Další tabulky a výsledky
1. Tachov
2. Táborsko B
3. Malše Roudné
4. Český Krumlov
5. Hořovicko
6. Doubravka
7. Klatovy 1898
8. Čížová
9. Karlovy Vary
10. Rokycany
11. Aritma Praha
12. Zličín
13. Hvězda Cheb
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1. Dynamo ZČE
2. Koloveč
3. Vejprnice
4. Rozvadov
5. Holýšov
6. Chotíkov
7. Domažlice B
8. Zruč
9. H. Týn
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12. Rapid
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1. Lhota
2. Luby
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5. Žichovice
6. Ch. Újezd
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Divize, sk. A
16. kolo:
Hořovicko-Mariánské Lázně 4:1, Zličín-Rokycany 2:4, Aritma
Praha-Hvězda Cheb 5:0, Čížová-Táborsko B 1:0, DoubravkaMilevsko 3:2, Tachov-Karlovy Vary 4:0, Klatovy 1898-Český
Krumlov 1:0, Malše Roudné-Sušice 7:2.
17. kolo:
Klatovy 1898-Hořovicko 14:30 SO, Český Krumlov-Malše Roudné 14:30 SO, Sušice-Tachov 14:30 NE, Karlovy VaryDoubravka 14:00 SO, Milevsko-Čížová 14:30 NE, Táborsko BAritma Praha 10:15 NE, Hvězda Cheb-Zličín 10:15 SO, Rokycany-Mariánské Lázně 14:30 SO.
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Krajský přebor
16. kolo:
Hor.Bříza-Rokycany B 1:0, Domažlice B-Rapid 3:0, ZručBolevec 2:1, Černice-Vejprnice 1:5, Koloveč-Rozvadov 1:2,
Holýšov-Přeštice 4:0, Horažďovice-Dynamo ZČE 2:1, H . T ý n Chotíkov 1:2.
17. kolo:
Černice-Koloveč 16:00 NE, Vejprnice-H. Týn 14:30 SO, Chotíkov-Zruč 11:00 SO, Bolevec-Domažlice B 14:30 SO, RapidHoražďovice 14:30 SO, Dynamo ZČE-Holýšov 10:15 SO, Přeštice-Hor.Bříza 14:30 SO, Rokycany B-Rozvadov 14:30 NE.

V posledním podzimním zápasu
sice domácí vydřeli remízu 1:1,
ale na pokutové kopy nakonec

vedoucímu celku tabulky podlehli
2:4 a po první části soutěže Jiskra na 2. místě ztrácí na vedoucí

Bohemians 9 bodů.

I. A třída
16. kolo: Senco B-Křimice 5:2, Ch. Újezd-Nýrsko 0:0 PK 5:3,
Nýřany-Ch. Planá 1:1, Lhota -Svéradice 3:0, Žihle-Sod 0:1,
Pačejov-Staňkov 1:3, Žichovice-Sl.Mýto 1:1 PK 4:3, LubyNepomuk 1:0.
17. kolo: Pačejov-Senco B 14:30 SO, Staňkov-Luby 14:30 SO,
Nepomuk-Žihle 14:30 SO, Sod-Lhota 14:30 NE, SvéradiceNýřany 14:30 NE, Ch. Planá-Ch. Újezd 14:30 SO, NýrskoŽichovice 14:30 NE, Sl.Mýto-Křimice 14:30 NE, Senco B-Sl.Mýto
18:00 PÁ.

Informace o soupeři:
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(-16) Milana Grubišu, který má natržené vazy v koleni. Po zranění se
Robert
Vágner bude pro
pomalu rozehrává jeden z nejzkušenějších hráčů, exligasta Aleš Pikl, který trénuje třetí týden a proti Zápům střídal v úplném
závěru. Klub delší dobu sužují finanční problémy: "Jsme rádi že přežíváme, v Chomutově není žádný velký podnik, který by
mohl finančně pomoct. Je to dneska všechno o penězích, vyměnilo se zde vedení města a uvidíme jakou finanční pomocí
nám pomůže, což je naše jediná šance ke zlepšení této situace, která nejde držet do nekonečna," dodává Vágner. Podle
jeho dalších slov mají Domažlice spoustu výborných hráčů v každé řadě a navíc jsou farmou Viktorie Plzeň a můžou jí někteří hráči posílit. "Jsou silní ve standardních situacích, které
zahrává Mužík, vzhledem k situaci bych bral bod." J. Pojar

I. B třída sk. A
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Fotbalisté Jiskry Domažlice A i B
mužstva zahájili tradičně, jako
jedni z prvních mužstev, 5.1.2015
přípravu na jarní sezonu ČFL a
Krajského přeboru. Na umělce trénovali v kádru Áčka
dvě nové tváře. Slovenský
obránce Tibor Ďungel z MFK
Žilina a exžižkovský snajpr
Lukáš Roubal (působil v
Chrástu), který na podzim
hostoval pražském Vltavínu
a v utkání s Jiskrou, který
Vltavín vyhrál 2:0 byl nejlepším hráčem tohoto duelu.
Dvě staronové tváře se
taktéž zapojily do přípravy.
Jsou jimi výborný obránce

FC Viktoria Plzeň Ondřej Chocholoušek, který už v Jiskře hrál na
podzim roku 2013 a univerzál Ivo
Vojtko, který se vrací z hostování

v Kolovči. S Benfikou mimo jiné
trénoval Martin Šinál, který naposledy působil v Hostouni a v Benfice odehrál jaro 2014.

Plzeň – Fotbalisté Viktorie Plzeň
vyhráli i ve druhém přípravném
utkání. Po sobotní výhře 3:1 nad
divizním Tachovem ve středu
porazili třetiligovou Jiskru Domažlice stejným poměrem.
Viktoria Plzeň – Jiskra Domažlice 3:1 (3:1)
Viktorii se vydařil vstup do zápasu,
už ve třetí minutě po bleskové

akci Rajtorala a Chramosty se
trefil z voleje Tecl – 1:0. I když
jsou oba týmy v plné zátěži, zápas
měl vysoké tempo. Bojovní hosté
drželi s Viktorií krok a ve 25. minutě vyrovnali Roubalem.
Pak se ale ukázala zkušenost
prvoligového lídra a po faulech
hostů v šestnáctce na Rajtorala a
Mahmutoviče zahrávala Plzeň dvě

penalty, které obě proměnil Rajtoral. „Až na Hradeckého a Medvěděva jsme do prvního poločasu
nasadili zkušené hráče, kteří prokázali svoji kvalitu, což se projevilo vedením o dva góly," viděl první
půli trenér Koubek.
Do druhého poločasu nastoupili až
na Koláře, Hejdu a Holendu mladíci z juniorky a skóre už se nezmě-
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nilo. „Mladá sestava se
dobře vypořádala se zkušenějšími hráči Domažlic,"
pochválil mladíky trenér
Koubek, který šetřil několik
hráčů základní sestavy.
„Někteří mají drobné šrámy,
ale není to nic vážného.
Před odletem na soustředění do Turecka jsme ale
nechtěli zbytečně riskovat,"
uvedl kouč Viktorie.
Viktoria – I. poločas:
Kozáčik – Medvěděv, Baránek, Procházka, Kovařík –
Hrošovský, Hradecký –
Rajtoral, Chramosta, Tecl –
Mahmutovič.
II. poločas: Bolek – Šíša, Hejda,
Čihák, Lešek – Koudelka, Kratochvíl,
Hrdlička, Mlynařík, Kolář – Holenda.
Jiskra: Pavlík (46. Švihořík) – Ďungel (46. Hrubý), Chocholoušek,
Bauer, Beránek (46. Bárta) – Braun
(46. Javorský) – Leitl (46. Vojtko),
Roubal (65. Bláha), Mužík (46.
Špírek), Došlý (46. Kubišta) – Sokol
(55. Bezděk).
Branky: 3. Tecl, 28. a 39. Rajtoral
(obě z PK) – 25. Roubal. Diváci:
400.
Řekli po utkání:
Ivo Vojtko Jiskra Domažlice:
,,První poločas jsem viděl jenom
půlku, a tam měla navrh Viktorka,
ani jednu penaltu jsem neviděl
takže se k nim nemůžu vyjádřit, ale
první gól vstřelili domácí pěkný...
Druhá půle byla vyrovnanějši, i
proto že tam měli plno hráčů z
juniorky, kteří mají svoji kvalitu.
Vytvořili jsme si několik šancí, nastřelili dvě břevna, škoda, že nám
tam něco nepadlo. Domácí si ve
druhé půli žádnou větší šanci nevytvořili."

Jan Švihořík Jiskra Domažlice:
"Na zápas jsem se osobně moc těšil
a jsem rád, že jsem chytal druhý
poločas. Viktorka hodně hráčů do
druhé půle vystřídala takže jsem
neměl moc práce, ale i tak jsem se
snažil hrát hodně nohama a celkově
jsem se cítil dobře. Na to, že je
začátek přípravy a byl to náš první
zápas, tak si myslím, že to nebylo
špatné. Příprava je jako každý rok
náročná, já trenuji dvoufázově,
protože chodím na treninky i v Plzni,
ale jsem rád, že jsem zdravý a cítím
se zatím dobře. Je to ale jenom
začátek a příprava je dlouhá."
Lukáš Roubal Jiskra Domažlice:
,,Myslím si, že na nás Viktorka vlétla
a dala brzy gól, který ji pomohl a
my se pomalu rozehrávali. Pak jsme
se trošku otrkali a vyrovnali z rohového kopu. Jen škoda, že jsme
hrozně brzy po vyrovnávajícím gólu
inkasovali a navíc ještě po penaltě,
kterou rozhodčí nemusel pískat a
pak nakonec přišla ještě jedna. V
druhé půli už Viktorka prostřídala a
dostali jsme se i do více šanci, jen

A mužstvo Jiskry Domažlice vstoupilo do třetího týdne přípravy na
jarní sezonu ČFL. V úterý 20. ledna
večer nastoupili hráči k druhému
přípravnému utkání na umělce
Plzeňské Doubravky, kde hráli proti
šestému týmu divizní skupiny A SK
Senco Doubravka. Trenér Purkart
nemohl pro zranění počítat se čtveřicí hráčů Mužíkem, Braunem, Bártou a slovenským obráncem Ďungelem, kterého Jiskra testuje. Naopak
další se Slovenských hráčů, který
byl na testech v Domažlicích - Sokol, neuspěl.
SK Senco Doubravka - TJ Jiskra
Domažlice 3:3 (2:2)
Zápas začal za stálého sněžení, což
oběma týmům lehce komplikovalo
hru. Domácí vstoupili do utkání

aktivně a v 7. minutě vstřelili první
gól. Chocholouškův souboj ve vápně s Kuťákem odpískal hlavní sudí
Hodek, jako penaltový. Ze značky
pokutového kopu se nemýlil Maďarský internacionál Ferenc Róth, když
střelou do prostředka branky překonal Ticháčka - 1:0. Hosté odpověděli v 8. minutě trestným kopem.
Po faulu na Kubištu ho rozehrál
Špírek a domácí brankář Bouzek
musel míč boxovat. O chvilku později mířil opět po centru Špírka
Chocholoušek mimo tři tyče
Doubravky. Za čtyři minuty opět
stejní hráči Jiskry kombinovali a
tentokrát byl Chocholouškův pokus
sražen na rohový kop. Po těchto
dvou akcích hostů to byli domácí
hráči, kteří šli do dvoubrankového
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škoda, že jsme je neproměnili. Určitě jsem chtěl, aby
se mi utkáni povedlo, a
vstoupil dobře do Domažlic
gólem. To bylo super, navíc
ještě proti Viktorce, ale
herně to nebylo úplně ono
a je na čem pracovat a v
čem se zlepšovat, ale věřím, že postupem času to
bude lepší. Jinak jsem zatím
spokojený, kluci jsou v
pohodě, tréninky též."
Miroslav Špírek Jiskra
Domažlice: "Vstoupili jsme
do zápasu tak laxně, hned
na začátku, ve 3. minutě
jsme dostali gól po krásné
akci plzeňských, báli jsme
se hrát, nakopávali jsme míče místo
toho, abysme si to obehráli a trošku
míč podrželi, tím pádem jsme ztráceli míče a hodně museli bránit.
Potom se nám podařilo dát góla ze
standardky, které jsme měli nebezpečné a první poločas z nich docela
hrozili... Plzeň přidala dva góly z
penalt a poločas byl 3:1. Druhý
poločas se mi zdál z naši strany
lepší, měli jsme pár hezkých kombinačnich akcí, ale většinou jsme je
nedokázali dotáhnout do konce. Je
třeba říct, že Plzeň měla první poločas lepší sestavu, než ve druhém,
ve kterém nastoupila, dá se říct s
juniorkou, krom Holendy, Koláře a
Hejdy, a tak druhý poločas byl z
naší stany určitě lepší... Nastřelili
jsme břevno a snažili se víc držet
balon, i když tam bylo dost zbytečných ztrát... Škoda jen že se nám
nepodařilo vstřelit gól, alespoň
snížit jejich vedení, určitě jsme na
to měli. Myslím si, že ostudu jsme
neudělali a teď se budeme snažit
vyhrávat další zápasy."

břevno, které trefil hostující kapitán
Roubal. Potom přišel vymyšlený
dlouhých nakopávaných balonech a
Petr Mužík. Domažlice si tak na
přímák. Rozhodčí ho mohl odpískat i
soubojích. Hosté byli výborným
úvod jarní sezony vezou z Prahy
nemusel. Dneska tady byly zákroky,
soupeřem. Řekl bych, že se nám
porážku o dvě branky.
které pustil, a byly to podle mě
dneska povedlo vstřelit góly, které
Poločas: 2:0. Branky: 28. Kratovětší fauly, než ten zákrok při prvuž se nám v dalších utkání nemusejí
chvíl, 42. Smolák. ŽK: 2:2. ČK: 0:1
ním gólu. Při druhé brance domácí
povést i když bych to maličko zleh(64. Leitl). Rozhodčí: Váňa – Duvhodili rychlý aut, my jsme ho nezačoval, protože Kratochvíl tyhle pěkchoň, Štefan. Diváci: 235.
chytili, já jsem šel do souboje s
ně kopnuté trestňáky dává. Druhý
Domažlice: Švihořík – Hrubý,
jejich hráčem a on mě ve skluzu
gól byl o naší důslednosti, protože i
Tůma, Bauer, Bárta (86. Beránek) –
přehrál a doklepl to do brány. Měl
soupeř byl důsledný. Byli tady další
Leitl, Mužík, Javorský, Braun (65.
jsem tam být důslednější. Ve drunaše šance, ale musíme říct, že i
Došlý), Roubal (79. Špírek) – Hošek
hém poločase jsme měli tlak, naDomažlice měly tak hodně příleži(84. Vojtko).
střelili břevno a potom zápas hodně
tostí ke vstřelení branky. Nepovedlo
Řekli po utkání:
ovlivnilo vyloučení Leitla. Nikdo
se jim to a my jsme vyhráli 2:0.
Stanislav Purkart trenér Jiskry
neslyšel, že by Luďa (Leitl) něco
Pokud se mohu vyjádřit ke gólu,
Domažlice: "Dneska se ukázalo to,
řekl přímo sudímu Váňovi. On křičel
který jim nebyl uznán, tak jsem to
co jsme od toho utkání očekávali a
na jejich gólmana, že je "vemeno,"
neviděl, ale ptal jsem se na to a teč
to jak z hlediska atmosféry, tak z
když zakopl míč do autu. Myslím si,
tam byla, tudíž gól nemohl platit. To
hlediska tohoto hřiště. Tady se nedá
že sudí na to čekal, aby Luďu mohl
by Domažlice určitě postavilo na
hrát fotbal, tady je to vyhecované
vyloučit. Už v prvním poločase tam
nohy. Domažlice jsou na tom velmi
boj, válka, obrovská agresivita,
něco mezi sebou měli. Když chce
dobře kondičně, jsou to soubojoví
dělají se fauly. Když to potom rozrozhodčí vyloučit, tak si vždycky
hráči. My se snažíme hrát o něco
hodčí pustí, tak je z toho takový
něco najde. Potom jsme vstřelili
techničtější fotbal a někteří naši
blázinec. My jsme neodehráli špatné
branku Petrem Mužíkem. Bylo to
hráči jsou na souboje hákliví, což by
utkání. V první půli byla hra vyrovtakové divné - nejprve to vypadalo,
se v tomhle případě nemuselo vynaná. Měli jsme tam jednu tutovku,
že gol platí, potom si tam pomezní,
platit. My jsme utkání zvládli. Oproti
kde se potvrdilo nedáš - dostaneš,
hlavní a jeden jejich hráč něco řekli
utkání na Chodsku se tady předstadostali jsme gól z trestňáku. U
a pomezní měl praporek nahoře a
vilo určitě víc hráčů, kteří sem přišli
druhé branky jsme zaspali. To si
branka neplatila. Myslím si, že jejich
z Kolína, kteří u nás pracují celou
myslím, že rozhodlo, protože soupeř
obránce stál na úrovni Petra Mužízimní přípravu a tím ŽÁCI
máme i zkušeDOROST
šel do kabin s dvoubrankovým
ka, ale musel bych se podívat na
nější mančaft. To samé si myslím,
vedením. Ve druhé půli jsme se
video. Remízu bychom brali a prože mají Domažlice, jejíž hráči také
Dorost
snažili, měli jsme čtyři šance, nahrát jsme
si tady starší:
rozhodně nezaprošli ligovými mužstvy. V dalším
střelili dvě
břevna. Hošek- měl
tutovsloužili.
Teď
máme
doma Chomutov
kole jedeme k podobnému
Domažlice
Dynamo
ZČE
7:1
(2:1);
Senco
Domažlice
2:3 (2:1)soupeři
ku. Vstřelili jsme gól, který měl
- u nich jsme suverénně vyhráli, teď
do Králova Dvora, který je nabitý
Dorost
mladší:
platit. Bohužel jsme nedali branky
nevím jak na tom jsou. Hrajeme
hráči z ligové Příbrami. Navíc se to
na, které se fotbal hraje. Teď nás
doma, kde jsme silní, proto musíme
hraje v prostředí vyloženě nechutDomažlice
- Dynamo vyhrát".
ZČE 1:0 (0:0); Senco - Domažlice
5:1 z(2:0)
čeká těžký
soupeř z Chomutova,
ným nedůstojným,
čeho mám
který hraje o záchranu, k nám přijeAsistent trenéra Milan Kopřiva:
větší obavy než ze soupeře. Tam to
Žácizápasu
mladší:
de bojovat. My se musíme poučit,
"Do dnešního
jsme vstupobere vyloženě chuť do fotbalu.
vyříkat
si to, dobře -seKošutka
na něj připra- 3:4
vali(2:0);
s cílem, že
zápas chceme
vyDomažlice
správně
Domažlice
Nýrsko
- Domažlice
3:3 (postupovaly
1:1) PK
1:3 a
vit a vyhrát".
hrát, stejně jako v Domažlicích. U
přijeli ve své sadě venkovních dreMartin Hrubý obránce Jiskry
nich se nám
to nepovedlo.
mají řádně nahlášené.
Žáci
starší: Dneska sů, které
Domažlický deník, Jiří Pojar,
Domažlice: "Prvních 25 minut
bylo utkání plné soubojů. Domažlice
jsme měli
více ze hry a vytvořili
si i
k tomu
hráče,Nýrsko
všechny kolem
web SV. 0:10 (0:6)
Domažlice
- Košutka
3:1 mají
(2:0);
- Domažlice
šance - největší měl hlavou Lukáš
185 cm. Jejich hra je založená na

Mladý fotbal

Jiří Pojar

vedení, když se opět prosadil ze 17
metrů z levé strany přesnou střelou
k pravé tyči Róth - 2:0. To se psala
teprve 17. minuta utkání. Domácí
byli při chuti a za malou chvíli přihrál Vyleta Róthovi, jehož povedenou střelu Ticháček kryl. Ve 21.
minutě vysunul Javorský Roubala
po levé straně a gólman Bouzek
musel vyrážet jeho pokus na roh.
Po rozehrání rohového kopu Špírkem mířil z 18 metrů Kubišta vedle
levé tyče branky Doubravky. Po
dalším rohu Špírka domácí tečovali
zakončení Vojtka na další roh. Do
třetice opět roh Špírka z levé strany, na který si u levé tyče naběhl
Bauer a přesnou hlavičkou snížil na
2:1. V 26. minutě opět po centru
agilního Špírka mířil těsně nad

1. Bohemians 18
2. Jirny
18
3. Domažlice 18
4. Vyšehrad
18
5. Louňovice 18
6. Králův Dvůr 18
7. Loko Vltavín 18
8. Zápy
18
9. Chrudim
18
10. Union 2013 18
11. Štěchovice 18
12. Převýšov
18
13. Čáslav
18
14. Benešov
18
15. Chomutov 18
16. Admira Praha18
17. Písek
18
18. Meteor Praha 18

13
10
9
11
11
7
7
8
8
7
7
7
7
5
5
3
3
1

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

2
3
4
6
6
5
5
7
6
7
7
9
9
9
10
10
13
11

38: 15
32: 18
36: 22
38: 32
35: 21
37: 26
24: 19
28: 28
31: 22
19: 27
21: 16
31: 26
16: 23
19: 27
20: 37
18: 43
18: 37
19: 41

44
38
35
35
34
29
29
29
28
28
27
25
24
21
20
18
12
10

2 (15)
3 ( 8)
3 ( 5)
1 ( 7)
( 7)
2 ( 0)
2 ( 0)
2 ( 0)
( 1)
3 (-2)
2 (-2)
2 (-4)
1 (-4)
2 (-8)
2 (-9)
4 (-13)
1 (-16)
1 (-18)

Česká fotbalová liga sezóna 2014/2015
18. kolo:
Chomutov-Zápy 3:1, Písek-Králův Dvůr 1:1 PK 5:4,
Bohemians Praha -Loko Vltavín 1:3, Čáslav-Benešov
1:0, Štěchovice-Admira Praha 1:0, VyšehradDomažlice 2:0, Louňovice-Jirny 0:1, Meteor PrahaChrudim 1:2, Převýšov-Union 2013 6:0.
19. kolo:
Převýšov-Čáslav 10:15 NE, Union 2013-Meteor Praha
14:30 NE, Chrudim-Louňovice 10:15 SO, Jirny-Bohemians Praha 13:00 NE, Loko Vltavín-Písek 10:15 SO,
Králův Dvůr-Vyšehrad 14:30 SO, Domažlice-Chomutov
14:30 SO, Zápy-Štěchovice 14:30 NE, Amira PrahaBenešov 10:00 SO.

7

Sestava TJ Jiskra Domažlice:
Švihořík (46. Ticháček) - Hrubý
(46. Ďungel), Tůma, Bauer, Bárta
(46. Beránek) - Javorský, Mužík,
Špírek (46. Braun), Roubal, Došlý -

Hošek (46.Vojtko). Trenér: Stanislav Purkart
FK Tachov: Houdek (77. Žipáj) Šácha, Knakal, Habart (46. Ruda),
Viterna - Matas, Kubišta, Kovařík

(46.Tušl), Stružka (46.Folejtar),
Sadílek - Dvořák (65. Žemlička).
Trenér: Zdeněk Michálek.

V Blšanech, bývalé baště severočeské kopané a hájenství někdejšího předsedy ČMFS Františka Chvalovského, nastoupili fotbalisté třetiligové Jiskry k utkání s druholigovým Baníkem Most. Pro oba celky
šlo o generálku před víkendovým
startem soutěží, kdy Jiskra může
bojovat o postup z ČFL, kdeto Most
má ve Fotbalové národní lize opačné starosti.
FK Baník Most – Jiskra Domažlice 2:3 (1:1)
Baníkovci vedení novým trenérem
Pavlem Medinským a asistentem
Zdeňkem Slowikem z Tachova,
který kdysi oblékal dres Poběžovic
v krajském přeboru a byl spoluhráčem gólmana Petra Hutty, začali
lépe. V 5. minutě se po rohovém
kopu navrátilce z Příbrami Danoskiho dostal k míči Řehák, ale jeho
povedenou střelu na brankové čáře
vykopl Beránek. V 9. minutě protáhl Švihoříka v bráně Jiskry Danoski
po vysunutí Šuralem. Až pak se na
nerovném travnatém hřišti č. 1
začala osmělovat i Jiskra a dostávala se na dostřel ex-plzeňského
brankáře Mandouse. Změnu skóre
přinesla 34. minuta. Domažlický
kapitán Mužík rozehrál z pravé
strany roh, na který si naběhl Hošek a střelou pod ´víko´ překonal
bezmocného Mandouse – 0:1.
Stejný hráč se do zakončení dostal
za další tři minuty znovu, ale brankář Baníku byl tentokrát úspěšnější
stejně jako ve 38. minutě při pokusu Roubala. Most se dočkal vyrovnání pět minut před koncem poločasu, kdy Danoski proměnil penaltu
nařízenou po souboji Bauera s
Procházkou v šestnáctce. Ve zbytku
poločasu Jiskra ještě zahrávala dva
rohové kopy Mužíkem. Ten druhý
přizvedl Bauer a Mandous jen se

štěstím Javorského tvrdou ránu
vyrazil.
Do druhé půle vstoupili lépe hosté,
když se po pouhých dvou minutách
trefil střídající Leitl – 1:2. V 51.
minutě vysunul Mužík Špírka, ten
však o kousek minul domácí svatyni. Za další dvě minuty už se ale
skóre měnilo, to když se z levé
strany prodral Došlý a zvýšil na 1:3.
Po sérii šancí Chodů převzali znovu
iniciativu domácí. V 76. minutě
zahrával Danoski trestný kop, šikovně obstřelil dvoučlennou zeď
Jiskry a balon zapadl k levé tyči
Švihoříkovy branky – 2:3. Tento
stav už vydržel až do konce.
Domažličtí tak získali další cenný
skalp druholigového celku. Ostrý
start je čeká v neděli 8. března na
moderní umělce v Praze na Vyšehradu, kde je čekají ´Šemíci´ kouče a majitele v jedné osobě Jaroslava Klímy.
Ohlasy po utkání:
Záložník Lukáš Roubal, Jiskra Domažlice: „V úvodu na nás bylo znát,
že je to naše první utkání na přírodní trávě, ale postupem času
jsme si zvykli, předvedli pár pěkných kombinací a po rohu jsme se
dostali do vedení. Škoda pak té
penalty. Ve druhé půli jsme se v
prvních minutách dvakrát prosadili
a to tam ještě byly šance na další
góly. Domácí pak prostřídali a
snažili se s utkáním něco udělat,
my jsme chtěli výsledek uhájit a
dohrát utkání v klidu, což se nám
až na jeden trestný kop povedlo. Je
dobře, že nám generálka vyšla,
dobře jsme se naladili na první
soutěžní utkání, které bude důležité
pro vstup do jarní části soutěže.
Vyšehrad hraje doma, bude na nás
chtít vlétnout. Na to se musíme

připravit. Na podzim se po špatném
začátku postupně rozjeli a stoupali
tabulkou až na páté místo, takže
tam nějaká kvalita určitě je."
Trenér Pavel Medynský, Baník
Most: "Pořád máme handicap,
vzhledem k tomu, že jsme u mužstva vlastně jen týden. Druhá věc
je, že prvních dvacet minut utkání
jsme poměrně organizovaně bránili.
Po obdržené brance se hráči nechali rozhodit a zbytek poločasu byl z
naší strany chaotický. Ve druhém
poločase se hra obrátila. Prvních
dvacet minut jsme byli zase rozhození až ke konci po prostřídání se
to malinko zlepšilo, ale v naší hře je
stále hodně otazníků. Nedá se říct,
jestli v prvním poločase hrála silnější nebo slabší sestava. Snažíme se
vybírat hráče, kteří budou v našem
prvním zápase v Třinci odolní.
Dnešní utkání nám ukázalo, že
někteří hráči mají psychiku rozhozenou pod dojmem, že prohráváme, i pod dojmem, že se nám
úplně nedaří. Na tom musíme zapracovat. Začátek soutěže určitě
bude důležitý , ale pro nás budou
důležitá všechna jarní kola."
Baník Most I.: Mandous – Běloušek, Avdič, Šural, Řehák – Wermke,
Jan Procházka, Schut, Danoski –
Kurtaj, Jiří Procházka.
II.: Mandous – Maruna, Běloušek,
Šural, Řehák (60. Štefko) – Wermke (60. Veselinovič), Schut, Avdič,
Kurtaj – Danoski, Jiří Procházka.
Trenér: Pavel Medynský.
Jiskra Domažlice: Švihořík –
Hrubý (46. Vojtko), Tůma, Bauer,
Beránek – Javorský (46. Špírek),
Roubal (46. Leitl), Braun, Mužík,
Došlý – Hošek. Trenér: Purkart.
ŽK: 2:3. HR: Zavadil – Průša, PodJiří
roužek. Diváků: 30.

Zápasy 18. kola se o víkendu opět
rozběhla Česká fotbalová liga.
Domažlice se představily na Vyšehradu, kde jim ale jarní premiéra
nevyšla.
První šanci utkání si připsal domažlický Lukáš Roubal, ve 24.
minutě však mířil vedle domácí
branky. A tak se z gólu radoval
Vyšehrad. Ve 28. minutě se totiž z

trestného kopu trefil Karel Kratochvíl - 1:0.
Ve zbytku poločasu se hrálo především ve středu hřiště. Vyšehrad
však do přestávky ještě jednou
udeřil. Ve 42. minutě se ve vápně
hostí prosadil před brankářem
Jiskry Švihoříkem špatně bráněný
David Smolák - 2:0.
Jiskra se ve druhém poločase hnala
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JiříPojar

Pojar

za smazáním dvoubrankového manka. V 54. minutě ale
Hošek trefil hlavou jen břevno, po
hodině hry navíc nebyla uznána
Braunova střela, kterou zřejmě v
ofsajdovém postavení tečoval
Mužík. Vzápětí byl po druhé žluté
kartě vyloučen Luděk Leitl, a hosté
tak dohrávali v deseti. Ze závěrečného tlaku Jiskry vzešlo jen další

branku hlavou Vojtko. Jiskře se
zaslouženě podařilo vyrovnat ve 43.
minutě, když se opět po centru
Špírka nejlépe před brankou orientoval stoper Bauera upravil na
poločasových 2:2.
Do druhé půle obě mužstva prostřídala. V 56. minutě předvedli domácí
pěknou kombinační akci po ose
Tříska-Vyleta-Kadlec. V 61. minutě
vysunul Došlý Roubala, který byl v
pokutovém území postrčen, ale
píšťalka rozhodčího Hodka zůstala
němá. V 67. minutě vystihl Došlý
rozehrávku stopérů Senca a střelou
zpoza šestnáctky k pravé tyči otočil

skóre - 3:2. V další fázích utkání si
domácí vytvořili dvě šance, aby v
87. minutě pohlednou střelou z 25
metrů z levé strany Petrželka ,,angličanem " o pravou tyč
vyrovnal na 3:3. Poté se ještě do
šance dostal Filipec. Poslední šanci
měl v úplném závěru po vysunutí
Hrubého Došlý, kterému střelu k
pravé tyči brankář Buzek vyrazil.
Jiskru čeká v sobotu 24. ledna od
14:00 hodin okresní rival Slavoj
Koloveč na UMT v Domažlicích. Po
té se v MKS Domažlice od 20:00
hodin konají tradiční fotbalové
Šibřinky.

Rozhodčí: Hodek- Janda- Pálek
Diváků: 60
SK Senco Doubravka: BouzekKnakal Petr, Šroubek, Petrželka,
Vyleta, Tříska, Brabec, Filipec,
Kuťák, Róth, Nový.
Střídali: Novák, Chotěborský,
Zajíček, Sís, Morávek, Kadlec. Trenér: Pavel Vaigl
TJ Jiskra Domažlice: Ticháček
(46. Švihořík) - Hrubý, Chocholoušek, Bauer, Beránek - Javorský (70.
Černý), Vojtko (46. Leitl), Kubišta
(46. Došlý), Špírek, Roubal (70.
Štěpán) - Bezděk (46. Bláha). Trenér: Stanislav Purkart.

V sobotu po poledni
nastoupili
na ´umělce´ Městského stadionu na
Střelnici fotbalisté třetiligové Jiskry
Domažlice proti okresnímu rivalu z
Kolovče, který přezimuje na druhé
příčce tabulky krajského přeboru.
Zatímco pro Slavoj šlo o teprve
první utkání nedávno zahájené
přípravy, domácí jsou v přípravě na
jarní boje v České fotbalové lize dál
a pro ně šlo o třetí zápas. Oproti
úternímu utkání na Doubravce
Jiskra měla v sestavě Mužíka, Brauna i slovenského beka Ďungela.
Naopak s kolenem dál laboruje
Bárta a také další obránce Hrubý
onemocněl.
U míče Miroslav Špírek, který předvádí v přípravě velmi dobré výkony,
vedle něj Juraj Kubišta, oba je brání
Milan Lucák.
Jiskra Domažlice A – Slavoj
Koloveč A 7:0 (3:0)
Do prvního vážnějšího ohrožení
Fillingera v brance hostů se dostal
ve 14. minutě střelou zpoza šestnáctky Mužík. O tři minuty později
se na hrotu hrající Došlý pokusil
neúspěšně přehodit brankáře hostů.
Ve 22. minutě střílel vedle levé tyče
branky Slavoje slovenský záložník

Kubišta. Poprvé Domažlice udeřily
ve 25. minutě. Leitl zatáhl po levé
straně balon, zpětnou nahrávkou
našel naběhnutého Mužíka, který
otevřel skóre – 1:0. Za tři minuty
přišel centr z levé strany od Špírka a
důrazný Braun zakončil na 2:0. Ve
32. minutě zahrával Černohorský
trestný kop z osmnácti metrů, ale
mířil vedle levé tyče Švihoříkovy
branky. Ve 35. minutě zatáhl míč po
levé straně Beránek, nacentroval na
Došlého, jehož však Fillinger nadvakrát vychytal. Po chvíli zatáhl balon
po pravé straně Špírek, nacentroval
před bránu, kde promáchl Kubišta,
k míči se dostal Leitl, jeho střela
byla sražena až za šestnáctku,
odkud střílel Mužík vedle levé tyče.
Poločasový výsledek na 3:0 pro
domácí stanovil nekompromisní
střelou na přední tyč Kubišta.
Do druhého poločasu už na straně
hostů nezasáhl zraněný Baxa, jehož
nahradil Pergl. Fillingera v brance
vystřídal Janeček Také domácí kouč
Purkart poslal do hry čerstvé síly
Vojtka, Chocholouška, Bláhu a
Roubala. Jiskra se stejně jako v
druhém poločase snažila o kombinační fotbal, který přinesl ovoce v

podobě hezkých branek a mnoho
neproměněných šancí, jako třeba
Mužíkovo břevno. V 70. minutě
Kubišta přenesl balon na Bláhu,
který si navedl balon na prostředek
a přesnou střelou nedal Janečkovi
šanci – 4:0. Krásnou branku vstřelil
v 84. minutě Roubal, když se dostal
před šestnáctku a technickou střelu
zakroutil za bezmocného Janečka –
5:0. V 89. minutě šli domácí do
přečíslení, Černý vysunul Štěpána,
který přesnou trefou k pravé tyči
zvýšil na 6:0. V 90. minutě se po
rohovém kopu prosadil další benjamínek v sestavě Domažlic Černý,
který fanouškům Slavoje obrazně
řečeno ´zatlačil voči´ – 7:0. Koloveč
se snažil o brejky, které ale nebyly
úspěšné.
Ohlas po utkání:
Trenér Stanislav Purkart, Jiskra
Domažlice: „Pro nás je každé
utkání cenné. Dnes jsme soupeře
přehrávali, takže jsme si vícekrát v
utkání mohli vyzkoušet některé věci,
o kterých mluvíme, a které se nám
s těžšími soupeři povedou jednou
nebo dvakrát za utkání. Jsem spokojen, že jsme se snažili o kombinační hru, která nám vycházela." JP

Landesligový Röslau byl v neděli
další soupeř třetiligové Jiskry v
přípravě. Pro německý tým s českým obráncem Šmrhou v sestavě
šlo o vyvrcholení třídenního soustředění. V pátek Röslau prohrál s
divizními Rokycany 1:4 a v sobotu,
kdy už šetřil opory na Jiskru, remizoval 1:1 s Nýřany. Domažlice byly
v utkání s druhým týmem tabulky
skupiny Nordost favoritem, jenže ač
šlo pro některé hráče o poslední
šanci ukázat, co v nich je, na výkon
s Doubravkou Chodové na umělce
33. Základní školy v Plzni nenavázali a duel skončil remízou.
Jiskra Domažlice – FC Röslau

1:1 (0:0)
Jiskra od začátku držela míč, měla
územní převahu, ale proti houževnatě bránícímu soupeři se neuměla
prosadit. Hned v úvodu se po kombinaci Leitla s Braunem dostal do
dobré pozice Špírek, ale netrefil
´zařízení´. I na druhé straně, kde
hráli Hrubý s Došlým, měla obrana
soupeře dost práce. Po sedmi minutách hry pronikl Hrubý před branku,
přehodil brankáře, ale obránce míč
odkopl. Po čtvrt hodině Braun vysunul Došlého, ten po průniku přihrál
na střed, ale nabíhajícího Roubala
dělil od gólu krok. Jiskra to pak
zkoušela nákopy a střelami z dálky.

Braunovu ránu ale Blechschmidt
vyrazil na roh, který Němci v pohodě ubránili. Střela Mužíka o chvíli
později ze stejného místa tak prudká nebyla, přesto mohla být gólová.
Proklouzla totiž brankáři mezi nohama, ten však chybu bleskově napravil a míč dostihl těsně před
čárou. V závěru poločasu mohl
zlomit odpor soupeře Špírek po
centru Došlého a sklepnutí Ďungela, ve vyložené šanci ale přestřelil.
Do druhé půle trenér Purkart obměnil sestavu. Do branky se postavil
Ticháček, Mužíka, Špírka, Leitla a
Hrubého v poli nahradili Javorský,
Černý, Vojtko a Kubišta. Jiskra měla
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znovu od úvodních minut navrch,
jenže si z převahy dokázala vytvořit pouze pološance. Paradoxně
největší příležitost jí tak věnovali
hosté, když Knoblauch deset metrů před pokutovým územím
´zpracoval´ balon pro Roubala,
ten však zbrkle zakončil a jeho
střela se ani nevešla mezi tyče.
Kýženého gólu se Chodové dočkali
v 57. minutě, kdy Došlý po individuální akci rozvrátil defenzivu
hostů, protlačil se do zakončení a
se štěstím překonal brankáře –
1:0. Po hodině hry si potlesk hrstky diváků vysloužil Vojtko, jenže
efektní průnik ze strany zakončil
do rukavic gólmana. V 74. minutě
obměněná sestava Jiskry chybovala a soupeř z první větší šance
zápasu zásluhou Hermanna vyrovnal – 1:1. Jiskra se snažila utkání
rozhodnout, ale deset minut před
koncem mohla inkasovat, když se
do brejku dostal střídající Stichl.
Chocholoušek s Ticháčkem jej

však odzbrojili. Na druhé straně
centroval před branku Kubišta, ale
gólman míč vyrazil na roh, který
znovu pro hosty neznamenal žádné nebezpečí. Těsnou výhru, kterou by si Jiskra zasloužila, mohl v
závěru zajistit Došlý, ale trefil
pouze tyč.
Ohlas po utkání
Trenér Stanislav Purkart, Jiskra Domažlice: „Nebyl to vůbec
jednoduchý zápas. Soupeř měl
svoji kvalitu, přiblížil bych to naší
divizi. Vsadil na obranu a dobře
zahušťoval prostor. Mrzí mě, že
jsme si s tím nedokázali porazit,
protože o tři až čtyři góly bychom
nad takovým soupeřem vyhrávat
měli. Přitom jsme nehráli zas tak
špatně, dobře jsme kombinovali,
dokázali si přihrávkami vytvořit
příležitosti, ale chybělo kvalitní
zakončení, nějaká překvapivá
střela ze střední vzdálenosti. Do
zápasu se nezapojili zraněný Bárta
a nemocný Beránek, ale to nebylo

rozhodující. Nám chybí útočníci,
protože ani Roubal není klasický
koncový hráč. Proto jsem rád, že
se do přípravy znovu zapojí Hošek,
i když si chce ještě nechat otevřená vrátka. Dál už čekáme jen na
stopera Tůmu. Ve hře jsou pak
ještě útočníci Černý a Kratochvíl z
Viktorie Plzeň, kteří zkouší prosadit
se na Žižkově a v Sokolově. Dalším naším soupeřem bude v sobotu juniorka Plzně."
TJ Jiskra Domažlice: Švihořík –
Ďungel, Chocholoušek, Bauer,
Hrubý – Leitl, Mužík, Braun, Špírek, Došlý – Roubal. Na střídání:
Ticháček, Kubišta, Javorský, Černý, Vojtko. Trenér: Purkart.
FC Vorwärts Röslau: Blechschmidt – Knoblauch, Zakrzewski,
Šmrha, Sieg – Tamo, Benka –
Yavuz, Hermann, Lima – Walther.
Na střídání: Stichl, Spösl, Bifano,
Pedall, Kiessling, Reitenda, Henig.
Trenér: Fuhrmann.
Zdroj DD

Fotbalisté třetiligové Jiskry Domažlice se v sobotu v pátém utkání
zimní přípravy utkali s juniorkou
Viktorie. Trenér Stanislav Purkart
postrádal z tréninku zraněného
Petra Došlého a Jiřího Bártu, který
po doléčení zranění teprve začíná
trénovat, zato se na hrotu útoku
znovu objevil útočník Petr Hošek.
Pro Plzeňany i s hostouňským
Dominikem Leškem v sestavě šlo o
poslední zápas před generálkou na
Juniorskou ligu, která brzy startuje.
juniorka FC Viktoria Plzeň –
Jiskra Domažlice A 0:3 (0:1)
Chodové, kterým končí zátěžová
část přípravy, narazili na běhavého
a dobře kombinujícího soupeře.
Začátek nabídl vyrovnanou hru
mezi šestnáctkami. Až po čtvrthodině promarnili mladí ´viktoriáni´
vyloženou šanci, když z malého
vápna přestřelili odkrytou branku.

O pět minut později trefil domažlický Mužík z trestného kopu břevno
branky Jakuba Šimana, který v
loňské letní přípravě rovněž párkrát hájil branku Domažlic. Brzy
poté se Jiskra ujala Leitlovým
gólem vedení – 0:1. V závěru první
půle ještě zazvonila tyč Šimanovy
branky.
Ve druhé půli hostům chvíli trvalo,
než si obměněná sestava ´sedla´.
Poté se ale hra znovu vyrovnala.
Jiskra zápas definitivně rozhodla
dvěma góly v závěru, kdy domácí
ve snaze docílit vyrovnání zesílili
tlak a vrhli své síly do útoku. Šanci
na 1:1 však neproměnili, naopak
Mužík dlouhým nákopem založil
protiútok, z něhož Hošek zvýšil na
0:2. Asi pět minut před koncem
střelec druhé branky Domažlic,
který si ještě nechává otevřená
vrátka na hledání nového angažmá, přihrávkou pod sebe našel

Roubala, který uzavřel skóre na
konečných 0:3.
V dalších přípravných zápasech
Jiskru uvidí její fanoušci zase doma
na Střelnici. V sobotu 14. února
vyzve od 16:00 německý Bad
Abbach. O týden později, v sobotu
21. února od 14:00, bude hostit
divizní Tachov trenéra Zdeňka
Michálka. Generálku odehraje 28.
února v Mostu.
Juniorka FC Viktoria Plzeň I.:
Šiman - Šíša, Domabyl, Brožík,
Glazer - Koudelka, Polom, Doležal Ruml, Che Bong Hyun, Mlynařík.
II.: Šíša, Domabyl, Novák, Lešek Dolejší, Koudelka, Doležal - Ruml,
Che Bong Hyun, Hejda.
Jiskra Domažlice A: Švihořík –
Beránek (46. Braun), Bauer, Chocholoušek, Hrubý – Špírek (46.
Ďungel), Javorský, Mužík, Roubal,
Leitl (46. Vojtko) – Hošek.

V pátém přípravném mezinárodním utkání hostil druhý tým tabulky ČFL, Jiskra Domažlice, účastníka
Bavorské Landesligy Mite, její
šestý tým tabulky TSV Bad Abbach, který ráno na umělce v
Domažlicích absolvoval malé soustředění, předzápasový trénink s
obědem ve vyhlášené restauraci ,,U Filuty".
Domácí kouč Stanislav Purkart
nemohl do zápasu počítat se zraněným universálním Jiřím Bártou a

obráncem Ondřejem Chocholouškem, který nedohrál minulý duel s
Juniorkou Viktorie Plzeň. Dále
chyběl pro střevní potíže další
obránce Pavel Javorský. Naopak v
dnešním utkání Jiskra testovala
defenzivního záložníka z Baníku
Sokolov Matěje Kravára, pro kterého jeho mateřský klub hledá vyšší
uplatnění než měl na jejich farmě v
divizních Karlových Varech. Od
příštího týdne se do přípravy zapojí
i Ludvík Tůma ze Sokolova, který

modrobílém dresu Jiskry odehrál
výtečný podzim.
Do zápasu vstoupili domácí borci
náporem a v 10. minutě se do
zakončení dostal Lukáš Roubal. O
čtyři minuty později opět Roubal
našel přihrávkou Mužíka, který se
teprve zastřeloval a mířil o půl
metru vedle pravé tyče branky
brankáře Bad Abbachu Fabiána
Fuchse. Na druhé straně se z 25
metrů prezentoval velmi nepřesnou střelou Stefan Schmid. Ve 21.
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Zdroj Domažlický deník

minutě předvedli pěknou kombinační akci nováček ve žlutém
dresu Jiskry Matěj Kravár, jenž
přihrál Petru Mužíkovi, který pálil
zpoza šestnáctky, ale jeho pokus
byl tečovaný na rohový kop. Jiskře
v těchto fázích utkání chybělo po
pěkných kombinačních akcích,
přesnější finální zakončení. To se
zlepšilo ve 26. minutě, když se po
pravé straně protáhl Ivo Vojtko,
jehož střelu gólman vyrazil k Hoškovi ten přihrál na Roubala a byl
to 1:0. Domažlice byly při chuti o
dvě minuty později opět Vojtko
našel Mužíka, který střílel z 16
metrů nad bránu hostů. Jakým je
šikovný hráč ukázal domácí kapitán Mužík ve 31. minutě. To se na
levé straně postavil k rozehrání
trestného kopu kousek před šestnáctkou, balon lišácky poslal mezi
dva obránce a míč zapadl blíže k
levé tyči - 2:0. Poté se do šance
dostal Došlý, ale neproměnil ji a v
závěru poločasu se po centru
Hrubého dostal do hlavičkového
zakončení ´Dungel. To se psala

44. minuta. Minutu nato se do
pěkné kombinace zapojili Mužík s
Hoškem a druhý jmenovaný ze 14
metrů ve vyložené šanci přestřelil
brankáře Fuchse i branku.
Do druhého poločasu domácí
prostřídali sestavu. Do úvodní
příležitosti se v 53. minutě dostal
Roubal, ale byl mu postranním
sudím Schwarzem máván ofsajd. V
58. minutě se k první střele mezi
tyče dostal hostující Vogl, ale
nebyla natolik důrazná, aby si s ní
Švihořík neporadil. Po hodině hry
zatáhl Leitl balon po levé straně a
centr zužitkoval nepřesnou hlavou
Mužík. Na druhé straně měli po
spolupráci Mathiase a Patricka
Langových šanci hosté, druhý
jmenovaný pálil a Švihořík musel
jeho bombu vyrážet. To byla jediná vážnější šance jinak bezzubých
hostů, kteří se spíše soustředili na
úporné bránění. To ale domácí
úspěšně překonávali velmi povedenými rychlými kombinacemi,
jako například 68. minutě po ose
Mužík - Hošek, kdy se Špírkův

pokus odrazil ke Kravárovi, který
však mířil do brankáře Fuchse.
Dvě podobné hezké branky Mužíka
a Špírka přinesly 72. a 74. minuta.
Obě to byly technické střely z
hranice vápna a skóre narostlo na
4:0. Konečný výsledek pečetila
Jiskra v 90. minutě, opět po hezké
kombinaci Roubal - Špírek a následnou střelou pod břevno nedal
Hošek brankáři šanci, na konečných 5:0.
TJ Jiskra Domažlice: Ticháček
(46:Švihořík) - Ďungel, Braun,
Bauer, Hrubý (46. Beránek) Vojtko (46. Leitl), Kravár, Mužík,
Došlý (46. Špírek), Roubal - Hošek. Trenér: Stanislav Purkart
TSV Bad Abbach: Fuchs - Lang
Mathias, Gesl, Bartlick (80. Schröpl), Rappl, Huber, Schmidl, Vogl,
Balaban, Lang Patrick (70. Paul),
Reichl (46. Bachhuber).T renér:
Helmut Wirth.
Rozhodčí: Plzák- Rubáš, Schwarz.
Diváků: 40, ŽK: 2:0: 57. Kravár,
77.Beránek

V předposledním přípravném utkání na jarní sezonu v ČFL měli v
sobotu 21. února fotbalisté Jiskry
Domažlice za soupeře druhé mužstvo tabulky divizní skupiny A - FK
Tachov. Bývalý trenér Domažlic na
lavičce hostů, Zdeněk Michálek
poslal v základní jedenáctce sedm
bývalých fotbalistů, kteří kdy oblékli Domažlický dres. Osmým
hráčem by byl Hudec, který ale
pro zranění nemohl nastoupit.
Domácí kouč Stanislav Purkart
udělal několik změn oproti minulému utkání s Bad Abbachem. Od
začátku nastoupil v bráně Švihořík
dále to byli Bárta, Javorský a
Špírek.
TJ Jiskra Domažlice - FK Tachov 4:0 (2:0)
V krásném slunečném počasí
začali náporem domácí, kteří se
snažili kombinací dostat na steč
Houdkovy svatyně. Ve 4. minutě
musel Houdek vyrážet ostrý roh
Mužíka, o minutu později opět
stejný scénář a k vyraženému míči
se dostal zakončující Bauer, s
jehož pokusem si Tachovský brankář Houdek nadvakrát poradil. V 7.
minutě zahrával Mužík z levé strany trestný kop po faulu Habarta
na Bártu a Houdek na malém
vápně musel míč vyboxovat. Za
minutu následoval další rohový
kop Mužíka z levé strany, který
opět musel mladý tachovský gólman vyrážet. Na druhé straně se o

první brejk po levé straně pokusili
Kovařík se Stružkou, ale jeho
střela mířila nad Švihoříkovu bránu
- to se psala 12. minuta. Z následného protiútoku musel Houškovu
rozehrávku
před
vápnem ,,odklízet" Matas. O tři minuty
později se po levé straně probíjel
Došlý, který byl zastaven nedovoleně Habartem, jemuž evidentně
dělali starosti pohybliví domácí
hráči. Mužíkovu standardku domácí hráči vyhlavičkovali. V 18. minutě právě Habart našel přihrávkou
Stružku, jehož střelu však zblokoval Hrubý. O chvilku později právě
Hrubý fauloval Stružku na levé
straně, k rozehrání tr. kopu se
postavil Kovařík, který chtěl přenést hru z levé strany na pravou,
ale domácí zadáci míč odhlavičkovali. V 21. minutě šli do protiútoku
Bauer, ten dal na Hoška, který
přiťukl na Javorského jehož pokus
skončil metr vedle levé tyče branky Tachova. Ve 27. minutě se
domácí Roubal probíjel do vápna,
kde byl v jeho pravém cípu podražen Šáchou a sudí Pohančeník
nařídil pokutový kop, který placírkou bezpečně proměnil Mužík na
1:0. Na druhé straně se střelou
vedle levé tyče prezentoval Knakal. Ve 30. minutě se do největší
šance poločasu dostali hosté, když
nepokrytý Sadílek před Švihoříkem
mířil vedle levé tyče jeho branky.
Druhou branku přinesla 43. minu-

ta. Houdek nedůrazně odkopl míč
jen do středu hřiště, kde okamžitě
Javorský poslal balon na Hoška,
který obloučkem přehodil vybíhajícího Houdka a zvýšil na 2:0.
Do druhé půle oba mančafty prostřídaly a hosté začali být aktivnější směrem dopředu. V 55. minutě
našel Roubal přihrávkou Vojtka,
ten zatáhl balon po pravé straně
na Došlého, který mířil nad bránu.
O sedm minut později byl před
šestnáctkou domácích faulován
Matas a trestný kop Kubišty mířil
metr nad bránu branky vystřídavšího Ticháčka. V 71. minutě musel hasit Ticháček nebezpečí před
dotírajícím Žemličkou. Čtyři minuty
nato vysunul Žemlička Sadílka a
Ticháček mu včasným vyběhnutím
překazil rozehrávku. Stejně neúspěšně si počínali hosté po akci
Sadílek-Žemlička, když pak střela
Folejtara mířila metr vedle branky
Jiskry. V 78. minutě zatáhli domácí
míč po pravé straně kde zpětnou
přihrávkou hledali naběhnutého
Došlého, který míč netrefil, ten se
dostal až k Mužíkovi, jenž střelou
těsně minul branku vystřídavšího
Žipája. V 84. minutě byl ve vápně
opět faulován Roubal a znovu se
kopala penalta, kterou Mužík poslal do levého dolního rohu a zvýšil
na 3:0. Konečný výsledek zpečetil
v 88. minutě po kombinační akci
Beránek -Ďungel a Došlý na konečných 4:0.
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Jiří Pojar

