím se utkání
zlomilo. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, mužstvo podalo výborný výkon,
samozřejmě se nemůžeme pouštět do
kombinací a rychlostně nestačíme
držet s těmito mužstvy krok, ale díky
heroičnosti, agresivitě a euforii, když
mužstvo vede, jsme zápas dotáhli do
vítězného konce. Je to pro nás fotbalový svátek, vážíme si toho, máme dostatek pokory. Viktorka, účastník
Champions league tady v Domažlicích,
to byl náš sen a já věřím, že to přinese
tu vítěznou náladu i do příštích kol.
Děkuji ještě jednou trenéru Mazurovi a
Karviné, že k zápasu přistoupili tak jak
k němu přistoupili!“
Záložník Domažlic Jiří Bárta:
„Hrálo se nám dnes dobře,
protože nám se vždycky
hraje lépe proti mužstvům,
která přijedou hrát fotbal,
nejen bránit, ale nechtěli
jsme se hnát zbytečně
do útoku, abychom

neinkasovali nějaký gól, chtěli jsme
hrát poctivě zezadu a to se nám vyplatilo. Musíme hrát pořád takhle. Škoda,
že jsme nedali ještě více gólů, šance
jsme měli, ale ty góly jsou hlavně pro
fanoušky. Jsme rádi, že přišlo tolik lidí
a ty góly, to už je trochu navíc. Jsme
rádi hlavně za ten postup, každý si
chce zahrát zápas s Plzní a o to nám
šlo, za tím jsme šli my. Pokud se týká
Kolína, tak si myslím, že ten zápas
bude úplně stejný jako dneska nebo s
Čáslaví. Oni také chtějí hrát fotbal,
jsou to fotbaloví kluci, takže to bude
stejný zápas a bude to možná ještě
větší boj než dneska. Protože doma
musíme vyhrávat, tak budu spokojený
jedině s výhrou.“
Útočník Jiskry František Dvořák: „Ze začátku jsme se
trochu oťukávali, nevěděli
jsme co od soupeře čekat,
párkrát jsme byli někde pozdě,
pak jsme se s nimi srovnali,
dali jsme gól, což nás

správně „nakoplo.“ Myslím si, že Karviná je takový klasický druholigový tým,
který když se nedaří, nakopává míče
na vysoké útočníky, ale má technické
hráče ve středu, takže podle mne by
ve druhé lize měli hrát špičku. Kolín
pro nás bude těžký zápas, máme jen
dva dny odpočinku, v takovýchto
zápasech se hrozně vyhecujeme a stojí
nás spoustu sil, ale musíme sebrat
všechny síly a „urvat“ tři body, abychom měli tento týden maximálně
úspěšný. Očekávaný zápas s Viktorkou
Plzeň je už jenom odměna pro nás,
nemůžeme od něj nic očekávat, půjdeme si to užít, ať to dopadne, jak to
dopadne.“
Poj, Vok

Po dvoubodovém zisku z Klatov si
příkosická Čechie připsala další dva
cenné body ze zápasu se záložním
týmem třetiligových Domažlic. Domácímu kouči Pletichovi opět chyběli ze
základu nemocní Ulbrik a Kohout a
pracovně zaneprázdněný Burket, takže
Čechie nastoupila ve stejném složení,
jako proti Klatovům. Po deseti minutách vzájemného oťukávání přišla pro
domácí studená sprcha. Domažlický
Bláha nastřelil před domácí brankou
Komance a od něj se míč odrazil a
pomalu rotuje doputoval za Protivínského záda - 0:1. Ve 21. minutě utekl
Bláha po křídle, ale Prchlík ho dokázal
vytlačit do rohu hřiště, odkud Bláha
nacentroval míč před bránu, kde ale
útočné tažení hostí zlikvidoval Vlček.
Rychlý protiútok Čechie skončil v autu.
Ve 24. minutě Prchlík svými zády
zblokoval střelu Leška. Hodaň odtáhl
míč po lajně a nacentroval pod sebe,
na nabíhajícího Spěváčka, který vyrovnal střelou do šibenice - 1:1. Hosté
měli další vyloženou brankovou šanci
ve 32. minutě, ale Papáček na hranici
šestnáctky dokázal na poslední chvíli
Kohoutovi vypíchnout míč. Před koncem první části hry bylo horko střídavě
před oběma brankami. Ve 44. minutě
po rohu domácích měl gólo-vou šanci

na noze Kotnauer, ale domažlický
obránce zasáhl včas. V poslední minutě
pak jeden z domažlických útočníků
přehodil Protivínského. V době střely
ale pro-slulý sudí Hájek signalizoval
ofsajd, takže gól neplatil.
Do druhé části hry nastoupily oba
týmy beze změn v sestavě. Domácím
chvíli trvalo, než se dostali zpět do
tempa, a tak měla Jiskra prvních deset
minut herní převahu. V 50. minutě
zahrozili po rohu a o dvě minuty později vykopl Protivínský Kohoutovu
střelu zblízka. Následoval faul na
Kotnauera u domácí střídačky a volný
přímý kop Spěváčka, následovala
Lisého hlavička nad bránu. V této části
zápasu měli převahu naopak domácí. V
60. minutě po kombinaci se Spěváčkem pálil Kotnauer, ale brankáře Brataniče nepřekonal. V 63. minutě poslal
Komanec dlouhý balón na volného
Kotnauera kterého fauloval Lešek.
Následoval volný přímý kop, při kterém
si na Prchlíkovu střelu naskočil Lisy a
hlavou zvýšil na 2:1 pro domácí. Hosté
prvně střídali v 77. minutě, Palucha
nahradil Vísner. O pět minut později
ještě Krakeš nastoupil místo Leška a v
domácí sestavě vystřídal hrající trenér
Pleticha na hřišti Kot-nauera. Následoval Krakešův nešetrný zákrok na Hoda-

ně, po kterém musel domácí hráč
vystřídat. Krakeš uviděl za faul žlutou
kartu. Místo Hodaně nastoupil Hrubý.
V hektickém závěru domácí neudrželi
těsný jednobrankový náskok. Na půlce
fauloval Bendi a po volném přímém
kopu vyrovnal na 2:2 dorážkou Kubr.
Po nastavení jedné minuty ukončil
hlavní sudí Petržilka zápas a následoval
penaltový rozstřel.
V první sérii bez zaváhání proměnili
domácí Prchlík i hostující Ferra. Ve
druhé uspěl Spěváček a Protivínský
vyrazil střelu Jariny. Ve třetí sérii proměnili Hrubý i Krakeš, ve čtvrté Bendi i
Leitl. Pátým platným pokusem rozhodl
o dělbě bodů ve prospěch domácích
Lisý. (vmo)
Příkosice: Protivínský - Hodaň (86.
Hrubý), Papáček, Pražák, Komanec,
Prchlík, Lisý, Kotnauer (81. Pleticha),
Vlček (69. Marek), Spěváček. Hrající
trenér: Pleticha.
Domažlice B: Bratanič - Neumann,
Jarina, Paluch (77. Vísner), Kohout,
Leitl, Waldmann, Lešek (80. Krakeš),
Ferra, Bláha, Kubr. Trenér: Fořt.
Branky: 24. Spěváček, 63. Lisý -11.
vlastní, 89. Kubr. Nejlepší hráči: Lisý
- Ferra. HR: Petržilka. ŽK: 3:5. Diváci: 80. Zdroj: Domažlický deník

„Máme za sebou zhruba
půlku podzimní části
soutěže a na nějaké
hluboké analýzy je zatím
čas, nicméně si musíme říci, že ne všechno
nám vyšlo úplně tak,

jak jsme si představovali. Já říkám
opakovaně a rád, že fotbal není koncert na přání. Po nádherném začátku o
Chodských slavnostech, přišla výhra po
kvalitním zápasu, kterému nechyběly
emoce, kvalita, góly, vyloučení. Pak
přišlo vítězství v Chomutově a to nás

namlsalo. Myslím si, že zlom potom
nastal v zápasu s Admirou, do kterého
jsme přišli až moc sebevědomě, chtěli
jsme strašně moc vyhrát, věděli jsme,
že jsme v tabulce v té době a si na
druhém místě, a mysleli na cíle, které
jsme si dali před sezónou, že chceme
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obranu a Filip Rozsíval je hráč, který v
podstatě je u nás na hostování z
ligového kádru Mladé Boleslavi a
prošel holandskou školou, takže to
jsou hráči, kteří jsou jinde a bez nich
ten tým vypadá úplně jinak. Byli jsme
trapní, vlastně jsme si ani nevytvořili
žádnou výraznější šanci. Vše ovlivnil
brzký gól, to je snad rekord, navíc
když my jsme předtím měli výkop.
Domácí, kteří se opírali o výtečný
výkon Mužíka a výborného Ticháčka v
brance, šli více za výhrou, připravili si
víc šancí, a proto zaslouženě vyhráli.
Rád bych poděkoval rozhodčím, dnes
předvedli ligový výkon a dokázali, že

to ve fotbalu funguje."

Ve třetím kole Poháru České pošty se
na trávníku domažlické Střelnice představil aktuálně 3. celek druholigové
tabulky, jeden z aspirantů na postup
MFK OKD Karviná. Hosté si Poháru
České pošty velmi cení, a proto
nastoupili v téměř stejné sestavě, v
jaké bojují o druholigové body.
Celkem čtyři cizinci v základní
sestavě a další tři na lavičce budili
respekt, ale Jiskra má pro strach
uděláno a tak mimořádnou bojovností a nasazením poslali horkého
favorita přes celou republiku domů
se sklopenými hlavami.
Po celý první poločas byli překvapivě aktivnější domácí, kteří pohybem, bojovností a nasazením nedovolovali technicky vyspělým hostům
kombinovat a snažili se narušovat
jejich akce již na polovině hřiště,
takže Ticháček příliš práce neměl.
Zato Jiskra se tlačila před karvin-

skou branku a kromě tutovky Mužíka si
vytvořila několik další slibných šancí,
kterým však chybělo to správné zakončení. Ve druhé půli se obraz hry změ-

J. Pojar
Prezident fotbalového oddílu Jiskra
Domažlice Jaroslav Ticháček:
„Rychlý gól do sítě týmu,
který v minulé sezoně
sestoupil ze druhé ligy a
aktuálně vedl tabulku
České fotbalové ligy, nás
samozřejmě
vydatně
povzbudil. Ale my na
takové týmy asi umíme
zahrát, zřejmě se na zápasy se silnými
soupeři více koncentrujeme. V první
půli jsme byli lepší, kdybychom vedli
tři nula, nikdo by se nemohl divit. Ve

druhém poločasu soupeř občas zahrozil ze standardních situací, ale my jsme
vstřelili druhý gól, když se opět trefil
Mužík, tentokrát nádherně z přímého
kopu. Navíc v závěru ještě nahrál
Došlému na gól. Petr Mužík dnes
potvrdil, jak moc s ním roste výkon
celého týmu. Lze říct, že když se daří
Mužíkovi, daří se i Jiskře. Věřím, že
jsme diváky správným způsobem
pozvali na středeční pohárový zápas,
kdy nás čeká druholigová Karviná.
Když zvítězíme, přivezeme na Chodsko
účastníka Ligy mistrů a úřadujícího
mistra Gambrinus ligy. "

Zdroj: Domažlický deník

nil, protože se hosté vrhli do útoku, ve
snaze o zvrat v utkání zatlačili domácí
do místy hluboké defenzívy a brzy se
jim podařilo vyrovnat. Poté před Ticháčka létalo množství centrů, které
však stačili zadáci, či gólman postupně odvracet a nebezpečné
průniky se díky častému zdvojování
dařilo domažlickým rovněž likvidovat. Ti pak nevynechali žádnou
možnost zahrozit z brejku a když se
po jednom z nich z nařízeného tr.
kopu excelentně trefil Mužík a brzy
přidal další trefu Dvořák, už si
domácí svůj náskok pohlídali.
Hned v 5. minutě musel jít domácí
brankář do tvrdého střetu s hostujícím Ondřejem Cvernou, aby před
ním ve skluzu „upálil“ míč do bezpečí. V 8. minutě poslal dopředu
domácí Dvořák našlápnutého Mužíka, ten se ocitl před Pindrochem,
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ale karvinský gólman jeho
střelu z 9 metrů výtečně konečky prstů vytěsnil vedle
pravé tyče. O minutu později
byl Mužík faulován, sám rozehrál ze 17 metrů tr. kop, ale
hosté míč odvrátili na roh. Ve
12. minutě překvapili hosté
domažlickou defenzívu rychlou
kombinací, gólu dosáhl Fiala,
ale ten pro odpískaný ofsajd
neplatil a domácí si mohli
oddechnout. Poté se hosté
ubránili Mužíkově tr. kopu a
autovému vhazování Knakala,
ale v 18. minutě pronikl Bárta
k šestnáctce našel Dvořáka,
ten přistrčil Mužíkovi, míč se
po jeho střele odrazil od Fialy
k Bártovi, jehož centr našel
nabíhajícího Knakala, a ten z
hranice malého vápna nedal
Pindrochovi šanci – 1:0. O dvě
minuty později musel na druhé
straně domácí brankář vyboxovat míč po centru Ondřeje
Cverny a pak mířil Vaněk z 22
metrů nad domažlickou branku. Hosté na chvíli převzali
aktivitu, ale Pavelka mířil po
Eismannově centru hlavou z
šestnáctky vedle pravé Ticháčkovy branky a Vaňkův tr. kop
ze střední vzdálenosti zneškodnil domácí gólman. Ve 28.
minutě nestačil na střílený
centr domažlického Brauna
doběhnout nikdo ze spoluhráčů a na druhé straně hlavičkoval po Eismannově centru
Pavelka nad domácí branku.
Pak se opět iniciativy chopili
domácí a o tři minuty později
po faulu na pronikajícího Bártu
rozehrál Mužík tr. kop ze 17
metrů, ale trefil jen boční síť
karvinské branky. Pak si na
jedné straně s Bártovým centrem poradili hosté a na straně
druhé mířil z velké vzdálenosti
Uvíra nad Ticháčkovu branku.
Knakalův tr. kop hosté odvrátili
a po tr. kopu Mužíka se v
závaru před Pindrochem míč
odrazil k Bezděkovi, ale
jeho slabá střela přes hlavu
branku hostů nemohla
ohrozit. Když pak Bártův
centr zleva hosté odvrátili,
Mužíkův rohový kop Pindroch vyboxoval a hosté
míč odklidili a na druhé
straně zvládli domácí zadáci odvrátit Gondův centr
zleva, bylo to v prvním
dějství zápasu vše.
Do druhého poločasu
nastoupili hosté razantně a
Vaňkův centr museli domácí odvrátit na roh a vzápětí
Knakal hlavou „odtrkal“ i
centr karvinského Gondy.
Ve 49. minutě svoji aktivitu
hosté přetavili ve vyrovnání, když po dlouhém Gondově nákopu Eismann zatáhl míč po
levé straně, pronikl do šestnáctky,

jeho střelu z úhlu stačil Ticháček
vyrazit, ale na
střelu Ciku z 8
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metrů již neměl nárok – 1:1. V
51. minutě neměl Pindroch
problém se střelou Bárty ze
střední vzdálenosti a na druhé
straně stačili domácí až na
podruhé odvrátit nebezpečný
průnik Ciku a pak Ticháček
dobrým zákrokem zneškodnil
střelu Knötiga. Když se smyčka
kolem krku Jiskry začala smrtelně stahovat, přišla 54.
minuta, kdy Dvořákův nebezpečný průnik k šestnáctce
zastavili hosté jen za cenu
faulu a k tr. kopu si postavil
míč Mužík. Potvrdil svoji pověstnou kopací techniku, z 18
metrů zleva poslal míč přes
zeď ke vzdálenější tyči a Pindroch neměl šanci – 2:1. To
byl pro domácí velmi důležitý
moment, protože hosté zase
museli dohánět manko, vrhli
se dopředu a zapomněli na
zadní vrátka. V 57. minutě sice
Mišinský střílel nad Ticháčkovu
branku, ale o minutu později
prodoužil Ticháčkův výkop
hlavou Dvořák na nabíhajícího
Bártu, ten se uvolnil, ale jeho
střela z 15 metrů se odrazila
od soupeře k Dvořákovi a ten
míč poslal ke vzdálenější tyči
tak, že na něj Pindroch nedosáhl – 3:1. Zkušené hosty to
však nezlomilo a ti se opět
vrhli do útočení, ale střela
Pavelky skončila tečí a Ticháček míč vyboxoval na roh a po
Vaňkově rozehrání domácí
gólman míč opět vyboxoval.
Strážce domácí branky si pak
poradil i s Vaňkovým tr. kopem
a na druhé straně skončil tr.
kop Knakala vedle Pindrochovy
branky. Dvacet minut před
koncem hlavičkoval po tr. kopu
Mužíka z šestnáctky Braun, ale
karvinský gólman s jeho střelou problém neměl. Hosté hráli
ihned po získání míče dlouhými
nákopy na své ofenzivní hráče,
kteří uplatňovali svoje fyzické i
technické přednosti, míče v
soubojích získávali a byli
neustálým nebezpečím pro
domácí branku. Ani domácí
však sympaticky „nezalezli
před kasu“ a v 68. minutě
pronikl po levé straně
Došlý, zpětnou přihrávkou
našel Mužíka, jehož volej
však trefil jen tělo jednoho
z karvinských zadáků, který
jej srazil na roh. Do domácí
šestnáctky létal centr za
centrem, ale domažličtí se
obětavě bránili a v 78.
minutě měli i štěstí, když je
trefila i bomba Václava
Cverny z 10 metrů. Nejinak
pak skončila střela Pavelky
a centr Ciku odvrátil Knakal
hlavou na roh. Velkou šanci
spálil Svatonský, který
volejem z 8 metrů zleva Ticháčkovu
branku přestřelil. Na druhé straně se

me, ale na to se ve fotbale nehraje,
prohráli jsme a vypadli z poháru, ve
kterém jsme chtěli postoupit. Proto
jsme sem přivezli na 90% stejné
mužstvo jaké hraje druhou ligu, ale
nevím z jakého důvodu ti kluci, kteří
tam naskočili z trošku širšího kádru
dneska nepodali dobrý výkon.“

domácí zlobili za neodpískanou ruku
karvinského zadáka v šestnáctce
hostů, ale závěr utkání už si pohlídali a
dokonce mohli zvýšit vedení, ale Kůžel
po průniku zprava trefil z 15 metrů jen
bližší tyč karvinské branky a vzápětí v
90. minutě vytáhl Došlého střelu zleva
konečky prstů Pindroch kousek vedle
levé tyče své branky. Závěrečný hvizd
rozhodčího Nenadála pak odstartoval
obrovskou radost domažlických hráčů,
funkcionářů a fanoušků. Ty všechny
čeká v dalším pohárovém dvojzápasu
ligový vítěz a účastník Ligy mistrů –
vytoužená Viktoria Plzeň!!!
Branky: 18. Knakal, 54. Mužík, 58.
Dvořák - 49. Ciku.
Před 660 diváky řídil rozhodčí: Martin
Nenadál, delegát FAČR: Ing. Veltruský. ŽK: 90. Pyrka D. - 31. Cverna
Ondřej, 53. Cverna Václav, 88. Pavelka.
Jiskra Domažlice: Ticháček - Knakal,
Chocholoušek, Bauer, Pyrka D. Bezděk (69. Kasýk), Pyrka M., Mužík
(85. Kůžel), Braun, Bárta (60. Došlý) Dvořák. Trenér: Stanislav Purkart.
MFK OKD Karviná: Pindroch - Cverna O. (37. Cverna V.), Uvíra, Jovanovič, Knötig - Fiala (43. Gonda), Vaněk,
Ciku, Eismann - Mišinský (64. Svatonský), Pavelka. Trenér: Josef Mazura.

Ohlasy po utkání.
Trenér OKD Karviná Josef
Mazura: „Já jsem samozřejmě z výsledku zklamaný, protože jsem
nechtěl, abychom tady
prohráli. Ale Domažlice
byly
agresivnější,
vyhráv aly
osobní
souboje,
nakonec
první gól daly po
krásné akci, kdy nám zaspal hráč,
který má bránit obránce, a domácí
vstoupili do utkání tím, že dali první
gól. Musím říci, že jsme v prvním
poločase byli nemastní, neslaní, ale
fotbal je někdy takový a nám to
dneska nesedlo. Ve druhém poločase
jsme začali lépe hrát, dostali jsme se
do šestnáctky domácích a dali jsme
vyrovnávací gól. Myslím, že ten zlomový okamžik přišel, když jsme dostali
gól z trestňáku. Věděli jsme, že tady
máte hráče, který to dal asi třikrát v
soutěži, měli jsme si na to nachystaní,
ale bohužel to tam padlo a pak už se
hrálo nahoru-dolů, bylo to o tom, jestli
vyrovnáme nebo dostaneme třetí gól.
Bohužel jsme dostali třetí gól a už
jsme se nedostali k tomu, abychom
ještě snížili. Pro mě je to zklamání, ale
musím říci, že Domažlice byly bojovnější, agresivnější, my jsme si mysleli,
že to tady
nějak tak uhraje-
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Trenér Jiskry Domažlice
Stanislav
Purkart:
„Souhlasím s trenérem
Karviné, že v prvním poločasu jsme hráli agresivně,
měli jsme sílu v soubojích,
dokázali jsme vstřelit
první branku, dobře jsme
bránili a nic jsme soupeři
nedovolili. Bylo to tak na hranici bojovnosti, protože jsme se chtěli poprat o
vítězství a přivést sem plzeňskou
Viktorku. Ve druhém poločasu už
Karviná ukázala svojí kvalitu, zatlačila
nás, ale my jsme pořád dobře bránili a
zdvojovali jsme některé hráče. Bylo
tam hodně nasazení a vůle ten zápas
zvládnout, to bylo navíc a to si myslím,
že rozhodlo, přineslo nám to ty dva
góly a odměnu, že se nám vyplnil ten
sen zahrát si s Viktorkou tady a na
Štruncáku. Musím kluky pochválit,
protože po té nepovedené sérii už s
Čáslaví podali výborný výkon a dneska
zas. Teď se musíme rychle otřepat,
zregenerovat, protože nás v sobotu
čeká Kolín a potřebujeme ho zvládnout. Věřím, že kluci budou mít dost
sil, které nám se Zápy trochu chyběly,
ale tam jsme měli čtrnáctidenní vysoké
zatížení, zatímco teď máme jen týdenní a každý zápas je jiný. Teď jsme
měli takový tréninkově volnější týden
a já věřím, že zregenerujeme a zase
přijde ta vůle hráčů a že i Kolín zvládneme.“
Prezident fotbalového oddílu
Jiskry Domažlice p. Jaroslav Ticháček: „Je to pro
nás čest, že jsme si mohli
zahrát proti mužstvu Karviné, které v letošní sezóně
podává výborné výkony.
Já osobně, jako dlouholetý trenér a funkcionář jsem rád, že
pan Mazura je tady mezi námi. Je to
bývalý reprezentant, olympionik,
ligový trenér Blšan, Brna dnes druholigové Karviné. V pohárových zápase se
stává třeba v Německu, v Anglii, ve
Francii, že ta mužstva z třetích, eventuálně druhých lig, že když mají soupeře o třídu výš, tak zahrají na 110%
a potom když to mužstvo soupeře
zahraje na 90 nebo 95% tak ten výsledek je takový jako dnes. My jsme za
stavu 1:0 šli dva na jednoho, zkazili
jsme přihrávku, a když ten druholigový
soupeř má prostor, tak to okamžitě
potrestal – přešel kombinací do rychlého protiútoku, srovnal na 1:1 a tam to
vypadalo, že ten zápas nezvládneme.
Rozhodl to Mužík, tím, že to krásně
trefil a brankář s tím nepočítal. Petr
Mužík tady dával dva krásné góly v
poslední době přes zeď a i teď to
poslal přesně tam, kam si brankář

