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Sobota 15.8.2015 od 17.00 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.
Pro naprostou neschopnost a diletantismus Řídící komise FAČR pro Čechy, ještě na oficiální stránce FAČR
nejsou žádná data k třetí nejvyšší soutěži—ČFL !!! To může fungovat pouze v Kocourkově zvaném ČR!!!

V květnu roku 1921 byl v malé
vesnici mezi Lovosicemi a Roudnicí
n. Labem založen Sportovní klub
Brozany, jako čistě fotbalový klub.
Za celou dobu od svého založení
měl klub jak slavná, tak i krizová
léta, ale svou činnost nikdy nepřerušil.
Začátky neoficiální kopané v naší
obci sahají do období před I. světovou válkou. Školáci, kteří dojížděli
do měšťanské školy v Roudnici nad
Labem, přišli s novým sportem a
netrvalo dlouho a kopaná se zalíbila. Po první světové válce byly vytvořeny nové fotbalové orgány a i
na venkově vznikala řada klubů.
Pánové Karel Jakeš a Václav Volák
byli počátkem roku 1921 pověřeni
zajet do Prahy na Letnou a tam na
sekretariátě Sparty získat stanovy
klubu. Ty se pak staly základem
stanov nově vznikajícího klubu – SK
Brozany.
Prvním hřištěm se stala louka pana
Řeháčka. K zápasům na cizí hřiště
se chodilo pěšky. Míč byl připraven
na zápas pouze jediný a jeho eventuelní prokopnutí znamenalo ukončení zápasu. Začali hrát i žáci. Ti
však hráli s hadrákem. Jedině když
slíbili panu učiteli P. Volákovi, že se
budou učit, přinesl jim pravý kožený
míč.
Konec dvacátých let přináší krizi jak
hospodářskou, tak i klubovou. Mnoho okolních klubů končí svoji činnost. Peníze nejsou, hráči mezi
sebou vybírají na rozhodčího. V
nejtěžších chvílích se však vždy
našel někdo, kdo pomohl. Půjčuje
pan Hirsch, pan V. Lahovský. Těch,
kteří pomáhali, bylo víc.
To se ale již hraje na dnešním hřišti, které patřilo školní radě. Mladší
žáci, většinou nezaměstnaní, jako
Stupka, Smetana, bratři Koubové,
Šlajer a další jsou denně na hřišti.
Vyrostli z nich skvělí fotbalisté, kteří
v třicátých letech proslavili brozanskou kopanou v celém regionu.
Mužstvo postoupilo do II. třídy, kde
hrála mužstva z měst jako Litoměřice, Lovosice, Český Lev Neštěmice
a další. V letních přestávkách do
Brozan zajížděla pražská mužstva
jako Čechie Karlín, Sparta Košíře,
Admira.
Před 2. světovou válkou nastoupila

nová generace hráčů a mužstvo se
stalo jedním z nejlepších v okrese.
Výsledky, zejména v českém poháru
ho vynesly až do okresního finále s
SK Roudnice. Hrát se mělo
9.5.1945. Nehrálo se vzhledem k
všeobecně známým historickým
událostem. Skončila tak druhá slavná éra brozanské kopané. Po válce
se mužstvo téměř rozpadlo. Nejkritičtější byla situace koncem 40. let.
Počet domácích hráčů klesal na
minimum. Naštěstí se v Dolánkách
rozpadá klub a do Brozan přicházejí
tamní hráči. O něco později je také
v Brňanech přerušena činnost klubu
a brozanský fotbal opět posiluje.
Výkonnost mužstva stoupala až na
úroveň postupu do I.B třídy.
Dorůstá další fotbalová generace již
z vlastních řad.
V 50. letech je na hřišti vybudována
na tu dobu moderní zděná kabina a
stará dřevěná je převezena do Černiva, kde slouží dodnes.
Koncem 50. let tvoří tito hráči již
kádr mužstva. V roce 1961 se toto
mužstvo probojovalo do I.A třídy. V
kvalifikačním utkání proti D. Litoměřice, hraném v Terezíně, se vyznamenal V. Formánek, střelec dvou
branek – po jedné A. Kühn a St.
Mašek (4:2). Celých sedm let se v
Brozanech kopala I.A. třída.
Koncem 60. let výkonnost mužstva
klesá a sestupuje do I.B. třídy, kde
se hrálo se se střídavými úspěchy.
Ale již koncem 70. let dochází za
trenérského působení M. Rosenkrance k oživení hry, aby nastartoval vlastně nejslavnější období brozanské kopané.
Již počátkem 80. let se zásadně
omladilo mužstvo, když byli do
sestavy zabudováni dorostenci ročníků 1963/1964 (i za cenu rozchodu
s trenérem dorostu p. Rohlíčkem).
Mužstvu se začalo dařit a z I.B třídy
postoupilo do I.A třídy a v roce
1983 dokonce do krajského přeboru.
Hned od prvého ročníku krajského
přeboru se začalo bojovat o postup
do divize. V ročníku 1983/1984
jsme naši skupinu krajského přeboru vyhráli. O postup do divize se
hrála neúspěšná kvalifikace s vítězem druhé skupiny Novým Borem.
Po 7 letech bojů v krajském přeboru

se plní přání všech hráčů, funkcionářů a příznivců. Brozanská kopaná
se v sezóně 1989/1990 dostává na
nejvyšší piedestal v její historii. Je v
divizní soutěži! Mužstvo, postavené
v podstatě na vlastních odchovancích to dokázalo! Veliké díly patří i
těm, kteří mimo hrací plochu odevzdávali ve prospěch svého fotbalu
vše, co mohli!
Pro novou soutěž se samozřejmě
posiluje a v prvém ročníku obsazuje
12. místo. V roce 1993 se posiluje i
v řadách sponzorů, s nimiž přicházejí zkušení hráči. A bojuje se skvěle. Rok 1993 čtvrtí, 1994 páté místo, 1995 osmé místo. Na počátku
roku 1996 odcházejí někteří sponzoři a s nimi i někteří hráči. Přesto se
dále, i když ve skromnějších podmínkách, bojuje. Rok 1996- páté
místo, 1997 – místo sedmé.
V ročníku 1997/1998 přichází krize.
Mužstvu se nedaří a z 15. místa
nakonec po 8 letech z divize sestupuje.
Další, již třetí slavná etapa brozanské kopané končí!
V následujícím ročníku byla samozřejmě snaha vrátit se zpět do divize. Pomoci k tomu měl nově jmenovaný trenér – Josef Masopust. Jak
se ukázalo není vše jen v trenérovi.
Klesala kvalita kádru a po 2 letech
bojů v krajském přeboru nakonec v
roce 2000 klesáme do 1.A třídy. Tři
roky sbíráme síly a v roce 2003 se
opět vracíme mezi krajskou elitu.
Bohužel pouze na krátké dva roky a
v roce 2005 sestupujeme opět do
1.A třídy.
V této době však přichází nové
vedení klubu včele s Antonínem
Kühnem mladším. Vedle nových
funkcionářů přicházejí i zkušení
hráči. Po pouhém ročním působení
v 1. A třídě postupujeme do krajského přeboru! A opět zkvalitňujeme kádr. Změny v kádru přinášejí
zlepšení výsledků. Po jediném roce
působení v krajském přeboru v roce
2007 postupujeme do divize. Vracíme se po 9 letech zpět do čtvrté
nejvyšší soutěže ČMFS !!!
Postup do divize jistí vedení klubu
dalším zkvalitněním kádru. Přichází
exligista Divecký a zkušený Miroslav
Kočí. Novinkou je příchod velmi
mladých hráčů z Beninu a Nigérie.
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Za dorost, „B“ a samozřejmě „A“
nastupují Charles Uka, Jaures Corea, Issiffou Goumbi, Umar Ahmed
a Franck Gnahoui. U „kormidla“ po
neúspěšném začátku podzimní části
sezóny střídá Fišera Dalibor Matouš,
avšak ani ten nedokázal výsledky
zvednout i vlivem častých zranění
klíčových hráčů. Vsadilo se proto na
zkušenost a do Brozan přichází
renomovaný trenér Václav Rys. Přes
zimní přestávku prošel kádr velkými
změnami a přicházejí opět zkušení
hráči z vyšších soutěží – Pešula,
Vacho, Rada, Veleba a Kopecký, vč.
dalšího přílivu afrických hráčů –
Elvis Offei, Mozaire Dangbe a Jean
Olivier Gouiffe. Tito hráči se však
dostatečně neaklimatizovali a jejich
angažování bylo ukončeno.
Období let 1998 – 2007 můžeme s
klidem nazvat jako obdobím bouře.
Jednou nahoře, podruhé dole. Fotbalová historie Brozan vyvrcholila v
ročníku 2014/2015, kdy mužstvo
vyhrálo divizní skupinu B o dva
body před Lovosicemi a poprvé
postoupilo do České fotbalové ligy.
O tento fotbalový zázrak se postarali brankáři: Vacho, Starczewski,
Kunert, obránci: G. Bittengel, Tupý,
Vacek, Uka, Klimpl, záložníci: Kühn,
Gnahoui, Marič, Cibulka, Šollar, P.
Verbíř, Černý, útočníci: Franc, Benda, Písař, Divecký, trenér Přemysl
Bičovský s asistentem Vlastimilem
Caltou. Vysokou kvalitu mužstvu
dávají bývalí ligoví hráči (především
FK Teplice), doplnění mladými kvalitními fotbalisty a velezkušená trenérská lavička s exligovými esy
Přemyslem Bičovským a Vlastimilem
Caltou.

Převzato z webu oddílu

Fotbalisté třetiligové Jiskry se na
úvod sezony představili v Praze na
Vltavínu. Trenéři Pavel Horváth s
Milanem Matejkou nemohli do zápasu se silným soupeřem počítat se
zraněným Jiřím Bártou, Petr Došlý
nedávno prodělal salmonelózu,
Miroslav Špírek dobral antibiotika a
naplno hrát ještě nemohl ani Martin
Hrubý. Na druhé straně měli k dispozici devětadvacetiletého Davida
Čadu z druholigového Sokolova,
posilu opět do záložních řad.
Po vyrovnaném úvodu jako první
vážně zahrozili hosté, když z protiútoku pálil Chocholoušek, ale trefil se
jen do domácího brankáře. Následná dorážka letěla těsně nad branku
Pražanů. Domažlice udeřily z prvního rohového kopu ve 28. minutě.
Na centr si naskočil Fořt a poslal
hosty do vedení - 0:1.
Brzy poté Domažlice rozehrávaly
další roh a znovu z toho byla velká
šance, kterou výtečným zákrokem
zmařil Pávek. Vltavín se pak snažil o
vyrovnání, ale Šiman zůstával neprůstřelný. Snažení domácích korunoval v nastavení prvního poločasu
Pavlata. Ještě na jaře středopolař
Baumitu Jablonec usměrnil dlouhý
aut letící do šestnáctky Jiskry hlavou pod břevno Šimanovy branky 1:1.
Druhý poločas začal opatrně. Po
šesti minutách zahrozili domácí,
kteří se v přečíslení dostali do pokutového území Chodů a po pádu
hráče s míčem se u rozhodčího
marně dožadovali penalty. V další
šanci Vltavínu v 67. minutě měla
Jiskra štěstí, když Pavlatova střela
na bezmocného Šimana skončila po
teči jednoho z bránících hráčů pouze na tyči a následná dorážka šla
vedle. V 79. minutě hosté fau-lovali
na hranici šestnáctky a brankář
Šiman musel při střele letící do
šibenice tasit další výtečný zákrok a
vytlačit balon konečky prstů na roh.
Závěr zápasu byl ve znamení velké-

Mladíci z fotbaloé akademie střížkovských Bohemians si týdenní soustředění ve Všerubech zpestřili zápasem
s rezervou Domažlic. Zajímavý a
divácky atraktivní zápas se odehrál v
Osvračíně, který má skvostně upravené hřiště.
Domažlice B - Bohemians U18
4:3 (1:3)
Po úvodní šanci domažlického Bláhy
zahrozili Pražané. Pospíšilovu střelu
srazil brankář Domažlic na roh. Z něj
sice hosté nevytěžili nic, ale vzápětí
potrestali chybu Chodů v rozehrávce, když Krutina vyhodil na Hojdu,
ten byl úspěšně atakován Pourem,
který pak šel sám na branku - 0:1.
Rychlí, důrazní a technicky vyspělí
mladíci Střížkova dělali Jiskře pohybem a napadáním velké problémy.
Zaváhání Kubra ještě Pospíšil nepotrestal, ale po čtvrthodině ukázkově
pláchl po lajně Daněk a střelou bližší
tyč nachytal Krutinu - 0:2. Když pak
Jiskra přečkala zakončení hlavičkujícího Ondonga po autovém vhazování, vydala se na zteč a Černý nastřelil břevno branky Bohemians. Až po
půlhodině hry Jiskra přeřadila na
vyšší stupeň a hra se začala vyrovnávat. Důkazem bylo další břevno,
na které Pavlík vytlačil trestný kop
domácích. Z protiútoku pláchl po
straně opět Daněk a jeho střelu z
úhlu na bránu si Krutina srazil do
branky - 0:3. Jiskra se pak pokusila
zjednodušit hru a nakopávanými

ho náporu domácích, ale střelu z
otočky domažlický gólman chytil a
lob po standardce přes už překonaného Šimana naštěstí mířil mimo
branku.
Zápas hraný za úmorného vedra tak
dospěl do penalt, na které vyhráli
hosté.
Loko Vltavín: Pávek - Valřček
(69. Hodas), Komárek, Abena Biholong (69. Turák), Pavlata, Macháč (61. Hodas), Uvíra, Janda,
Láncz, Pozníček, Podzimek. Na
střídání: Hlaváč, Macháček, Mařík,
Šípek, Stibor.
Jiskra Domažlice: Šiman Chocholoušek (86. Hrubý), Nerad,
Bauer, Beránek - Mužík (72. Špírek), Braun, Leitl (62. Došlý), Čada,
Hradecký (81. Javorský) - Fořt. Na
střídání: Lucák, Tumpach, Ticháček. Branky: 45+1. Pavlata - 28.
Fořt. ŽK: 1:1 (42. Valíček - 39.
Braun). HR: Teuber - Kapoun,
Baum. Diváci: 216.

Zdroj Domažlický deník
Komentář z webu Loko Vltavín:
Do nového ročníku ČFL jsme vstoupili domácím zápasem s jedním z
favoritů soutěže, Jiskrou Domažlice,
který od začátku soutěže vyhlašuje
jako jasný cíl postup do FNL. Ten
hosté před dvěma měsíci odmítli,
důvodem byl nevyhovující stadion.
Náš cíl pro nadcházející ročník je
skromnější, chceme se pohybovat v
horní polovině tabulky s konečným
umístěním do pátého místa. Po
krátké letní přípravě nás na podzim
čeká minimálně 20 mistrovských
utkání (19 ČFL + pohár), takže kádr
mužstva byl rozšířen na 22 hráčů a
některé z posil se objevily už v
dnešním zápase. Hrálo se za úmorného vedra, takže bylo jasné, že
rozhodovat bude hlavně fyzická
kondice. Z nových hráčů nastoupili
v základní sestavě Pavlata, Macháč
a Janda, jinak se na hřišti objevili

balony posílala do šancí Bláhu, ale
tomu nebylo přáno. Až v závěru
poločasu byl faulován Ondongem a
Lucák z penalty snížil na poločasových 1:3.
Ve druhé půli obě mužstva promáchala sestavy. Ke cti Jiskry je třeba
uvést, že se z hororového úvodu
předešlé části hry poučila. Přidala na
důrazu a vděčné publikum mělo brzy
důvod k potlesku, když Černý v 52.
minutě snížil na 2:3. O pouhé dvě
minuty později bylo vyrovnáno, když
se před brankáře probil Lucák - 3:3.
Obrat byl dokonán po hodině hry,
kdy Černý ze strany předložil gólovou přihrávku před branku Bohemians a Copák dorazil míč do sítě 4:3. Jiskra byla v těchto chvílích
lepší, do šance se prodral Pavlíček,
po něm se chytal za hlavu Vojtko.
Hosté se s prohrou nesmířili, v dramatickém závěru si vypracovali několik šancí, a to i tutových, ale Krutina se naštěstí vzchopil a výtečnými
zákroky Jiskru podržel.
Jiskra Domažlice B: Krutina Šimůnek, Korelus, Kubr, Pavlíček Copák, Hojda, Lucák, Černý, Vojtko Bláha. Střídali: Stróž, Kalný.
Bohemians Praha U18: Pavlík Šeďa, Todt, Ondongo, Novák - Daněk, Lecnar, Procházka, Burda Pour, Pospíšil. Střídali: Mathauser,
Lyu, Bruncík. HR: Pálek - Zavadil,
Kastl. Diváků: 110.

Zdroj: V. Tauer, Dom. deník

hráči z jarního kádru. Zápas začal
naším náporem a v 10. minutě jsme
měli první velkou šanci, ale střelu
Valíčka z bezprostřední blízkosti
hostující brankář Šiman vyrazil. Pak
se hra vyrovnala a převahu začali
mít hráči Domažlic. Ve 13. minutě
vyrazil Pávek střelu Chochlouška a
následná dorážka letěla těsně mimo
tyče naší branky. V následujících
minutách bylo několik závarů před
oběma brankami a v 28. minutě
vstřelili hráči Domažlic první gól. Po
rohu zůstal před naší brankou zcela
neobsazený Fořt a bez problémů
umístil míč za záda bezmocného
Pávka - 0:1. Za dalších osm minut
už jsme mohli prohrávat o dvě
branky, ale po dalším rohu Domažlic míč Pávek se štěstím vyrazil.
Potom jsme soupeře přitlačili před
jeho branku a posledních 10 minut
první půle se hrálo prakticky v
jejich pokutovém území, kam létal
jeden centr za druhým. Ale dočkali
jsme se až v poslední minutě, když
Uvírův dlouhý aut propadl až na
malé vápno k Pavlatovi a ten usměrnil míč do branky, 1:1 a vzápětí
rozhodčí první poločas ukončil. Hra
byla vyrovnaná a remíza po půli
byla spravedlivá.
Začátek druhé půle patřil jednoznačně Lokádě a jasnou převahu
jsme si udržovali až do konce utkání. Už v 51.minutě přišel zákrok v
šestnáctce hostí, po kterém se
mohla pískat penalta, ale rozhodčí
ukázal jen na roh. V 67. minutě
nádherně vystřelil z 25 metrů Pozníček, míč se ještě otřel o některého
z bránících hráčů a Šiman se jen
otočil, neměl šanci zasáhnout. Bohužel to byla jen tyč a dorážku do
prázdné branky naši hráči nezvládli
a míč šel vedle. Následovalo několik
rohů, míč létal přes malé vápno, ale
nikdo ho do branky nedorazil. Další
velká šance přišla v 79. minutě,
když hosté faulovali na hranici vápna, možná i uvnitř. Přímý kop zahrál

V sobotu 1. a v neděli 2. srpna 2015
se v Postřekově konal tradiční fotbalový memoriál Josefa Šerlovského.
Hrálo se za účasti domácího Sokola,
ČAFC Praha, TJ Start Tlumačov a
Tatranu Chodov.
V sobotu se nejprve utkala mužstva
Tlumačova s pražskými ČAFC. Hrál
se vyrovnaný zápas, v němž techničtější hosté doháněli celých 90
minut náskok tlumačovských a když
pražané v poslední minutě srovnali
na konečných 4:4, přišly na řadu
penalty. V těch se štěstěna přikolonila na stranu Tlumačova, který se
tak dostal do nedělního finále.
Ve druhém zápasu porazili hráči
Chodova domácí
Sokol,
který byl v
útočné
fázi
hodně sterilní
2:0 a rovněž
se dostali do
finále.
V neděli odpoledne nejprve
hrál
domácí
Postřekov
s
ČAFC Praha o
třetí
místo,
domácí vyhráli
díky hattricku
Závodného 3:0
a
brali
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Mařík ideálně do šibenice, ale golman Šiman opět střelu vyrazil na
roh. Hned po něm domažlický brankář reflexivně nohou vykopl střelu
Hodase z otočky a poslední velká
šance přišla v 85. minutě, Láncz
sám před brankářem přeloboval
Šimana, ale i jeho branku. Na konci
utkání už hosté jen brání a odkopávají míče co nejdál od branky, ale
domácí ani z nejvyloženějších šancí
nejsou schopni překonat skvělého
brankáře Domažlic. Zápas končí za
nerozhodného stavu, ale za druhý
poločas a místy až drtivou převahu,
by si domácí Lokáda určitě zasloužila vyhrát. Následovaly pokutové
kopy a to je vždy sázka do loterie.
Hosté je kopali skvěle a nedali Pávkovi šanci, z domácích zaváhal hned
v první sérii Podzimek, takže druhý
bod si odvážejí na západ Čech Domažlice.
V celém zápase, s výjimkou zhruba
dvaceti minut v první půli, jsme
soupeře přehrávali a byli jsme jasně
lepší, ale bohužel jsme doplatili na
neproměňování šancí. Gól jsme
dostali ze standardní situace, na
kterou hráče trenéři upozorňovali,
ale stejně zůstal nekrytý hráč hostí
před naší brankou. V obrovském
vedru naši hráči vydrželi se silami
až do konce a zejména ke konci
zápasu jsme na tom byli viditelně
lépe než soupeř. Určitě jsme nepodali špatný výkon a musíme věřit,
že v příštích zápasech dokážeme
vypracované šance i proměňovat.
Další kolo hrajeme v Dobrovicích a
začátek utkání je v sobotu, 15.8. v
17.00.
Sestava Loko Vltavín a.s.:
Pávek
Janda-Komárek-Uvíra-Podzimek
Láncz-Macháč (61.Mařík)
Valíček (69.Turák)-Pavlata- Pozníček
Abena (69.Hodas)
Na lavičce: Hlaváč, Macháček, Šípek, Stibor.

bronz.
Ve finále byli v první půli lepší hráči
Chodova a ujali se v 11. minutě
zásluhou Pfeifera vedení 1:0. Po
přestávce zvýšili tentýž hráč Chodova na 2:0 a zdálo se být vymalováno, ale Tlumačov se zlepšil a do
konce zápasu stačil vyrovnat na 2:2.
V tu chvíli mohly tlumačovské mrzet
dvě nevyužité šance Wolfa, Tesařova tyč, či neuznaná branka. V následném penaltovém rozstřelu neproměnil svůj pokus pouze tlumačovský Minařík a tak celý turnaj
vyhrál Tatran Chodov, když penaltovou loterii ukončil vydařenou trefou
Kobes.
Vok

V prvním kole nového ročníku krajského přeboru Plzeňského kraje
hostila rezerva domažlické Jiskry na
svém trávníku fotbalisty SK Rapidu
Plzeň, vedené v Domažlicích dobře
známým trenérem Jaromírem Myslivečkem. Úporná vedra, která s
malou přestávkou panují již od
poloviny července, v sobotu ustoupila, nebe se zatáhlo a tak panovalo
přece jen fotbalu příznivější počasí.
V prvním dějství to na hřišti více
než o fotbalu bylo o bojovnosti,
hrálo se tvrdě, některé vzájemné
souboje hráči zbytečně dohrávali a
nepřesný rozhodčí Mazanec některými svými výroky vnášel na trávník
zbytečnou nervozitu.
Samotný úvod patřil fotbalovějším
hostům, kteří domácí předčili v
kombinaci ve středu hřiště a získali
mírnou aktivitu. V 9. minutě se
dostal k první nebezpečnější střele
plzeňský Trojanec, ale zpoza šestnáctky zamířil kousek vedle levé
Krutinovy šibenice. Když si pak
domácí obrana poradila s Hodanovým centrem zleva, přišla po chybě
Hojdy šance hostů, ale Trojancův
brejk zastavil na poslední chvíli sám
chybující hráč vypíchnutím míče.
Poté domácí pomalu přebírali iniciativu, ale Vojtkův střelecký pokus z
18 metrů trefil jen tělo soupeře a
rodící se šance Tumpacha skončila
odkopem hostů. Plzeňského brankáře Bekeho provětral v 28. minutě
přízemní střelou z 25 metrů domažlický Lucák, ale jeho pokus se
do branky o kousek nevešel. Skóre
se poprvé měnil po půlhodině hry,
kdy pronikající hostující Popelka
nabil zpětnou přihrávkou Trojancovi
a ten se volejem z šestnáctky trefil
k levé Krutinově tyči – 0:1. Domácí
odpověděli akcí a centrem Pavlíčka,
který našel Tupacha, ale jeho pokus
z 15 metrů se odrazil od bránícího
soupeře k Vojtkovi, jehož technickou střelu z 18 metrů zneškodnil
Beke. Srdnatě bojující Tumpach
obral soupeře o míč, ale na jeho
střílený přízemní centr nikdo ze
spoluhráčů těsně před plzeňskou
brankou nedosáhl. Ve 39. minutě si
s pokusem hostujícího Trojance bez
problémů poradil Krutina a na druhé straně v samotném závěru poločasu trefil z tr. kopu domažlický
Lucák jen zeď hostujících hráčů. V
první půli se domácí zlobili, že rozhodčí neodpískal zákrok Lišky na
útočícího Tumpacha v pokutovém
území, ale o jednoznačný penaltový

moment to nebyl.
Do druhého poločasu domácí trenér
prostřídal, vyměnil Hojdu za Vísnera
a Bláhu za Stóže. K vidění bylo více
fotbalových momentů, ale i více

mácí dočkali zaslouženého vyrovnání, když se po Lucákově tr. kopu
odrazil míč k Černému a ten jej
nekompromisně poslal z šestnáctky
pod víko – 1:1. Poté se hlavou ne-

žlutých karet, kterými se, hlavně v
závěru zápasu, snažil rozhodčí Mazanec udržet nervozitu na trávníku
v přijatelných mezích. Po první akci
hostů musel brankář Krutina odkopnout míč těsně před nabíhajícím
Popelkou, ale v 50. minutě se do-

prosadil hostující Popelka a stejně
se na druhé straně vedlo Tumpachovi, jehož centr zleva odvrátil
Buček hlavou na roh. V 58. minutě
zahrával hostující Liška tr. kop, míč
se od zdi odrazil k Harmadymu,
jehož volej z 22 metrů však skončil

Trenér měl po vítězném utkání s
Viktorií Žižkov smíšené pocity: Hra
byla špatná, říká Robert Vágner
Na úvod sezóny cenné dva body do
tabulky pro mladý tým Baníku. I tak
se dá stručně popsat vítězství na
pražským celkem, který byl v zápase lepším týmem. Trenér Robert
Vágner v pozápasovém hodnocení
chválil svůj tým za bojovnost v
závěru zápasu, s celkovým výkonem
však vůbec spokojený nebyl.
Mostecký kouč objektivně hodnotil
nedělní střetnutí. Podle jeho slov
mohli hosté ze Žižkova rozhodnout
o svém vítězství mnohem dříve. "Je
to tak. Soupeř ukázal svoji kvalitu a
zkušenost. Žižkov byl silnější na
balónu, neztrácel lacině míč a ve
složitějších situacích si dokázal
dobře poradit. Dva body jsou maximum, na co jsme mohli v zápase
dosáhnout, měli jsme štěstí," ko-

mentoval bitvu na sluncem rozpáleném stadionu
Josefa Masopusta domácí
trenér.
"Byli jsme odměněni za
snahu, ne však za fotbalovost. Měli jsme v zápase problémy s jednoduchými přihrávkami. Zkušenosti, které převažovaly na straně
soupeře, jsme mohli nahradit jedině
jízdou po zadku. Jsme rád, že hráči
v závěru ukázali charakter a zabojovali. Penalty už jsou potom loterie."
Tým dirigovaný ze středu pole Patrikem Gedeonem zabral až po příchodu druhého matadora Aleše Pikla.
"Ukázal své kvality. Podržel míč,
nikam bezmyšlenkovitě nelétal. Po
snížení zásluhou Matěje Koudelky z
našeho týmu spadla evidentně
nervozita, kterou měli na kopačkách. V závěru jsme se snažili

strhnout vítězství na svou
stranu, ale buďme rádi za
výsledek, který se nám
povedl," pokračoval ve
svém hodnocení Vágner a
připustil, že pokud bude
Aleš Pikl zdravotně připravený odehrát zápas od
úvodních minut, v dalším
zápase může nastoupit.
Bývalý ligový fotbalista také chválil
Patrika Gedeona. "Patrik byl samozřejmě na hřišti znát, bez něj by to
bylo ještě o dost těžší. Umí přitvrdit,
ví kdy hru zrychlit a naopak," cení si
trenér Mostu příchodu zkušeného
lídra.
V dalším kole cestuje náš tým do
Jiren, kde je pravidelně těžké bodovat. "Jirny v prvním kole dostali šest
branek, ale každý zápas začíná za
stavu 0:0. Pokud se budeme prezentovat stejně jako proti
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vedle pravé domažlické tyče. Poté si
našlápl domácí Stróž po pravé straně, ale k jeho centru se dobře bráněný Tumpach nedostal. V 65.
minutě měli trochu štěstí domácí,
když hostující Pavlíček (na rozdíl od
domácího Michala je plzeňský jmenovec Lukáš) rozehrál zprava rohový kop k míči se dostal Čupalka,
jehož střela trefila bránícího soupeře, míč se odrazil Harmadymu, ale
jeho pokus dopadl stejně a domácí
se odkopem ubránili. Hosté však
začali být opět aktivnější a po
Pavlíčkově tr. kopu trefil Liška opět
tělo bránícího hráče Jiskry. V 74.
minutě pronikl po levé straně domácí Michal Pavlíček jeho centr
Beke vyboxoval před sebe, domácí
Černý se snažil usměrnit míč nůžkami do branky, mířil však vedle, ale
jeden z hostů jej ještě vrátil do hry,
aby nakonec skončil v Bekeho rukavicích. O pět minut později se uvolnil domácí Vojtko, ale z ostrého
úhlu strefil jen tělo bránícího soupeře a byl z toho roh. V závěru zápasu
se hrál vyrovnaný fotbal, nahorudolů, obě mužstva se snažila strhnout vítězství na svou stranu. V 82.
minutě o kousek minul Krutinovu
branku plzeňský Hucl a na druhé
straně zakončil svoji akci Michal
Pavlíček střelou z 18 metrů, kterou
však Beke vyrazil. Když obě mužstva nic nevytěžila z tr. kopů Harmadyho a Lucáka, přišla už v nastaveném času tutovka Domažlic. Neúnavný, tvrdě hrající a tvrdě okopávaný Tumpach pronikl po levé straně, centrem našel nehlídaného
Černého, který však volejem z 10
metrů Bekeho branku přestřelil a
poslal tím své spoluhráče do Berbrovy rulety.
V penaltovém rozstřelu vychytal
hostující gólman Beke postupně
Stróže a Kubra, zatímco soupeř byl
v proměňování neomylný a tak
Rapid vyhrál 4:2.
Branky: 50. Černý – 30. Trojanec.
Rozhodčí: Mazanec – Hájek, Pressl. ŽK: 4:3. Diváků: 70.
Jiskra Domažlice B: Krutina –
Šimůnek, Kubr, Korelus, M. Pavlíček
– Vojtko, Bláha (46. Stróž), Lucák,
Hojda (46. Vísner), Černý – Tumpach. Trenér: Martin Steinbrücker.
SK Rapid Plzeň: Beke – Nový,
Buček, Liška, Šindelář – Morávek
(63. Hucl), Popelka (79. Tarhaj),
Čupalka, Harmady, Hodan (63.
Lukáš Pavlíček) – Trojanec. Trenér:
Vok
Jaromír Mysliveček.

Viktorce, brzy můžeme prohrávat o
tři nebo čtyři branky. Je dost možné, že v základní sestavě nastanou
nějaké změny," připustil Vágner
možnost pro utkání 2. kola ČFL,
jenž se odehraje v neděli 16.8. od
17.00 hodin v Jirnách.
Fanoušci po zápase marně hledali
trenéra při závěrečné děkovačce. "S
hráči slavit obvykle nechodím. Pokud se zvítězí, je to jejich zásluha.
Když je tomu naopak, beru porážku
na sebe. Až budu mít z výkonu
radost, možná si půjdu také zařvat.
Jak říkám, nebyl jsem s výkonem
vůbec spokojený a tak byla má
radost pouze poloviční. Musíme
stále pracovat na našem herním
projevu, nicméně pro hráče je
dvoubodový zisk z prvního zápasu
jistě povzbuzující," uzavřel kouč své
povídání.

Po týdenních intenzivních jednáních
se výbor fotbalového oddílu Jiskry
Domažlice rozhodl, že nepřijme
nabídku Fotbalové asociace České
republiky na postup do Fotbalové
národní ligy, který klubu náležel,
jako druhému postupujícímu, po
nepřidělení profesionální licence
Viktorii Žižkov. I přes všechno
nadšení, odhodlání a mnoha hodin
jednání se nám nepodařilo v tak
krátkém termínu všechny požadavky zajistit. Nejsem žádný hazardér,
který by přivedl oddíl kopané, neuváženým rozhodnutím do nejistoty.
Jde o čtyři zásadní věci, které toto
rozhodnutí ovlivnily: 1. Technická
úprava stadionu ve velmi krátké
lhůtě, kdy je třeba jednat s atletickým oddílem a městem Domažlice,
2. Ekonomická jednání se sponzory
jsou složitá, a ze dne na den navýšit rozpočet ze 6 na 16 milionů,
není jednoduché. Přestože máme
dobré signály, že nám některé z
firem chtějí pomoci, je třeba všechny dohody dostat do finále, to znamená v podobě smluv na papír a to
nejde udělat za šest dní. 3. Problém
s hráči je v tom, že všechna druholigová mužstva již v tuto dobu začínají letní přípravu, protože končila
soutěž dříve, a začínají hrát již 1.
srpna. My v tuto chvíli nemáme
jistotu hráčského kádru, který musí
projít obměnou a doplněním a přesto, že máme velkou oporu ve Viktorii Plzeň, není ani tam volných hráčů tolik a někteří jsou již na cestě
za hostováním do ligových klubů. 4.
Další nezbytnou záležitostí je projednat situaci se současnými hráči,

Hráči Jiskry Domažlice A zahájili
letní přípravu 1. července a pod
vedením trenéra Pavla Horvátha a
jeho asistenta Milana Matejky si
hned od počátku „užili“ pořádného
vedra, díky němuž propotili několik
triček navíc.
Po dohodě obou klubů využívala
Jiskra k tréninku trávník na chodovském hřišti, aby bylo možno kvalitně na sezónu připravit a ošetřit
pažit na Střelnici. Po 11 dnech přípravy absolvovali hráči první přátelské utkání s juniorkou Viktorie Plzeň. Hrálo se na kvalitním trávníku
ve Zbůchu a domažlickým se zápas
vydařil, když soupeře vysoko porazili.
Jun. Viktoria Plzeň - J. Domažlice 1:6 (0:3)
Utkání hrané na velmi pěkném
pažitu ve Zbůchu vyšel herně i výsledkově našim borcům, kteří se v
prosazovali hlavně v prvním poločase se standardních situací.
Góly: 24. Hrubý, 26. a 36. Fořt, 48.
Braun, 51. Špírek, 68. Tumpach 60. Provod.
Diváci : 350
Rozhodčí: Bogdan-Havránek-Kříž.
Jiskra Domažlice:
I. poločas: Šiman – Hrubý, Nerad,
Bauer, Bárta – Došlý, Javorský,

kteří jsou však většinou na dovolené. Je třeba zjistit kdo z nich se
bude chtít poprat o druholigovou
soupisku, poté zajistit sepsání profesionálních smluv a
samotný přechod do
profesionální sféry
není jen záležitostí
tréninků, ale i záležitostí legislativní. V
zrcadle toho, že vše
toto by mělo být
splněno ve velmi
krátkém
termínu,
bylo by neuvážené
přijetí nabídky hazardováním se jménem oddílu, a proto
se výbor rozhodl, že
se Jiskra cíleně v
dalším ročníku soustředí na postup
do 2. ligy, ale s tím, že na přípravu
bude mít mnohem větší prostor a
účinkování ve 2. lize bude mít daleko reálnější podobu. Letos nic nenasvědčovalo tomu, že je postup na
dosah a proto jsme s touto možností nepočítali. Mužstvo Bohemians
Praha bylo vpředu „o parník“ a
nikdo nemohl tušit, že od postupu
do FNL upustí a přihlásí se do pražského přeboru a že Viktoria Žižkov,
která hrála o vrchol tabulky 2. ligy,
nezíská profesionální licenci. Věřím,
že všichni naši příznivci a celá fotbalová veřejnost toto pochopí a
fotbalu v Domažlicích budou fandit
dál. Na všechny se těšíme na stadionu Jiskry Domažlice.

Jaroslav Ticháček, prezident oddílu
TJ Jiskra Domažlice

Mužík, Leitl – Hradecký – Fořt.
II.poločas: Švihořík – Hejda, Chocholoušek, Braun, Beránek – Černý,
Lucák, Švihořík, Roubal – Krejčí,
Tumpach.
Trenéři: Horváth, Matejka.
FC Viktoria: Juraši - Kule, Brožík,
Novák Lešek - Čihák, Doležal, Ruml,
Kopřiva, Provod - Sedláček.
Na střídání: Dolejší a Matějka.
Trenéři: Kohout, Lepeška.
Další zápas absolvovala Jiskra ve
středu 15.7.2015 na výborně připraveném trávníku v Chodově, kam
si pozvala druholigový Baník Sokolov.
J. Domažlice - B. Sokolov 1:1
(1:1)
V dresech obou celků se představili
všichni hráči, zapojení do letní pří-

Ve čtvrtek odpoledne se v budově
VŠE na Praze 4 konal Losovací aktiv
Fotbalové asociace ČR pro Českou
fotbalovou ligu a divizi. Domažlická
Jiskra zahájí svoji
pátou sezonu v ČFL
na Vltavínu, o týden
později na Chodské
slavnosti hostí jednoho z nováčků, Sokol
Brozany trenéra Přemysla
Bičovského,
který
v
minulosti
dotáhl Most do I. ligy,
Chomutov do druhé,
béčko Mostu do třetí.
Losování předcházelo
jednání STK. Po zjištění neoprávněného
startu hráče Viktorie
Jirny v devíti (!) zápasech se dodatečně přišlo ještě na pět zápasů, v
nichž nastoupil neoprávněně hráč
Meteoru Praha. Po dalším přepočtu
konečné tabulky ČFL se nakonec
udržela Čáslav a do pásma sestupu
klesl Union. Oba týmy ale budou v
soutěži pokračovat. Třetí liga se v
rámci zachování regulérnosti na
jeden rok rozšiřuje o dva účastníky
na celkových dvacet!
"Poté, co se Louňovice a Bohemians
odhlásily ze soutěže, měla fotbalová
pravy. Kdo z více než
600 přítomných diváků
čekal parádní fotbalové
představení byl patrně
zklamán. K vidění byl
fotbal, hlavně ve druhém dějství, spíše
pouťový. Na obou
mužstvech bylo vidět,
že jsou v plném tréninkovém zápřahu, ale
fyzicky trochu lépe na
tom byli hráči druholigového Sokolova, kteří jsou v tréninkovém drilu přece jen o kousek
dál, takže s blížícím se koncem jinak
vyrovnaného zápasu měli navrch.
Na změnu nerozhodného výsledku
to však nestačilo. V přidaných penaltách ale byli sokolovští úspěšnější a vyhráli 4:2.
V opatrném začátku přinesla vzruch
na trávník Špírkova střela ze 20
metrů, která se od břevna Dvořákovy branky odrazila do zámezí. V 11.
minutě po Mužíkově tr. kopu se
odražený míč dostal k Bártovi, jehož
střelu z 18 metrů, mířící pod břevno
vytlačil Dvořák nad branku. O dvě
minuty později se po levé straně
protáhl sokolovský Vaněček, odcentroval na volného Machka, jejož
pohotový volej zpoza šestnáctky se
odrazil od břevna Švihoříkovy branky a připravený Černý jej hlavou z 8
metrů poslal do odkryté branky -
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asociace šanci snížit počet účastníků soutěže na únosný počet. Tuto
šanci ale propásla. Nechápu, proč
postupovalo Táborsko B ze druhého
místa divizní skupiny A. Kdyby se to
nestalo, nemusela se soutěž doplňovat z dalších divizí. Vložených
zápasů je hodně, navíc je třeba
počítat ještě s pohárovými zápasy,
bude to hodně náročná sezona,"
říká prezident Jiskry Domažlice
Jaroslav Ticháček.
Na konci sezony budou sestupovat
čtyři nejhorší týmy, a pokud ze
druhé ligy do ČFL spadne český
tým, zamíří do divizí dokonce pět
týmů. Na podzim budou na programu tři vložené středy.
Nováčkem v ČFL jsou sestupující z
druhé ligy FK Baník Most 1909, FK
Kolín a FK Viktoria Žižkov, která
nezískala licenci. Z Divize A postupuje vítězný FK Tachov a FC MAS
Táborsko B, coby nejlepší tým ze
druhých míst divizních skupin. Z
Divize B postupuje SK Sokol Brozany, z Divize C FK Dobrovice a nabídku na postup do třetí ligy využil
jako dvacátý celek SK Benátky nad
Jizerou, který svoji premiérovou
sezonu v divizní skupině C zakončil
na 2. místě.

Zdroj: Domazlický deník

1:0. Ve 22. minutě odcentroval
zleva míč Roubal, ten hlavou prodloužil Braun na volného Došlého,
jehož pohotová střela zprava z 10
metrů, po lehké teči skončila v síti
bezmocného Dvořáka - 1:1. Vyrovnanému fotbalu chybělo větší nasazení a vzruch před brankami, protože se většinou hrálo mezi šestnáctkami. Sokolovští hrozili z rychlých
protiútoků, kterým však chybělo
kvalitnější zakončení.
Po přestávce se z trávníku vytratilo
ještě více fotbalové podívané, hrálo
se převážně kolem středového kruhu a diváci se nudili. Vzruch přinesla pouze 49. minuta, kdy Došlý po
centru zleva téměř protrhl síť za
Dvořákovými zády, ale gól nebyl
pro ofsajd uznán. Největší šanci
strhnout vítězství na svou stranu
měli hosté v 76. minutě, kdy si na
centr zleva naběhl Pouček, ale jeho
střelu z 8 metrů Šiman reflexivně
vyrazil. O chvíli později dosáhli
hosté gólu, ale Vaněčkova trefa
nebyla pro ofsajd uznána. Další gól
již nepadl a tak pro zpestření obě
mužstva přistoupila k penaltové
ruletě, ve které byli úspěšnější hosté, kteří vyhráli 4:2.
Před 650 diváky řídil rozhodčí Červený bez karet.
J. Domažlice: Švihořík - Bárta,
Braun, Nerad, Hrubý - Hradecký,
Mužík - Roubal, Špírek, Došlý - Fořt.
Střídali: Šiman, Chocholoušek, Beránek, Leitl, Javorský, Tumpach,
Bauer. Trenér: Pavel Horváth.
Baník Sokolov: Dvořák - Blažek,
Vondráček, Kucalas, Urma - Machek, Vrtělka - Prošek, Kosak Černý. Trenér: Dreiseitel. Střídali:
Pouček, Dřížďal, Procházka, Tůma,
Čada. Trenér: Daniel Šmejkal.

Dvořák

Blažek
Vondráček
Urma
Kucalas

Černý

Vaněček Kosak Prošek
Vrtělka
Machek

Fořt

Bárta
Braun

Došlý
Špírek Roubal
Mužík Hradecký

Hrubý
Švihořík

Nerad

Ohlasy po zápasu:
Trenér
Pavel
Horváth, TJ Jiskra
D o m a ž l i c e :
„Druholigový Sokolov má konsolidované mužstvo, moc
nových hráčů v
jeho sestavě není.
Proto jsem rád, že
jsme nebyli snadné sousto a odehráli jsme s ním vyrovnaný zápas.

Plzeň – Atraktivní přípravný duel se
mezi třetiligovými Domažlicemi
vedenými Pavlem Horváthem a
týmem Viktorie namíchaného z
hráčů áčka a juniorky odehrál v
neděli odpoledne na tréninkovém
hřišti v Luční ulici v Plzni. Fotbalová
veřejnost bohužel nebyla o termínu
tohoto utkání informována, neboť k
němu došlo velmi spontánně.
První přípravný zápas Jiskry Domažlice s juniorkou Viktorie Plzeň.Autor: Deník/ Václav Tauer
FC Viktoria Plzeň – TJ Jiskra
Domažlice 6:2 (4:0)
„Domažlicím odpadl před víkendem
dohodnutý soupeř na přátelské
utkání, variantou tak mělo být střetnutí s plzeňskou juniorkou. Po sobotním utkání Superpoháru proti
Liberci se však vedení obou klubů
rozhodlo, že do duelu zasáhnout
také hráči prvního celku," vysvětloval tiskový mluvčí Viktorie Pavel
Pillár.
V zápase byli úspěšnější plzeňští
fotbalisté, kteří vyhráli první poločas
4:0 a nakonec si připsali vítězství
6:2.
„Především s prvním poločasem
jsme byli spokojeni, hráči šli do
zápasu s velkou chutí. Druhá pětačtyřicetiminutovka neměla i vlivem
velkého vedra takové tempo," uvedl
člen trenérského štábu Viktorie
Zdeněk Bečka.
A s úsměvem na tváři dodal: „S
Pavlem Horváthem samozřejmě pár
žertů proběhlo, ale jinak se věnoval
především svému týmu. Domažlice
hrály dobrý fotbal, mají kvalitní
kádr. Jsem přesvědčen, že ve třetí
lize budou znovu patřit k favoritům," míní Bečka.
Pavel Horváth odstartoval hodnocení tradičním žertem. „Prohráli jsme
těsně, Plzeň dala samý náhodný
góly," vtipkoval dlouholetý kapitán
Viktorky.
Potom ale zvážněl: „Dostali jsme
šest branek, zápas se mi nehodnotí
dobře. Na druhou stranu to pro nás
bylo obrovsky cenné utkání. Potkali
jsme se s kvalitou, kterou nám třetí
liga nenabídne. Mrzí mě především
start zápasu, kdy měli kluci z Viktorky až přílišný respekt a dva góly
jsme soupeři prakticky darovali,"
zlobil se Pavel Horváth.
Jeho svěřencům se podařilo skórovat až po přestávce. „Druhý poločas
byl z naší strany o poznání lepší,
mohli jsme přidat další góly. Celkově jsem moc rád, že jsme se v sobotu večer byli schopni na tomto
duelu domluvit," oceňuje Horváth

Ačkoli už o obsazení některých
postů určitá jistota je, ještě není
velká, takže kluci vědí, že bojují o
místo. A je to vidět. Oproti utkání s
juniorkou Plzně jsme už více vyplňovali prostor, lépe jsme bránili.
Také směrem dopředu jsme předvedli pár pohledných akcí, ale stále
jsme ještě v přípravě, pořád je co
zlepšovat. Chyby jsou v každém
utkání, ale musíme se vyhnout
tomu, aby byly tak triviální jako
dnes, kdy jsme udělali obří chyby v
jednoduché rozehrávce, a soupeř
šel pak dvakrát sám na bránu. To
se nesmí stávat, protože takhle
bychom zápasy zbytečně ztráceli."
Trenér Daniel Šmejkal, FK Baník
Sokolov: „Víme, že Domažlice mají
kvalitní tým i trenéra, to především.
(smích) Hrály na špici třetí ligy a
myslím, že budou hrát zas. Bylo
vidět, že my i soupeř jsme ještě v

spolupráci klubů.
Ve svém novém zaměstnání cítí
zkušený fotbalista zodpovědnost.
„Na vtípky moc prostor nebyl. Samozřejmě jsme se s klukama
pozdravili a úsměvy nechyběly, ale
věnoval jsem se především výkonu
týmu," přiznal Horváth.
Branky: 2. a 27. Mahmutovič, 9.
Mlynařík, 20. Vaněk, 51. Ďuriš, 85.
Provod – 58. Fořt, 62. Hradecký.
Viktorie Plzeň: Bolek – Matějů,
Baránek, Hejda, Mlynařík (75. Lešek) – Vaněk, Kučera (45. Provod)
– Petržela (60. Glaser), Ďuriš, Vůch
– Mahmutovič (45. Doležal).

Zdroj: Domažlický deník
Pozápasové rozhovory:

Pavel Horváth, trenér Jiskry Domažlice: „Pro nás to byl strašně
důležitý zápas, protože jsme hráli
proti mužstvu, které hlavně v prvním poločasu bylo složené, troufnu
si říci tak, že by hrálo špičku první
ligy, takže já až tolik na ten výsledek nekoukám. Bohužel jsme do
toho zápasu vstoupili, dá se říci
strašně a za chvíli jsme prohrávali
2:0 po našich dvou obrovských
chybách a to se pak už samozřejmě
hraje špatně. Potom jsem byl celkem s průběhem zápasu spokojený,
protože i my jsme si vytvářeli šance
ze situací, ze kterých jsme chtěli,
získávali jsme v dobrých prostorech
balon a bohužel jsme ty šance nedokázali dotáhnout do konce. Byla
tady velká kvalita hráčů Viktorky,
kteří hlavně v první půli, kolem 20. 30. minuty dominovali a dostali
jsme v prvním poločasu čtyři góly. V
naší hře byly chyby, které si zase
ukážeme z videa, abychom je viděli
a neopakovali. Ve druhé půli jsme
se již trochu vyrovnali s tempem
hry, kluci si to zkusili a je to pro nás
veliké poučení a i když výsledkem je
vysoká porážka zkusili si kluci herně
spoustu věcí, které fungují i proti
takhle kvalitním hráčům a rovněž si
zkusili, že pokud budou dělat chyby,
které jsme udělali, tak budou
trestaní. Do pohárového zápasu,

přípravě.
Zápas
byl vyrovnaný, a i
když ne se vším
jsem spokojen, tak
účel na sto procent splnil. Po
poločase oba týmy
prostřídaly, v posledních patnácti
minutách jsme si
vytvořili tlak, ale příležitosti jsme
neproměnili. Pro nás to byl dobrý
zápas. Dlouho jsem sice nehrál na
hřišti širokém 72 metrů, ale bylo
dobré, kvalitní, snad jen kdyby bylo
trochu vlhčí."
Prezident Jaroslav Ticháček, TJ
Jiskra Domažlice: „Baník Sokolov je
špičkový tým druhé ligy, proto jsme
k utkání přistoupili s respektem. S
týmem, který je o třídu výš, chcete i
v přípravě uhrát nějaký výsledek,
proto nám možná chyběla větší

Domažlice - Fotbalisté rezervy Jiskry Domažlice se ve druhém utkání
letní přípravy utkali v sobotu dopoledne v Blížejově se Slavií Veprnice.
Hosté obsadili v minulé sezoně
krajského přeboru druhou příčku, a
byli proto favority.
Domažlice B - Vejprnice 4:1
(2:1)
Od první minuty Slávia převzala
iniciativu. Hned ve 2. minutě po
Kristlově rohu skončila nebezpečná
hlavička Miloty těsně mimo. Poté
ještě hosté zahrávali další dva rohové kopy. V 5. minutě sice Jiskra
odvrátila další roh, ale Rozboud
získal v souboji s Bláhou balon zpět
a na následný centr si naběhl Růžička, který nedal Krutinovi šanci 0:1. Pak se poprvé osmělila i Jiskra,
ale Waldmannova střela skončila
nad. V18. minutě měl vyrovnání na
kopačce Tumpach po centru Koreluse, ale ani nadvakrát nepřekonal
Vavříka. To už se hra pomalu vyrovnávala. Ve 24. minutě po rohu
Bláhy hlavičkoval mimo Černý. O
čtyři minuty později se 'Benfika'
dočkala. Waldmann po presinku
vystihl zpětnou přihrávku Puhlovského a střelou podél Vavríka srovnal -1:1. Ve 34. minutě poslal Tumpach do šance Vojtka, ale vejprnický brankář včasným vyběhnutím
šanci zmařil. Ve 36. minutě trefil
Černý z trestného kopu pouze hradbu těl vejprnických hráčů. Na druhé
straně Krutina musel zasahovat při
střele Rozbouda. Ve 42. minutě byl
u míče dříve Vavřík než Tumpach.
Útočník Domažlic se dočkal v pokterý se hraje 25.7. máme ještě
týden, se čtyřmi nebo pěti tréninky,
tak ještě něco vyzkoušíme. Přípravné zápasy už nám něco ukázaly, a
myslím si, že nějakou osu týmu
určitě mám a na konečnou sestavu
je ještě čas. Když se vrátím k dnešnímu zápasu, nikdy nebudu chválit
jednotlivce, jedině když dá někdo
hattrick, tak to bude výjimečné, ale
dnes tam byly dobré věci, byly tam i
špatné věci, já si z toho musím
vytáhnout to důležité a klukům to
samozřejmě sdělím třeba na úterním tréninku, takže určitě chválit
nebudu. V úterý odpoledne máme
sraz a budeme mít trénink a od
úterý už se připravujeme na pohárový zápas.“
Pavel Fořt, útočník Jiskry Domažlice: „Dneska to byl jiný soupeř než
když jsme hráli naposled s Viktorkou, ale aspoň kluci viděli, že ti
ligoví hráči Viktorky jsou někde
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odvaha. Tu jsem u hráčů postrádal
v některých momentech. Během
první i druhé půle byly momenty,
kdy stačilo být odvážnější, a mohli
jsme dát gól. Na druhou stranu
Šiman chytil asi dva góly, takže s
remízou jsme spokojeni. Sedmdesát
minut nebylo z naší strany špatných, v závěru dostali
šanci i mladíci, aby
získali zkušenosti a
osahali si ligový fotbal. Z obou stran mi
chybělo víc střel na
bránu, bylo vidět, že
mužstva jsou v plné
přípravě, takže hráčům trochu scházela
výbušnost. Jinak si ale myslím, že si
diváci v Chodově přišli na své, kulisa byla pěkná, takhle by to mělo
vypadat."

Zdroj Domažlický deník

slední minutě první půle, když se
uvolnil na hranici vápna a pohotovou střelou poslal 'Benfiku' do vedení - 2:1.
Druhý poločas začal šancí hostujícího Kristla. Za další čtyři minuty však
Copák vystihl malou domů Vejpmic
a Rada jej zastavil jen za cenu faulu. Následný pokutový kop proměnil
nadvakrát Waldmann - 3:1. Od této
chvíle svěřenci Martina Steinbrúckera ovládli střed pole a začali si vytvářet šance. Po hodině hry střílel
doprostřed branky Stróž. Poté pálil
Šimůnek vedle. Hosté zahrozili
Kristlem, který z trestného kopu
poslal míč vysoko nad Strakovu
branku. V rozmezí 75. a 77. minuty
kopala 'Benfika' tři rohové kopy, ale
bez efektu. V další šanci po kombinaci na levé straně už Stróž pěknou
ranou z úhlu prostřelil Bodeho a
stanovil tak konečný výsledek - 4:1.
Poté se už pouze dohrávalo. Hosté
se sice snažili o korekci výsledku,
ale pozorná obrana Jiskry je do
žádné šance už nepustila.
Jiskra Domažlice B: I. Pol.: Krutina - Šimůnek, Kubr, Korelus, Pavlíček -Vísner, Černý - Bláha, Waldmann, Vojtko - Tumpach. II.: Straka - Kalný, Pavlíček, Korelus, Kubr Stróž, Vísner (Hojda) - Šimůnek,
Waldmann (Dufek), Strnad - Copák.
Trenér: Martin Steinbrücker.
SK Slávia Vejprnice: Vavřík
(Bode) - Puhlovský, Rada, Havránek, Hora - Spišský, Multrus, Kristl,
Růžička - Rozboud, Milota. Střídali:
Heindl, Schleis. Trenér: Jiří Šámal.
Branky: Waldmann 2, Stróž, Tumpach - Růžička. HR: Forro.

Zdroj Domažlický deník
úplně jinde. My jsme góly dostali po
našich hloupých chybách, což by se
stávat nemělo, ale měli jsme tam v

první půlce šance a mohli jsme dát
tři góly. Ve druhé půlce jsme jim
dokázali, že jim můžeme dát gól,
dokážeme s nimi hrát vyrovnaně,
takže to je spíše o tom klidu, který
bychom měli získat, ale na to máme
ještě nějaký čas do prvního mistrovského zápasu. Dnes se asi půjdu
podívat na předkolo Poháru FAČR
na ZČE, kde hrají Buldoci Karlovy

Vary a vítěz bude naším dalším
soupeřem. Hrajeme o třídu výše,
takže by to neměl být složitý zápas,
ale nesmí se nic podcenit. V Domažlicích je to dobré, tréninky jsou

super a baví mne to hodně. A to je
základ. Vždycky se vše ukáže až při
mistrovských zápasech. Když to
všechno bude klapat, tak to bude v
pořádku, když ne, tak uvidíme, ale

zatím je veliká spokojenost. Naším
prvním soupeřem bude pražský
Vltavín, což je mužstvo, které vůbec
neznám. Hrál jsem jednou ČFL za
farmu Příbrami, ale vůbec nevím, co

od toho mám čekat. V ČFL asi kvalitní soupeři budou, ale jak se tak
koukám, my máme hodně kvalitní
mužstvo, takže by to mohlo být bez
problémů. Zdroj: JISKRA TV,

Již jsme si zvykli, že Jiskra Domažlice v Poháru FAČR hraje svoji velmi
důstojnou roli a poráží i ligová
mužstva. Když trenér Horváth v
předchozím rozhovoru uvedl, že se
na zápas bude Jiskra připravovat od
úterý a s vědomím toho, že jede na
půdu čtvrtého celku divizní tabulky,
očekával snad každý fanoušek postup do 2. kola.
Ve stejném duchu se pro Domažlický deník vyjádřil i prezident klubu,
p. Jaroslav Ticháček: „Může to
být nějakých sedm let zpátky, kdy
jsme byli v pohárovém utkání s
Karlovými Vary hraném tehdy v
Mrákově za outsidera a nakonec
jsme byli rádi za porážku jen asi o
gól. Dnes je situace opačná. Po
druhém místě ve třetí lize a po
několika úspěších v poháru v posledních letech, kdy jsme se dostali
až do osmifinále a utkávali jsme se
s prvoligovými týmy, jsme favoritem
my. Tuto roli chceme potvrdit, Karlovy Vary porazit a přivést do Domažlic štiku druhé ligy, Táborsko,"
říká prezident Jiskry Jaroslav Ticháček. Zároveň odmítl, že by Chodové
kvůli náročné soutěži, v níž je v boji
o postup do druhé ligy čeká devatenáct soupeřů, letos pohár vypustili.
„V žádném případě. Samozřejmě je
to fotbal, v poháru se může stát
cokoli, slabší se chtějí vytáhnout na
favority, ale naším cílem je i tentokrát dojít co nejdál a utkat se na
Střelnici před pěknou diváckou
kulisou s ligovými mužstvy," říká
rezolutně prezident fotbalových
Domažlic.
V zrcadle těchto informací pak nemůže hladká prohra Jiskry na půdě
karlovarských Buldoků 3:1 po poločasu 3:0 vyznít jinak, než jako velký
výbuch favorita. Domažlice se tímto
rozloučily s celky věhlasných jmen a
s vysokými návštěvami na jejich
pohárové zápasy.
Teď je nejdůležitější podrobně
rozebrat příčiny tohoto selhání a
vyvodit z nich zásadní důsledky, aby
k podobným herním kolapsům nedocházelo i v soutěži!

Roubal, ale jeho snažení zastavil
zvednutý praporek pomezního rozhodčího Petříka. O chvilku později
museli domácí beci odvracet nepříjemný Bártův centr, na první rohový
kop. Třináctá minuta byla pro hosty
nešťastným číslem. K balonu se
dostal Pavel Maňák vysunul mezi
obránci svého spoluhráče Jakuba
Duška, který se dostal až k šestnáctce kde střelou k pravé tyči
nedal Jakubu Šimanovi v brance
Domažlic šanci - 1:0. To s hosty
otřáslo natolik, že byli opět nedůrazní a domácí Buldoci šli do dvou-

stoupivší na pozici stopera, Braun
se posunul do středu a Mužík na
podhrot. Domažlice začaly opět
náporem a snahou o zkorigování
pro ně nepříjemného stavu. V 49.
minutě po Mužíkově rohu zakončoval nepřesně Luděk Leitl. Opět to
byl domácí snajpr Psohlavec, který
v 52. minutě „upláchl“ obraně Jiskry, ale Šiman ho bravurně vychytal. Prvního a jak se později ukázalo, jediného gólu se Chodové dočkali po hodině hry. Rychlá rozehrávka Mužíka na pravou stranu na
naběhnutého Martina Hrubého, ten
zatáhl balon a přesným centrem
našel v šestnáctce naběhnutého
Lukáše Roubala, který střelou do
proti pohybu brankáře Strnada k
levé tyči snížil na 3:1. Za dvě minuty se skákavou střelou z 25 metrů k
levé tyči prezentoval Leitl a Strnad jí
z námahou vyrážel. V 67. minutě
zakončoval Dominik Hradecký vedle
levé tyče po příhře od Roubala. V
70. minutě byl ve vápně faulován
Roubal, ale sudí ukázal že obránce
zasáhl míč. V závěru utkání se Jiskra snažila vehementně o snížení.
Zahrávala několik rohových kopů,
obléhala Strnadovu branku, ale
domácí všemožně bránili. Závěrem
je třeba říci, že si domácí zaslouženě vybojovali postup do dalšího kola
Poháru FAČR, kvůli větší bojovnosti
a nasazení a hlavně výborné brankové produktivitě. Domácí se tak
mohou těšit na druhé kolo, kdy
budou hostit 29.8.2015 od 17:00
hodin druholigové Táborsko i s
naším odchovancem Martinem Sladkým. 1. FC Karlovy Vary: StrnadMestl, Pěkný,
Oslovič, Polom Lhoták, Dušek (84. Király), Koubek
(90+1 Havlíček), Staněk(76. Krlička), Maňák - Psohlavec. Trenéři:
Karel Tichota a Marian Geňo.
Jiskra Domažlice: Šiman - Hrubý,
Bauer, Braun, Bárta - Hradecký,
Špírek (46. Chocholoušek), Mužík,
Leitl (75. Beránek) - Roubal – Fořt.
Trenéři: Pavel Horváth a Milan
Matejka.
Rozhodčí: Musil – Petřík - Hurych
všichni z Prahy.

těžce. Je to pro nás
velká rána. Rozhodně jsme v poháru
měli vyšší ambice.
Zápas jsme totálně
nezvládli jak herně,
tak i výsledkově. Do
utkání jsme vstoupili špatně a po 26.
m inutá c h
jsme
prohrávali 3:0. Vary
nás trestaly za náš
neagresivní přístup a velké množství
zbytečně ztracených balonů. Druhý
poločas byl z naší strany lepší než
ten první, ale Vary zodpovědně
bránily a nepustily nás do většího
tlaku. Naší hře chyběl pohyb a hlavně klid v přechodové fázi. Zápas
nám ale ukázal, že fotbal bez 100%
nasazení a emocí se hrát nedá. Z
těchto chyb se musíme poučit a do
dalších utkaní vstoupit mnohem
lépe. V brance jsem se po celé
utkání cítil dobře. Nemůžu ovšem
utkání hodnotit dobře pokud dostanu tři góly. Bohužel mi chybělo
trochu víc štěstí, aby mě míč párkrát trefil. Budu doufat, že v dalších
zápasech to štěstí mít budu. Domácí
proti nám nastoupili s mladým kádrem, kromě čtyř zkušených hráčů to
byli kluci kolem 20 let. Soupeř hrál
organizovaně a trestal nás z našich
chyb. V útoku nás trápil zkušený
Psohlavec, kterého jsme pustili do
tří velkých šancí, kdy ve dvou z nich
zachoval chladnou hlavu a situaci
vyřešil gólem.“
Adam Beránek, pravý záložník
Jiskry Domažlice:
„Zápas začal ne
příliš optimisticky. Dostali jsme
góly, kvůli špatné
komunikaci mezi
hráči, nedodržovali jsme pokyny
a neza-řazovali
jsme
do
hry
návyky,
které
bychom měli a
také máme nacvi
-čené z tréninku a tak nějak jsme si
mysleli, že to půjde samo. Druhý
poločas se hra zlepšila. Měli jsme
navrch, ale i tak jsme nebyli schopni zápas otočit, i když jsme na to
měli. Je to trochu škoda, rozhodně
jsme chtěli postoupit. Věřím, že se
hra časem určitě zlepší a když budeme hrát svoji hru, tak budeme
často vítězit.“
Martin Hrubý, pravý obránce
Jiskry Domažlice:
„Karlovy
Vary nastoupily
odhodlaně. Byly
agre-sivnější v
osobních soubojích. Nahrávalo
jim k tomu i
menší hřiště. Z
naší strany přišlo podcenění a
takový
vlažný
vstup. Pak už se
do zápasu těžko dostává. Po 26.
minutách to bylo 3:0 a to byla studená sprcha. Na víc než na snížení
jsme se nezmohli a ani jsme si to
nezasloužili.“ Text a foto Jirka Pojar

Trojnásobný osmifinalista dříve
poháru České pošty, nynějšího
poháru FAČR, fotbalisté Jiskry Domažlice se v sobotu v podvečer
představili na trávníku účastníka
divizní skupiny A 1. FC Karlovy Vary. Trenéři Horváth s Matejkou
nemohli počítat s obráncem Pavlem
Javorským, který si přivodil zranění
při tréninku a pro nemoc nemohl
nastoupit ani ofenzivní hráč Petr
Došlý. Domažlice musely respektovat přání karlovarských funkcionářů,
proto při vzájemném duelu nemohl
nastoupit jejich odchovanec, universál Jaroslav Nerad, kterého Chodové právě z lázeňského města získali
na hostování.
1.FC Karlovy Vary - TJ Jiskra
Domažlice 3:1 (3:0)
Do utkání, které znepříjemňoval
silný vítr, s nímž se lépe vypořádali
domácí hráči, vstoupili mírným
tlakem hosté. Hned v první minutě,
se do slibné šance dostával Lukáš

Pavel Horváth marně v
první půli vyhlížel zlepšení hry Jiskry.
gólového vedení za tři minuty. Po
rychlé kombinaci na pravé straně
hřiště, kdy Jan Staněk vysunul Martina Psohlavce to bylo 2:0. V 18.
minutě střílel nad branku domácí
záložník Zdeněk Lhoták. Za dvě
minuty se osmělila Jiskra - Lukáš
Roubal vysunul Pavla Fořta, jehož
střelu srazili domácí zadáci, dirigovaní zkušeným jedenatřicetiletým
Tomášem Oslovičem, na aut. Hřebíček do domažlické rakve zatloukl
opět výborně pozičně hrající Psohlavec, jenž se po vysunutí Maňákem
opět probil nedůraznou obranou
hostů a zvýšil na 3:0. To ukazatel
za bránou avizoval běžící 26. minutu utkání. Trenéři hostů zareagovali
přeskupením pozic v sestavě. Špírka
vysunuli na podhrot. Leitl se posunul doprava zálohy a Roubal na
levého záložníka. Hostující kotlík za
brankou Šimana začal škodolibě
skandovat „Varáci dejte jim bůra“.
O dvě minuty později si bravurně
poradil domácí gólman Daniel Strnad s hlavičkou Pavla Fořta. Ten se
do největší šance hostů v prvním
poločase dostal ve 39. minutě po
ideálním vysunutí kapitána týmu
Petra Mužíka ze středu hřiště, kdy
se dostal na hranici vápna a povedenou střelou trefil břevno Karlovarské svatyně.
Do druhého poločasu už nenastoupil za Jiskru Miroslav Špírek, toho
nahradil Ondřej Chocholoušek na-

Ohlasy po utkání:
Martin Psohlavec, útočník Karlových Varů: ,,Určitě jsme nečekali
takový začátek - vstřelili jsme dva
rychlé góly v rozmezí tří minut.
Moje dva góly vyšly fantasticky po
ideálních přihrávkách spoluhráčů.
Ty rychlé branky asi Domažlice
zaskočily. Myslím si že jsme jako
tým podali skvělý výkon. Ve druhé
půli patřil balon víc Domažlicím, ale
jo, vyhráli jsme 3:1 a postupujeme
my. Musím říct, že jsem takový
průběh zápasu nečekal. Máme hodně mladý mančaft a ti kluci se s tím
slušně poprali, smekám klobouk.
Čekal jsem díky změnám v Domažlicích na trenérském postu, že budou
hrát jako Plzeň. Nedařil se jim přechod dopředu, měli jednu šanci v
první půli, když Dan Strnad fantasticky vychytal Fořta. Zasloužená
výhra, protože my jsme těch šancí a
gólů měli a vstřelili víc“.
Brankář Jiskry Domažlice Jakub
Šiman: „Zápas se mi hodnotí velice
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Fotbalisté Domažlic vstoupí nadcházející sobotu do nového ročníku
České fotbalové ligy. Ještě před
prvním 'mistrákem na Vltavínu, což
je farma pražské Sparty, se v Plzni
utkali v generálce s divizní Doubravkou.
Trenéři Pavel Horváth a Milan Matejka neměli k dispozici útočníka
Petra Došlého, který onemocněl
salmonelózou a během pěti dnů
ztratil osm (!) kilogramů na váze.
Dále kvůli zranění postrádali obránce Jiřího Bártu.
Co je horší, Chodové stále hledají
náhradu za stopera Ludvíka Tůmu.
V první půli to na tomto postu zkoušel Milan Braun, ten je však zvyklý
góly spíše dávat než jim bránit.
Druhý poločas ve stoperské dvojici
s Markem Bauerem odehrál Jaroslav
Nerad.
Doubravka - Domažlice 1:2 (1:0)
Poslední zápas letní přípravy si
nenechaly ujít necelé tři stovky
diváků, vedle fanoušků Jiskry žijících v Plzni nechyběla celá řada
trenérů. Také nový kouč třetiligového Tachova Stanislav Purkart na
tribuně byl svědkem toho, jak měla
Jiskra po celý zápas navrch.
Hned v úvodu vyzkoušel pozornost
domácího gólmana Mužík, ale Turek
byl připraven. O pět minut později
se po efektním průniku Mužíka
dostal balon k Neřádovi, při jeho
přihrávce na Fořta do gólové pozice
však na poslední chvíli zakročil
doubravecký stoper Petr Knakal. Při
další kombi-naci si Hradecký narazil
s Fořtem, nacentroval na druhou
stranu šestnáctky, kde nabíhajícímu
Roubalpvi chyběl jen kousek k

zakončení. Až pak se začali osmělovat i domácí, ale paradoxně mohli
inkasovat. To když hostující Chocholoušek dobrým obranným zákrokem založil rychlý kontr, aktivní
Roubal po přenesení hry unikl podél
lajny a zpětnou přihrávkou předložil
míč Fořtovi, který zavěsil. Jenže
pomezní rozhodčí viděl ofsajd a
regulérní gól nebyl uznán. Poté
domácí přežili sé-rii standardek
rozehrávaných Mužíkem a Špírkem.
V době sílícího tlaku na domácí
defenzivu se k nebezpečné střele
dostal domácí Sýs, ale Šiman Jiskru
podržel. Vzápětí však pronikl do
šestnáctky hostů Roth, přes Bauera
dokázal přihrát před branku, kde
nikým neobsazený Švec patičkou
trefil tyč, od které se míč došoural
do branky - 1:0.
Jiskra ve druhé půli udělala změny v
rozestavení a postupně začala s
obměnou hráčů v poli. Do hry tak
zasáhli Javorský, Hrubý, Leitl a
Hojda. Jejich příchodem ožila hra
zejména po stranách a před branku
létalo mnoho nebezpečných centrů.
Po jednom z nich z kopačky Leitla
se míč odrazil k Mužíkovi, který
střelou zpoza hranice šest-náctky
vyrovnal - 1:1. Za dvě minuty byl
zvrat dokonán. Leitl rozehrál rohový
kop, Hradecký mu míč vrátil a opakovaný centr skončil u Nerada,
který skákavou střelou překvapil
Turka podruhé - 1:2. Jiskra pak
měla ještě řadu příležitostí, žádnou
už však nepřetavila v gól. Například
v 77. minutě se Jiskra po chybné
rozehrávce domácího brankáře
dostala lacino k balonu, ale Roubal
před odkrytou brankou pohořel.

Domácí měli poté velké štěstí při
hlavičce Brauna a Javorskému k
zakončení chyběl krok, když ho
pěkně uvolnil Fořt.
Senco Doubravka A: Turek Chvojka, Knakal, Novák, Krejčí Vyleta, Morávek, Sýs, Filipec -Švec,
Roth. Střídali: Bouzek, Šroubek,
Peroutka, Navrátil, Ungr, Nový,
Zajíček.
Jiskra Domažlice A: Šiman Beránek, Braun, Bauer, Chocholoušek - Roubal, Mužík, Špírek,
Hradecký - Nerad - Fořt. Střídali:
Hrubý, Leitl, Hojda.

SK Sokol Brozany - SK Horní
Měcholupy 2:1 (2:1)
„Horní Měcholupy jsou velice kvalitní soupeř, nechybí jim fotbalovost a
když vzpomenete na jaro, tak nás
na našem hřišti s přehledem vyškolili,“ říká kouč Přemysl Bičovský,
který byl s výkonem svých svěřenců
spokojený. „Kluci odvedli kvalitní
výkon. zápas odbojovali a měli jsme
i další šance, ty se nám však využít
nepodařilo. Nyní zbývá ještě sobotní dopolední utkání s Meteorem a
pak už začne bitva o body.“
Zápas měl rozdílné poločasy, v
prvním nebyla nouze o šance, ve
druhém už branka nepadla. Do
vedení se dostal náš celek už v
deváté minutě, když střela Verbíře z
velkého vápna zamířila přesně k
levé tyči hostující branky. V 17.
minutě se dočkali hosté, když nejprve Tupý vyhlavičkoval míč z brankové čáry, ale po následném rohu
se trefil hlavou Doležel. Pak nastřelil Šollar břevno a stejný hráč se
postavil k exekuci trestného kopu
deset minut před přestávkou. Trefil
sice zeď, ale míč se odrazil k Vlasákovi a ten už mířil přesně pod
břevno.
Po přestávce se na výsledku již nic
nezměnilo.
„Kdo nastoupil, ten nezklamal. V
útoku se prosazoval Vlasák, v defenzivě hrál velice dobře Pelikán,“
řekl Přemysl Bičovský.
SK Sokol Brozany - FK Meteor
Praha VIII 2:3 (1:1)
Duel s Meteorem měl být poslední
přípravou před startem ČFL, ale A
tým si zahraje v týdnu ještě jednou.
Proti celku, který sestoupil do divize, nám hrubě nevyšel úvod utkání,
když jsme inkasovali už v první
minutě. Do poločasu dokázal po

individuální akci srovnat Cibulka. Ve druhé půli nás dostal do
vedení Grunert, jenže Pražané srovnali a nakonec dovedli utkání i do
vítězného konce.
„První poločas byl ještě celkem
dobrý, ve druhém jsme prostřídali a
už to trochu vázlo. Ve středu pole
to bylo vyrovnané, bohužel se projevila určitá nesehranost, inkasovali
jsme po standardních situacích.
Meteor hrál ale dobře, takový ten
pražský, technický fotbal,“ poznamenal manažer týmu Ján Kudlička.
Toho trápí, že před úvodním mistrovským zápasem s Pískem ještě
není tým stabilizovaný. „Někteří
kluci se viděli dnes poprvé, takže to
nemůže být ideální. Navíc nás ještě
trápí zranění, mimo byl Vacho,
Marič i Müller. Úplně fit stále ještě
není Benda. I z toho důvodu jsme
se rozhodli, že si ještě jeden přípravný zápas zahrajeme ve středu
proti Pokraticím,“ prozradil Kudlička.
V přípravě se A týmu celkem dařilo.
Porazil Modlany (8:2), Štětí (3:1) i
Horní Měcholupy (2:1), ovšem také
vypadl z poháru, když nestačil na
Neratovice - Byškovice (2:1).
„Měli jsme v hledáčku některé hráče, kteří se však už mezi tím zapojili
jinde, ale ještě něco dolaďujeme,“
řekl Kudlička.
Poslední příprava:
SK Sokol Brozany - TJ Sokol
Pokratice 5:1 (3:1)
„I když to byl pouze tréninkový
zápas, hrálo se v tom obrovském
vedru klasicky na 2 x 45 minut. Měli
jsme samozřejmě převahu i spoustu
šancí, ale ani Pokratice nehrály
úplně zle. Pokud měly síly, držely
celkem krok. Kladem také bylo, že
se hrálo slušně a nikdo se

nezranil,“ pochvaloval si manažer
týmu Ján Kudlička.
„Také bych řekl, že to z naší strany
bylo celkem slušné. Bylo by samozřejmě smutné, kdyby nás třetiligový mančaft nepřehrával. Škoda, že
jsme tři góly nabídli soupeři zcela
zbytečně po svých chybách. Měl
jsem z toho zápasu mnohem větší
strach, ale jsem spokojený,“ přiznal
Michal Slabý, trenér Pokratic.

Ohlas po utkání.
Divák Jaroslav Roubal:
„V první půli Doubravka dokázala
pokrývat náběhy hráčů Domažlic,
stačila se s nimi pohybovat, takže

1. kolo ČFL:
SK Sokol Brozany - FC Písek 1:2
(1:2)
Historicky první střetnutí v České
fotbalové lize naše mužstvo prohrálo. V duelu proti Písku jsme se sice
ujali vedení, ovšem soupeř ještě do
přestávky skóre otočil. Po přestávce
jsme si vypracovali několik příležitostí na srovnání stavu, skóre se
však už nezměnilo.
První šanci měli hosté, po úniku
Kaduly brankář Vacho stihl míč
tečovat mimo branku. Ve dvacáté
minutě mohl na druhé straně skórovat Šollar, jeho pokus však těsně
minul levou tyč brankáře Rondzika.
Pak ale přišla 23. minuta a Charles
Uka se stal naším prvním střelcem v
nové soutěži. Všemu předcházel
únik Bendy, přesná přihrávka a i
když Uka netrefil míč tak jak by si
přál, ten nakonec skončil v síti.
Hostům však stačilo šest minut k
otočení stavu. Ve 35. minutě poslal
míč hlavou do sítě Němec, který si
svůj pokus zopakoval ve 41. minutě, když vyhrál hlavičkový souboj s
Vachem i dvojicí obránců. Srovnání
měl na kopačce Uka, ten však přehodil nejen padajícího gólmana, ale
i branku.
"Sice jsme se dostali do vedení. ale
pak přišla naše stará bolest,
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hra byla složitější. Dokud presovala,
hosté rozehrávali většinou pod
tlakem, v jejich hře tak bylo na můj
vkus dost zkažených přihrávek i
prvních dotyků s míčem. Škoda těch
chyb, protože to bylo zlomové.
Kdyby Jiskra v první půli dala dva
góly, byl by zápas o něčem jiném.
Takhle se Doubravka ujala vedení
po ojedinělé akci. Druhá půle už
byla ze strany Jiskry lepší, byl tam
pohyb a nabídka. Postupem času
bylo vidět, že domácí přestávají
stíhat, odpadli fyzicky, takže se
Jiskře podařilo výsledek otočit. Měla
ještě další šance, mohla přidat klidně tři nebo čtyři góly."

Zdroj Domažlický deník
Foto J. Pojar

kterou jsou standardní situace a
soupeř skóroval dvakrát hlavou. Už
je toho opravdu moc, sice jsme
výškově posílili, ale branky inkasujeme stejně," postěžoval si trenér
Přemysl Bičovský a pokračoval:
"Každopádně soupeř byl při obou
hlavičkách osamocený a to by se
stávat nemělo."
Po přestávce měl vyrovnání na
kopačce Vlasák, když byl po centru
Uky sám před Rondzikem, ale svou
střelu namířil pouze do brankáře.
Po vystřídání Bittengela jsme začali
hrát pouze na tři obránce. Utkání
mohl rozhodnout hostující Šlehofer,
jeho pokus však Vacho dostal přes
břevno. Deset minut před koncem
měl další velkou šanci Uka. Střídající Müller sklepl míč právě na Uku,
jeho střele se však postavil do
cesty Rondzik. Tři body se tak stěhovaly na jih Čech.
"Chyběl nám důraz v pokutovém
území a také trošku štěstí, hlavně
při šanci Vlasáka. Při vyrovnání by
zápas zřejmě vypadal jinak, ale náš
tým druhou branku prostě nedal. Je
to vyšší soutěž a chyby se zde trestají více než v divizi," tvrdí Přemysl
Bičovský.
Nyní nás čekají dvě utkání na hřištích soupeřů. Po duelu v Domažlicích na nás čeká středeční předehrávka (19. srpna) ve Štěchovicích.
Duel se měl hrát 30. 8., ale v tomto
termínu budou hrát Štěchovičtí
pohárové utkání s celkem Teplic.
"Je pravda, že jedeme dvakrát ven,
ale nemáme co ztratit. Mrzí mě
ovšem, že nám chybí ofenzivní
hráči. K Maričovi se nyní přidal s
nataženým vazem Verbíř," dodává
Přemysl Bičovský.
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