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Divize, sk. A
24. kolo: Hořovicko-Táborsko B 1:0, Hvězda Cheb-Benešov
1:2, Nová Ves-Český Krumlov 3:3, Rokycany-Milevsko 3:3,
Čížová-Písek 2:0, Zličín-ZČE Plzeň 2:0, Jindřichův HradecTachov 1:2, Sušice-Doubravka 1:2.
25. kolo: Sušice-Hořovicko 1:0, Doubravka-Jindřichův Hradec
3:3, Tachov-Zličín 6:0, ZČE Plzeň-Čížová 3:1, Písek-Rokycany
2:0, Milevsko-Nová Ves 1:4, Český Krumlov-Hvězda Cheb 5:2,
Benešov-Táborsko B 3:2.
Následující 26. kolo:
Hořovicko-Benešov 17:00 SO, Táborsko B-Český Krumlov
10:15 NE, Hvězda Cheb-Milevsko 17:00 SO, Nová Ves-Písek
10:15 SO, Rokycany-ZČE Plzeň 15:00 SO, Čížová-Tachov 17:00
SO.

www.fotbal.domazlice.cz
Číslo 45/2014 vydané 16.5.2014 - redaktor Vojtěch Kotlan

Krajský přebor
24. kolo: Klatovy-Vejprnice 0:5, Bolevec-Stod 1:3, ChotíkovNepomuk 5:1, Rokycany B-Přeštice 2:3, Holýšov-Luby 1:1, PK
4:2, Hor.Bříza-Koloveč 3:3, PK 7:6, Rapid-Příkosice 2:2, PK
2:3, Horažďovice-Domažlice B 1:0.
25. kolo: Horažďovice-Klatovy 1:3, Domažlice B-Rapid 5:3,
Příkosice-Hor.Bříza 3:4, Koloveč-Holýšov 1:0, Luby-Rokycany B
1:0, Přeštice-Chotíkov 0:2, Nepomuk-Bolevec 2:0,Stod-Vejprnice 3:1.
Příští 26. kolo:
Klatovy-Stod 17:00 SO, Vejprnice-Nepomuk 18:00 PÁ, BolevecPřeštice 17:00 SO, Chotíkov-Luby 14:30 SO, Rokycany BKoloveč 17:00 NE, Holýšov-Příkosice 17:00 NE.

I. A třída
24. kolo: Chlumčany-M.Touškov 6:3, Nýřany-Křimice 0:5,
Svéradice-Staňkov 0:3, Nýrsko-Černice 2:0, Rozvadov-Zruč
3:0, Senco B-Sp.Poříčí 2:0, Ch. Újezd-Žihle 3:4, H. TýnMochtín 8:1.
25. kolo: H. Týn-Chlumčany 2:0, Mochtín-Ch. Újezd 2:3, Žihle
-Senco B 1:1, PK 4:5, Sp.Poříčí-Rozvadov 2:2,
PK 3:5,
Zruč-Nýrsko 4:1, Černice-Svéradice 7:1, Staňkov-Nýřany 2:2,
PK 1:3, Křimice-M.Touškov 4:1.
Příští 26. kolo:
Chlumčany-Křimice 17:00 SO, M.Touškov-Staňkov 17:00 SO,
Nýřany-Černice 16:00 SO, Svéradice-Zruč 16:00 NE, NýrskoSp.Poříčí 17:00 SO, Rozvadov-Žihle 17:00 SO.

I. B třída sk. A
20. kolo: Stříbro-Meclov 4:1, Tlumačov-Dl. Újezd 2:1, KolovečB-Zbůch 8:4, Přimda-Klenčí 1:2, Kdyně-Postřekov 2:2, PK
3:2, Ch. Planá-Tachov B 4:2, Mrákov-Heřmanova Huť 2:0.
21. kolo: Mrákov-Stříbro 1:1, PK 4:2, Heřmanova Huť-Ch.
Planá 3:2, Tachov B-Kdyně 1:2, Postřekov-Přimda 1:2, KlenčíKoloveč B 2:1, Zbůch-Tlumačov 4:1, Dl. Újezd-Meclov 5:2.
Příští 22. kolo:
Stříbro-Dl. Újezd 17:00 NE, Meclov-Zbůch 17:00 SO, Tlumačov
-Klenčí 17:00 SO, Koloveč B-Postřekov 17:00 SO, PřimdaTachov B 10:30 NE, Kdyně-Heřmanova Huť 15:00 NE, Ch.
Planá-Mrákov 17:00 SO.
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Ve 26. kole České fotbalové ligy
hostila domažlická Jiskra na Střelnici po prohře 0:3 na hřišti vedoucího Kolína další tým ze špičky
tabulky – druhou Chrudim. Hosté,
kteří využívají služeb
bývalého ligisty Radima Holuba, přijeli
s velmi kvalitním mužstvem,
převyšovali
domácí v kombinaci a
důrazu. Byli nebezpečnější i v ofenzivě, kde
hlavně po levé straně
přes aktivního Kesnera, či Váchu dělali
domácím
starosti.
Svou velkou úlohu
v mužstvu plnil i Holub, který na hrotu
útoku
zaměstnával
domažlické stopery a
nebýt výborného zákroku Ticháčka, zapsal
by se i do listiny střelců. Domácí trenér Purkart je ve
složité situaci. Mužstvo potřebuje
získávat body, aby se odpoutalo
od bodově vyrovnané části tabulky, ve které se bude rozhodovat o
několika sestupujících, ale marodka týmu, kam k Mužíkovi a Javorskému přibyl Růžička, mu výrazně
zmenšuje možnosti pracovat se
sestavou podle herního stylu
soupeřů.
Po úvodní čtvrthodině, v níž byli
domácí aktivnější a vytěžili z toho

penaltový gól, se taktovky zápasu
chopili hosté, ale dobře pracující
domažlická obrana je do šancí
nepouštěla, a když už, tak byl na
místě Ticháček. Hostům patřil i

úvod druhé půle, kdy se zaslouženě dočkali vyrovnání. Poté se oba
celky o aktivitu přetahovaly, blíže
ke vstřelení branky měli hosté,
ale do cesty se jim postavil Ticháček a tyč, takže se nakonec body
dělily.
Hned v úvodní minutě vyzkoušel
pozornost domácího brankáře
Ticháčka chrudimský Vácha a pak
se hra přenesla na polovinu hostů, ale Bártův tr. kop mířil vysoko
a
pronikající
Petráček tak

1

dlouho s balonem u
nohy ‚štrikoval,‘ až mu jej sebral
gólman Mrázek. V 10. minutě
vystihl domácí Leitl nedůraznou
malou domů kapitána Linharta,
řítil se sám proti
chrudimskému
brankáři, který jej
zastavil v rozporu s
pravidly a byl na
světě
pokutový
kop. K jeho exekuci
se postavil Braun a
střelou k levé tyči, i
když ji gólman
vystihl, nedal Mrázkovi šanci – 1:0. V
16. minutě zneškodnil
Ticháček
centr
hostujícího
Nadrchala a o tři
minuty
později
pořádně
protáhl
Ticháčka po Váchově centru hlavičkou
Kesner, ale domácí gólman stačil
konečky prstů míč vytlačit na
břevno. Hosté se však nastěhovali
na polovinu Domažlic a snažili se
o vyrovnání. Nejprve je po závaru
před Ticháčkem zastavil odpískaný ofsajd a poté pádem pod nohy
zneškodnil domácí gólman šanci
Kesnera. Ve 25. minutě zamířil z
tr. kopu ze střední vzdálenosti
vedle levé domažlické tyče
Vodrážka a o chvíli později zblokovali domácí Váchovu střelu na

roh. Když si pak Ticháček poradil s centrem
Vodrážky z levé strany,
mohlo udeřit u soupeře,
ale na Petráčkův centr
zleva, po jeho pěkné
akci, před Mrázkovou
brankou nedosáhli Vojtko, Leitl ani Dvořák a
akci zakončil útočný faul
Bauera. Po půlhodině
hry stačil Bauer odvrátit
tr. kop Mastíka a ve 37.
minutě si s hlavičkou
Luptovského bez problémů poradil Ticháček.
Vzápětí se na druhé
straně po Pokrovského
tr. kopu odrazil míč k
Dvořákovi, ale jeho
pohotový volej z šestnáctky hosté zblokovali.
Pět minut před obrátkou
odvrátil centr chrudimského Kesnera Bauer a
o chvíli později srazili
domácí centr Nadrchala
na roh. Ve 42. minutě
netrefil volejem z 20
metr ů
dom ažlic kou
branku Mastík a vzápětí
musel na druhé straně
hostující brankář odkopávat míč před dorážejícím Dvořákem. Těsně
před přestávkou našel
domácí Leitl centrem
zprava Brauna, ale tomu
v houštině soupeřových
obránců jeden z nich
míč odkopl a když se
pak pěkně proháčkoval
po levé straně domažlický Petráček a hosté jeho
centr odvrátili, ozvala se
píšťalka
rozhodčího
Berky a šlo se do kabin.
Hosté začali aktivněji i
druhý poločas, ale když
ve 48. minutě našel
Kesner opět zleva volného Váchu, ten vystřelil
volejem z 10 metrů, míč však
stačil jeden z domácích zadáků
zblokovat a Ticháček jej reflexivně nohou zastavil a se štěstím se
ho zmocnil. Domácí kontrovali jen
akcí Petráčka po levé straně, ale
jeho centr skončil v Mrázkových
rukavicích. Útočná aktivita se
hostům vyplatila v 53. minutě,
kdy Kesner našel autem Holuba
ten se uvolnil a od brankové čáry
přiťukl nabíhajícímu Váchovi,
jehož volej z 8 metrů mířil přesně
‚pod víko‘ – 1:1. Poté se sice hra
přelévala ze strany na stranu, ale

dobře pracující defenzívy ohrožení
svých gólmanů nedopustily. V 63.
minutě přečetl dobře chrudimskou hru brankář Ticháček, který
vyběhl mimo vápno, aby hlavou
odvrátil míč před nabíhajícím
Holubem. V této fázi hry se taktovky opět chopili domácí, kteří
se o čtyři minuty později hodně
zlobili, že rozhodčí nepotrestal
faul hostujícího Řezníčka na pronikajícího Kasýka, ale druhá penalta se nekopala. V 68. minutě
rozehrál tr. kop ze 23 metrů domácí Pokrovskij, ale míč
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olízl břevno chrudimské branky, pro domácí
bohužel z té nesprávné, vnější, strany.
Vzápětí se vlevo uvolnil
Bárta, našel Kasýka,
ten se snažil připravit
střelu, ale míč mu
kousek za malým vápnem jeden z hostujících zadáků ukopl.
Dvacet minut před
koncem rozehrál domažlický Leitl tr. kop
zleva, ke hlavičce se
dostal Petráček, ale
míč nasměroval kousek
vedle levé chrudimské
šibenice. Hrálo se vabank a tak v 73. minutě mohlo zahřmět na
druhé straně když
Luptovský oslovil Holuba, tento matador se
ocitl sám proti Ticháčkovi a domažlický gólman se vyznamenal,
když zcela čistě sebral
míč z nohy exligového
kanonýra a své mužstvo podržel. O dvě
minuty později vznikla
nepřehledná situace
před
chrudimskou
brankou, ale s Kasýkovým přízemním volejem ze 17 metrů si
Mrázek poradil. Další
tutovku zazdil v 77.
minutě hostující Nadrchal, který našlápl k
sólu od poloviny hřiště
a tváří v tvář Ticháčkovi trefil z 15 metrů jen
jeho pravou tyč. O
čtyři minuty později si
s Kasýkovým centrem
zprava pozadil Mrázek
a na druhé straně
zneškodnil
Ticháček
hlavičku Holuba. V 83.
minutě
nepřekvapil
Leitl z tr. kopu chrudimského
brankáře Mrázka, ale o tři minuty
později vyslal do další výborné
šance chrudimský Nadrchal Holuba, ale ten z 15 metrů zleva minul vzdálenější tyč. V 88. minutě
se prezentoval nepřesnou střelou
z šestnáctky domažlický Braun a
když na druhé straně odvrátil
Bauer centr hostujícího Nadrchala, nadechl se rozhodčí Berka k
závěrečnému hvizdu a posvětil
tak dělbu bodů z tohoto zápasu.
Branky: 11. Braun z PK - 53.
Vácha.

Za velmi nejarního počasí sledováni hodně odvážnými vodáky a
hrstkou diváků vyběhli domažličtí
fotbalisté v sobotu na dobře připravené hřiště v Horažďovicích.
Velmi mladý kolektiv domažlické
Benfiky i domácí se od začátku
snažili o kombinaci, ale ve větší
permanenci byl spíše domažlický
brankář Houdek, když ho přihrávkami domů průběžně rozehříval
především stoper Šinál. Hosté se
snažili o přihrávku přes střed
hřiště a hledali osamoceného
bijce na hrotu Jakuba Šota, ale
domácí byli na tuto hru připraveni
a sami se naopak snažili o křídelní
průniky, kdy se jim ale vzhledem
ke kluzkému povrchu nedařila
finální přihrávka. Na domácí straně se se snažil prosadit hlavně
technicky vybavený Sova , který

zásoboval domácí ofenzivu v čele
s Naušem a Janouškovcem. Ale
když se už domácí dostali přes
hostující obranu, skončil jejich
pokus mimo ´zařízení´ nebo v
rukavicích pohodáře Houdka. Ani
hosté se však moc často nepropracovali před branku Horažďovic.
Po poločase hosté ještě přidali na
kombinaci a bylo to vidět i na
přibývajících šancích, což hrubě
nelibě nesl domácí kustod, který
si na adresu mladých hráčů hostů
od plic ulevil. Škoda, že hosté
toto hulvátství nedokázali při
několika závarech potrestat. Když
ani domácí nedokázali skórovat,
zdálo se, že dojde na penaltový
rozstřel. Jenomže zhruba patnáct
minut před koncem při odkopu od
branky Jiskry trefil hostující

obránce stojícího útočníka domácích a tomu stačil krok k posunutí
míče do branky – 1:0. Hosté se
ještě nadechli k náporu. Do zakončení se dostal uzdravující se
´nezmar´ Jarina, který už snad v
závěru sezony bude fit, aby alespoň on pomohl Benfice se záchranou mezi krajskou elitou.
Horažďovice: Janda – Šedivý,
Janouškovec, M. Greger, Vachuška (85. Vrzal), Stulík, Melka (52.
Forman), Jůda, Sova, Kotrba,
Nauš (89. T. Greger). Trenér:
Melka starší.
Domažlice B: Houdek – Buršík
Kohout, Waldmann, Vísner, Šot,
Šinál, Lešek (85. Jarina), Hošek
(45. Kalný), Kubr, Bláha. Trenér:
Fořt.

Mladý fotbal

DOROST

Zdroj Domažlický deník

ŽÁCI

Dorost starší:

Rokycany - Domažlice 0:3 (0:2),
Domažlice - Stříbro 2:3 (0:1)
Dorost mladší:

Rokycany - Domažlice 3:4 (1:3)
Žáci

Starší: Domažlice - Stříbro 9:1 (6:0), Nepomuk - Domažlice 2:3 (1:3)
Mladší: Domažlice - Stříbro 5:1 (2:0), Nepomuk - Domažlice 3:11 (2:3)
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2. Chrudim
29
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29
29
4. Králův Dvůr
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29
6. Čáslav
29
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29
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29
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29
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29
11. Meteor Praha
29
12. Admira Praha
29
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29
14. Roudnice n. Lab. 29
15. Zápy
29
16. Karlovy Vary
29
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29
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46: 25 53
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Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
26. kolo: Čáslav-Kolín 2:0, Domažlice-Chrudim 1:1, PřevýšovKrálův Dvůr 1:0, Zápy-Meteor Praha 1:4, Jirny-Strakonice 3:0,
Admira Praha-Sparta Praha B 1:1, Chomutov-Horní Měcholupy
4:2, Roudnice nad Labem-Štěchovice 2:2, Karlovy Vary-Kunice
1:3.
27. kolo: Karlovy Vary-Čáslav 4:1, Kunice-Roudnice nad
Labem 3:0, Štěchovice-Chomutov 0:0, Horní MěcholupyAdmira Praha 2:4, Sparta Praha B-Jirny 2:1, Strakonice-Zápy
1:7, Meteor Praha-Převýšov 3:3, Králův Dvůr-Domažlice 3:1,
Chrudim-Kolín 0:3.
Vložené 34. kolo: Čáslav-Strakonice 1:0, MeteorPrahaSparta Praha B 3:2, Králův Dvůr-Horní Měcholupy 2:0,
Chrudim-Štěchovice 1:0, Kolín-Kunice 2:0, Domažlice-Karlovy
Vary 1:0, Převýšov-Roudnice nad Labem 2:3, Zápy-Chomutov
0:5, Jirny-Admira Praha 3:0.
28. kolo: Čáslav-Chrudim 17:00 NE, Kolín-Králův Dvůr 17:00
NE, Domažlice-Meteor Praha 10:30 SO, Převýšov-Strakonice
10:15 NE, Zápy-Sparta Praha B 17:00 NE, Jirny-Horní Měcholupy 16:00 NE, Admira Praha-Štěchovice 10:15 NE, Cho7 mutov-Kunice 10:15 SO, Roudnice-Karlovy Vary SO.

bezpečně vypadající situaci zastavil odpískaný ofsajd. Když už se
všichni smířili s remízou, putoval v
nastaveném čase míč po ose
Braun, Bezděk, Bárta, který pohotovou střelou „šmudlou“ poslal
míč k pravé Krbečkově tyči a bylo
pro hosty „vymalováno“ – 1:0.
Ihned po rezehrání pak rozhodčí
Benedikt utkání ukončil a stal se
terčem výčitek hostů, kteří jeho

výkon kritizovali v průběhu celého
zápasu a cítili se často jeho výroky poškozeni.

Čekal jsi 1:0 v 90. minutě?
Stanislav Purkart, trenér Domažlic: „Beru to, protože my jsme
dneska chtěli vyhrát,
chtěli jsme za
každou cenu tři
body a ty máme, i
když v 90. minutě a
myslím si, že to
vítězství je zasloužené. Měli jsme takových 70% zápasu velkou převahu, kdy jsme
se soupeřem hráli prakticky na
půlku. Ťěžko jsme se prosazovali
do zhuštěné obrany, soupeř hrál
agresivně, měl vysoké hráče,
takže centry ani standardkami
jsme se před jeho branku nemohli
dostat. Kolikrát nám chyběl i kousek štěstí, některé příležitosti ke
střelbě jsme prováhali a soupeř
střelu zablokoval, ale nakonec
jsme šli štěstí až do závěru zápasu
naproti a vstřelili jsme tu branku,
ze které máme radost. Jsem přesvědčen, že to vítězství bylo zasloužené, protože jsme byli lepší.“
Čekal jsi od posílených Varů
takovou obrannou hru?
„Přiznám se, že takovou defenzívu
jsem nečekal, protože v prvním
poločasu vlastně soupeř nevystřelil na bránu a neměl snad ani roh,
zatímco my jsme kopali asi sedm,
osm rohů za poločas, takže ta
převaha tam byla velká. Ve druhé
půli jsme se ještě více tlačili dopředu a otevírali jsme soupeři
prostor k útočení z brejků a rychlých protiútoků, ale i to jsme
zvládli a naše vítězství je zasloužené.“
Koho bys dneska z mužstva
pochválil?
„Pochválil bych celé mužstvo v
čele s Martinem Ticháčkem, který
dvě šance chytil, ale na celém
mužstvu bylo vidět, že kluci chtějí,
že to třeba v 80. minutě nezabalili
a šli až do té 90. a dostali odměnu

v podobě gólu.“
Dneska už byl na lavičce Petr
Mužík, jak to s ním vypadá?
„Petr vyklusává, zatím je to spíš
takové, že chce být spolu s mužstvem a na lavičce bylo místo, tak
jsme ho tam dali...“
Jak vidíš nastávající sobotní
zápas s Meteorem Praha?
„Určitě se nám do něj půjde líp,
když jsme dneska vyhráli a máme
tři body, v tabulce pravdy jsme
pořád na nule a do toho utkání
můžeme zase jít s čistou hlavou a
se sebevědomím, protože dneska
ten zápas opravdu nebyl špatný...
snad se nám povede dát nějaké
góly dřív...“
Máš prostudovanou hru Meteoru?
„Víme, že Meteor hraje podobný
styl jako Bohemka, takový jednoduchý fotbal a teď se na něj soustředím, zítra se podívám na jejich
zápasy a v pátek, kdy máme jen
krátký trénink a taktika se bude
stanovovat až před zápasem.“
Zápas bude velkou motivací
pro Petra Pokrovského, který
přišel z Meteoru...
„Hlavně, aby byl Petr zdravý,
protože má trochu problém s
lýtkem, ale musíme ho dát dohromady, aby ta sestava mohla být
podobná nebo stejná jako dneska,
ale to bych teď předjímal a asi
tam nějaká změna bude...“

Branka: 91. Bárta
Rozhodčí: Benedikt - Němec,
Kouba. ŽK: 1:2 (78. Bezděk - 10.
Ivasko, 37. Kobylík, 81. Krbeček).
Diváků: 200.
Jiskra Domažlice: Ticháček - M.

*******
Jak jsi viděl dnešní utkání?
Jaroslav Ticháček, president
Jiskry Domažlice: „Bylo to těžké
utkání, jak jsme čekali, víme, že
nehrajeme v optimální formě, v
optimálním složení, ale klukům se
nedá vytknout bojovnost, jdou do
toho srdcem, ale chybí ta lehkost.
Na jaře jsme takový ten ‚bodový
polštář‘ prohospodařili a na kluky
dolehl tlak a je to vidět v některých fázích utkání, kdy se neuklidníme, hrajeme
hekticky.
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Pyrka, Javorský, Bauer, Bárta Leitl, Braun, Pokrovskij (83. Vojtko), Kasýk (57. D. Pyrka) - Dvořák (57. Bezděk), Petráček (86.
Šot). Trenér: Stanislav Purkart.
1. FC Karlovy Vary: Krbeček Blažek, Tůma, Hruška, Tuhela Benda (83. Plechatý), Ivasko,
Nerad, Došlý (79. Hudec) - Kobylík, Geňo. Trenér: Pavel Medynský.

Dneska přijely Vary
‚nabité‘,
nechtějí
sestoupit, a třetí
liga je ohromně
vyrovnaná... Říkal
jsem to po zimní
přestávce, že to je
ohromně těžká
soutěž, náročná
z hlediska cestování, z hlediska
počtu zápasů a ještě to bude
hodně zajímavé. Dnešní utkání
nás stálo spoustu sil, ale to mužstvo opravdu bojovalo do poslední
minuty a to štěstí se k nám přiklonilo. Karlovy Vary to bolí, ale my
jsme za tím gólem šli, měli jsme
větší příležitosti, brankář Krbeček
chytil dva jisté góly Dvořákovi a
Petráčkovi. Nakonec se trefil náš
sváteční střelec Jirka Bárta a dokonce myslím, že pravou nohou,
což je pro něj neobvyklé. Jsme
šťastní, bereme to, myslím si, že
nás to nakopne... I loni jsme v
závěru soutěže vyhráli pět, šest
utkání za sebou, teď máme doma
Meteor, jedem do Strakonic, béčko Sparty, což bude pro fanoušky
svátek, takže myslím, že tu soutěž
samozřejmě zachráníme.“
Proč se hraje s Meteorem v
sobotu od 10.30 hodin?
„Jde o to, aby termín zápasu nekolidoval s termínem finále Poháru České pošty mezi Spartou a
Plzní, protože by to mohlo odradit
hodně fanoušků od návštěvy našeho zápasu a my jsme jim chtěli
dát možnost shlédnout v klidu oba
zápasy.“
J. Pojar a Jiskra

Karlovarský trenér a rozhodčí Benedikt po zápasu.

Rozhodčí: Petr Berka - Vladimír
Melničuk, Karel Henych. Delegát:
Jan Kotalík. ŽK: 55. Dvořák
(DOM), 65. Kasýk (DOM) - 10.
Mrázek (CHR). Diváků: 220.
Jiskra Domažlice: Ticháček Pyrka M., Dirnbek, Bauer, Bárta Leitl, Braun, Pokrovskij, Vojtko
(54. Kasýk), Petráček - Dvořák
(80. Bezděk). Trenér Stanislav
Purkart.
MFK Chrudim: Mrázek - Řezníček, Linhart, Radouš, Nadrchal Luptovský, Mastík (92. Langr),
Vodrážka, Vácha, Kesner (90.
Malinský) - Holub (87. Vágner).
Trenér Pavel Jirousek.

Pozápasové ohlasy:
Jak hodnotíš dnešní remízový
zápas s Chrudimí?
Stanislav Purkart, trenér Domažlic: „Zápas se vyvíjel tak, jak
jsme předpokládali. My jsme se
snažili být aktivní a první půli jsme
i byli, i když jsme kazili hodně
přihrávek, chyběla nám mezihra,
ale to je tím, že nám chybí klíčoví
hráči jako Petr Mužík. V kabině
jsme si řekli, že budeme hrát jednodušeji,
ale bohužel je vidět
to, že v mužstvu
máme i další hráče,
kteří hrají se sebezapřením
nebo
kte ř í
n ej s ou
úplně v pořádku,
kteří netrénují naplno a potom je
vidět, že už ke konci nemají z
čeho brát. Kádr mužstva je strašně úzký. V dnešním zápasu jsem
1:0 vedli a mohli jsme to dohrát
na 1:0, ale nezvládli jsme to, což
je škoda, ale vzhledem k vývoji
zápasu si myslím, že ta remíza je
spravedlivá.“
Hovořil jsi o hráčích, kteří
hráli se sebezapřením, koho
jsi měl na mysli?
„Franta Dvořák má problémy,
Milan Braun má problémy s třísly,
ani Dirnbek ještě není úplně
v pohodě a to už jsou tři hráči, i
když Milan dneska odehrál dost
dobrý zápas, ale ke konci kdyby se
třeba potřebovalo ještě střídat…
Museli jsme vynuceně střídat
Frantu Dvořáka, protože toho měl
již ‚plné zuby‘ a každý zápas prakticky hraje jiná sestava, protože
vždycky někdo odpadne. Dneska
se zranil zase Ivoš Vojtko u kterého uvidíme na jak dlouho to bude
a je nás čím dál míň…“
V příštím kole nás čeká Králův
Dvůr, tedy další mužstvo sho-

ra tabulky, jak ten zápas vidíš?
„Každé utkání je těžké, Králův
Dvůr teď hraje dobře, vyšvihl se
do horních pater tabulky. Pro nás
to bude další těžký zápas, na který
se musíme připravit a jet se o
body poprat, zkusit překvapit, jako
se to povedlo v Čáslavi. Uvidíme,
zda se někdo uzdraví, musíme
potrénovat, připravit se na to a jet
dál. Jsme v tabulce pravdy na
nule, což není žádná tragédie a
přivézt nějaký plusový bod
z venku by bylo fantastické.“
Jak vypadá zdravotní stav
Petra Mužíka a Pavla Javorského?
„Pavel Javorský už v týdnu vyklusával, ale to rameno je bolestivé,
do soubojů to zatím není a Petr
Mužík zatím nic, měl by začít vyklusávat v úterý, ale ten než bude
moci hrát naplno, tak to bude
ještě chvíli trvat.“
Koho bys ze svého a ze soupeřova mužstva za dnešní výkon
pochválil?
„Určitě bych pochválil Martina
Ticháčka, který nás podržel, když
chytil některé šance a Máru Bauera, který odehrál dobré utkání a je
to taková stálice. Bohužel když
není Růža (Růžička), tak k němu
už nemáme nikoho… A z mužstva
soupeře zahrál dobře levý záložník
Kesner, který dělal Mateuszi Pyrkovi obrovské problémy a připravoval soupeři některé šance.“
***************************
Jak jste spokojen s bodem,
který vezete z Domažlic?
Pavel Jirousek, trenér Chrudimi:
„Myslím si, že jsme byli v poli
kombinačně lepší, zdálo se mi, že
jsme byli pohyblivější, ale do zápasu jsme vstoupili špatně, domácí se z penalty v 9. minutě ujali
vedení, ale příliš nás nenapadali,
neatakovali, takže jsme měli čas
na rozehrávku. Myslím si, že jsme
měli více ze hry i když poločas
skončil 1:0 pro domácí.
Co se týká druhého
poločasu,
věřili
jsme, že jsme
schopni tady dát
branku, těch příležitostí jsme měli na
venkovní utkání až dost. V
tom
jsme
domácí jednoznačně předčili, ale
ve finále je pro nás výsledek 1:1
málo, nicméně je to bod z venku a
z horké půdy tady od vás, tak se
musí počítat,
ale myslím si,
že dnes jsme 3 b y l i
lepším

týmem."
Vaše mužstvo je aktuálně na
2. místě, máte postupové ambice nebo byste byl spokojen i
s jiným umístěním?
„Tato soutěž je velice těžká a těch
mužstev, která mohou vyhrát, je
v současné době pět, šest… Já
jsem trenér, já chci ze sportovního
hlediska každý zápas vyhrát a tak
to máme s týmem nastavené,
chceme co nejvíce vyhrávat, získat
co nejvíce bodů. Před dvěma léty
jsme soutěž dokázali vyhrát a
nepostoupili jsme jen díky špatnému zázemí. Letos po skončení
sezóny se u nás bourá tribuna a
město už si odsouhlasilo stavbu
nové, takže v tomto ohledu to je
určitě posun. My jsme si nevytýčili
cíl tuto soutěž vyhrát. My se o to
pokusíme, ale náš cíl to není. My
jsme letos maličko, musím říci,
podcenili situaci kolem kádru, šli
jsme do soutěže s užším kádrem a
vymstilo se nám to, protože máme
několik dlouhodobě zraněných
hráčů, hlavně zkušeného Štěpánka
a obránce Vladyku, dva hráči nám
odešli do Pardubic, jeden do Zbrojovky Brno, takže jsme oslabeni a
takto dlouhodobou soutěž vyhrát
s úzkým kádrem je velice obtížné,
takže já si osm kol před koncem
netroufnu tvrdit, že bychom tu
soutěž mohli vyhrát.“
Mluvil jste o šesti kandidátech
na vítězství v soutěži, koho
tím myslíte?
„Já si netroufnu tvrdit, kdo by to
mohl být. Ambice měla Čáslav,
teď má nějaké potíže, Kolín chce,
Sparta má sílu, já nechci na nikoho zapomenout, Jirny… těch mančaftů je skutečně šest… Králův
Dvůr má výbornou sezónu, klobouk dolů, takže je to obtížná
soutěž a nikoho bych nefavorizoval.“
Koho byste ze svého mužstva
dnes pochválil?
„Celkově to nebylo špatné, byly
tam některé výkony vyčnívající na
jinými, ale já jsem trochu pověrčivý, že když některé hráče pochválím, tak to příště úplně nezopakují.
Myslím si, že je to škoda, my jsme
ve druhém poločasu měli pět příležitostí, dali jsme tyč, břevno, kanonýr Radim Holub tam měl dvě
jasné šance… je to škoda, je to
fotbal, tak příště zase snad budeme mít více štěstí my.“
Koho
přivítáte
příště
v domácím prostředí?
„Příští týden máme doma Kolín.
Loni jsme v Kolíně v poločase 1:0
vedli a nakonec prohráli 2:1, pro-

tože domácí nás tam ve druhé
půli přitlačili. Zápasy s Kolínem
jsou vždycky vyrovnané, jako se
všemi dalšími mužstvy a záleží na
tom, jak se kdo, nechci říci vyspí,
ale jak do zápasu vstoupí, je to o
momentální formě… Kolín má
sice nového trenéra, ale ustálený
kádr, takže je to silný tým, uvidíme… My chceme vždycky vyhrát,

stejně, jako dneska!“.

Převzato z Jiskra TV,
Moderoval Jiří Pojar
Jak už dnes víme, vyhrát se chrudimským doma s Kolínem nepodařilo a dokonce prohráli 0:3.
Náladu si trochu spravili v předehrávaném 34. kole, kdy ve středu

Domažlice: Ticháček; Pokrovskij, Bauer, Braun, Bárta – Leitl
(84. Daniel), Javorský (82. Vojtko), Pyrka, Kasýk (74. Bezděk) –
Petráček, Dvořák.
V dalším domácím utkání přivítali

´cábelíci´ mužstvo Domažlic, kde
na podzim prohráli vysoko 4:0.
Tentokrát však vstoupili do utkání
aktivně, snažili se proti důraznému soupeři kombinovat a zaslouženě se dostali ve 22. minutě do
vedení. Varaďa našel Krause,
který krásně narazil do vápna
Duškovi, a ten nekompromisně
propálil hostujícího gólmana Ticháčka. Hosté poté zvýšili úsilí,
hrál se agresivní a svižný fotbal
plný osobních soubojů ve středu
hřiště. ´Cábelíci´ zodpovědně
bránili a vyráželi k rychlým protiútokům. Domažlice těžily hlavně ze
standardních situací, nakopáva-

Předehrávané 34. kolo České
fotbalové ligy přivedlo na trávník
domažlické Střelnice o záchranu
bojující celek 1. FC Karlovy Vary.
Hosté, kteří jsou farmou druholigového Baníku Sokolov, přijeli
posíleni o pět hráčů z kádru Sokolova, včetně nedávno ještě domažlického Petra Došlého. Domažličtí, kteří se nechtějí namočit

do sestupového pásma, potřebovali v domácím prostředí rovněž
bodovat a tak se čekal boj, v
němž byli papírovým favoritem
hráči Jiskry. Zdecimovaný kádr
donutil domácího trenéra Purkarta postavit čerstvě uzdraveného
Javorského na post stopera a
Jirku Bártu, jak už jsme si zvykli
na post levého 4
obránce.

Poločas: 1:1. Branky: 22. Dušek, 67. Bálek, 83. Procházka –
32. Dvořák. ŽK: 3:2. ČK: 0:0.
Rozhodčí: Jedlička – Teuber,
Kyncl. Diváci: 350.

Jasným sestupujícím z ČFL jsou
dnes již Strakonice, kterým se
velmi přibližují Horní Měcholupy.
O další dvě místa mezi čtyřmi
sestupujícími celky bude ještě
veliký boj a v žádném bohorovném klidu nemůže být ještě ani
Jiskra...

ných míčů na urostlé
útočníky a ve 32. minutě se jim podařilo vyrovnat. Propadlý balon
na zadní tyči uklidil
pohodlně do prázdné
branky hostující Dvořák
– 1:1.

Lepší nástup do utkání
měli domácí fotbalisté,
kteří šli ve 22. minutě do
vedení díky brance Duška. Hubený náskok domácím ale dlouho nevydržel. Po půlhodině hry
se k balonu ve dostal
domažlický Dvořák a
vyrovnal na 1:1.
Ve druhém poločase se
už ale trefovali jen domácí. V 67. minutě vrátil
vedení na stranu Králova
Dvora Bálek. V 83. minutě navíc třetí gól přidal
Procházka a bylo rozhodnuto. Jiskra padla v Králově Dvoře o dvě branky.
„Naše klasické venkovní utkání.
Nebyli jsme horší, ale nedáváme
branky," řekl kouč Jiskry Stanislav
Purkart.

porazili doma Štěchovice 1:0.

Do druhého polačasu
vstoupily lépe Domažlice a ve 49. minutě
měly obrovskou šanci,
kdy po průniku po levé
straně dvakrát v rychlém sledu trefily pravou
tyč branky domácího
Michni.
Odpovědí
´cábelíků´ byla velká
šance domácího Bálka,
který v sólovém úniku střílel
vedle. Další velké příležitosti měli
znovu Dušek a Varaďa. Domácí v
této fázi utkání soupeře už přehrávali a nakonec dokázali vstřelit
branku. V 67. minutě unikl po
levé straně opět agilní Bálek,
levačkou vystřelil křížnou střelou
a s pomocí tyče skóroval – 2:1! V
83. minutě pak vnesl do domácích řad definitivní klid ještě Procházka. Po centru Varadi se krásně trefil hlavičkou a upravil tak na
konečných 3:1.

Převzato z DD

Domácí byli celý první poločas
aktivnější, tlačili se před Krbečkovu branku, ale kromě hlavičky
Dvořáka v úvodu zápasu, kterou
Krbeček vytlačil na roh, hostujícího gólmana vážněji neohrozili a
pěkných fotbalových momentů
bylo poskrovnu. Ve druhé půli
zápasu se již hrálo mnohem vy-

rovnaněji a s přibývajícím
časem se obě mužstva, ve
snaze strhnout vítězství na
svou stranu, vrhla do hry
nahoru-dolů. Do šancí se
však nikdo příliš nedostával a tak nakonec remízový
zápas rozhodl v začínajícím
nastavení domácí Bárta.
Po prvním oťukání se ve 4.
minutě po Leitlově centru
zleva dostal k hlavičce
Dvořák, ale jeho pokus z 8
metrů stačil výtečně vytlačit Krbeček na roh. O dvě
minuty později našel Leitl
nabíhajícího Bártu, ale
jeho centr srazili hosté na
roh. Ten rozehrál zleva
Leitl, našel Petráčka, ale
jeho hlavička skončila nad
karlovarskou brankou.
Hosté kontrovali rychlým
protiútokem, ale zastavil je
odpískaný ofsajd. V 11.
minutě zblokovali hosté
Petráčkův centr na roh a
vzápětí další centr domácího Bárty skončil v Krbečkových rukavicích. Tlak domácích byl silný, ale Petráčkův volej z 15 metrů
minul levou tyč karlovarské
branky a když pak ve 13.
minutě po Bártově rohovém kopu zprava hlavičkoval Petráček z 10 metrů
vedle, zdálo se, že je jen
otázkou času, kdy bude
Krbeček lovit míč ze sítě.
Ve 21. minutě srazili hosté
Bártovu bombu zpoza
šestnáctky na roh a nepřesný byl i Leitlův volej ze
střední vzdálenosti. Karlovarští zazlobili o dvě minuty později, kdy unikl po
levé straně Došlý, ale jeho
střelu stačil Bauer zblokovat. Ve
26. minutě napřáhl z 18 metrů
domažlický Braun, ale trefil jen
tělo jednoho ze soupeřů a na
druhé straně vystihl hostující
Došlý malou domů, kterou poslal
hlavou na Ticháčka Javorský, ale
domácí gólman pádem pod jeho
nohy míč zachytil. Ve 28. minutě
pronikl po levé straně karlovarský
Geňo, centrem našel nabíhajícího
Ivaska, ale ten vyslal volejem
nedůraznou střelu mimo levou tyč
domácí branky. Po půlhodině hry
se proháčkoval před šestnáctku
hostů Petráček, ale jeho střelu
nadvakrát Krbeček zkrotil. Ve 34.
minutě rozehrál domácí Leitl tr.
kop zleva ze 30 metrů, míč prolétl

ke vzdálenější tyči, kde jej však z
těžkého úhlu nestačil hlavou nasměrovat mezi tyče M. Pyrka. O
minutu později se pustil do slalomu hostující obranou Petráček,
ale nakonec uvízl v houštině bránících hráčů, kteří jej obrali o míč.
Ve 38. minutě se protáhl po pravé
straně domácí Leitl, ale jeho centr
srazili hosté na roh. V závěrečné
minutě prvního dějství pronikl do
šestnáctky hostů domažlický Kasýk, v souboji s jedním ze soupeřů upadl, ale penalta se nekonala.
Úvod druhého poločasu rovněž
patřil domácím, ale Dvořákův
volej z otočky po Petráčkově
h l a v i č c e 5 hosté zblokovali,

tr. kop Leitla zleva ze 30
metrů vyboxoval Krbeček
ke Kasýkovi, jehož pohotovou střelu zpoza šestnáctky však stačili karlovarští zblokovat. Na druhé straně stačil vybíhající
Ticháček zachytit míč
před nabíhajícím Došlým,
ale to byl signál pro zvýšení aktivity hostů, kteří
začali častěji ohrožovat
domažlickou
branku.
Nejprve stačil Bendův
centr zprava srazit Javorský na roh a po chvíli
našel Kobylík nabíhajícího
Bendu, ale jeho střelu
zprava ze 14 metrů Ticháček reflexivně vyrazil.
Po hodině hry netrefil
domažlický Pokrovskij ze
střední vzdálenosti Krbečkovu branku a o chvíli
později zneškodnil domácí brankář Ticháček tr.
kop Kobylíka z 25 metrů
a z protiútoku si na dlouhý nákop naběhl Leitl,
ale jeho střelu z 15 metrů stačili vracející se
hosté srazit na roh. Ten
rozehrál zprava Leitl,
před karlovarskou brankou vznikl velký závar,
ale hosté se nakonec
odkopem ubránili. V této
fázi hrála obě mužstva
vabank, útoky se přelévaly ze strany na stranu,
ale když už se rýsoval
nebezpečný útok, zastavil
jej odpískaný ofsajd a
jinak si s nimi dokázaly
poradit soupeřovy obrany
či brankáři. V 69. minutě
minul domácí Leitl z tr.
kopu zleva ze střední
vzdálenosti soupeřovu
branku a na druhé straně domácí
odvrátili rohový kop Kobylíka.
Čtvrthodinu před koncem pronikl
po levé straně karlovarský Ivasko,
ale Ticháček jeho střelu ze 14
metrů z úhlu vyrazil. V 78. minutě
nedosáhl ve skluzu na odražený
míč na malém vápně domácí Leitl
a o čtyři minuty později, po Leitlově rohovém kopu hlavičkoval
těsně nad Krbečkovu branku z 8
metrů Braun. Po chvíli přiťukl zpět
míč domácí Bárta Petráčkovi, ale
jeho volej z 15 metrů výborně
vyrazil Krbeček. Ten si v 88. minutě poradil i s Bauerovým tr.
kopem a další tr. kop Leitla odvrátili hosté na roh. Karlovarští poté
podnikli rychlý protiútok, ale ne-

