Další tabulky a výsledky
1. Benešov
2. Písek
3. Nová Ves
4. Tachov
5. Rokycany
6. Český Krumlov
7. Táborsko B
8. Čížová
9. Hořovicko
10. Doubravka
11. Hvězda Cheb
12. Milevsko
13. Zličín
14. Sušice
15. Jindřichův Hrad.
16. ZČE Plzeň
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16: 5
27: 10
24: 8
28: 13
15: 8
20: 17
12: 12
14: 11
12: 9
18: 22
9: 15
10: 18
8: 23
13: 23
6: 22
10: 26

23
20
19
18
17
16
16
14
13
11
8
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2
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( 4)
( 6)
( 2)
( 1)
( 1)
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( 1)
(-1)
(-7)
(-7)
(-4)
(-7)
(-7)
(-10)

Divize, sk. A

1. Koloveč
2. Chotíkov
3. Vejprnice
4. Hor.Bříza
5. Bolevec
6. Holýšov
7. Domažlice B
8. Klatovy
9. Rokycany B
10. Rapid
11. Přeštice
12. Nepomuk
13. Horažďovice
14. Stod
15. Luby
16. Příkosice
1. Černice
2. H. Týn
3. Rozvadov
4. Nýřany
5. Žihle
6. Mochtín
7. Svéradice
8. Nýrsko
9. Staňkov
10. Ch. Újezd
11. Senco B
12. Chlumčany
13. Křimice
14. Zruč
15. M.Touškov
16. Sp.Poříčí

9
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38: 8 24
29: 11 19
25: 17 18
21: 19 18
19: 17 15
16: 20 15
18: 16 14
15: 17 14
22: 15 13
17: 19 12
13: 18 12
12: 16 9
13: 20 9
10: 24 9
9: 21 8
11: 30 7
29: 8 24
27: 11 23
29: 10 21
23: 23 16
20: 19 15
19: 16 13
16: 24 13
14: 23 13
13: 24 13
30: 22 12
20: 17 11
15: 17 10
14: 25 10
15: 23 9
14: 25 7
12: 23 6

( 11)
( 4)
( 3)
( 6)
( -1)
( -1)
( 2)
( 2)
( -4)
( -1)
( -4)
( -7)
( -3)
(-6)
( -6)
( -7)
( 9)
(10)
( 5)
(-1)
( 3)
( 1)
(-2)
(-5)
(-2)
( 0)
(-2)
(-4)
(-5)
(-4)
(-8)
(-6)

Krajský přebor

1. Tachov B
2. Dl. Újezd
3. Ch. Planá
4. Přimda
5. Zbůch
6. Stříbro
7. Koloveč B
8. Klenčí
9. Postřekov
10. Meclov
11. Mrákov
12. Heřmanova Huť
13. Tlumačov
14. Kdyně

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3
4
4
3
4
2
3
3
2
2
2
2
1
1

4
1
1
2
0
4
1
2
3
2
2
0
2
2

0
2
2
2
3
1
3
2
2
3
3
5
4
4

18: 13 16
18: 15 14
18: 12 13
14: 12 12
22: 23 12
15: 11 11
19: 16 11
14: 12 11
12: 14 11
11: 13 10
8: 13 8
15: 16 6
4: 10 6
8: 16 6

( 4)
( 1)
( 4)
(-1)
( 0)
( 1)
(-2)
(-1)
( 0)
(-4)
(-1)
(-3)
(-7)
(-4)

8. kolo: Hořovicko-Doubravka 5:0, Sušice-Tachov 0:5, Jindřichův Hradec-ZČE Plzeň 2:1, Zličín-Písek 1:1, Čížová-Milevsko
2:0, Rokycany-Český Krumlov 2:0, Nová Ves-Benešov 0:1,
Hvězda Cheb-Táborsko B 1:2.
9. kolo: Táborsko B-Hořovicko 1:0, Benešov-Hvězda Cheb
2:0,
Český Krumlov-Nová Ves 2:2, Milevsko-Rokycany 1:3,
Písek-Čížová 1:2, ZČE Plzeň-Zličín 1:2, Tachov-Jindřichův
Hradec 3:1, Doubravka-Sušice
2:2.
10. kolo: Hořovicko-Sušice 16:00 SO, Jindřichův HradecDoubravka 16:00 NE, Zličín-Tachov 10:30 SO, Čížová-ZČE
Plzeň 11:00 SO, Rokycany-Písek 16:00 SO, Nová Ves-Milevsko
10:15 SO, Hvězda Cheb-Český Krumlov 16:00 SO, Táborsko BBenešov 10:15 NE.

8. kolo:
Klatovy-Domažlice B 3:2, Horažďovice-Příkosice 2:0, RapidKoloveč 0:4, Hor. Bříza-Luby 3:1, Holýšov-Přeštice 1:1 PK 6:5,
Rokycany B-Nepomuk 0:0 PK 4:2, Chotíkov-Stod 5:1, BolevecVejprnice 0:1.
9. kolo: Vejprnice-Klatovy 4:0, Stod-Bolevec 0:3, NepomukChotíkov 1:2, Přeštice-Rokycany B 5:2, Luby-Holýšov 0:4,
Koloveč-Hor.Bříza 6:2, Příkosice-Rapid 1:4, Domažlice BHoražďovice 4:1.
10. kolo: Klatovy-Horažďovice 16:00 SO, Rapid-Domažlice B
16:00 SO, Hor.Bříza-Příkosice 16:00 SO, Holýšov-Koloveč
16:00 NE, Rokycany B-Luby 16:00 NE, Chotíkov-Přeštice 16:00
SO, Bolevec-Nepomuk 16:00 SO, Vejprnice-Stod 16:00 SO.

I. A třída
8. kolo: Chlumčany-Mochtín 2:2 PK 5:3, H. Týn-Žihle 3:0, Ch.
Újezd-Sp.Poříčí 5:2, Senco B-Zruč
2:2 PK 9:8, RozvadovČernice 0:2, Nýrsko-Staňkov 1:1 PK 6:5, Svéradice-Křimice
2:0, Nýřany-M.Touškov 5:2.
9. kolo: M.Touškov-Chlumčany 2:1, Křimice-Nýřany 1:3,
Staňkov-Svéradice 2:1, Černice-Nýrsko 3:0, Zruč-Rozvadov
1:4, Sp.Poříčí-Senco B 0:1, Žihle-Ch. Újezd 2:0, Mochtín-H.
Týn 1:2.
10. kolo: Chlumčany-H. Týn 16:00 SO, Ch. Újezd-Mochtín
15:00 NE, Senco B-Žihle 18:00 PÁ, Rozvadov-Sp.Poříčí 16:00
SO, Nýrsko-Zruč 16:00 SO, Svéradice-Černice 16:00 SO, Nýřany-Staňkov 16:00 SO, M.Touškov-Křimice 16:00 SO.

I. B třída sk. A
6. kolo:
Stříbro-Heřmanova Huť 4:1, Mrákov-Tachov B 0:0 PK 6:7, Ch.
Planá-Postřekov 4:0, Kdyně-Klenčí 0:1, Přimda-Zbůch 1:3,
Koloveč B-Dl. Újezd 7:2, Tlumačov-Meclov 1:2.
7. kolo:
Meclov-Stříbro 3:3 PK 4:1, Dl. Újezd-Tlumačov 4:1, ZbůchKoloveč B 4:3, Klenčí-Přimda 2:2 PK 3:4, Postřekov-Kdyně 4:0,
Tachov B-Ch. Planá 2:2 PK 5:4, Heřmanova Huť-Mrákov 2:3.
8. kolo:
Stříbro-Mrákov 16:00 NE, Ch. Planá-Heřmanova Huť 16:00 SO,
Kdyně-Tachov B 15:00 NE, Přimda-Postřekov 10:30 NE, Koloveč B-Klenčí
16:00 SO, Tlumačov-Zbůch 15:00 NE,
Meclov-Dl. Újezd 16:00 SO.
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Bez zraněné „motorové myši“ Jirky
Bárty se musel v sobotním duelu ČFL
s FK Kolín obejít domácí trenér Purkart
a to bylo velmi nemilé, protože se
jedná o jednoho z klíčových hráčů
Jiskry. Jirka si odnesl ze zápasu s
Karvinou, ve kterém byl okopáván
„jako brambory“ mimo jiné
pořádného „koňara“ který
mu nedovolil v tomto
důležitém zápasu nastoupit. Na jeho místě nastoupil
Beránek, ale Jirkova aktivita chyběla.
Hosté přijeli evidentně
bodovat a do zápasu
vstoupili sebevědomě. V
první půli se hrála vyrovnaná hra, obě mužstva se o
aktivitu pravidelně střídala,
ale defenzívní řady hrály
prim a proto se diváci
nedočkali nejen gólu, ale
ani vyložených šancí. Hrál
se rychlý fotbal od branky
k brance, plný osobních
soubojů. Obraz hry se nezměnil ani po
obrátce, mužstva se přetahovala o
aktivitu, ale vyložených šancí bylo
poskrovnu a z několika nepřehledných
situací před brankami nezahřmělo. O
vítězství domácích rozhodla jediná
trefa střídajícího Kasýka v 78. minutě,
která znamenala, že z vydřených tří
bodů se nakonec mohli radovat domažličtí, kteří tak po Čáslavi a Karviné
završili vítězný „hattrick.“
Ve 4. minutě si hosté poradili s Mužíkovým tr. kopem ze střední vzdálenosti a naopak sami zahrozili rychlým
protiútokem, ale Bauer stačil v poslední chvíli vypíchnout míč našlápnutému
Štočkovi. O tři minuty později si s
Beránkovým centrem zleva snadno

poradil hostující brankář Čižinský, ale
mohlo zahřmít na druhé straně, když
Nešporův centr zleva stačil ve skluzu
usměrnit tísněný hostující Horák z
malého vápna jen nad Ticháčkovu
branku a poté si s centrem Štočka
domácí zadáci poradili stejně, jako

brankář Ticháček, který sebral míč
před nabíhajícím Horákem. Ve 12.
minutě vyslal nedůraznou střelu na
hostující branku Knakal a vzápětí po
Beránkově centru fauloval ve vzdušném souboji domácí Bezděk kolínského gólmana. O pět minut později se
na pravé straně probil domácí Bezděk,
ale jeho přízemní centr stačil těsně
před nabíhajícím Dvořákem zachytit
brankář Čižinský. Na druhé straně
pronikl po levé straně kolínský Sedláček, centrem našel hlavu Jelínka, ale
ten míč z šestnáctky nasměroval vedle
Ticháčkovy branky. Ve 22. minutě
rozehrál domažlický Mužík tr. kop, ale
z 24 metrů poslal míč těsně nad Čižinského
břevno,
zatímco jeho
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další pokus z tr. kopu ze stejné vzdálenosti zneškodnil kolínský gólman.
Poté si musel domácí brankář Ticháček poradit Horákovým centrem zprava a o chvíli později zachytil míč těsně
před nabíhajícím Štočkem. Hosté hráli
dopředu nakopávanými míči nebo
rychlou kombinací na
jeden dotek, ale domácí
defenzíva pracovala obětavě a po půlhodině hry
srazila na roh i Štočkův
centr. Domácí byli blízko
branky ve 34. minutě, kdy
se k Mužíkově centru
zleva dostal u vzdálenější
tyče Knakal, ale jeho
pohotový volej stačil
Čižinský výtečně vytěsnit
mimo branku a jeho
spoluhráči míč odklidili na
roh. O čtyři minuty později zmařila šanci v pokutovém území Kolína, po
Mužíkově centru ruka
Knakala. V závěru poločasu se domácí ubránili dvěma následným centrům do své šestnáctky a
mohli jít dovedení, když vytvořili před
Čižinským závar, ve kterém se ke
střele z malého vápna dostal Dvořák,
ale houštinu těl před sebou nepropálil.
Po zblokované střele hostujícího Jelínka pak oznámila píšťalka rozhodčího
Kovala poločasovou přestávku.
Ve druhém dějství se obraz hry nezměnil, obě mužstva se snažila o
dobytí soupeřovy branky, ale pozorné
obrany, v čele s brankáři, změnu
skóre nechtěly dovolit. Nejprve se k
zakončení zpravé straně z 15 metrů
dostal domácí Knakal, ale kolínskou
branku přestřelil. V 50. minutě vybojoval míč domažlický Došlý, uvolnil se,

ale střelou ze 20 metrů
Čižinského nepřekvapil. O
tři minuty později na
druhé straně po Sedláčkově rohovém kopu zamířil
Dudkův tečovaný volej
vedle levé Ticháčkovy
tyče, a když si Sedláček
rohový kop zopakoval
mířil Štoček hlavou rovněž
vedle levé tyče domácí
svatyně. V 54. minutě se
po Mužíkově přiťuknutí
dostal ke střele Dvořák,
ale hosté jeho pokus
zblokovali. O dvě minuty
později jen o kousek
minul domácí Mužík z tr.
kopu levou Čižinského tyč.
V 58. minutě se domácí
fanouškové zlobili, že
rozhodčí neodpískal zákrok kolínského Jiřího
Biška na pronikajícího
Došlého v pokutovém
území a vzápětí mířil
Braun z 23 metrů vedle
pravé kolínské tyče. Jen o
minutu později se po
dalším Mužíkově tr. kopu
zleva ze 23 metrů dostal u
vzdálenější tyče k míči
Knakal, ale jeho střela, či
centr mířila daleko mimo
kolínskou branku. V této
fázi hry bylo jasné, že kdo
dá první gól, zřejmě vyhraje, ale střeleckému
pokusu Radka Biška stál v
cestě domácí zadák a
Mužíkův pokus na druhé
straně skončil v rukavicích
kolínského gólmana. V 72.
minutě domácí fanouškové ztuhli, když do jejich
šestnáctky pronikl zprava
Štoček, který byl sice
tísněn Chocholouškem,
přesto stačil z 8 metrů
vystřelit, ale míč nasměroval vedle
vzdálenější tyče domažlické branky.
Bojovalo se opravdu kdo z koho – na
jedné straně domácí zadáci odvraceli
dva centry, ale na straně druhé po
dlouhém autovém vhazování Knakala
vznikla před Čižinským složitá situace,
ve které se míč dostal ke Kasýkovi,
jehož střela byla zblokována, míč se k
němu odrazil zpět a domácí borec to
napodruhé trefil z 11 metrů pod víko –
1:0. Když se hosté zmohli již jen na
centr Stejskala, který Ticháček vyboxoval, domácí taktickým střídáním a
držením míče na svých kopačkách
závěr zápasu zvládli a mohli slavit
doslova vydřené tři body.
Branka: 79. Kasýk. Před 280 diváky
řídil rozhodčí Zdeněk Koval, asistenti
Vojtěch Severýn a Ondřej Berka.
Delegát: Václav Andrejs.
ŽK: 0:2 (9. Biško J., 90. Boček).
Sestavy:
J. Domažlice: Ticháček - Knakal,
Chocholoušek, Bauer, Pyrka D. Bezděk (29. Leitl, 90. Hoffman), Pyrka
M., Braun (76. Kasýk), Mužík, Beránek

(46. Došlý) - Dvořák (89. Kůžel).
Trenér: Stanislav Purkart.
FK Kolín: Čižinský - Čapek, Biško J.,
Šťastný, Nešpor - Biško R. (72. Boček), Jelínek, Sedláček Michal (84.
Hartig), Dudka (76. Stejskal) - Horák
(76. Marek Sedláček), Štoček. Trenér:
Roman Veselý.

Vok

OHLASY PO UTKÁNÍ:
Marek Bauer, stoper Jiskry Domažlice: „Dnes to bylo o vůli. Byl to třetí
těžký zápas v řadě, takže jsme únavu
trochu pociťovali. Kolín tak náročný
program neměl. Ze začátku to zkoušeli
dostat dopředu na nejlepšího kanonýra loňské sezony Štočka, který se
pohyboval na ofsajdové hranici, ale
snad jsme mu to otrávili, protože
nějakou vyloženou šanci už pak neměl. Věřili jsme, že nějakého góla vůlí
a agresivitou ve vápně dáme, tak jsme
se vzadu snažili hrát na nulu, protože
když doma inkasujete jako první, těžko
se to otáčí, navíc proti čtvrtému týmu
tabulky. Že rozhodl zrovna Kasýk, pro
mě překvapením není, je to hodně
fotbalový kluk.
Už minule nám
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pomohl, dnes to byla
jeho první trefa, takže
´Kasa´ bude mít určitě
nějakou povinnost vůči
kase v kabině."
Zdeněk Kasýk, útočník
Jiskry Domažlice: „Minule
na mně byla penalta, měl
jsem i velkou šanci,
dneska už to byl gól,
snad jich bude ještě víc.
Hlavní je, že jsem pomohl
týmu k výhře, takže jsem
spokojen, i když to asi v
kabině budu mít drahé.
Vše začalo u Knakyho,
který hodil dlouhý aut,
zkusil jsem trefit odražený balon hned pravou
nohou, se štěstím se to
ke mně odrazilo podruhé
a levou jsem to tam už
uklidil. V Domažlicích
trénuji půl roku, jsem na
tom lépe než při příchodu, soupeřům se snad
začínám
vyrovnávat.
Nevím, jestli je to už na
základ, ale když budu
zatím takhle dostávat
šanci, budu spokojen. Při
střídání sice chvilku trvá,
než chytíte tempo, ale
chce se to dobře rozcvičit
a je to dobré."
Stanislav
Purkart,
trenér Jiskry Domažlice:
„Během šesti dnů porazit
Čáslav, která sestoupila z
druhé ligy, v poháru
Karvinou, adepta na
postup do první ligy, a
dnes Kolín, další špičkový
tým třetí ligy, toho si
vážím, to se pokaždé
nepovede. Dává nám to
chuť do další práce.
Zápasy s Čáslaví a Kolínem jsme navíc uhráli s
nulou. Změnili jsme rozestavení a
zatím nám to vychází. Uvidíme ale, jak
to bude dál, protože určitě zase přijdou soupeři, kteří budou bránit jako
Zápy a Admira, a my budeme muset
více útočit a otvírat to. Dnes jsme
kluky nabádali k trpělivosti, věděli
jsme, že s Kolínem nelze hrát nahoru
dolů, jako se to stalo mezi pětašedesátou a pětasedmdesátou minutou, ale
naštěstí to bylo jen těch deset minut.
Hlavní bylo vycházet z dobré obrany a
uhlídat Štočka, naopak jsme věřili, že
nějaký gól dáme. Zápas nakonec
rozhodl ´žolík´. Zdeněk sice v základu
zatím nehraje, ale má naši důvěru. Je
to však mladý kluk, přišel z krajského
přeboru a ještě potřebuje získávat
zkušenosti, protože je trochu divočejší."
Jan Štoček, útočník FK Kolín: „S
výkonem, který jsme tady dnes předvedli, nemůžeme být spokojeni. Pohyb
špatný, malá vůle po vítězství. Domácí
chtěli víc. Čekali jsme, že po náročném
programu odejdou fyzicky a že je
potrestáme, ale nestalo se. Povedlo se
jim teď vyhrát několik těžkých zápasů,
vyřadili prvoligový a druholigový tým z

na to je. Doufám, že se zvedneme,
protože na tom nejsme herně tak
špatně, jak se nacházíme v současnosti v tabulce. Favoritem soutěže je
bezkonkurenčně Koloveč, nahoře bude
Chotíkov a překvapuje mě Horní Bříza
a naopak ve spodku, když vynechám
nás, tak se asi nebudou příliš mýlit
prognózy, zveřejněné v novinách nebudu jednotlivé mančafty jmenovat.“
Dan Houdek, brankář Jiskry Domažlice: „Koleno mám ještě trochu oteklé,

ale už jsem mohl jít
do zápasu, tak
jsem šel s béčkem
a hlavní je, že
máme tři body.
Kluci, myslím že
čtyřikrát po sobě
nevyhráli, takže je
fajn, že dneska
jsou body. Prvních
dvacet minut bylo
dost špatných, dali
jsme dva góly a měli jsme to rozhod-

nout, nicméně jsme polevili, dostali
jsme zbytečně na 2:1, ve druhém
poločasu jsme přidali dva góly, vyhráli
jsme a bylo to pak už super. Moje
koleno je sice ještě oteklé, ale už mi
nebrání v žádném pohybu, nosím na
něm neoprénovou nákolenku, beru na
to ještě nějaké prášky, tak to snad co
nejdříve splaskne. Trénuju už na sto
procent a doufám, že se to nevrátí
zpátky. Pokud ano, tak mi bylo řečeno,
že s tím půjdu rovnou „pod kudlu“.

Zdroj Jiskra TV

Prezident Jiskry Jaroslav Ticháček: „Dneska jsme do zápasu šli s tím, že nám bude chybět síla a výbušnost, že to bude o jednom gólu a ten jsme nechtěli dostat. V prvním poločasu jsme se nepouštěli do žádných velkých ofenzívních manévrů, náš tlak byl malý, hráli jsme málo ofenzívně a nevytvořili jsme si skoro
žádnou šanci. Ve druhém poločasu přišli útoční hráči a bylo to o něčem jiném. Petr Došlý měl několik
kontaktů s míčem a už z toho byla standardka a zajímavé situace, pak nastoupil Zdeněk Kasýk, další ofenzívní hráč a ti svojí rychlostí a pohotovostí rozhodli zápas. Za druhý poločas jsme si výhru zasloužili. Kolín
není lehký soupeř a to utkání vypadalo, jako že se zdánlivě hraje hodně ve středu hřiště, že to je zápas bez
šancí… Kolín samozřejmě dneska jede do Domažlic s určitým respektem, protože mužstvo, které vyřadí
Bohemku a Karvinou budí u soupeře respekt. Kolín mě trochu v ofenzívě zklamal, protože hrál hodně zpátky, ale je to vždycky o tom, co vám dovolí soupeř a my jsme jim kromě jedné šance dneska nedovolili nic.“

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Domažlice - Rokycany 1:1 (1:1) PK 4:2
Dorost mladší:
Domažlice - Rokycany 4:1 (2:1)
Žáci mladší:
Žáci starší:
Domažlice - Košutka 5:1 (2:0)
Stříbro - Domažlice 3:3 (2:2) PK 3:1

1. Sparta Praha B
10
2. Štěchovice
10
10
3. Čáslav
4. Kunice
10
5. Převýšov
10
6. Králův Dvůr
10
7. Kolín
10
8. Admira Praha
10
9. Chrudim
10
10. Jirny
10
11. Domažlice
10
12. Roudnice n. Lab. 10
13. Chomutov
10
14. Zápy
10
15. Karlovy Vary
10
16. Horní Měcholupy 10
17. Meteor Praha
10
18. Strakonice
10

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

3
3
0
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
4
2
2
3

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

16: 9 18
16: 9 18
18: 16 18
23: 15 17
13: 7 17
12: 14 17
14: 10 15
12: 9 15
16: 14 15
15: 14 15
13: 12 15
19: 18 12
11: 15 12
12: 15 11
13: 16 10
11: 18 8
14: 22 8
9: 24 6

( 3)
( 3)
( 6)
( 2)
( 2)
( 2)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
(-3)
(-3)
(-4)
(-5)
(-7)
(-7)
(-12)

Domažlice - Košutka 9:0 (5:0)
Stříbro - Domažlice 0:6 (0:3)

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
8. kolo: Čáslav-Kunice 0:4, Karlovy Vary-Štěchovice
0:0, Roudnice nad Labem-Horní Měcholupy 3:1, Chomutov-Sparta Praha B 2:1, Admira Praha-Strakonice
5:2, Jirny-Meteor Praha 1:1, Zápy-Králův Dvůr 1:2,
Převýšov-Chrudim 0:2, Domažlice-Kolín 1:0.
9. kolo: Kolín-Čáslav 1:2, Chrudim-Domažlice 1:1,
Králův Dvůr-Převýšov 0:0, Meteor Praha-Zápy 2:2,
Strakonice-Jirny 1:1, Sparta Praha B-Admira Praha
0:0, Horní Měcholupy-Chomutov 1:1, ŠtěchoviceRoudnice nad Labem 2:2, Kunice-Karlovy Vary 3:1.
10. kolo:
Čáslav-Karlovy Vary 16:00 NE, Roudnice nad LabemKunice 16:00 NE, Chomutov-Štěchovice 10:15 SO,
Admira Praha-Horní Měcholupy 10:15 NE, Jirny-Sparta
Praha B 14:30 NE, Zápy-Strakonice 16:00 NE, Převýšov-Meteor Praha 10:15 NE, Domažlice-Králův Dvůr
7 16:00 SO, Kolín-Chrudim 16:00 SO.

věkový průměr Benfiky
ještě snížil střídající Šimůnek, který se vzápětí
prezentoval nebezpečným
průnikem před Macouna,
ale střela se mezi tyče
nevešla. Závěrečnou sérii
nepřesností v podání obou
týmů uťal v 87. minutě
Kohout, který parádním
pasem založil smrtící akci
domažlických blonďatých
„andílků". Šimůnek pláchl
podél lajny, přihrál Tumpachovi, ten obešel Macouna
a chladnokrevně skóroval
– 4:1.
Jiskra Domažlice B:
Houdek – Kalný (78. Šimůnek), Neumann, Ferra,
Kubr (46. Rojt), Leitl (90.
Strož), Jarina, Kohout,
Vísner (85. Hošek), Waldmann (57. Tumpach),
Lešek. Trenéři: Fořt, Steinbrücker.
FK Horažďovice: Macoun
– Greger, Šafanda, Melka
ml. (46. Janouškovec),
Stulík, Míčkal (82. Pintíř),
Jůda, Sova, Kotrba, Nauš
(76. Zdichynec), Forman.
Trenér: Melka. Branky: 6. a
57. Kohout, 17. Waldmann, 87. Tumpach – 25.
Sova. ŽK: 2:0 (21. Kubr,
71. Jarina) HR: Heerwagen
– Leitner, Langensteiner.
DS: Bureš. Diváků: 120.

v 17. minutě, kdy Waldmann
střelou z otočky propálil
Macouna – 2:0. Ve 25. minutě rozehrál Kotrba rohový kop
Horažďovic a Sova snížil –
2:1. Hosté se snažili vyrovnat,
ale nakopávané balony sbíral
Houdek, donedávna gólmanské eso Jiskry. Ani akce Benfiky v závěru poločasu už ke
změně stavu nevedly, proto
se šlo pro čerstvé pokyny
koučů za stavu 2:1. Druhá
půle začala zostra, šance
měly oba týmy. Nejprve
orazítkoval tyč zařízení Horažďovic Jarina, o chvíli později
zazvonila branková konstrukce i na opačné straně. V 52.
minutě po standardce rozehrané Waldmannem hlavičkoval do hostujícího brankáře
Kalný. Po dvou šancích Horažďovic předvedla Benfika, co
okoukala od Makeleleho.
Jarina si orazil s Leitlem,
zpětnou přihrávkou přizvali do
hry Kohouta, který po ukázkovém ťukesu prostřelil soupeřova gólmana – 3:1. Drzost
Benfiky při nájezdech na
bránu hostů pak ještě narostla příchodem Tumpacha. V
59. minutě modrobílí potěšili
diváky „pob arcelonsku",
škoda že míč putující od
Leitla, přes Tumpacha a
Kohouta k Jarinovi, skončil po
teči obránce mimo. Hosté se
poté vzepjali k náporu, jenže
gól vstřelený v 75. minutě jim
nebyl uznán pro ofsajd. O tři
minuty později beztak nízký

Trenér Jiskry Domažlice B, Vojtěch
Fořt:
„Výsledek
4:1 je sice pěkný,
ale
v
průběhu
utkání jsme byli
určitě šťastnějším
týmem.
I
když
jsme měli asi více
šancí, tak výsledek
je pro soupeře dost
krutý, protože hrál
také dobře a své
šance si rovněž vypracoval. Jsem
samozřejmě spokojený, že jsme doma
uhráli tři body, protože teď jsme měli
sérii čtyř zápasů, ze kterých jsme
uhráli jen dva body, byť jsme hráli v
Klatovech a doma s Kolovčí, ale potřebovali jsme již naplno bodovat.
Dneska odehráli všichni maximum, na
co měli a vyzdvihl bych Tadeáše Kohouta, který hrál opravdu výborně.
Teď jedeme do Plzně na Rapid, který
musí doma bodovat, protože tam asi
taková kvalita není, aby vozil body z
venku, a co se týká Horní Břízy - pohled na tabulku říká, že ačkoli nebyli
favoritem soutěže, jsou na druhém

Zdroj Domažlický deník

místě za Kolovčí, takže určitě svoji
kvalitu mít budou! Oba zápasy budou
těžké, ale chtěli bychom v nich bodovat.
František Melka, trenér FK Horažďovice: „Dneska jsme
pokračovali v té
podzimní
mizérii,
kterou momentálně
předvádíme,
ale
všichni viděli, že
ten
zápas
tak
jednoznačný nebyl.
My místo toho,
abychom šli na
srovnání na 2:2,
když jsme měli dvě
tutovky, tak hned z
protiútoku dostaneme na 3:1 a toto neproměňování
gólových šancí je naší největší bolestí
současnosti. Soupeř mě ničím nepřekvapil, mužstvo známe, jsou to mladí
kluci, kteří hrají fotbal hodně v pohybu, jsou dobří na balonu, s tím jsme
počítali, my jsme zase chtěli využít
naší výškové převahy, ale někdy děláme takové individuální chyby, které
nás pak sráží viz třeba gól na
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2:1. kdy jsme soupeři přihráli zcela
zbytečně přímo do brejku a pak se z
toho těžko vzpamatováváme. My jsme
letos měli velmi dobrou přípravu, kdy
jsme prohráli jen se Sušičí a jsme měli
asi velké očekávání a padl na nás
takovýto útlum. Máme také mladý
tým, jako domácí a ti kluci hrají prvních třicet minut dobře, nedáme dvě
tři šance a to je položí, začnou zbytečně nakopávat balony, začnou být
netrpěliví, hra jde postupně dolů a
nedokážeme se pak už zvednout k
tomu, co potřebujeme hrát. Po minulé
sezóně odešlo šest hráčů základního
kádru, kteří byli stavebními kameny
mančaftu. Nicméně v Horažďovicích
nejsou špatní fotbalisté, jsou mladí,
ale musí se vyrovnat s tou novou rolí,
že teď už to leží na nich, zatímco dřív
to leželo na Vlastovi Beránkovi, který
když bylo nejhůř, tak jsme dali balon
Vlastovi a on si s tím nějak poradil.
Teďko je to o té zodpovědnosti, kterou na sebe musí vzít a oni ještě momentálně nejsou moc připravení. Do
sezóny jsme šli s cílem umístit se ve
středu tabulky, věřím, že pokud to
začne fungovat tak jak má, mančaft

poháru, byli na vítězné vlně a euforie
jim na nás stačila. Za celou první půli
jsme až na pár závarů prakticky neohrozili jejich bránu, kdežto domácí
měli dvě gólovky. Ve druhé půli jsme
měli hrát pořád stejně, jen jsme měli
přidat pohyb, víc rychlosti po stranách,
zrychlit hru dopředu náběhy ve sprintech, ale nešlo to. Trénuji v FK Mladá
Boleslav, kde hraji za juniorku a střídám v ´áčku´, k tomu hraji za Kolín a
pak to tak vypadá. Člověk jde dvakrát
sám na bránu, ale nevyužije toho."
Roman Veselý, trenér FK Kolín:

„Chtěli jsme být daleko víc nebezpečnější, ale nevytvořili jsme si moc střeleckých příležitostí, takže jsme ani
nemohli vyhrát. Domácí zápas zlomili
buldočí vůlí, ale dlouho jsme je drželi
na uzdě. Soupeře jsme měli dobře
nastudovaného, sledovali jsme ho,
reagovali jsme na to zásahy do sestavy, na standardky jsme měli určené
jiné hráče, paradoxně přes důkladnou
přípravu právě standardka rozhodla.
Pro domácí byl tohle důležitý zápas,
takže jsme čekali, že se budou hrnout
víc do útočné fáze a budou se tam pro

nás otevírat okénka v obraně, bohužel
jsme z brejkových situací nehrozili
tolik, jak jsme si představovali. V
podstatě naší jedinou šancí byl brejk
Štočka, kdy za stavu 0:0 střílel těsně
kolem brány, což bylo největší ohrožení domažlické brány. Nemám rád
fotbal bez branek, prezentujeme se
útočnou hrou, takže je pro nás obrovké zklamání, že branky hlavně z naší
strany nepadaly. Kdyby byl výsledek
3:3, bylo by to fajn pro nás i pro
diváky."

V devátém kole České fotbalové ligy
se v Pardubickém kraji utkaly Domažlice s domácí Chrudimí. Chodové se o
body nakonec dělili za remízu 1:1, i
když téměř celý zápas drželi jednobrankové vedení. V nastaveném čase
odpískala rozhodčí Zadinová penaltu
proti Jiskře. První chybu chrudimské
obrany v osmé minutě potrestal Došlý
gólem, když vybíhajícího brankáře
domácích Lukáše Mrázka překonal
přesným lobem. Po rychlém otevření
skóre zápasu obě mužstva tvrdě bránila a nedostávala se do žádných vyložených příležitostí. Do
kabin tak hosté odcházeli
s jednogólovým náskokem. Druhý poločas měl
stejný průběh jako první.
Již od začátku byl plný
osobních soubojů, které
byly hlavní rozhodčí
Zadinovou nedostatečně
trestány. „V utkání fotbalu příliš nebylo, spíš to
byl boj," komentoval
průběh zápasu trenér
Jiskry Domažlice Stanislav Purkart. Chodům se
dařilo bránit svoji branku
před vyrovnáním téměř
celý duel a v 85. minutě
mohli skóre navýšit,
jenže domažlický Petr
Došlý jen nastřelil tyč. V nastaveném
čase ale rozhodčí Zadinová odpískala
penaltu za faul hostů na hranici vápna.
K exekuci v 91. minutě se postavil
chrudimský Petr Vladyka, který nezaváhal a vyrovnal na konečných 1:1.
Oba celky tak nakonec braly po bodu.
„Vcelku dobře jsme bránili a vstřelili
jsme branku již v začátku zápasu, ale
nedařila se nám kombinace. Ztráceli
jsme brzy balon a nedokázali jsme
udržet mezihru," řekl k odvedenému
výkonu svých svěřenců kouč Západočechů Stanislav Purkart. Poločas: 0:1.
Branky: 91. Vladyka z PK – 8. Kasýk.
Rozhodčí: Zadinová. ŽK: 2:3. Diváci:
310.
Jiskra Domažlice: Ticháček – Knakal,
Chocholoušek, Bauer, D. Pyrka –
Braun, M. Pyrka, Kasýk (59. Leitl),
Mužík, Došlý (85. Beránek) – Dvořák.

Trenér: Stanislav Purkart.

dýchalo, absolvoval vyšetření v nemocnici," říká ke stavu záložníka Jirousek.
„Šel do toho střetu jako blázen, obětavě, ale s rizikem. A gólman mu to
navíc ještě oplatil ránou pěstí do ramene," viděl celou situaci Filip Jarosz.
Střet vyvolal silné emoce v hledišti i na
trávníku a trenér Jirousek musel na
hřiště poslat čerstvou sílu. Jeho volba
padla na už zmiňovaného Filipa Jarosze.Domácí se pokoušeli o změnu
skóre, snažili se dostat soupeře pod
tlak a dostávali se do gólových šancí.
Ve 38. minutě mohl vyrovnat právě
střídající Jarosz. „Stál
jsem volný u zadní tyčky
a dostal jsem hezký
centr od Jirky Nadrchala.
Pokoušel jsem se to
zahrát z voleje, ale míč
mi sklouzl po nártu a
nepodařilo se mi ho
ideálně trefit, takže to
šlo vedle," popsal situaci
záložník. Chrudimáci se
dál marně snažili o
vstřelení branky, v 64.
minutě trefil Vácha ve
velké šanci jen břevno a
zhruba o čtvrt hodiny
později vychytal Holuba
hostující brankář Ticháček. Více než gólových
příležitostí však bylo v
utkání k vidění tvrdých zákroků a
rozhodčí Zadinová měla plné ruce
práce. „Paní rozhodčí to měla těžké.
Povolila tvrdší hru a trochu se jí to
vymklo. Ale takový je fotbal ve třetí
lize," neviděl to nijak dramaticky kouč
Jirousek. „Já prostě ženy - rozhodčí ve
fotbale nevidím úplně rád. Když něco
sporného zapíská, tak se dostane pod
tlak a pak má trochu problém udržet si
autoritu," přiznává Jarosz. „Ale rozhodně bych neřekl, že by připískávala
jedné či druhé straně," dodává. Jeho
názor však po utkání nejspíš nebudou
sdílet Domažličtí. V nastaveném čase
totiž po střetu ve vápně odpískala
hlavní rozhodčí pokutový kop pro
domácí. „Byl jsme v té době docela
blízko a musím říct, že tohle rozhodnutí
si paní rozhodčí asi obhájí," přiblížil
Filip Jarosz situaci, která rozhodla o

Zdroj Domažlický deník

Vypjaté utkání viděli diváci na chrudimském stadionu za Vodojemem. Fotbalisté místního MFK přivítali v dalším
kole České fotbalové ligy Jiskru Domažlice. Domácí sice začali aktivně,
první gól ale zaznamenal soupeř. V 8.
minutě chybovala chrudimská obrana,
k míči se dostal Došlý, přeloboval
brankáře Mrázka a poslal Chody do
vedení. „Byl to zbytečný gól, kdy jsme
po dlouhém autu neuhlídali jednoho

hráče, který zůstal volný a mohl skórovat," popsal situaci záložník MFK Filip
Jarosz, které v té době ještě sledoval
utkání z lavičky a netušil, že se sám
bude muset brzy nerozcvičený podívat
na trávník. „Rychlý gól nás přinutil
změnit taktiku, se kterou jsme do
zápasu šli. Hrálo se hodně tvrdě, hosté
se snažili udržet vedení a my jsme se
velmi těžce dostávali do útoku," okomentoval utkání trenér chrudimských
fotbalistů Pavel Jirousek. Fauloval a
sám musel střídat Tomu navíc o pár
minut později nastaly další starosti. To
když ve 12. minutě Luptovský zajel do
gólmana hostí Ticháčka. Za zákrok
viděl od rozhodčí Zadinové žlutou
kartu, navíc se zranil a musel být
střídán. „Luptovský dostal při střetu od
brankáře oběma nohama do břicha.
Protože měl bolesti a špatně se mu
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Zdroj Domažlický deník

konečné dělbě bodů mezi oběma
mužstvy. Exekuce se totiž ujal zkušený Petr Vladyka a nezaváhal. Po takto
vypjatém závěru plály na hřišti pochopitelně i po konečném hvizdu silné
emoce. Hráči se mezi sebou strkali na

Marek Bauer, stoper
Jiskry Domažlice: "Zápas
se pro nás začal vyvíjet
velmi dobře, kdy po
nečekaném
dlouhém
autu Knakala přehodil
šikovně domácího golmana Petr Došlý. V dalším
průběhu prvního poločasu jsme v podstatě drželi
balon vzadu, jelikož
domácí byli stáhnutí na
své polovině a nenapadali naši rozehrávku. Domácí měli jednu menší
šanci, kdy střela z vápna
skončila těsně vedle. My
jsme měli šanci prostřednictvím Došlého, který
ale místo střely volil přihrávku na
Dvořáka, tu ovšem domácí zblokovali.
Za zmínku stojí z prvního poločasu
ještě nevybíravý zákrok domácího
hráče na Martina Ticháčka, který si šel
ve skluzu rukama pro balon a domácí
hráč ho nebezpečně nohama ve
skluzu atakoval.
V druhém poločase už bohužel začali
úřadovat také rozhodčí a pod tlakem
domácích, hrubých fanoušků, pískali
domácím každý kontakt. Domácí se
dostali do dvou vyložených šancí, ale
první zastavilo břevno a druhou skvěle vychytal Ticháček. Na druhé straně

hřišti, hostující tým se navíc dočkal i
nevybíravého chování od domácích
fanoušků. „Já jsem něco podobného
čekal, tak jsem se radši klidil. Hlavně k
ničemu takovému, ani k té penaltové
situaci nemuselo vůbec dojít, kdyby-

chom proměnili některou z šancí a to
utkání rozhodli mnohem dříve," dodává Filip Jarosz, pro jehož tým je dělba
bodů na domácí půdě spíše ztrátou.

Zdroj Chrudimský deník

dem z venku jsme
samozřejmě spokojení, i když mohly být i
tři. Teď to potvrdit
doma s Královým
Dvorem, což bude
zase
dobývání
a
dobývání."

Vok

Převzato z webu
MFK Chrudim:

utekl Došlý a mohl rozhodnout, ale
trefil bohužel jen tyčku. V druhé půli
naše hra nebyla dobrá, neudrželi jsme
ve předu vůbec balon a hrnul se na
nás útok za útokem. Nutno dodat, že
domácí hráli velice hrubě, až někdy
zákeřně a rozhodčí jakoby to přehlíželi. Nicméně si myslím, že jsme si 3
body odvést mohli. Ovšem v 92.
minutě přišel střet Milana Brauna s
chrudimským kanonýrem Holubem a
penalta byla na světě. Ke kontaktu
došlo, ale velice přísné rozhodnutí,
ovšem podle nastaveného metru jsme
něco podobného mohli čekat. S bo-
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Tre né r
Dom ažlic
Stanislav Purkart:
„Dneska to bylo o
bojovnosti, my jsme
nehráli dobře, nehráli
jsme naši hru, nedařila se nám kombinace, nedokázali
jsme udržet balon. Dali jsme gól, ale
domácí měli celých devadesát minut
převahu, my jsme se nedostali k
solidnější pasáži hry, kdy bychom
udrželi balon, kombinovali… Nakonec
to rozhodla penalta. Nevím, protože
stejný faul byl na jedné straně posouzen jako šlapák, teď to bylo posouzené jako faul. Stojím si za tím, že nebyl
použit stejný metr, ale každý to vidí
jinak. Jsem z toho zklamaný. Kdyby
domácí dali gól ze hry a šance na to
měli, tak bych tu remízu přijal, ale
takhle jsem zklamaný. V zápasu bylo

mnoho faulů, které byly
nepotrestané, bylo to
bojovné
utkání, do
kterého nezapadl ani
výkon rozhodčích.“
Trenér Chrudimi Pavel
Jirousek: „Na tohoto
soupeře jsme se připravili pečlivě, věděli jsme,
že byl na vítězné vlně, v
„anglickém“ týdnu udělal ze tří zápasů devět
bodů. Nabádal jsem
hráče, že soupeř nesmí
jít do vedení, že bude
zdržovat, nebude nikam
spěchat.
Viditelně
dneska přijel pro bod,
od počátku utkání bránil, ale bohužel pro nás se dostal do
brzkého vedení. Ačkoli jsem hráče
upozorňoval na dlouhý aut Knakala,
nechali jsme si míč hodit za záda a
Došlý nebo kdo to tam seběhl a přehodil gólmana – a dostali jsme naprosto
lacinou branku, která udala ráz celému
prvnímu poločasu. Nás to trošku opařilo, neměli jsme potřebnou lehkost, a k
tomu přispěla i hra soupeře, který
rezignoval na fotbal a byl to dneska
zápas samý souboj. Soupeř k tomu

přidal spoustu teatrálních pádů a
výkřiků, a to utkání nebylo moc pěkné.
O poločasu jsme si řekli, že takhle
lacino nemůžeme body soupeři nechat, že i když to není naše hra, musíme více do soubojů, víc se poprat o ty
jednoduché věci a hru celkově zjednodušit. Myslím si, že jsme ve druhém
poločasu měli drtivý tlak, dvě šance
Tomáše Váchy, břevno, šance Radima
Holuba, Radka Nadrchala, volaly po
gólu. Už to vypadalo, že to tam nedo-

Fotbalisté rezervy Jiskry
Domažlice v souboji s domácím SK Klatovy dvakrát srovnali skóre, přesto nakonec v
utkání osmého kola vyšli
bodově naprázdno… Po závěrečném hvizdu z něj sálala
pohoda. Aby také ne. V 71.
minutě souboje s rezervou
Domažlic totiž rozvlnil síť
Janda a zajistil domácím
Klatovům důležitou výhru 3:2.
Trenér vítězů Jiří Jakš si tak
mohl oddechnout – jeho
svěřenci čekali na tříbodový
zisk už čtyři duely.
„Sehráli jsme těžké utkání s
kvalitním soupeřem, na rozdíl
od minulých zápasů se k nám
v závěru přiklonilo i štěstí,"
pravil s úlevou Jakš. Na trefu
klatovského Sýkory sice bleskově z dorážky zareagoval Lešek a
vyrovnal. Jenže první dějství končilo v
režii domácích, kteří po gólu Brože
znovu vedli. „V první půli nechyběla z
naší strany chuť ani nápady, byli jsme
aktivnější a po zásluze vedli," chválil
svůj tým klatovský lodivod. Chodové
však ani tentokrát nesložili zbraně a

Kohout pokořil podruhé klatovského
brankáře Hermana.„Při rohovém kopu
jsme udělali taktickou chybu na přední
tyči, náš hráč se nechal přeskočit a
zbytečně jsme inkasovali," popsal situaci
Jakš. Klatovští přesto urvali výhru na
svou stranu. Ze standardní situace se
dvacet minut před koncem prosadil

Cenné vítězství nad úřadujícími vicemistry slavila v 9. kole krajského přeboru rezerva Domažlic. Tu posílilo pár
hráčů širšího výběru „áčka", kteří
museli oželet pozápasovou melu v

Chrudimi, aby byli na Střelnici včas.
Omlazená Benfika i díky nim v divácky
atraktivním duelu porazila nově budovaný tým Horažďovic. Domácí šli do
vedení v 6. minutě zásluhou Kohouta,
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tlačíme, pak v poslední
minutě soupeř naivně
fauluje Holuba a Vladyka
c h l a d no k r e v ně
promění na 1:1 a následovaly myslím naprosto zbytečné emoce
na lavičce Domažlic,
jejichž hráči sami potvrdili, že penalta byla
bez řečí, ale jsou to
emoce, chceme vyhrát
jak my, tak oni a to k
tomu patří. Pak už to
bylo všechno naprosto
v pořádku. Myslím si,
že
podle
průběhu
zápasu, byť jsme vyrovnali
v
poslední
minutě, je pro nás remíza ztráta měli
bychom takovéto zápasy zvládnout, i
když hráčům vůli zápas zvrátit nemůžu
vytknout. Petr Vladyka šel hrát futsal a
přišel nepřipraven, proto nehrál od
začátku. Možná by to s ním bylo jiné,
možná také ne… Je to na domácím
poli pro nás důležitý hráč. Tak to
prostě je a my jsme to takto řešili,
když se tak rozhodl a zaplaťpánbůh,
že proměnil tu šanci v poslední minutě.“

Janda. „Po přestávce se
hrálo spíš takticky, krása se
z trávníku vytratila," glosoval Jakš. Trenér hostující
„Benfiky", jak si béčko
Jiskry přezdívá, nezastíral
zklamání. „Sehráli jsme
smolný zápas, porážka
hodně mrzí," litoval domažlický kouč Vojtěch Fořt.
Rezerva Jiskry soupeře
přitlačila k šestnáctce,
jenže z tlaku kýženou trefu
nevytěžila. Naopak. „Gól
jsme inkasovali ve chvíli,
kdy jsme domácí přehrávali," smutnil trenér. A čemu
Vojtěch Fořt přičítá inkasované branky? „První dva
góly jsme dostali po zaváhání celé obrany. Vyříkali
jsme si to a snažili se zlepšit. Při standardní situaci jsme však měli
smůlu, soupeř ji kopl velmi dobře," uznal
kouč. Zrak trenéra se už upíná k příštímu kolu. „S ohledem na porážku nás
čeká důležitý zápas. Po dvou kolech se
představíme svým divákům, takže se
těšíme," uzavřel Vojtěch Fořt.

Zdroj Domažlický deník

jenž hlavou proměnil Leitlův centr, a
protože pomezní upažil, čímž s německou rozhodností odvolal původně
avizovaný ofsajd, gól platil – 1:0.
Dobrá hra Benfiky přinesla další plody

