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Středa 2.9.2015 od 17.00 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.
Řídí rozhodčí: Drahoslav Drábek - Dominik Starý, Dan Vodrážka.

Sobota 5.9.2015 od 15.00 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.
Další kolo: SK Převýšov - J. Domažlice, neděle 6.9.2015 od 10.15 hodin.
FC Rokycany - J. Domažlice B, neděle 13.9.2015 od 17.00 hodin.

Přesně v sobotu o Chodských slavnostech se domažličtí třetiligoví
fotbalisté poprvé představili svým
příznivcům na domácí půdě. Soupeřem jim byl tým nováčka soutěže
SK Sokola Brozany, vedený bývalými fotbalovými reprezentanty Přemyslem Bičovským, Vlastimilem
Caltou a Petrem Čermákem. Domácí
trenér Pavel Horváth se musel obejít bez zraněného štírka Jirky Bárty,
který si doléčuje zánět achilovky.
Naopak do sestavy již mohl zařadit
Petra Došlého a k dispozici byl i
Miroslav Špírek.
Počasí fotbalu přálo, nebe se po
dlouhé době zatáhlo, po noční bouřce a dešti sice bylo ještě trochu
dusno, ale teplota nepřekročila 28°
C.
Ve vyrovnaném prvním poločasu se
hrál opatrný fotbal, ve kterém obě
mužstva pokračovala i po první
brance Brozan, protože se domácím
podařilo brzy vyrovnat a žádný ze
soupeřů pak už nechtěl udělat další
chybu. Druhé dějství se hrálo ve
znamení aktivity Domažlic, kterým
fotbalová matematika velela domácí
zápasy vyhrávat a podařilo se jim
získat dvoubrankové vedení. V závěru zápasu pak již nebyla jejich
snaha o útočení tak silná, postupně
se stáhly „do obranných pozic“ a
iniciativu přenechaly hostům, kteří s
přibývajícími minutami stále více
dotírali na Šimanovu branku. K
jejich smůle se jim podařilo vstřelit
kontaktní gól příliš pozdě a na případné vyrovnání již neměli čas.

hosté míč odkopli, Čada si při jeho
zpracování nerozuměl s Beránkem,
čehož využil hbitý Benda a namířil si
to na Šimanovu branku. Následovala klasická „záchranná brzda“ v

podobě faulu, tr. kop rozehrál sám
postižený tak vydařeně, že ze 17
metrů trefil levou šibenici Šimanovy
branky a otevřel skóre – 0:1. Domácí laciný gól nezaskočil, ale byli

Po dlouhém „oťukávání“ se po Beránkově centru zleva dostával do
šance domácí Hradecký, ale když
ponechal rozhodčí Starý bez povšimnutí zákrok na něj, který hraničil s faulem, hosté se ubránili. Po
čtvrthodině hry rozehrál domácí
kapitán Mužík zleva rohový kop,
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blízko další pohromě, když Mužík
rozehrál tr. kop, k odvrácenému
míči se dostal Vlasák, který přeloboval vysunutého brankáře Šimana,
ale ke štěstí domácích jen těsně
neskončil míč v síti opuštěné branky. Domácí srovnali v 19. minutě,
kdy Leitl viděl nabíhajícího Došlého,
na nějž vyslal lob za brozanskou
obranu, ten při zpracování trefil
Lukáše Hrubého do hlavy, a od něj
se odrazil míč za záda překvapeného Vacha – 1:1. Poté se hra opět
přestěhovala mezi šestnáctky a
snahou obou mužstev bylo především neudělat zásadní chybu, kterou by soupeř potrestal. Z obou
stran byly k vidění náznaky zajímavých akcí, ale dobře pracující obrany nikoho do šance nepustily. Hosté
vynikali bleskovým přechodem do
útoku po ubráněných standardkách,
jako ve 33. minutě, kdy zneškodnil
centr po brejku Vlasáka domácí
gólman Šiman. Na druhé straně
stojí za zmínku akce Beránka z 36.
minuty, po jehož centru zprava
vystrašil domažlický Fořt hlavičkou z
10 metrů brankáře Vacha, ale míč
se snesl na horní síť jeho branky.
Nebezpečí hrozilo hostům pět minut
před obrátkou, kdy se po pravé
straně vydal na výlet obránce Chocholoušek, jehož centr usměrnil
hlavou Hradecký o pověstný chlup
vedle pravé Vachovy tyče.
Po trochu ospalém úvodu druhé
půle se do „laufu“ dostali domácí,
ale Došlého vydařenou střelu ze
střední vzdálenosti stačil výborným
zákrokem Vacho vyrazit. V 52. minutě došlo na hranici malého vápna
před hostující brankou k velkému
závaru, ve kterém se však nepodařilo domácímu Fořtovi opakovaně
přetlačit míč přes nohy bránících
hráčů a ležícího brankáře Vacha.
Skóre se měnilo v 54. minutě, kdy
po levé straně zatáhl míč domažlic-

Vacho

Bittengel
Stehlík

ojedinělé akci domácích zachytit
míč před nabíhajícím Špírkem Vacho. V 88. minutě se vysoká aktivita
hostům vyplatila, když si na centr
zprava naběhl Benda a střelou zleva
k bližší tyči nedal Šimanovi šanci –
3:2. Aktivní hosté vybojovali ještě
rohový kop, ke střele z 22 metrů se
v nastaveném čase dostal Bittengel,
ale úporně bránící domácí již své
vítězství uhájili.
Vok
Branky: 19., 54. Došlý, 63. Čada –
16., 88. Benda.
Rozhodčí: Starý – Drábek, Kvaček.
ŽK: 4:3. Diváků: 1250.
Jiskra Domažlice: Šiman – Chocholoušek, Bauer, Nerad, Beránek –
Došlý (67. Špírek), Hradecký (74.
Tumpach, 89. Braun), Mužík (83.
Javorský), Čada, Leitl (70. Vojtko) –
Fořt. Trenér: Pavel Horváth.
SK Sokol Brozany: Vacho – Bittengel, Stehlík (28. Typý), Olejník,
Hrubý – Vlasák (79. Figr), Cibulka,
Pelikán (63. Müller), Grunert, Šollar
– Benda. Trenér: Přemysl Bičovský.
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ký Beránek, Došlý opět osvědčil svůj cit pro správný výběr
místa a důraz, natlačil se před
hostujícího obránce, míč
usměrnil za záda vybíhajícího
brankáře Vacha a poslal domácí do vedení 2:1. Zaskočení
hosté se v této fázi hry pouze
bránili a o pouhou minutu
později se dostal k hlavičce
domácí Fořt, ale míč nasměroval těsně nad branku a navíc z
ofsajdové pozice. Po hodině
hry rozehrál tr. kop Mužík zpět
na Hradeckého, ale tomu se
volej z 18 metrů nepodařil a
míč o notný kus minul brozanskou branku. V 63. minutě rozběhl
další akci domácích Došlý, míč posunul na nabíhajícího Čadu, ten se
pustil do nevídaného slalomu, při
němž si z hostujících obránců udělal
„tyčky,“ dostal se až před Vacha,
jehož střelou z 8 metrů prostřelil –
3:1. Další šance domácích přišla
hned po rozehrání, když si na Leitlův centr zleva naskočil Hradecký,
ale hlavou trefil pouze vzdálenější
tyč brozanské branky. Vzápětí napřáhl k technické střele Fořt, ale
Vacho vytáhl jeden z dalších skvělých zákroků, a míč, směřující ke
vzdálenější šibenici, vyrazil. V 68.
minutě prošel do šestnáctky hostů
Leitl, zpětnou přihrávkou našel
nabíhajícího Hradeckého, ale ten
měl v tomto utkání opravdovou
smůlu a i tentokrát volejem ze 12
metrů trefil jen tělo výborně vybíhajícího Vacha. Tím domácí jakoby
vystříleli všechen prach a do hry se
opět dostali hosté, hnáni snahou o
zkorigování výsledku. Nejprve bez
problémů zneškodnil hlavičkový

pokus Šiman, poté se v 75. minutě
prezentoval střelou z 20 metrů
vedle domažlické branky Grunert, a
o dvě minuty později musel skluzem
vypíchnout míč nebezpečně pronikajícímu Vlasákovi domácí Beránek.
Do šestnáctky domácích najednou
létal centr za centrem a Jiskra stačila míče jen odkopávat, či odvracet
na roh. V 87. minutě napřáhl ze
střední vzdálenosti brozanský Benda, ale mířil vysoko nad Šimanovu
branku. Na druhé straně musel po

„Chceme informovat všechny fotbalové příznivce, že
FC Viktoria Plzeň,
náš partner, nás
požádala o uvolnění našeho trenéra
Pavla Horvátha a
trenéra brankářů
Martina Ticháčka k dnešnímu dni do
realizačního týmu FC Viktoria Plzeň.
Tato situace pro nás není jednoduchá. FCVP je z našeho hlediska
tahoun Českého fotbalu, stejně i
Plzeňského regionu a v neposlední
řadě náš důležitý partner, z jehož
práce těžíme. Nemůžeme bránit
Pavlovi
Horváthovi ani Martinu
Ticháčkovi v rozvíjení jejich trenér-

Pozápasové reakce:
Jaroslav Ticháček, prezident
fotbalového oddílu TJ Jiskra Domažlice: „Fotbal je
o gólech a důležité
je, že my jsme dali
o jeden víc. Myslím
si, že si diváci museli přijít na své,
viděli dva krásné
góly od soupeře, tři
výborné góly od nás... Spálili jsme
pět, šest šancí, ten výsledek měl
být jasný, ale Brozany se předvedli
jako sympatické mužstvo a my jsme
se v prvním poločasu malinko hledali, v tom vedru to není jednoduché. Diktovali jsme celý zápas tempo hry, měli jsme převahu a zaslouženě jsme vedli 3:1. Pak si myslím,
že kdyby famózní gólman Brozan
nechytil minimálně tři nebo čtyři
góly, jednou ho zachránila tyč, bylo
rozhodnuto, tak to ve fotbalu je.

Soupeř udělal jednu akci,
zakončenou nádhernou
střelou zdálky na 3:2 a
pak ten zápas je na konci
vždycky
dramatický.
Myslím si, že jsme vyhráli
zaslouženě. Děkuji všem
divákům, kteří přišli v
hojném počtu, děkuju
našemu novému kotli,
který celý zápas fandil, a
diváci viděli, že se chceme ve fotbalu zase posunout, chceme hrát kombinační fotbal, což je cíl
trenérů Pavla Horvátha a
Milana Matejky. Ve druhém poločasu jsme více kombinovali, měnili jsme rytmus hry dlouhými
balóny... Myslím, že zápas splnil
očekávání všech a diváci to na konci
ocenili potleskem. Teď nás ve středu čeká Baník Most a já říkám, že
to je duel mužstev, která chtějí
postoupit, jak Domažlice, tak Most,
který je exdruholigovým mužstvem
a šance jsou vyrovnané. My hrajeme doma, chceme vyhrát, Most je
pro nás velkou výzvou a já věřím,
že zvítězíme. Na zápas se připravujeme, chce to ale pokoru, zopakovat kvalitní, trpělivý výkon, snažit se
více kombinovat, nepodléhat panice. I dneska bylo sympatické, že šli
do hry mladí hráči, máme další,
nehrál Jirka Bárta, Roubal, šetřili
jsme Milana Brauna. Myslím si, že
mužstvo má svou kvalitu a že to
ukáže i s Mostem.“
Pavel Horváth, trenér Jiskry
Domažlice: „Dnešní vítězství se
rodilo tak, že jsme
nabídli soupeři standardní situaci ze střední vzdálenosti, Benda
to krásně trefil a potom jsme šťastným
gólem vyrovnali a pak
jsme byli lepší, dostali
jsme se do dvougólového vedení a nedokázali jsme přidat další góly, takže
nakonec z toho bylo velké drama,
což je další poučení pro další zápasy, musíme utkání rozhodnou ještě
výraznějším rozdílem, anebo ho
dohrát trošku rozumněji, ne jako
dneska.
V kádru máme zhruba
dvacet hráčů a myslím si, že když
kluci na trénincích makají nevyužít
ty hráče, kteří jsou zdraví a kteří
makají. Každý nějakou tu šanci
dostane a záleží pak už jenom na
nich, jak to využijí. Je super, když
lidé na fotbal chodí, protože se
hraje hlavně pro lidi a doufám, že
dneska to jak lidi, tak i hráče bavilo,
máme tři body a já doufám, že v
dalším zápase přidáme nějaké další.

ských kariér. Budeme
oběma
držet palce, aby
uspěli a Viktorka
se dál stabilizovala a vrátila se na
úroveň, kde byla v
červnu 2015, to
znamená na špici
ligy a věřím, že
zvládne postup do
Evropské
ligy.
Samozřejmě
se
budeme
snažit
najít co nejlepší
řešení. Nebude to
jednoduché, protože tzv. Horváthův plán, jak
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Ve středu máme Most, musíme
zregenerovat síly a připravit se na
ně. Určitě zase budu mít nějaké
informace a musíme se minimálně
stejně dobře připravit, jako jsme se
připravili na zápas s Brozany a budeme chtít doma získat další tři
body. Dnes mě zklamalo to, že jsme
v první půli našimi chybami nabídli
soupeři tři šance a po právu jsme
prohrávali, protože takovéto chyby
prostě dělat nesmíme. Už několikátý
zápas jsme si vyzkoušeli to, že
jakmile jenom trošku polevíme nebo
uděláme chybu, jsme hned potrestaní, takže na to musíme dávat
pozor a máme pořád na čem pracovat.“
Petr Došlý, záložník Jiskry Domažlice: „Věděli jsme, že Brozany
jsou nováčkem soutěže
a jak už to u nováčků
bývá, hráli doma a prohráli 2:1 s Pískem, i když
to byl asi vyrovnaný
zápas, takže chuť do
soutěže mají. Informací
o nich bylo málo, Brozany vyhrály divizní skupinu, takže
nějakou kvalitu asi mít měly. Standardní situace jsou vždycky 50 na
50 a jejich hráč to parádně kopnul,
takže jsme prohrávali 1:0 a naopak
si myslím, že nás to trochu
„nakoplo“ a věděli jsme, co máme
hrát, že chceme na Chodské slavnosti vyhrát a nakonec jsme zápas
otočili a myslím si, že jsme vyhráli
zaslouženě 3:2. Můj první gól byl
takový trochu šťastný. Luďa Leitl
mě viděl, dal čopovaný balon za
obranu, já jsem se ho snažil zpracovat, nastřelil jsem protihráče do
hlavy a brankář vybíhal proti tak si
to tam v podstatě srazil sám. Druhý
gól padl po krásné křídelní akci,
které chceme hrát, Bery si krásně
našel balon, dal mi to po zemi,
prakticky před prázdnou bránu...
Teď nás čeká Baník Most, který
minulou sezónu hrál 2. ligu. Nevím,
jakou obměnou prošel jejich kádr,
ale pár kluků zůstalo, kádr byl doplněn mladými kluky, které mají z
juniorek a dorostu, mající minimálně druholigové herní návyky, takže
to bude těžký soupeř, ale máme je
doma, tak věřím, že budeme naplno
bodovat. V sobotu jedeme do Táborska, což bude další těžký soupeř.
Kluci říkali, že áčko hraje v pátek,
takže možná posílí, ale to je pro nás
jedině dobře, protože těžké zápasy
nás jednak prověří a jednak nás
posouvají někam dál, a my máme
široký kádr, takže se protočíme
všichni a každý dostane na hřišti
šanci.“

Zdroj Jiskra TV, J. Pojar

Už ve 3. kole Krajského přeboru
Plzeňského kraje hostili fotbalisté
Jiskry Domažlice B v okresním derby svého rivala z Horšovského Týna. Před téměř 150 diváky byl k
vidění zajímavý fotbal a trvalá převaha domácích hráčů, kteří svého
okresního soupeře nijak nešetřili. Po
dvougólovém náskoku z prvního
poločasu se nakonec skóre nezastavilo ani na pověstném „bůru“ a do
Horšovského Týna se stěhoval hned
šestigólový příděl.
Od samotného začátku zápasu bylo
jasné, že domácí chtějí uhrát plný
počet bodů a svojí agresivní hrou,
plnou pohybu, ovládli trávník. Po
úvodním rohovém kopu, při němž
se hosté ubránili se musel předvést
hostující brankář Csekei, když vyrazil Špírkovu střelu ze 14 metrů,
vyslanou zleva po Buršíkově přihrávce. V 6. minutě zatáhl míč po
levé straně Vojtko, centrem oslovil
Lucáka, ale jeho střela z šestnáctky
byla vysoká. Hosté se dostali v 8.
minutě k rozehrání tr. kopu ze
střední vzdálenosti, ale Doležal mířil
kousek vedle pravé Švihoříkovy
tyče. Ve 13. minutě našel centrem
zleva domažlický Lešek nabíhajícího
Hrubého, ale ten hlavou z 8 metrů
Csekeiovu klec minul. Aktivita domácích přinesla ovoce v 16. minutě,
kdy Bláha zatáhl míč po pravé straně, jeho střílený centr se jen odrazil
od Vojtkova těla, brankář Csekei
však míč neudržel a v závaru se
nejrychleji zorientoval Vojtko, který
jej uklidil ze 4 metrů tam, kam z
pohledu domácích patřil – 1:0.
Domácí pokračovali v aktivní hře a v
19. minutě napřáhl z šestnáctky
aktivní Vojtko, ale hosté míč srazili
na roh. Ve 25. minutě se ke střele
otočkou dostal Buršík, ale horšovskotýnská branka byla v tu chvíli
příliš nízká. Poté musel pro zranění
odstoupit dobře hrající Lucák a
nahradil jej Vísner. Ve 28. minutě
musel po rohovém kopu domažlického Bláhy a následné střele Vojtka
zasahovat Csekei, který míč vyrazil
na roh. Ten zleva rozehrál Bláha
přesně na hlavu Hrubého, který jej
však poslal ze 7 metrů vedle vzdálenější tyče horšovskotýnské branky.
Ve 35. minutě vyrobila domácí
obrana hrubku v rozehrávce, k míči
se dostal hostující Dudáček, který
se řítil na Švihoříka, ale domácí
gólman nakonec výtečně vyrazil
střelu z šestnáctky, mířící k jeho
pravé tyči, na roh. Ve 38. minutě si
na centr zprava naskočil domácí
Hrubý, ale hlavičkou trefil jen břevno soupeřovy branky a v nastalém
zmatku před Csekeiem přiťukl míč
Bláha volnému Hrubému, který jej z
15 metrů nasměroval přesně k levé
tyči horšovskotýnské branky – 2:0.
Poločas zakončili hosté tr. kopem

Falouta z 22 metrů, který se stal
snadnou kořistí jinak se nudícího
Švihoříka.

Po přestávce se obraz hry nezměnil,
domácí šli přesvědčivě za vítězstvím
a hned v úvodní minutě k tomu

Po dvou venkovních utkání v řadě
se rezerva Táborska představila
domácím fandům na Svépomoci,
kde hostila silné Domažlice. Hosté
od prvních minut ukazovali, že ne
nadarmo jsou považováni za favority celé soutěže. Ani posílení domácí
se nechtěli nechat zahanbit, a tak
se podávalo příjemné dopolední
menu. Západočeši se ujali vedení a
po většinu poločasu byli lepším
celkem. Po přestávce domácí ožili,
ale nevyvarovali se zbytečné chyby,

která pomohla soupeři k navýšení
vedení. Táborsko mělo chuť s výsledkem něco udělat a odměnou
mu bylo snížení. Další snažení o
vyrovnání zhatila obrovská chyba
při standardní situaci a třetí branka
Domažlic.
Domácí nezačali vůbec špatně. Po
centru z pravé strany procpal Turek
balon za brankáře Šimona, ale nikdo z Jihočechů ho do sítě neprotlačil. V 19. minutě udeřilo na druhé
straně. Velmi povedenou individuál-

ní akci předvedl Došlý. Ten si za
vápnem zpracoval balon na prsa,
prodral se do šestnáctky a bombou
od břevna poslal hosty do vedení.
Domácí se nechtěli nechat zahanbit,
ale neujala se střela Kočího ani
hlavička Stoszka, která se otřela o
břevno.
Po přestávce si Táborsko neodpustilo fatální hrubku. Froněk poslal
Bojčukovi málo razantní malou
domů a k míči měl blíže Došlý, který
obešel táborského brankaře. Do-

Strana 5

udělali další krok, když Hrubého
centr stačil Csekei vyboxovat jen k
Bláhovi, který míč nekompromisním
volejem z 8 metrů poslal „pod víko“
– 3:0. Po pěti minutách se skóre
měnilo počtvrté, když hostující gólman Csekei zaváhal s odkopem, do
kterého mu nakonec skočil Buršík,
který následně odražený míč bez
problémů nasměroval do odkryté
branky – 4:0. V 53. minutě se centr
-střela domácího Leška zleva odrazila od vzdálenější tyče přihlížejícího
Csekeie a vzápětí poslal míč z 18
metrů kousek vedle pravé horšovskotýnské tyče domácí Vísner. O
dvě minuty později se pěkně uvolnil
za šestnáctkou domažlický Lešek,
ale jeho přízemní střelu Csekei kryl.
Další střelecký pokus, tentokrát
Špírkův skončil po teči hostů rohovým kopem a po hodině hry, kdy
tentýž domácí hráč předvedl pěknou samostatnou akci zneškodnil
jeho pokus z šestnáctky hostující
gólman. Ten měl plné ruce práce v
63. minutě, kdy nejprve vyrazil
Štěpánovu střelu a následně musel
zasahovat před nabíhajícím Špírkem. Svůj postřeh pak musel předvést i v 68. minutě, kdy se pěkně
uvolnil domácí Vojtko, jehož střelu
zpoza šestnáctky stačil vyrazit. O
minutu později však již opět lovil
míč ze sítě, když Černý oslovil nabíhajícího Bláhu, který se prodral do
šestnáctky a střelou zprava ze 12
metrů do vzdálenější šibenice zvýšil
na 5:0. V 74. minutě rozehrál tr.
kop ze střední vzdálenosti domácí
Korelus a Csekei míč směřující k
jeho levé tyči vytlačil na roh. O dvě
minuty později předvedl domažlický
Vojtko jeden ze svých parádních
tanečků, který zakončil střelou ze
22 metrů, jíž vyhnal pavouky z levé
šibenice – 6:0. V 80. minutě nasměroval míč z tr. kopu nad horšovskotýnskou branku Špírek a když pak
Csekei výborně vyrazil střelu domácího Štěpána zleva z 18 metrů na
roh, bylo to v naprosto jednoznačném zápasu vše a domácí mohli
slavit získané tři body.
Branky: 16., 76. Vojtko, 38. Hrubý,
46., 69. Bláha, 51. Buršík.
Řídil rozhodčí Havránek s asistenty
Mazánem a Šiškou. ŽK: 0:2. Diváků:
149.
Jiskra Domažlice: Švihořík –
Hrubý, Kubr, Korelus, Lešek (80.
Kalný) – Lucák (27. Vísner), Černý
(77. Hojda) – Bláha (69. Copák),
Špírek, Vojtko – Buršík (62. Štěpán). Trenér: Martin Steinbrücker.
FC Dynamo Horšovský Týn:
Csekei – Blacký, Čedík (89. Mathauser), Rada, Konopík – Falout, Kordule, Černík, Novák – Doležal, Dudáček. Trenér: Alois Tomášek.

Text a foto Vok

mažlický záložník byl s míčem v
úhlu a tak vybídl kapitána Mužíka,
který do odkryté svatyně nezaváhal.
Ani takto laciná branka nevzala
domácím chuť po vyrovnání. V 65.
minutě Rabiňák nakopl svou pověstnou motorku a prohnal se po levé
straně. Jeho přízemní centr usměrnil mimo Šimanův dosah Dordič.
Snížení Jihočechy ještě více nakoplo, ale šance zůstaly nevyužity.
Navíc v 79. minutě přišla další hrubice. Hosté zahrávali rohový kop a

1. kolo:
Loko VLTAVÍN - Domažlice 1:1 (1:1) Pen: 3:5

Čáslav - Benešov 3:1 (0:0)

Union 2013 - Tachov 3:2 (0:2)
Chrudim - Benátky nad Jizerou 0:0 (0:0) Pen: 4:3 Štěchovice - Králův Dvůr 0:2 (0:0)
Jirny - Most 3:0 (2:0)
Tachov - Štěchovice 1:1 (0:0) Pen: 5:6
Benátky nad Jizerou - Kolín 1:3 (1:0)
Králův Dvůr - Dobrovice 0:0 (0:0) Pen: 6:5
Převýšov - Kolín 5:1 (2:0)
Táborsko B - Jirny 6:1 (5:1)

Vložené 4. kolo:

Most - VIKTORIA ŽIŽKOV 2:2 (0:0) Pen: 5:3
Brozany - Písek 1:2 (1:2)
Benešov - Union 2013 0:1 (0:0)

Písek - Převýšov 1:3 (0:2)
Domažlice - Most 1:0 (0:0)
Dobrovice - Táborsko B 5:0 (0:0)

2. kolo:

Union 2013 - Loko VLTAVÍN - ODLOŽENO
Čáslav - Králův Dvůr - ODLOŽENO

Chrudim - ZÁPY 2:1 (1:0)
Písek - Táborsko B 2:1 (1:1)
Domažlice - Brozany 3:2 (1:1)
Dobrovice - Loko VLTAVÍN 2:2 (0:1) Pen: 5:3
VIKTORIA ŽIŽKOV - Převýšov 1:0 (1:0)

1. kolo:
Přeštice A - SK Slavia Vejprnice 4:1 (1:0)
TJ Rozvadov - TJ Sušice 1:5 (0:3)
Jiskra Domažlice B - SK Rapid Plzeň 1:1 (0:1)
Pen: 2:4
FK Svéradice - FC Chotíkov 1932 1:1 (0:0) Pen:
6:5
SSC Bolevec - Start Luby 0:2 (0:1)
FK Holýšov - TJ Sokol Lhota 2:2 (2:2) Pen: 3:1
FC Rokycany - TJ Zruč 2:1 (1:0)
Slavoj Mýto A - FC Dynamo H.Týn 1:3 (0:1)
2. kolo:
SK Rapid Plzeň - Přeštice A 1:2 (1:0)
FC Dynamo H.Týn - TJ Rozvadov 1:3 (0:0)
TJ Sokol Lhota - Start Luby 2:2 (0:1) Pen: 7:6
FC Chotíkov 1932 - SSC Bolevec 4:3 (2:1)
SK Slavia Vejprnice - FK Svéradice 3:5 (3:2)
TJ Zruč - Slavoj Mýto A 3:2 (1:0)
TJ Sušice - Jiskra Domažlice B 4:1 (2:0)
nikým neatakovaný Bauer se hlavou
prosadil mezi pěti bránícími hráči.
Více branek už na Svépomoci nepadlo a Táborsko muselo snést
hořkou porážku.
Času klepat se z třetí prohry v řadě
budou mít Jihočeši více než dost.
Předehrávkou si zajistili deset dní
pauzu. Představí se až ve středu 2.
září na hřišti Převýšova.
Ohlasy po zápasu:
Trenér FC MAS Táborsko B Jo-

Středa 19. 8. 2015 17:00
Jirny - Kolín - ODLOŽENO

Chrudim - Tachov 5:3 (4:2)
Neděle 30. 8. 2015 17:00
Benátky n. Jiz. - VIKT. ŽIŽKOV
ZÁPY - Benešov

FK Holýšov - FC Rokycany 5:0 (3:0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
3. kolo:
4.
TJ Rozvadov - TJ Zruč 2:0 (1:0)
5.
Jiskra Domažlice B - FC Dynamo H.Týn
6.
6:0 (2:0)
7.
Přeštice A - TJ Sušice 1:1 (1:1) Pen: 5:6
SSC Bolevec - SK Slavia Vejprnice 0:4 8.
(0:3)
9.
FK Svéradice - SK Rapid Plzeň
10.
Start Luby - FC Chotíkov 1932
11.
FC Rokycany - TJ Sokol Lhota
Slavoj Mýto A - FK Holýšov
12.
13.
14.
15.
16.

sef Pleticha: „Je to pořád stejná
písnička. První poločas je prospaný.
Druhý poločas hrajeme, jsme minimálně vyrovnaný soupeř. Navíc
máme dvě, tři gólovky a pak uděláme takové chyby a soupeři darujeme branky. Takhle to nejde. Je to
pořád dokola.“
Trenér SK Jiskra Domažlice
Milan Matejka: „S vítězstvím jsem
pochopitelně spokojený. Ale jsem
víceméně spokojen i s předvedenou

Chrudim
Domažlice
Písek
Králův Dvůr
Union 2013
Dobrovice
Převýšov
Jirny
Kolín
ZÁPY
Štěchovice
Loko VLTAVÍN
VIKT. ŽIŽKOV
Tachov
Táborsko B
Most
Čáslav
Brozany
Benátky n. Jiz.
Benešov

TJ Sušice
FK Holýšov
Přeštice A
FC Chotíkov 1932
TJ Sokol Lhota
TJ Rozvadov
SK Rapid Plzeň
FK Svéradice
Jis. Domažlice B
Start Luby
SK Slavia Vejprnice
TJ Zruč
FC Rokycany
FC Dynamo H.Týn
Slavoj Mýto A
SSC Bolevec

hrou. S prvním poločasem na sto
procent. Hráli jsme, co jsme si řekli.
Ve druhém poločasu jsme si vybrali
slabší chvilku, kdy domácí snížili.
Naštěstí nám soupeř nabídl vyrovnání, když vyklidil vápno.“
Branky: 65. Dordič – 19. Došlý,
54. Mužík, 79. Bauer.
Sestava Táborsko: Bojčuk – Běloušek (70. Peterka), Chotovinský,
Smetana, J. Rabiňák – Dordič (87.

4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
4
3
4
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

12:5 11
9:4 11
7:6 8
4:0 7
4:3 7
9:5 6
9:6 6
7:7 6
6:7 6
10:5 5
8:5 5
5:5 5
4:5 4
10:12 4
8:11 3
4:8 3
6:11 3
5:12 3
3:7 2
2:8 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

11:3
10:3
7:4
8:6
8:6
6:6
6:4
8:7
8:6
5:6
8:9
4:6
3:9
4:10
4:8
3:10

8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
0
0

M. Rabiňák), Turek (38. Bakule),
Traore (88. Nohava), Kočí (87.
Novák), Froněk – Stoszek
Sestava Domažlice: Šiman –
Chocholoušek, Nerad, Bauer, Matějů – Mlynařík (66. Leitl), Mužík,
Čada (90. Javorský), Došlý (83.
Beránek) – Fořt (88. Braun), Hradecký (77. Roubal)
Rozhodčí: Šedivka – Dujsík, Brychta, ŽK: 2:5 (Kočí, Froněk – Matějů,
Nerad, Bauer, Došlý, Roubal), diváci: 260

Zápas plný nepřesností na obou stranách v ne příliš vysokém tempu pro sebe rozhodl v penaltovém rozstřelu šťastnější soupeř.
Jiskra: Kupilík - Buršík, Korelus (c), Žák, Šrámek - Selnar, Dufek, Hojda, Čadek, Konůpka - Major
Střídali: Vesti, Peroutka, Vlček, Soukup, Nguyen, Sladký
Průběh: 7. Těsně nad pálil z přímáku Selnar. 9. Tutovku zazdil Major, 17. Penaltu proměnil Růžička 0:1, 22. Nad pálil soupeř, 29. Další tutovku po přihrávce
Selnara zazdil Major, 36. Lehce nad pálil zleva Konůpka, 53. Konůpka ranou s tečí obránce po úniku Selnara a jeho zpětné přihrávce 1:1, 68. Přímák soupeře těsně mimo, 70. Růžička levou těsně mimo, 81. Tutovku nadvakrát nevyužil soupeř, 88. Těsně vedle z přímáku pálil soupeř, 90. Sudí zadul naposledy do
píšťaly. Penalty: Konůpka ano, Korelus ano, Soukup ano, Selnar ne, Dufek ano, Vlček ano, Šrámek ano, Vesti ne. Trenéři: Oldřich Timura, Roman Škampa.

Vážení čtenáři, vzhledem k čerpání řádné dovolené ve dnech 26.8.2015 - 2.9.2015, kdy jsem byl mimo republiku, jsem logicky nemohl
reagovat na poslední změny, které se kolem fotbalu udály. Pokud tedy budete nějaká aktuální data postrádat, omlouvám se, ale jinak to
nešlo. Zpravodaj jsem zpracovával ještě poslední den před odjezdem na dovolenou a co bylo aktuálního, jsem použil.
Vok
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trem mířícím zprava, poté v podobné situaci nasměroval míč hlavou
vedle Šimanovy branky Hejda a na
druhé straně neuspěli domácí s
Hrubého centrem. V 84. minutě
odvrátili domažličtí tr. kop Pikla a
tentýž hráč hostů vzápětí po pěkné
akci střílel otočkou z 18 metrů, ale
míči stál v cestě jeden z domácích
hráčů. Již v nastavení vrhli hosté
vše do útoku, Schön našel Weickerta, ale jeho střelu z 20 metrů srazili
domácí na roh. Po jeho rozehrání se
míč odrazil k Černému, jehož pokus
volejem však po teči spoluhráče,
která míč odklonila mimo branku
Domažlic, skončil odkopem od branky. Domácí kontrovali v 93. minutě,
ale na Fořtův centr zprava nedosáhl
Petr Došlý, a když pak další centr
domácích vyboxoval brankář Divkovič a protiútok hostů ztroskotal
kousek za půlkou hřiště, ozval se
závěrečný hvizd rozhodčího
Němce a domácí se mohli
radovat ze zaslouženě
vydřených tří bodů.
Branka: 52. Čada.
Rozhodčí: Němec - Průcha,
Kramlová. ŽK: 2:1 (79.
Chocholoušek, 82. Braun 42. Štefko. Diváků: 480.

zvládl sám, ale myslím, že mi kluci
hodně pomohli, že pracovali ty dva
dny úplně v pohodě, i když je jim za
Pavlem hodně smutno, ale takový
je fotbalový život. Pavel Viktorce
musel pomoci, je to jeho máma a
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Divkovič

Chábera
Piroch
Šíša
Heger

deckému, stačili hosté jeho střelu z
18 metrů srazit na roh. Ten rozehrál
zleva Mužík, na míč si dobře naskočil Bauer, ale ještě lépe zareagoval
Divkovič a nebezpečí mířící z jeho
hlavy pod břevno zažehnal vytlačením míče nad branku. Stejně úspěšně si hostující gólman vedl po následném rohovém kopu Mužíka,
který našel tentokrát hlavu došlého,
ale Divkovič vytáhl další perfektní
zákrok a i tentokrát hosty podržel.
Po hodině hry se k soupeřově šestnáctce prodíral Došlý, soupeř mu
míč ukopl pouze k Mužíkovi, ale
jeho pohotová střela zpoza šestnáctky mířila nad mosteckou branku. Poté se pomalu do hry začali
vracet hosté, ale s jejich dvěma
centry si domácí obrana poradila,
zatímco na druhé straně po Mužíkově rohovém kopu mířil hlavičkou
těsně mimo levou mosteckou šibenici Bauer. Další šance domácích
přišla v 72. minutě, kdy Mužíkův tr.
kop zleva nasměroval hlavou Fořt
vedle vzdálenější tyče Divkovičovy
branky, kde však na míč u tyče jen
těsně nedosáhl Čada. Postupně v
dešti domácím zvlhl střelecký prach
a hosté pomalu převzali iniciativu.
Nejprve si domácí poradili s cen-

Hájek

Jiskra Domažlice: Šiman
- Chocholoušek, Bauer,
Nerad, Beránek (89. Špírek) - Došlý, Hradecký (91.
Javorský), Čada, Mužík (77.
Braun) Leitl (70. Hrubý) Fořt. Trenér: Milan Matejka.

Fořt

zásah do kabiny mužstva. Bylo rozdělení
kompetencí mezi mnou
a Pavlem, teď to tady
zůstalo všechno, abych
to nějakým způsobem

metrů nepřesně mostecký Bouška. Domácí se
potom nadvakrát ubránili
po rohovém kopu Černého a naopak se mohli
radovat v 52. minutě,
kdy Mužík našel Čadu,
který ukázal, že se v
těsném prostoru umí
prosadit a zprava ze 14
metrů prostřelil Divkoviče
– 1:0. Vzápětí mohlo být
pro hosty ještě hůř, když
Fořt zleva našel centrem
nehlídaného Došlého, ale
volej domácího kanonýra
z 10 metrů mostecký
gólman výtečně vyrazil a
stejně výtečně vyrazil i druhý pokus
Petra Došlého z úhlu z malého vápna. V této fázi vyvinuli domácí drtivý tlak na soupeře, ale když se po
pěkné Fořtově akci dostal míč Hra-

Zdroj: WEB Jiskry,
2x foto Domažlický deník

Leitl
Čada
Došlý
Mužík Hradecký

Pozápasové reakce:
Milan Matejka, trenér Jiskry
Domažlice: „Na zápas jsem se
připravovali stejně, jako by příprava
probíhala za vedení Pavla Horvátha.
To, že Pavel odešel je určitě velký

bude definitivní řešení. Naše cíle
zůstávají stejné, Viktorka za titulem
a my za postupem do druhé ligy“.

Šiman

Hned v úvodu zápasu se po levé
straně protáhl domácí Došlý, na
jehož centr naskočil před malým
vápnem Fořt, ale hlavou míč usměrnil kousek vedle pravé Divkovičovy
tyče. V 5. minutě se po akci Došlého a Fořta prodral do šestnáctky
Mostu Čada, tam přepadl přes nohu
jednomu z bránících zadáků, ale
píšťalka rozhodčího Němce zůstala
němá. O dvě minuty později se po
tr. kopu Mužíka míč odrazil k Leitlovi, jehož střelu ve skluzu z 18 metrů
zneškodnil Divkovič. V 11. minutě
zatáhl míč po pravé straně domažlický Došlý, našel nabíhajícího
Fořta, jehož střelu zprava z úhlu
však mostecký brankář výborně
vykryl. Ten si pak poradil i s nedůrazným pokusem Leitla, který se po
Mužíkově přihrávce dostal ke střele
z 20 metrů. Hosté se poprvé osmě-

lili ve 14. minutě, kdy svou střelu
zleva z 20 metrů nasměroval nad
domažlickou branku Štefko. Ve 23.
minutě se po centru zprava na
hranici malého vápna marně natahoval domácí Došlý a o
minutu později odvrátili
hosté Hradeckého centr
zleva k Leitlovi, jehož
střela z 22 metrů skončila
na těle bránícího soupeře
a po následném Mužíkově
rohovém kopu hlavičkoval
Bauer z 8 metrů, ale míč
skončil v Divkovičových
rukavicích. Domácí stupňovali svůj tlak a hosty
pustili jen sporadicky na
svoji polovinu hřiště. Mostecká obrana odolala i po
centru Chocholouška a po
ojedinělé akci se dostal ke
střele z 20 metrů hostující
Černý, ale trefil pouze
dobře bránícího soupeře. Po půlhodině hry si na centr zprava naskočil
domažlický Fořt, hlavou posunul míč
k Hradeckému, jehož pohotový
volej z 15 metrů však výtečně zneškodnil Divkovič. Ve 33. minutě
chyboval domácí Nerad, míče se
zmocnil Štefko ale svůj nebezpečný
brejk zakončil naštěstí pro domácí
nepřesnou přihrávkou na nabíhajícího spoluhráče. Pět minut před obrátkou přihrál domácí Leitl pod sebe
na Mužíka, jehož střelu z 20 metrů
odrazil jeden z protihráčů k Hradeckému, ale ten volejem z 22 metrů
mosteckou branku přestřelil. Ve 43.
minutě měli domácí další šanci,
když se po Mužíkově tr. kopu zleva
dostal ke střele hlavou Došlý, ale
míč směřující těsně pod břevno
stačil Divkovič vytlačit nad branku.
Když pak neuspěl svojí střelou domažlický kapitán Mužík a Došlého
pokus z 22 metrů mířil do pošmourané oblohy, ozval se hvizd rozhodčího Němce a šlo se smírně do
kabin.
I po obrátce se z oblohy snášely
dešťové kapky, ale počáteční aktivitu domácích to nenarušilo. Nejprve
si Divkovič poradil s centrem Leitla
a na druhé straně mířil zprava z 20

trenérům, Pavlovi i Martinovi, popřáli hodně štěstí. Já věřím tomu,
že spolupráce v nějaké formě s nimi
bude i nadále pokračovat. Zároveň
žádám o podporu našeho asistenta
Milana Matejky. K této záležitosti se
v průběhu týdne vyjádříme, jaké

Chocholoušek
Beránek
Nerad Bauer

Že letošní ročník České
fotbalové ligy bude mimořádně náročný, se přesvědčují jeho účastníci od
samého začátku soutěže,
kdy už po 2. kole přišel
první „anglický týden,“
neboli vložené 4. kolo,
které se hrálo ve středu
19. srpna. Domácí mužstvo
se muselo po sobotním
zápasu smířit se skutečností, že od něj po dvou
úspěšných kolech odešel
hlavní trenér a ikona českého fotbalu Pavel Horváth
a rovněž brankář Martin
Ticháček, kteří byly po
personálních změnách ve Viktorii
Plzeň povoláni, aby pracovali u
letošního vítěze Synot ligy. Mužstvo
proto v tomto zápasu vedl dosavadní asistent trenéra Milan Matejka.
Ten měl pro utkání k dispozici,
kromě Jirky Bárty, který doléčuje
zánět achilovky, dvacetičlenný kádr
hráčů.
Ze zatažené oblohy nejprve mrholilo, po zahájení zápasu začalo pršet
a déšť byl chvílemi poměrně vydatný, takže se hrálo na mokrém a
rychlém povrchu. Domácí byli po
celý první poločas aktivnější, svým
napadáním, vysunutým až před
šestnáctku soupeře, dělali mosteckým zadákům starosti s rozehrávkou hlavně Hradecký s Fořtem a i
ostatní hráči měli dobrý pohyb, z
čehož pramenila jejich převaha v
poli. Hosty při několika střelách
podržel brankář Divkovič, ale vyloženou šanci si žádné z mužstev
nevypracovalo. Po změně stran
zúročili domácí svoji převahu gólem
Čady a pak pomalu následovalo
obvyklé zalezení do obranné ulity,
iniciativy se ve vyklizeném středu
pole chopili hosté, kteří se až do
konce zápasu marně snažili ztéci
Šimanovu branku, ale do vyložené
šance je domácí obrana nepustila.

obchodní partnery, není tato zpráva
potěšující. Ale my se ji pokusíme
poctivou prací a dobrými výsledky
zvládnout. Věřím, že naše vzájemná
spolupráce s Viktorkou přinese
ovoce i fotbalovou radost. Všechny
naše fanoušky prosím, aby oběma

Hejda Gedeon Štefko
Bouška
Černý

jsem já celou věc nazýval, dostal
trhlinu a budeme se muset zabývat
tím, jak celou nastalou situaci vyřešit. Tato situace nepotěšila naše
hráče, kteří byli se spoluprací s
Pavlem Horváthem nadšeni. Samozřejmě
ani pro naše sponzory,

FK Baník Most: Divkovič - Chábera (73. Schön), Piroch, Heger, Šíša Štefko (46. Kotlan), Černý, Gedeon,
Bouška (73. Nobst), Hejda (88.
Weickert) - Hájek (65. Pikl). Trenér:
Robert Vágner.

Text a foto Vok
když máma zavolá, že jí něco bolí,
tak prostě dítě musí přijít pomoci.
Dneska jsme se museli probíjet
urputnou obranou soupeře a těch
70 minut bylo docela slušných, pak
jsme zase ztratili svůj klid a tempo.

Nepadají nám tam šance, stejně
jako v minulém zápasu nás zatím
vychytávají gólmani soupeře, ale
věřím, že to přijde a že si nějaké to
štěstíčko vybereme v nějakém jiném zápasu.“
Pavel Fořt, útočník Jiskry: „V
prvním poločasu jsme
měli velkou převahu,
měli jsme tak tři-čtyři
gólovky, které jsme
bohužel nedali a to pak
trošku ovlivnilo zápas.
Ve druhém poločasu se
nám podařilo dát první
gól, ale pak jsme zase
posledních 20 minut báli o výsledek.
Zápas jsme si dneska zbytečně
zkomplikovali, místo toho, aby
skončil 4:0, tak jsme se trápili do
konce a drželi výsledek 1:0. Ale

Ve třetím kole, čtvrtém hraném, zavítali fotbalisté Jiskry
Domažlice v ulici Bydlinského
na stadion Svépomoci do
Tábora, kde jím byl za soupeře domácí nováček ČFL, rezerva druholigového FC MAS
Táborsko. Jejich A mužstvo
mělo za sebou páteční jihočeské derby s Dynamem České Budějovice, proto mohl
domácí kouč Josef Pleticha
využít tři posily z A mužstva
trenéra Frňky. Domácí branku
hájil (cestovatel) Bojčuk, kterého dobře znají diváci na
Domažlicku v Kolovči, z jeho
půlročního působení v tomto
klubu. Domácí měli na svém
kontě cenný skalp, který budil
respekt, a to jednoznačné
vítězství nad favorizovanými
Jirny, hned v prvním kole 6:1.
Hostující kouč Matejka mohl
do sestavy postavit dvě posily
z Viktorie Plzeň mladíčky Aleše Matějů a Michala Mlynaříka. Naopak stále nemohl počítat, s motorem hry, univerzálem Jiřím Bártou. Cenné bylo,
že se v závěru utkání objevil
další zraněný hráč, Lukáš
Roubal.
Domácí vstoupili do zápasu ve
druhé minutě prvním rohem z
levé strany, se kterým si
Šiman poradil. Hosté odpověděli po akci Mlynaříka po levé
straně, kdy přihrál před branku Fořtovi, ale jeho střelu
Bojčuk vyrazil. Domažlice šli
do vedení v 19. minutě, když
Fořt ideálně středem vysunul
před vápno Došlého, který si
potáhl míč na levou stranu ze
13 metrů v pádu vypálil, míč
se odrazil od břevna za brankovou čáru a skončil v síti 0:1. Domácí se dostali do
svojí největší šance ve 37.
minutě, po centru Traoreho z
levé strany Stoszek z malého
vápna hlavou trefil břevno
Šimanovy svatyně. Ve druhém
poločase, hned v 53. minutě
využil Došlý pomalé malé
domů Froňka, vypíchl míč,
obešel vyběhnutého Bojčuka
po levé straně, nacentroval
před branku na Mužíka, pro
nějž už nebyl problém dorazit míč
do branky - 0:2. Domácí odpověděli
v 65. minutě, kdy se po levé straně
prodral Rabiňák, následovala rychlá
přihrávka na naběhnutého Dordiče,
který přízemní střelou do levého
dolního rohu nedal Šimanovi šanci 1:2. Domácí se tlačili před Šimana,

vyhráli jsme a toho si ceníme. Soupeře jsme do žádné šance nepustili
a naše hra dneska měla nějakou
stupňující tendenci , takže se to
zlepšuje a doufám, že do dalších
zápasů to bude čím dál lepší.“
Marek Hejda, hráč FK Baník
Most: „Jiskra držela mnohem víc
balón, my jsme se v
první půli posouvali mnohem víc bez míče až
poté, co padl gól jsme
začali hrát a byla to pak
vyrovnaná hra. Jeden gól
rozhodl. My máme mladé
mužstvo, hodně hráčů
teprve sbírá zkušenosti z
dospělého fotbalu, nevyhráváme
většinu soubojů a myslím si, že to
pro nás bude těžké…“
David Čada, záložník Jiskry:

„Oba poslední zápasy
byly těžké a my jsme si
je sami zkomplikovali
když jsme neproměnili
velké množství šancí a v
závěru jsme pak zbytečně strachovali o
výsledek. My jsme věděli, že v Mostě hrají
mladí, běhaví kluci a je tam Gedi,
který je zkušený a diriguje to tam,
takže jsme čekali, že nás nečeká nic
jednoduchého. Škoda začátku, kdy
jsme měli dvě stoprocentní šance,
Forďák trefil tyčku… Tam kdybychom dali gól, tak by to asi vypadalo ještě o něco jinak, no a v druhé
půli jsem mohl přidat pojistku na
2:0 já, ale nepochopím, jak jsem to
mohl netrefit…! Ale uhráli jsme to a
je to důležité vítězství, protože

každý zápas je těžký. Letošní sezóna bude dlouhá, ale já to mám rád,
protože já raději hraji, než trénuji...
S úctou k Mostu si dovolím říci,
Táborsko bude asi o něčem jiném,
že budou posílení druholigovými
hráči z áčka, které hraje už v pátek
a budeme muset víc zabrat a snad
už proměníme víc šancí a nebudeme se strachovat a něco tam odsud
přivezeme… Já jsem přišel do Domažlic na poslední chvíli a zatím
jsem tady spokojený. Máme osm
bodů nebo kolik, město je hezké a u
mančaftu to mám lehčí protože
jsem se předtím už znal se čtyřmi
kluky, s dalšími pěti-šesti už jsme
proti sobě hráli, takže si myslím, že
mě kluci vzali docela dobře a žádný
problém tady nemám.

četnější soutěže v České
republice. Jiskra má
příští týden zápasovou
pauzu, protože se hraje
2. kolo Mol cupu, ze
kterého vypadla. V neúplné tabulce ji patří první
místo. Dalším soupeřem
jí bude opět ve středu 2.
září SK Benešov v rámci
vloženého 17. kola.
Branky: 19. Došlý - 0:1;
52. Mužík - 0:2 - 64.
Dordič - 1:2 - 79. Bauer
- 1:3.
Rozhodčí:
ŠedivkaDujsík- Brychta.
ŽK: 2:4 75. Kočí, 90+2
Froněk - 11. Matějů, 58.
Nerad, 66. Bauer,74.
Došlý.
Diváků hlášeno: 260
skutečně cca :100.
FC MAS Táborsko B:
Bojčuk – Běloušek (69.
Peterka), Chotovinský,
Smetana, J. Rabiňák –
Dordič (84. M. Rabiňák),
Turek (38. Bakule), Traore (88. Nohava), Kočí
(84. Novák), Froněk –
Stoszek. Trenér: Josef
Pleticha
Jiskra
Domažlice:
Šiman – Chocholoušek,
Nerad, Bauer, Matějů –
Mlynařík (66. Leitl), Mužík, Čada (90+1. Javorský), Hradecký (77.
Roubal), Došlý (83. Beránek) – Fořt (89.
Braun). Trenér: Milan
Matejka

Michal Mlynařík Jiskra Domažlice záložník: "Nebylo to
lehké utkání, soupeř nebyl vůbec
špatný. Přesto si myslím, že jsme
měli více ze hry a úvodní šance
patřily nám. Jednu z nich využil
Došlý, to nám pomohlo. V druhém
poločase jsme přidali druhou branku, která nám možná trochu
„uškodila,“ zalezli jsme a dostali gól
na 2:1. Naštěstí jsme na to zareagovali třetím gólem a to soupeře
položilo. Já nastoupil do zápasu po
delší době kvůli nemoci a hlavně
druhý poločas už to bylo znát. Jinak
si myslím, že jsme odehráli dobrý
zápas."
Aleš Matějů obránce Jiskra
Domažlice: "Samozřejmě, že jsem
rád že mám nějaké zápasové vytížení. Domažlice jsou kvalitní tým,
který patří mezi nejlepší týmy ve
třetí lize a mě se hrálo dobře, některé kluky tam znám a hrál jsem s
nimi, takže to bylo všechno dobré.
Jsem rád, že jsme dneska zvítězili“.
Adam Beránek obránce Jiskry
Domažlice: ,,První
poločas jsme hráli
výborně,
soupeře
jsme nepustili do
žádné větší šance.
Hráli jsme dobře jak
kombinačně,
tak
pozičně. Odměnou
byla
naše
první
branka.
Začátek
druhého
poločasu
vypadal podobně, ale postupem
času jsme soupeři dávali víc prostoru a taky jsme na to skoro doplatili.
Nakonec jsme ale utkání zvládli.
Makali jsme jeden za druhého,
nenechali nic náhodě a zápas dotáhli do vítězného konce. Čekal
jsem , že nastoupí víc hráčů z jejich
Áčka. Překvapení se jinak nekonalo,
věřil jsem, že vyhrajeme."
Dominik Hradecký záložník
Jiskra Domažlice:
"První poločas jsme
plnili co jsme si řekli
a nenechali soupeře
kombinovat
přes
střed hřiště, ten
musel volit dlouhé
nákopy se kterými si
naše obrana poradila. Bohužel jsme
využili jenom jednu
šanci a do druhé půle jsme šli za
stavu 0:1 s tím, že budeme pokračovat v aktivní hře. To se nám moc
nevedlo, soupeř začal kombinovat
ve středu hřiště a my zbytečně
ztráceli balony. Přesto jsme si vytvořili šance, nenechali Táborsko
zvrátit stav zápasu a zaslouženě

Pozápasové reakce:

ale neúspěšně. Hřebíček do Táborské rakve zaklepal Mužíkův přesný
roh z levé strany na přední tyč, kde
Domažlická věž Marek Bauer hlavou nedal Bojčukovi šanci a upravil
na konečných 1:3. Domažličtí hráči
tak mají na svém kontě 11 bodů
což je velmi pěkný start do nejpo-

Jaroslav Nerad obránce Jiskry Domažlice:
"Bylo to pro nás velmi
dobré utkání, ve kterém
jsme si vytvořili hodně
šancí. Čekali jsme, že
Tábor bude hrát v silnějším složení mužstva. První poločas
byl z naší strany
lepší. Soupeř, když
snížil na 1:2, tak
chvíli byl lepším
mužstvem, ale my
jsme z rohového
kopu zvýšili na 1:3
a bylo po zápase.
Dneska jsme, jako
jeden bojovali. Od domácích jsem
čekal lepší kvalitu na míči. V dalším
kole hrajeme s Benešovem, od
kterého nevím co čekat, protože
jsem v ČFL doposud nehrál."
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