Další tabulky a výsledky
1. Benešov
2. Písek
3. Nová Ves
4. Český Krumlov
5. Rokycany
6. Tachov
7. Čížová
8. Táborsko B
9. Hořovicko
10. Doubravka
11. Zličín
12. Hvězda Cheb
13. Sušice
14. Milevsko
15. Jindřichův Hrad.
16. ZČE Plzeň
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34: 13
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1. Koloveč
2. Vejprnice
3. Hor.Bříza
4. Chotíkov
5. Přeštice
6. Bolevec
7. Klatovy
8. Domažlice B
9. Holýšov
10. Horažďovice
11. Rapid
12. Rokycany B
13. Nepomuk
14. Příkosice
15. Luby
16. Stod
1. H. Týn
2. Rozvadov
3. Černice
4. Staňkov
5. Nýrsko
6. Žihle
7. Svéradice
8. Ch. Újezd
9. Zruč
10. Mochtín
11. Nýřany
12. Senco B
13. Křimice
14. M.Touškov
15. Sp.Poříčí
16. Chlumčany
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57: 14 35
32: 19 27
31: 24 27
42: 19 26
22: 24 21
22: 27 21
20: 24 20
25: 23 19
21: 25 19
19: 22 18
21: 26 18
31: 29 16
15: 19 15
21: 43 11
12: 29 10
12: 36 9
39: 16 33
42: 15 31
37: 16 29
28: 33 24
20: 27 22
28: 25 21
24: 31 19
39: 32 18
22: 27 18
24: 21 17
27: 37 17
27: 27 14
21: 30 14
19: 32 13
24: 38 12
23: 37 10
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1. Ch. Planá
2. Tachov B
3. Dl. Újezd
4. Postřekov
5. Koloveč B
6. Meclov
7. Přimda
8. Klenčí
9. Zbůch
10. Mrákov
11. Stříbro
12. Tlumačov
13. Heřmanova Huť
14. Kdyně
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35: 19 24
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32: 22 19
24: 20 18
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11: 20 11
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Divize, sk. A
12. kolo: Hořovicko-Jindřichův Hradec 1:0, Zličín-Sušice 2:0,
Čížová-Doubravka 1:1, Rokycany-Tachov 0:2, Nová Ves- ZČE
Plzeň 3:1, Hvězda Cheb-Písek 0:1, Táborsko B-Milevsko 2:0,
Benešov-Český Krumlov 0:0.
13. kolo: Český Krumlov-Hořovicko 3:0, Milevsko-Benešov
0:1, Písek-Táborsko B 1:0, ZČE Plzeň-Hvězda Cheb 1:3, Tachov-Nová Ves 2:4, Doubravka-Rokycany 0:1, Sušice-Čížová
1:2, Jindřichův Hradec-Zličín 0:0.
14. kolo: Hořovicko-Zličín 14:00 SO, Čížová-Jindřichův Hradec
14:00 SO, Rokycany-Sušice 14:00 SO, Nová Ves-Doubravka
14:00 SO, Hvězda Cheb-Tachov 14:00 SO, Táborsko B-ZČE
Plzeň 10:15 NE, Benešov-Písek 14:00 NE, Český KrumlovMilevsko 14:00 SO.
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Krajský přebor
12. kolo:
Klatovy-Rapid 3:1, Hor.Bříza-Horažďovice 1:2,
Holýšov-Domažlice B 0:0 PK 3:5, Rokycany B-Příkosice 2:3,
Chotíkov-Koloveč 3:3 PK 3:4, Bolevec-Luby 2:1, VejprnicePřeštice 0:2, Stod-Nepomuk 0:1,
13. kolo: Nepomuk-Klatovy 2:0, Příkosice-Chotíkov 3:3 PK
3:5, Domažlice B-Rokycany B 6:3, Rapid-Hor.Bříza 0:3, Přeštice-Stod 6:1, Luby-Vejprnice 0:2, Koloveč-Bolevec 8:0, H o r a ž ďovice-Holýšov 1:0.
14. kolo: Klatovy-Hor.Bříza 14:00 SO, Holýšov-Rapid 14:00
NE, Rokycany B-Horažďovice 14:00 NE, Chotíkov-Domažlice B
14:00 SO, Bolevec-Příkosice 14:00 SO, Vejprnice-Koloveč
14:00 SO, Stod-Luby 14:00 SO, Nepomuk-Přeštice 14:00 SO.

I. A třída
12. kolo: Chlumčany-Ch. Újezd 2:4, Senco B-H. Týn 0:1,
Rozvadov-Mochtín 1:1 PK 4:3, Nýrsko-Žihle 2:1, SvéradiceSp.Poříčí 4:2, Nýřany-Zruč 1:2, M.Touškov-Černice 2:0, Křimice
-Staňkov 1:2.
13. kolo: Staňkov-Chlumčany 7:5, Černice-Křimice 2:2 PK
7:6, Zruč-M.Touškov 2:0, Sp.Poříčí-Nýřany 6:1, Žihle-Svéradice
3:1, Mochtín-Nýrsko 0:1, H. Týn-Rozvadov 1:1 PK 8:9, Ch.
Újezd-Senco B 1:3.
14. kolo: Chlumčany-Senco B 14:00 SO, Rozvadov-Ch. Újezd
14:00 SO, Nýrsko-H. Týn 14:00 SO, Svéradice-Mochtín 1 4 : 0 0
NE, Nýřany-Žihle 14:00 SO, M.Touškov-Sp.Poříčí 14:00 SO,
Křimice-Zruč 14:00 NE, Staňkov-Černice 14:00 NE.

I. B třída sk. A
10. kolo: Stříbro -Ch. Planá 3:4, Kdyně-Mrákov 3:3 PK 4:3,
Přimda-Heřmanova Huť 4:1, Koloveč B-Tachov B 4:0, Tlumačov-Postřekov 2:0, Meclov-Klenčí 3:3 PK 4:2, Dl. Újezd-Zbůch
4:2.
11. kolo: Zbůch-Stříbro 6:4, Klenčí-Dl. Újezd 3:3 PK 5:6,
Postřekov-Meclov 3:1, Tachov B-Tlumačov 5:2, Heřmanova
Huť-Koloveč B 2:2 PK 2:3, Mrákov-Přimda 3:1, Ch. PlanáKdyně 2:1.
12. kolo: Stříbro-Kdyně 14:00 NE, Přimda-Ch. Planá 10:30
NE, Koloveč B-Mrákov 14:00 NE, Tlumačov-Heřmanova Huť
14:00 SO, Meclov-Tachov B 14:00 SO, Dl. Újezd-Postřekov
14:00 NE, Zbůch-Klenčí 14:00 SO.
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Ve 12. kole České fotbalové ligy
hostily 7. Domažlice celkově
poslední tým tabulky, farmu
Dynama České Budějovice –
mužstvo SK Strakonice
1908. Zatímco domácí
dosud vybojovali 18
bodů a trůnili na 7.
místě tabulky, jejich
soupeř získal pouhých 7
bodů a s pasivním
skóre 10:26 byl na
samotném chvostu. To
jednoznačně pasovalo
domácí do role favorita
a jejich vítězství se
očekávalo i přesto, že v
celku soupeře se objevili bývalí prvoligoví
hráči Otepka a brankář
Daněk. Domácí trenér
musel oželet zraněného
Bártu, který pro bolesti
zad začne trénovat až
příští týden.
Domácí začali aktivně,
diktovali od začátku
utkání tempo, a když se z trestňáku trefil Mužík, přineslo to
jejich řad větší klid, což se projevilo zvýšením ofenzívní aktivity a
dalšími dvěma brankami v Daňkově síti. Po změně stran se již
domácí dopředu nehnali, přenechali hostům iniciativu, ale dobře
pracující zadní řady je do šancí
nepustili, a když už hrozilo nebezpečí, byl na místě brankář
Ticháček. V závěru zápasu pak

domažličtí hru vyrovnali, ale ani
oni se do dalších šancí, díky nepřesnosti přihrávek, již nedostali.
Nutno podotknout, že strakoničtí

hráli v černobíle pruhovaných
dresech se zlatými čísly, která
velmi ztěžovala identifikaci jednotlivých hráčů.
Hned ve 3. minutě fauloval hostující Rýdel těsně před šestnáctkou Došlého, ale Mužíkův tr. kop,
směřující pod břevno, vytlačil
strakonický brankář Daněk nad
branku. Následný Mužíkův rohový
kop nasměroval hlavou vedle
levé strakonické
tyče Dvořák.
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O tři minuty později pronikl po
levé straně domácí Došlý, zpětnou přihrávkou našel Mužíka, ale
jeho volej z 15 metrů stačili hosté zblokovat. Poté
neprošel ani centr
D. Pyrky a Mužíkův
tr. kop skončil mimo tři tyče v autu.
Ve
13.
minutě
skončil pěkný ťukec
Došlého, D. Pyrky a
Mužíka odkopem od
hostující
branky.
Jakkoli byli domácí
aktivnější, do vedení mohli jít hosté,
ale když se o minutu později probil po
levé straně Kadula,
stačil jeho střelu
zleva ze 14 metrů
Ticháček výborně
vyrazit a poté zneškodnil i následující
hlavičku soupeře. V
16. minutě zatáhl
míč po pravé straně domácí Chocholoušek, ale jeho centr hosté
srazili na roh. O minutu později
napřáhl z 23 metrů domažlický
Leitl, ale tečovanou střelu z 23
metrů Daněk zneškodnil. Ve 20.
minutě našel domácí Došlý Leitla,
jehož vydařenou střelu zleva z
šestnáctky Daněk výtečně vyrazil.
Přetížená hostující obrana bránila
i za cenu faulů a po jednom z
nich na pronikajícího Došlého si

postavil míč k tr. kopu Mužík
a jeho brilantní kopací technika zaskočila i Daňka, kterému
se nepodařilo míč směřující
pod pravou šibenici vytlačit –
1:0. Ve 25. minutě stačili
domácí zadáci zblokovat Kadulův pokus a o chvíli později
si se Staňkovým centrem
poradil Ticháček. Poté se
podařilo hostům vždy na roh
odvrátit nejprve tr. kop Došlého a za chvíli i stejný pokus
Mužíka. Strakoničtí zahrozili
ve 34. minutě, kdy zleva napřáhl Wermke, ale Ticháčkovu
branku přestřelil. Ve 35. minutě dostal od Dvořáka prodloužený míč na hranici šestnáctky domažlický Došlý,
parádně si „povodil“ soupeřovy zadáky, připravil si střelu a
ze 14 metrů ke vzdálenější
tyči zvýšil na 2:0.
Hostující
brankář
Daněk pak musel
hasit
nebezpečí
těsně před nabíhajícím Došlým a centr
téhož hráče srazili
vzápětí hosté na
roh. Ten rozehrál
zleva Mužík, před
Daňkem vznikl velký
závar, ve kterém se
nejlépe zorientoval
Dvořák a z 8 metrů
poslal míč pod břevno – 3:0. Když pak
Otepkův
tr.
kop
domácí
odvrátili,
poslal mužstva hvizd
přesného arbitra Jedličky do šaten.
Od začátku druhé půle
Jiskra polevila v ofenzívě a hosté se tlačili
před domácí branku, ale
Kadulův centr domažličtí odvrátili na roh a ve
48. minutě Otepka z tr
kopu minul levou Ticháčkovu šibenici. V 55.
minutě sice strakonický
Novotný dopravil míč za
Ticháčkova záda, ale
pro jeho předchozí ruku
gól uznán nebyl. Domácí se prezentovali jen
dvěma střelami M. Pyrky nad Daňkovu branku
v minutových intervalech, přičemž té druhé střele
chybělo jen málo… V 57. minutě
zatáhl M. Pyrka míč až od poloviny hřiště, ale jeho přihrávka na
nabíhajícího Došlého byla dlouhá

branku, začali domácí hru v
poli vyrovnávat. V 64. minutě
odcentroval zprava domažlický Knakal, ale Otepka míč
odvrátil na roh a o minutu
později byl při Mužíkově střele z 18 metrů Daněk pozorný.
V 69. minutě zneškodnil Ticháček hlavičku strakonického Kaduly a Wermkeho centr
odvrátila domácí defenzíva.
Čtvrthodinu před koncem
zastavil možnou hostující
radost, po brance Schertlera,
hvizd rozhodčího Jedličky
avizující ofsajd. V 77. minutě
rozehrál po Knakalově ruce
hostující Otepka tr. kop. ale
ani tentokrát Ticháčkovu
branku netrefil. O minutu
později rozehrál po faulu
Rakovana na pronikajícího
domácího Kasýka tr. kop
Došlý, ale ze 17
metrů trefil jen zeď
hostujících
hráčů.
Deset minut před
koncem si s Rakovanov ým
c e ntr e m
poradil domácí gólman, tr. kop Radoucha skončil na zdi a
dvě minuty před
koncem se dostal do
šance
strakonický
Němec, ale jeho
střelu z těžkého úhlu
z 8 metrů Ticháček
reflexivně vyrazil. Po
závěrečném hvizdu
rozhodčího Jedličky
vypukla radost domácích hráčů a diváků.
Branky: 23. Mužík, 35.
Došlý, 40. Dvořák.
HR: Jedlička Jaroslav,
AR1: Teuber, AR2:
Růžička, DS: Adamec.
ŽK: 81. Došlý, 84.
Pyrka M. – 45. Rakovan.
Diváků: 270.
Sestava
Domažlic:
Ticháček - Knakal,
Chocholoušek, Bauer,
Pyrka D. – Leitl (66.
Kasýk), Braun, Mužík,
Pyrka M., Došlý 81.
Beránek) – Dvořák (76.
Bezděk). Trenér: Stanislav Purkart.
a domácí kanonýr střelou ve
skluzu minul soupeřovu branku.
Když pak o šest minut později
Kadula minul zprava ze střední
vzdálenosti
domažlickou
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SK Strakonice: Daněk – Dvořák
(72. Lerch), Novák, Petráň, Novotný – Rýdel (7. Staněk, 46.
Schertler) Rakovan, Otepka,
Wermke (83. Havelka) – Kadula

Tři kola před koncem podzimní části
krajského přeboru staršího dorostu
hostila Jiskra vejprnickou Slavii. Šlo o
souboj tabulkových sousedů, domácí
jsou čtvrtí, hosté třetí.
Po oboustranně opatrném začátku
hostům ve 13. minutě vyšel rychlý
brejk a Filip křížnou střelou překonal
Krutinu v brance Domažlic - 0:1.
Slavie se ale dlouho z vedení neradovala, po třech minutách hry předvedli
domácí na levé straně pěknou kombinaci na jeden dotek, Strnad našel v
pokutovém území zcela volného Nechoďdomů, který překonal hostujícího
gólmana - 1:1. Poté se začalo hrát
nahoru - dolů, ale jen po vápna, bez
větších šancí. Ve 29. minutě kopala
Jiskra trestný kop z pravé strany,
Šimůnkův centr hosté odvrátili pouze
k Hlaváčovi a ten z první trefil odkrytý
kout soupeřova zařízení - 2:1. Ve 34.

minutě hosté vyrovnali Mrázkem, ale
gól jim nebyl uznán pro předchozí faul
na Hlaváče. Na přelomu 40. minuty se
do dvou šancí dostal Hojda, jenže
ztroskotal na zpracování balonu.
Do druhé půle lépe vstoupila Jiskra,
která chtěla pojistit své vedení. Jako
první se o to pokusil Tumpach, ale
jeho střela mířila vysoko nad. Poté se
pěkně proháčkoval po straně Buršík,
přihrál pod sebe, avšak jeden z obránců stačil míč tečovat, takže Dufkovi
rána nesedla. Po hodině hry se po
pravé straně hnal do zakončení hostující Rozboud, ale Krutina si s jeho
střelou poradil. V 65. minutě Buršík
vysunul těsně za půlkou Tumpacha,
ten pelášil sám na branku Slavie a s
přehledem zakončil - 3:1. Další šance
už domácí neproměnili, a když Kohout
trefil v 76. minutě jen břevno, udeřilo
na opačné straně. Kristl rozehrál

standardku, domácí obrana nezachytila náběh dvou hráčů hostí a Vinš snížil
- 3:2. Hosté vycítili šanci a nakopávanými míči se jednoduše dostávali do
nebezpečných pozic. Po jednom takovém nákopu do pokutového území
domácích se brankář Krutina nedostal
pořádně k míči a osamocený Bernard
vyrovnal - 3:3. V poslední minutě
kopala Jiskra roh, míč však jen prolétl
šestnáctkou, a tak domácí přišli o
slibně rozehraný zápas.
Drama přinesl také penaltový rozstřel,
když Strnad a Nechoďdomů neproměnili, ale hosté také nedali, takže se z
bodu navíc radovala Jiskra.
Jiskra Domažlice: Krutina - Šimůnek, Hlaváč, Stróž, Strnad - Kohout,
Buršík, Hojda, Konůpka - Linkeš,
Nechoďdomů. Střídali: Major, Dufek,
Dvořák, Konrády, Tumpach.
Zdroj Domažlický deník

Mladý fotbal

DOROST

ŽÁCI

Dorost starší:

Sušice-Domažlice 1:1 PK 7:8
Domažlice-Vejprnice 3:3 PK 4:3
Dorost mladší:
Sušice-Domažlice 0:6 (0:1)
Domažlice-Vejprnice 3:4 (1:2)
Žáci starší:
Žáci mladší:
Domažlice - Senco 2:2 (0:0) PK 2:3
Horažďovice - Domažlice 2:8 (0:4)

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

8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
1

3
2
2
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
2
3
2
4

3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
8
8
9
9

26: 17 27
23: 10 26
27: 17 26
21: 14 22
27: 21 22
19: 14 22
21: 17 22
21: 19 22
17: 21 22
23: 18 21
19: 17 21
26: 22 19
19: 20 16
24: 26 16
18: 33 14
22: 30 12
13: 28 11
11: 33 7

( 6)
( 5)
( 8)
( 1)
( 1)
( 1)
( 1)
( 1)
( 1)
( 0)
( 0)
(-2)
(-5)
(-5)
(-7)
(-9)
(-10)
(-17)

Domažlice - Senco 4:3 (2:0)
Horažďovice - Domažlice 1:7 (1:4)

Česká fotbalová liga sezóna 2013/2014
12. kolo: Čáslav-Roudnice nad Labem 2:0, Chomutov-Karlovy Vary 4:2, Admira Praha-Kunice 4:1, JirnyŠtěchovice 1:0, Zápy-Horní Měcholupy 4:0, PřevýšovSparta Praha B 4:1, Domažlice-Strakonice 3:0, KolínMeteor Praha 0:1, Chrudim-Králův Dvůr 2:4.
13. kolo: Králův Dvůr-Čáslav 0:0, Strakonice-Kolín
1:4, Kunice-Jirny 1:1, Meteor Praha-Chrudim 1:6,
Sparta Praha B-Domažlice 4:2, Horní MěcholupyPřevýšov 1:0, Štěchovice-Zápy 2:2, Karlovy VaryAdmira Praha 5:0, Roudnice nad Labem-Chomutov
2:4.
14. kolo: Čáslav-Chomutov 14:00 NE, Admira PrahaRoudnice nad Labem 10:15 NE, Jirny-Karlovy Vary
13:00 NE, Zápy-Kunice 14:00 NE, Převýšov-Štěchovice
10:15 NE, Domažlice-Horní Měcholupy 14:00 SO, Kolín
-Sparta Praha B 14:00 SO, Chrudim-Strakonice 10:15
7 SO, Králův Dvůr-Meteor Praha 14:00 SO.

Udělali jsme hrozně naivních
chyb, které se dějí možná v žákovském fotbalu, ale v dospělém
se nemohou stát a za to jsme byli
jednoznačně potrestaní.“
Brankář Benfiky Adam Bratanič:
„Byli jsme od začátku
lepší,
soupeř
byl
dobrý na balonu, ale
my jsme měli prakticky šest výborných
brejkových situací a
dali jsme z toho čtyři
branky. Kdyby byl
poločas
sedm-osm

jedna, tak se nemohl nikdo ničemu divit. Ten můj gól byl hodně
kuriózní, položil jsem si míč na
zem s tím, že ho pořádně nakopnu, protože mě atakoval útočník, otočil jsem se do brány a pak
jsem jenom koukal, že ke mně
běží kluci, ani jsem o gólu nevěděl… Pak jsem viděl gólmana a
balón jak leží v síti. Já jsem kdysi
také takový dostal.“
Jakub Ferra, kapitán Benfiky:
„Měli jsme štěstí, že jsme do zápasu vstoupili takhle skvěle, že
jsme dali během dvaceti minut tři

nebo čtyři góly, ale
soupeř vůbec nebyl
špatný, byl silný na
míči a zaplaťpánbůh, že to takhle
dopadlo. Pro diváky
si myslím, že to byl
nejlepší zápas –
gólman dal gól, devět gólů, padlo,
máme tři body – super. Dneska
hráli všichni dobře, Kasa (Kasýk)
byl zase v mužstvu znát, Jerry
(Jarina) taky výbornej, všichni
prostě hráli dobře.“

Zdroj Jiskra TV

Zápas 15. kola České fotbalové ligy SK Štěchovice - J. Domažlice
je vzhledem k pohárovému utkání s Viktorií Plzeň odložen
na sobotu 30.11.2013 od 13,30 hodin !!!

Viktoria Plzeň v úterním zápasu v Lize mistrů podala proti,
v současnosti asi nejlepšímu mužstvu světa, Bayernu Mnichov
dobrý výkon a i přes porážku 0:1 si zaslouží naše uznání !
Vedení Fotbalového oddílu TJ Jiskra Domažlice Vás tímto zve
na mimořádný fotbalový zážitek, kdy na domažlické Střelnici nastoupí úřadující Mistr Gambrinus ligy a jediný český účastník základní skupiny Ligy mistrů se všemi svými hráči. Přijďte fandit fotbalu !!!
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(72. Radouch), Němec.
Pavel Malura.

Trenér:

Pozápasové ohlasy:

dneska v prvním poločasu byli
hůř. Myslím si, že některé zápasy
nehrajeme špatně, ale ta třetí liga
není moc o fotbalovosti, ale spíše

Petr

Došlý, útočník Jiskry:
„Chtěli jsme odčinit
prohru z Meteoru,
kde se nám nehrálo
dobře, nevycházeli
jsme z toho bloku, a
v 90. minutě, kdy už
to vypadalo na remízu, jsme dostali
náhodný
gól.
Dneska jsme si řekli, že přijely
Strakonice, ač mají výsledky
zatím špatné, v tabulce jsou
hodně dole, tak jsme chtěli odčinit tu prohru a na domácím
stadionu divákům ukázat, že
fotbal hrát umíme, že hrajeme
ofenzívní hru se spoustou vstřelených gólů. To se nám v prvním
poločasu dařilo, Munda dal z
přímáku na 1:0, já jsem potom
dostal od Franty krásný prodloužený balon za obranu, dal jsem
gól na zadní tyč a potom ještě
po rohovém kopu dal Franta
Dvořák na 3:0. S první půlí jsme
spokojení, ta druhá půle byla už
vyústěním toho, že se soupeř
snažil hodně zjednodušit hru a
my jsme jim na to v podstatě
přistoupili a trošku nám vázla
mezihra, takže na tom asi zapracujeme teď v týdnu. Říkal nám to
i trenér - abychom na Spartě
uhráli co nejlepší výsledek.“
Michal Daněk, brankář SK Strakonice: „Byl to zápas
o bojovnosti, my
jsme ji neměli v
prvním
poločasu,
proto jsme prohráli.
Lidi, kteří tady byli
asi viděli, jaké jsme
dostali góly a určitě
dva z nich byly docela sporné. Třetímu gólu myslím, že předcházel faul, při standardce tam našemu stoperovi
někdo bouchl do obličeje, rozhodčí to neodpískal… Nechci nic
hodnotit, prohráli jsme, bylo to o
bojovnosti a my jsme na tom

o té bojovnosti a to nám momentálně chybí.“
Marek Bauer, stoper Jiskry:
„Byli jsme na soupeře
dobře
připraveni,
věděli jsme, že kádr
doplňují ze širšího
kádru
Budějovic.
Chtěli jsme na ně
vlétnout od začátku,
být důrazní, což se
nám myslím povedlo
a vyhráli jsme poločas 3:0. Rozhodli jsme to větším důrazem a
agresivitou ve standardních situacích, což je naše silná stránka,
kterou jsme však v posledních
zápasech nevyužívali. Dneska se
potvrdilo, že máme vysoké hráče,
důrazné a máme i individualitu v
Petrovi Mužíkovi, který umí standardky zahrávat. Dneska jsme to
rozhodli v prvním poločasu. Ve
druhém poločasu už naše hra
nebyla taková, jakou jsme asi
chtěli, soupeř nás chvílemi přehrával, ale zvládli jsme to vzadu s
nulou, takže je spokojenost a tři

Po vyrovnané první půli sparťané
zdolali domažlickou Jiskru trefami
Matouška, Keriće a Čermáka.
Svěřenci Martina Haška se alespoň na chvíli vrátili na první
místo.

Domažlice vstoupily do utkání
velmi důrazně. Během první půle
hrané za vytrvalého deště nebylo
k vidění příliš mnoho šancí. Diváky v osmnácté minutě pobavila
srážka Petra Mužíka
s rozhodčí
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body doma.“
Jiří Lerch, vedoucí mužstva SK
Strakonice:
„Před
zápasem jsem říkal,
že bychom to tady
chtěli trochu protrhnout a zvítězit,
bohužel se to nepodařilo, ale musím říci, že v prvním poločasu domácí hráli výborný fotbal, nátlakový, důrazný a dali góly ze
standardních situací. My jsme
prostě neměli nárok, a druhou
půli se hra vyrovnala s tím, že
domácí trošku polevili, my jsme
ji vyrovnali, vytvořili jsme si i
některé příležitosti, ale v koncovce jsme zklamali, takže jsme
zaslouženě prohráli 3:0. Máme
ve středu pole zkušené hráče,
ale kolem jsou mladí, perspektivní kluci, kteří si na tuhle soutěž zvykají. Pokud nedostanou
do hlavy, že už je to dospělý
fotbal, kde to je o soubojích a o
důrazu, a že prostě jenom hrát
fotbal bohužel nestačí, lepší to
nebude a to je podle mého názoru to, na co dojíždíme...“
Stanislav Purkart, trenér Jiskry
Domažlice: „Dnešní výsledek je
hezký. Já jsem před
zápasem říkal, že
Strakonice mají dobré mužstvo a to tady
potvrdily – hrály
kombinační
fotbal.
My jsme v prvním
poločasu hráli dobře,
byli jsme hladoví po
gólu, jak jsme chtěli. Chodili jsme
do šancí, měli jsme tam kromě
těch gólů ještě nějaké další dvě
příležitosti, kdy jsme mohli dát
gól a brankář Daněk dobře zasáhl. Přiznám se, že druhá půle se
mi nelíbila, šli jsme zápas jenom
dohrát, hazardovali jsme trošku s
tím stavem a bylo to zbytečné.
Místo toho, abychom hru uklidnili,
zahráli pro diváky, tak jsme z
toho udělali takové nemastnéneslané představení a já z toho
mám smíšené pocity.“

Zdroj Jiskra TV

Olgou Zadinovou, po níž upadl
pouze kapitán hostů. O tři minuty
později už přišla úvodní branka
střetnutí. Sparťanská kombinace
sice ztroskotala na nepřesné přihrávce. Martin Nový však dokázal

vybojovat zdánlivě ztracený míč
na levé straně, prošel před Ticháčka a následně zkušeného
gólmana prostřelil. 1:0. Domažlice
dokázaly odpovědět ve 40. minutě. Petr Mužík zahrával přímý kop
z levé strany. Místo centru zvolil
střelu na bližší tyč, která překvapivě skončila v bráně. 1:1.
„První poločas byl vyrovnaný. Byli
jsme efektivní, protože z nemnoha příležitostí, jsme využili soupeřovy chyby v obraně a dali gól.
Domažlice taktéž vytěžily z minima maximum brankou ze standardky. První půle se mi nelíbila a
myslím, že se nemohla líbit ani
divákům," hodnotil úvodní dějství
kouč Martin Hašek.
Krátce po změně stran se sparťané opět dostali do vedení. Miskovič chtěl dát kolmici za obranu,
ale jeho pokus byl nepřesný. Míč
se však od obránce odrazil k
Martinu Matouškovi, který střílel z
22 metrů přesně do šibenice. 2:1.
V 67. minutě Miskovič uvolnil na

Benfika si překvapivě přivezla dva
body z půdy favorizovaného Holýšova, který udělal v posledních 6

Krásnými góly vyšperkovanou
výhrou nad rezervou Rokycan
potěšila domažlická Benfika ve 13.
kole krajského přeboru
svoje příznivce. „Áčko"
hostů hrálo ve stejnou
dobu divizní derby s
Doubravkou,
takže
soupeři chyběl středopolař Spěváček, Černý
a Cibulka, kdežto rezerva třetiligové Jiskry
mohla vrhnout do boje
i Jarinu, Kasýka a
Bláhu z širšího kádru
prvního týmu.
Skládat reparát za
fiasko s Horní Břízou
domácí začali ve 12.
minutě, kdy po vyrovnaném začátku pláchl
po straně Bláha a po
jeho centru skóroval
hlavou Jarina, nejlepší
na trávníku. Do zakončení žhaví
domácí korunovali svůj výtečný
výkon z úvodu utkání po dalších
čtyřech minutách, kdy po průniku
Bláhy vznikl před zařízením Roky-

pravé straně Reitera, ten si udělal
kličku do středu a přihrál před
šestnáctkou Matouškovi. Jeho
prudkou střelu pod břevno Ticháček však vyrazil. Rohový kop z
levé strany zahrával Aleš Čermák,
v závaru před bránou se pak
nejlépe zorientoval dorážející
Andrej Kerić a zvýšil na 3:1. „Třetí
gól jsme dali paradoxně po rohu,
kdy vyhrál hlavičkový souboj náš
nejmenší hráč Ríša Macháč. Domažlice přitom měly velkou
výškovou převahu," upozornil
trenér Hašek. Čtvrthodinu před
koncem Sparťané zahrávali přímý
kop z poloviny hřiště přihrávkou
na volného Martina Nového, který
z levé strany centroval levačkou a
ve vápně se hlavou prosadil Aleš
Čermák. 4:1. „Skvěle rozehrané.
Krásný centr Nového. Klobouk
dolů před hráči, kteří se na téhle
akci podíleli," chválil trenér Hašek
své svěřence. Krátce na to Reiter
centrem z pravé strany vybídl ke
skórování Matouška, ale ten mířil

zápasech celkem 14 bodů a prohrál jen s Kolovčem. Tentokrát
však holýšovští ve hře soupeři

nad bránu. Hosté ještě dokázali
snížit v závěrečné desetiminutovce. Tečovaná střela přeplachtila
Staňka, který se ještě natahoval
po míči snášejícím se k brankové
čáře, ale dorážející Došlý dopravil
míč do sítě. 4:2. Sparťané si už
dvougólový náskok pohlídali a
dotáhli souboj s Domažlicemi k
vítězství.
„Ve druhém poločase to bylo
něco jiného. Měli jsme dobrý
vstup do druhé půle. Byli jsme
hodně aktivní, vypracovali si šance a dali gól opět po chybě soupeře. Hosté pak hráli na riziko a
my se dostávali do brejků," uvedl
Martin Hašek. „Utkání bylo nesmírně náročné, ale zvládli jsme
ho, získali tři body a současné
postavení v tabulce je pro nás
lichotivé," upozornil sparťanský
kouč, že jeho tým se minimálně
na několik hodin vrátil do vedení
ČFL.

Převzato z webu Sparty Praha

branku nevstřelili a v penaltové
ruletě nakonec prohráli.

can závar, napoprvé hosty sice vyražený míč uklidil do brány Blázachránilo břevno, ale balon skon- ha. Benfika vedla 3:0. Další z plejáčil u Kasýka a ten propálil vše před dy chyb vyrobených hosty byla
malá domů, takže Jiskra
dostala výhodu nepřímého kopu. Jarina posunul
na Ferru a ten s pomocí
teče zvýšil na 4:0. Ve 40.
minutě diváky ještě více
rozehřál kuriózním gólem
brankář Bratanič. Míč po
jeho výkopu a snad osmdesátimetrovém
letu
přeskočil jeho protějšek
na hranici šestnáctky a
skončil v brance – 5:0. V
závěru poločasu připravil
domácí o čisté konto
Vrba, který potrestal
chybu v rozehrávce a
trefil se do šibenice –
5:1. Do druhé půle domažličtí trenéři stáhli ze
hry autora chyby ze zásebou. Hosté dobře kombinovali, věru první půle Stróže, který měl v
ale jejich první větší šance skončila nohách dopolední zápas za dorost,
na nohách Brataniče. Odpovědí dále šetřili Kasýka pro první tým.
byla kombinace Jariny s Kohoutem Domácí si přesto vytvářeli další
zakončená
střelou, po níž šance, v 50. minutě však udeřilo
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na druhé straně, když se
podruhé v utkání prosadil
Vrba. Jiskra mohla odpovědět
Tumpachem, jenže v 55.
minutě po jeho příhře pálil
Kohout slabě a do obránce, o
tři minuty později bylo lepší
nájezd sobecky zakončit, než
přihrát na paty Bláhy. Po
hodině hry vybojoval ve středu hřiště balon Vísner, posunul na Kohouta, ten si ze
dvou volných spoluhráčů
napravo vybral Jarinu, který
pronikl do šestnáctky a lobem překonal Wohlmutha –
6:2. Vzápětí mohl korigovat
Vrba, ale Krocův centr ve
vyložené pozici do branky
Jiskry neusměrnil. Na druhé
straně po Kohoutově příhře
promrhal loženku Ferra. V
74. minutě hostující Blecha
fauloval Jarinu, za což viděl
žlutou, ale zraněný domácí
špílmachr musel střídat. Benfika pod dojmem vysokého
vedení už z dalších šancí
žádnou nevyužila. Na konečných 6:3 uzavřel v 81. minutě vlastencem Kubr, když si
nešťastně srazil centr hostů
do branky. Minutu před koncem střílel Kohout vedle tyče.
Ohlasy po utkání „Soupeř byl
dobrý na balonu, ale my
jsme ho od začátku přehrávali, ze šesti brejků jsme dali
čtyři góly a ve 20. minutě
bylo rozhodnuto. Pátý gól byl
z výkopu, kdy jsem si dal
balon na zem, a protože na
mě běžel jejich útočník, natřel jsem ho co nejvíc. Pak
jsem se vracel a když jsem
se otočil do hřiště, viděl
jsem, že jejich gólman leží,
míč je v bráně a spoluhráči
běží ke mně. Není to můj
první gól, je už asi sedmnáctý, protože v mladším dorostu jsem chodil na penalty.
Radost mi kazí tři branky,
které jsme po našich chybách
inkasovali," uvedl brankář a
střelec Adam Bratanič. J.
Domažlice B: Bratanič –
Šimůnek, Stróž (46. Neumann), Jarina (74. Lešek),
Kohout, Waldmann, Vísner
(Buršík), Ferra, Kasýk (46.
Tumpach), Kubr, Bláha.FC
Rokycany B: Wohlmuth –
Jícha, Hlavsa, Abrt, Kroc,
Blecha, Korelus, Procházka, Bron
(77. Klír), Kořínek, Vrba. Branky:
12. a 61. Jarina, 16. Kasýk, 18.

Červený. Diváků: 80.

Převzato z Domažlického
deníku
Ohlasy po zápasu:

Bláha, 26. Ferra, 40. Bratanič –
44. a 50. Vrba, 81. vlastní; ŽK:
0:3.
HR:
Hájek – Cihlář,
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Martin Steinbrücker, trenér
Benfiky:
„Rokycany se snažily hrát kombinační fotbal, nezabalily
to ani za stavu 5:0,
hráli pořád stejně.
Na míči byli solidní,
my jsme ale v
první půli byli efektivní a
důrazní – v v patnácti minutách jsme dali tři branky.
Určitě byl v mužstvu cítit
Zdeněk Kasýk, protože jeden
gól dal, u jednoho asistoval a
u dalších se „motal.“ Hodně
nám pomohl, ten poločas 5:1
byl fajn, ale já jsem čekal od
kluků, že si zahrají fotbal,
protože dneska na to byl
soupeř, chtěl taky hrát fotbal,
nezalezl… Určitě jsme spokojení, že jsme vyhráli, dali
jsme dost branek, ale na
druhou stranu jich mohlo být
ještě více. Dost šancí jsme
neproměnili, neřešili jsme je
úplně nejlíp a nemuseli jsme
inkasovat, když nám trošku
chyběla koncentrace v konci
zápasu. Trochu mi vadilo, že
jsme lacino ztráceli balony
nebyli jsme v tom napadání
agresivní, ale nechci hodnotit
pod dojmem posledních třiceti minut. Vyhráli jsme, to se
povedlo, padlo devět branek,
my jich dali šest, takže spokojení jsme, ale jsou ve hře
rezervy a na to se musíme
zaměřit.“
Pavel Hudeček, trenér FC
Rokycany
B:
„Zápas byl výborný, myslím, že
diváci se pobavili,
viděli jsme spoustu
zajímavých
branek. Některé byly
fakt pěkné, některé byly zajímavé, jedna byla
velmi kuriózní, protože brankář přes celé hřiště nachytal
našeho gólmana na hruškách, resp. ve špatném postavení… Nemyslím si, že
bychom na tom byli herně
úplně špatně, ale individuální
chyby, já už jsem to před chvilkou konstatoval, že ty nás prostě
srazily a bylo jich strašně moc.

