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Sobota 26.9.2015 od 16.30 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.
Řídí rozhodčí: Zbyněk Cupl - Jan Cihlář, Václav Simbartl. Delegát FAČR: Petr Wencl.

Sobota 26.9.2015 od 15.00 hodin na hřišti v Rozvadově.
Další kolo: FC Písek - J. Domažlice, sobota 3.10.2015 od 10.15 hodin.
J. Domažlice B - TJ Sokol Lhota, sobota 3.10.2015 od 16.00 hodin.

V 6. kole České fotbalové ligy přivítali hráči Jiskry Domažlice, trůnící
po nepřesvědčivých výsledcích posledních kol s 13 body na 4. místě,
na svém trávníku aktuálně desátý
tým tabulky, který dosud nasbíral 9
bodů, loňského účastníka 2. ligy
celek FK Kolín. Domácí trenér Matejka měl k dispozici kromě dlouhodobě zraněného Bárty kompletní
kádr a tak se čekalo konečně domácí vítězství a tři body do tabulky.
V prvním poločasu byli většinou
aktivnější domácí, ale hosté podnikali nebezpečné rychlé protiútoky,
se kterými měli domácí zadáci starosti. Hostující brankář Vízek několikrát prokázal své kvality a spoluhráče podržel, ale míč ze sítě lovil jeho
protějšek Šiman a domácí si oddechli, když rozhodčí Rejžek odpískal ofsajd jeho střelci Jelínkovi.
Úvod druhé půle patřil aktivnějším
hostům, ale domácí zakrátko převzali iniciativu, což jim vyneslo vedoucí branku. Když pak přidal druhý
gól Došlý, domácí si už výsledek
pohlídali a brali nakonec všechny
body.
Po krátkém oťukávání se po přihrávce domácího Fořta dostal ke
střele nabíhající Došlý, ale Vízek
výtečným zákrokem jeho střelu z
šestnáctky vyrazil na roh. Domácí
začali aktivně a o minutu později
vyboxoval hostující brankář střílený
centr Bauera zprava, v 8. minutě
zneškodnil další centr, když tentokrát centroval zleva Fořt a vzápětí si
poradil i s hlavičkou téhož domácího
útočníka z 8 metrů, po Roubalově
centru. V 10. minutě rozehrál rohový kop zleva hostující Kučera, míč
prošel až před překvapeného Šimana, který jej reflexivně vyrazil k
Jelínkovi a ten jej zblízka usměrnil
do sítě. Ke smůle hostů mu však byl
odpískán ofsajd a gól proto neplatil.
O dvě minuty později poslal dopředu domácí Došlý nabíhajícího Brau-

na, ale Vízek včasným vyběhnutím
nebezpečí pádem pod nohy zažehnal. Ve 13. minutě napřáhl zpoza
šestnáctky kolínský Šourek, ale trefil
jen jednoho z domácích zadáků. O
tři minuty později si na nákop z
hloubi pole naběhl domácí Došlý,
ale tomu stačil míč do zámezí od-

rozehrání se dostal k hlavičce Fořt,
ale z 9 metrů minul pravou Vízkovu
tyč. Domácí bránili pohyblivé hosty
velmi volně, nechávali jim mnoho
prostoru na zpracování míče a rozehrávku, takže kolínští toho využívali
k zakládání nebezpečných útoků,
které však končily nepřesnou po-

kopnout vracející se Šourek. V 18.
minutě ztratili domácí ve středu
pole míč a hostující Kučera šel do
rychlého brejku, ale když odcentroval na zcela volného Brunclíka,
tomu nevyšel první dotek s míčem a
než jej zkrotil, vykryl mu úhel
Šiman, který jeho střelu zprava z 8
metrů vyrazil a nebezpečí zažehnali
domácí odkopem. Hosté hru vyrovnali a o minutu později napřáhl z 23
metrů kolínský Jelínek, ale Šiman
byl na místě. Poté srazili hosté Mužíkův tr. kop na roh a v 25. minutě
zatáhl míč po pravé straně domažlický Chocholoušek, oslovil nabíhajícího Roubala, jehož volej ze 17
metrů srazili hosté na roh. Po jeho

slední přihrávkou nebo špatným
zakončením. Ve 36. minutě zatáhl
míč po pravé straně domácí Došlý,
zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího Brauna, ale jeho volej z 23 metrů nemohl Vízka překvapit. O tři
minuty později našel domažlický
Fořt nabíhajícího Čadu, ale tomu
sebral míč z kopaček vyběhnuvší
kolínský gólman. Ve 42. minutě se v
dalším rychlém průniku ocitl hostující Bláha, který našel Veselého, na
jehož centr zprava však nikdo ze
spoluhráčů nedosáhl a vzápětí se do
míče z 23 metrů opřel Kučera, ale
domácí jeho střelu srazili na roh.
Stejně se dařilo na druhé straně po
přihrávce Chocholouška domácímu
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Došlému, který se před šestnáctkou
uvolnil, ale střelou trefil soupeře a
míč skončil mimo branku. Ani ze
dvou následujících Mužíkových rohových kopů domácí nic nevytěžili,
a když se o chvíli později dostal k
zakončení domažlický Fořt a zleva
ze 17 metrů Vízkovu branku přestřelil, ozvala se Rejžkova píšťalka a
šlo se smírně do kabin.
Jako obvykle patřil začátek druhého
dějství aktivnějším hostům, ale
Jelínek pálil po odvráceném centru
Bláhy z 20 metrů nad domácí branku. Domácí kontrovali v 56. minutě,
kdy Leitl dal pod sebe na Brauna,
jehož střelu z 22 metrů, směřující
pod břevno však Vízek reflexivně
vyrazil a následně míč zachytil. O
minutu později se prohnal po pravé
straně domácí Fořt, který svoji akci
zakončil střelou z 18 metrů do boční
sítě kolínské branky. V 59. minutě
na centr hostů zprava sice nedosáhl
hlavou Veselý, ale míč se dostal k
nehlídanému Nešporovi, jehož střelu z 8 metrů zleva z úhlu Šiman
reflexivně vyrazil. O pouhé dvě
minuty později našlápl k dlouhému
sólu hostující Veselý, dostal se až k
šestnáctce Jiskry a jeho střelu pod
břevno Šiman vytlačil nad branku.
Domácí pomalu převzali režii zápasu
do svých rukou a dočkali se odměny, když v 64. minutě rozběhl akci
Čada, centrem zleva našel nabíhajícího Fořta, který volejem ze 3 metrů nedal Vízkovi šanci – 1:0. Hosté
kontrovali o dvě minuty později, ale
Veselého střelu z šestnáctky, po
samostatné akci, zneškodnil Šiman.
O další minutu později se po Mužíkově tr. kopu zorava dostal ke střele volejem z 10 metrů domažlický
Fořt, ale Vízkovu branku minul.
Dvacet minut před koncem poslal
dopředu Fořt domácího kanonýra
Došlého, ten si před šestnáctkou
připravil míč ke střele a na jeho
pokus byl Vízek krátký – 2:0. Hosté

se nevzdávali a v 76. minutě musel
domácí gólman Šiman vyrazit Tvrzníkovu střelu z šestnáctky a domácí
zadáci uklidili míč do bezpečí. Domácí vzápětí kontrovali akcí Leitla a
střelou Fořta zpoza šestnáctky,
Vízek míč výborně vyrazil a následná Fořtova střela byla hosty sražena
vedle branky. V 77. minutě se v
nepřehledné situaci před kolínskou
brankou dostal ke střele z otočky
Bauer, ale trefil jen jednoho ze
soupeřů. Když si v 80. minutě po
Mužíkově rohovém kopu zleva poradil s Fořtovou hlavičkou z malého
vápna Vízek, který míč vytlačil na
roh a o tři minuty později zneškodnil
kolínský gólman po Mužíkově tr.
kopu střelu agilního Fořta zpoza
šestnáctky, bylo to z fotbalu vše.
Pak už následovalo jen opakované
střídání na obou stranách, které hru
rozdrobilo a fotbal pohřbilo. Domácí
už v poklidu své tři body pohlídali a
mohli zaslouženě oslavovat.
Branky: 64. Fořt, 70. Došlý.
Rozhodčí: Rejžek – Němec, Průcha.
ŽK: 1:4. Diváků: 300.
J. Domažlice: Šiman - Chocholoušek, Bauer, Nerad, Beránek (46.
Hrubý) - Došlý (74. Špírek), Braun
(90. Hradecký), Mužík (87. Javorský), Roubal (46. Leitl - Fořt. Trenér: Milan Matejka.
FK Kolín: Vízek - Šourek (87. Seifert), Biško, Vencl, Kouřil - Bláha
(67. Jukl), Jelínek, Brunclík, Nešpor
- Veselý (87. Vejr), Kučera (74.
Tvrzník). Trenér: Ondřej Beran.

Pozápasové reakce:

Vok

Milan Matejka, trenér Jiskry Domažlice:"Začali jsme hrát až ve
druhém poločasu. V první půli to
bylo jen nakopávání na Roubala a já
jsem mančaft nepoznával. Hráli
jsme se strašně nezajištěnou obranou, kdy nás mohl soupeř potrestat
dvěma, třemi góly... Dopředu to
nebylo nic, jen na náhodu, středoví
hráči utíkali z prostor, kam si měli jít
pro balon, takže jsem byl rád, že
skončil provní poločas, že jsme
mohli jít do kabin a tam si vysvětlit,
že takhle se hrát nedá. Do druhého
poločasu jsme udělali jednu vynucenou změnu, protože si Beránek
stěžoval na bolest v kotníku, tak
jsme nechtěli riskovat a druhá změna byla vynucená z mého pohledu,
protože Roubal neodvádí to, co já
po něm chci a Luďa Leitl zase odve-

Ve vloženém 18. kole České fotbalové ligy se domažlická Jiskra představila v krajském derby na perfektně připraveném trávníku v Tachově.
Hosté přijeli v roli papírového favorita, k čemuž je předurčovalo lichotivé druhé místo v tabulce, zatímco
domácí FK, který získal v dosavadních zápasech o šest bodů méně,
držel místo 12. Zápas, na který
přišlo 520 platících diváků celkově
příliš mnoho pohledných fotbalových momentů nepřinesl, k vidění
bylo z obou stran hodně nepřesností, hry na náhodu a hra byla často
neurovnaná, chaotická.
V prvním poločasu domažličtí svoji
roli plnili, byli po většinu času aktivnějším celkem a kromě samotného
závěru první části hry byli lepším
mužstvem. Po přestávce se hra v
poli vyrovnala, obě mužstva se o
aktivitu střídala, domácí v zápasu
několikrát podržel brankář Houdek,
a kdy už se schylovalo k Berbrově
ruletě, nezvládli hosté taktickou
stránku hry, vrhli všechno do útoku,
aniž by zajistili defenzívu a to sou-

dl svůj kvalitní standardní výkon. My
ptřebujeme na té straně mít připraveno víc útočníků, nepotřebuju tady
dva hráče, kteří budou hrát, ale
potřebuju, aby ti ostatní jim šlapali
na pérka, aby se rvali při tréninku a
když pak dostanou šanci v zápasu,
tak aby to taky prodali. Myslím si,
že kdyby Roubal pokračoval v tom,
co předváděl prvních patnáct minut,
tak bychom se tam z některé průnikové akce dostali a něco by se ujalo. Ten hráč je rychlej, má zakončení... Bohužel potom se zase někam
ztratil a nebylo ho do konce poločasu vidět. Je potřeba vyzdvihnout
gólmana za ty zákroky v první půli,
protože ať to chytil jak to chytil,
byla to obtížná stituace a kdybychom tam dostali branku, tak by to
utkání bylo daleko těžší, soupeř by
byl podpořen v běhání. Dneska to
bylo zase o velmi dobrém bloku
silného soupeře, který nešetřil krokem a zaplňoval všechny mezery,
kudy bychom mohli projít. Velký dík
si dnes zaslouží Čada, kterej když
vidí, že to nejde, tak pro ten balon
jde dolů, nebojí se projít, tam ty
tunely jsou a my se bojíme do nich
dávat přihrávky. David je zkušenej,
je to druhá liga takže on ví, že se
toho nebojí, projde, nahoru, někomu nahraje... je to zase výborný
výkon Čady. Já jsem přesně tuhle
hru od Kolína očekával, kdybyste
viděli naši herní přípravu, tak tam je
velkými písmeny napsáno: síla ve
standardních situacích se silným

peř potrestal po rychlém brejku v
92. minutě zápasu vítěznou brankou.
Ve 4. minutě museli hosté odvracet
Habartovu střelu ze střední

obranným blokem, běhavý tým...
Kolín hrál přesně to, co jsme od něj
čekali, byť nebyl až tak posílen
fotbalisty z Pardubic, ale ono to v
defenzívě někdy tak funguje, že
nepotřebujete mít až takovou kvalitu. Defenzíva se dá naučit, je to o
poctivosti, o kondici a o tom, že se
člověk nebojí bránit jeden na jednoho.
Následující zápas s Tachovem bude
jednoznačně opepřen tím, že je to
derby, kluci už učitě jsou s tachovskými v kontaktu, je tam spousta
hráčů, kteří nedávno ještě oblékali
dres Domažlic. Já se na to utkání
také těším a myslím si, že by to
mohlo být zajímavé utkání, je tam
veliké hřiště, takže se určitě bude
dát hrát, nebude to nějaká zákopová válka. My tam nepřijedeme zalézt, my tam přijedeme prostě vyhrát. Žižkov to už bude úplně jiný
level, protože Žižkov je pro mne
velké zklamání co se týče výsledků.
Já jsem je viděl hrát o víkendu s
Pískem, byli jednoznačně lepší, s
80% držením balonu, vytváří si na
můj vkus strašně málo střeleckých
příležitostí, potom prohrává na penalty, ale víte jak to v penaltách
chodí. Většinou mančafty, kterým se
podaří se Žižkovem uhrát bod, jsou
"nakopnuty" a pak obírají Žižkov o
body i v těch penaltách."
Jakub Šiman, brankář Jiskry Domažlice: "Pro mně není důležitá
nějaká statistika nul, pro mně je
důležité, že vyhrajeme, ale zase na

vzdálenosti na roh a po jeho rozehrání zleva se odražený míč dostal k
Hrdličkovi, s jehož nedůraznou
střelou z 20 metrů si však Švihořík
poradil. O čtyři minuty později
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druhou stranu je dobře, že ten gól
nedostaneme a to je práce nejen
moje, ale ani těch čtyřech kluků
přede mnou, ale je to práce celého
týmu. Musím říci, že i v Převýšově
jsme to zvládli po obranné stránce
dobře a teď jsme k tomu přidali i ty
góly. To jsem po Převýšově říkal, že
když přidáme góly, že to takhle
skončí a to je dobře. Kolín bránil
dobře v bloku, to co chceme hrát i
my, hráli oni. Měli tam zajímavé
hráče, např. s číslem 10, myslím, že
se jmenoval Kučera, to je zajímavý
hráč nebo i jejich kapitán... Myslím,
že mají dobré mužstvo, nehráli
špatnej fotbal, ale potvrdilo se to,
co jsme si říkali od začátku za Pavla
Horvátha, že se hraje 90 minut a
fotbal se láme v té 60. minutě, tam
jsme přidali dvě branky a nebláznili
jsme, nechtěli jsme to strhnout, že
bychom nějak otvírali obranu, nechtěli jsme dát ještě víc branek,
věděli jsme, že nám tohle vedení
stačí a když budeme hrát, co jsme
hráli pořád a nebudeme dělat chyby, tak že si výsledek udržíme. Na
zápas s Tachovem se těší úplně
všichni v kabině, protože tam většinu kádru známe nebo jsme tam
dokonce i hráli a myslím, že na to
derby by mělo přijít hodně lidí a
kdybychom odsud něco odvezli,
bylo by to ještě lepší."
David Čada, záložník Jiskry Domažlice:"Byl to těžký zápas, Kolín
dobře bránil, zaplaťpánbůh jsme
přežili jejich asi dva nebo tři strašně
nebezpečné brejky, které byly po
našich chybách, ale věřili jsme, že
toho góla ve druhé půli dáme a tak
jsme to ubojovali. Dovolím si říci, že
ve druhé půli jsme byli jasně lepší.
V Tachově nás čeká další obrovsky
těžký zápas. Tady pro místní je to
derby, určitě se budeme snažit
vyhrát, uvidíme s čím na nás soupeř
vyrukuje. Víme jak hrajou - bude to
těžké, budou tam lítat od Martina
Knakala dlouhé auty a Franta Dvořák v útoku, to bude pro Bauíčka
(Bauer) s Nerym (Nerad) hrozně
těžké. Byl bych spokojený s vítězstvím 1:0 třeba i v 92. minutě. Tento týden bych nazval docela brutálním. Teď máme Tachov a na Žižkov
zatím nebudeme myslet. Uvidíme,
jak zvládneme Tachov a podle toho
se bude odvíjet zápas na Žižkově."

J. Pojar, Jiskra TV

musel těsně před n a b í h a j í cím Fořtem zasahovat domácí gólman Houdek, který vzápětí zneškodnil i přízemní střelu Čady z
hranice šestnáctky. Po nudné desetiminutovce přinesla trochu vzruchu
18. minuta, kdy se Neradem špatně
bráněný domácí Dvořák dostal ke
střele zprava z hranice šestnáctky,
ale Švihořík jeho pokus zneškodnil.
O minutu později napřáhl domácí
Kravar, ale ze střední vzdálenosti
domažlickou branku přestřelil. Ve
21. minutě stačili domácí po Fořtově centru odvrátit míč těsně před
nabíhajícím Leitlem a vzápětí centr
téhož domažlického záložníka z levé
strany, směřující pod břevno musel
Houdek vytlačit na roh. Slibnou
šanci domažlických zastavil o chvíli
později odpískaný ofsajd Fořta a na
druhé straně stačili hosté odvrátit
centr směřující do jejich šestnáctky.
Ve 32. minutě zatáhl míč po levé
straně hostující Čada, jeho centr
měl však Fořt „na dlouhou nohu“ a
tak stačil v pádu míč usměrnit z 10
metrů jen vedle levé Houdkovy

tyče. O dvě minuty později byl dloubáček domažlického Fořta na nabíhajícího Došlého příliš dlouhý a
vzápětí hosté odvrátili centr Došlého zleva. Ve 39. minutě stačil tachovský gólman Houdek vyboxovat míč po Fořtově centru
jen k Braunovi, ale ten nedal
střele zpoza šestnáctky dostatečnou razanci a směr a tak
míč skončil v Houdkových
rukavicích. Když si pak s
Hrubého centrem domácí
zadáci poradili, přišla 42. minuta a hosté byli blízko vedoucí branky. Fořt totiž rozehrál
tr. kop z 22 metrů přesně k
levé Houdkově tyči, ale domácí brankář výtečným zákrokem
míč vyrazil. Závěr poločasu
patřil domácím, ale s jejich tr.
kopem si poradil Švihořík a
celkově tři centry do svého pokutového území stačili domažličtí zadáci
vyřešit bez pohromy.
Hned v úvodu druhé půle musel
vytáhnout jeden kvalitní zákrok i
domažlický gólman, když po střele
Hrdličky zprava vytlačil míč směřující pod břevno na roh. Ten rozehrál
zprava opět Hrdlička, našel hlavu
Dvořáka, ale ten míč nasměroval z
9 metrů nad domažlickou branku.
Ve 48. minutě nestačil naběhnout
nikdo na střílený centr domácího
Dvořáka a o chvíli později po Knakalově dlouhém autovém vhazování
hlavičkoval právě Dvořák, ale jeho
pokus z 9 metrů zachytil Švihořík. V
52. minutě poslal pěknou uličku na
nabíhajícího Chocholouška hostující
Fořt, ale domácí gólman Houdek
vytáhl proti jeho střele z 14 metrů
opět výtečný zákrok a míč reflexivně vykopl. Jen o minutu později
měli hosté další šanci, když Mužík
našel nehlídaného Čadu, ale jeho
střelu z šestnáctky dalším výborným
zákrokem vyrazil Houdek na roh. V
této fázi hry domácí gólman své

V 7. kole České fotbalové ligy
zajížděli fotbalisté Domažlic na
stařičký stadion v Seifertově ulici
na Praze 3, který je domovským
stánkem slavné Viktorie Žižkov,
pro letošní ročník farmy SK Slavia Praha.
Žižkov po nařízeném sestupu z
II. ligy změnil majitele, nové
vedení v čele s ředitelem Jiřím
Rývou muselo řešit finanční
potíže z minulosti. Mužstvo se
dávalo dohromady na poslední
chvíli, přesto se zkušenému
sportovnímu řediteli Michalu
Dymlovi, který společně s trenérem Romanem Veselým a několika
hráči přišel ze střížkovských Bohemians, se povedlo dát dohromady
kádr s ambicemi na nejvyšší příčky.
Jiskra po porážce v Tachově odvolala kouče Milana Matejku a v utkání
mužstvo vedli Vojtěch Fořt a Zdeněk Štrunc. Ti vsadili na jistotu,
Chocholouška vrátili na post stopera
k Bauerovi a beky Hrubého s Beránkem.
Úvod nabídl opatrnou hru mezi
šestnáctkami. Jiskra po půlhodině
přišl ao beka Hrubého, který odstoupil pro zranění kolene. Na jeho
místo přišel Nerad. Domácí šli do
vedení z první vážnější akce ve 40.
minutě, kdy si na centr ze strany
naběhl Vukadinovič a z malého
vápna střelou k tyči otevřel skóre –
1:0.
Ve 49. minutě se do brejku dostal
středem domažlický Fořt, ale prováhal šanci na zakončení a vracející se
bek Šandera mu jeho pokus mířící

mužstvo jednoznačně podržel, což
bylo důležitým krokem ke konečnému vítězství. Domácí potom převzali
od hostů iniciativu, ale Knakalův
aut, ani tři následně rozehrané

rohové kopy domácích nic nepřinesly, i když po třetím z nich se dostal
k hlavičce tachovský Dvořák, ale
domažličtí míč do sítě nepustili.
Poté se hra začala kouskovat oboustranným střídání a udílením žlutých
karet, takže si divák příliš fotbalu
neužil. K vidění bylo pouze několik
odvrácených centrů na obou stranách, další odvrácená Dvořákova
hlavička z 9 metrů před domažlickou brankou, ale i neuznaný gól
Fořta, kterému předcházelo ofsajdové postavení. Obě mužstva vycítila,
že jediná branka rozhodne o vítězi a
snažila se o její vstřelení. Hosté se
museli bránit dalším dvěma centrům do své šestnáctky, zatímco
šanci domažlického Roubala zastavil
odpískaný ofsajd. S ofenzívou to
hosté přehnali v 90. minutě, kdy se
všech deset hráčů nahrnulo na
polovinu soupeře, po Mužíkově tr.
kopu se míč dostal na kopačky
domácích a ti toho využili k dlouhému pasu na rozběhnutého Hudce,
kterého nezastavil ani vyběhnuvší
Švihořík, následný centr pak u vzdá-

lenější tyče usměrnil v pádu hlavou
do odkryté branky Ruda a bylo pro
hosty vymalováno – 1:0. Když pak
zneškodnil domácí brankář Braunův
pokus ze 20 metrů, ozval se závěrečný hvizd rozhodčího
Kubce a domácí propukli v
bujarou oslavu nečekaného
vítězství.
Branka: 90. Ruda. Rozhodčí: Kubec – Janoch,
Cihlář. ŽK: 2:5. Diváků
520.
FK Tachov: Houdek –
Tříska (80. Ruda), Matas,
Knakal, Habart – Hrdlička
(87. Šácha M.), Tušl, Kravar, Šácha P. (90. Hánea),
Stružka (71. Hudec) – Dvořák. Trenér: Stanislav Purkart.
Jiskra Domažlice: Švihořík – Chocholoušek, Bauer, Nerad,
Hrubý – Došlý (65. Špírek), Braun,
Čada, Mužík, Leitl (71. Roubal) –
Fořt. Trenér: Milan Matejka.

Ohlasy na zápas:
Marek Bauer, obránce Jiskry Domažlice: "Na zápas s Tachovem
jsme se moc těšili - první regionální
derby ve 3. lize, očekávaná pěkná
návštěva a hlavně spousta bývalých
spoluhráčů a také trenér. O motivaci tudíž bylo postaráno. Byli jsme na
Tachov dobře připraveni, věděli
jsme, že to bude hlavně zápas o
soubojích a standardních situacích.
Z naší strany to nebyl herně povedený zápas, kombinačně jsme tentokrát vyhořeli. Ale i přesto jsme si
vytvořili 3 jasné šance, které jsme
bohužel neproměnili a při kterých se
zaskvěl Dan Houdek. Tachov nás
ničím nepřekvapil, hrál jednoduše
do silného Franty Dvořáka a těžil z
dlouhých autů Martina Knakala, s
čímž jsme si ovšem až na pár výjimek poradili. Závěr zápasu jsme
nezvládli takticky, kdy jsme se nahrnuli na útočnou standardní situaci a

uznána nebyla. Jiskra se snížení
dočkala v 82. minutě, kdy Brauneis vyrazil ostrý centr z pravé
strany na malé vápno, kam si
naběhl Roubal, a střelou do prostředka brány snížil na 2:1. Hosté
se snažili o vyrovnání, ale Žižkov
takticky rozkouskoval hru několika střídáními a podařilo se jim
těsnu výhru uhájit.

Ohlas po utkání:
Obránce Adam Beránek, Jiskra Domažlice: „Dnes jsme
odehráli dobré utkání, mezihra z
naší strany byla slušná, ale bohužel
nedokážeme proměňovat šance,
což nás v poslední době trápí. Asi
nám chybí větší koncentrace v koncovce, to musíme zlepšit. Je třeba
se koncentrovat na celé utkání v
defenzivní i ofenzivní činnosti. Žižkov hrál dobře v bloku a na rozdíl
od nás byl efektivní, co se týče
proměňování šancí. Ze tří příležitostí
vstřelil dva góly. Je to asi trochu i o
štěstí, které my v poslední době
bohužel nemáme." (poj)

na bránu zblokoval. V 52. minutě
zahrávali domácí roh, k odraženému
míči se dostal Šandera, ale mířil nad
bránu. O chvíli později Šiman vychytal z brejku žižkovského střelce
Stočka. Dvě minuty na to faulovali
před šestnáctkou domácí hráči Mužíka, ten z trestného kopu trefil
pouze zeď. Domažlice se tlačily
před branku Brauneise ve snaze
vyrovnat a ve druhém poločase byli
jednoznačně lepší. Další vyloženou
šanci spálil v 60. minutě opět Fořt,
když se k němu odrazil balon a šel
sám na brankáře Viktorie, který
FK Viktoria Žižkov: Brauneis –
vyběhl až těsně k šestnátce, se
Šandera, Podrazký, Štoček (85.
štěstím nohama vyrazil střelu. V
Křeček), Dočekal (88. Marek), Hurdobě tlaku hostů se domácí dostali
ka (73. Konyeha), Vukadinovič (86.
do brejku a Hurka střelou na vzdáHanuš), Mareš, Avdič, Volek, Kodr.
lenější tyč nedal Šimanovi šanci –
Trenér: Roman Veselý.
2:0. Smolař utkání Fořt tři minuty
Jiskra Domažlice: Šiman – Hrubý
na to vstřelil gól, ale postranní roz(31. Nerad), Chocholoušek, Bauer,
hodčí, která Fořtovi zkazila radost z
Beránek, Braun (46. Leitl), Čada,
gólu už v Převýšově, odmávala
Mužík (79. Roubal), Hradecký, Doznovu sporný ofsajd a branka Strana 3 šlý (62. Špírek), Fořt.

z brejku po špatném zajištění jsme
obdrželi branku. Tohle se nám nemůže stávat a jsou to další ztracené
body."
Petr Mužík, kapitán Jiskry Domažlice: "Prvni půli sme byli lepší
my, druhou Tachov. V nepříliš pohledném utkání, byla škoda našich
dvou velkých šanci Čady, kdy domácí podržel brankář Houdek. V
závěru se přiklonilo štěstí k Tachovu. Zápasu by spíše slušela remíza,
ale takovej je fotbal... Myslím že
rozhodla větší chuť domácích po
vítězství a naše taktická chyba v
závěru."

Vok

Ihned po skončení zápasu v Tachově se prezident Jiskry Domažlice p.
Jaroslav Ticháček dohodl s trenérem Milanem Matejkou na ukončení
jeho angažmá u A týmu Jiskry.
Po necelém týdnu (v úterý 22.9.) se
na stadionu Střelnice v Domažlicích
objevila nová trenérská dvojice a to
navrátilec Zdeněk Michálek, který
v minulosti u Jiskry na postu trenéra působil a podílel se na postupu
mužstva do ČFL a jeho asistent
Pavel Vaigl, který právě trénoval
divizní SENCO Doubravka.
Oběma trenérům přejeme hodně
úspěchů v jejich práci
a kvalitní hru jejich svěřenc ů ,
která bude i bodově
oceňována.

ŽK: 1:0 (50. Mareš). HR: Drábek –
Čechlovský, Šulcová. Diváků: 463.

Zdroj: Domažlický deník
Domažlická Jiskra, kterou po odvolání trenéra Milana Matejky, vedli
provizorně Zdeněk Štrunc a Vojtěch
Fořt, se na Žižkově potýkala s neproměňováním šancí. Domácí otevřeli skóre už ve 40. minutě trefou
Vukadinoviče. Domažlický Pavel
Fořt potom spálil dvě šance a naopak Hurka v 68. minutě zvýšil vedení Viktorie. Záhy poté sice Fořt
skóroval, ale gól nebyl uznán kvůli
ofsajdu. V závěru sice střídající
Roubal snížil, ale srovnat už se
hostům nepovedlo.
Podle informací Deníku by měla
Jiskru v dalších zápasech vést
už nová trenérská dvojice Zdeněk Michálek a Pavel Vaigl.
Legendární trenér plzeňské Viktorie
Zdeněk Michálek, který začal sezonu v Tachově, kde byl po třech
týdnech letní přípravy odvolán, už v
Domažlicích působil a Jiskru přivedl
k historickému postupu do ČFL.
„Domažlice mě požádaly o pomoc a
já po určitém rozmýšlení jejich
nabídku přijal. Znám dobře prostředí v klubu i hráče," potvrdil Deníku
angažmá na Chodsku trenér Michálek. „I když Jiskra poslední dva
zápasy prohrála, má kvalitní mužstvo a já věřím, že přijdou i výsledky," míní kouč. Kandidáty na trenéry v Domažlicích byli podle informací Deníku také Jiří Kohout a Martin
Lepeška, trenéři juniorky Viktorie
Zdroj: Plzeňský deník
Plzeň.

6. kolo:
Písek - V. ŽIŽKOV 0:0 (0:0) Pen: 7:6, Chrudim Loko VLTAVÍN 0:0 (0:0) Pen: 6:5, Dobrovice Převýšov 3:0 (2:0), Benátky nad Jizerou - Jirny
3:1 (2:1), Domažlice - Kolín 2:0 (0:0), Štěchovice
- Most 1:0 (0:0), Union 2013 - Táborsko B 0:2
(0:1), Čáslav - Brozany 0:1 (0:0), ZÁPY - Králův
Dvůr 1:1 (0:1) Pen: 3:4, Benešov - Tachov 0:0
18. kolo:
Benátky nad Jizerou - Čáslav 2:2 (2:2) Pen: 3:0,
Chrudim - Union 2013 2:0 (1:0), ZÁPY - Štěchovice 1:0 (1:0), Benešov - Dobrovice 1:2 (0:1),
Tachov - Domažlice 1:0 (0:0), Králův Dvůr - Písek
1:0 (0:0), Loko VLTAVÍN - Jirny 5:1 (3:1), Brozany - VIKTORIA ŽIŽKOV 1:3 (0:2), Táborsko B Kolín 2:0 (1:0), Most - Převýšov 0:1 (0:1).
7. kolo:
Loko VLTAVÍN - ZÁPY 2:1 (1:1), Tachov - Benátky nad Jizerou 1:2 (0:1), Králův Dvůr - Benešov

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

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

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

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

TJ Rozvadov
7
Přeštice A
7
FC Chotíkov 1932 7
TJ Sušice
7
Jiskra Domažlice B 7
SK Rapid Plzeň
7
Start Luby
7
FK Svéradice
7
TJ Sokol Lhota
7
FC Rokycany
7
FK Holýšov
7
SK Slavia Vejprnice 7
TJ Zruč
7
FC Dynamo H.Týn 7
SSC Bolevec
7
Slavoj Mýto A
7

2:0 (1:0), Táborsko B - Čáslav 1:0 (1:0),
Převýšov - Štěchovice 3:2 (1:1), VIKTORIA ŽIŽKOV - Domažlice 2:1 (1:0), Brozany - Chrudim 0:3 (0:0), Most - Union 2013
1:0 (0:0), Kolín - Dobrovice 2:2 (1:0) Pen:
0:3, Jirny - Písek 2:1 (1:1).

8. kolo:
Sobota 26. 9. 2015
Chrudim - Táborsko B
Tachov - Králův Dvůr
Domažlice - Jirny
Dobrovice - VIKTORIA ŽIŽKOV
Neděle 27. 9. 2015
Benešov - Loko VLTAVÍN
Benátky nad Jizerou - Písek
Štěchovice - Kolín
Union 2013 - Převýšov
Čáslav - Most
ZÁPY - Brozany.

Start Luby - FC Dynamo H.Týn
2:0 (2:0), Jiskra Domažlice B Slavoj Mýto A 5:2 (2:0).

8. kolo:
Sobota 26. 9. 2015
Dynamo H.Týn - FC Chotíkov 1932
TJ Rozvadov - Jiskra Domažlice B
7. kolo:
TJ Sokol Lhota - SK Rapid Plzeň
TJ Rozvadov - TJ Sokol Lhota 2:1 (1:1), TJ Zruč - Start Luby
Přeštice A - FC Rokycany 2:0 (1:0), SSC Slavoj Mýto A - Přeštice A
Neděle 27. 9. 2015 16:30
Bolevec - TJ Zruč 0:1 (0:0), FC Chotíkov - TJ Sušice 3:2 (2:2), SK Slavia Vej- TJ Sušice - SK Slavia Vejprnice
FK Holýšov - SSC Bolevec
prnice - SK Rapid Plzeň 1:3 (1:1), FK
FC Rokycany - FK Svéradice

Svéradice - FK Holýšov 3:1 (2:1),

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

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

5
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5

4
3
4
3
3
2
2
2
1
1
0

0 1 18:6
0 1 9:1
0 1 7:6
0 1 11:5
0 2 12:11
0 2 12:6
0 2 13:5
0 2 6:8
0 4 8:11
0 4 8:16
0 5 1:30

12
10
10
9
9
7
6
5
4
3
0

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

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

4
5
4
5
5
4
4
5
5
5
4

4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0

0 0 17:4
0 1 18:12
0 0 16:8
0 2 27:14
0 2 12:5
0 2 14:8
0 2 9:4
0 4 9:20
0 4 6:20
0 4 6:27
0 4 2:14

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

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

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

6
5
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
0
0

0 0 28:1
0 2 21:8
0 1 29:14
0 2 17:8
0 3 19:10
0 3 20:13
0 3 28:22
0 3 19:7
0 3 18:22
0 4 14:14
0 4 15:22
0 4 15:17
0 5 10:38
0 6 8:31
0 6 2:36

17
16
15
15
14
12
12
11
9
8
7
6
5
0
0

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

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

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

7
6
5
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
0

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

0
0
2
2
1
3
2
2
3
5
5
5
6
6
7

12
12
11
10
9
6
6
3
3
3
0

26:9 21
36:13 18
23:11 15
25:28 15
19:10 14
24:19 13
30:14 12
19:12 12
20:17 9
7:16 6
19:29 4
10:15 3
18:31 3
6:28 2
8:38 0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
6
8
6
5
6
5
4
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
2
1

6
5
5
5
4
4
3
4
4
3
3
3
3
2
2
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
3
1
3
4
3
4
5
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
7
8

1
2
2
2
3
3
4
3
3
4
4
4
4
5
5
7

18:5 25
20:5 20
10:4 20
16:12 17
14:10 16
13:10 16
16:18 16
13:8 15
17:14 15
16:14 15
13:13 15
17:11 14
16:17 11
7:13 10
11:18 10
6:12 9
9:20 9
10:12 8
7:17 5
9:25 4

18:9
17:6
20:12
21:11
18:9
11:8
12:10
13:15
14:16
10:17
13:14
13:16
5:9
7:20
8:14
7:21

18
17
16
14
13
12
11
11
11
9
8
8
8
6
5
1

Vzhledem k lichému počtu
účastníků krajského přeboru
mladších i starších dorostenců,
vyšlo tentokrát herní volno na
hráče Jiskry Domažlice a tak
měly oba týmy minulý víkend
volno.
V předchozím kole ale hráli a
starší dorost deklasoval v Plzni
Rapid:
SK RAPID PLZEŇ - TJ Jiskra
Domažlice 0:7 (0:4).
Mladší dorost na Lopatárně
rovněž vyhrál:
SK RAPID PLZEŇ - TJ Jiskra
Domažlice 1:4 (0:3) a udržel
si i po herním volnu první místo
v tabulce.
Starší žáci měli v předminulém
kole rovněž volno, ale v minulém hráli na půdě plzeňského
SENCA a vyhráli: SK SENCO
Doubravka - TJ Jiskra Domažlice 1:2 (0:2), čímž si
rovněž uhájili i po pauze první
příčku tabulky, když v šesti
zápasech pouze jednou inkasovali…!
I mladší žáci po přestávce hráli
na půdě SENCA Doubravka a
rovněž oni zde vyhráli: SK
SENCO Doubravka - TJ Jiskra Domažlice 3:5 (2:1).

Strana 4

