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Sobota 17.10.2015 od 15.30 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.

Řídí rozhodčí: Michal Štefan - Jaroslav Hádek, Dagmar Žáková. Delegát FAČR: Martin Dobšík.

Sobota 17.10.2015 od 15.30 hodin na hřišti ve Svéradicích.
Další kolo: FK Štěchovice - J. Domažlice, neděle 25.10.2015 od 14.30 hodin.
J. Domažlice B - SSC Bolevec, sobota 24.10.2015 od 14.30 hodin.

Osmé
kolo České fotbalové
ligy přivedlo na
domažlický
trávník
celek, kterému patřilo
průběžně 7. místo
tabulky, se stejným
počtem 16 bodů,
jako 5. Jiskře Domažlice - SK Viktoria Jirny. Domácí
nové trenérské duo
Michálek - Vaigl
stále postrádá dlouhodobě
zraněného
Bártu a tak na levé
straně obrany nastoupil opět Beránek.
V první půli zápasu byli
domácí aktivnější a
zaslouženě se dočkali
vedoucí branky po akci
Beránka. I potom byli
domažličtí více u míče,
ale pozorná jirnská obrana je k ohrožení své
branky příliš nepouštěla.
Druhý poločas, jak
už jsme si zvykli se
hrál naopak v režii hostů. Nervozita
domácích s přibývajícími minutami
narůstala, hráči kazili spoustu přihrávek, o kombinaci se jim mohlo
jen zdát a to byla voda na mlýn
hostů, kteří stále častěji dotírali na
Šimana v domácí brance. Naprosto
zaslouženě se dočkali vyrovnání
čtyři minuty před koncem a nic na
blížícím se penaltovém rozstřelu
nezměnily ani poslední minuty, kdy
se obě mužstva snažila rozhodnout.
Berbrovu ruletu tentokráte lépe
zvládli domácí, kteří si tak připsali
do tabulky druhý bod.
Ve 4. minutě se dostal na dostřel
domácí branky Stöckner, ale z 18

metrů zleva minul vzdálenější tyč
Šimanovy svatyně. Domácí kontrovali dvěma centry, ale snaha Leitla i
Nerada skončila odkopem hostujících zadáků. Ve 13. minutě se po
levé straně prohnal hostující Vondráček, ale jeho střelu domácí zblokovali a i následný centr téhož hráče stačili domažličtí odvrátit. O dvě
minuty později zastavil nadějnou
akci domácích odpískaný ofsajd
Fořta. O chvilku později se odrazil
míč k domácímu Došlému, ten se
uvolnil, ale z 20 metrů Štefkovu
branku přestřelil. V 20. minutě se
domácí zlobili na rozhodčího, že
zůstal v klidu, když byl střílející
Mužík na penaltě zezadu podkopnut

nabíhajícího Beránka, který prošel do šestnáctky hostů a střelou
ze 14 metrů k pravé tyči otevřel
skóre - 1:0. Po půlhodině hry poslal
domácí Leitl dopředu Brauna, ale
Štefek včasným vyběhnutím a pádem pod nohy nebezpečí zažehnal.
Ve 32. minutě se jirnští ubránili
dvěma centrům domácích a kontrovali střelou Melechovského ze střední vzdálenosri, se kterou si poradil
Šiman. O čtyři minuty později se po
akci domažlického Nerada a následném centru zprava dostal do zakončení hlavou z malého vápna Došlý,
ale míč nasměroval o kousek výše,
než bylo třeba. Když pak rodící se
šanci Beránka zastavil odpískaný

a jeho střela proto byla nepřesná. O
dvě minuty později hosté odvrátili
Neradův centr zprava, po autovém
vhazování se před brankou hostů
neprosadil těsně bráněný Braun a
míč skončil u Štefka. Když pak hosté srazili na roh další Neradův centr,
přišla 27. minuta, v níž našel Fořt

ofsajd, musel na druhé straně po
střele hostujícího Dubského prokázat svoji formu Šiman, aby vyrazil
míč, mířící k jeho vzdálenější tyči.
Po nepřesných tr. kopech Mužíka na
jedné a Dvořáka na druhé straně se
šlo do kabin veseleji domácím.
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Jako
kouzla
zbavení nastoupili
domažličtí
do
druhého dějství a
přenechali tak aktivitu hostům, kteří
najednou
ovládli
střed hřiště, získávali
míče
po
chybách
domácích v kombinaci
a rychlými průniky po
křídlech
ohrožovali
prostor před Šimanem.
Ve 47. minutě odcentroval zprava hostující
Melechovský a hlavička
Dubského z malého
vápna olízla břevno
domažlické branky. V
55. minutě stačil jirnský
brankář vyboxovat míč
po Beránkově centru a
hosté jej dopravili do
bezpečí. O tři minuty později se po Mužíkově tr.
kopu prosadil hlavou
Bauer, ale z 8 metrů
nasměroval míč vedle
levé Štefkovy tyče. Na druhé straně
domácí zblokovali Dubského střelu z
22 metrů a vzápětí Došlého průnik
po levé straně skončil střelou z úhlu
ze 14 metrů do těla bránícího zadáka Jirn. Hosté byli stále aktivnějším
celkem, ale dva Havierníkovy centry
ke gólu nevedly a další přihrávku
Pávka zneškodnil Šiman. Když se
domácí dostali k ohrožení soupeřovy branky, zastavil je odpískaný
ofsajd nebo chyba v kombinaci
ještě poměrně daleko před jirnskou
brankou. Blízko vyrovnávacímu gólu
byli hosté v 69. minutě, kdy se do
sóla pustil Melechovský, poradil si
se dvěma obránci, ale tváří v tvář
Šimanovi zamířil zleva ze 12 metrů

vedle vzdálenější tyče domažlické
branky. Nepřesný rozhodčí Cupl
několikrát přehlédl jasné fauly zezadu, kdy byli soupeři zastaveni
"kosou" přes achilovky a svým svérázným posuzování soubojů vnášel
na trávník zbytečnou nervozitu. V
71. minutě se blýskl výborným zákrokem po Šimkově střele z šestnáctky domácí gólman Šiman, který
následně zneškodnil i Dvořákův
centr zleva. O šest minut později
mohli domácí zvýšit své vedení,
když se do brejku dostal Roubal,
připravil si míč ke střele, ale zleva
ze 14 metrů minul vzdálenější tyč
jirnské branky. V 79. minutě se
pěkně uvolnil hostující Melechovský,
ale z 22 metrů minul levou Šimanovu tyč. Poté se domácí ubránili dvěma rohovým kopům Pokorného a v
82. minutě zatáhl míč po pravé
straně Stöckner, na jeho centr si u
vzdálenější tyče naběhl Dvořák, ale
ve skluzu usměrnil míč jenom do
boční sítě domažlické branky. Domácí špatnou kombinací ztratili
mnoho míčů a po jednom z nich
oslovil hostující Dvořák nabíhajícího
Vondráčka, který se uvolnil a z úhlu
zprava z 12 metrů střelou pod víko
zaslouženě srovnal - 1:1. V poslední
minutě měli domácí ještě jednu
příležitost, když po Beránkově tr.
kopu zleva hlavičkoval z malého
vápna Braun, ale Štefek míč směřující pod břevno vytěsnil nad branku.
V následujícím penaltovém rozstřelu
nejprve minul branku hostující Pávek, pak Šiman vychytal Pokorného
a když Mužík, Špírek, Bauer i Braun
své pokusy proměnili, připsali si
domácí druhý bod do tabulky.
Branky: 27. Beránek - 86. Vondráček. PK: (Mužík, Špírek, Bauer,
Braun - Dubský, Kejha) Neproměnili: Pávek, Pokorný.
Rozhodčí: Cupl - Cihlář, Simbartl.
ŽK: 3:3 (Čada, Došlý, Špírek Šimek, Škorvánek, Kejha). Diváků:
320.
J. Domažlice: Šiman - Nerad,
Chocholoušek, Bauer, Beránek Leitl (46. Roubal), Mužík, Čada,
Braun, Došlý (74. Špírek) - Fořt.
Trenér: Zdeněk Michálek.
SK Viktorie Jirny: Štefek - Parys
(15. Čepelák), Pávek, Kejha, Šimek
- Melechovský, Dubský, Stöckner
(89. Havierník), Škorvánek (62.
Pokorný) - Nečas (37. Dvořák),
Vondráček. Trenér: Vasil Boev.
Ohlasy po utkání:
Stoper Marek Bauer, Jiskra Domažlice: "Před zápasem by dva
body byly pro nás
ztráta, ale podle průběhu zápasu s nimi
můžeme být spokojeni. Opakuje se opět
ta samá písnička,
první půli je soupeř
zatažený, my kombinujeme, vytváříme si
šance, ale proměníme
pouze jednu, i když
musím říci, že v dnešním zápase
jsme si tolik příležitostí zase nevytvořili. Druhou půli se soupeř vytáhne a my si neumíme poradit s jeho
vyšším presingem, ztrácíme balony
a nevydržíme kombinovat v klidu na
soupeřově polovině. Je škoda, že
jsme dostali branku těsně před
koncem, ale koledovali jsme si o ní.
Tři body by asi nebyly spravedlivé.
Příští zápas hrajeme v Písku, který
letos hraje dobře,
ale my už zase musíme zabrat venku,
pokud se chceme
pohybovat nahoře,
takže si jedeme pro
body!"
Obrá nce
Ad am
Beránek,
Jiskra

Domažlice: "Zase jsme viděli dva
odlišné poločasy, kdy jsme si v první

půli vytvořili poměrně dost šancí,
ale proměnili jen jednu. Druhý polo-
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čas jsme přestali hrát a začali soupeře pouštět víc do hry, což se nám
na konci zápasu hrubě nevyplatilo a
čtyři minuty před koncem jsme opět
po tečované střele dostali gól. Zdá
se mi, jako bychom už snad jiné
góly ani nedostávali."
Záložník Lukáš Roubal, Jiskra
Domažlice: "S ohledem na postavení obou týmů v
tabulce to byl těžký
zápas a byl těžký i
ve
skutečnosti.
První poločas jsme
byli lepším týmem a
měli jsme kromě
naší branky ještě
další šance na zvýšení skóre. Bohužel
se projevilo, že nás
trápí koncovka a nepodařilo se nám
přidat tolik potřený gól, který by nás
uklidnil. V druhém poločase Jirny
vyrovnaly hru a chvílemi nás přehrávaly, což vyústilo ve vyrovnávající branku čtyři minuty před koncem.
Když jsme balon neodkopli někam
pryč, ale snažili jsme se to konstruktivně vyřešit, což se nám vymstilo v
podobě vyrovnávajícího gólu. Každopádně jsme i ve druhé půli měli
šance na navýšení vedení, ale bohužel nám tam nic nespadlo. Já sám
jsem měl šanci, kdyby skončila
gólem tak jsme brali místo dvou
bodů tři a to by bylo o poznání
veselejší."
Brankář Jakub Šiman, Jiskra
Domažlice: ,,V prvním poločase
jsme byli lepším
týmem,
drželi
jsme balon a
soupeře jsme do
žádných větších
šancí
nepustili.
Zaslouženě jsme
se
dostali
do
vedení po krásné
akci. Do druhé
půle jsme vstoupili taktéž jako
lepší celek, ale postupem času soupeř svojí někdy až přehnanou hrubostí znepříjemňoval naší hru.
Ovšem přineslo jim to své ovoce.
Jirny se víc a víc dostávaly do šancí
a o gól jsme si koledovali. Totálně
jsme nezvládali naše brejkové příležitosti, které jsme nedokázali správně využít. Proto nás soupeř potrestal čtyři minuty před koncem.
Naštěstí jsme penalty zvládli na
výbornou. Penalty jsou loterie, ale
kluci zvládli všechny proměnit, soupeř dvě penalty neproměnil a tak
bereme dva body zaslouženě. Věřím
si na každou penaltu. Už od chvíle
kdy si hráč položil balon mi bylo
jasné, že jí kopne doprostřed. Proto
jsem se snažil dělat nějaké pohyby,
aby si myslel, že skočím do strany.
Měl jsem štěstí, že mi trefil přímo do
náruče."
Trenér Vasil Boev, FK Viktorie
Jirny: "To co jsme před utkáním
čekali, se beze
zbytku potvrdilo.
Bylo to těžké
utkání. Na něco
jsme se připravovali a něco řekli,
ale bohužel se
nám z naší strany
první půle nepovedla a prohráli jsme ji 0:1. Hlavně
se nám nedařilo pokrývat kraje oba
beky a tři střední záložníci, kteří
nám dělali problémy. Po důrazné
promluvě v kabině o přestávce jsme
se rapidně zlepšili a myslím, že
druhý poločas to byla úplně jiná hra
a úplně jiný fotbal a zasloužili jsme
si vyrovnání. Penalty už jsou loterie.
Samozřejmě , že po našem vyrovnání jsme chtěli i druhý bod z penalt, ale nepovedlo se ...

Zdroj Domažlický deník a Jiskra TV

Soupeřem rezervy Jiskry Domažlice
v 8. kole krajského přeboru byl
Rozvadov, pro někoho překvapivý
lídr tabulky. Ten letos disponuje
početnou legií hráčů, na které nezbylo místo v třetiligovém kádru
Tachova.
Chodové cestovali k utkání posíleni
o hráče z kádru A – mužstva Javorského, Vojtka a Bártu, který se
rozehrává po zranění.
Jako první se osmělili hosté, ale
závar po trestném kopu v podání
Lucáka uťala píšťalka sudího kvůli
hře rukou jednoho hráče Jiskry. Ani
z další standardky hosté nic nevytěžili. Skóre se měnilo ve 13. minutě,
kdy trestný kop domácích z levé
strany skončil až u Bronce a ten
usměrnil míč do protipohybu Straky
– 1:0. V 17. minutě hosty podržel
brankář při střele druhého nejlepšího kanonýra soutěže Žemličky.
Totéž platilo po rohu Rozvadova po
půlhodině hry. Ve 34. minutě před-

V sobotu v 10:15 hodin nastoupil
aktuálně šestý tým tabulky s 18
body - Jiskra Domažlice, v rámci 9.
kola proti tabulkovému sousedu
jihočeskému FC Písek. Tým od zlatonosné řeky Otavy byl na osmém
místě se 17 ligovými body. Oproti
loňské sezoně, kdy se svěřenci
trenéra Ondřeje Plášila zachraňovali
v třetí nejvyšší soutěži se jim letos
vstup do ČFL povedl nad očekávání.
Domažličtí kouči nemohli počítat s
dlouhodobě zraněným motorem hry
Jiskry Jiřím Bártou, který už odehrál
poločas minulý týden za Benfiku.
Bohužel musel pro indispozici střídat. Dále je na marodce obránce
Hrubý a nově měl chřipku Nerad.
Proto trenéři postavili na stopery
Brauna a Bauera a Chocholouška
posunuli na pravou stranu obrany.
Úvod utkání nabídl 510 přítomným
divákům opatrný fotbal s cílem pro
oba celky neudělat chybu. V šesté
minutě zastavil rodící se akci domcích praporek postranního sudího
Vnuka. Domácí fotbalisté měli častěji balon na svých kopačkách, ale
bez vážnějšího ohrožení Šimanovy
svatyně. Hosté vycházeli ze zabezpečené obrany. První vážnější ohrožení si připravila Jiskra. Fořt trefil
břevno, ale praporek postranní sudí
Zadinové vyletělí nahoru a útočníkovi Domažlic byl odmávaný ofasajd. Jako v uplynulých utkání diskutabilní. To ukazatel ukrajoval 23.
minutu. Touto šancí začali přebírat
iniciativu hosté. O minutu později
zahrával z levé strany Mužík rohový
kop, Braun na přední tyči však hlavičkoval vedle Rodzikovy svatyně. V
28. minutě si poradil golman Šiman
s trestným kopem Milce. Ve 34.
minutě zatáhl balon po levé straně
domácí Ježdík, nacentroval na pravou stranu na Voráče, který však
byl hodně nepřesný. Závěr první
půle vyzněl jednoznačně pro Jiskru,
která Písek zatlačila a vytvořila si
dvě tutovky. Ve 43. minutě se ocitl
ve vyložené šanci Hradecký po
vysunutí Mužíkem, ale vyběhnutý
Rondzik jeho střelu z 13 metrů
vyrazil na rohový kop. O minutu
později vysunul Fořt Hradeckého na
pravou stranu, ten centrem našel ve
vápně Mužíka, který z jedenácti
metrů pořádně netrefil balon a
Rondzik, neměl velkou práci.
Do druhého poločasu poslal domácí
kouč Prášil místo Helda Němce,

vedli domácí pěknou akci po ose
Kabourek, Hána, kterou ale zakončil
nepřesně Bronec. O pět minut později zahrávala ’Benfika‘ dva rohové
kopy, ale domácí je bez problémů
ustáli. V samém závěru zahrával
trestný kop hostující Lucák, ale bez
úspěchu. Poté sudí trochu nudný
poločas
ukončil.
Jak skončil první poločas, tak začal i
druhý. Jenže ani Buršík při trestném
kopu hostů neměl ‚seřízená‘ mířidla.
Ve 49. minutě zahrozil domácí Viterna, o čtyři minuty později musel za
cenu žluté karty hasit brejk soupeře
stoper Domažlic Korelus. V 55.
minutě hosté přečkali se štěstím
velký závar před brankou. A ani
z následného trestného kopu Čížka
domácí nic nevytěžili. V 57. minutě
Žemlička překonal Straku, ale sudí
branku neuznal pro ofsajd. V těchto
chvílích měli domácí zápas pod
kontrolou. V 59. minutě Viterna
vysunul Šáchu, ale toho skvěle

který svým důrazem dělal Jiskře
problémy. V 56. minutě přenesl hru
Beránek z levé strany na Fořta,

vychytal Straka. Hosté se pokoušeli
o kombinační hru, ale jejich pokusy
většinou končily ještě před pokutovým územím. S přibývajícím časem
hosté stále více otevírali hru ve
snaze vyrovnat. Pro domácí se tak
otevírala šance na rychlé brejky.
V 64. minutě postupoval Viterna
sám na Straku, ale ten jej vychytal
a poradil si i s následnou dorážkou
Hutty. V 68. minutě ztroskotal na
domažlickém
gólmanovi
snajpr
Žemlička, který se ho snažil přehodit. V 75. minutě zahrozili hosté,
ale Makrlík si se střelou Buršíka
poradil. Na opačné straně hřiště
v 78. minutě Straka opět podržel
naděje hostů na dobrý výsledek,
když skvěle zasáhl při prudké střele
Hutty, ztlumil ji a míč směřující do
branky uklidil do bezpečí Kubr.
V závěru se hosté stále více tlačili
dopředu, ale zkušená domácí obrana je do šancí nepustila. V poslední
minutě kopal Lucák trestný kop, ale

obránce opět Řezáče, a ten tváří v
tvář Šimanovi zakončil z 11 metrů k
jeho pravé tyči na 2:0. Jiskra se

výsledkem byla pouze velká strkanice. Domácí si tak připsali do tabulky
zasloužené tři body.
Jiskra Domažlice B: Straka –
Pavlíček (21. Kalný), Kubr, Javorský, Bárta (46. Hošek) – Korelus,
(88. Šimůnek) – Vojtko (74. Dufek),
Lucák, Černý, Waldmann – Buršík.
Pozápasová reakce:
Martin Steinbrücker, trenér
Jiskry Domažlice B: „Vítězství
domácích bylo zasloužené, jelikož
byli nebezpečnější hlavně v předfinální a finální fázi. Měli několik
příležitostí, ale díky výbornému
brankáři Strakovi jsme byli až do
poslední minuty ve hře o body. My
jsme se do šancí dostávali jen sporadicky. Utkání ovlivnilo také to, že
jsme museli brzy střídat oba krajní
beky a do hry šli hráči, kteří stačili
po zranění absolvovat jen dva nebo
tři tréninky.“

Zdroj Domažlický deník

ce váhání udělil druhou žlutou a
poslal ho předčasně pod sprchy. Za
dvě minuty provedli domácí opět
výpad do rozhozené obrany hostů,
Voráček po pravé straně unikl, našel v šestnáctce Němce, který obstřelil vybíhajícího Šimana k pravé
tyči - 3:1. Domažlice to opět nezabalily a po rohu Špírka se jim v
nastaveném čase podařilo přesnou
hlavičkou z 9 metrů Bauerem snížit
na 3:2. Po tomto gólu sudí raději
okamžitě ukončil zápas. Opět se
projevilo neproměňování brankových příležitostí, ve kterých byl
soupeř úspěšnější. Domácím se tak
poprvé v historii povedlo porazit
Jiskru, která má na kontě s tímto
soupeřem šest vítězství dvě remízy
a teď první prohru.
Branky: 60. a 67. Řezáč, 86. Němec – 75. Špírek, 90.+1 Bauer.
ŽK: Němec, Zušťák – Chocholoušek , Mužík. ČK: 85. Chocholoušek.
Rozhodčí: Hocek – Vnuk, Zadinová. Delegát: Andrejs. Diváků: 510.
FC Písek: Rondzik – Šlehofer, Havel, Holub, Řehák – Voráček (90.
Grobár), Milec, Kalášek, Ježdík (88.
Zušťák) – M. Held (46. Němec),
Řezáč (81. J. Held). Trenér: Ondřej
Prášil
Jiskra Domažlice: Šiman – Chocholoušek, Bauer,Braun,BeránekLeitl (68. Špírek),Mužík, Čada, Došlý
(69.Roubal) ,Hradecký (79. Javorský)- Fořt. Trenéři: Zdeněk Michálek
a Pavel Vaigl.

Převzato z webu Fotbaldomazlice.cz
- autor Jirka Pojar

který z 12 metrů překonal Rondzika,
nevzdávala a zaváhání Němce poale vše bylo zbytečné, protože potrestal vystřídavší Špírek v 75. mimezní rozhodčí Vnuk odmával
nutě střelou z 25 metrů, která před
ofsajd. Nedáš - dostaneš opět platiRondzikem skočila a zapadla k levé
lo v 60. minutě, kdy Rondzik založil
tyči - 2:1. O dvě minuty později
dlouhým výkopem akci, míč hlavou
upadl v pokutovém území Mužík,
prodloužil, jeden z domácích hráčů
ale píšťalka nepřesně pískajícího
na Řezáče, který se zbavil nedůrazsudího Hoceka zůstala němá. V 84.
ného Brauna a levačkou z 13 metrů
minutě nejprve jeden z Píseckých
prostřelil Šimana - 1:0. Za osm
hráčů srazil Bauera a ve strkanici
minut se protáhl středem pole HaChocholoušek porazil domácího
vel, který ideálně vysunul za Strana 3 hráče, za což mu sudí po chvil-

Zápas zhodnotil Marek Bauer,
stoper Jiskry Domažlice: „V poslední
době nás trápí neproměňování
šancí. Myslím si, že hra je celkem
dobrá, kombinačně jsme na tom
dobře, a potom nás sráží individuální chyby. První poločas byl výborný,
nepustili jsme Písek k ničemu, k žádné šanci. Z naší strany
tam byly jedna – dvě tutové šance,
ale neproměnily jsme je. Ve druhém
poločasu nás srazila chyba v zadu,
kdy soupeř hned z první vyloženější
šance dal gól a potom už se hraje
těžce. Pak jsme hru trochu vytáhli,
ale opět jsme neproměnili naše
příležitosti, soupeř chodil do otevřenější obrany a dal na 2:0. My jsme
korigovali stav Mírou Špírkem, který
pěkně vystřelil, na 2:1 a když jsme

v závěru byli v jakémsi tlaku, tak
jsme opět chybovali vzadu a Písek
dal na 3:1 a bylo po zápasu. Potom
jsme korigovali na 3:2, ale až v 90.
minutě a rozhodčí už zapískal konec. Je těžké říci nějaký recept na
to, abychom začali dávat góly...
Budeme asi muset být trpěliví a více
makat na tréninku a věřit, že to tam
padat bude. Nic jiného se tím asi
dělat nedá, protože si myslím, že
tady fotbalisté jsou. V útoku máme
Pavla Fořta, který svou kvalitu má,
dal i gól, ale nebyl mu uznán. Také
si pořád stěžujeme na rozhodčí, ale
na to musíme být zvyklí ve 3. lize,
že rozhodčí třeba trošičku přidávají
těm domácím a my jsme v těch
zápasech dali nějaké branky, které
nám nebyly uznané, možná bychom
měli více bodů, ale na to bych se
nevymlouval... Receptem je pokora,
musíme být trpěliví a v příštím zápasu v Benátkách vyhrát.“

Pozápasová tiskovka:

Zdeněk Michálek, kouč Jiskra
Domažlice: „Jsem pochopitelně
zklamaný výsledkem utkání, protože
jsme určitě byli vyrovnaným soupeřem. Bohužel po individuálních
chybách, a řekl bych i nezodpovědnosti některých našich hráčů, jsme
ve druhé půli třikrát inkasovali.
Domácí proměnili to, co měli a vyhráli. V první půli jsme
měli několik příležitostí ke
skórování, po nichž jsme
mohli jít do vedení, bohužel jsme je nedali. Jsem
přesvědčený o tom, že
jsme vstřelili Fořtem branku z
ofsajdu a vzápětí jsme dostali gól
také z ofsajdu, který ale platil. Tam
vidím hlavní příčiny neúspěchu.
Přesto musím říct, že jsme si utkání
prohráli sami.“
První poločas utkání skončil
bez branek, ve druhé půli padlo
hned pět gólů…
„Je to hodně. Já osobně jsem si
myslel, že zápas bude tak o jednom
gólu, ale jak je vidět z výsledku,
hráči na obou stranách se rozstříleli
a dopadlo to tak, jak dopadlo. Naši

hráči udělali individuální chyby, po
kterých domácí chodili sami na
brankáře. Prostě jsme v obraně
propadli, kdy naši hráči začali vystavovat soupeře do ofsajdu a ono se
to pokaždé nepovedlo. Písečtí šli do
dvoubrankového vedení a takový
náskok se pak těžko dohání.“
V závěru střetnutí bylo vidět na
hřišti hodně nervozity. Čím to
bylo?
„Nervozita stoupala hlavně tím, že
na hřišti byla spousta osobních
soubojů a rozhodčí si tak mohl
vybrat, komu udělí žlutou kartu.
Záleží pouze na něm, jak takové
situace posoudí. My jsme na to
doplatili tím, že nám byl vyloučen
jeden hráč, který nám bude v příštím utkání chybět. Je to škoda.“
Ve funkci trenéra mužstva Domažlic jste velice krátce, co
byste k tomu řekl?
„Dneska jsem vedl mužstvo ve
druhém utkání. Moji svěřenci chtějí
hrát pohledný fotbal, bojují o co
nejlepší výsledky, myslím si ale, že
u některých hráčů nastal pokles
výkonnosti. Určitě mají na to, aby
odváděli lepší výkony. Dneska už
hrál mnohem lépe David Čada,
kterého máme půjčeného ze Sokolova, minule hrál doma špatně. Jak
už jsem zmínil, musíme se vyvarovat individuálních chyb, které by se

ve třetí lize neměly objevovat. Takové situace se musí řešit úplně
jinak.“
Ondřej Prášil, kouč FC Písek:
„Utkání se mi hodnotí dobře, všichni
jsme velice rádi za tři body, které
jsme získali. V prvním poločase nás
několikrát podržel brankář Jakub
Rondzik. Myslím si, že kdybychom
od soupeře inkasovali
gól, tak by se asi utkání
vyvíjelo jinak. Vycházeli
jsme z toho, že Domažlice měly velice silnou
levou stranu, kde nám
nejvíce hrozily Adamem
Beránkem. V úvodu zápasu jsme
měli dvě slibné situace, kdy jsme šli
centrem po zemi do malého vápna.
Jednou to tam Filip Řezáč nedoskočil, když mu k balonu chybělo velice
málo, podruhé se to stalo Martinu
Voráčkovi. Ke konci prvního poločasu převzaly Domažlice iniciativu na
svou stranu a měly příležitosti k
tomu, aby vstřelily vedoucí branku.
Naštěstí pro nás ji nedaly.
Do druhého poločasu jsme udělali
jednu změnu, když jsme ze hřiště
stáhli Martina Helda, kterého nahradil František Němec. Chtěli jsme jít
na vysoké obránce soupeře více do
rychlosti, což se potvrdilo. Hodně
nám k tomu pomohly hrubé chyby
některých hráčů Domažlic. Jsem

velice rád za to, že Franta Němec
vstřelil gól. Na druhou stranu jsem
od něho čekal ještě lepší výkon,
protože při první inkasované brance
ztratil ve středu hřiště zbytečně míč
a soupeř toho využil ke skórování. A
tím jsme zápas ještě trochu zdramatizovali. Rovněž jsem spokojený
s tím, že Filip Řezáč si drží střeleckou formu a dvěma góly nám hodně pomohl k cennému vítězství.“
V průběhu zápasu jste vedli o
dvě branky, přesto byl závěr
střetnutí hodně dramatický.
Neměl jste obavy z toho, že by
soupeř mohl srovnat skóre a
utkání by rozhodly až penalty?
„Když jsme ve druhém poločase
vedli 2:0, věřil jsem tomu, že bychom mohli zápas dohrát s nulou.
Vzpomínám si na loňské zápasy, ve
kterých jsme doma porazili Benešov
6:2 a Union 2013 výsledkem 6:3, a
já jsem i za jasného stavu byl neustále na špičkách, v napětí, aby se
něco nepokazilo. Naši hráči jsou
mladí a jejich koncentrace ještě
není taková, abych si byl jistý, že
zápas dohrají v poklidu, bez větších
nervů. Už několikrát se stalo, že v
závěru střetnutí jsme dostali zbytečný gól. V tomto směru musíme
dohrávat zápasy naplno až do té
doby, než je rozhodčí ukončí. Někdy
jsme přišli o vítězství, jindy o remízu, tentokrát jsme to zvládli a radujeme se z výhry.“
Po dnešním vítězství máte na
svém kontě již dvacet bodů, to
je velice dobrý výsledek, ne?
„Určitě. Dneska jsme hráli s přímým
konkurentem o místo v tabulce a
jak už jsem řekl, jsme velice rádi, že
se nám podařilo nad Domažlicemi
vyhrát. Nás samozřejmě těší dobré
postavení v tabulce, ale stále musíme být dobře připraveni na každý
zápas, který je před námi. Soutěž je
dlouhá a náročná, a všichni musíme
dělat maximum pro to, abychom
byli na konci podzimu spokojeni
nejen s dosaženými výsledky, ale i s
umístěním.
Zdroj: Jirka Pojar

web Jiskry Domažlice

Branky: 43. Bláha Libor, 81. Buršík Martin - 22. Janka Lukáš, 50. Šroubek Jakub (vl.), 61. Janka Lukáš. Rozhodčí: Burda Miloš - Černý
Červený Václav. Delegát: Cihlář František.

Zatímco třetiligová Jiskra Domažlice
hrála dva poslední zápasy na hřištích soupeře, její rezerva sehrála
dvě utkání na domácím hřišti na
Střelnici. Jestliže v prvním z nich o
gól porazila TJ Sokol Lhota, ve druhém naopak o gól podlehla TJ Přeštice, když o výsledku rozhodla jedna
chyba domažlické obrany. Protože
ve stejném čase hrála své zápasy
obě domažlická mužstva, nemohli
"Benfiku" posílit hráči A teamu a B
mužstvo si muselo poradit z vlastních zdrojů.
První poločas 10. kola krajského
přeboru, ve kterém Jiskra Domažlice B hostila celek TJ Přeštice byl
poměrně nudný, hrálo se převážně
mezi šestnáctkami a šancí bylo na
obou stranách jako šafránu. Hosté
předčili domácí v kombinaci, přesnosti přihrávek a ve hře hlavou,
zatímco domácí vsadili na obětavost
a důraz. Když už se chystali hráči
do kabin, přišla chyba domácí obrany v rozehrávce, kterou Bešta potrestal brankou "do šatny."
Druhý poločas již byl po fotbalové

stránce zajímavější, obě mužstva se
střídala v aktivitě, ale domácím,
které nepřesnost přihrávek provázela až do konce zápasu, se nepodařilo překvapit přeštickou obranu a
překonat brankáře Růžičku a

tak zůstali tentokráte bez bodu.
Hosté měli první příležitost skórovat
už v 5. minutě, kdy domácí obrana
neodvrátila dlouhý centr, míč dostal
do běhu přeštický Vacík, ale z 15
metrů trefil jen břevno Stra-
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kovy svatyně. Hosté měli v úvodu
více ze hry, ale hrálo se většinou
mezi šestnáctkami, což platilo až do
19. minuty, kdy hosty dvakrát za
sebou ve velmi slibné příležitosti
zastavil odpískaný ofsajd. Domácí
zaútočili ve 22. minutě, ale Tumpachův centr zprava hosté srazili na
roh. Ten rozehrál Lešek na hlavu
Černého, který však z 9 metrů nasměroval míč vedle pravé Růžičkovy
tyče. O dvě minuty později napřáhl
ze střední vzdálenosti hostující Vacík, ale domácí střelu zblokovali na
roh. Ve 32. minutě domácí odvrátili
centr Lambora a vzápětí musel
domažlický gólman zachytit míč
před nabíhajícím Gerstnerem. Na
druhé straně rozehrál tr. kop zprava
ze 30 metrů domácí Lucák, na míč
si naskočil Tumpach, ale hlavou z 8
metrů jej nasměroval nad přeštickou branku. Závěr poločasu patřil
hostům, ale ve 38. minutě domácí
odvrátili dva centry směřující před
Straku a o dvě minuty později po
Gerstnerově centru usměrnil ve
skluzu míč Uzlík vedle domácí branky. Když už se viděli všichni hráči v

kabinách, chyboval domácí Lešek,
který namísto uklizení míče z vlastní
šestnáctky volil kombinaci, ale přihrávka na Koreluse byla do
"šprajcu," míč se odrazil k hostujícímu Beštovi, který měl dost času,
aby ze 12 metrů obstřelil vybíhajícího Straku - 0:1. Domácí branka
rozhodila a těsně před obrátkou
špatně odhadl vysoký míč Korelus,
namísto jeho odvrácení jej pouze
prodloužil za sebe, kde nabíhal
hostující Vacík, ale slibnou šanci
zazdil střelou z šestnáctky nad domažlickou branku.
V úvodu druhé půle se dostal ke
střele zleva přeštický Bešta, zblokovaný míč se dostal ke Gerstnerovi,
ale ten zleva zamířil vedle vzdálenější tyče domažlické branky. V 51.
minutě se po závaru před Růžičkovou brankou dostal ke střele domácí
Černý, ale nedůrazná střela byla
navíc i nepřesná. O dvě minuty
později si na druhé straně bez problémů poradil se slabým pokusem
Bešty domácí gólman Straka. Domácí měli možnost v 55. minutě,
kdy Bláha dal míč pod sebe na
nabíhajícího Černého, ale ten jej
volejem z 16 metrů poslal vysoko
nad branku. Když o minutu později
slabou Buršíkovu střelu zneškodnil
Růžička, zatáhl míč po levé straně

Další zážitek jako hrom.
Více než dvě stovky
diváků rozhodně nemohly litovat zakoupení
vstupenky na představení, které jim přichystaly týmy Benátek nad
Jizerou a dalekých Domažlic. Po vyrovnaných
šedesáti minutách se v
poslední třicetiminutovce s vyloženými šancemi doslova roztrhl pytel.
Za zmínku rozhodně
stojí nádherné nůžky
Nigerijce Mbaha, který
vstřelil svůj první třetiligový gól v
benáteckém dresu. Hosté sedm
minut před koncem snížili a do
posledních vteřin se mocně hnali za
vyrovnáním. Benátečtí se však zuby
nehty ubránili.
V reprezentační pauze posílili benátecké mužstvo Mladoboleslavští
Křapka s Kubistou. U hostů se trochu překvapivě objevil v sestavě
plzeňský štírek Egon Vůch. Benátečtí do zápasu vlétli a během prvních dvou minut musel hostující
brankář Šiman dvakrát rychle
branky, aby ukopl míč před útočícími hráči soupeře. O chloupek nebezpečnější byli domácí. Po Kubistově stříleném centru se neprosadil
změnou směru Ansuma. Hosté
ohrožovali Michňovu branku spíše
ze standardních situací, se kterými
si Benátečtí věděli rady. Ve 25.
minutě také přišla jediná vyložená
šance první půle. Po rychlém domažlickém protiútoku zakončoval
osamocený Došlý, který ale trefil
pouze nohy vybíhajícího Michni.
Domácí odpověděli centrem Klaina,
který se snažil patou trefit Ansuma,
míč ale nezasáhl. Čtyři minuty před
koncem zahřmělo také na druhé
straně. Hlavička Vůcha se ale mezi
tři tyče nevešla.
Do druhého poločasu nechal hostující trenér Michálek v kabině Špírka,
jehož nahradil ofensivnějším Roubalem. Úvod druhé půle načal zajímavou střelou Ansuma, ta ale mířila
nad břevno. Na druhé straně nebyl
úspěšný Mužík, který mířil vedle
levé tyče. V 59. minutě se od Boro-

hostující Lambor, jeho centr usměrnil ve skluzu Zdeněk vedle levé
Strakovy tyče. Po hodině hry vybojoval domácí Lucák míč, zprava
odcentroval na Černého, který v
náběhu míč hlavou usměrnil z 8
metrů jen těsně nad přeštickou
branku. V 61. minutě si na křížný
centr z hloubi pole naběhl po levé
straně domažlický Tumpach, probil
se do šestnáctky, ale z úhlu ze 14

metrů mířil vedle bližší tyče přeštické branky. Poté si obě obrany poradily se soupeřovými centry a na
další, který poslal zleva přeštický
Bešta, jen těsně u vzdálenější tyče
nedosáhl nabíhající Omet. V 72.
minutě chybovali domácí na polovině hřiště, míče se zmocnili hosté,
ale rychlý brejk zakončili Lamborovou střelou, kterou domácí stačili
zblokovat. O dvě minuty později

lo jasně hostujícímu celku. Nejprve neuspěl
Roubal, jehož vynikajícím
zákrokem vychytal Michňa. O chvíli později
nebezpečná
hlavička
skončila těsně nad břevnem. Hostům se přece
jenom podařilo snížit. Za
benáteckou obranu si
naběhl David Čada a nad
vybíhajícím Michňou trefil
tyčku, od které se míč
odrazil za brankovou čáru
– 2:1. Domažličtí reagovali střídáním, když místo
vičky či Kubisty odrazil balón pod
Beránka přišel na hřiště urostlý
nohy Vůchovi, avšak benátecký
Braun. Chodové vybojovali několik
brankář Michňa byl u míče včas.
rohových kopů. S nebezpečnými
Vzruch zaznamenal také Došlého
centry si ale vždy poradila benáteccentr, který proletěl pokutovým
ká obrana či výborně chytající Miúzemím Benátek, aniž by některý z
chňa. Když už to nešlo fotbalovým
hráčů do něj zasáhl. V 63. minutě
umem, hosté to zkusili trochu teavyšlo domácímu trenérskému tantrálněji. Vůchovi ovšem hlavní rozdemu Sedláček – Mosiurczak střídáhodčí Dujsík na lep nesedl a jeho
ní. Synek byl na hřišti pouhou mipád v pokutovém území ocenil
nutu, když po rohovém kopu vyhrál
žlutou kartou. Ve tříminutovém
hlavičku nad sebe. Z výšky trefil
nastavení zahrál na levé straně
míč nůžkami Tochukwu Mbah a
rukou Buryán a hostům se naskýtabalón zapadl za vybíhajícího branla poslední možnost vybojovat alekáře Šimana – 1:0. Benáteckým
spoň bod. Po centru do pokutového
dala vstřelená branka křídla. Hosty
území vznikl obrovský závar, o
zlobil zejména Mbah, který našel
který se zasloužil i útočící brankář
přesnou přihrávkou Michala SedláčŠiman, kterého se míč snad i dotkl.
ka, jenž se snažil obstřelit hostujícíNakonec zakončoval střídající
ho brankáře, avšak těsně minul.
Braun, avšak Michňa dalším fantasNeuspěl ani Škarecký, který po
tickým zákrokem vytěsnil míč na
hrubé chybě domažlických obránců
rohový kop. Po centru od rohového
pelášil sám na Šimana, toho sice
praporku Benátečtí důrazně odhlaukličkoval, ale míč se mu zamotal
vičkovali míč a dali tak příležitost
pod nohy, tudíž ani nezakončil. O
Dujsíkovi ukončit zápas, což se také
minutu později svedl Synek sprinstalo.
terský souboj s hostujícím brankáDomácí vybojovali cenné tři body. V
řem, který byl u míče déle a po
závěru se však o ně báli, neboť
nedovoleném Šimanově faulu se
hosté notně zvýšili svoji aktivitu a
pískal pokutový kop. Hostující branjak již bylo řečeno, do posledních
kář navíc obdržel žlutou kartu,
vteřinek sahali po dělbě bodů. Nyní
avšak za podobné zákroky se často
Benátky zajíždí na půdu Loko Vltadávají i karty barvy červené. Míč si
vín, tedy týmu, kterému se v soupostavil Martin Borovička a tvrdou
časné době velmi daří. Avšak každá
střelou nedal Šimanovi sebemenší
série jednou končí a v Benátkách si
šanci zasáhnout – 2:0. V 77. minutě
jistě přejí, aby skončila ta týmu z
byl poblíž pokutového území fauloHolešovic.
ván Škarecký. Míč si postavil Michal
Pozápasové názory:
Trenér Benátek Vladimír SEDLÁSedláček a technickou střelou trefil
ČEK: „Byl to oboustranně
spojnici břevna a tyče. Závěkvalitní zápas. V první půli
rečných jedenáct minut patři- Strana 5

rozehrál tr. kop ze střední vzdálenosti domácí Korelus, ale brankář
Růžička míč směřující k tyči výtečně
vyrazil na roh. Poté si s centrem
hostujícího Ometa poradil Straka a
přeštičtí měli vzápětí vyloženou
šanci na zvýšení skóre. Na křížný
centr zleva si u vzdálenější tyče
naběhl nehlídaný Omet, ale Straka
jeho hlavičku z 8 metrů výtečně
vyrazil zpět ke střelci, jehož druhý
pokus, tentokrát nohou, stačili domácí zadáci zblokovat na roh. V 88.
minutě napřáhl z 20 metrů domácí
J. Korelus, ale Růžička míč výborně
vyrazil na roh. Poslední slovo měli
hosté, ale když Beštův centr srazili
domácí na roh, bylo to v zápasu vše
a rozhodčí Černý zadul naposledy
do píšťalky.
Branka: 44. Bešta.
Rozhodčí: Černý. ŽK: 2:2. Diváků:
100.
J. Domažlice: Straka - Vojtko,
Kubr, Korelus, Lešek - Bláha, Černý,
Lucák (70. Hojda), Buršík - Tumpach (70. Šimůnek), Vísner (70. J.
Korelus). Trenér: Martin Steinbrücker.
TJ Přeštice: Růžička - Lecjaks,
Uzlík, Štěpán - Duchek - Vacík (46.
Omet), Blahoudek, Zdeněk, Gerstner - Bešta, Lambor (75. Klokan).
Trenér: Václav Uzlík.
Vok

nebylo k vidění příliš šancí. Oba
týmy spíše vyčkávaly. Vypracovali
jsme si jednu pološanci, kdy Pavel Klain
měl spíše vystřelit,
než přihrávat. Hosté
měli jednu vyloženou
šanci, kterou vyřešil
velmi dobře brankář
Michňa. Ve druhém
poločase jsme se zlepšili. Pomohlo
tomu i střídání, kdy s Markem Sedláčkem a Kubou Synkem přišla
určitá kvalita. Neproměnili jsme
ještě dvě další šance. Jednou jsme
z trestného kopu trefili břevno a
jasnou brankovou příležitost neproměnil Martin Škarecký, kterému v
zakončení chyběly síly. V závěru
nás podržel brankář Michňa. Výhry
si cením. Mužstvo musím pochválit,
protože podalo týmový výkon bez
velkých chyb. Naši hráči zvládli
odevzdat maximum. O soupeři jsme
věděli, že je kvalitní. Ve svém středu má několik individualit, kupříkladu Vůcha, Mužíka či Fořta. Zvláště
na Pavla Fořta jsme se poctivě
připravovali, protože jsme věděli, že
v pokutovém území je nebezpečný.
O startu Egona Vůcha jsme se dozvěděli až před zápasem, ale taktéž
jsme jej dokázali eliminovat."
Trenér Domažlic Zdeněk MICHÁLEK: „Sahali jsme tu přinejmenším
na bod. Myslím si, že
oba soupeři byli vyrovnaní. My jsme ale góly
nedali, naopak domácí
po našich hrubých chybách ano. Tohle se už
opakuje asi potřetí za
sebou, takže jsem z
toho zklamaný."
Branky: 64. Mbah, 73. Borovička
(pen.) – 83. Čada
Jiskra Domažlice: Šiman – Špírek
(46. Roubal), Bauer, Nerad, Beránek (84. Braun) – Vůch, Mužík,
Čada, Došlý (68. Hradecký), Javorský – Fořt.
Náhradníci: Braun, Leitl, Roubal,
Hradecký, Švihořík .
Rozhodčí: Dujsík – Fojtík, Kvaček
Diváci: 210.

Zdroj: web SK Benátky n. Jizerou,
foto J. Pojar

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

8. kolo:
FC Dynamo H.Týn - FC Chotíkov 1932 3:2
(2:0), TJ Rozvadov - Jiskra Domažlice B 1:0
(1:0), TJ Sokol Lhota - SK Rapid Plzeň 1:1
(0:1) Pen: 6:5, TJ Zruč - Start Luby 1:0
(1:0), Slavoj Mýto A - Přeštice A 1:6 (1:2),
TJ Sušice - SK Slavia Vejprnice 4:2 (1:0, FK
Holýšov - SSC Bolevec 1:2 (0:1), FC Rokycany - FK Svéradice 3:1 (1:0).
9. kolo:
Jiskra Domažlice B - TJ Sokol Lhota 3:2
(1:1), Přeštice A - TJ Rozvadov 1:1 (1:0)
Pen: 4:5, SSC Bolevec - FC Rokycany 0:1
(0:0), Start Luby - FK Holýšov 0:3 (0:1), TJ
Chotíkov 1932 - TJ Zruč 2:1 (0:0), SK Slavia
Vejprnice - FC Dynamo H.Týn 1:2 (0:1), SK
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SŠ Plzeň
SK Slavia Vejprnice
FC Rokycany
FK Tachov
Jiskra Domažlice
SENCO Doubravka
SK KLATOVY 1898
Dynamo ZČE Plzeň
TJ Sušice
TJ Přeštice
SK RAPID PLZEŇ

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

7
7
7
8
7
7
7
6
6
8
8
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10
9
9
9
9
10
9
10
9
9
9
10
9
9

6
6
5
5
4
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3
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2
1
0

7
7
7
8
6
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6
5
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0

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0

0
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0
0
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0
0

1
1
2
3
3
3
4
3
4
7
8

3
3
2
1
3
3
4
4
5
4
5
7
8
9
9

Loko VLTAVÍN 1:1 Pen: 3:5, Benátky
nad Jizerou - Domažlice 2:1, Štěchovice - Jirny 1:1 (1:1) Pen: 6:5, Union
2013 - VIKTORIA ŽIŽKOV 2:1, Čáslav
- Kolín 1:0, ZÁPY - Most 1:0, Benešov
- Táborsko B 1:1 (1:0) Pen: 4:2.
11. kolo:
Sobota 17. 10. 2015 10:15
Loko VLTAVÍN - Benátky nad Jizerou
Písek - Štěchovice
Domažlice - Dobrovice
Neděle 18. 10. 2015 10:15
Převýšov - ZÁPY
VIKTORIA ŽIŽKOV - Čáslav
Táborsko B - Tachov
Brozany - Králův Dvůr
Most - Benešov
Kolín - Chrudim
Jirny - Union 2013

Rapid Plzeň - TJ Sušice 0:5 (0:3), FK
Svéradice - Slavoj Mýto A 4:1 (1:1).

10. kolo:
FC Dynamo H.Týn - SK Rapid Plzeň
0:1 (0:1), TJ Rozvadov - FK Svéradice
4:0 (1:0), TJ Sokol Lhota - TJ Sušice
4:4 (2:2) Pen: 7:6, TJ Zruč - SK Slavia Vejprnice 1:5 (1:2), FK Holýšov FC Chotíkov 1932 4:0 (1:0), FC Rokycany - Start Luby 1:0 (1:0), Slavoj
Mýto A - SSC Bolevec 2:1 (1:1), Jiskra Domažlice B - Přeštice A 0:1
(0:1).
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Jiskra Domažlice
SŠ Plzeň
SK KLATOVY 1898
FC Rokycany
TJ Přeštice
SENCO Doubravka
SK RAPID PLZEŇ
Dynamo ZČE Plzeň
SK Slavia Vejprnice
FK Tachov
TJ Sušice

SK KLATOVY 1898
FK Tachov
TJ Baník Stříbro
SK Slavia Vejprnice
TJ Sušice
Jiskra Domažlice
TJ START LUBY
Dynamo H. Týn
TJ Přeštice
FK Nepomuk
SENCO Doubravka
TJ Košutka Plzeň
OKULA NÝRSKO
FK Horažďovice
Dynamo ZČE Plzeň
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Chrudim
Loko VLTAVÍN
Králův Dvůr
ZÁPY
Písek
Jirny
Převýšov
Benátky n. Jiz.
Domažlice
Dobrovice
Táborsko B
Tachov
Štěchovice
VIKTORIA ŽIŽKOV
Most
Union 2013
Kolín
Benešov
Čáslav
Brozany
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TJ Rozvadov
10
Přeštice A
10
TJ Sušice
10
FC Chotíkov 1932 10
FC Rokycany
10
Jiskra Domažlice B 10
SK Rapid Plzeň
10
TJ Sokol Lhota
10
FK Holýšov
10
FK Svéradice
10
FC Dynamo H.Týn 10
SK Slavia Vejprnice 10
Start Luby
10
TJ Zruč
10
SSC Bolevec
10
Slavoj Mýto A
10
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28:11
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4:28
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16
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14
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11
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Výsledky zápasů staršího
dorostu:
SK SENCO Doubravka - TJ
Jiskra Domažlice 4:2 (1:1),
TJ Jiskra Domažlice - TJ
Dynamo ZČE Plzeň 3:1 (2:1)
TJ Sušice - TJ Jiskra Domažlice 1:2 (0:2).
Výsledky zápasů mladšího
dorostu:
SK SENCO Doubravka - TJ
Jiskra Domažlice 1:3 (1:2),
TJ Jiskra Domažlice - TJ
Dynamo ZČE Plzeň 5:1
(4:1), TJ Sušice - TJ Jiskra
Domažlice 0:10 (0:4).
Výsledky zápasů starších
žáků:
FC Dynamo H. Týn - TJ Jiskra Domažlice 0:3 (0:1),
TJ Jiskra Domažlice - TJ
Sušice 1:1 (1:0) Pen: 4:5,
SK Slavia Vejprnice - TJ
Jiskra Domažlice 1:0 (0:0).
Výsledky zápasů mladších
žáků:
FC Dynamo H. Týn - TJ Jiskra Domažlice 2:3 (2:1),
TJ Jiskra Domažlice - TJ
Sušice 2:0 (0:0), SK Slavia
Vejprnice - TJ Jiskra Domažlice 4:3 (4:2).
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