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Neděle 13.9.2015 od 17.00 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.
Řídí rozhodčí: Ladislav Benedikt - Václav Němec, Miroslav Průcha. Delegát FAČR: Daniel Tereba.

Neděle 13.9.2015 od 17.00 hodin na stadionu v Rokycanech.
Další kolo: FK Tachov - J. Domažlice, středa 16.9.2015 od 17.00 hodin.
Viktoria Žižkov - J. Domažlice, neděle 20.9.2015 od 10.15 hodin.
J. Domažlice B - Slavoj Mýto, neděle 20.9.2015 od 16.30 hodin.

Vložené 17. kolo české fotbalové
ligy svedlo ve středu na domažlickém trávníku na Střelnici průběžně
druhý celek domácích s posledním
mužstvem tabulky, kterým byl SK
Benešov. Zdánlivě jednoznačná
záležitost však ve fotbale, který dle
slov klasika „nemá logiku,“ se i
tentokrát vyvinula zcela jinak, než si
domácí fanoušci a funkcionáři přáli.
Po přesvědčivém prvním poločasu,
kdy domácí soupeře jasně přehrávali a pouštěli jej před svou šestnáctku jen výjimečně, za což si
vysloužili dvougólové vedení, přišla
ve druhé půli ledová sprcha. Hostům zřejmě o přestávce trenér naordinoval velmi účinné
„Zákostelského kapky“ a hráči vědomi si, že ve výkonu z první půle
nemohou pokračovat, nastoupili na
trávník jako mnohem pohyblivější,
agresivnější a odvážnější soupeř. Co
se dělo v kabině domácích můžeme
jen spekulovat, ale faktem je, že
Jiskra nastoupila na trávník s přesvědčením, že v duchu první půle
už zápas dohraje a na zásadní změnu ve hře soupeře nestačila vůbec
zareagovat. Těsně presovaní hráči
najednou ztráceli mnoho míčů,
běhavý a důrazný soupeř získal s
úvodním hvizdem druhé půle kontrolu nad středem hřiště, a když
zahodil zbytečný respekt z domácí
obrany, která byla příliš ofenzívně
laděná na to, aby stačila pokrýt
rychlonohé nájezdy před Šimana,
bylo pro domácí zle nevesele. Syndrom „úvodu druhé půle“ na domácí
sedl jako deka a tak, jako už v
mnoha zápasech předtím hráči
Jiskry tuto část hry totálně nezvládli, čehož hosté využili a během
deseti minut otočili stav utkání na
2:3! Rychlé vyrovnání sice domácí
nabudilo, ale přes téměř trvalý tlak
do konce zápasu už další recept na

zdolání Tetourovy branky nenašli.
Pokud si hráči neuvědomí, že i proti
papírově slabšímu soupeři musí
„jezdit po zadku,“ protože vítězství
jim samo do klína nespadne, zapomenou na profesorský fotbal bez

ru zleva hlavičkoval Fořt vedle pravé Tetourovy tyče. V 5. minutě
stačil hosté srazit Došlého pokus
zpoza šestnáctky na roh a o dvě
minuty později zamířil mimo benešovskou branku Mlynařík. O tři mi-

šťávy a nasazení, není tímto výpadkem nic ztraceno, ale pokud budou
stejné chyby donekonečna opakovat, mohou na sen o postupu zapomenout. Mizérie pro Jiskru pokračovala i v následné Berbrově ruletě a
tak si ve středečním odpoledni hosté překvapivě odvezli z půdy horkého papírového favorita dva cenné
body!
Od úvodního hvizdu rozhodčího
Drábka hráli prim domácí, protože
soupeř toho z fotbalové abecedy
příliš nepředváděl. V úvodní minutě
benešovští vyřešili nepřehlednou
situaci před svou brankou a o dvě
minuty později po Mlynaříkově cent-

nuty později našel dloubáčkem
domácí Fořt nabíhajícího Čadu, ten
se sice uvolnil, ale jeden z hostů mu
skluzem vypíchl míč na roh. Hosté
poprvé navštívili Šimana ve 14.
minutě, ale Zákostelského tr. kop
mířil vysoko. Po čtvrthodině hry se
blýskl hostující brankář Tetour po
Fořtově střele z 20 metrů, mířící k
jeho pravé tyči, když míč vytlačil na
roh. V 18. minutě našel domácí
Beránek Kučeru, který napřáhl z 18
metrů a i tentokrát výborným zákrokem Tetour míč vytlačil na tyč,
aby následně skončil mimo branky.
Ve 21. minutě si na rohový kop
Mužíka naskočil Nerad, ale hlavou
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míč usměrnil z 8 metrů vedle pravé
Tetourovy tyče. O tři minuty později
oslovil Mužík dloubáčkem nabíhajícího Došlého, ale výborně vyběhnuvší
Tetour šanci domácího kanonýra
zmařil. Tlak domácích vyústil ve
vedoucí branku v 28. minutě, kdy
Čadova přihrávka prošla hostující
obranou k Došlému a ten ze 12
metrů prostřelil vybíhajícího Tetoura
– 1:0. Na branku odevzdaně hrajících hostů se valil útok za útokem,
ale jeden Beránkův centr skončil
rohovým kopem a druhý poslal
hlavou ze 12 metrů nad benešovskou branku Bauer. Hosté se osmělili ve 34. minutě, ale Žák, střílející z
18 metrů mířil vysoko. O dvě minuty později po Mužíkově rohovém
kopu v boji o míč fauloval domácí
Braný domažlického Bauera a byl na
světě pokutový kop, který s přehledem proměnil Fořt – 2:0. Ve 39. si
s tr. kopem benešovského Skopce
poradil nudící se domácí gólman
Šiman a vzápětí museli hosté za
cenu rohového kopu zastavit nebezpečný průnik a centr Mlynaříka
zleva, po Mužíkově přihrávce. Domácí kapitán rozehrál rohový kop
na hranici malého vápna, kde vznikl
velký závar, prosadit se tam snažil
Fořt, ale Tetour výborně jeho dorážku zblízka zblokoval a hosté se
odkopem osvobodili. Před obrátkou
stačili ještě domácí proniknout Chocholouškem po pravé straně, ale
jeho centr usměrnil hlavou Čada
nad benešovskou branku a poté
skončil Čadův centr zleva opět rohovým kopem, ze kterého však pro
Jiskru nic nevykvetlo.
V úvodu druhé půle přišel pro domácí šok. Hosté zjistili, že dosavadní způsob hry by vedl k vysoké
prohře a tak narukoval na hřiště
mnohem běhavější, agresivnější a
útočně drzejší, což domácí zjevně

zaskočilo. Najednou jim chyběl čas
na rozehrávku, byli u míče o krok
později, a když hned první akci
hosté ve 47. minutě přetavili po
průniku Micky a centru zprava v
kontaktní gól, který vstřelil u vzdálenější tyče zblízka nehlídaný Žák, byli
na kolenou – 1:2. Soupeř ovládl
střed hřiště a pro změnu on bušil do
nekoncentrované domažlické obrany. Domácí sice odpověděli akcí
Kučery, který našel Fořta, ale ten
stál v ofsajdu a jeho pokus stejně
skončil v Tetourově náruči. Běžela
52. minuta, když se špatně bráněný
hostující Turek pěkně uvolnil a střelou z otočky z 15 metrů našel pravou Šimanovu šibenici – 2:2. Domácí sice reagovali aktivně, ale Beránkův centr zleva skončil rohovým
kopem, po němž hosté uhasili i
závar před svou brankou. V 56.
minutě se po rychlé akci dostal do
zakončení hostující Čapek a protože
v této fázi hry „tam hostům spadlo
do čeho kopli,“ míč se otřel o jednoho z hráčů tak, že doplachtil přesně
do pravé šibenice domažlické branky 2:3! Domácí se prezentovali
Leitlovou střelou zleva, která benešovskou branku přelétla, ale v 59.
minutě se po Došlého rohovém
kopu v závaru před Tetourem nejlépe zorientoval Bauer a zblízka dopravil míč do sítě - 3:3. Domácí tedy
v této chvíli zbývalo relativně dost
času na druhé otočení výsledku. Oni
se o to i snažili, opět převzali iniciativu, ale akce Kučery, či Došlého
skončily pouze rohovým kopem, po
němž nebyla úspěšná hlavička Nerada, ani jeho následný volej z 8 metrů, protože míči vždy stál v cestě
soupeř. Hosté sympaticky nejen
bránili, ale snažili se rovněž útočnou
aktivitou strhnout konečné vítězství
na svou stranu. V 75. minutě domácí odvrátili tr. kop Skopce a o dvě
minuty později skončila akce Večery
rohovým kopem. Pět minut před
koncem stačil hostující Brankář
Tetour s pomocí Turka zneškodnit
střelu, či centr Bauera a vzápětí si
hosté oddychli, když byl v závaru
před jejich brankou odpískán útočný
faul domácích a dosažený gól proto
nebyl uznán. V 88. minutě si na
Leitlův centr zleva naskočil marek
Bauer, ale hlavou zamířil zpoza
malého vápna vedle vzdálenější tyče
benešovské svatyně. Když pak Hradeckého centr zprava nasměroval
ve skluzu Čada mimo soupeřovu
branku a Chocholouškův tr. kop
srazili hosté na roh, ozval se závěrečný hvizd rozhodčího Drábka a šlo
se na penalty.
I v nich se domácí ujali vedení, když
ve 3. sérii vychytal Šiman Zákostelského, ale vzápětí se totéž povedlo
Tetourovi v duelu s Čadou. Ve čtvrté sérii Šiman zneškodnil pokus
Večery a pro domácí to vypadalo
dobře. Jenže v rozhodující páté sérii
nepřekonal benešovského gólmana
Roubal a pokračovalo se dál. Roz-

V pátém kole fotbalového krajského
přeboru Plzeňského kraje se v
okresním derby představilo na domažlickém trávníku mužstvo FK
Holýšov. Oba celky dělil jen bod,
když Holýšov jich nasbíral 8 a trůnil
na 6. místě tabulky, zatímco rezerva
Jiskry Domažlice měla o bod méně
a patřila jí 8. příčka. Utkání proto
nemělo jasného favorita a více než
stovka diváků se mohla těšit na
vyrovnaný souboj. Domácí, kteří
byli po většinu zápasu aktivnější, se

luštění přišlo v sedmé sérii, kdy
Tetour vychytal Hradeckého a plusový bod zamířil do Benešova.
Branky: 28. Došlý, 37. Fořt PK, 59.
Bauer - 47. Žák, 52. Turek, 56.
Čapek.
Řídili: Drahoslav Drábek - Dominik
Starý a Dan Vodrážka. ŽK: 1:2 (79.
Čada - 41. Žák, 92. Tetour). Diváků:
422.
Jiskra Domažlice: Šiman - Chocholoušek, Bauer, Nerad, Mlynařík
(52. Leitl) - Došlý (69. Roubal),
Mužík, Kučera (81. Hradecký), Beránek - Fořt, Čada. Trenér: Milan
Matejka.
SK Benešov: Tetour - Večeřa,
Braný, Zákostelský, Vrňák - Micka
(78. Vokoun), Čapek, Skopec (92.
Šíma), Žák, Balata (90. Rejhon) Turek (87. Svoboda). Trenér: Luboš
Zákostelský.
Pozápasové reakce:
Trenér Jiskry Milan Matejka:
„Bylo to utkání dvou různých poločasů. V prvním naše jednoznačná
převaha, dali jsme dvě branky a

dokázali v útoku prosadit, zatímco
hosté byli v ofenzívě naprosto sterilní a Švihoříkovu branku vážněji
neohrozili, což bylo rozhodující pro
konečné skóre zápasu.
Ve vlažném a oťukávacím úvodu
zápasu zaujala 6. minuta, kdy se po
chybě hostujícího Kubiny zmocnil
míče domácí Bláha, který šel sám
proti brankáři Faltusovi, ale z 10
metrů obstřelil nejen tělo vybíhajícího gólmana, ale o kousek minul i

myslím si, že Benešov dobře bránil,
těžko jsme se k nim
dostávali a těch
šancí tam zase až
tolik nebylo. Dá se
říci, že jsme vytěžili
asi to, co se vytěžit
mělo.
Tím
bych
udělal za prvním poločasem tečku,
kluky můžu pochválit i když nám asi
trošku Benešov pomohl tou svojí
pasivitou a věčným zdržováním, kdy
se nám pak těžko rozjíždělo do
tempa. Dali jsme dvě branky, byli
jsme na koni a ten zápas se měl
vyvíjet jinak. V kabině jsme si svoje
řekli, aby nám tam nepřišla zase ta
naše čtvrthodinka. Samozřejmě
stav2:0 je nejošidnější. To už každý
vidí že už se vyhraje, jak je to jednoduché a že jim dáme dalších pět
gólů, ale není to prostě pravda.
Hráči na to byli o poločase upozorněni, říkal jsem jim, že stačí jeda
jediná nepovedená naše akce, brejk
soupeře, ze kterého sníží a přijde
nejistota… Je potřeba hrát vzadu
jednodušeji zase se chytit, soupeř
musí honit míč, my si vyčkáme, ale

jeho levou tyč. Poté hra sklouzla do
opatrné, nezáživné pasáže, kdy se
oba týmy více soustředily na to
neudělat chybu. Až v 16. minutě
rozehráli aktivnější domácí tr. kop,
ale tečovaný míč skončil ve Faltusových rukavicích. O tři minuty později se odražený míč dostal k domácímu Buršíkovi, ale jeho střela zpoza
šestnáctky se odrazila od bránícího
soupeře ke Špírkovi, který z 18
metrů holýšovskou branku přestřelil. Ve 23. minutě zastavil rodící se
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myslím, že to netrvalo ani deset
minut a dostali jsme tři branky! Pro
mě je to velké zklamání na místě
některých hráčů. Nechci je jmenovat, mluvil jsem s nimi. Každý z nich
si musí sáhnout do svědomí jestli to
odkopal tak, jak to měl odkopat.
Když se mi nedaří, tak vezmu jednoduše nahoru, postaví se deset lidí
do bloku ať nás soupeř zase dobývá. Tak to dělal Benešov. Řekl bych,
že patnáctiminutová bojovnost a
běhání vynesly Benešovu dva body.
Pokutové kopy, to už je taková
loterie, ve které jsme měli dobře
našlápnuto a mohli jsme uhrát alespoň dva body, ale to už je taková
hra vabank. My jsme ty body ztratili
na hřišti. Zkousávám to těžce. V
následujícím zápasu v Převýšově
budu spokojený pouze pokud se
tam vyhraje. Převýšov jsme vidě a
herně máme rozhodně na víc než je
Převýšov, o tom nebudu s nikým
diskutovat, ale je tam malé hřiště.
To znamená, že se zase bude rozhodovat v soubojích, agresivitě, v
důrazu a napadání a pokud k tomu
budou někteří hráči přistupovat jako
dneska, tak zase nemusí dopadnout
dobře. Teď je to trochu o „hlavě“ a
nebát se když už něco dostanu, tak
taky něco rozdat, ale v mezích fair
play. Fotbal se bez důrazu a správné mužské tvrdosti hrát nedá. To
vás prostě přetlačí i slabší mančaft,
což se dneska jasně ukázalo. My
jsme byli herně naprosto lepší, na
body jsme vyhráli stoprocentně, ale
tady se hraje na branky a ty Benešov vstřelil tři jako my, tak byla
remíza.“
Petr Mužík, kapitán Jiskry:
„Zápas jsme měli dobře rozehraný,
v první půli jsme dominovali, škoda,
že jsme dali jenom dva góly, protože kdybychom přidali
třetí, tak by s z toho
Benešov nezvedl. Co
se stalo na začátku
druhé půle, to si ani
nedovedu vysvětlit,
protože jsme si říkali
v kabině, že musíme
hrát
stejně…
Asi
přišlo zase nějaké
podcenění, že jsme si asi mysleli, že
to půjde samo a Benešov nás potrestal takovým prvním, náhodným
gólem, třetí byl tečovaný… Pak jsme
to naštěstí vyrovnali a penalty už
jsou taková loterie, opakuje se to,
co se stalo loni. To selhání bylo
spíše v nás, než v Benešovu. Prostě
jsme se asi uspokojili, mysleli jsme,
že se porazí sami, že už to jenom
dohrajeme… Když dal Benešov první
gól, tak vycítil šanci, pak jim to tam
napadalo a my jsme byli rádi, že
jsme to dovedli do remízy... Škoda
té šance na konci, mohlo se to ještě
úplně otočit. Kdybychom dneska
vyhráli, mohli jsme jet do Převýšova
s čistou hlavou, ale takhle tam musíme vyhrát nebo alespoň získat dva
body.“

Vok, J. Pojar - JiskraTV

šanci hostů odpískaný ofsajd a o
šest minut později se diváci dočkali
prvního gólu zápasu. Lešek zatáhl
míč po levé straně, centrem našel
volného Lucáka, na jehož volej z 10
metrů byl Faltus krátký – 1:0. Domácí byli pořád aktivnější, ale Javorského tr. kop skončil pouze rohovým kopem, z něhož domácí nic
nevytěžili a s tr. kopem Lukáše si na
druhé straně poradil Švihořík. Ve
36. minutě si za zbytečný faul ve
středu hřiště vykoledoval žlutou

kartu hostující Hamerník a protože
to byla v pořadí již druhá, uviděl
hříšník i kartu červenou a šel do
sprch. Poté si s Lucákovým centrem
poradil holýšovský gólman Faltus a
čtyři minuty před obrátkou stačili
hosté vyřešit nepřehlednou situaci
před svou brankou. Ve 42. minutě
našlápl k dlouhému sólu domácí
Špírek, který se před šestnáctkou
vyhnul obráncům, ale jeho střelu
Faltus zneškodnil. V samotném
závěru poločasu ubránil hostující
Kubina pronikajícího Lucáka jen za
cenu rohového kopu, který zprava
rozehrál Špírek na hlavu Kubra, ale
ten nasměroval míč z 8 metrů jen
do náruče holýšovského brankáře.

vzápětí si s Šimkovým centrem
poradil Švihořík. O šest minut později vyzkoušel pozornost Faltuse
střelou zpoza šestnáctky domácí
Špírek a v 70. minutě se po chybné
„malé domů“ v podání Trhlíka dostal k vypíchnutí míče před Faltusem Bláha, ale nestačil jej usměrnit
do odkryté branky. Naposledy se
skóre měnilo o minutu později, když
svoji akci zakončil vydařenou střelou do pravé holýšovské tyče, od níž
se míč odrazil do sítě, Lucák – 3:0.
Když se domácí ubránili dvěma
centrům do své šestnáctky, a centr
domácího Buršíka byl sražen na roh,
začala být hra drobena střídáními a
fauly. K vidění byl už je tr. kop
hostujícího Lukáše, směřující pod
levou Švihoříkovu šibenici, ale domažlický gólman míč za svá záda
nepustil a v samotném závěru vyzkoušel holýšovského gólmana
střelou z 20 metrů domácí Lucák.

Úvod druhého poločasu byl v poli
vyrovnaný, ale domácí měli šanci
hned po zahájení hry, když Bláha
sebral míč váhajícímu hostujícímu
gólmanovi, ale stačil jej v pádu
usměrnit pouze vedle pravé tyče
holýšovské branky. Poté si se dvěma centry hostů bez větších problémů poradil domažlický gólman Švihořík a když se pěkně uvolnil hostující Černohorský, trefil zpoza šestnáctky pouze tělo bránícího Koreluse, aby odražený míč následně
poslal vedle domažlické svatyně
Kubina. Domácí odpověděli v 53.
minutě, kdy svůj průnik po pravé
straně zakončil Špírek střelou ke
vzdálenější tyči a zvýšil stav utkání
na 2:0. Hosté vyrovnali hru ve snaze o kontaktní gól a tak o tři minuty
později si po přihrávce Lukáše dlouho rovnal míč ke střele hostující
Valachovič, ale jeho pokus z 20
metrů domácí odvrátili. V 62. minutě se dostal ke střele holýšovský
Kraus, ale trefil jen tělo soupeře a

Branky: 24., 71. Lucák, 53. Špírek.
Rozhodčí: Janda - Červený, Fillinger. ŽK: 4:3, ČK: 0:1 (36. Hamerník po 2 ŽK). Diváků: 150.
J. Domažlice: Švihořík - Kalný (64.
Pavlíček), Kubr, Korelus, Lešek Lucák (88. Hojda), Javorský (64.
Vísner), Černý, Bláha (71. Copák),
Špírek (78. Štěpán) - Buršík. Trenér: Martin Steinbrücker.
FK Holýšov: Faltus - Šimka, Baxa,
Trhlík, Lukáš (80. Dotzauer) - Šobr
(69. Zavadil), Černohorský, Hamerník, Kubina (58. Kraus) - Jeniš,
Valachovič (74. Kaas). Trenér: Karel
Míčka.

Vok

Domažlická Jiskra byla v Převýšově
od začátku nebezpečnější, jenže
neproměnila ani ty nejvyloženější
příležitosti a brala nakonec jen bod
za bezbrankovou remízu, když neuspěla v penaltovém rozstřelu.
Ve 13. minutě propadl rohový kop
na osamoceného Hradeckého, ten
však pálil z první těsně vedle. Domažlický brankář Šiman byl dlouho
bez práce, neboť snažení domácích
končilo většinou před šestnáctkou
dobře bránící Jiskry. Až po půlhodině zápasu provázeného poměrně
silným větrem střílel nebezpečně
Sedláček. Závěr první půle už zase
patřil hostům. Jejich snaha vygradovala těsně před přestávkou, kdy
se v největší šanci úvodního dějství
ocitl hlavičkující Čada, ale domácí
gólman Petr hostům překazil gólovou radost.
Druhý poločas začal šancí domácího
Labíka, kterého ale defenziva hostů
včas obrala o balon. Vzápětí Převýšovu „pomohla" pomezní a Fořtův
gól nebyl uznán pro ofsajd. V další
dobré příležitosti se ex-ligový kanonýr v dresu Domažlic ocitl po hodině hry, kdy jej centrem ze strany
našel Leitl, jenže domácí brankář
vyběhl včas. Další slibnou šanci měl
Fořt v 75. minutě, ale hlavičkoval
pouze do rukavic připraveného
gólmana. Převýšovští zahrozili o tři
minuty později. Petrus po centru
Javůrka mířil ve skluzu těsně vedle.
Další jasnou gólovku Chodů zmařil
hrdina v brance domácích v 84.
minutě, kdy vyrazil dobře mířenou
hlavičku a při následné dorážce
hostů mu pomohla tyč. V samém
závěru po Fořtově pokusu zadrnčelo
díky Petrově dalšímu dobrému zá-

kroku břevno.
Po bezbrankové remíze došlo na
rozstřel. V nich domácí brankář Petr
podtrhl svůj výkon z předešlých
devadesáti minut a vychytal Fořta a
Beránka. Domácí tak díky němu
získali druhý bod za výhru 4:2 na
penalty.
SK Převýšov: Petr – Doležal, Jarkovský, Chleboun, Špidlen, To.
Labík (71. Urbanec), Kopáč, Vobejda, Javůrek (86. Týfa), Sedláček,
Petrus.
Jiskra Domažlice: Šiman – Chocholoušek, Nerad, Bauer, Mužík,
Beránek, Čada, Došlý (90.

Špírek), Fořt, Leitl (62. Roubal),
Hradecký (69. Braun).
ŽK: 1:0 (69. Vobejda). HR: Ginzel –
Rais, Šulcová. Diváci: 220.
Ohlasy po zápasu :
Trenér Milan Matějka, Jiskra
Domažlice: „Úzké a krátké hřiště,
zahuštěná obranná polovina, pozorně a důrazně bránící soupeř. Přestože jsme byli po celé utkání lepším
týmem, těžko jsme se prosazovali
naší kombinační rozehrávkou, byli
jsme málo odvážní v křídelním prostoru a na můj vkus jsme kazili
hodně jednoduchých přihrávek. V
průběhu týdne jsme věnovali velkou
pozornost standardním situa-
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cím, které měly být rozhodující pro
výsledek utkání. Bohužel tutovku
Čady a Nerada domácí brankář Petr
neuvěřitelně vytáhl z brankové čáry
a ani břevno Fořta a tyč aktivního
Čady nás nepotěšily. Branka Fořta
neplatila pro těsný ofsajd a neujalo
se ani zakončení Mužíka, Hradeckého či Došlého. Výborný výkon domácího brankaře Petra gradoval
chycením dvou pokutových kopů po
devadesáti minutách hry, a tak
druhý bod zůstal v Převýšově."
Útočník Pavel Fořt, Jiskra Domažlice: „Zápas byl velice náročný,
ztěžoval ho silný vítr. V první půli
jsme měli tak tři dobré šance na to
vstřelit gól. Druhý poločas to samé,
ale pro mě nejlepší hráč domácích
gólman Petr vše vychytal. Chtěl
bych pochválit naši obranu, která
kromě asi jedné větší šance domácí
k ničemu nepustila. Byl to bojovný
zápas na úzkém hřišti s velkým
větrem, ale byli jsme na to připraveni. Jen škoda, že nám to tam
nepadlo.
Hřiště bylo dobré, ale úzké. A penalty? Teď jsme na ně dvakrát
prohráli, budeme je muset více
trénovat. Já jsem ji špatně trefil,
chtěl jsem více doprostředka nahoru, bohužel se mi to nepovedlo."
Trenér Tomáš Hrabík, SK Převýšov: „Hrálo se bojovné utkání s
minimem šancí na obou stranách.
Hosté si vytvořili dvě, ale nás v
obou případech podržel brankář
Petr. I my měli pár gólových příležitostí, ale ani jeden tým nedokázal
rozhodnout v normální hrací době.
V penaltové loterii jsme byli úspěšnější. Se dvěma body jsme velmi
spokojeni."

Zdroj: Domažlický deník.

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

3. kolo:
Benešov - Benátky nad Jizerou 0:0
Loko VLTAVÍN - Štěchovice 2:0 (1:0)
(0:0) Pen: 8:9
Táborsko B - Domažlice 1:3 (0:1)
Brozany - Union 2013 2:0 (1:0)
Tachov - Čáslav 4:2 (2:2)
Most - Dobrovice 2:1 (0:0)
Králův Dvůr - Union 0:0 (0:0) Pen: 5:4
Kolín - Písek 1:3 (1:2)
Převýšov - Jirny 1:3 (0:3)
ZÁPY - Benátky n.Jizerou 2:2 (2:1) Pen: 3:2 6. kolo:
Benešov - Chrudim 1:4 (1:0)
Sobota 12.9.:
Brozany - Dobrovice 2:1 (1:0)
Písek - VIKTORIA ŽIŽKOV
Most - Písek 1:1 (1:0) Pen: 1:4
Chrudim - Loko VLTAVÍN
Kolín - VIKTORIA ŽIŽKOV 2:1 (0:1)
Dobrovice - Převýšov
Neděle13.9.:
5. kolo:
Benátky nad Jizerou - Jirny
Loko VLTAVÍN - Čáslav 5:0 (2:0)
Domažlice - Kolín
Tachov - ZÁPY 4:1 (3:0)
Štěchovice - Most
Králův Dvůr - Chrudim 0:1 (0:0)
Čáslav - Brozany
Táborsko B - Štěchovice 2:0 (2:0)
ZÁPY - Králův Dvůr
Převýšov - Domažlice 0:0 (0:0) Pen: 4:2
Benešov - Tachov
VIKTORIA ŽIŽKOV - Jirny 0:1 (0:0)

4. kolo:

FC Dynamo H.Týn - Přeštice A 1:5 (1:2)
SK Slavia Vejprnice - Start Luby 1:0 (0:0)
SK Rapid Plzeň - SSC Bolevec 1:0 (1:0)
TJ Zruč - Jiskra Domažlice B 0:1 (0:1)
TJ Sokol Lhota - FC Chotíkov 3:7 (1:4)
TJ Sušice - FK Svéradice 5:1 (1:1)
FK Holýšov - TJ Rozvadov 1:2 (1:2)
FC Rokycany - Slavoj Mýto A 4:0 (1:0)
5.

kolo:

TJ Rozvadov - FC Rokycany 5:1 (2:1)
Jiskra Domažlice B - FK Holýšov 3:0 (1:0)
Slavoj Mýto A - TJ Sokol Lhota 1:1 (0:1)
Pen: 3:4
Přeštice A - TJ Zruč 0:0 (0:0) Pen: 1:2
SSC Bolevec - TJ Sušice 2:2 (2:1) Pen: 4:2

FC Chotíkov 1932 - SK Slavia Vejprnice 2:2 (1:1) Pen: 3:4
Start Luby - SK Rapid Plzeň 3:2 (1:2)
FK Svéradice - FC Dynamo H.Týn 0:2
(0:0)
6. kolo:

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SK Slavia Vejprnice
SŠ Plzeň
FC Rokycany
FK Tachov
TJ Sušice
TJ ZČE Plzeň
Jiskra Domažlice
SENCO Doubravka
TJ Přeštice
SK KLATOVY 1898
SK RAPID PLZEŇ

3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
1
2
3
3

4:2
8:1
6:3
6:5
5:3
13:3
5:6
4:4
6:8
3:8
0:17

8
6
6
6
5
4
4
3
3
0
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jiskra Domažlice
FC Rokycany
TJ Přeštice
SŠ Plzeň
SK KLATOVY 1898
TJ ZČE Plzeň
SENCO Doubravka
FK Tachov
SK RAPID PLZEŇ
TJ Sušice
SK Slavia Vejprnice

3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3

3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0 0 13:3
0 0 15:8
0 1 8:2
0 0 5:4
0 2 15:12
0 1 8:2
0 1 5:1
0 2 6:13
0 2 3:13
0 3 2:12
0 3 3:13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jiskra Domažlice
Slavia Vejprnice
TJ Přeštice
TJ ZČE Plzeň
OKULA NÝRSKO
TJ START LUBY
SK KLATOVY 1898
TJ Sušice
TJ Baník Stříbro
FK Tachov
TJ Košutka Plzeň
FK Horažďovice
SENCO Doubravka
FK Nepomuk
FC Dynamo H. Týn

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
4
4

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

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

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

26:0
27:10
17:8
14:8
16:10
10:6
12:4
13:16
18:16
13:12
12:15
9:30
7:14
4:24
0:25

14
13
10
10
9
9
7
7
6
6
6
5
3
0
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Slavia Vejprnice
TJ Sušice
SK KLATOVY 1898
TJ Baník Stříbro
Jiskra Domažlice
SENCO Doubravka
FK Tachov
TJ START LUBY
FC Dynamo H. Týn
FK Nepomuk
OKULA NÝRSKO
TJ ZČE Plzeň
TJ Košutka Plzeň
TJ Přeštice
FK Horažďovice

5
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
5
5

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

0 0 21:15 15
0 0 16:3 14
0 0 20:8 12
0 0 16:5 12
0 2 25:11 9
0 1 16:9 9
0 2 14:10 9
0 3 13:14 7
0 2 9:10 6
0 3 8:9
3
0 3 3:9
3
0 4 5:16 2
0 4 12:23 1
0 5 14:26 0
0 5 4:28 0

9
9
6
5
4
3
3
3
3
0
0

6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
5
6
6
5
5
5
5
6
5
6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

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

13:5 17
12:7 14
13:3 13
11:7 13
6:3 12
12:7 11
14:11 11
11:9 10
7:6 10
9:12 9
8:5 8
14:15 7
6:9 7
9:6 6
7:6 5
9:14 3
3:9 3
6:13 3
5:14 3
7:21 3

17:6
13:8
12:4
17:10
12:5
10:8
8:7
11:11
11:13
8:8
8:14
7:15
4:7
8:14
5:13
5:13

12
12
11
11
10
8
8
8
8
7
6
6
5
5
2
1

Starší žáci Jiskry si dosud
počínají velmi dobře, když z 5
odehraných zápasů získali 14
bodů a pouze jeden ztratili
remízou v Klatovech. V tabulce
září i impozantní skóre, kdy
proti 26 vstřeleným gólům ani
jeden neinkasovali! Je fakt, že
kromě Přeštic a Klatov měli
zatím zřejmě soupeře ze slabší
poloviny tabulky, ale přesto je
to start do nové sezóny jako ze
žurnálu!
Jejich dosavadní výsledky:
FK Nepomuk - TJ Jiskra Domažlice 0:9 (0:6),
TJ Přeštice - TJ Jiskra Domažlice 0:3 (0:0),
TJ Jiskra Domažlice - TJ Košutka Plzeň 7:0 (4:0),
TJ Jiskra Domažlice - FK Horažďovice 7:0 (4:0),
SK KLATOVY 1898 - TJ Jiskra
Domažlice 0:0 (0:0) Pen: 4:5.
Dobře soutěž rozjel i mladší
dorost, který ve třech zápasech dosud nezaváhal a získal
plných 9 bodů.
Jejich dosavadní výsledky:
TJ Jiskra Domažlice - SK Slavia
Vejprnice 4:1 (3:0),
FK Tachov - TJ Jiskra Domažlice
2:8 (1:3),
TJ Jiskra Domažlice - TJ Přeštice 1:0 (1:0).
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