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Divize, sk. A
26. kolo: Hořovicko-Benešov 1:4, Táborsko B-Český Krumlov
3:2, Hvězda Cheb-Milevsko 0:1, Nová Ves-Písek
1 : 3 ,
Rokycany-ZČE Plzeň 0:0, Čížová-Tachov 1:0, Zličín-Doubravka
1:1, Jindřichův Hradec-Sušice 2:2.
27. kolo: Jindřichův Hradec-Hořovicko 1:1, Sušice-Zličín 3:1,
Doubravka-Čížová 4:3, Tachov-Rokycany 3:1, ZČE Plzeň-Nová
Ves 1:4, Písek-Hvězda Cheb 1:1, Milevsko-Táborsko B 2:0,
Český Krumlov-Benešov 1:2.
28. kolo: Hořovicko-Český Krumlov 17:00 SO, BenešovMilevsko 17:00 NE, Táborsko B-Písek 10:15 NE, Hvězda ChebZČE Plzeň 17:00 SO, Nová Ves-Tachov 10:15 NE, RokycanyDoubravka 17:00 SO, Čížová-Sušice 17:00 SO, Zličín-Jindřichův
Hradec 10:30 SO.
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Krajský přebor
26. kolo:
Klatovy-Stod 5:3, Vejprnice-Nepomuk 1:0, Bolevec-Přeštice 1:5
Chotíkov-Luby 3:2, Rokycany B-Koloveč 3:6, Hor.BřízaDomažlice B 3:3 PK 2:3, Rapid-Horažďovice 6:2.
27. kolo: Horažďovice-Hor.Bříza 2:2 PK 7:6, Domaž lice
BHolýšov 2:0, Příkosice-Rokycany B 1:3, Koloveč-Chotíkov 7:3,
Luby-Bolevec 0:2, Přeštice-Vejprnice 1:1 PK 5:4, NepomukStod 1:2.
28. kolo: Klatovy-Nepomuk 17.00 SO, Stod-Přeštice 17:00
SO, Vejprnice-Luby 17:00 NE, Bolevec-Koloveč 14:30 SO,
Chotíkov-Příkosice 17:00 SO, Rokycany B-Domažlice B 17:00
NE, Holýšov-Horažďovice 17:00 NE, Hor.Bříza-Rapid 17:00 SO.

I. A třída
26. kolo: Chlumčany-Křimice 1:0, M.Touškov-Staňkov 2:4,
Nýřany-Černice 1:2, Svéradice-Zruč 2:3, Nýrsko-Sp.Poříčí 4:0,
Rozvadov-Žihle 6:1, Senco B-Mochtín 3:1, Ch. Újezd-H. Týn
2:4.
27. kolo: Ch. Újezd-Chlumčany 4:0, H. Týn-Senco B 1:3,
Mochtín-Rozvadov 2:2 PK 4:5, Žihle-Nýrsko 1:2, Sp.PoříčíSvéradice 2:3, Zruč-Nýřany 0:1, Černice-M.Touškov 9:0, Staňkov-Křimice 2:1.
28. kolo: Chlumčany-Staňkov 17:00 SO, Křimice-Černice
17:00 NE, M.Touškov-Zruč 17:00 SO, Nýřany-Sp.Poříčí 17:00
SO, Svéradice-Žihle 16:00 SO, Nýrsko-Mochtín 17:00 SO,
Rozvadov-H. Týn 17:00 SO, Senco B-Ch. Újezd 18:00 PÁ.

I. B třída sk. A
22. kolo:
Stříbro-Dl. Újezd 3:2, Meclov-Zbůch 3:0, Tlumačov-Klenčí 2:2
PK 3:0, Koloveč B-Postřekov 4:6, Přimda-Tachov B 1:1 PK 4:5,
Kdyně-Heřmanova Huť 2:0, Ch. Planá-Mrákov 5:2.
23. kolo:
Ch. Planá-Stříbro 1:0, Mrákov-Kdyně 0:2, Heřmanova HuťPřimda 6:1, Tachov B-Koloveč B 6:1, Postřekov-Tlumačov 0:0
PK 5:4, Klenčí-Meclov 2:2 PK 2:4, Zbůch-Dl. Újezd 2:1.
24. kolo: Stříbro-Zbůch 17:00 NE, Dl. Újezd-Klenčí 15:00 NE,
Meclov-Postřekov 17:00 SO, Tlumačov-Tachov B 15:00 NE,
Koloveč B-Heřmanova Huť 16:00 NE, Přimda-Mrákov 10:30
NE, Kdyně-Ch. Planá 15:00 NE.
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28. kolo České fotbalové ligy
přivedlo na trávník domažlické
Střelnice aktuálně 11. celek tabulky, FK Meteor Praha VIII,
který nasbíral doposud 41 bod,
tedy pouze o jeden méně
než domácí, kteří okupovali 10. místo. Domácí trenér
se musel kromě zraněných
Mužíka a Růžičky, obejít
nově i o útočníka Petráčka,
takže musel opět míchat
sestavou, ale domácí prostředí Jiskře velelo získat
všechny body. Hosté, posíleni o šest hráčů širšího
kádru Bohemians Praha
1905, jehož jsou farmou,
však rozhodně nepřijeli
odevzdat body lacino a tak
se očekával velký boj.
Domácí zahájili zápas aktivněji, podle plánu dali
velmi brzy gól, ale soupeř vzápětí
skóre srovnal. V průběhu prvního
poločasu Jiskra postupně svůj
tlak na soupeřovu branku stupňovala a to jí přineslo úspěch těsně
před obrátkou. Ve druhém poločasu se již hrál vyrovnanější zápas, ale když pražané srovnali na
2:2, odpověděli tentokrát bleskově domácí a brankou Brauna šli
opět do vedení, které udrželi do
závěrečného hvizdu a zaslouženě
si připsali všechny body
Běžela teprve 3. minuta, když
zatáhl míč po pravé straně domá-

cí Leitl, centrem oslovil Dvořáka,
který hlavou nasměroval z 8
metrů míč o levou Gabrišovu tyč
do sítě – 1:0. Než si stačili domácí vedení vychutnat, bylo srovná-

no. Hned v následující minutě
totiž pronikl po levé straně hostující Budinský, jehož centr usměrnil za bezmocného Ticháčka Fiček
a upravil stav zápasu na 1:1. V 5.
minutě se na pravé straně uvolnil
Bezděk, ale jeho centr hosté
odvrátili. Poté se hra na chvíli
přestěhovala do středu hřiště,
aby domácí zahrozili až v 10.
minutě, kdy po pravé straně
pronikl Bezděk, našel centrem
Brauna, ale jeho volej z šestnáctky výtečně vyrazil brankář Gabriš.
O minutu později
srazili hosté
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centr Leitla na roh,
který rozehrál zprava Bárta, před
pražskou brankou vznikl závar,
který zakončil Pokrovskij střelou
přes hlavu z osmi metrů těsně
na d
s oup e ř o vu
branku. Ve 13. minutě srazili hosté
Dvořákův
centr
zleva na roh a o
šest minut později
zahrozili
pražané,
ale Ticháček po
Fičkově akci výborně vytlačil Bartekův
volej z 18 metrů na
roh. Ve 21. minutě
se k odraženému
míči dostal domácí
Bárta, ale jeho střelu z osmi metrů
výborně
vyrazil
vybíhající hostujících
brankář Gabriš. Ten opět pražany
podržel o dvě minuty později,
když vyrazil na roh Dvořákovu
hlavičku z osmi metrů, po Bezděkově centru zleva. Tlak domácích
začínal být drtivý, ale Gabriš i
tentokrát svůj tým podržel, když
po velkém závaru před svojí
brankou vyrazil hlavičku Brauna
ze sedmi metrů ke Dvořákovi,
jehož volej z 15 metrů mířil vedle
pravé tyče hostů. Ve 27. minutě
skončila v Gabrišově náruči i
Dvořákova hlavička z osmi metrů
po Braunově centru, poté hosté

odvrátili Dvořákův centr
zleva a další centr téhož
domácího hráče bez
problémů
zneškodnil
Gabriš. Ve 35. minutě
pak hostující gólman
zachytil i centr D. Pyrky a
o dvě minuty později,
když se uvolnil domácí
Bárta, který přiťukl Braunovi, zneškodnil i jeho
nepříliš důraznou střelu z
šestnáctky. Hosté zazlobili až v 39. minutě, kdy
se ke střele dostal Budinský, ale trefil jednoho z
domácích zadáků, k odraženému míči se dostal
Janda, ale jeho centr
domácí odvrátili. Tlak
domácích vyvrcholil ve
42. minutě, kdy Leitlův
centr zleva posunul hlavou Bárta ke Dvořákovi,
jehož pohotový volej ze 7
metrů, otřený o levou
Gabrišovu tyč, skončil v
síti – 2:1.

volného Kuklyse a ten z
šestnáctky nedal Ticháčkovi šanci – 2:2. Než
stačili hosté zklidnit svou
radost, pronikl o minutu
později po pravé straně
domácí Bezděk, centrem
našel nabíhajícího Brauna, který volejem z 12
metrů rozjásal domácí –
3:2. V 64. minutě zastavil čistým skluzem nebezpečný Bartekův průnik
po pravé straně domácí
Bárta a dvacet minut
před koncem putoval míč
po ose Dvořák – Braun –
Bezděk, ale ten akci
zakončil střelou zpoza
šestnáctky, kterou jeden
z hostů tečoval kousek
na Gabrišovu branku. V
72. minutě zastavil další
rychlou
akci
hostů
ofsajd, a míč po Budinského tr. kopu nakonec
skončil vedle Ticháčkovy
branky. O deset minut
později si domácí poradili
s tr. kopem Budinského z
30 metrů a o chvíli později se vytáhl Ticháček,
když po rohovém kopu
Budinského
výtečně
vytlačil Moudrého hlavičku ze 7 metrů na roh.
Když si pak domácí poradili s Borutovým centrem, Kuklysovu střelu
srazili na roh a další
Kuklysův pokus tečoval
Fiček vedle Ticháčkovy
branky, přistoupili domažličtí ke střídání a
zápas již dovedli do vítězného konce.

I do úvodu druhé půle
nastoupili aktivněji domácí, ale z jejich snahy
rezultovaly jen čtyři rohové kopy, které branku
nepřinesly, když při posledním z nich hlavičkoval slabě Braun do Gabrišových rukavic. V 54.
minutě zastavil rychlý
protiútok hostů odpískaný ofsajd a o minutu
později na druhé straně
po Leitlově rohovém
kopu mířil M. Pyrka volejem zpoza šestnáctky
nad pražskou branku. O
dvě minuty později se po
Bártově tr. kopu odrazil
míč k M. Pyrkovi, ale ten
zamířil z 18 metrů nad
branku Meteoru. Poté
hosté hru vyrovnali a
hrálo se nahoru - dolů. V
58. minutě trefil z tr.
kopu hostující Pilík jen
zeď domácích a po hodině hry se opět vytáhl
pražský gólman, když po
Leitlově tr. kopu vytlačil
nad branku hlavičku
Milana Brauna, směřující
pod víko. Vzápětí pak
další Leitlův tr. kop Gabriš vyboxoval, a hosté se
pustili do rychlého protiútoku po levé straně,
Budinský centrem našel

Branky: 3., 42. Dvořák,
63. Braun - 4. Fiček, 62.
Kuklys.
Rozhodčí: Kožár Štrincl, Šlapák. ŽK: 3:2
(73. Leitl, 80. Pokrovskij,
82. Braun - 57. Kuklys,
86. Růžička). Diváků:
140.
Jiskra
Domažlice:
Ticháček - M. Pyrka,
Javorský, Bauer, D. Pyrka - Leitl (88. Kasýk),
Pokrovskij, Braun (90.
Mužík), Bárta - Bezděk
(89. Šot), Dvořák. Trenér: Stanislav Purkart.
FK
Meteor
Praha:
Gabriš - Minárčik (46.
Boruta), Cseh, Moudrý,
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pohotovou ránu Krejčí, ale Ducheček v pádu ji vyrazil na roh. Z něho po centru Hřebečka hlavou L.Jelínek střílel těsně vedle
branky Jiren. Rozhodčí i nadále úřadovali a zákroky posuzovali jednostranně ve prospěch hostí a vymyšlenými ofsajdy nepouštěli náš celek do dalších útoků na vyrovnání. V 87.minutě ještě střela z dálky v podání Krejčího lízla břevno hostující
branky. Rozhodčí vůbec nic nenastavil a za velké nevole diváků opouští hřiště. Jen včasným zásahem pořadatelské služby
nedošlo k lynčování těchto tří sudích. Diváci po té ještě čekali na odchod jirenského bosse - "trenéra" Jíchy, který za pomocí
několika svých holohlavých bodygárdů opustil náš stadion. Po hodně dlouhé době se ke svému autu dostali přes početný dav
i rozhodčí a za pomoci policistů nakonec odcestovali také oni. Nechutné divadlo tak skončilo. Průměrní hosté si připsali pro
ně důležitou výhru a nadále si tak drží tříbodovou ztrátu na vedoucí Kolín. Náš celek si dnes rozhodně prohrát nezasloužil,
ale i přes nepřízeň rozhodčích měl několik velkých šancí na skórování, které ovšem nezužitkoval.
Z webu Jiren: HODNĚ JSME SE POBAVILI ČLÁNKEM NA STRÁNKÁCH ŠTĚCHOVICKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU..., kde
činovníci místního klubu jsou zřejmě hodně krátké paměti a za 24 hodin nevědí co se u nich na stadionu dělo....( vzhledem k
jejich podnapilému stavu to chápeme ), při příjezdu na tento opravdu odporný fotbalový stánek, který neodpovídá takové
soutěži jako je Česká fotbalová liga vůbec v ničem, nás přivítalo několik podnapilých pořadatelů. Po krátkém čase se rozhodli
že si nebudeme zápas na jejich hřišti točit pro naše potřeby ( přesto že po domácích chtěla STK video, které jsou domácí
povinni točit i s odchody do kabin, domácí sdělili STK že po začátku druhého poločasu přestali natáčet,...PODIVNÉ, nemyslíte, ) na našeho kameramana, člena FAČRu pořadatelé zavolali Policii ČR, ještě před utkáním, ovšem nakonec museli sami
vysvětlovat Policii zda vědí, co je neoprávněný výjezd….. Již před zápasem byla divácká kulisa, která čítala asi 100 diváků,
výtečná. Polovina diváků byla ve věku nad 60 let a byla to právě tato věková kategorie, která byla notně posílena alkoholem.
Tak že již před utkáním, při nástupu hráčů například domácí divačka ve věku 65-70 let křičí na hrací plochu "vy blbci, ču..ci a
podobné „povzbudivé“ výrazy, bylo nezvyklé ale ve Štěchovicích (jako dokladuje naše video, které STK oproti domácím
odevzdáme nejenom celé, ale i s děním před utkáním, o poločase a hlavně po utkání, včetně odchodu hráčů a rozhodčích do
kabin, které nebylo vůbec pod kontrolou domácích pořadatelů) nutno podotknout že tak jako tato domácí divačka se již
PŘED utkáním chovala většina staršího osazenstva místních diváků. Po utkání byli pod vlivem alkoholu již i domácí pořadatelé.... Utkání sledovalo i několik nestranných diváků, trenérů ( převážně našich soupeřů) z ČFL, kteří se divili, co se všechno
se může udát a popravdě nás někteří informovali na článek na webu Štěchovic s tím, že se pobavili tím, co četli, protože
zápas viděli na vlastní oči... Není žádným tajemstvím že domácí dělají body v podstatě pouze doma kdy pouze 2x prohráli, 6x
remizovali a 8x zvítězili, kdežto VENKU pouze 2x za celou sezonu zvítězili a jsou podle některých domácích fanoušků zvyklí,
tak jak nám sdělili, že se jim doma neubližuje a nejsou zvyklí na to, že doma rozhodčí píská rovinu.... . My nevím, jak to
domácí mají, každopádně rozhodčí pískal rovinu, všechny branky padli ze hry, a domácí celý zápas tahali za kratší konec.
OPROTI DOMÁCÍM MÁME CELÉ VIDEO K DISPOZICI můžeme tak proto napsat co se ve Štěchovicích dělo skutečně…
Obě mužstva byla nakonec pozvána do jednání Disciplinární komise FAČR.

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Nepomuk - Domažlice 1:3, Domažlice - Sušice 4:2
Dorost mladší:

Domažlice - Sušice 3:0 - kontumace!
Žáci

Starší: Domažlice - Přeštice 8:1, Sušice - Domažlice 1:7
Mladší: Domažlice - Přeštice 5:1, Sušice - Domažlice 2:2 PK 4:5
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14. Meteor Praha
31
15. Karlovy Vary
31
16. Kunice
31
17. Horní Měcholupy 31
18. Strakonice
31

18
16
16
16
15
14
15
13
11
12
10
11
11
12
9
14
5
3

5
8
5
5
6
6
5
7
8
7
13
8
8
5
4
4
6
6

8
7
10
10
10
11
11
11
12
12
8
12
12
14
18
13
20
22

52: 27 59
53: 36 56
47: 37 53
45: 44 53
61: 43 51
53: 41 51
55: 42 50
46: 42 46
55: 48 44
50: 42 43
36: 31 43
50: 46 41
44: 49 41
49: 63 41
50: 61 34
43: 59 34
30: 57 24
27: 79 15

(14)
(11)
( 8)
( 5)
( 6)
( 0)
( 5)
( 1)
(-7)
(-2)
(-5)
(-4)
(-4)
(-7)
(-17)
(-2)
(-27)
(-33)

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
28. kolo:
Čáslav-Chrudim 3:2, Kolín -Králův Dvůr 2:1, DomažliceMeteor Praha 3:2, Převýšov-Strakonice 3:0, Zápy-Sparta Praha
B 2:0, Jirny-Horní Měcholupy 4:2, Admira Praha-Štěchovice
3:3, Chomutov-Kunice 2:0, Roudnice nad Labem-Karlovy Vary
2:1.
29. kolo:
Roudnice nad Labem-Čáslav 1:2, Karlovy Vary-Chomutov 2:3,
Kunice-Admira Praha 4:1, Štěchovice-Jirny 1:2, Horní Měcholupy-Zápy 1:2, Sparta Praha B-Převýšov 1:1, StrakoniceDomažlice 1:1, Meteor Praha-Kolín 1:3, Králův Dvůr-Chrudim
2:1.
30. kolo:
Čáslav-Králův Dvůr 17:00 NE, Chrudim-Meteor Pra-ha 10:15
SO, Kolín-Strakonice 17:00 NE, Domažlice-Sparta Praha B
17:00 SO, Převýšov-Horní Měcholupy 10:15 NE, ZápyŠtěchovice 17:00 NE, Jirny-Kunice 16:00 NE, Admira PrahaKarlovy Vary 10:15 NE, Chomutov-Roudnice nad Labem 10:15
SO.
7 Kunicím bylo kontum. 8 zápasů a odečteno 12 bodů

„Hosté si přijeli pro bod a tomu
zasvětili taktiku. Hráli v hlubokém
bloku. Nikam nespěchali ani při
rozehrávce. My jsme se snažili
hrát kombinačně a trpělivě. To se
nám dařilo především v první půli.
Bohužel tím, že hosté nikam nespěchali, jsme se nemohli dostat
do tempa. Ještě více to bylo znát

ve druhé půli, kdy hosté zcela rezignovali na fotbal a jen zdržovali.
Přesto jsme rádi, že jsme zápas
dotáhli do vítězného konce. Teď
máme čtrnáct dní na to se připravit na poslední zápas této sezony,
kdy v neděli 8. června od 10.00
hodin hostíme Senco," uvedli trenéři.

Domažlice: Krutina – Šimůnek,
Hlaváč, Zíma, Žák – Mothejzík,
Hojda, Stróž, Buršík – Tumpach,
Nechoďdomů.
Střídali: Korelus, Dufek, Major,
Dvořák.
Branky Jiskry: Mothejzík, Tumpach, Hojda, Buršík.

Převzato z Domažlického deníku

Martin Škrha, generální sekretář MFK Chrudim: „Utkání v Králově Dvoře je jedno z těch, které se nehodnotí dobře.
Zápas jsme měli dobře rozehraný, ale opět jsme ho ztratili po našich zbytečných chybách. Bohužel se nám to stalo již poněkolikáté. Je to škoda, protože třetiligová tabulka je velmi vyrovnaná, a proto tyto zbytečné bodové ztráty mrzí o to víc."
Ladislav Bobek, domácí trenér: „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání se soupeřem aspirujícím na postup do druhé ligy.
Proti dobře organizovanému soupeři jsme i na těžkém terénu dokázali kombinovat a chtěli hrát fotbal. Cením si, že jsme
dokázali zvrátit nepříznivý vývoj utkání proti tak kvalitnímu soupeři a dovedli nakonec utkání do vítězného konce. Podali jsme
vyzrálý výkon, mužstvo navíc ukázalo charakter, morálku a vnitřní sílu.“
Martin Kraus, střelec obou branek: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, škoda, že jsme nedokázali proměnit nějakou šanci
v úvodu utkání a nešli do vedení. Utkání by pak bylo jednodušší. Dnes jsem byl ve správný čas na správném místě, za góly
jsem samozřejmě rád. Dva góly v jednom utkání jsem ještě nedal.“

Trenér K. Varů, Pavel Medynský: „ Je jasné, že toto utkání nás mohlo ještě držet v teoretické hře o záchranu. Bylo by na
místě se podívat, zda toto družstvo vůbec na ČFL má. V některých předchozích utkáních i dnes jsme se opět nevyvarovali
individuálních chyb a bylo by s rukou na srdci se zeptat, zda toto družstvo na ČFL má či nikoliv. Tady dnes vůbec nešlo o
zkušenost družstva, protože Chomutov se zkušeností na tom byl stejně jako my, ale vyvaroval se individuálních chyb a to
rozhodlo.“
Kapitán K. Varů, Marian Geňo: „Celé jaro naznačovalo, že boj o záchranu nebude jednoduchý. Na podzim nám to ještě
šlo, teď se ale ukázalo, že v zápasy ve kterých o něco jde se hrají trošku jinak, je to o psychice a my jsme je nezvládli. Dnes
to byl náš klasický zápas, některé momenty nedokážeme dohrát. Já jsem měl v utkání dvě, tři šance, které to mohly rozhodnout a nic z toho nebylo. Dneska jde prohra za mnou. Celá ta sezóna byla špatná, nemá cenu si nic namlouvat.“

Karel Zuna (trenér Roudnice): „Dnes jsme nepodali výkon, kterým jsme se prezentovali minule doma proti Karlovým
Varům. A určitě to nebylo tím, že bylo vedro. To je pro oba mančafty vždy stejné. Ke konci jsme udělali hrubku, za kterou
jsme tvrdě zaplatili. Byl to spíš remízový zápas. Na můj vkus jsme hodně dlouho drželi míč vzadu, nehráli nahoru a soupeř
nás přehrával kvalitou. Proč nechytal Pechatý? Celou noc nespal, trápily ho zuby. Šanci tak dostal Ríša Brauneis a nic
extrémně nezkazil. Teď hrajeme v Chomutově, kde máme dlouhodobě problémy, ale zkusíme něco získat. Už se ale budeme
hlavně soustředit na domácí zápas s Admirou.“
Jan Kmoch (trenér Čáslavi): „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Byl jsem se tady podívat, když hráli domácí s Karlovými Vary a to hráli výborně. To umístění absolutně neodpovídá kvalitě jejich kádru. Je tady pár zajímavých hráčů. I tomu jsme
přizpůsobili taktiku, nemohli jsme hrát nahoru – dolů. I tak si ale myslím, že jsme měli vyhrát první poločas třeba 3:1. Naštěstí se nám podařilo dát gól v poslední minutě, i když i předtím jsme tam nějaké příležitosti měli. Každopádně tři body odtud
jsou cenné. Co se týká případného postupu, tak to není otázka pro mě, ale pro vedení klubu. Jedna věc je soutěž vyhrát,
druhá postoupit a zabezpečit zvýšené finanční nároky. Ale na to nemá cenu myslet, letos je ta soutěž neuvěřitelně vyrovnaná.“

Trenér Kolína Radim Nečas: „Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli, ale na můj vkus jsme na začátku nechali Kunice dost hrát.
Měly tam nějaké šance. Po prvním gólu jsme měli snad sedm ložených šancí. Doteď nechápu, co všechno dokážeme zahodit.
V příštím zápase by se nám takové neproměňování a laxnost v koncovce mohla vymstít. Po druhém gólu jsme se definitivně
uklidnili a mohli jsme z brejku přidat ještě další góly. Musím mužstvo pochválit za bojovnost. Hráči dřeli až na doraz. Jedinou
kaňkou tohoto zápasu byla malá návštěvnost. Kolín má třicet tisíc obyvatel, hraje o první místo a na zápas přijde taková
hrstka fanoušků. Mrzí mě to hlavně za hráče.“

Z webu Štěchovic: Hostům hrajícím o 1.místo tabulky vyšel vstup do utkání. Již v 7.minutě se ujali vedení po centru, když
Obermajer přehlavičkoval za pomocí svých rukou Švejdu a míč po té poslal v náběhu do naší branky Kejha - 0:1. Naše mužstvo bojovalo, ale jeho útoky často zastavovaly prapodivné verdikty rozhodčího Benedikta se svými kolegy na lajnách. Přesto
to vyšlo, kdy ve 21.minutě si na centr Hřebečka po standartní situaci naběhl L.Jelínek a skvělou hlavičkou srovnal na 1:1. Po
vyrovnávací brance náš celek převzal iniciativu a soupeře přehrával. Hned na to ve 23.minutě se po Novákově centru prosadil
hlavou znovu L.Jelínek, ale tentokrát mířil o málo vedle. Hosté nebyli vůbec nebezpeční. Teprve ve 41.minutě po závaru v
naší šestnáctce hlavičkoval do tyče Sňozíkovy branky zkušený Obermajer. I druhý poločas měl podobný obraz hry. Byli to
hosté, kterým opět vyšel jeho úvod. V 51.minutě se po rohu hlavou i rukou prosadil v chumlu zblízka na vzdálenější tyči
kapitán Jiren Obermajer - 1:2. Naše mužstvo dostalo
soupeře opět pod tlak. V 52.minutě hlavičkoval po centru
výborně hrajícího Pospíšila z malého vápna Krejčí, ale míč 6 poslal do rukavic gólmana Duchečka. V 54.minutě vyslal

Růžička - Bartek (77. Štěpánek),
Pilík (66. Štefan), Kuklys, Janda

(69. Kadlec) - Fiček, Budinský (88.
Košata). Trenér: František Kopač.

Jak bys zhodnotil zápas?

ještě nějaké body, abychom v
konečném umístění ještě trochu
poskočili v tabulce nahoru.
Pro Petra Pokrovského to byl
dnes zvláštní zápas, když hrál
proti mužstvu ze kterého k
nám přišel, jak bys jeho výkon
hodnotil?
„Petr byl trošku přemotivovaný,
chtěl se předvést, párkrát déle
podržel balón, pak musel faulovat... Odehrál zápas dobře, tohle
mužstvo je technicky výborné a
takového brouska v kádru potřebujeme a Petr si splnil to, co jsme
od něho čekali.“
Koho bys z mužstva pochválil?
„Já nerad chválím jednotlivce, ale
samozřejmě Franta Dvořák za
góly, Bezďa dneska hrál dobře,
ale já si myslím, že celé mužstvo
se o vítězství zasloužilo, kluci hráli
týmově, chtěli vyhrát, bylo to na
nich vidět a povedlo se to, takže
spokojenost je.“

Stanislav Purkart, trenér Domažlic: „Myslím si, že pro diváky

to dneska bylo zajímavé a dramatické
utkání, ve kterém
jsme šli třokrát do
vedení, které jsme
nakonec
udrželi,
takže jsme spokojení. Dostáváme však laciné
góly, myslím, že ten na 1:1 byl
hodně laciný, tam musíme pokrýt
soupeřova hráče, já jsem na to
kluky upozorňoval, že Fiček je
hráč, ke kterému se ty míče odrážejí a on nesmí být sám... No a on
nám dá v 5. minutě gól a ke ke
konci zápasu měl další tutovku a
byla by to škoda vedení ztratit.
Celkově si myslím, že jsme byli o
ten gól lepší, šli jsme za vítězstvím
více, asi i tím, že jsme hráli doma.“
Překvapilo Tě něčím mužstvo
Meteoru nebo jsi tento způsob
hry čekal?“
„Čekali jsme to, věděli jsme, že to
bude těžké utkání, soupeř byl
posílený třemi hráči z Bohemky,
takže to tomu mužstvu pomůže,
ale Meteor nemá špatné mužstvo,
hlráli dobře kombinačně, já si
tohoto vítězství vážím a vážím si i
výkonu našich hráčů. Ve třech
dnech uhrát doma dva vítězné
zápasy není jednoduché, ale my
jsme to dokázali a myslím si, že
tím jsme si nějak definitivně zajistili záchrannou jistotu a teď máme
čtyři zápasy, kterými už se můžeme připravovat na další sezónu.
Hrajeme na půdě sestupujících Strakonic, doma s béčkem Sparty, jedeme do Měcholup a končíme doma se
Štěchovicemi, s jakými výsledky bys byl spokojen?
„To se těžko odhaduje... Já bych
byl spokojený, kdybychom udělali
12 bodů, ale nejsou to jednoduché zápasy, protože třeba Strakonice budou zkoušet, mají tam
mladé fotbalisty, kteří dokáží vyhrát v Chomutově, pak dostanou
pět gólů doma se Zápami, takže
se bude jednat o těžké utkání,
stejně jako ty ostatní a já věřím,
že se na ně dobře připravíme a z
těch čtyř zápasů, vybojujeme

František
Domažlic:

Dvořák,

útočník

Popiš nám zápas a
ty své dva góly.
„Soupeř má dobrý
tým, snaží se kombinovat, takže pro nás
to nebylo nic lehkého,
to přesouvání nás
stálo hodně sil,
to je náročné,
ale myslím si,
že jsme odehráli dobré utkání,
zahráli jsme souboje a dneska
námo to tam padalo, což nám v
posledních zápasech chybělo. V
první půli jsem se dostával do
hodně hlaviček, jedna tam padla,
ta se na štěstí opřela o tyč, při
druhé brance Jirka Bárta podstoupil souboj, míč se odrazil, já jsem
to napálil levou nohou a zase o
tyč, takže to bylo i se štěstím.
Ve středu jsme vyhráli gólem
v 91. minutě, dnes se nám
povedlo vstřelit více branek,
proč ve středu padlo tak málo
gólů?
„Ve středu jsme se tam málo
tlačili, bylo tam málo důrazu, hráli
jsme tam ve dvou lidech a to je
málo tady v té třetí lize je třeba,
aby tam šlo pět lidí naplno a když
se tam takto tlačíme, tak to tam i
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Vok

padá... Dneska jsme měli šancí na
pět, šest gólů.“
Upozorňovali vás trenéři speciálně na některé hráče soupeře?
„U nich je nejnebezpečnější Fíček,
který je již starší, pomalejší ale
gólovej. Ten když je ve vápně a
dostane se k němu míč, tak je to
gól. To nám dneska zase potvrdil,
protože využil chyby obránců,
kteří u něj mají být, ale naštěstí
jsme dali víc gólů, takže je to
dobré.“
Teď nás čeká mužstvo pod
názvem Strakonice, ale je
béčko Č. Budějovic, co od
toho zápasu očekáváš a s čím
bys byl spokojený?
„Je to tým mladých kluků bez
zkušeností, který hraje vespod
tabulky a myslím si, že bychom je
měli přehrát. Jedeme pro tři body.“

Petr Pokrovskij,
mažlic:

hráč

Do-

Dneska jsi hrál
proti mužstvu,
které
dobře
znáš, jak jsi ten
zápas viděl?
„Zas tak jednoznačné to nebylo, soupeř
zpočátku
hrá l
d obr ou
kombinační hru, snažili se do nás
dostat, ale s postupem času už
jsme to prokoukli a dali si na to
větší pozor a myslím, že nakonec
jsme zaslouženě vyhráli větším
důrazem v šestnáctkách.“
Jak se v dnešním zápasu hrálo
Tobě?
„Mě se hrálo dobře, o motivaci
jsme měl postaráno, všechno bylo
v pohodě, takže já jsem spokojený.“
Soupeř využívá hráče z Bohemky, jak se ti líbili?
„Jediný, kdo by se mi líbil byl asi
David Bartek, ale jinak bych řekl,
že to byl průměr... Jinak nic velkého, a Peterka zachytal výborně...“
Příští kolo nás čekají Strakonice, co od toho zápasu očekáváš?
„Očekávám hlavně tři body a abychom předvedli dobrou hru.

Zdroj Jiskra TV, J. Pojar

Druhé dějství začalo ostřelováním
branek. Na tu domácí pálil Petráček, na druhé straně zahrozil
Held, ale k trefě do černému
chyběl metr. Poté domažlický
Pyrka fauloval Kadulu a domácí
kapitán dostal další příležitost, ale
tentokrát trefil pouze zeď. V 54. a

Trenér Stanislav Purkart, Jiskra Domažlice: „Nastoupili jsme v
rozestavení
čtyři,
čtyři, dva, za zraněného Leitla hrál na kraji
zálohy
Bezděk.
Přijeli jsme si pro
tři body, ale s
ohledem na průběh zápasu je remíza spravedlivá.
Prohospodařili jsme si to v první
půli, kdy jsme hráli bez důrazu,
nebyli jsme dostatečně agresivní v
soubojích a soupeř se chytl. Byl
rychlý, vytvořil si pár závarů po
standardkách, z jedné dal s pomocí teče gól. Naše šance vychytal jejich výtečný brankář. Ve
druhé půli se hrálo na jednu bránu, náš gólman Ticháček moc
práce neměl. Měli jsme převahu,
podařilo se nám vyrovnat, ale
soupeř pak dobře bránil. Zkusili
jsme poslat do hry ofenzivnější
hráče, kdy Mužík nahradil Pokrovského, ale k výhře to nevedlo."

Marek Bauer, stoper
Jiskry
Domažlice:
„Myslím, že chyběla
troška štěstí, protože
jsme měli kvantum
příležitostí, ale ujala
se pouze jedna.
To štěstíčko jsme
si možná vybrali v
předchozích dvou domácích zápasech. Soupeř disponuje mladými,
technickými a rychlými hráči,
kterým dělá problém důraz a
bránění standardních situací. Nám
se herně nepovedl první poločas,
nechávali jsme soupeři moc prostoru ve středu hřiště, což mu
vyhovovalo. Branku jsme dostali
po přímém kopu a nešťastné teči
ve zdi. Druhý poločas už jsme
soupeře nepustili až na jednu
standardní situaci na naši půlku a
byl celý v naší režii, ovšem jako v
prvním poločase čaroval v bráně
gólman Bárta, který se proti nám
znamenitě vytáhl. Rozestavení do
druhého poločasu zůstalo stejné,
až v 60. minutě nastoupil Petr
Mužík, což mužstvo nakoplo. Byl
to také on, kdo nahrál Petráčkovi
na vyrovnávací gól. Remíza je pro
nás rozhodně ztráta. Chtěli jsme
vyhrát, ještě více se přiblížit jistotě záchrany. To se nepodařilo,
takže nyní musíme pod tlakem
doma porazit Spartu. Měl jsem
jednu větší příležitost hlavou po
rohovém kopu, ale přestřelil
jsem."
SK Strakonice: Bárta – Havelka,
Tomášek, Petráň, Lerch – Kadula,
Staněk (67. Vaněk), Radouch (C)
(90. Viták), Slavík, Horák (81.
Novotný) – Held.
Jiskra Domažlice: Ticháček –
Bauer (C), Pyrka D., Pyrka M.,
Pokrovskij (63. Mužík) – Bárta,
Braun, Javorský, , Bezděk (88.
Vojtko) – Dvořák, Petráček.
HR: Drábek – Šimek, Dusík.
ŽK: 2:1. Zdroj Domažlický deník

Branky: Paukner 2, Šimice Waldmann z PK, Kasýk, Lešek;
ŽK: 2:2.
Domažlická Benfika vybojovala ve
vodní lázni v Horní Bříze 2 body!!!
V sobotu od 17:00 hodin nastoupila Benfika v Horní Bříze proti

domácímu ZKZ. Chybělo jí několik
hráčů z kádru(Kubr, Bláha, Šot J.,
Jarina atd.). Celé utkání skrápěl
trávník hustý déšť, který ztěžoval
hráčům kombinaci. Skóre otevřel
z penalty kapitán Lukáš Waldmann. Další branku přidal po

krásném solu Zdeněk Kasík, a
třetí dorazil u levé tyče Tomáš
Lešek. Benfika celé utkání vždy
vedla a domácím se povedlo vyrovnat po devadesáti minutách na
3:3. V penaltovém rozstřelu byla
Benfika opět úspěšná a proto si z

Třetiligovým fotbalistům Jiskry se
v sobotu dopoledne ve Sportovním centru mládeže v Mladé postavil ´produkt´ Berbrova experimentu s farmami, Strakonice. V
týmu zralém na sestup z České
fotbalové ligy už nepůsobí žádný
fotbalista Strakonic, tým hraje
svoje domácí zápasy na předměstí
Českých Budějovic, protože jej
tvoří hráči juniorky Dynama. Soupeřem Chodů tak byl mladý celek,
pouze brankář Bárta byl ze základní jedenáctky starší třiadvaceti let.
Úvod utkání větší šance nepřinesl,
ale Jiskra brzy poznala, že má co
do činění s rychlostně dobře vybaveným soupeřem. Po čtvrthodině
začali přebírat iniciativu hosté. V
18. minutě hlavičkoval po rohovém kopu Jiskry Dvořák do tyče.
Po půlhodině Chodové zatlačili
soupeře do šestnáctky a ze série
rohových kopů vyplynula ve 39.
minutě šance Bauera. Proti jeho
přesné střele se ale vyznamenal
domácí gólman. Na druhé straně
postup ´Strakonic´ tři na tři,
zastavil faul na Kadulu. Z nařízeného přímého kopu proti Jiskře
Radouch skóroval, když míč přeletěl zeď a odrazil se od tyče za
bezmocného Ticháčka – 1:0.
Vzápětí mohlo být vyrovnáno. Ve
42. minutě dobře pálil domažlický
Braun, ale Bárta konečky prstů
jeho střelu vytěsnil mimo tyče.
Poté se znovu hrálo na polovině
´Strakonic´, ale Petráček trefil
protihráče a proti Braunově střele
se znovu vytáhl gólman.

56. minutě zaměstnal domácího
gólmana Dvořák, ale ani jedna
střela síť nerozvlnila. Vzápětí
pronikl přes Tomáška Pokrovskij,
ale proti jeho umístěné střele se
Bárta opět vyznamenal a počtvrté
spoluhráče podržel. Po hodině hry
začal tlak hostů opět narůstat a ti
získali převahu. Zaslouženého
vyrovnání se dočkali v 72. minutě,
kdy se Petráček protlačil obranou
a střelou k tyči překonal vybíhajícího Bártu – 1:1. Hosté dál útočili,
ale překonat obranný val se jim
už nedařilo. Pět minut před koncem byl blízko gólu Bauer, ale
Bártu nepřekonal, střela Pyrky po
závaru před brankou Strakonic
skončila na těle obránce a v samém závěru Dvořák pálil z hranice šestnáctky nad.
Ohlasy po utkání:
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Břízy veze dva body
i když byla po celé
utkání lepším mužstvem, mnoho svých
šancí neproměnila a
zasloužila si body tři.
Stínem utkání bylo
zranění
výborně
hrajícího
Zdeňka
Kasýka
(zranění
kotníku) a druhým
hráčem, který nedohrál byl Miky Vísner.
Sestava Benfiky:
Bratanič - Kalný,
Šinál, Lešek, Waldmann
Hošek,
Vísner (80. Stróž),
Kohout, Marič, Buršík - Kasýk(60.
Šimůnek). Trenéři: Fořt a Churý.

sen na nosítkách. Na
fotkách je vidět jeho
sólo a potom jeho
kotník, který je okopán od řízných hráčů domácího celku,
kteří si s jeho brilatní technikou nevěděli rady. Sudí Hájek
je potrestal pouze
žlutou kartou. Je to
jeho třetí vážné
zranění
v
dresu
Jiskry. Dnešní lékařské vyšetření ukáže
jak vážné. Zdeněk
byl nejlepším hráčem Domažlických v
zápase. Přejeme mu, aby zranění
nebylo vážné a aby mohl dál bavit
diváky svými technickými kousky.
Pokud chcete vidět solo Kasy je
na TV Comu v záznamu utkání v
H. Bříze. Foto, jak vypadalo solo a
kotník Kasy, zatím na faceeboku

Kasa opět nedohrál utkání v
Bříze!
Neuvěřitelným smolařem z fotbalistů Jiskry je univerzál Zdeněk
Kasýk. Ten v sobotu ráno střídal v
utkání ČFL Jiskra - Meteor. Aby

odpoledne nastoupil v Horní Bříze
na trávník, který připomínal vodní
lázeň. Zdeněk odehrál pouhou
hodinu. Za ní stačil zařídit penaltu
a předvést necelé stovce diváků,
nádherné sólo, které by mělo
kandidovat na gól měsíce. Bohužel v 56. minutě byl faulován, už
po několikáte a musel být odne-

Ve vyhroceném zápase uspěli
Chodové. „Na začátku jsme byli
aktivnější, pak jsme se zatáhli a
hosty pouštěli do šancí. V hektickém závěru jsme výhru uhájili,"
řekl sekretář Domažlic Petr Churý.
Poločas: 1:0. Branky: 27. Kalný,
90. Kasýk. Nejlepší hráči: Wald-

mann – Majlát. Rozhodčí: F.
Cihlář. ŽK: 1:2. ČK: 1:1 (Šot Míčka). Diváci: 110.
Domažlice B: Bratanič (42. Houdek) – Kalný, Tirnbek, Kohout,
Kasýk, Waldmann, Morič (60. Jarina – 78. Stróž), Šot, Šinál (46.
Hošek), Lešek, Bláha (68. Buršík).

Trenér: Fořt.
Holýšov: Míčka – Tyr, Hamerník
(87. Vraštil), Vrba (84. Chvojka),
Vítek (46. Jeniš – 90. Třeštík),
Šobr, Majlát, Schamberger,
Lukáš, Šimka (76. Zaruckij). Hrající trenér: Míčka.

Starší dorostenci Domažlic hostili
ve svém předposledním utkání
sezony dvanáctou Sušici. Hosté
přijeli do Domažlic s cílem vybojovat alespoň bod. Tomu podřídili
taktiku, když se zatáhli do hlubokého obranného bloku a z něj vyráželi k občasným protiútokům.
Jako první se ke střele dostal v 8.
minutě Mothejzík, ale minul branku ´sirkařů´. Za další tři minuty
ho napodobil Buršík. V 17. minutě po pěkné kombinaci Jiskry po
levé straně prolétl centr Buršíka
celým pokutovým územím hostí,
ale nikdo na něj nedosáhl. Ve 22.
minutě hosté zahrávali roh a po
něm nastal před brankou Krutiny
závar, který vyřešil razantním odkopem Hlaváč. Ve 25. minutě se
domácí konečně dočkali. Buršík
ideálně uvolnil Mothejzíka a ten
střelou na zadní tyč poslal Jiskru

do vedení – 1:0. Hosté, pokud
chtěli pomýšlet na bodový zisk,
se museli začít více tlačit do útoku. Ve 28. minutě skončila střela
Kůse nad, brzy poté zamotal domácí obraně hlavu Brož, ale v poslední chvíli mu míč ukopl Zíma.
Po neproměněné tutovce Mothejzíka kopali ve 37. minutě hosté
druhý roh v utkání a Černý po závaru prostřelil – 1:1. Ve 43. minutě si na Stróžův centr naběhl
Tumpach a přesnou hlavičkou
poslal Jiskru opět do vedení –
2:1.
Začátek druhé půle byl ve znamení tlaku Jiskry, výsledkem bylo
ostřelování ´zařízení´ Tumpachem, Buršíkem, Stróžem a Hojdou. Tlak Jiskry narůstal. V 61.
minutě měl gól na kopačce Mothejzík, ale nedal. Tentýž hráč si
připsal gólovou asistenci, když v

65. minutě vrátil Majorův přetažený centr před branku a zcela
osamocený Hojda měl snadnou
práci – 3:1. Po této brance tempo
opadlo. Hosté zcela rezignovali
na ofenzívu a již se jen soustředili
na to, aby moc neinkasovali. Jiskra se jejich hře přizpůsobila. Sice si vytvořila tlak, ale šance řešila špatně. V 68. minutě měl na
kopačce gól Tumpach, ale střela
šla těsně mimo. O šest minut
později skončila střela Buršíka na
tyči, ale domažlický špílmachr se
za svoji aktivitu dočkal odměny
vzápětí, když si pohrál s obranou
hostí – 4:1. Protože se další pokusy Šimůnka a Hlaváče už neujaly, odjeli hosté s přijatelnou porážkou, kterou korigoval v 88. minutě po samostatné akci Brož –
4:2.
Ohlasy po utkání:
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Text i foto Jirka Pojar

Zdroj Domažlický deník

