Další tabulky a výsledky
1. Benešov
2. Nová Ves
3. Písek
4. Rokycany
5. Český Krumlov
6. Tachov
7. Hořovicko
8. Táborsko B
9. Čížová
10. Hvězda Cheb
11. Doubravka
12. Zličín
13. Jindřichův Hrad.
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Divize, sk. A

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

1. Ch. Planá
2. Tachov B
3. Dl. Újezd
4. Postřekov
5. Koloveč B
6. Klenčí
7. Přimda
8. Meclov
9. Stříbro
10. Zbůch
11. Heřmanova Huť
12. Mrákov
13. Tlumačov
14. Kdyně
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14. kolo:
Hořovicko-Zličín 4:1, Čížová-Jindřichův Hradec 0:2, RokycanySušice 5:0, Nová Ves-Doubravka 2:0, Hvězda Cheb-Tachov
4:2, Táborsko B-ZČE Plzeň 7:0, Benešov-Písek 2:0, Český
Krumlov-Milevsko 3:0.
15. kolo:
Milevsko-Hořovicko 2:3, Písek-Český Krumlov 3:1, ZČE PlzeňBenešov 0:2, Tachov-Táborsko B 6:2, Doubravka-Hvězda Cheb
2:3, Sušice-Nová Ves 2:8, Jindřichův Hradec-Rokycany 1:1,
Zličín-Čížová 2:1.

14. kolo:
Klatovy-Hor.Bříza 3:0, Holýšov-Rapid 2:2 PK 3:1, Rokycany BHoražďovice 3:2, Chotíkov-Domažlice B 1:3, Bolevec-Příkosice
2:4, Vejprnice-Koloveč 1:3, Sod-Luby 1:2, Nepomuk-Přeštice
2:0.
15. kolo:
Přeštice- Klatovy 0:1, Luby-Nepomuk 1:1 PK 2:0, Koloveč-Stod
4:2, Příkosice-Vejprnice 1:1 PK 5:3, Domažlice B-Bolevec 1:1
PK 2:4, Horažďovice-Chotíkov 6:3, Rapid-Rokycany B 2:0,
Hor.Bříza-Holýšov 3:0.

I. A třída
14. kolo:
Chlumčany-Senco B 2:1, Rozvadov-Ch. Újezd 1:0, Nýrsko-H.
Týn 0:4, Svéradice-Mochtín 3:1, Nýřany-Žihle 2:2 PK 4:3,
M.Touškov-Sp.Poříčí 1:6, Křimice-Zruč 0:0 PK 3:4, StaňkovČernice 0:5.
15. kolo:
Černice-Chlumčany 7:2, Zruč-Staňkov 1:0, Sp.Poříčí-Křimice
3:1, Žihle-M.Touškov 3:3 PK 4:2, Mochtín-Nýřany 1:2, H. TýnSvéradice 3:3 PK 4:5, Ch. Újezd-Nýrsko 3:3 PK 2:4, Senco BRozvadov 0:5.

I. B třída sk. A
12. kolo:
Stříbro-Kdyně 5:1, Přimda-Ch. Planá 1:4, Koloveč B-Mrákov
2:0, Tlumačov-Heřmanova Huť 2:3, Meclov-Tachov B 0:3, Dl.
Újezd-Postřekov 4:4 PK 5:4, Zbůch-Klenčí 0:1.
13. kolo:
Klenčí-Stříbro 3:2, Postřekov-Zbůch 7:1, Tachov B-Dl. Újezd
2:2 PK 5:4,
Heřmanova Huť-Meclov 2:2 PK 5:4, MrákovTlumačov 0:1, Ch. Planá-Koloveč B 3:1, Kdyně-Přimda 1:1 PK
0:3.

Vážení fotbaloví příznivci, přeji Vám při sledování dnešního zápasu pohodu, vítězství domácích
a těším se na jaře nashledanou !!!
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V předposledním podzimním
domácím ligovém zápasu, přivítali hráči Jiskry Domažlice na svém
trávníku, v rámci 14. kola ČFL,
předposlední
celek
tabulky - SK Horní
Měcholupy. Jiskra si po
prohře s rezervou
pražské Sparty potřebovala vylepšit bodové
konto a tabulkově
slabší soupeř měl být
snadným soustem, ale
po
nepřesvědčivém
výkonu, který vykazoval velké množství
nepřesností, byli domácí nakonec rádi za
jednogólové vítězství,
když jim k němu hodně napomohl v útoku
bezzubý soupeř.
Po rychlém úvodním
gólu hostů domácím
trvalo sice jen deset
minut, než srovnali
skóre, ale ve vyrovnaném prvním poločasu
si příliš dalších příležitostí změnit výsledek nevytvořili
a protože na tom byli hosté stejně, skončil poločas smírně. V
úvodu druhé půle domácí na
soupeře vlétli, zatlačili jej na jeho
polovinu a vbrzku otočili skóre. I
poté byli až do 65. minuty lepším
celkem a režírovali hru, pak hosté srovnali krok, hru v poli vyrovnali, ale přes dobře hrající domažlickou obranu se jim nepoda-

řilo prosadit. Domácí si výsledek
zkušeně pohlídali a nakonec je
nemusela mrzet ani neproměněná Braunova penalta.

Běžela teprve 2. minuta zápasu,
když hostující Vrabec rozehrál
zprava rohový kop, míč se ve
skrumáži odrazil k volnému Sukovi a ten jej zblízka poslal za Ticháčkova záda – 0:1. Když se
domácí trochu oklepali, rozehrál
v 7. minutě Mužík rohový kop
zprava přesně na hlavu Dvořáka,
ale jeho střela z
m a l é h o
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vápna mířila přímo na brankáře
Hajdůška, který ji zneškodnil a
vzápětí musel hostující gólman
na zem, aby zachytil míč před
nabíhajícím Došlým.
Ve 12. minutě se při
zpracování dopadajícího míče nedohodli
hostující Chlumecký s
Markuzim, mezi které
vlétl Došlý, špičkou
kopačky si míč postrčil
vedle
vybíhajícího
Hajdůška a zprava ze
7 metrů jej uklidil do
prázdné branky – 1:1.
O chvilku později napřáhl z šestnáctky
hornoměcholupský
Suk, ale zblokovanou
střelu zneškodnil Ticháček a stejně si
poradil na druhé straně s Mužíkovým tr.
kopem Hajdůšek. V
17. minutě rozehrál
domácí Mužík rohový
kop zleva, našel hlavu
Bezděka, ale ten u
bližší tyče zamířil z malého vápna
nad soupeřovu branku. Domácí
kapitán Mužík poté trefil z tr.
kopu jen zeď hostujících hráčů a
v 28. minutě se po závaru před
hornoměcholupskou brankou
dostal ke střele Bezděk, ale z 8
metrů trefil jen hradbu těl před
sebou. Poté se hra přestěhovala
na několik minut mezi šestnáctky
a brankáři pauzírovali. Ve 35.

minutě zastavil slibný
útok domácích odpískaný útočný faul a na
druhé straně domácí
odvrátili Vrabcův tr. kop
z 25 metrů. Vzápětí ve
skluzu odvracel domácí
Chocholoušek nebezpečí, ale namazal při tom
Karaďuzovi, jehož pohotový volej z 15 metrů
srazili domácí na roh.
Neurovnaná a oboustranně nepřesná hra
pak přinesla Čechův
centr, který skončil v
Ticháčkových rukavicích, průnik Došlého na
druhé straně, kterého
odblokoval
brankář
Hajdůšek, aby pustil míč do autu
a nakonec poločasový hvizd rozhodčího Kříže.
Ve 48. minutě ukončil
rodící se Došlého akci
odpískaný ofsajd, ale o
minutu později se z
tlaku domácích vytvořil
před Hajdůškem závar,
ve kterém se míč odrazil k Mužíkovi, jehož
nedůrazný volej ze 12
metrů sice stačil ležící
Hajdůšek tečovat, ale
míč přesto skončil u
jeho levé tyče – 2:1.
Tlak domácích byl v
úvodu druhého dějství
veliký, ale před nabíhajícím Došlým stačil
za hranicí šestnáctky
odvrátit míč hlavou
hostující gólman Hajdůšek, poté
si v 52. minutě hosté poradili s
Mužíkovým tr. kopem a
vzápětí těsně před Došlým sebral pádem na
zem míč hornoměcholupský brankář. O dvě
minuty později poslal
domažlický Bárta dopředu M. Pyrku, ten zpětnou přihrávkou od brankové čáry oslovil Došlého, ale jeho volej ze 14
metrů trefil tělo bránícího soupeře a končil
vedle branky. Hosté se
dlouhé minuty nemohli
vymanit ze sevření domažlických, kteří se
snažili dobýt jejich branku, ale po Mužíkově tr.
kopu mířil hlavou nad
břevno Chocholoušek a
po Došlého vysunutí
Kasýka stačil míč sebrat
Hajdůšek, který si poté

poradil i s centrem Mužíka. Hosté
se poprvé dostali ke střele v 69.
minutě, ale nedůrazný Chlumec-

kého pokus ze střední vzdálenosti
skončil vedle pravé Ticháčkovy

tyče. Dvacet minut před
koncem musel hostující
gólman znovu odvracet
míč hlavou za hranicí
šestnáctky před nabíhajícím Došlým. V 73. minutě rozehrál hornoměcholupský Vrabec tr. kop
zleva ze 20 metrů, ale
Ticháček míč vyboxoval a
o minutu později na
druhé straně nepřekvapil
Mužík nedůraznou dalekonosnou střelou Hajdůška. Poté hosté zastavili sólo Došlého a se
slabou Mužíkovou střelou
si bez problémů poradil
Hajdůšek. V 80. minutě
srazili domácí na roh
Holíkův centr a vzápětí prokázal
své kvality brankář Ticháček,
když zneškodnil přízemní střelu
Čecha, mířící k jeho
pravé tyči. Ke změně
skóre bylo nejblíže v
86. minutě, kdy byl v
pokutovém území hostů faulován Mužík a
rozhodčí Kříž nařídil
pokutový kop. Míč si
postavil Braun, ale jeho
přízemní střelu k levé
tyči brankář Hajdůšek
vystihl a míč vytlačil na
roh. Poté hosté zblokovali Došlého pokus z
šestnáctky a domácí si
již výsledek pohlídali.

Branky: Kůžel - Pelnář; ŽK: 3:2.

Starší dorostenci domažlické Jiskry se
rozloučili s úvodní polovinou sezony
krajského přeboru výhrou nad Horažďovicemi. Zakulatili tím šňůru deseti
zápasů v řadě, v nichž pokaždé bodovali. Protože na podzim prohráli jen
jednou, a to 7. září v Klatovech, přezimují se ztrátou pouhých dvou bodů na
druhé Vejprnice a první Sportovní
školu Plzeň. Jsou na třetí pozici v
tabulce, což je pro svěřence trenérského dua Steinbrücker a Forro dobrá
pozice k jarní ofenzivě… Proti Horažďovicím dorostenci Jiskry nastoupili
kvůli sobotnímu pohárovému utkání
mužů netradičně už v pátek večer na
umělce a pod reflektory. Hned ve 2.
minutě střílel vedle Buršík. Za další tři
minuty musel hostující gólman zakročit proti střele Kohouta a o chvíli
později proti Hojdově pokusu. V 11.
minutě si za obranu Horažďovic naběhl Major. Jeho pokus gólman vyrazil,
ale na dorážku Buršíka byl krátký –
1:0. Ve 22. minutě se měnilo skóre
podruhé, to když Hojda vystihl roze-

SK Dolní
Měcholupy:
Hajdůšek - Carda (83.
Doležel), Chlumecký,
Markuzi, Folwarczny Červenka, Karaďuz (76.
Studecký), Čech, Klír (64.
Holík), Vrabec - Suk.
Trenér: Jakub Slezáček.

hrávku soupeře a z šestnácti metrů se
trefil přesně k tyči – 2:0. Až pak se
dostali ke slovu hosté, ale ze závaru
nic nevytěžili. Ve 29. minutě po rohu
Strnada byl blízko gólu Stróž, hlavičkoval však těsně vedle. Ve zbytku
poločasu se v šanci ocitl Kohout,
Majora zastavil praporek pomezního a
Šimůnek zakončil nepřesně. I do
druhé půle vstoupila Jiskra aktivně.
Malý ´Verdun´ spustil Buršík, přidali
se Kohout s Dufkem, jenže vše šlo
mimo ´zařízení´. V 61. minutě se však
Buršík skvěle uvolnil a parádně trefil
šibenici – 3:0. Hosté se dostávali do
útoku sporadicky, ale jejich akce
nabývaly na nebezpečí. V 66. minutě
na poslední chvíli zasáhl Hlaváč a míč
soupeři ukopl. V 73. minutě po snad
jediné chybě defenzivy Jiskry hosté
snížili Kovářem – 3:1. V 76. minutě
zahrál soupeř malou domů, ale píšťalka sudího, stejně jako o čtyři minuty
později při faulu na Linkeše, zůstala
němá. Hvizd se neozval ani v 82.
minutě, když byl v šestnáctce hostů

faulován Major. Po těchto momentech
se na ploše více diskutovalo než hrálo.
Hosté ještě v 89. minutě po pěkné
kombinaci snížili Vachuškou – 3:2. Víc
už jim ale domácí nedovolili. „Nabádali
jsme kluky, aby do zápasu vstoupili
aktivně. Začali jsme hosty napadat
hodně vysoko, protože jsme předpokládali, že jim může dělat problémy
umělka i to, že se hrálo pod světly, na
což nejsou zvyklí. To se také potvrdilo
a zápas jsme měli prakticky celý pod
kontrolou. Bohužel jsme opět neproměňovali šance. Hosté nám prakticky
ze dvou šancí dali dva góly. Navíc nám
nebyl odpískán jasný pokutový kop,"
uvedli k zápasu domažličtí trenéři
Martin Steinbrücker a Ferdinand
Forro. (for) Jiskra Domažlice: Krutina – Šimůnek, Stróž, Hlaváč, Strnad –
Kohout, Hojda, Buršík, Žák – Linkeš,
Major. Střídali: Dufek, Dvořák. Trenéři: Steinbrücker, Forro. Branky: Buršík
2, Hojda – Kovář, Vachuška. HR: A.
Fanfule.

Mladý fotbal

DOROST

Zdroj: Domažlický deník

ŽÁCI

Dorost starší:

Senco - Domažlice 1:2 (1:0)
Domažlice - Horažďovice 3:2 (2:0)
Dorost mladší:
Senco - Domažlice 0:1 (0:0)

Branky: 12. Došlý, 49.
Mužík - 2. Suk. ŽK: 73.
Knakal, 74. Došlý - 74. Čech, 85.
Vrabec. Diváků: 250.
Rozhodčí: Jiří Kříž - Paták, Kubec. Delegát
FAČR: Ladisla Kruliš.
Jiskra Domažlice: Ticháček - Knakal, Chocholoušek, Bauer, Bárta (90.
Beránek) - Bezděk (46.
Kasýk), Braun, Mužík,
Pyrka M., Došlý
(89.
Leitl) - Dvořák.bTrenér.
Stanislav Purkart.
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Branky: Scheinherr - Kůžel 3; ŽK: 1:1.

1. Čáslav
16
2. Kolín
16
3. Jirny
16
16
4. Převýšov
5. Sparta Praha B
16
6. Chrudim
16
7. Chomutov
16
8. Kunice
16
9. Králův Dvůr
16
10. Domažlice
15
11. Štěchovice
15
12. Zápy
16
13. Admira Praha
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14. Meteor Praha
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15. Karlovy Vary
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17. Horní Měcholupy 16
18. Strakonice
16
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(-11)
(-13)
(-20)

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
14. kolo: Čáslav-Chomutov 2:1, Admira PrahaRoudnice nad Labem
1:1, Jirny-Karlovy Vary 1:0,
Zápy-Kunice 3:0, Převýšov-Štěchovice 0:0, DomažliceHorní Měcholupy 2:1, Kolín-Sparta Praha B 2:1, Chrudim-Strakonice 4:0, Králův Dvůr-Meteor Praha 1:4.
15. kolo: Meteor Praha-Čáslav 1:0, Strakonice-Králův
Dvůr 1:2, Sparta Praha B-Chrudim 1:3, Horní Měcholupy-Kolín 0:2, Kunice-Převýšov 2:1, Karlovy Vary - Z á p y
0:1, Roudnice nad Labem-Jirny 2:3, Chomutov-Admira
Praha 4:0.
16. kolo:
Čáslav-Admira Praha 13:30 NE, Jirny-Chomutov 13:00
NE, Zápy-Roudnice nad Labem 13:30 SO, PřevýšovKarlovy Vary 13:30 SO, Domažlice-Kunice 13:30 SO,
Kolín-Štěchovice 13:30 SO, Chrudim-Horní Měcholupy
10:15 SO, Králův Dvůr-Sparta Praha B 13:30 SO, Me7 teor Praha-Strakonice 13:30 SO.

li poprat o postup (smích). Teď už
můžeme Viktorce zase držet palce

a sami se musíme soustředit na
soutěž, na Kunice."

Zdroj Domažlický deník

Prezidnet oddílu v rozhovoru s Petrželou

Mezi prvními vystoupil David Limberský

Řezník Kovařík Kolář Petržela Pospíšil Wágner Hejda Tecl

J. Ticháček a A. Šádek, gen. man. Viktorie

J. Ticháček se pozdravil se Z. Michálkem

Senátor J. Látka oceňuje členy Jiskry

Domácí hráči pozdravili „kotel“ fanoušků

Plzeňští „fans“ umí udělat atmosféru

Dobrý výkon ocenila plná tribuna potleskem
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V prvním ze dvou vzájemných
zápasů, v rámci čtvrtého kola
Poháru České pošty, hostila Jiskra
Domažlice na svém trávníku úřadujícího mistra Gambrinus ligy a
účastníka základní skupiny Ligy
mistrů, celek FC Viktoria Plzeň.
Hosté přijeli bez kapitána Horvátha, všech slovenských hráčů a
Hořavy. Domácí trenér Purkart
měl k dispozici všechny hráče a
postavil tak na trávník to nejlepší,
co má pro boje v ČFL k dispozici.
Po téměř vyrovnaném úvodu
zápasu se postupně začínali prosazovat kvalitnější hosté, kteří
předvedli několik pohledných akcí
a dočkali se ve 24. minutě zaslouženého vedení. Když o minutu
později vedli již o dva góly, bylo o
zápasu rozhodnuto. Fotbalová
kvalita se prosadila ještě těsně
před obrátkou, kdy vstřelil svůj
druhý úspěch Kovařík, a do šaten
se šlo za stavu 0:3. I ve druhém
poločasu byla fotbalová
kvalita jednoznačně na
straně hostů, kteří si vypracovali několik dobrých střeleckých příležitostí, ale
kvalitně a obětavě bránící
domácí obrana, v čele s
výborně chytajícím brankářem Ticháčkem již ani jednou míč do své sítě nepustila. Domácí se již tolik do
útočení nehnali a s výjimkou konce zápasu se víceméně bránili, ale svým
výkonem rozhodně asi tři
tisícovky přítomných diváků
nezklamali.
V úvodu zápasu se obě
mužstva jen lehce oťukávala, hrálo se mezi šestnáctkami a žádný velký vzruch
před brankami se nekonal.

V 8. minutě se dostal na dostřel
hostující branky Došlý, ale jeho
střela z 18 metrů mířila nad plzeňskou branku. Poté se domácí
ubránili dvěma centrům hostujícího Wágnera a v 9. minutě vyslal
jeden z hostujících útočníků slabou střelu, se kterou si Ticháček
bez problémů poradil. V 10. minutě stačili domácí srazit Kovaříkův
centr na roh a o minutu později
opět centr zleva, který vyslal před
domácí branku Pospíšil, domažlická obrana odvrátila. V 11. minutě
našel domácí Beránek nabíhajícího Mužíka, ale jeho střela zleva z
20 metrů přelétla plzeňskou branku. O minutu později na druhé
straně zacentroval zprava Tecl,
ale Pospíšil hlavou z 10 metrů
minul pravou Ticháčkovu tyč.
Zatímco domácí odvrátili další dva
centry hostů, dostali se sami do
útoku v 17. minutě, kdy Bárta
poslal dopředu Mužíka, ale jeho
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Procházka Bolek Limberský
střela zleva z 25 metrů minula
vzdálenější tyč plzeňské branky. V
18. minutě odcentroval zprava
Petržela, našel hlavu nehlídaného
Wágnera, ale jeho hlavička z 10
metrů jen o kousek minula pravou
tyč domažlické branky. Ve 23.
minutě rozehrál trestný kop z 28
metrů domácí Mužík, našel obránce Bauera, ale ten z devíti metrů
hlavou minul Bolkovu branku. Jen
o minutu později zatáhl míč po
pravé straně hostující Tecl centrem našel nabíhajícího Kovaříka a
ten volejem z 10 metrů poslal
viktoriány do vedení - 0:1. Než se
stačili domácí vzpamatovat z obdržené branky, pronikl v následující minutě po levé straně hostující
Kovařík, kterého neuhlídal Bauer,
vnikl do pokutového území a jeho
centr usměrnil Tecl ke vzdálenější
tyči Ticháčkovy branky - 0:2.
Plzeňští byli v této fázi hry při
chuti a ve 28. minutě pronikl po
pravé straně Petržela, ale jeho
střelu z úhlu stačil Ticháček
výborně vyrazit. Když si pak
domácí ve 31. minutě poradili
s centrem hostujícího Pospíšila, uvolnil se na druhé straně
Došlý, ale jeho střelu z 20
metrů zneškodnil brankář
Bolek. Ve 32. minutě se pěkně
uvolnil hostující Tecl, centrem
našel nabíhajícího Pospíšila,
ale jemu stačil míč sebrat
pádem pod nohy domácí brankář Ticháček. O dvě minuty
později stačili hosté zblokovat
na rohový kop centr Bárty a
na druhé straně se uvolnil
Tecl, ale jeho střelu z 16 metrů stačili domácí zadáci zblokovat. Ve 42. minutě našel
domácí Mužík nabíhajícího
Bártu, ten si udělal kličku, ale

jeho střela zleva z 16 metrů
mířila nad plzeňskou branku. Hosté se potřetí prosadili ve 43. minutě, kdy Petržela centroval zprava na
nehlídaného Kovaříka a ten
lobem přes brankáře Ticháčka, do opuštěné branky zvýšil na 0:3. Poslední
slovo v prvním poločasu
měli domácí, ale Došlého
střelu z 22 metrů hosté
srazili.
Hned v úvodní minutě druhého poločasu stačil zprava
odcentrovat plzeňský Řezník, ale těsně před nabíhajícím Teclem stačil míč hlavou na roh odvrátit Knakal.
Ve 49. minutě pronikl po
levé straně hostující Limberský, ale jeho centr stačili
domácí srazit na roh. V 51.
minutě pronikl opět po levé
straně plzeňský Tecl, ale i
jeho centr stačili domácí
srazit na roh. O dvě minuty později se na druhé
straně dostal ke střele z
28 metrů domácí Braun,
ale minul levou Bolkovu
tyč. V 57. minutě neprošel před plzeňskou branku centr domácího Bárty,
poté Dvořák postrčil míč
na nabíhajícího Došlého,
ale jeho střelu srazili
viktoriáni na roh a stejně
skončil vzápětí i centr
Bárty. V 64. minutě rozehrál zprava rohový kop
hostující Kovařík, ale
Ticháček míč vyboxoval.
Domácí zahrozili o tři
minuty později, ale Dvořák hlavičkoval po Mužíkově centru zprava jen
kousek vedle levé Bolkovy tyče. Při pokusu o
střelu byl v 68. minutě
faulován
domažlický
kapitán Mužík, který sám
rozehrál tr. kop z 19
metrů a k domácí smůle
trefil pouze břevno odevzdaně
přihlížejícího
Bolka. Poté se na druhé
straně uvolnil Petržela,
ale z 20 metrů jen těsně
minul levou Ticháčkovu
šibenici. V 72. minutě
pronikl do domácí šestnáctky po levé straně
Tecl, zpětnou přihrávkou
našel nabíhajícího Petrželu, ale ten volejem z 19
metrů domažlickou bran-

ku přestřelil. Vzápětí skončila další útočná akce Řezníka rohovým kopem pro
hosty. Ten rozehrál zleva
Kovařík, Ticháček míč vyboxoval a vzápětí byl odpískán útočný faul viktoriánů.
V 77. minutě pronikl po
pravé straně hostující Petržela, ale na jeho střílený
centr Tecl v běhu nedosáhl.
O minutu později rozehrál
plzeňský Kovařík rohový
kop na hlavu Wágnera, ale
toho výborně vychytal
Ticháček, když hlavičku z 8
metrů reflexivně vyrazil.
Poté srazili na druhé straně
hosté na roh Knakalův
centr zprava a stejně skončila vzápětí i střela hostujícího Hrdličky z šestnáctky,
po Ticháčkově zásahu.
Závěr zápasu patřil domácím a pěkný fotbalový moment, oceněný bouřlivým
potleskem diváků, přinesla 85. minuta, kdy se
po dlouhém Knakalově
autovém vhazování dostal míč k M. Pyrkovi a
ten nůžkami ze 14 metrů
jen těsně přestřelil břevno Bolkovy branky. Poté
skončil centr domažlického Leitla rohovým kopem, který rozehrál zprava Mužík, ale Dvořákův
následný volej mířil kousek vedle levé plzeňské
tyče. A to bylo v utkání
vše, takže si Viktoriáni do
domácí odvety vezou
zaslouženě náskok tří
branek.
Branky: 24., 43. Kovařík, 25. Tecl.
Rozhodčí: Jiří Houdek Štěrba, Vlasjuk. Delegát
FAČR: Miroslav Svoboda. ŽK: 1:0 (90. Mužík).
Diváků: 3350.
Jiskra
Domažlice:
Ticháček - Knakal, Chocholoušek, Bauer, Beránek - Došlý (80. Kasýk),
Mužík, Pyrka M., Braun
(87. Pyrka D.), Bárta (76.
Leitl) - Dvořák. Trenér:
Stanislav Purkart.

FC
Viktoria
Plzeň:
Bolek - Řezník, Hejda,
Procházka (46. Hubník),
Limberský (60. Mlynařík)
- Petržela, Kolář, Pospíšil,
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Kovařík - Tecl, Wágner
(Hrdlička).
Trenér:
Pavel Vrba.
Vok
Ohlasy po zápasu:
Trenér Pavel Vrba,
FC Viktoria Plzeň:
„Jiskra postoupila v
poháru přes Bohemku
a Karvinou, což jsou
soupeři, kteří by ji měli
porážet. Ale je to výsledcích, Jiskra doma
zápasy s tak těžkými
soupeři zvládla a proto je zaslouženě v osmifinále.
Je to úspěch domažlického fotbalu.
Jsem rád, že jsme
první, kdo Domažlice dokázal doma
porazit a to i přesto, že tu s námi
nebyli čtyři reprezentanti Slovenska a dva Češi.
Horvátha tahá sval, ve druhé půli
střídal i Limberský, takže příležitost dostali hráči, kteří prostor
jinak nedostávají. Výsledek 3:0
venku je dobrý do odvety a to byl
náš cíl. Domažlice to budou mít v
odvetě těžké, kdyby chtěly postoupit, musely by nám dát minimálně tři góly a žádný nedostat.
Na druhou stranu bude dobře, že
nebudou mít co ztratit, budou
hrát otevřený fotbal, což je pro
diváky lepší než kdyby měla odveta skončit 0:0 a hrál se nějaký
´beton´."
Obránce David Limberský, FC
Viktoria Plzeň: „Přišlo hodně
diváků, takže domácí
nastoupili
srdnatě, ale my
jsme v první půli
byli dobří v kombinaci a vytvářeli si
šance. Tři jsme
proměnili, takže to
pro nás byl ideální
průběh. Ve druhé půli jsme trochu polevili a spíše si hlídali výsledek. Odehrál jsem jen patnáct
minut, pal jsem střídal. Zbylých
třicet minut jsem neviděl, protože
jsem byl v šatně. Že jsme během
nich dostali od Jiskry tři góly a
skončilo to 3:3? Tak to je pořád
plusový bod z venku, to jsme
spokojeni (smích). Ne vážně, bylo
dobře, že jsme tu první půlku tak
dobře zvládli, že jsme domácím
nedali čuchnout, jinak by to asi
bylo těžké. Byl to specifický zá-

pas, protože se známe. Kromě
brankáře Martina Ticháčk, který
chytal v Plzni, to je Martin Knakal,
s ním jsem byl v žácích, dorostu a
asi i v áčku ve druhé lize, Marek
Bauer toho s námi také hodně
odtrénoval, Franta Dvořák, ten
sice hrál v béčku, ale taky jsme
se na stadionu hodně potkávali.
Ondra Chocholoušek byl s námi
dokonce včera normálně na tréninku a dneska proti nám nastoupil. Takže Domažlice jsou taková
naše farma, je dobře, že je to
takhle propojené, protože kluci
mohou hrát devadesát minut třetí
ligu, což je pro ně lepší než juniorka. Zahlédl jsem tu i pana Michálka, to je trenér, který mě
vytáhl do velkého fotbalu, když
ještě Plzeň hrála druhou ligu, tak
mi dal šanci v áčku. Vděčím mu
za hodně, je to takový můj druhý
táta."
Trenér Stanislav Purkart,
Jiskra Domažlice: „Připravovali
jsme se pečlivě. Chtěli
jsme si dát pozor na
ztráty balonu ve středu
pole, kde jsme to chtěli zahustit, aby soupeř
nevyjížděl do rychlých
protiútoků. To jsme
plnili do dvacáté
minuty, pak dal
soupeř první gól, což nás nahlodalo. Vzápětí jsme inkasovali
podruhé a bylo rozhodnuto. Mrzí
mi, že jsme chtěli hrát na brejky
a prakticky jsme z nich tři góly
dostali. Přesto si myslím, že kluci
odvedli statečný výkon. Viktorka
má obrovskou kvalitu, není pro ni
problém vyhrávat 3:0 v první lize.
Myslím, že se nemáme za co
stydět. Nezklamali jsme, jen to z
naší strany chtělo gól. Byly tam
dvě situace, kdy padnout mohl."
Záložník Petr Mužík, Jiskra
Domažlice: „Za asistence televizních kamer jsem už hrál, sice
p lá ž ový
fotbal, ale hrál.
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Proto mě překvapilo, že jsem
byl z těch kamer
a tolika diváků
přece
jen
o
malinko nervóznější, a i když to
ze mě s úvodním
hvizdem
sudího spadlo,
přesto si myslím, že jsme
dnes obecně byli
o něco zbrklejší
v koncovce než
jindy. Škoda, že jsme si
nechali dát v první půli
zbytečné góly, ve druhé
už soupeř ubral, ale tři
nula s Plzní je dobrý
výsledek. V odvetě
to bude těžké, ale o
postup se popereme, jak se říká
(smích). Ne vážně, je škoda, že
jsme výsledek trochu nezkorigovali. Šance byly, já dal břevno. V
mistrácích to trefuji, ale dneska
byla ta zeď fakt vysoká, stál v ní
Hubník, Hejda. Musel jsem to dát
trochu výš, a proto to tam nespadlo."
Obránce Marek Bauer, Jiskra
Domažlice: „Pro většinu z nás to
byl hodně specifický
zápas, tři čtvrtě mančaftu jsme z Viktorky, s
hráči soupeře se většinou známe. Já z Plzně
odcházel v době,
kdy už tam pan
Vrba byl, bylo to mé rozhodnutí,
ale stejně jako ostatní kluci jsem
se dneska chtěl ukázat. Užili jsme
si to, jen bych bral příznivější
výsledek, protože dva góly jsme
jim nabídli sami. V minulosti jsme
hráli s prvoligovými Budějovicemi
a Bohemkou, tam když jsme hráli
na sto dvacet procent a přidali
jsme na důrazu, tak jsme se jim
vyrovnali, protože to jsou týmy ze
spodních pater tabulky. Ale Plzeň
i bez reprezentantů má kvalitní
kádr. Její síla byla v přebírání
balonu, v kombinaci, oni si sbíhali
do středu hřiště pro balony, to ve
třetí lize není. Asi jsme to měli od
začátku ještě víc zjednodušit.
Občas tam z naší strany byla
klička navíc, dali jsme balon hráči,
který byl zády a hned byl pod
tlakem a z toho pak pramenily
chyby. Přesto si myslím, že nám
to dnes docela vyšlo, ostudu jsme
neudělali. Jen výsledek neberu,
bral bych dva nula nebo dva
jedna, abychom se v odvetě moh-

