Další tabulky a výsledky
1. Benešov
2. Strakonice 1908
3. Horní Měcholupy
4. Votice
5. Slavia Praha B
6. Hořovicko
7. Koloveč
8. DUKLA Praha B
9. Rokycany
10. Štěchovice
11. Tábor
12. Čížová
13. Milevsko
14. Tachov
15. Bohemians B
16. Český Krumlov
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18: 8
20: 6
19: 13
20: 8
22: 15
11: 7
10: 8
11: 12
13: 8
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5: 15
8: 12
8: 17
5: 19
9: 31
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3

( 9)
( 7)
( 8)
( 1)
( 2)
( 1)
( -4)
( 2)
( -5)
( 1)
( 1)
( -4)
( -5)
( -5)
( -8)
(-12)

1. Chrást
2. Horažďovice
3. Doubravka
4. Stod
5. Klatovy
6. Vejprnice
7. SK ZČE
8. Příkosice
9. Horš.Týn
10. Stříbro
11. Bolevec
12. Holýšov
13. Rapid
14. Přeštice
15. Chotíkov
16. Hor.Bříza
1. Nepomuk
2. Zruč
3. Nýrsko
4. Sušice
5. Žákava
6. Sl.Mýto
7. Dl.Újezd
8. Domažlice B
9. Chlumčany
10. T.Přimda
11. M.Touškov
12. Žihle
13. Černice
14. VD Luby
15. Blovice
16. Křimice

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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30: 10
21: 10
23: 12
21: 13
19: 13
22: 16
18: 19
15: 14
11: 17
15: 23
14: 25
19: 20
11: 19
7: 11
13: 28
7: 16
22: 10
14: 11
15: 10
21: 8
17: 19
15: 14
23: 18
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7: 11
9: 17
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10: 18
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( 4)
( 9)
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( 1)
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( -4)
( 0)
( -6)
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( -9)
( -7)
( 6)
( 5)
( 1)
( 3)
( 3)
( -3)
( -4)
( -1)
( 1)
( -5)
( -4)
( 0)
( -1)
( -3)
( -4)
( -6)

1. Nýřany
2. Rozvadov
3. Klenčí
4. Mrákov
5. Postřekov
6. Koloveč B
7. Heřm.Huť
8. Horš.Týn
9. Staňkov
10. Ch.Újezd
11. Bezdružice
12. Krchleby
13. Zbůch
14. T.Chodov

6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
7
6
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6

4
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16: 7
23: 10
12: 8
7: 6
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9: 10
8: 12
19: 8
9: 12
13: 15
7: 16
4: 8
11: 23
12: 17
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( 2)
( 2)
( 3)
( 2)
( 0)
( 1)
( 1)
( 3)
( -2)
( -3)
( -3)
( -3)
( -6)
(-10)

Divize, sk. A
7. kolo:
Votice-Slavia B 3:3, Strakonice-Č.Krumlov 5:1, BenešovRokycany 2:1, Tachov-Koloveč 0:3, Milevsko-Bohemians B
0:0, Dukla B-Hořovicko 1:3, Tábor-Čížová 0:0, ŠtěchoviceH.Měcholupy 0:2.
8. kolo:
Slavia B-H.Měcholupy 2:2, Čížová-Štěchovice 1:0, Hořovicko-Tábor 1:1, Bohemians B-Dukla B 0:2, KolovečMilevsko 2:0, Rokycany-Tachov 3:0, C.Krumlov-Benešov
2:3, Votice-Strakonice 3:0.
9. kolo:
Strakonice-Slavia B, Benešov-Votice, Tachov-Č.Krumlov,
Milevsko-Rokycany, Dukla B-Koloveč, Tábor-Bohemians
B, Štěchovice-Hořovicko, H.Měcholupy-Čížová.

Krajský přebor
7. kolo:
Vejprnice-Klatovy 3:1, Přeštice-Chotíkov 1:1 PK 2:4, SK
ZČE-Chrást 2:3, Rapid-Horažďovice 1:4, H.Bříza-H.Týn
0:1, Holýšov-Sod 4:2, Příkosice-Bolevec 4:1, DoubravkaStříbro 5:1.
8. kolo: Klatovy-Stříbro 5:2, Bolevec-Doubravka 1:4, SodPříkosice 1:2, H.Týn-Holýšov 2:1, Horažďovice-H.Bříza
2:0, Chrást-Rapid 4:0, Chotíkov-ZČE 2:2 PK 6:7, Vejprnice
-Přeštice 4:0.
9. kolo:
Přeštice-Klatovy, ZČE-Vejprnice, Rapid-Chotíkov, H.BřízaChrást, Holýšov-Horažďovice, Příkosice-H.Týn, Doubravka
-Stod, Stříbro-Bolevec.

I. A třída
7. kolo:
Dl.Újezd-Zruč 1:2, M.Touškov-Nýrsko 1:5, Křimice-Mýto
3:3 PK 3:4, Domažlice B-Přimda 3:5, Nepomuk-Žákava 3:0,
Žihle-Sušice 3:2, Blovice-Chlumčany 1:2, Černice-Luby
3:0.
8. kolo:
Zruč-Luby 1:1 PK 3:4, Chlumčany-Černice 1:0, SušiceBlovice 0:1, Žákava-Žihle 4:3, Přimda-Nepomuk 3:2, MýtoDomažlice B 5:2, Nýrsko-Křimice 2:0, Dl.ÚjezdM.Touškov 5:0.
9. kolo:
M.Touškov-Zruč, Křimice-Dl.Újezd, Domažlice B-Nýrsko,
Nepomuk-Mýto, Žihle-Přimda, Blovice-Žákava, ČerniceSušice, Luby-Chlumčany.

I. B třída
5. kolo:
Nýřany-Zbůch 2:1, Postřekov-Chodov 1:1 PK 5:4, H.HuťRozvadov 0:6, Bezdružice-Ch.Újezd 3:2, Koloveč BStaňkov 2:1, Klenčí-Mrákov 1:2, Krchleby-H.Týn 1:3.
6. kolo:
Zbůch-H.Týn 1:8, Mrákov-Krchleby 0:0 PK 1:4, StaňkovKlenčí 1:4, Ch.Újezd-Koloveč B 5:2, Rozvadov-Bezdružice
5:3, Chodov-H.Huť 1:2, Nýřany-Postřekov 1:1 PK 2:1.
7. kolo:
Postřekov-Zbůch, H.Huť-Nýřany, Bezdružice-Chodov,
Koloveč B-Rozvadov, Klenčí-Ch.Újezd, Krchleby-Staňkov,
H.Týn-Mrákov.
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Česká fotbalová liga - 9. kolo

Jiskra Domažlice -- Roudnice n. L.
Sobota 8.10.2011 od 16.00 hod. - řídí rozhodčí: Jaroslav Kubr (Praha)
AR1 : Jan Váňa (Praha) , AR2:
AR2 Vojtěch Severýn (Praha) , Delegát: Slavomír Kozel (Cheb)

Příští zápas hraje Jiskra v Kladně, v sobotu 15.10.2011 od 10.15 hod.,
odjezd autobusu od Střelnice v 6.30 hodin.

Neděle 9.10.2011 od 16.00 - J. Domažlice B - SKP Nýrsko
Další zápas hraje Benfika v neděli 16.10. v Dl. Újezdě - odjezd ve 13.30 hod.

Jiskra Domažlice – Slov. Liberec B 4:2 (2:0)
Po dvou zápasech na hřišti
soupeřů se Jiskra představila
doma, před téměř sedmi
stovkami diváků a
svým výkonem věrné
příznivce rozhodně
nezklamala. Návštěvníci nedělní dopolední
fotbalové parády viděli
pěkný fotbal s oboustranně pohlednými
fotbalovými akcemi,
šest gólů a zasloužené
vítězství svého mužstva, takže museli odcházet spokojeni. Trenér Michálek měl k
dispozici kromě zraněného Matase všechny
borce a ti, kteří dostali
jeho důvěru, předvedli,
že dokážou hrát fotbal i
pro diváky, za což se
jim velmi často přihlížející odměňovali hlasitým
potleskem.
Úvod zápasu patřil domácím,
kteří si již ve 2. minutě vypracovali velkou šanci, když
po Bártově centru zleva posunul míč hlavou Mužík na
volného Bezděka, ale jeho

střelu ze 14 metrů stačili
hostující zadáci zblokovat.
Poté si s Mužíkovým tr. ko-

pem poradil hostující brankář
Kovář a na druhé straně mířil
z 25 metrů liberecký Rybanský nad Houdkovu branku. V
9. minutě rozehrál domažlický Mužík zleva rohový kop,
na míč si nejvýše naskočil
Bauer a hlavou z malého
1

vápna poslal domácí do vedení – 1:0. Poté si s Braunovým pokusem ze střední
vzdálenosti hostující
gólman poradil a na
druhé straně musela
domácí obrana likvidovat několik nepříjemných centrů před
svojí branku. Ve 26.
minutě si na vysoký
míč ve vápně hostů
nabíhal Bauer, ale
byl stažen Kmoníčkem a z nařízeného
pokutového kopu
zvýšil Braun na 2:0.
Domácí byli při chuti, ale závar před Kovářem ve 31. minutě
skončil centrem mimo branku a vzápětí
Kovář zneškodnil
šanci nabíhajícímu
Bezděkovi. Další velkou
šanci na změnu skóre měli
domácí ve 36. minutě, kdy
Bezděk pronikl po pravé
straně, centrem našel nabíhajícího Kovaříka, jehož střelu
volejem z 10 metrů hosté
srazili k Braunovi a i jeho

volej ze 14 skončil na těle
obětavě padajícího libereckého zadáka. Když pak zamířil
nepřesně Mužík, zahrozili
hosté, ale nebezpečný centr
Bíny zleva, stačili domácí
srazit na roh. Hosté se snažili
o útočnou, kombinační hru,
ale domácí hráči jejich kombinaci obětavými zákroky
narušovali nebo jim chyběla
přesná finální přihrávka. Ve
42. minutě vybídl přihrávkou
Kovařík do brejku Bártu, ale
jeho střelu z šestnáctky srazili hosté na roh. Dvě minuty
před otočkou poslal domažlický Braun do šance
Kovaříka, ale domácí kanonýr dnes neměl svůj den a
tak jeho nedůraznou střelu ze
14 metrů stačil Kovář zneškodnit. Nebezpečně zaútočili liberečtí ve 45. minutě, ale
Tesař stačil v poslední chvíli
nebezpečný centr Kmoníčka
zblokovat na roh.
Než si domácí uvědomili, že
začal druhý poločas, už lovil
Houdek míč za sítě. Po pravé
straně totiž pronikl Bína,
jeho centr se odrazil od bližší
tyče k volnému Vlaskovi,
který jej hlavou z malého
vápna poslal do odkryté
branky – 2:1. Ve 48. minutě
důrazný Mužík vybojoval na
soupeřově polovině míč,
prošel s ním po levé straně,
zpětnou přihrávkou našel
nehlídaného Brauna, který
volejem z 15 metrů k levé
Kovářově tyči zvýšil na 3:1.

V 55. minutě sebral Houdek míč
před nabíhajícím
libereckým Rybanským a o tři
minuty později
rozehrál na druhé
straně rohový kop
Mužík, v pádu
hlavičkoval z 8
metrů Braun, Kovář míč reflexivně
vrazil před sebe a
dobíhající Knakal
jej zblízka poslal
do sítě - 4:1. Hosté
hráli stále stejnou
hru, ale centry
létající před Houdka končily
na kopačkách obránců nebo
v gólmanových rukavicích.
Po hodině hry našel Mužík
krásnou přihrávkou nabíhajícího Bezděka, ten však svůj
sprint zakončil střelou zprava
ze 12 metrů jen do boční sítě
liberecké branky. Výborně
bojující Mužík získal v 62.
minutě míč pronikl po levé
straně, centrem našel Brauna,
ten míč postrčil na nabíhajícího Kovaříka, ale i tato šance skončila střelou do boční
sítě liberecké branky. Poté
domácí začali myslet více na
defenzívu, stáhli se na vlastní
polovinu a aktivitu převzal
soupeř, který využil až třetí
slibnou příležitost, když
rychlou kombinační akci
zakončili Daniel, který našel
volného Beneše, a ten pohotovou střelou ze 14 metrů
stanovil konečnou podobu
výsledku – 4:2. Hosté však
vycítili příležitost a nastěhovali se před šestnáctku domácích. V 69. minutě srazili
domácí Rybanského střelu ze
17 metrů na roh, o šest minut
později napřáhl tentýž liberecký hráč ze 14 metrů a
tečovaná střela skončila jen
těsně vedle levé Houdkovy
tyče. V 77. minutě přestřelil
domažlickou branku ze 25
metrů Daniel a o pět minut
později se jen těsně nedostal
k centru Wernera blokovaný
Kmoníček. Poté další centr
Rybanského domácí od2

vrátili a tr. kop téhož hráče
zneškodnil Houdek. V 90.
minutě napřáhl agilní Rybanský z šestnáctky, míč tečí o
jednoho z domácích zadáků
změnil směr, ale Houdek jej
stačil konečky prstů výtečně
vytlačit těsně mimo branku.
Když pak dva střelecké pokusy hostujícího Wernera
stačili domácí zadáci zblokovat, ozval se závěrečný hvizd
rozhodčího Vnuka a vydřené
tři body zůstaly zaslouženě
doma.
Jiskra Domažlice: Houdek
– Strejc, Tesař, Bauer, Mandous – Bezděk (85. Leitl),
Knakal, Braun, Mužík (88.
Mour), Bárta – Kovařík (74.
Veselý). Trenér: Zdeněk
Michálek.
Slovan Liberec B: Kovář –
Bína, Zieris, Soběslav, Pokorný
– Rybanský, Štícha (23. Beneš),
Daniel, Vlasko (82. Werner) –
Kmoníček, Suk. Trenér: Jaroslav Vodička.
Rozhodčí: Josef Vnuk – Svoboda, Mifková. Delegát: Zdeněk
Havlíček.
Branky: 9. Bauer, 27. Braun
PK, 47. Braun, 57. Knakal – 46.
Vlasko, 63. Beneš.
ŽK: 36. Mandous – 8. Soběslav,
45. Daniel, 56. Suk.
Diváků: 680

Na obou stranách byly nějaké šance. Nám ale více vadí náš herní projev, který vůbec nebyl dobrý. Utkání
moc krásy nepobralo. Na obou stranách se jen nakopávalo. Moc fotbalovosti tam nebylo. Bylo to o bojovnosti a o důrazu, kterým, musím říci, nás hosté předčili,“ zhodnotil zápas trenér Jaroslav Veselý.

Trenér Michálek hodnotil zápas v České Lípě

„Bezděk šel ven deset minut po přestávce. Už měl žlutou kartu a po incidentu dostal rovnou červenou.
Hráč soupeře ho držel za triko a on oplácel. Byla to škoda, k bodu jsme měli blízko,“ litoval porážky domažlický kouč Zdeněk Michálek, který za první poločas však mužstvo rozhodně nechválil. „To jsme hráli
hodně špatně. Nevím, jestli to bylo sluníčkem, nebo cestováním s tím nezvyklým začátkem dopoledne v
jedenáct hodin. Houdek chytil v první půli dva jasné góly. Kdybychom o přestávce prohrávali, nemohli
jsme nic namítat,“ přiznal trenér. Po vyloučení Bezděka se však Domažlice probraly. „V deseti jsme hráli
dobře, byli jsme lepší a chyběl tomu jen vstřelený gól. Nakonec se nám ho vstřelit nepodařilo, naopak
jsme hodně smolný inkasovali,“ lamentoval Zdeněk Michálek. Jeho svěřenci přivítají v sobotu odpoledne
v domácím prostředí Roudnici.

Trenéři Strakonic a Votic po výhře Votic 3:0

Strakonický trenér Jindřich Dejmal při hodnocení utkání konstatoval, že jeho tým hrál špatně. „Porážka
jednou přijít musela. Ale ne takovým způsobem, jako ve Voticích. Hráli jsme v oslabené sestavě, chyběli
Bambule, Leština, Liška, Petráň. Ale i tak – to, jakým způsobem jsme se nechali porazit, je špatné,“ uvedl.
Domácí rozhodli hned v první půli, góly padaly až v závěrečné čtvrthodině první části. „My jsme měli
největší šanci ještě za stavu 0:0, kdy soupeř vykopával míč z prázdné brány. Kdyby nebyl přístup hráčů v
prvním poločase takový, jaký byl, tak jsme neprohráli o tři góly. V kompletní sestavě se dala uhrát remíza,
ale i ve složení, v jakém jsme byli. Při větším štěstí a kdyby hráči hráli jako o život a ne tak, že jsou jen na
hřišti,“ byl kritický Dejmal. Strakonické navíc musí také mrzet, že přišli o Patrika Káníka, který má těžký
výron a bude dva až tři týdny mimo.
Trenér Votic Ivan Pihávek měl před zápasem velké obavy. „Výsledky Strakonic hovořily a my jsme měli
sestavu poskládanou z kluků, co toho za nás nebo za áčko Příbrami moc nenahráli.“ Ale po zápase měl
velkou radost: „Mužstvo si neskutečně sedlo, soupeře jsme jasně přehráli a výsledek mohl být ještě jednoznačnější. Ve druhé půli jsem čekal, že ze strany Strakonic nastane nějaká změna, ale nic se nestalo. Musím všem hráčům smeknout velkou poklonu, co v zápase předvedli a jak ho zvládli.“

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

FK Tachov - J. Domažlice 5:1, J. Domažlice - FK Holýšov 3:1.
Dorost mladší:

Hodnocení hráčů

Žáci mladší:
J. Domažlice - FK Tachov 3:2
TJ Klatovy - J. Domažlice 3:1

po 4. domácím kole
Bahleda
Knakal
Mour
Veselý
Kovařík
Matas
Bezděk
Leitl
Bárta
Braun
Mužík
Bauer
Mandous
Tesař
Strejc
Houdek

Žáci starší:
J. Domažlice - FK Tachov 3:0,
TJ Klatovy - J. Domažlice 3:2

ČFL - tabulka a výsledky
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1. Chrudim
2. FK Pardubice
3. Ovčáry
4. Hlavice
5. Domažlice
6. Karlovy Vary
7. Mladá Boleslav B
8. Kunice
9. Liberec B
10. Viktoria Plzeň B
11. Letohrad
12. Roudnice n.L.
13. Písek
14. Loko Vltavín
15. Kladno
16. Česká Lípa
17. Chomutov
18. Králův Dvůr
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19: 7
19: 11
19: 13
12: 9
22: 12
12: 13
22: 11
13: 7
13: 14
13: 19
10: 9
13: 14
8: 11
8: 14
16: 18
5: 13
12: 27
4: 18

23( 11)
18 ( 6)
16 ( 1)
16 ( 1)
14 ( 2)
14 ( -1)
13 ( 1)
13 ( 1)
12 ( -3)
12 ( -3)
11 ( -1)
11 ( -4)
11 ( -4)
11 ( -1)
10 ( -5)
7 ( -8)
7 ( -5)
6 ( -6)

Česká fotbalová liga
7. kolo:
Kladno-Letohrad 1:1, Chrudim-Roudnice 1:0, VltavínČ.Lípa 2:0, Domažlice-Liberec B 4:2, Chomutov-Hlavice
0:1, Písek-K.Vary 0:0, Ml.Boleslav B-Plzeň B 0:1, KuniceOvčáry 1:1, Pardubice-Kr.Dvůr 3:0.
8. kolo:
Letohrad-Kr.Dvůr 1:1, Ovčáry-Pardubice 4:0, Plzeň BKunice 0:0, K.Vary-Ml.Boleslav B 0:1, Hlavice-Písek 1:0,
Liberec B-Chomutov 0:2, Č.Lípa-Domažlice 1:0, RoudniceVltavín 0:1, Kladno-Chrudim 1:3.
9. kolo:
Chrudim-Letohrad, Vltavín-Kladno, Domažlice-Roudnice,
Chomutov-Č.Lípa, Písek-Liberec B, Ml.Boleslav BHlavice, Kunice-K.Vary, Pardubice-Plzeň B, Kr.DvůrOvčáry.
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FOTBALOVÉ ZAJÍMAVOSTI
Třetiligová Jiskra po posile z Baníku nesáhla
Jaromír Šilhan z druholigového Sokolova Domažlice neposílí. Osmadvacetiletý útočník s ligovými zkušenostmi z Kladna a Bohemians byl k mání při zeštíhlování kádru Baníku. Vedení Jiskry ale nakonec od
myšlenky posílit ofenzivu o autora jednoho gólu Sokolova v Ondrášovka Cupu upustilo. „Šilhan je vysoký urostlý hráč, ale my jsme se rozhodli vsadit na naše hráče. Kádr máme široký, o místo v základní sestavě se perou útočníci Veselý a Bahleda,“ říká prezident Jiskry Jaroslav Ticháček.

Trenér Č. Lípy František Šturma po zápase s Domažlicemi

Trenér Arsenalu František Šturma: „Na toto utkání jsme se soustředili už od pondělí. Přestali jsme používat medicinbaly a švihadla, což tady bylo zvykem každý týden. Začali jsme používat balón. Začátek utkání se mi líbil, byl takový, jaký jsme si přáli. Platilo to, co jsme si řekli. Také jsme si vytvořili nějaké šance, ve třetí minutě dokonce tutovku. Pak jsme měli další tři čtyři vyložené šance, které jsme ale nedali. S
druhým poločasem už tolik spokojený nejsem, hlavně s předvedenou hrou, protože hráči zase spadli do
takového stereotypu, že nakopávali a nechtěli moc kombinovat. Ale zaplaťpánbůh, že se nám podařilo dát
branku.“

Hráč FK Chomutov Milan Horna, po vítězném zápasu v Liberci

„Co se týče našeho výkonu,tak to upřímně nebylo nic zázračného. Liberec měl herní převahu,ovšem nedokázal vyložených šancí využít. My jsme moc šancí neměli,ale dokázali jsme vytěžit z mála maximum.
Myslím si , že jsme vyhráli hlavně bojovností, kterou jsme předvedli, jelikož pohledný fotbal to od nás
určitě nebyl. Byly to pro nás velmi důležité 3 body na půdě soupeře,kterých si nesmírně ceníme.“

Trenéři K. Varů a Písku po vzájemné remíze

Jiří Dreiseitel, Karlovy Vary:
„Po dvou domácích výhrách jsme přijeli k zápasu do Písku s mírně kombinovanou sestavou, kdy jsme
měli problémy na některých postech, které jsme museli zalepit mladšími hráči nebo fotbalisty, kteří tam
nejsou typologicky určení. Bylo vidět, že Písek má téměř na všech postech větší kvalitu než my, a z toho
vznikal jeho velký tlak. Myslím si, že kromě desetiminutové pasáže v prvním poločase jsme se neustále
bránili. I přesto jsme chtěli využít některý z našich rychlých brejků ke skórování, což se nám ale nepovedlo. Naštěstí pro nás domácí neproměnili několik výborných šancí, především Adam Klavík měl dvě
nebo tři tutovky. Ve druhé půli už Písečtí hráli tak trochu v křeči, takže se nám několikrát podařilo přejít
do rychlých protiútoků, ale opět jsme z nich nedokázali skórovat. Pro nás je zisk bodu v sestavě, v jaké
jsme v Písku hráli, skvělý výsledek. S bodem jsme spokojeni, naopak pro domácí je to ztráta. Každý zápas je jiný, v některých jsme měli smůlu, v tomto utkání se naopak štěstí přiklonilo na naši stranu. Takový už je fotbal, hraje se na góly, a ty nikdo nedal.“
Karel Musil, Písek:
„Prohospodařili jsme první poločas, ve kterém jsme měli čtyři šance. Soupeř se snažil hrozit z brejků, na
což jsme byli dobře připraveni a do vážnějších šancí jsme ho nepouštěli. Je velká škoda, že jsme slibné
příležitosti neproměnili, bohužel v koncovce jsme byli kontraproduktivní. Také ve druhém poločase jsme
se snažili, ale už jsme si nevytvořili takový tlak, jako do přestávky. Vůle tam byla, ale ve finální fázi jsme
nedokázali balon dotlačit do soupeřovy branky. Musím hráče pochválit, příkladně bojovali a bylo na nich
vidět, že chtějí zvítězit. V závěru střetnutí se projevila zkušenost soupeře, kdy jsme některé situace měli
řešit jinak než jsme je sehráli. Soupeř v tomto zápase bod získal.“

Trenér Pardubic po porážce v Ovčárech 4:0

Martin Svědík, trenér Pardubic: „Ustoupili jsme od tvrdé práce a týmového pojetí, navíc nám nezahráli
opory. Ovčáry nás předčily hlavně v agresivitě a svou vůli po vítězství. Bylo znát, že soupeř chtěl vyhrát,
ukázal touhu nás porazit a v tom byl podle mého největší rozdíl, nikoliv v individuálních schopnostech
hráčů.“

Trenéři Kr. Dvora a Letohradu po vzájemné remíze

Trenér Kučera byl s výkonem hráčů spokojen, snad až na koncovku. „Myslím, že jsme hráli docela
dobře, domácí jsme do ničeho nepouštěli. Měli jsme pět gólových šancí, které jsme nedali,“ uvedl trenér
cábelíků. Letohrad se dostal do vedení těsně před poločasem. „Domácí dali ve 44. minutě gól z jasného
ofsajdu,“ podotkl Kučera. Králodvorští ovšem dokázali po deseti minutách druhé půle vyrovnat. Po kombinační akci na vápně, si to Fulín šoupl, de facto byl sám před brankou a prostřelil gólmana. Pak to byl
kolotoč zahozených šancí,“ uvedl k vyrovnávací trefě a následnému dění na hřišti trenér Kučera. Cábelíci
pak žádnou další šanci neproměnili a střetnutí skončilo remízou. Trenér Kučera věří, že přerušení série
porážek mužstvo nakopne. „S výkonem jsem spokojen. To mužstvo není na to, že má v soutěži tolik bodů
a nadcházíme se na předposledním místě. Já věřím, že se z toho odrazíme, začneme hrát, začneme bodovat a posuneme se tabulce výše,“ poznamenal trenér cábelíků.
A jak hodnotil utkání trenér domácího Letohradu? „Neřekl bych, že to utkání bylo kdovíjak kvalitní.
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Arsenal Česká Lípa - J. Domažlice 2:1 (0:0)
Českolipští fotbalisté to
konečně dokázali.
Vyhráli, byť v přesile proti osmi hráčům
Domažlic v poli!
V osmém kole České fotbalové ligy
zamířili fotbalisté
Jiskry Domažlice
opět na daleký sever
(243 km) k utkání na
stadion U Ploučnice
sedmnáctého Arsenalu Česká Lípa.
Trenéři měli k dispozici kompletní kádr
až na dlouhodobě
zraněného Jana Matase. Domácí celek převzal v týdnu
nový trenér František Šturma,
který působil ve slovenských
Michalovcích jako asistent
Vlastimila Petržely. Českolipští byli v očekávání, zda
tato změna pomůže Arsenalu
k lepším výkonům a výsledkům.
Úvod zápasu patřil
domácím. Ve 2. minutě po rohovém
kopu nejprve střílel
domácí Vrabec, střelu obránci Jiskry
zblokovali a k odraženému míči se dostal domácí Martin
Finklár, ten však přestřelil branku domažlického brankáře
Dana Houdka. O dvě
minuty později střílel
po rohu Josef Štálík
do gólmana Houdka.
Ve 12. minutě vysunul domácí Vrabec
Finklára ten sklepl balon na
Roberta Barciagu (hráč je
odchovancem Horšovského
Týna a působil v Domažlicích, odkud odešel do Sparty
Praha) a ten střílel vedle brány. V dalších fázích prvního
poločasu se hrála spíše nakopávaná, než kombinační fotbal s mírnou převahou domácích. Ve 33. minutě centroval
domácí Michal Zeman na

Pavla Karlíka, který minul
hlavou levou tyč branky
Houdka. O sedm minut na to
zahrávali domácí trestný kop
po ruce Michala Tesaře ze
slibné pozice z devatenácti
metrů. Domácí s ním trestuhodně naložili a Vrabec po
signálu trefil pouze zeď hostů. O chvíli později střílel z

20 metrů z pravé strany
Broschinsky, ale Houdek i
bez problémů poradil. V poslední minutě prvního poločasu musel domácí brankář Oldřich Meier boxovat dlouhá
aut Martina Knakala.
Do druhého poločasu provedli oba celky jednu změnu.
Domácí střídali Michala Zemana a do hry poslali Jana
Šmidrkala, což 3 jak se poz-

ději ukázalo, byl
dobrý tah. Hosté
vystřídali Jiřího
Bártu za Vojtěcha
Moura, který hru
po levé straně hřiště oživil. Hned v
53. minutě vyslal
ostrý centr, který
museli
domácí
zadáci odvracet. V
56. minutě se ve
středu hřiště nechal zcela zbytečně vyloučit hostující útočník Lukáš
Bezděk, který byl
faulován a v zápalu boje se
ohnal loktem po protihráči.
Rozhodčí Pavel Vlasjuk po
poradě s pomezním rozhodčím Michalem Štefanem mu
ukázal rovnou červenou kartu
a poslal ho předčasně pod
sprchy. V 66. minutě předvedli domácí rychlý výpad do
obrany Domažlic. Vrabec
vysunul Demetera,
ten našel Karlíka,
který hlavičkoval
vedle levé tyče. Ale
pomezní rozhodčí
Ondřej Bohatý stejně
odmával ofsajd. Na
druhé straně přiťukl
Knakal Mužíkovi, s
jehož střelou doprostřed brány si
Meier poradil. V 69.
minutě domácí trenéři posílili útok na
tři útočníky, když
Štálíka
nahradil
Čemba. Jiskra se v
desíti hráčích nevzdávala. Agilní Mour v 72.
minutě přihrál před branku na
Knakala, ale jeho střelu domácí zblokovali. Za tři minuty opět Knakal po pravé straně zakončoval vedle levé tyče
po přihrávce od Mužíka. O
minutu na to vysunul Mužík
po levé straně Moura, ten se
dostal až do vápna a jeho
nebezpečná střela minula o
kousek levou tyč branky Ar-

senalu. V 76. minutě
našel Demeter Šmidrkala, s jeho střelou si však
Houdek poradil. Poté
Demeter centroval z
pravé strany, a Houdek
musel zasahovat po hlavičce Čemby. V nervozním závěru utkání byl
ošetřován hostující
obránce Martin Mandous, rozhodčí ho
„váhali“ pustit do hry,
takže Jiskra v tu dobu
hrála v devíti. Domácí
toho využili, podnikli
výpad do obrany, kdy
střídající Čemba našel
centrem z pravé strany
naběhnutého Šmidrkala, který
z osmi metrů překonal Houdka – 1:0. Hosté se snažili vyrovnat, při rohovém kopu
Leitla šel do útoku i brankář
Houdek, ale závěrečný hvizd
hlavního rozhodčího v čase
93:03 vše ukončil. Domácí

hráči společně s fanoušky
oslavovali vítězství, které
nutně potřebovali k odpoutání
se dna tabulky ČFL. Na hostujících hráčích se projevila
únava z náročného cestování
a brzského vstávání, podali
nejslabší výkon sezony. V

dalším kole přivítá Jiskra
Domažlice na Střelnici 8.
října od 16:00 hodin
mužstvo SK Roudnice
nad Labem.
Arsenal Česká Lípa:
Meier - Barciaga, Štálík
(69. Čemba), Silný,
Broschinský - Finklár
(61. Demeter), Vrabec,
Patka, Beran - Karlík,
Zeman (46. Šmidrkal).
Trenér: František Šturma.
Jiskra Domažlice: Houdek - Strejc, Tesař,
Bauer, Mandous - Bárta
(46. Mour), Braun, Mužík (87. Veselý), Knakal,
Kovařík (83. Leitl) - Bezděk.
Trenér: Zdeněk Michálek,
asistent: Zdeněk Bečka.
Rozhodčí: Vlasjuk – Štefan Bohatý. Delegát: Jindřich
Bartůněk. Diváků: 210.
Jiří Pojar

Jiskra Domažlice B - T. Přimda 3:5 (0:1)
Sj Mýto - J. Domažlice B 5:2 (1:0)
V 8. kole krajské I. A třídy
zajížděli fotbalisté rezervy
Jiskry do Mýta, aby se
tam utkali s domácím Slavojem. Domažličané v loňské sezoně na domácí půdě svého soupeře porazili
3:1, jenže to tehdy tým
nadějných domažlických
mladíků ještě těšil fanoušky parádním fotbalem. V
jarní odvetě, kdy se už
Benfice tolik nedařilo, se
oba týmy rozešly smírně
po bezbrankové remíze a
zápas v novém ročníku
sezony provázené napětím
uvnitř týmu skončil debaklem. Druhým po ostudné
porážce s nováčkem z Přimdy v domácím prostředí.
Podle výsledku jednoznačný zápas mohl ale dopadnout jinak, kdyby se hostům podařilo proměnit

některé z mnoha šancí v
úvodu utkání.
Začátek zápasu vyšel lépe
hostům z Domažlic, v jejichž dresu si nejaktivněji
počínali Hartl a posila z
třetiligového kádru Jiskry Havlíček. Už ve 3. minutě
Scha mb er ger p o narážečce s Hartlem trefil
tyč branky Slavoje. V 8.
minutě Vaňátko musel
Krakešův trestný kop vyrážet nad. O minutu později se dostal do vyložené
šance domácí Švejda, který
šel sám na branku, ale
jeho pokus mířil mimo
konstrukci Freiovy branky. Hned nato domácí Kříž
prodloužil na mladíka Hatinu, ale i on mířil mimo. V
17. minutě opět zahrozili
hosté, Krakešova křížná
střela však těsně minula
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branku a Havlíčkovu hlavičku Vaňátko chytil. Na
druhé straně Hatina pálil z
deseti metrů vedle tyče a z
následného rychlého protiútoku také nic nebylo, neboť Krakeš poslal stehnem
míč nad branku Mýta. Ve
20. minutě se hostům zranil talentovaný Waldmann
a na hřiště se dostal Paluch.
Ve 32. minutě kopal mýtský Cafourek trestný kop,
ale Křížovu hlavičku Frei
kryl. Za pět minut musel
vyrážet Švejdovu bombu na
roh. Poté hosté čelili sérii
rohových kopů, ale ujal
se až ve 41. minutě rychlý
útok, kdy Paluch se
Schambergerem nepodstoupili po autovém vhazování domácích na polovině
souboj, míč se dostal až k
Veverkovi a ten přehodil

padajícího Freie - 1:0. Do
konce poločasu ještě stojí za
zmínku neúspěšné pokusy
domácích Hatiny a Veverky.
I ve druhé půli měla Jiskra
navrch. Zahrávala sérii
rohových kopů, jenže po
jednom z nich asi po jedenácti minutách hry domácí
odkopli balon přes obránce, Hatiná unikl Pačesnému, kličkou si po-ložil Freie a zvýšil do prázdné branky na 2:0. V 63. minutě se po
rohu Slavoje opět prosadil
mladý Hatina, když na malém vápně mezi čtveřicí
hostujících hráčů vyskočil
nejvýše a hlavou zvýšil na
3:0. Neuplynula ani minuta,
hosté zahrávali další rohový
Mladíci v dresech domažlické
rezervy se po vydařeném úvodu
soutěže zadýchali a na soupeře
nestačí nejen doma, ale i venku.

Ti se bránili odkopy. Po
jednom z nich v 86. minutě utekl střídající Ulrich a
zvýšil ve skluzu podél gólmana Domažlic opět na rozdíl čtyř gólů - 5:1. Poslední
slovo měli hosté, jmenovitě
Vísner, který střelou ze
skrumáže před brankou
stanovil konečný výsledek
zápasu na 5:2. (psl)

kop, domácí opět překopli
míč přes obránce a Schamberger dostihl domácího
hráče až ve vápně. Ten
mu udělal kličku, při níž jej
hostující záložník podkopl a
sudí odpískal pokutový kop
pro domácí. Kříž penaltu
proměnil - 4:0. Poté si hráči
Slavoje vybrali oddechový
čas a do tří šancí za sebou
se dostal domažlický Hartl.
Při té třetí, po Havlíčkově
akci na straně a jeho průniku přes dva hráče a centru
před branku, kanonýr Jiskry střelou z voleje mířil
přesně k tyči - 4:1. Brankové
hody k radosti diváků pokračovaly, i když hosté zatlačili domácí na polovinu.
Jejich současné výkony jsou pro
fanoušky velkým zklamáním,
protože vzhledem k fotbalovým
kvalitám, by měla Benfika hrát

Jiskra Domažlice B: Frei Pavlíček, Waldmann (20. Paluch),
Neumann, Pačesný - Hošek,
Schamberger, Vísner, Havlíček Hartl, Krakeš (70. Rojt). Trenér. Ivan Rybár.Branky: Hatina
2, Křiz, Ulrich, Veverka - Hartl,
Vízner; ŽK: 2:5. Diváků 120.
Jiří Pojar
mnohem důležitější roli v tabulce I. A třídy. Věřme, že se jedná
jen o přechodný stav a výsledky
se opět dostaví.

V Osvračíně nedohráno kvůli inzultaci sudího
Osvračín – Fotbalisté Osvračína
byli v sousedském derby se
Staňkovem B úspěšnější. Už ve
3. minutě je poslal do vedení
hlavičkující Černý. Z další převahy ale nic nevytěžili. V 60.
minutě sice vyrovnal bývalý

hráč Osvračína v dresu hostů
Raška, jenže po čtvrt hodině hry
strhl vítězství na stranu domácích opět Černý a opět hlavou.
Poté neudržel emoce staňkovský
Řeháček, inzultoval sudího Hejdu (údajně mu měl vytrhnout

kartu) a zápas tak měl dohru na
středečním jednání disciplinárky. Výsledkem je vysoký trest
nejen pro hráče samotného, ale i
pro tým v podobě kontumace a
odečtu bodů.
Převzato z Domažlického deníku

Roman Vyleta byl po vítězství Kolovče nad Benešovem spokojen
„Jsem rád, že jsme po vyhraném utkání v Tachově potvrdili i vítězství v domácím zápase. Kdyby jsme
dnes nebodovali, tak by vyhrané utkání venku přišlo v niveč. Za vítězství jsem určitě rád, ale nejsem
spokojený s výsledkem, který měl skončit určitě s větším rozdílem. Zápas už měl být rozhodnutý v prvním poločase, protože jsme si vytvořili hodně brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Hlavně,
že padla branka Petra Došlýho na 1:0, která byla hodně náhodná. Po vstřelené brance jsme ale přestali
hrát, dále si vytvářet šance a to nevím z jakého důvodu, chyběl nám pohyb a hlavně důraz. Hráče snad
výsledek 1:0 v daný moment uspokojil. Ve druhém poločase si myslím, že hra byla herně daleko lepší,
ale stále jsem nemohl být spokojený s předvedenou hrou. Petr Došlý ke konci zápasu vstřelil uklidňující
druhou branku. Ve finále, mě ale těší vítězství, ale netěší mě řada neproměněných šancí.“

Neuvěřitelně rychlá náprava
V minulém čísle jsem poukázal na poničenou vývěsní skříňku
Jiskry Domažlice, která v podloubí náměstí nedělala právě dobrou
reklamu třetiligovému mužstvu.
Moje překvapení bylo obrovské, protože k nápravě došlo ještě v
neděli odpoledne, tedy v den, kdy se článek objevil ve zpravodaji.
Nebylo to sice provedeno jako reakce na článek, ale tato oprava byla již dříve
naplánována a shodou okolností realizována ve stejný den, kdy článek vyšel.
V každém případě šlechetnému zachránci Mildovi patří velký dík, že se této
opravy ujal. Teď ještě, aby šlo takto hladce všechno ostatní a hlavně hra a
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