Další tabulky a výsledky
1. Benešov
2. Písek
3. Nová Ves
4. Rokycany
5. Tachov
6. Český Krumlov
7. Táborsko B
8. Čížová
9. Doubravka
10. Hořovicko
11. Hvězda Cheb
12. Zličín
13. Sušice
14. Milevsko
15. Jindřich. Hradec
16. ZČE Plzeň
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1. Koloveč
2. Vejprnice
3. Hor.Bříza
4. Chotíkov
5. Bolevec
6. Rapid
7. Holýšov
8. Klatovy
9. Rokycany B
10. Přeštice
11. Domažlice B
12. Horažďovice
13. Luby
14. Nepomuk
15. Stod
16. Příkosice
1. H. Týn
2. Rozvadov
3. Černice
4. Žihle
5. Staňkov
6. Nýřany
7. Mochtín
8. Svéradice
9. Nýrsko
10. Ch. Újezd
11. Křimice
12. Zruč
13. Senco B
14. Chlumčany
15. M.Touškov
16. Sp.Poříčí
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46: 11 30
30: 17 24
27: 22 24
36: 13 23
20: 18 18
20: 20 18
21: 24 18
17: 21 17
26: 20 16
14: 23 15
19: 20 14
16: 21 12
11: 25 10
12: 19 9
11: 29 9
15: 38 7
37: 15 29
40: 13 27
35: 12 27
24: 22 18
19: 27 18
25: 29 17
23: 19 16
19: 26 16
17: 26 16
34: 27 15
18: 26 13
18: 26 12
24: 25 11
16: 26 10
17: 30 10
16: 33 9
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1. Tachov B
2. Ch. Planá
3. Postřekov
4. Dl. Újezd
5. Meclov
6. Přimda
7. Koloveč B
8. Klenčí
9. Stříbro
10. Zbůch
11. Mrákov
12. Heřmanova Huť
13. Tlumačov
14. Kdyně
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23: 16 19
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Divize, sk. A
10. kolo: Hořovicko-Sušice 5:0, Jindřichův Hradec-Doubravka
1:2, Zličín-Tachov 2:0, Čížová-ZČE Plzeň 5:0, Rokycany-Písek
0:2, Nová Ves-Milevsko 4:0, Hvězda Cheb-Český Krumlov 0:1,
Táborsko B-Benešov 1:2.
11. kolo: Benešov-Hořovicko 2:1, Český Krumlov-Táborsko B
0:1, Milevsko-Hvězda Cheb 2:3, Písek-Nová Ves 3:3, ZČE Plzeň
-Rokycany 1:3, Tachov-Čížová 1:1, Doubravka-Zličín 3:2,
Sušice-Jindřichův Hradec 4:1.
12. kolo: Hořovicko-Jindřichův Hradec 14:30 SO, Zličín-Sušice
10:30 SO, Čížová-Doubravka 11:00 SO, Rokycany-Tachov
14:30 SO, Nová Ves-ZČE Plzeň 14:30 NE, Hvězda Cheb-Písek
14:30 SO, Táborsko B-Milevsko 10:15 NE, Benešov-Český
Krumlov 14:30 NE.
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Krajský přebor
10. kolo: Klatovy-Horažďovice 0:3, Rapid-Domažlice B 2:1,
Hor.Bříza-Příkosice 4:3, Holýšov-Koloveč 1:3, Rokycany B-Luby
2:0, Chotíkov-Přeštice 5:0, Bolevec-Nepomuk 1:0, VejprniceStod 3:0.
11. kolo: Stod-Klatovy 1:2,
Nepomuk-Vejprnice 0:2,
Přeštice-Bolevec 1:0, Luby-Chotíkov 2:2 PK 3:2, KolovečRokycany B 5:2, Příkosice-Holýšov 1:4,
Domaž lice
BHor.Bříza 0:2, Horažďovice-Rapid 0:1.
12. kolo: Klatovy-Rapid 14:30 SO, Hor.Bříza-Horažďovice
14:30 SO, Holýšov-Domažlice B 14:30 SO, Rokycany BPříkosice 14:30 NE, Chotíkov-Koloveč 14:30 SO, Bolevec-Luby
14:30 SO, Vejprnice-Přeštice 14:30 SO, Stod-Nepomuk 14:30
SO.

I. A třída
10. kolo: Chlumčany-H. Týn 1:5, Ch. Újezd-Mochtín 1:0,
Senco B-Žihle 2:4, Rozvadov-Sp.Poříčí 10:3, Nýrsko-Zruč 3:2,
Svéradice-Černice 3:1, Nýřany-Staňkov 1:1 PK 2:4, M.TouškovKřimice 1:0.
11. kolo: Křimice-Chlumčany 4:0, Staňkov-M.Touškov 5:2,
Černice-Nýřany 5:1, Zruč-Svéradice 1:0, Sp.Poříčí-Nýrsko 1:0,
Žihle-Rozvadov 0:1, Mochtín-Senco B 4:2, H. Týn-Ch. Újezd
5:3.
12. kolo:
Chlumčany-Ch. Újezd 14:30 SO, Senco B-H. Týn 18:00 PÁ,
Rozvadov-Mochtín 14:30 SO, Nýrsko-Žihle 14:30 NE, Svéradice
-Sp.Poříčí 14:30 NE, Nýřany-Zruč 14:30 SO, M.TouškovČernice 14:30 SO, Křimice-Staňkov 14:30 NE.

I. B třída sk. A
8. kolo:
Stříbro-Mrákov 2:2 PK 4:3, Ch. Planá-Heřmanova Huť 8:0,
Kdyně-Tachov B 0:3, Přimda-Postřekov 0:5, Koloveč B-Klenčí
6:1, Tlumačov-Zbůch 1:1 PK 5:4, Meclov-Dl. Újezd 6:1.
9. kolo:
Dl. Újezd -Stříbro 5:1, Zbůch-Meclov 0:3, Klenčí-Tlumačov 4:2,
Postřekov-Koloveč B 3:1, Tachov B-Přimda 2:3, Heřmanova
Huť-Kdyně 4:2, Mrákov-Ch. Planá 3:3 PK 3:5.
10. kolo:
Stříbro-Ch. Planá 14:30 NE, Kdyně-Mrákov 14:30 NE, PřimdaHeřmanova Huť 10:30 NE, Koloveč B-Tachov B 14:30 NE,
Tlumačov-Postřekov 14:30 NE, Meclov-Klenčí 14:30 SO, Dl.
Újezd-Zbůch 14:30 NE.
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V 10. kole České fotbalové ligy zavítali
na domažlickou Střelnici hráči Králova
Dvora, kteří v soutěži nasbírali o dva
body více než domácí a byli na 6.
místě, zatímco Jiskra se s 15 body
krčila na místě 11. Domácí trenér
nemohl od začátku nasadit doléčovaného Bezděka, k dispozici neměl ani
zraněného Kasýka a na
domácí půdě zvolil hru
„na jistotu“ a jednoho
útočníka. Domácí byli
většinu prvního poločasu
aktivnější a to jim vyneslo
jednobrankový náskok do
šaten, když v 16. minutě
rozvlnil síť za Michňou
Dvořák. I ve druhé půli
měli domácí více ze hry,
a když v 50. minutě
fauloval pronikajícího
Dvořáka v pokutovém
území hostující kapitán
Petr, šli domácí zásluhou
Mužíka a fotbalového
štěstí do dvoubrankového
vedení. Hosté se ve
snaze o zvrat v utkání
hnali dopředu, ale v zakončení byli
bezzubí i proto, že je domácí obrana
dirigovaná Ticháčkem, do gólového
zakončení nepustila. Pojistku přinesla
62. minuta, kdy hosté inkasovali z
kopačky Dvořáka a účet sečetl o
jedenáct minut později Došlý.
Před samotným zahájením zápasu
uctili všichni přítomní minutou ticha
památku nedávno zesnulého hráče SK
Domažlice, později i Sparty Praha,
dlouholetého lékaře Sparty Prahy a
českoslovesnké fotbalové reprezentace MUDr. Miloslava Kundráta.

První vážnější akci předvedli hosté, ale
skončila jen tr. kopem Pozníčka, který
domácí odvrátili. V 5. minutě pronikl
po levé straně domácí Došlý, dal míč
„pod sebe“ Dvořákovi, ale ten volejem
z 15 metrů Michňovu branku minul.

Poté skončil průnik Došlého mimo
branku hostů a ve 13. minutě oslovil
Bauer přihrávkou Leitla, jehož střelu
zprava hosté zblokovali. O minutu
později na druhé straně napřáhl z 19
metrů Glasnovič, ale Ticháčka nepřekvapil. Domácím se aktivita vyplatila v
16. minutě, kdy pronikajícího Bártu
fauloval Varaďa, po Mužíkově tr. kopu
z 25 metrů vznikl před Michňou závar,
míč se snažil odkopnout hostující
Nohýnek, ale odkop z malého vápna
mu zblokoval Dvořák, od něhož se míč
odrazil za záda bezmocného Michni –
1:0. Ve 21. minutě
rozehrál hos-

1

tující Šípek tr. kop, míč se odrazil k
Pozníčkovi, jehož volej z 20 metrů
zneškodnil Ticháček a na druhé straně
vzápětí našel Mužík našlápnutého
Dvořáka, jehož šanci zneškodnil pádem pod nohy Michňa, míč se odrazil
k Leitlovi, ale domácí
zadáci stačili důrazným
zákrokem
i
druhou
hrozbu zažehnat. Ve 27.
minutě zneškodnil Došlého průnik královédvorský brankář Michňa a
vzápětí stačili hosté
odvrátit Leitlův centr
zprava. Po půlhodině hry
našel hostující Procházka
centrem zleva nehlídaného Laušmana, ale
jeho volej z 18 metrů
stačili domácí zadáci
zblokovat. Z protiútoku
pak odcentroval zprava
Mužík, který našel volného Brauna, jehož nedůrazná hlavička z 15
metrů však nemohla
Michňu ohrozit. Ve 34.
minutě pronikl po levé
straně domácí Bárta, centrem našel
Dvořáka, ale tomu střela volejem z 15
minut nesedla a Michňu nepřekvapila.
O dvě minuty později poslal Mužík pas
na rozběhnutého Leitla, ale ten jen
těsně na míč před Michňou nedosáhl.
O chvilku později pak hosté zblokovali
Bártovu bombu z 18 metrů a na druhé
straně zamířil zprava hostující Procházka vedle vzdálenější tyče domažlické branky. Ve 38. minutě naskočil na Knakalův centr zprava Dvořák, ale jeho nedůrazná hlavička
skončila v rukavicích královédvorského
gólmana. O minutu později se do

pokutového území Domažlic
prodíral Procházka, ale Bárta
mu skluzem zezadu v poslední chvíli míč ukopl na
roh. Když pak na Došlého
centr těsně nedosáhli před
brankou Králova Dvora Leitl
ani Braun a poté centr Bárty
srazili hosté na roh, bylo to v
první půli vše.
I druhý poločas byl převážně
v režii domácích, ale chvílemi měli navrch i hosté, kteří
se hnali za vyrovnáním. Ve
48. minutě se domažlický
Došlý doslal k odraženému
míči, ale z úhlu z 15 metrů
minul bližší tyč Michňovy
branky. O dvě minuty později zastavil odkopem v poslední chvíli domácí M. Pyrka
nebezpečně pronikajícího
Laušmana. V 51. minutě
vyzval domažlický Došlý
našlápnutého Dvořáka, ale
toho zastavil nedovoleně
před malým vápnem kapitán hostů
Petr a byla na světě penalta. Mužík ji
nerozehrál úplně dokonale, Michňa
jeho střelu vytlačil na tyč, k odraženému míči měl však nejblíže Mužík, který
napodruhé poslal balon za záda bezmocného královédvorského gólmana –
2:0. V 57. minutě se k centru hostujícího Šípka dostal Varaďa, ale
jeho volej z šestnáctky domácí zadáci zblokovali a míč
následně zneškodnil Ticháček.
Když pak si s Braunovou
střelou z 25 metrů poradil
Michňa, přišla 62. minuta,
když se před šestnáctkou
Domažlic dostal hlavou odvrácený centr hostů k Došlému,
ten s ním zamířil přes celé
hřiště na soupeřovu kasu,
vystihl nejvhodnější moment
pro přihrávku na nabíhajícího
Dvořáka, který z 9 metrů
nedal Michňovi šanci – 3:0.
Hosty však ani tato branka
nezlomila a snažili se dál o
změnu skóre ve svůj prospěch. Nejprve zleva z úhlu
Laušman domažlickou branku
přestřelil, poté další možnost
hostů zabrzdil ofsajd a v 70.
minutě Ticháček výborně
vytěsnil Petrovu střelu zprava
z úhlu na roh. Když pak svůj
průnik po levé straně zakončil
královédvorský Šípek střelou
nad domácí branku, předvedli
domažličtí rychlou kombinaci,
míč se z kopaček Jariny a Mužíka
dostal k volnému Došlému, který zleva
z 12 metrů prostřelil hostujícího brankáře – 4:0. Branka hosty na chvíli
zdecimovala, a hráli opět domácí, ale
Mužík soupeřovu branku přestřelil a
Knakalův centr hosté srazili na roh. V
81. minutě na Mužíkův pas jen těsně
nedosáhl Dvořák a vzápětí zpětnou
Bauerovu přihrávku zleva vypíchl těsně
před Dvořákem hostující brankář.
Teprve v samotném závěru o sobě dali
vědět i hosté, ale akci Nohýnka zastavili domácí zadáci, Pozníčkovu střelu

Rozhovory JISKRA TV:
Před zápasem:

zleva z úhlu vyrazil Ticháček a když na
druhé straně skončil Bezděkův průnik
po levé straně jen rohovým kopem,
bylo to v zápasu vše a domácí se
mohli radovat ze zasloužených tří
bodů.
Branky: 16. a 62. Dvořák, 51. Mužík
PK, 73. Došlý.

Ladislav Bobek, trenér Kr.
Dvora: „Mužstvo, které jsem
převzal po p. Kučerovi bylo
třeba zásadně přestavět,
protože v kádru zůstali asi
čtyři kmenoví hráči a zbytek,
asi čtrnáct hráčů jsme museli
sehnat a přesvědčit je o tom,
že chceme v Králově Dvoře
dělat fotbal a vyvarovat se
sestupových starostí. Soutěž
je nyní tak vyrovnaná, že
dvakrát prohrajete a jste v
sestupovém pásmu a pokud
dvakrát vyhrajete, můžete
být první, takže nyní je
předčasné hovořit o nějakých našich cílech a po
podzimu budeme moudřejší.
O domažlickém mužstvu
samozřejmě mám informace,
jakým způsobem hrají, a
myslím si, že jsme se na to dostatečně
připravili a teď je jenom otázka, jak to
hráči zúročí na hřišti. Počítáme každý
bod zvenčí a byli bychom rádi za
remízu. Samozřejmě bychom chtěli –
bylo by to lepší.“
Stanislav Purkart, trenér Domažlic:
„Soupeř obměnil kádr, zavál
tam takový ten svěží vítr a je
to vidět na výsledcích a hře,
daří se jim, dneska jsou před
námi, takže to bude určitě
těžké utkání, s bojovným,
pohyblivým soupeřem, který
dobře brání, chodí do rychlých
protiútoků. My jsme se na to
samozřejmě připravovali a
uvidíme, jako to zvládneme a
jak se bude zápas vyvíjet.
Hrajeme doma, udělali jsme
sedm bodů v řadě a prakticky
jsme se neposunuli výše,
naopak spadli jsme o místo,
takže doma beru jenom vítězství. V sestavě máme vynucené změny – Kasýk je zraněný a
Bezděk rovněž není stoprocentně fit, proto jsme udělali
změny, nastupuje Luděk Leitl a
Petr Došlý od začátku zápasu.“
Po zápasu:

Rozhodčí: P. Berka – Henych, Štěrba.
Delegát: Tasch. ŽK: 0:2 (15. Glasnovič, 54. Sabou). Diváků: 250.
Jiskra Domažlice: Ticháček – Knakal, Chocholoušek, Bauer, Bárta (73.
Pyrka D.). – Leitl (67. Jarina), Pyrka
M., Braun, Mužík (89. Bezděk), Došlý
(78. Beránek) – Dvořák (85. Bláha).
Trenér: Stanislav Purkart.
FK Králův Dvůr: Michňa – Petr (76.
Konečný), Nohýnek, Mikluščák, Pozníček - Procházka, Varaďa, Sabou, Šípek
- Glasnovič (55. Franěk), Laušman.
Trenér:
Ladislav Bobek.
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Mateusz
Pyrka, záložník
Domažlic: „Především jsem
strašně šťastný, že se vyhrálo
po tom těžkém období, které
jsme měli a museli sehrát tři těžká
utkání v osmi dnech. V této soutěži se
hraje těžko a každý soupeř chce vyhrát a o body urputně bojuje. My jsme
dneska také chtěli vyhrát a podali
jsme velmi dobrý výkon v obraně, ze
které jsme vycházeli a zaplaťpánbůh
to tam padalo, dokonce čtyřikrát, tak
jsme šťastní. My jsme byli na Králův
Dvůr připraveni, věděli jsme, že hrají
dobrý fotbal, že se perou o vyšší
příčky, ale my jsme dnes podali výborný výkon a výsledek je takový, jaký je.
Myslím si, že je to zasloužené a spra-

Ten nejprve skóre zápasu srovnal a
pak v 91. minutě rozhodl o tom, že tři
důležité body získá domácí Meteor.
Pozadu nezůstali ani jeho další kolegové z vršovické Bohemky. Lukáš Budínský mu připravil první a Honza Hauer
druhý gól. Své umění předvedl i brankář Havránek, kterého hosté překonali
jen z pokutového kopu.
Začátek zápasu byl v režii domácích ale
Klavíkovi v koncovce scházela přesnost.
Nejprve jej už ve 2. minutě ke skórování vyzval dlouhým pasem Jiřík. O čtyři
minuty později mu zase na hlavu posadil balón Hauer, ale oba pokusy skončily mimo Ticháčkovu branku. Následné
minuty patřily hostům ale i jejich snaha
končila u domácího pokutového území.
Výjimkou byla 20. minuta kdy se hráčům Domažlic povedla kombinace až
do pokutového území při niž domácí
pronikajícího hráče faulovali a byl z
toho pokutový kop. Ten zcela bezpečně
proměnil ve vedoucí gól západočechů
Dvořák - 0:1. Hosté začali taktizovat a

vyčkávali na svoji další případnou
příležitost, která by asi znamenala
konec domácích nadějí. Většina hry se
až do poločasu odehrávala mezi vápny.
Nebezpečnými se stávaly zejména
brejkové situace na obou stranách. Pro
domácí byla nadějně rozehraná ve 28.
minutě standartka Budínským ale u
zadní tyče číhající Minárčika mířil těsně
vedle. O dvě minuty později se na
opačné straně vyznamenal Havránek
když vytěsnil na roh Dvořákovu hlavičku. Ve 34. minutě se snažil další pěknou přihrávkou najít ve vápně Domažlic
Jiřík Fíčka, ale ani on a ani Held s
Kadlecem míč do Ticháčkovi branky
nedostali. O chvíli později se už domácí
hráči a fanoušci radovali. Budínský si
vzal na půlce míč, natáhl na sebe
hostující obránce a chytře poslal do
šance Klavíka, který tentokrát nezaváhal a srovnal skóre na 1:1. V závěru
poločasu měli zase navrch domažličtí
ale ani jednu ze tří příležitostí nevyužili
i díky skvěle chytajícímu Havránkovi.

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji
hosté ale domácí brankář byl vždy na
místě. Nejaktivněji z hostí při ohrožování domácí branky byl zejména Došlý ale
na Havránka si nepřišel. V 61. minutě
ukázal své umění i Ticháček když Budínského střelu vyrazil na roh. Hosté se
dostali do slibné příležitosti ještě v 68.
minutě ale ani Leitl domácího golmana
nepřekonal. A když své šance neproměnili v 74. minutě Hauer a Klavík a
následně v 87. minutě hostující Braun,
zdálo se, že zápas nebude mít vítěze.
Už v nastavení ale poslal Hauer za
domažlickou obranu míč nabíhajícímu
Klavíkovi a ten jej nekompromisně
uklidil do za záda Ticháčka. 2:1. Vzápětí rozhodčí zápas ukončil. Na hřišti i
mimo
něj propukla
ohromná radost.

Převzato z webu FK
Meteor Praha VIII

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Stříbro - Domažlice 1:3 (1:2)
Dorost mladší:
nehrál
Žáci starší:
Žáci mladší:
Domažlice - Nepomuk 10:0 (3:0)
Přeštice - Domažlice 1:2 (1:0)

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

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

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

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

21: 11 24
19: 8 23
25: 17 22
25: 16 21
17: 11 21
17: 12 19
18: 14 18
15: 11 18
19: 16 18
13: 19 18
18: 17 16
13: 15 16
17: 22 13
20: 24 12
13: 18 12
16: 27 11
12: 24 8
10: 26 7

( 6)
( 5)
( 7)
( 3)
( 3)
( 1)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
(-2)
(-2)
(-5)
(-6)
(-6)
(-7)
(-10)
(-14)

Domažlice - Senco 4:3 (2:0)
Horažďovice - Domažlice 1:7 (1:4)

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
10. kolo: Čáslav-Karlovy Vary 6:0, Roudnice nad
Labem-Kunice 1:2, Chomutov-Štěchovice 2:0, Admira
Praha-Horní Měcholupy 3:1,
Jirny-Sparta Praha B
1:2, Zápy-Strakonice 0:0, Převýšov-Meteor Praha 4:0,
Domažlice-Králův Dvůr 4:0, Kolín-Chrudim 2:1.
11. kolo: Chrudim-Čáslav 1:1, Králův Dvůr-Kolín 1:1,
Meteor Praha-Domažlice 2:1, Strakonice-Převýšov 1:2,
Sparta Praha B-Zápy 3:1,Horní Měcholupy-Jirny 0:3,
Štěchovice-Admira Praha 1:0, Kunice-Chomutov 0:0,
Karlovy Vary-Roudnice nad Labem 4:0.
12. kolo: Čáslav-Roudnice nad Labem 14:30 NE,
Chomutov-Karlovy Vary 10:15 SO, Admira PrahaKunice 10:15 NE, Jirny-Štěchovice 13:00 NE, ZápyHorní Měcholupy 14:30 NE, Převýšov-Sparta Praha B
10:15 NE, Domažlice-Strakonice 14:30 S O ,
KolínMeteor Praha 14:30 SO, Chrudim-Králův Dvůr 10:15
7 SO.

vedlivé vítězství.“
Trenér Kr. Dvora, Ladislav
Bobek: „Když se prohraje,
nejsou nikdy veselé pocity.
Spíše mě vadí způsob,
jakým jsme prohráli, protože ten náš herní projev
nebyl dobrý, nedostávali
jsme se do koncovky,
chyběla nám mezihra a
domácí nás v podstatě
zaslouženě porazili. Na
mezihře pracujeme, u nás
je to celkově trochu větší
problém, protože se to
snažíme, ale pořád to není
podle představ, tak jak
bych to na hřišti rád viděl.
Bohužel někteří hráči,
zřejmě pod dojmem dostatečného počtu bodů si
myslí, že to přijde samo a
ono to tak není. Musíme na tom pracovat, protože bylo hodně zápasů, ve
kterých nás soupeř přehrával, a my
jsme přesto zvítězili, takže musíme
více brát tu realitu než výsledky. Domažlice dnes podaly kolektivní výkon a
ukázaly, že mají svoji kvalitu. Z této
porážky se budeme muset otřepat,
někteří hráči se budou muset postavit
nohama na zem, aby si uvědomili, že
fotbal je také o něčem jiném a s tím
musíme nastoupit v příštím kole proti
Kolínu.“

J. Domažlice – FK Nepomuk 3:0 (3:0)
Zápas začal velkou šanci hostů. Jeden
z hráčů zachytil špatnou rozehrávku
domácích a z třiceti metrů se pokusil
přehodit na penaltě stojícího brankáře
Krutinu, zasáhl však pouze břevno.
Jiskru to nezaskočilo a na branku hostí
se valil jeden útok za druhým. V 8.
minutě se po centru Strnada dostal do
obrovské šance Dufek , ale ani nadvakrát neprostřelil z pěti metrů hostujíciho brankáře. O dvě minuty později
zachytil odkop brankáře Nepomuku
Tumpach, nezištně nahrál Linkešovi a
ten poslal Jiskru do vedení – 1:0. V 18.
minutě střílel nepřesně Tumpach, aby
ho o pět minut později napodobil
Stróž. Ve 29. minutě kopala
Jiskra rohový kop, který
hostující obrana se štěstím
odvrátila na další, a po něm
se už domácí radovali, neboť
míč propadl až na zadní tyč a
Linkeš ho bez problému
dopravil na místo určení –
2:0. Tentýž hráč za další tři
minuty mohl dokonce zkompletovat hattrick, ale to by
musel ve vyložené šanci
zachovat větší klid. Šest
minut před koncem poločasu
se dostal do vyložené šance
Dufek, ale střílel zbrkle a
slabě přímo do brankáře.
Dufek se dočkal o tři minuty

později, když si naběhl na Stróžův
trestný kop a hlavou překonal bezmocného gólmana – 3:0. Hosté si kromě
šance na začátku nic nevypracovali.
Také druhý poločas se hrál podle not
Jiskry. Ve 48. minutě spálil další šanci
Dufek. V 53. minutě střílel z dvaadvaceti metrů Stróž nad. Poté pronikl po
straně Strnad, předložil míč Dufkovi,
ten však trefil jen náruč nepomuckého
brankáře. V 64. minutě předvedl pěknou individuální akci Major, ale jeho
střela skončila těsně vedle. Mezi 68. a
72. minutou kopala Jiskra sérii rohů,
ale bez patřičného zakončení. V 76.
minutě nabídla velkou šanci hostující
obrana Kohoutovi, ale ten byl tak

6

překvapen, že volil střelu z první, která
šla mimo. Po této šanci upadla hra do
podprůměru. Hosté se soustředili, aby
už nedostali další gól, Domažličtí se
jim hrou bez nápadů přizpůsobili,
zbytek utkání už tak příliš rozruchu
nenabídl.
„Zápas jsme měli jasně pod kontrolou,
přestože jsme nastoupili bez Šimůnka,
Buršíka, Hlaváče a druhý poločas i bez
Tumpacha. Kluci hráli zejména první
poločas kombinačně, hrou na jeden
dotek se dostávali do šancí, ale opět
nás trápila koncovka. V té je největší
rozdíl mezi námi a ostatními mužstvy
na špičce krajského přeboru. Jiné týmy
totiž těmto soupeřům dokáží nastřílet
bez problémů deset gólů.
Druhý poločas už nebyl z
naší strany tak dobrý, tři
šance jsme si sice vytvořili, ale bez efektu. V
pokutovém území nám
chyběl hlavně důraz,"
shodli se trenéři Jiskry.
Domažlice: Krutina –
Kalný, Korelus, Hojda,
Strnad – Kohout, Dufek,
Stróž, Hruška - Linkeš,
Tumpach. Střidali: Žák,
Major, Svoboda. Trenéři:
Steinbrücker,
Forro.
Branky: Linkeš 2, Dufek.
HR: Červený.

Zdroj: Domažlický deník

Trenér Domažlic, Stanislav Purkart:
„S výsledkem jsme samozřejmě spokojení, protože jsme chtěli dneska vyhrát, ale ten rozdíl je dost vysoký.
Myslím si, že to nebylo tak jednoduché, jak vypadá výsledek. Králův Dvůr

V pohárovém utkání s pražskými
Bohemians dal Klavík Jiskře jeden gól,
pak byl naštěstí pro Domažlice střídán.
Na farmě v Meteoru totiž odehrál celý
zápas a dvěma góly Jiskru popravil.
Chodové tak stejně jako v posledním
venkovním zápase v Chrudimi i ve
včerejším utkání 11. kola ČFL obdrželi
rozhodující branku v 92. minutě.
Po rychlém vstupu pražského Meteoru
do utkání, kdy neproměnil dvě gólové
šance, se ke slovu dostala i Jiskra. V
19. minutě odpískal rozhodčí Teuber
penaltu za faul na domažlického Petra
Mužíka, kterou neomylně proměnil
František Dvořák. Hosté si vedení příliš
dlouho neužili, v 35. minutě se dopustili hrubé chyby ve středu hřiště, kterou potrestal brankou Adam Klavík
poslaný na farmu z Bohemians Praha.
Na konci vyrovnaného druhého poločasu to vypadalo, že se na trávníku
Meteoru budou body spravedlivě dělit
za remízu 1:1. V nastaveném čase se
ale ke střele dostal opět domácí Klavík
a vsítil vítězný gól. Poločas: 1:1. Branky: 35. a 92. Klavík – 19. Dvořák z PK.
Rozhodčí: Teuber. ŽK: 1:1. Diváci:

dobře bránil, těžko jsme se k nim
dostávali, trošku nám nahrálo štěstí při
té první brance, kdy do brány spadl
odražený balon. Od toho se odvíjela
další hra, my jsme se mohli soustředit
na naši hru, z toho dobrého postavení
vycházet. V první půli jsme byli zbytečně zbrklí, pořád jsme chtěli hrát dopředu, když jsme vedli, přitom jsme
mohli podržet míč a vyvarovat se
zbytečných ztrát a zkažených přihrávek. O přestávce jsem klukům řekli,
aby se uklidnili, šli více do mezihry a z
toho vyjíždět. Pořád ještě jsme zbrklí,
mohli bychom kolikrát uhrát více míčů,
ale nakonec jsme z toho vytěžili ještě
další góly z nájezdů, když soupeř
trochu otevřel hru. Výsledek vypadá
moc hezky a v tabulce se každý gól
počítá, protože v té vyrovnané soutěži

180.
Domažlice: Ticháček – Knakal, Chocholoušek, Bauer, Beránek – M. Pyrka,
Braun, Leitl (74. Bezděk), Mužík, Došlý
(86. D. Pyrka) – Dvořák. Trenér: Stanislav Purkart.
Řekli po zápasu:
Marek Bauer, stoper Jiskry: „Chtěli
jsme prodloužit bodovou
sérii z minulých zápasů, ale
bohužel se nepovedlo a lze
říci, že nás porazil jediný
hráč - Klavík. Hned na začátku zápasu se dostal k
jedné vyložené šanci a
jedné nebezpečné hlavičce, ale ani jednu neproměnil. Poté
jsme se ke slovu dostali i my. Došlý
několikrát střelecky ohrozil branku
hostí, Knakal podporoval útočnou fázi z
pravé strany, ale ujala se až kombinace Dvořáka, Došlého a Mužíka, který
byl ve vápně jasně faulován a kopala
se penalta. Tu s přehledem proměnil
Dvořák. Před koncem poločasu se
domácím podařilo vyrovnat, kdy po
zbytečné ztrátě dom až lic k ý c h
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se hraje na skóre a
dneska jsme si trochu
pomohli. Soupeř poskládal zkušené
hráče,
proložil je mladými hráči
a jejich postavení v
tabulce a výsledky tomu
odpovídají. Oproti loňsku
mají určitě lepší mužstvo
a výsledky dělají, takže
můžeme být jen spokojeni, že se nám povedlo
zvítězit a ten rozdíl je
příjemný. Dneska kluci
opět předvedli kolektivní
výkon, jednou se daří
více tomu, podruhé
jinému hráči. Franta
Dvořák dneska dal dva
góly a kvalitně pracuje i
obrana, protože ze čtyř
mistrovských
zápasů
jsme dostali jednu branku v 92. minutě z pokutového kopu. Je
jenom dobře, že jsme dokázali ten
začátek otočit a teď se snažíme vycházet z té dobré obrany a potom jsou ty
výsledky a body.“
František Dvořák, útočník Domažlic:
„Za výsledek jsme rádi, chtěli jsme
vyhrát a současná tabulka ČFL je
velice vyrovnaná. My jsme byli jedenáctí a měli jsme ztrátu jen tři body na
prvního…, což jsem ve třetí lize ještě
nezažil, takže je to pro nás velice
důležité vítězství. Královák hraje odjakživa ten svůj fotbal, i když teď
mužstvo trochu omladili, ale hrají
takový jednoduchý fotbal, vzadu mají
důrazné stopery a hru řídí Sabou.“

Zdroj: Jiskra TV

ve středu hřiště potrestali domácí
brejkovou situací. Na konci stál již
zmiňovaný Klavík. Nutno dodat, že
jsme mu dali v obraně v prvním poločasu moc prostoru.
Druhý poločas byl takový neurovnaný
a hektický z obou stran. Dá se říci, že
rozhodnout jsme mohli my, kdy měli
šance Leitl, Mužík či Braun. Ale vítězství na svou stranu strhli domácí, kdy
po krásném pasu z levé strany a mém
nedůrazu či nezodpovědnosti trefil 3
body opět Klavík.
Je to škoda, alespoň bod jsme měli
přivést. Domácí mužstvo určitě nemělo
větší kvalitu nežli my. My jsme ovšem
nebyli, tak důrazní a zodpovědní v
osobních soubojích, jako v minulých
zápasech, což nám přinášelo body. Na
druhou stranu, kdyby se ujala jedna ze
šancí v druhém poločase, možná bychom nějaké body přivezli.
Petr Mužík, záložník a kapitán Jiskry:
„Nevstoupili jsme do zápasu dobře a
mohli jsme prohravat po 15 minutách
2:0… Zřejmě jsme byli ještě v autobuse… přežili jsme to a po penaltě, kterou proměnil Dvořák jsme se dostali do

vedeni. Potom jsme měli
nějaké náznaky šancí,
dokonce nám rozhodčí
neuznali podle mého
názoru regulérní gól. Bohužel jsme vlastní chybou
na soupeřově polovině dovolili meteoru z
brejku vyrovnat. Druha půle už byla
rozháraná a spíš to byl boj než pohledný fotbal. Ke konci zápasu jsme mohli
strhnout vedení na svoji stranu při
šanci Brauna, ale bohužel zápas,
kterému by spíše slušela remíza rozhodl v 92. minutě po naší nedůslednosti
v obraně Klavík. Je to zbytečná ztráta
a budeme ji muset odčinit v sobotu
proti Strakonicím…“

Kluci z domažlické Benfiky nedokázali v zápasu udržet poločasové

Plzeňský deník napsal:
Fotbalisté Jiskry Domažlice nezvládli
konec nedělního utkání na pražském
Meteoru. V nastaveném čase neudrželi
remízu 1:1 z první půle 11. kola ČFL a
obdrželi vítězný gól domácích. V 19.
minutě Chodové otevřeli skóre. Po
faulu na kapitána Domažlic Petra
Mužíka odpískal rozhodčí Teuber
penaltu, kterou František Dvořák
bezpečně uklidil do soupeřovy brány.
„Začátek zápasu jsme zaspali. Meteor
měl dvě velké šance, které neproměnil. Po té se hra vyrovnala a my jsme
šli do vedení," řekl k úvodu duelu
trenér Západočechů Stanislav Purkart.
Po hrubé chybě Jiskry ve středu hřiště
se domácí dostali do rychlého brejku,

vedení, do kterého se dostali po
Kohoutově brance a z plzeňského

ze kterého vytěžili maximum, a v 35.
minutě vyrovnali. Na konci druhého
poločasu se zdálo, že se výsledek 1:1
nezmění. V 92. minutě ale pražský
Klavík vsítil branku a z těsné výhry 2:1
se nakonec radoval Meteor. „Jsem
zklamaný. Vlastní hloupostí jsme si v
nastaveném čase nechali sebrat remízu, která by asi byla spravedlivá,"
lamentoval Purkart, kterému se také
nelíbilo celkové nasazení jeho svěřenců. „Výkon mužstva byl ospalý, některým klukům chyběla šťáva. Ale i přesto jsme měli bod uhrát. Asi budeme
muset některým hráčům střídáním
připomenout, že sestavu nemají tak
jistou" dodal.

Tereza Josefová

Rapidu přijeli nakonec bohužel
bez bodu.

hostujícího Škardy stačili domácí
odvrátit. Když pak Jarinův rohový
kop vyboxoval hornobřízský
brankář Liška, vznikl na druhé
straně po rohovém kopu závar
před Brataničem, ale Šimice
zakončil akci střelou vedle levé
tyče domažlické branky. Konečnou podobu dostal výsledek v 15.
minutě, kdy domácí stoper Ferra
netrefil při odkopu volejem míč,
toho se zmocnil hostující Tran a
střelou z 15 metrů podruhé rozvlnil za bezmocným Brataničem
brankovou síť – 0:2. Domácí
druhá laciná branka srazila na
chvíli do kolen a hráli hosté.
Průnik Pauknera po pravé straně
skončil centrem, sraženým na
roh, volej Rouse domácí zadáci
zblokovali a centr P. Chocholatého srazili domácí opět na roh.
Teprve v 27. minutě zahrozili
domácí, ale Jarina postupující do
šestnáctky soupeře prováhal
moment pro střelu a hostující
obránci jej o míč připravili. Po
půlhodině hry vznikl po centru
před brankou domácích závar, ale
Škardovu střelu domácí zadáci
zblokovali a vzápětí stačil těsně
před nabíhajícím P. Chocholatým
zachytit míč Bratanič. Domácí
stačili kontrovat ve 32. minutě
Kubrovou střelou z 22 metrů,
kterou Liška zneškodnil, o pět
minut později po Ferrově tr. kopu
mířil hlavou nevýrazný Kohout z
10 metrů vedle pravé Liškovy
tyče. V závěru poločasu ještě
Jarinův pokus z 23 metrů zneškodnil hostující gólman Liška a

V 11. kole krajského přeboru se
na Střelnici představil tým Horní
Břízy, který v předchozích sezónách bojoval o záchranu a nyní
trůní na 4. místě tabulky, když
nasbíral 21 bod, tedy o sedm více,
než 9. Jiskra Domažlice B. Vzhledem k nedělnímu zápasu A mužstva a několika zraněním, měli
trenéři Benfiky ze širšího kádru
„áčka“ k dispozici pouze Jarinu a
Bláhu. Proti domácím mladíkům
tentokrát stálo mužstvo zkušených
a kvalitních fotbalistů, jejichž hra
vycházela z pevné a důrazně
hrající obrany, dobré kombinace
ve středu pole a rychlonohých
technicky vybavených útočníků. O
výsledku zápasu rozhodly dvě
individuální chyby stopera Ferry,
které hosté bez váhání proměnili
ve dvougólové vedení, to si pak
bez větších problémů pohlídali, a
když už se domácí dostali k zakončení, bylo bez efektu.
Samotný úvod zápasu patřil domácím, ale hosté začali brzy vystrkovat růžky a přebírat iniciativu.
První napřáhl hostující M. Chocholatý, ale domácí jeho střelu z 18
metrů zblokovali. Běžela teprve 6.
minuta, když křížný centr zprava,
sluncem oslněný Ferra na prsou
nezpracoval, míč se dostal k nabíhajícímu Škardovi, který sám proti
Brataničovi nezaváhal a poslal
hosty do vedení - 0:1. O dvě
minuty později se na druhé straně
po Jarinově rohovém kopu odrazil
míč k Tumpachovi, ale jeho volej z
šestnáctky hosté srazili a protiútok
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dosud neviditelný Bláha
mířil z 20 metrů vedle
levé hornobřízské šibenice.
Druhou půli začali domácí aktivněji a po
Ferrově tr. kopu hlavičkoval Tumpach, který se
proti tvrdým a urostlým
hostujícím zadákům celý
zápas jen těžko prosazoval, ale míč mířící pod
břevno, vytěsnil Liška
nad branku. Ve 49.
minutě minul domažlický
Jarina zprava vzdálenější šibenici soupeřovy
branky a vzápětí po
průniku a centru Bláhy
zprava,
hlavičkoval
Tumpach z 8 metrů
vedle vzdálenější hornobřízské tyče. V 51.
minutě si Bláha zopakoval svůj průnik po pravé
straně, ale na jeho centr
nedosáhl na hranici
malého vápna soupeřem
držený Waldmann. O
pouhou minutu později
vypracoval jakoby živou
vodou pokropený Bláha
další akci, centrem našel
volného Tumpacha, ale
ten ve velké šanci ze 14
metrů Liškovu branku
přestřelil. Poté zahrozili
dvakrát
nebezpečně
hosté, ale domácí obrana stačila vždy v poslední chvíli nebezpečí odvrátit. V 56. minutě
poslal domácí Jarina
dopředu Kohouta, ale
tomu stačil pádem pod
nohy sebrat míč Liška.
Přes větší aktivitu domácích, je perfektně pracující soupeřova obrana do
zakončení nepouštěla a tak slibné akce
končily na kopačkách hostujících zadáků, jak tomu bylo i s bombou Jariny v
57. minutě. Poté hosté hru vyrovnali a
akce se střídaly na obou stranách.
Zatímco hornobřízští hrozili po dlouhých pasech za domácí obranu, domažličtí se snažili postupovat dopředu
kombinacemi, ale kazili hodně přihrávek a tím nahrávali soupeři. V 59.
minutě se po levé straně probil vedle
Liškovy branky domácí Kubr, ale jeho
střela z těžkého úhlu skončila vedle
vzdálenější tyče a na druhé straně
stačil Netáhlovu střelu z úhlu vyrazit
Bratanič. V 62. minutě se po Ferrově
tr. kopu dostal k hlavičce domažlický
Kohout, ale poslal míč vedle levé
Liškovy tyče. O tři minuty později
mohli hosté potrestat Neumannovu
špatnou malou domů, ale Bratanič se
štěstím nadvakrát míč před nabíhajícím Škardou odvrátil. Poté si nejprve s
Tumpachovým centrem zprava poradil
Liška a vzápětí na další nedosáhl na
malém vápně Kohout. Pak hru ovládli

Kohout, Jarina (66. Hošek),
Waldmann, Kubr – Bláha,
Tumpach (82. Kubica).
ZKZ Horní Bříza: Liška –
Rous, Sedlecký, Šimice,
Frána – Netáhlo, Paukner,
M. Chocholatý, Tran –
Škarda (66. Zavadil), P.
Chocholatý (90. Kříž).

hosté, ale Netáhlův centr srazili domácí a pak se hornobřízští zlobili na
rozhodčího za odpískaný ofsajd P.
Chocholatého. Deset minut před koncem tento hostující útočník odcentroval na Pauknera, ale jeho střelu domácí zblokovali. V 86. minutě další centr
P. Chocholatého srazili domácí zadáci
na roh a pak odvrátili i centr Netáhla.
V 89. minutě poslal dopředu domácí
Kubr našlápnutého Kohouta, ten sice
stačil blokován z obou stran vystřelit,
ale jeho pokus z 15 metrů zneškodnil
Liška. Když pak na jedné straně skončila bomba P. Chocholatého vedle levé
Brataničovy tyče a na straně druhé
usměrnil hlavou Ferrův tr. kop Bláha z
8 metrů vedle levé hornobřízské tyče,
ozval se závěrečný hvizd rozhodčího
Langmajera a hosté mohli slavit tři
body.
Branky: 6. Škarda, 15. Tran. Rozhodčí: Langmajer, ŽK: 2:3. Diváků:
120.
J. Domažlice B: Bratanič – Šimůnek,
Ferra, Neumann – Visner (73. Lešek),
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Po zápasu uvedli:
Martin
Steinbrücker,
trenér
Jiskry
Domažlice B: „Hodně
špatný byl od nás
první poločas a hlavně
první půlhodina. Absolutně jsme se nedokázali přizpůsobit stylu
hra
soupeře,
hrát
agresivně, důrazně, jednoduše. My jsme vlastně
soupeři dva góly nabídli
po našich chybách. To se
sice může stát, ale v
prvním poločase jsme
totálně propadli v nasazení, agresivitě, důrazu, v
tom jsme se soupeři
nevyrovnali a on nás za to
potrestal. Zatímco v první
půli jsme na to nedokázali
odpovědět, druhá půle
začala lépe, mohli jsme
během asi patnácti minut
ten zápas otočit, ale
chybějící důraz v koncovce a snad i trocha smůly
nám skórovat nedovolily.
Celý zápas jsme si prohráli
tím špatným vstupem do
jeho začátku. Přestože
jsme na agresivní hru
soupeře kluky připravovali, nedokázali se s ní vyrovnat. Byli jsme z ní
zakřiknutí a kromě Pavla Jariny a
možná Tadeáše Kohouta nebyla jistota
na balonu, báli jsme se hrát, kazili
hodně přihrávek - nebylo to dobré…
Pavla Jarinu jsme dostali s tím, že
může hrát maximálně 65 minut, protože jelde v neděli s áčkem, tak jsme jej
ke konci vystřídali.
Josef
Michálek,
trenér Horní Břízy:
„Z výsledku mám
samozřejmě radost,
ale z předvedené
hry je mírné zklamání, protože jsme
na
jeden
zápas
udělali hodně chyb,
ztráceli jsme mnoho
balonů, museli jsme
moc běhat a v bránění hráčů byl někdy chaos. Z toho pak vyplynulo, že ve
druhém poločasu měly Domažlice
spoustu šancí a že je neproměnily byla
otázka špatné produktivity. My jsme,
dá se říci vytěžili z minima maximum,
tedy tento výsledek. Osobně si myslím, že by byla spravedlivá remíza…“

Zdroj: Jiskra TV

