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Krajský přebor

16. kolo:
Hořovicko-Čížová 1:1, Zličín-Rokycany 0:0, Jindřichův HradecNová Ves 5:0, Sušice-Hvězda Cheb 1:1, Doubravka-Táborsko B
3:0, Tachov-Benešov 2:0, ZČE Plzeň-Český Krumlov 2:0, PísekMilevsko 3:0.
17. kolo:
Písek-Hořovicko 10:15 SO, Milevsko-ZČE Plzeň 14:30 NE,
Český Krumlov-Tachov 14:30 SO, Benešov-Doubravka 14:30
NE, Táborsko B-Sušice 14:30 SO, Hvězda Cheb-Jindřichův
Hradec 16:00 NE, Nová Ves-Zličín 16:00 NE, Rokycany-Čížová
14:30 SO.

16. kolo:
Klatovy-Holýšov 4:0, Hor.Bříza-Rokycany B 3:1, Rapid-Chotíkov
3:1, Horažďovice-Bolevec 2:1, Domažlice B-Vejprnice 0:3,
Příkosice-Stod 2:3, Koloveč-Nepomuk 2:2 PK 4:3, LubyPřeštice 0:1.
17. kolo:
Luby-Klatovy 14:30 SO, Přeštice-Koloveč 14:30 SO, NepomukPříkosice 14:30 SO, Stod-Domažlice B 14:30 SO, VejprniceHoražďovice 14:30 SO, Bolevec-Rapid 14:30 SO, ChotíkovHor.Bříza 14:30 SO, Rokycany B-Holýšov 14:30 NE.

I. A třída
16. kolo:
Chlumčany-Rozvadov 1:3, Senco B-Nýrsko 1:0, Ch.ÚjezdSvéradice 2:4, H. Týn-Nýřany 4:1, Mochtín-M.Touškov 1:1 PK:
10:11, Žihle-Křimice 1:4, Sp.Poříčí-Staňkov 4:0, Zruč-Černice
1:0.
17. kolo:
Zruč-Chlumčany 14:30 SO, Černice-Sp.Poříčí 15:00 SO, Staňkov-Žihle 14:30 NE, Křimice-Mochtín 14:30 NE, M.Touškov-H.
Týn 14:30 SO, Nýřany-Ch. Újezd
14:30 SO, SvéradiceSenco B 14:30 NE, Nýrsko-Rozvadov 14:30 SO.

1. Ch. Planá
13 9 2 2 42: 21 30 ( 11)
2. Tachov B
13 6 5 2 33: 24 27 ( 5) I. B třída sk. A
3. Dl. Újezd
13 6 4 3 37: 33 25 ( 1) 12. kolo:
4. Postřekov
13 6 dlouholetý
4 3 34: 23 24 ( 4) Stříbro-Kdyně
5:1, Přimda-Ch. Planá 1:4, Koloveč B-Mrákov
Pan
Antonín
Fišer,
fotbalista
zemřel před třemi týdny. V pro5. Koloveč
B
13 6 2 5 35: 25domažlický
22 (-1) 2:0,
Tlumačov-Heřmanova Huť 2:3, Meclov-Tachov B 0:3, Dl.
sinci
2013 mu bylo
6. Klenčí
13 80
6 let.
4 3 29: 28 22 ( 1) Újezd-Postřekov 4:4 PK 5:4, Zbůch-Klenčí 0:1.
7. Přimda
13 5 3 5 24: 28 20 (-3) 13. kolo:
8. Meclov
13 4 4 5 26: 25 19 (-5) Klenčí-Stříbro 3:2, Postřekov-Zbůch 7:1, Tachov B-Dl. Újezd
9. Stříbro
13 3 5 5 32: 32 16 (-4) 2:2 PK 5:4,
Heřmanova Huť-Meclov 2:2 PK 5:4, Mrákov10. Zbůch
13 5 1 7 32: 43 16 (-5)
Tlumačov 0:1,
Ch. Planá-Koloveč
B 3:1, Kdyně-Přimda
Dne
10.3.2014
domažlický
fotbalista
a kapitán 1:1
fot-PK
Huť 13oslavil
4 2 80.
7 narozeniny
27: 36 15 (-4)dlouholetý
11. Heřmanova
balového
12. Mrákov mužstva,
13 pan
3 5 5 19: 25 14 (-4) 0:3.
13. Tlumačov
13 3 3 7 14: 23 14 (-9)
František Schröpfer.
14. Kdyně
13 1 4 8 16: 34 9 (-11)
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V posledním, 16. kole České fotbalové
ligy hostila 10. Jiskra Domažlice osmý
celek tabulky - FK Kunice. Domácí
trenér Stanislav Purkart se musel
obejít bez zraněného Brauna, hostující
trenér Peřina se musel
obejít bez výraznějších opor
z Dukly Praha, jejíž jsou
Kunice farmou, protože
Dukla hraje rovněž v sobotu
svůj mistrovský zápas.
Zatímco v prvním poločase
dominovali domácí, kteří
měli více ze hry a vytěžili z
toho vedoucí Dvořákův gól,
obraz hry ve druhém poločase byl naprosto jiný,
neboť oslabení domácí se
zatáhli před svojí šestnáctku
a dovolili soupeři, aby je
téměř celý druhý poločas
obléhal. Tlak hostů byl
chvílemi drtivý, ale domácí
obrana pracovala spolehlivě, odvracela jeden centr za
druhým a co přes ní prošlo
zneškodnil výborný Ticháček.
Hned v první minutě se
dostal ke střele domácí
Dvořák ale z 20 metrů minul
pravou Tetourovu tyč. Ve 4.
minutě našel domácí Dvořák nabíhajícího Knakala, který z pravé strany
odcentroval ale hosté míč srazili na
roh. O dvě minuty později zatáhl míč
po pravé straně hostující Radoš, našel
volného Svobodu, ale jeho střelu z
úhlu z 13 metrů brankář Ticháček
zneškodnil. Poté se hra přestěhovala
mezi šestnáctky, přelévala se z jedné
strany na druhou, ale k ohrožení
žádného z brankářů nedošlo. Ve 14.
minutě zatáhl míč po pravé straně
domácí Leitl, ale jeho centr hosté
odvrátili a o pouhou minutu později se

dostal ke střele z 19 metrů domácí
Mužík, ale trefil jen bránícího soupeře.
V 16. minutě zneškodnil hostující
brankář Tetour centr domácího Došlého z levé strany a na druhé straně po

akci v hostujícího Micky stačil hlavou
odvrátit centr domažlický Knakal.
Domácí hýřili aktivitou, ale Došlému
centr z pravé strany stačili hosté srazit
na roh a o chvíli později si se střelou
M. Pyrky z 20 m poradil Tetour. Ve 26.
minutě našel kunický Micka nabíhajícího Svobodu, ale ten zleva z 16 m jen
těsně minul bližší Ticháčkovu tyč. O
minutu později musel domácí gólman
na zem, aby zneškodnil šanci hostujícího Svobody a vzápětí si poradil i se
střeleckým pokusem Rejhona ze střední vzdálenosti. Ve
29. minutě se
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pěkně v pokutové území hostů uvolnil
domácí Došlý, ačkoliv byl faulován,
rozhodčí ponechal hru běžet, k míči se
dostal Leitl, který zpětnou přihrávkou
našel volného Dvořáka a jeho volej z
10 metrů znamenal vedení
domácích - 1:0. Ve 31. minutě
se pěkně uvolnil hostující
Svoboda, ale s jeho pokusem
ze 17 metrů si brankář Ticháček poradil. O tři minuty
později byl při střele faulován
domácí Mužík, ale nařízený
trestný kop Knakal nevyužil
stejně, jako na druhé straně o
chvíli později kunický Balšánek. Ve 38. minutě stačili
hosté srazit Došlého střelu z
15 metrů na roh, který rozehrál zprava Bárta na Mužíka,
jehož tvrdý volej z 19 metrů
stačili hosté zblokovat. O
minutu později putoval míč po
ose Došlý - Bárta - Dvořák,
ale jeho volej ze 14 metrů
skončil na těle jednoho ze
soupeřů. S blížícím se koncem
poločasu narůstala aktivita
domažlických, ale bomba
Mužíka byla zblokována, centr
Bárty odvrácen a velmi důležitý moment přišel ve 42. minutě. Při rozehrávání rohového kopu
domácích byl v brankovišti Kunic
bráněn domácí Dvořák Kordiakem tak
těsně, že se po něm ohnal rukou,
soupeř se s výkřikem skácel k zemi a
Dvořák putoval po červené kartě do
sprch. Tento moment zásadně ovlivnil
průběh zbytku zápasu, ve kterém se
oslabení domažličtí převážně jen bránili a několikrát se štěstím uhájili čisté
konto. Když se ve 43. minutě netrefil
mezi tyče volejem domácí Leitl, který
jen těsně minul levou Tatourovu šibenici a na druhé straně po Mickově

centru zprava minul hlavou
Ticháčkovu branku Svoboda, šlo
se do šaten lépe domácím.
Od začátku druhé půle se aktivity chopili hosté, zatlačili domácí
před jejich šestnáctku a snažili
se dobýt Ticháčkovu svatyni.
Nejprve však se do útočení
pustil domácí Knakal, ale skončil
s míčem vedle soupeřovy branky. Pak již se nebezpečí valilo ve
vlnách na branku Jiskry. Nejprve
si s tr. kopem Micky poradil
Ticháček a stejně tak i s nedůraznou střelou Svobody z 18
metrů. V 53. minutě zastavil
rodící se šanci hostujícího Rejhona odpískaný ofsajd a o dvě
minuty později se po Svobodově
akci dostal ke střele zleva z 8
metrů Jíra, ale Ticháček výtečným reflexivním zákrokem jeho
střelu vytlačil na roh. Na druhé
straně stačil těsně před nabíhajícím Došlým odvrátit míč do
bezpečí odkopem brankář Tetour. V 59. minutě neuspěl
s centrem konický Radoš a na
druhé straně pronikl po levé
straně domažlický Bárta, našel
volného Bauera, ale jeho volej
z 18 metrů minul o kousek levou
kunickou šibenici. V 62. minutě
se uvolnil hostující Micka, našel
vlevo našlápnutého Jíru, ale
Ticháček opět mužstvo podržel,
když jeho střelu z 12 metrů
z úhlu vyrazil na roh. Před malé
vápno domácích létal jeden
centr za druhým, ale domácí
zadáci, někdy i se štěstím, stačili
nebezpečí odvracet. V 67. minutě se opět vytáhl Ticháček, když
stačil Mickovu hlavičku z 8 metrů, po Radošově centru, reflexivně vytlačit nad břevno. Poté
další rodící se šanci Kunic zastavil odpískaný ofsajd a vzápětí po
Balšánkově centru zprava minul
hlavou Kotlík bližší domažlickou
tyč. Dvacet minut před koncem
se po levé straně prodral hostující Hrazdíra, ale jeho centr
usměrnil volejem z 10 metrů
Kotlík vedle bližší Ticháčkovy
tyče. V 73. minutě našel kunický
Dvořák volného Micku, ale tomu
střela z šestnáctky nesedla a
Ticháčka nepřekvapila. V zápětí
další centr hostů zblokoval Beránek a míč zachytil domácí gólman. O malou chvilku později
zahrál zleva rohový kop hostující
Radoš, ale Ticháček ve skrumáži
míč vyboxoval do pole. Domácí
se z hluboké defenzívy jen těžko
vymanili v 77. minutě, ale Došlého akce po levé straně skončila
střelou či centrem, který o malý
kousek přelétl Tetourovu branku. Pak se domácí ubránili jednomu centru Radoše a po jeho
opakování dorážel míč u vzdálenější
tyče Hrazdíra, ale domácí jeho střelu
z úhlu zblokovali. Domažlický brankář
si potom poradil s dalším centrem
soupeře a stejně tak i s Farkašovou
střelou z šestnáctky, mířící k jeho levé

borného Ticháčka, ozval
se hvizd rozhodčího Grimma a vypukla domácí
radost ze tří bodů.
Branky: 29. Dvořák.
HR: Tomáš Grimm, AR:
Martin
Svatík,
Jana
Šauflová. ŽK: 34. Balšánek (KUN). ČK: 42. Dvořák (DOM). Diváků: 200.
J. Domažlice: Ticháček Knakal, Chocholoušek,
Bauer, Beránek - Leitl (80.
Bezděk), Pyrka M., Mužík,
Bárta (89. Pyrka D.) Došlý (86. Kasýk), Dvořák. Trenér: Stanislav
Purkart.
FK Kunice: Tetour Radoš, Jeřábek, Štancl,
Hrazdíra - Jíra (63. Kotlík),
Kordiak, Micka, Balšánek,
Rejhon (63. Dvořák) Svoboda (63. Farkaš).
Trenér: Jaroslav Peřina.

tyči. Ani další tři po sobě přilétnuvší
centry do šestnáctky Domažlic
k vyrovnání nevedly, a když pak Dvořákova střela zleva minula vzdálenější
šibenici a hlavička Dvořáka z 10 metrů
s k o n č i l a
v rukavicích vý-
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Ohlasy po zápasu:
Jaroslav Peřina, trenér
FK Kunice: „Myslím si, že
utkání hodně ovlivnilo to
vyloučení ve 42. minutě.
Do té doby to bylo vyrovnané utkání, my jsme se
snažili kombinovat a
zkoušeli jsme se tam
domácím dostat po stranách a myslím, že se nám
to určitým způsobem
dařilo, jen jsme nebyli
produktivní v koncovce,
byli jsme nedůrazní. Ve
druhém poločasu jsme
měli hru pod svojí kontrolou, domácí neměli ani
jednu jedinou nebezpečnou střelu, což bylo samozřejmě dané tím, že hráli
v deseti, ale my jsme měli
šancí opravdu hodně.
Některé jsme jenom naší
neschopností nebo naším
nedůrazem branky nedotáhli do konce, abychom
se alespoň snažili vyrovnat. Věděli jsme, že ve
druhém poločasu budou
domácí zatažení, že budeme hrát „do plných,“ oni
budou hrát na brejky,
hodně jsme posunuli
krajní obránce, aby nám
drželi šířku hřiště, čímž
jsme tam vytvářeli přečíslení, ze kterého vznikaly
centry, ale my jsme z nich
bohužel nedokázali zakončit. Když člověk prohraje,
tak vždycky úplně spokojený být nemůže, najdou
se tam nedostatky, ale
myslím, že to, co jsme si
řekli v kabině, jsme plnili a dneska
nám malinko nebylo nakloněno to
fotbalové štěstí, abychom vstřelili
branku a ten zápas alespoň remizovali.“

který se zranil při tréninku. K dispozici
nebude ani dvacetiletý ´dravec´
Zdeněk Kasýk. Tomu v přípravě jeden
z obránců Staňkova ´prošlápl´ koleno,
poranil vnitřní vazy a týmový lékař
nařídil tři týdny klidu.
Vypadá to, že si premiéru na Střelnici
odbude na hrotu Petráček. „To není
jediná varianta, ještě mám v hlavě
dvě možnosti, uvidíme po tréninku a
jaký bude zdravotní stav kádru. Myslím ale, že oproti utkání s Roudnicí
nějaká změna v sestavě proběhne. Do
zápasu jdeme s odhodláním vyhrát,
ale nečeká nás nic jednoduchého.

Chomutov začal jaro dobře a má
nepříjemné mužstvo. Připravit se
musíme na vysoké hráče soupeře,
který má nebezpečné standardky.
Navíc nám chce oplatit podzimní
porážku," říká trenér. V top formě po
zlomenině malíčku ještě bohužel není
Petr Mužík. „Petr je pro nás nepostradatelný, ale ještě mu chybí fyzička. V
Roudnici vydržel sedmdesát minut, ale
každým dnem je to lepší," dodává.
Jiskra se ještě snaží dotáhnout do
zdárného konce příchod slovinského
obránce Nina Dirnbecka.
Na sobotní duel sedmého týmu třetí

Nebyl to sice takový příděl, jako sedm
nula na podzim, ale důvod ke spokojenosti není žádný. ´Benfika´ v prvním
utkání jara po zmatcích s registrací,
které deset minut před výkopem
vyřadily z duelu stopera Michala
Pavlíčka, nestačila na zkušenou Slavii
Vejprnice. Ta si na domažlické
´umělce´ v pohodě dokráčela pro až
příliš snadnou výhru.
Domácí na úvod předvedli dvě svižné
kombinace, ale ohrozit Slováčka v
bráně jim defenziva Slavie nedovolila
a až na dvě či tři střely to tak zůstalo
po celý zápas. Hosté byli důraznější a
nebezpečnější, hlavně ze standardek.
Po sedmi minutách hry se Jiskře připomněl její odchovanec Paul. Hosté
po jeho DOROST
střele zahrávali roh a vzápětí
druhý. Každý čpěl gólem. V 11. minutě domácí obrana chybovala při kombinaci s gólmanem a ten musel jít do
tvrdého a bolestného souboje s dotírajícím Paulem. V 18. minutě předvedla Benfika pěknou akci, když Tumpach
doběhl zdánlivě ztracený míč, vrátil jej
na Vísnera, ale Waldmann na centr
nedoskočil. Po půlhodině hry Frei
dvakrát podržel Jiskru. Nejprve vychy-

tal Lhotku, který se před ním náhle
zjevil, poté na něm ztroskotal Kritl. Ve
39. minutě se po straně ´prokombinovali´ Buršík s Tumpachem, který
dokázal odcentrovat do ´ohně´, ale
před Hoškem odkopl Sulek. Těsně
před závěrečným hvizdem podnikli
hosté útok, jeden z nich byl faulován,
což zřejmě pomezní sudí signalizoval
hlavnímu. Ten ponechal výhodu,
kterou Puhlovský v leže využil, protože
domácí hráči vidouce pohyb praporku
přestali hrát – 0:1.
Po návratu z kabin se hrálo v režii
hostů, kteří zatlačili domácí na polovinu. Výsledkem byly dvě branky. První
dal v 52. minutě Grätsch z trestného
kopu pěknou střelou přes zeď, druhou
přidal po brejku o deset minut později
Lhotka, když Paul pláchl obráncům a
před Freiem nahrál do strany nabíhajíDorost
starší:
címu Lhotkovi,
který
skluzem poslal
míč do brány – 0:3.
Až pak si sáhl na balon i vejprnický
brankář, ale hlavička Stróže po Šinálově rohu skončila na brance. S blížícím
se koncem se na hřišti zajiskřilo.
Vendetě za předešlé zákroky neunikl
Tumpach, který se osamocen marně

ligy s šestým Chomutovem je na
Střelnici nachystáno hlavní hřiště s
přírodní trávou. Výkop je ve 14.30
hodin. Utkání řídí sudí Makovička s
asistenty Průchou a Rejžkem.
Dosavadní vzájemná bilance:
12.11.2011 ČFL 14. kolo Domažlice –
FC Chomutov 4:1, 09.06.2012 ČFL 31.
kolo FC Chomutov – Domažlice 1:0,
24.11.2012 ČFL 16. kolo Domažlice –
FC Chomutov 2:2, 17.04.2013 ČFL 33.
kolo FC Chomutov – Domažlice 2:1,
17.08.2013 ČFL 2. kolo FC Chomutov
– Domažlice 0:1.
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bil v útoku s obránci. Několik ostrých
zákroků na něj zůstalo bez trestu, ale
když musel být mladý útočník Jiskry
po faulu Heinda odveden z plochy na
ošetření, změnil sudí Mazán názor a
vejprnického ´řízka´ přece jen vyloučil.
Jenomže ani z přesilovky domácí
nevytěžili zhola nic, navíc byl v dalších
minutách beztrestně zraněn loktem v
obličeji mladý Šimůnek, a protože se
nezdržel komentáře na adresu benevolentního sudího, byl rovněž vyloučen.
Domažlice B: Frei – Kalný, Strož,
Buršík, Waldmann, Tumpach, Vísner
(80. Hlaváč), Šinál, Lešek, Hošek,
Kubr. Trenér: Fořt.
Vejprnice: SlováčekŽÁCI
– Heindl, Havránek, Sulek, Černý (75. Milota), Hora,
Lhotka (85. Kuhajda), Kristl (75.
Šámal), Grätsch, Puhlovský, Paul.
Trenér: Dejmek.
Branky: 45. Puhlovský, 49. Grätsch,
58. Lhotka. Rozhodčí: Mazán. ŽK: 0:1.
ČK: 1:1. Diváci: 80.

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

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

10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
7
6
5
4
3
1

4
3
3
5
4
4
4
3
5
4
7
6
3
5
4
5
3
4

4
5
5
4
5
6
6
7
6
7
5
6
8
7
9
9
12
13

32: 16 34
32: 21 33
32: 23 33
29: 22 32
36: 24 31
31: 24 28
27: 21 28
25: 17 27
23: 30 26
29: 27 25
21: 19 25
25: 22 24
25: 35 24
22: 25 23
27: 33 19
28: 36 17
15: 34 12
13: 43 7

( 7)
( 6)
( 6)
( 5)
( 4)
( 1)
( 1)
( 0)
(-1)
(-2)
(-2)
(-3)
(-3)
(-4)
(-8)
(10)
(-15)
(-20)
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Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
16. kolo: Čáslav-Admira Praha 2:1, Jirny-Chomutov
3:2, Zápy-Roudnice nad Labem 1:1, Převýšov-Karlovy
Vary 1:2, Domažlice-Kunice 1:0, Kolín-Štěchovice 3:0,
Chrudim-Horní Měcholupy 2:1, Králův Dvůr-Sparta
Praha B 1:2, Meteor Praha-Strakonice 2:1.
18. kolo: Čáslav-Jirny 1:1, Admira Praha-Zápy 1:1,
Chomutov-Převýšov 3:0, Roudnice nad LabemDomažlice 2:1, Karlovy Vary-Kolín 1:4, Kunice-Chrudim
0:1, Štěchovice-Králův Dvůr 2:2, Horní MěcholupyMeteor Praha 0:0, Sparta Praha B-Strakonice 2:0.
19. kolo: Sparta Praha B-Čáslav 10:15 NE, Strakonice
-Horní Měcholupy 10:15 SO, Meteor Praha-Štěchovice
10:15 NE, Králův Dvůr-Kunice 14:30 SO, ChrudimKarlovy Vary 10:15 SO, Kolín-Roudnice nad Labem
14:30 NE, Domažlice-Chomutov 14:30 SO, PřevýšovAdmira Praha 10:15 NE, Zápy-Jirny 14:30 NE.
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pár závarů bylo před oběma brankami
k vidění. Jako první zahrozili hosté, po
centru z levé strany chyběl Leitlovi jen
krůček k tomu, aby dosáhl na míč.
Roudnice odpověděla střelou Holuba
nad. V 16. minutě hledal domácí Kabele v malém vápně Kalaše, jeho střelu
však zblokovali zadáci Jiskry na roh.
Aktivnější byli sice svěřenci Zdeňka
Haška, ale k přímému ohrožení branky
se dlouho nedostali. To na druhé
straně vyzkoušel pozornost Pechatého
Petráček, který nechal ve 30. minutě
vyniknout domácího gólmana podruhé.
Ten jeho pokus efektně robinzonádou
vyrazil na roh. Po něm pálil těsně
mimo tyče Mužík. O tři minuty později
roudnický Holub ´vymíchal´ tři protihráče, ale ten poslední stačil jeho
přihrávku do ´gólovky´ překazit. Defenziva hostujícího celku stačila zblokovat i pokus Mujagiče. V závěru poločasu o sobě daly vědět i Domažlice. V

dobré pozici ale netrefil prostor mezi
tyčemi Bauer a po přihrávce Leitla pálil
Braun jen do Petráška.
Skóre se poprvé měnilo v 54. minutě,
kdy po levé straně unikl Mujagič, v
koncovce zachoval chladnou hlavu a
po kličce Houdkovi zakončil do prázdné
branky – 1:0. Vhodnou příležitost k
zakončení prováhal v 65. minutě Křeček, takže druhý gól SK nepřidal, a
pokus Kabeleho mířil jen do středu
branky. V 70. minutě pronikl po levé
straně domácích Petráček, Pechatý mu
včasným vyběhnutím zmenšil úhel a
nebezpečí zažehnal. Horko bylo roudnickému strážci tyčí i o chvíli později,
kdy po rozehraném rohu hlavičkoval
opět Petráček mimo. Zatímco penaltový zákrok na domažlického Bártu a
ostrý faul na Mužíka v první půli hlavní
sudí Vnuk přešel, v 79. minutě viděl
nedovolený zákrok na Kalaše a Křeček
se z penalty nemýlil – 2:0. V závěru

zdramatizoval utkání Daniel Mateusz
Pyrka, který unikl po pravé straně a
jeho přihrávku před branku si srazil do
vlastní sítě roudnický brankář Petrášek
– 2:1.
Příští sobotu od 14.30 hodin Jiskra
hostí Chomutov.
SK Roudnice nad Labem: Pechatý –
Šimkovský, Petrášek, Veselý, Šraga –
Mareš (89. Krystan), Křeček – Kabele
(90. Kratochvíl), Holub, Mujagič (77.
Kučera) – Kalaš (85. Čížek).
Jiskra Domažlice: Houdek – D.
Pyrka, Růžička, Bauer, M. Pyrka – Leitl
(83. Vojtko), Braun, Javorský (83.
Marič), Bárta – Mužík (75. Bezděk),
Petráček.
Branky: 54. Mujagič, 79. Křeček z PK
– 87. vlastní (Petrášek). ŽK: 1:0 (67.
Mareš). HR: Vnuk – Štefan, Hocek.
Diváci: 215.

Zdeněk Hašek, trenér Roudnice:
„Domažlice byly na první kolo hodně
těžký soupeř. Nechci se nějak zastávat
hráčů, ale my se dva měsíce na něco
připravujeme a pak vypadá terén tak,
jak vypadá. Hřiště se nedá kropit,
válcovat, vegetaci neporučíte. Ale je
fakt, že nám terén nenahrál. Bylo to
spíš vítězství vůle než umění. Nemáme
tak soubojové mužstvo jako soupeř,
přesto jsme to zvládli. Bylo to však
těžké a stálo to hodně sil. Utkání
nebylo na pohled hezké, bylo spíš o
standardních situacích. V prvním
poločase jsme měli štěstí, že se to
dvakrát odrazilo tak, že Domažlice
nemohly zakončit, ve druhé půli zase
naopak. Pomohl nám první gól. Něco
jsme si řekli v kabině a vyšlo to, Muja
se trefil. Hráči se vydali, ale vím, že je
v nich víc. Byli trochu zabrzdění. Umíme hrát lepší fotbal. To přijde s terény
a klidem."
Abid Mujagič, střelec gólu Roudnice: „Na tom terénu bylo docela
těžké kombinovat, míč hodně odskakoval. Nemohli jsme hrát to, co jsme
předváděli v přípravě. Za gól jsem rád,

mám za sebou těžké období, pomůže
mi to do dalších zápasů. Hlavní ale je,
že pomohl týmu a my máme tři body."
Stanislav Purkart, trenér Domažlic: „Nemyslím si, že jsme přijeli s
výrazně defenzivní taktikou. Hráli jsme
to, co jsme si řekli. Čekali jsme, že se
domácí budou tlačit dopředu. Takticky jsme to sehráli
dobře, Roudnici jsme do
ničeho nepustili, naopak
jsme sami měli dvě tutovky.
Vyhrál šťastnější tým. Ta
prohra mě mrzí spíš z
toho pohledu, že jsme
dostali zbytečné góly,
které bychom dostávat neměli. Co se
týče ambicí, tak chceme hrát pohledný
fotbal, čeřit vody nahoře, ale uvidíme,
jak se soutěž rozjede."
„Utkání bylo vyrovnané a myslím, že i
remízové. Bylo to z obou stran velmi
taktické, především v prvním poločasu.
Soupeři jsme v první půli prakticky nic
nedovolili. Sami jsme měli dvě šance,
které jsme ale neproměnili," hodnotí
kouč průběh utkání.
Všechny branky padly až ve druhém

poločase. V dresu Roudnice se krátce
po změně stran trefil Mujagič a v 79.
minutě z penalty zvýšil Křeček.
„Čekali jsme na brejk, ten ale nepřišel.
Poté jsme bohužel nezvládli jednu
situaci, ze které byla zbytečná penalta.
Domácí se dostali do dvoubrankového
vedení a to rozhodlo," vrací se Purkart
k nejdůležitějším momentům sobotního zápasu.
„Ke konci jsme vrhli všechny síly do
útoku. Skóre se nám ale už podařilo
jen zkorigovat," dodává kouč, který
byl ale jinak s výkonem svého týmu
poměrně spokojen.
„Co se hry týče, převedli jsme to, co
jsme chtěli. Musím říct, že jsme velmi
dobře bránili. To samé se nedá říct o
útoku. Sehráli jsme smolné utkání,"
shrnuje trenér.
Jediným mužem v útoku Jiskry byl
Tomáš Petráček, který v zimě přišel z
Plzně. „Tomáš nezklamal. Na hrotu byl
sám a měl tam dobré okamžiky i
přesto, že jsme málo doplňovali útok,"
dodává Stanislav Purkart.

Fotbalisté domažlické Jiskry jsou v
domácím prostředí nejúspěšnějším
týmem České fotbalové ligy. Potvrdit
tuto bilanci, kterou kromě Viktorie
Jirny po podzimu nemá žádný z osmnácti týmů soutěže, chtějí svěřenci
trenéra Stanislava Purkarta v sobotu s
Chomutovem.
Na Domažlice po přesunu časů utkání z
nedělního dopoledne na sobotní odpoledne už sice na podzim nechodilo tolik
diváků, ale ty, kteří chodit mohli, Mužík
a spol. potěšil sedmi výhrami. Pouze
jednou se zapíjel žal a jednou se remizovalo. ´Kouzlo´ Střelnice si tabulkový
soused Domažlic uvědomuje. Vždyť jej

vede bývalý Purkartův asistent Robert
Vágner. „Jiskra je doma extrémně
nebezpečná ze standardních situací,
musíme se vyvarovat zbytečných faulů
kolem vápna," říká Vágner. „Domažlice
jsou nahoře, mají doma dobré výsledky, takže tam jedeme s tím, abychom
neprohráli a uhráli nějaký bod." A
třinecká posila FC Radek Szmek jej po
klubový web doplňuje: „Musíme začít
hlavně bojovností a doufáme, že tam
něco uhrajeme."
Chomutov přes zimu posílil Jankovský
ze Sokolova a Hruška ze Zlína. S ohledem na chomutovské nitky do Teplic a
na Slavii jsou na
soupisce
také

slavistický útočník Tafat a teplický
Čajič. V záloze operuje ghanský Kwame Adjei.
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Na úvod jara Chomutov porazil Převýšov 3:0, ale výkonem hlavně v první
půli nenadchnul. Přesně naopak to
bylo s Jiskrou. Ta měla v Roudnici pár
dobrých příležitostí, jenže je neproměnila a prohrála 1:2.
Trenér Purkart stále nemůže počítat s
hroťákem Františkem Dvořákem, jehož
žádost o prominutí zbytku trestu za
podzimní štulec otravnému soupeři z
Horních Měcholup disciplinárka zamítla.
Otazník visí nad startem Daniela Pyrky,

Stanislav Purkart, trenér Jiskry
Domažlice: „První poločas byl po delší
době z naší strany výborný, šli jsme do
vedení, myslím si, že jsme měli hru
pod kontrolou a měli další příležitosti,
soupeře jsme prakticky do ničeho
nepustili. Až do toho vyloučení jsme
hráli velmi dobře. Po tom vyloučení
jsme museli trochu ubrat ne aktivitě,

museli jsme zahustit střed pole na naší
půlce, chtěli jsme bránit a myslím si,
že se nám to dařilo. Soupeř byl dneska
velmi kvalitní a párkrát se nám tam
dostal a nás podržel dneska Martin
Ticháček. Kdo by nebyl spokojený,
když vyhraje s Kunicemi 1:0 a hrajete
celý druhý poločas v deseti. Určitě
jsme spokojeni, líbil se mi první polo-

čas, kdy jsme hráli velice aktivně a ve
druhém poločasu jsme to „ubojovali“
vůlí, úsilím, nechtěli jsme dostat gól,
bylo na hráčích vidět, že chtějí utkání
zvládnout.“

V prvním poločase dohrávaného 15.
kola se o aktivitu na štěchovickém
trávníku spravedlivě střídala obě mužstva. Ani jedno si však nevytvořilo žádnou větší gólovou příležitost, která by
diváky zvedla ze sedaček.
V úvodu druhé půle měli hosté více ze
hry. V 53. minutě ale rozhodčí Drahoslav Drábek ukázal Domažlicím červenou kartu. Západočeský brankář Martin
Ticháček musel odejít do šaten poté, co
vyběhl proti domácímu Markovi Šittichovi, který byl připraven ke střele, a srazil

ho.
Jiskra se musela stáhnout na svoji
polovinu, aby se ubránila nepříliš přesvědčivému štěchovickému ofenzivnímu
tlaku. Chodové tak bez větších problémů zvládli udržet bezgólovou remízu do
závěrečného hvizdu.
„S první půlkou sezony jsme se chtěli
rozloučit bez prohry a jsem rád, že se
nám to nakonec podařilo," pochválil své
svěřence trenér Západočechů Stanislav
Purkart.
Jiskra Domažlice drží po posledním

utkání podzimní části ČFL šestou příčku
v tabulce a na první Čáslav ztrácí jen
čtyři body.
Rozhodčí: Drábek. ŽK: 2:2. ČK: 0:1.
Diváci: 200.
Domažlice: Ticháček – Knakal, Chocholoušek, Bauer, Beránek, M. Pyrka –
Leitl (90. Kasýk), Mužík (91. Bláha),
Došlý (57. Houdek – gólman), Bárta
(81. D. Pyrka) – Bezděk (84. Braun).
Trenér: Stanislav Purkart.

Do přípravy Jiskry se zapojil i Vojtko
Jen krátká uvítací řeč v kabině a pak
hned do práce. Tak vypadal úvod prvního tréninku zimní přípravy fotbalistů
Jiskry Domažlice.
Z podzimního kádru chyběl Bauer, jehož
čekají zkoušky, delší pobyt doma v
Polsku mají povolen bratři Pyrkové.
Chocholoušek se připravuje s Viktorií
Plzeň, Knakala chce mateřský Most
prodat za částku, kterou Jiskra nehodlá
akceptovat, a tak hráč jedná o své
budoucnosti. „Dále dnes chybí Petr
Došlý, který má absolvovat testy v
druholigovém Sokolově. Tam začínají s
přípravou 11. ledna, v dalších čtrnácti
dnech se uvidí," říká trenér Jiskry Stanislav Purkart. Jeho svěřence nyní čekají
čtyři tréninky v týdnu a jeden v sobotu.
Ty budou později nahrazeny přípravnými zápasy (Vltavín, Koloveč, Bogen,

Kötzting, Rokycany, Chotíkov a Táborsko).
Úvodní trénink na Střelnici absolvoval
Pavel Javorský, který už kdysi za Jiskru
hrál a na podzim působil v divizním
Chebu. Přípravu v Domažlicích zahájil
mladý Milan Lucák z Kolovče, odkud by
měl co nevidět přijít i Jan Milota. Nováčkem je mrákovský Ivo Vojtko, který
působil v dorostu Viktorie Plzeň a poté
na Doubravce. „Jiskra mě oslovila, zda
bych to nechtěl v přípravě zkusit. Dnešní trénink byl bez problémů, jsem na to
zvyklý ze Senca. Dohoda je, že tu budu
měsíc na testech, pak se uvidí," říká
devatenáctiletý krajní záložník.
Mezitím, co skupinka hráčů pod vedením asistenta trenéra Pavla Wolfa absolvovala posilovací cviky, na opačné
straně hřiště si dávali do těla brankáři
vedení zkušeným Petrem Huttou, který
byl během podzimu za svoje výkony v

bráně SV Obertrübenbach pětkrát v
sestavě kola! Chyběl pouze Ticháček,
jinak trénovali Houdek, Bratanič, Čapský, Krhoun, z Německa vracející se
Frei a Mleziva. Tomu stačilo pár tréninků na podzim a vše, co na něm odborníci obdivovali, má zpět, včetně rychlosti a reflexů. „Začínám přípravu, rád
bych na jaře zase chytal, nejlépe někde
v Německu," prozrazuje někdejší brankářský talent Domažlic.
První trénink si nenechala ujít ani řada
zvědavých fanoušků, ty však zaskočila
zavřená restaurace. Dosavadní nájemce, s nímž byli diváci během podzimu
spokojeni, byl totiž dle informací z
dějiště tréninku nahrazen.
V týdnu měli hráči Jiskry absolvovat
kondiční testy a první z tréninků na
vytrvalost a sílu.

Fotbalisté druholigového Vltavínu se v
sobotu cestou na soustředění do
Mariánských Lázní mezi přípravnými
zápasy s prvoligovými Bohemians
1905 (11.1. – 0:3) a Spartou (29.1.)
stavěli v Plzni, aby v Doubravce vyzvali někdejšího soka z divize a České
fotbalové ligy, domažlickou Jiskru. Ta i
s pozměněným kádrem opět potvrdila,
že se týmů z vyšších soutěží nebojí a
slavila vítězství 2:1.

Do branky Domažlic se vrátil Dan
Houdek. Na levém okraji obrany prodělal křest ohněm exkolovečský Jan
Milota a obstál. Předvedl několik pro
něj tolik typických výjezdů po straně,
zakončoval a při standardkách dával
tradičně tvrdě hrajícím Pražanům
´napít´.
Ligový fotbal od 70. minuty okusil i
sedmnáctiletý Milan Lucák z Kolovče.
Na pravé straně defenzivy se prostří-

dala ´polská dvojčata´.
Prostor před stoperem Markem Bauerem opět hájil mladý Ondřej Chocholoušek, který se dosud připravoval s A
týmem Viktorie. Dres Jiskry oblékl i
útočník Plzně Tomáš Petráček (20 let),
který do města, kde nám popravili
Kozinu, přišel z Hradce Králové. Nyní
se rozehrává po zranění kolene. Třetím ´viktoriánem´, jehož trenér Stanislav Purkart testoval, je podhrotový
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záložník Mladen Veselinovič (21 let)
původem z Bosny.
V měření druholigového fotbalu s
třetiligovým příjemně překvapil mrákovský Ivo Vojtko, vždyť dosud okusil
nejvýš divizi za Senco. Staronovou
tváří v domažlické sestavě je Pavel
Javorský. Hráč se zkušenostmi z Viktorie Plzeň, Sparty a Sokolova hrál na
podzim divizi v Chebu a jestli se na
Střelnici vrátil napravit si reputaci z
předchozího angažmá, pak je dle
pozorovatelů na dobré cestě…

Vltavín měl zpočátku převahu, byla
znát větší sehranost. Asi po deseti
minutách se ale síly vyrovnaly a do
šancí se dostávali oba soupeři. Po
půlhodině Chodové pěkně přenesli hru
ze strany na stranu, akce pokračovala
přihrávkou na střed a Milan Braun se
jako za starých dobrých časů střelou
zpoza šestnáctky trefil přesně k tyči –
0:1.
Do druhé půle oba trenéři prostřídali.
Vltavínu patřila čtvrthodina, výsledkem
byla vyrovnávací branka. Při dalších
dvou brejcích si dobré zákroky připsal
´Houdini´ v bráně Domažlic. Pak se
síly vyrovnaly a také kvíčovický gól-

man Lokomotivy Ladislav Čaba se
vyznamenal. Šance měl Bezděk, další
příležitost byla z dílny Veselinoviče.
Skóre se opět měnilo v 58. minutě,
kdy po centru z levé strany Lukáš
Bezděk předvedl ´variaci na Zlatana´,
neskutečnou patičkou vymetl šibenici a
zařídil Jiskře výhru – 1:2.
Domažlice I.: Houdek – M. Pyrka,
Bauer, Chocholoušek, Milota – Braun,
Javorský, Leitl, Mužík – Veselinovič,
Petráček.
II.: Houdek – D. Pyrka, Bauer, Chocholoušek, Milota – Javorský, Bezděk,
Braun (70. Lucák), Vojtko, Veselinovič,
Zdroj Domažlický deník
– Dvořák.

Domažlice A – Koloveč A 5:3 (2:3)
V první půli padesátku diváků zahřálo
pět gólů. Do vedení šla Jiskra, když
Mužík proměnil penaltu přísně nařízenou za Bukovského hru rukou – 1:0.
Slavoj bez Tesaře laborujícího s kotníkem hrozil zejména rychlým Šperlem,
který po deseti minutách hry potrestal
chybu defenzivy Domažlic. Když pak ve
25. minutě Bukovského napodobil na
druhé straně stoper Bauer, a Tomáš
Došek penaltu proměnil, vedli hosté
2:1. O deset minut později znovu

Mužík vyrovnal, když se k němu ve
vápně odrazil míč po Leitlově centru ze
strany. Poté bylo k vidění několik šancí
na obou stranách skóre se ale měnilo
až ve 41. minutě, když hosté provedli
rychlý výpad do obrany, Šperl přihrál
Kadlecovi a ten prostřelil Ticháčka –
2:3.
Do druhé půle oba soupeři vystřídali
brankáře a hosté navíc i hráče ve
středu hřiště, kde se za agilní Baxu a
Lucáka dostali do hry Šimr a debut v
přípravě si odbyl Černohorský. Domácí
favorit tak získal převahu, kterou
nakonec vyjádřil třemi góly. Na 3:3 z
dorážky vyrovnal Braun, tentýž hráč v
81. minutě poslal Jiskru do vedení,
když jeho gólu předcházelo pěkné
zpracování Bártova pasu mladičkým
Buršíkem a přesná přihrávka. Protože
hostům v závěru docházely síly, prosadil se ještě Bezděk, který se pěkně

prokličkoval mezi trojicí hráčů Kolovče.
Hosté měli tři velké šance, ale Šperl
jednou mířil nad, podruhé jeho střelu
Houdek vyrazil. Neuspěl ani Bukovský
po průniku hřištěm.
Dalším soupeřem, který prověří Jiskru
v zimní přípravě, bude v pátek 31.
ledna od 18:30 hodin TSV Bogen. V
týmu účastníka čtvrté nejvyšší německé soutěže se už na Střelnici objeví
středopolař Lukáš Hutta, syn trenéra
domažlických gólmanů. Měření české
třetí ligy s německou Bayernligou bude
řídit mezinárodní rozhodčí Pavel Královec.
Jiskra Domažlice: Ticháček (46.
Houdek) – Milota (70. Šimůnek),
Bauer, Javorský, D. Pyrka – Leitl (70.
Tumpach), M. Pyrka (70. Strož),
Braun, Mužík (60. Buršík), Bárta –
Bezděk.
Zdroj Domažlický deník

Tvrdá dřina, prokládaná přátelskými
utkáními, noví hráči na testech. Tak
vypadá zimní pauza v podání většiny
týmů ČFL, domažlické Jiskry nevyjímaje.
Příprava Chodům začala šestého ledna
a doposud se svěřenci trenéra Purkarta věnovali především fyzické přípravě.
„Jsme na vrcholu hrubé přípravy, což
znamená, že končíme fázi, kterou jsme
začali šestého ledna a trvala dva týdny. Potom jsme měli týden soustředění
v domácích podmínkách. Tento týden
tým absolvuje poslední dva kondiční
tréninky a poté bychom se už měli
věnovat herním záležitostem," říká
lodivod Domažlic Stanislav Purkart.
Domažlice v dosavadním průběhu
zimní přestávky zatím absolvovaly dvě
přátelská utkání. Druholigový Vltavín
zdolaly 2:1 a lídra krajského přeboru
Plzeňského kraje Slavoj Koloveč 5:3.
„Z prvního utkání s Vltavínem mám
velmi dobrý pocit. Byl to z naší strany
dobrý zápas i přes to, že jsme do něj
šli po čtrnácti dnech kondiční přípravy.
V utkání jsme měli k dispozici hráče z

plzeňské Viktorky. I když herní projev
nebyl zcela sourodý, vypadlo to
dobře," vrací se Purkart k prvnímu
zápasu.
Menší spokojenost panovala po utkání
s Kolovčí. „Na Koloveč jsme šli po
náročném soustředění. S prvním poločasem jsem nebyl spokojen. Hráli jsme
naivně, zbytečně jsme inkasovali.
Druhý poločas už byl lepší, zjednodušili a zrychlili jsme hru a vstřelili tři
branky," říká kouč.
Stejně jako ostatní celky ČFL, i Domažlice přes zimu pracují na personálním obsazení své kabiny. „Pořád je
před ligou čas, ještě můžeme zkoušet.
V těchto dnech očekáváme příjezd
jednoho chorvatského a jednoho
slovenského hráče," komentuje Purkart situaci ohledně svého kádru a
dodává: „Přejeme si příchod kluků z
Viktorky – Chocholouška (Chocholoušek již na podzim v Domažlicích
působil a do zimní přípravy si jej stáhla
mateřská Viktoria Plzeň, pozn. red.) s
Petráčkem."
Z Domažlic však někteří hráči i odešli,

což se týká jak zmíněného Chocholouška, tak i útočníka Petra Došlého,
který uspěl na testech v druholigovém
Sokolově. „Jinak zůstal kádr pohromadě. Ještě pořád probíhají jednání s
Martinem Knakalem, který u nás hostoval z Mostu. Uvidíme, jak to dopadne. Tým by měl zůstat tak, jak je, a
navíc jej chceme trošku doplnit. Přišel
Pavel Javorský ze Sokolova, který u
nás na testech uspěl a zůstane,"
upřesňuje Purkart.
Jiskru čeká ještě pět přátelských utkání, ve kterých budou domažličtí především zkoušet nově příchozí hráče.
„Poslední dva zápasy se už poté budou
trochu podobat taktikou i sestavou té
mistrovské," uzavírá kouč šestého
celku ČFL.
Domažlice mají v pátek 31. ledna od
18.30 hodin na programu zápas s
německým Bogenem, ásledovat budou
duely s Kötztingem, s Rokycany a
Chotíkovem. Generálkou na jaro bude
zápas s Táborskem, druhým týmem
Fotbalové národní ligy.

Loko Vltavín – Jiskra Domažlice
1:2 (0:1)

Domažlická Jiskra, druhý nejúspěšnější
klub kraje, tuto zimu na svoje fanoušky nezapomíná. Ti mohou v zimní
přípravě sledovat rodící se tým pro
jarní boje v České fotbalové lize. V
sobotu na závěr soustředění Chody
prověřil lídr krajského přeboru z Kolovče.
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Dvanáctý tým Bayernligy z 85 km
vzdáleného Bogenu byl v pátek soupeřem třetiligové Jiskry. Zatímco Domažličané trénují od začátku ledna, německý tým má za sebou první týden
hrubé přípravy a zápas na Střelnici byl
prvním setkáním s balonem od podzimu.
Jiskra Domažlice – TSV Bogen 6:3
(3:1)
Jiskra byla v domácím prostředí lepší,
už ve 2. minutě se prosadil jeden z
´viktoriánů´ v její sestavě Petráček –
1:0. Brzy poté brankář Bogenu Trozenko likvidoval hlavičku výtečného Brauna, který se po čtvrthodině hry přece
jen prosadil – 2:0. O dvě minuty později to bylo už 3:0, když Petráček
proměnil sólo, dle diváků stojících u
branky Trozenka z ofsajdu. Pomezní
sudí ale stejně jako v případě první
branky nechal připaženo.
Až poté se osmělili hosté, střela Lukáše
Hutty, jarní posily Bogenu ale za zády

Houdka neskončila. Neujal se ani
pokus hrajícího kouče Bogenu a se 14
góĺy nejlepšího střelce týmu Floriana
Srepela. Ten se ale brzy poté přece jen
dočkal, když ve 35. minutě upravil na
poločasových 3:1.
Do druhé půle oba týmy prostřídaly. Po
dvou minutách nebezpečně pálil srbský
fotbalista Do, který na testech v Domažlicích zatím působí dobrým dojmem. Až pak se rozehráli i hosté,
poměr sil se vyrovnal. Jejich silnou
zbraní byly rychlé přechody do útoku.
Domácí často hrozili Bezděkem. V 64.
minutě se z trestného kopu trefil Mužík. Poté, co hřiště opustil Javorský,
který přenechal místo Lucákovi, Jiskra
po špatném odkopu inkasovala z kopačky Meyera – 4:2.
V 83. minutě snížil Ranzinger na 4:3,
ale vzápětí si smolnou chvilku vybrala
brankářská dvojka hostů, od které se
po Braunově ráně do břevna odrazil
míč a skončil za čárou – 5:3. Tři minu-

ty před koncem zahrávaly Domažlice
roh a hlavičkující Bauer probudil svoje
kladivo – 6:3. V samém závěru ještě
hosté u sudího Královce marně reklamovali Milotovu údajnou hru rukou.
Jiskra Domažlice I.: Houdek – M.
Pyrka, Růžička, Bauer, D. Pyrka –
Javorský Braun – Leitl, Bárta, Do –
Petráček.
II. Ticháček – M. Pyrka, Růžička,
Bauer, Milota – Bezděk, Javorský (67.
Lucák), Braun, Mužík, Do – Dvořák.
TSV Bogen: Trozenko – Albrecht,
Müller, Edsperger, Köglmeier – Hutta,
Renner, Geiger (hr. trenér), Artmann,
– Schrepel (hr. trenér), Andy Meyer.
Střídali: Stefan Meyer, Ranzinger,
Grabl, Süss.
Branky: 2. a 17. Petráček, 15. a 85.
Braun, 64. Mužík, 87. Bauer – 31.
Schrepel, 67. Meyer, 83. Ranzinger.
HR: Královec. Diváků: 80.

Nebyl to pouze další obyčejný přátelský zápas. K vidění bylo i pomyslné
střetnutí žáka s učitelem, kteří do
úterního utkání šli jako trenéři svých
mužstev.
Není totiž bez zajímavosti, že současný
trenér Domažlic Stanislav Purkart
působil coby mladý pravý záložník
právě pod vedením Zdeňka Michálka,
současného lodivoda Doubravky, ve
Viktorii Plzeň.
V sezoně 1993/1994 společně vybojovali páté místo v Gambrinus lize, což
byl jeden z největších úspěchů plzeňského fotbalu.
O dvacet let později se obě výrazné
postavy plzeňského fotbalu potkaly
znovu a oba jako trenéři. Úterní přátelské utkání v Plzni mezi Michálkovou
Doubravkou a Purkartovými Domažlicemi skončilo nerozhodně 1:1. „Viděli

jsme klasické přípravné utkání. Mrzí
mě, že v některých fázích zápasu
nedokážeme zklidnit hru. Je to způsobeno i tím, že nám nyní chybí zkušení
hráči jako třeba Petr Mužík a další,"
míní kouč Domažlic Stanislav Purkart.
První gól utkání vstřelil domácí exligista Róth po chybě v rozehrávce Domažlic a snadno se tak dostalo do
vedení. Domažlice vyrovnaly brankou
Františka Dvořáka. „Ke konci jsme se
dostali do několika šancí, utkání jsme
měli vyhrát. Na druhou stranu jsme ale
udělali několik zbytečných chyb,"
litoval trenér Purkart. Trenér Domažlic
byl i přesto spokojený: „Líbilo se mi
tempo hry, předvedli jsme i pěkné
akce. Den před utkáním jsme se věnovali na tréninku rychlosti, takže hráči
byli malinko unavenější. Utkání splnilo
svůj účel."

I trenér Doubravky Zdeněk Michálek
ocenil tempo, ve kterém se zápas
odehrál. „Bylo vidět, že Domažlice nás
převyšovaly v rychlosti i ve fotbalovosti," říká Zdeněk Michálek. „Na druhou
stranu musím říct, že jsme sehráli
dobré utkání po taktické stránce,
výsledek je pro nás povzbuzením do
další přípravy, oceňuje zkušený trenér.
Oba týmy čeká ještě druhá polovina
přípravy. Domažlicím odřekly zápasy
Karlovy Vary a Sokolov. Příští týden tak
doma hrají s Rokycany. Několik zápasů
má za sebou i Senco. „Porazili jsme
vysoko dorost Viktorie Plzeň, Spálené
Poříčí a Příkosice. Nyní nás čekají těžší
utkání proti Kolovči a Karlovým Varům," uvedl doubravecký kouč Zdeněk
Michálek.

J. Domažlice - FC Rokycany 4:0
(0:0)
Branky: 63. a 74. Bauer, 67. Petráček,
84. Pyrka M.
Sestava Jiskry: Ticháček- Vojtko, Růžička, Bauer, Pyrka D. - Bezděk, Javorský, Marič, Bárta - Bláha, Petráček.

Do druhé půle nastoupili: Houdek,
Braun, Leitl, Pyrka M., Kasík, Buršík.
V 74. minutě šel za zraněného Javorského do pole Ticháček.
Rozhodčí: Červený - Fr. Cihlář - Šporer.
Jiskra Domažlice - Chotíkov 4:1

(3:1)
V předposledním přípravném utkání na
jarní sezonu porazilo Áčko Chotíkov
4:1 po poločase 3:1.
Branky: 6. Petráček, 17.Braun,
27.Bárta, 86.Bauer - Puchmertl.

Domažlice v Roudnici neuspěly
Do jarních odvet vstoupili fotbalisté SK
Roudnice výhrou, když v 18. kole ČFL

na stadionu Pod Lipou porazili nebezpečné Domažlice. Ty dorazili bez
distancovaného kanonýra Dvořá-
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Jiří Pojar

ka a gólmana Ticháčka. Domácí byli
aktivnější, ale zároveň i šťastnější.
Od úvodu se hrál opatrný fotbal, i když

