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Sobota 31.10.2015 od 14.00 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.
Řídí rozhodčí: Petr Hocek - Josef Vnuk, Dagmar Žáková. Delegát FAČR: Josef Novotný.

Neděle 1.11.2015 od 14.00 hodin na hřišti v Klatovech - Lubech.
Další kolo: FK Čáslav - J. Domažlice, neděle 8.11.2015 od 14.00 hodin.
J. Domažlice B - TJ Chotíkov, sobota 7.11.2015 od 14.00 hodin.

V 11. kole třetí nejvyšší české fotbalové soutěže hostili po dvou kolech odehraných na hříštích soupeřů
hráči Jiskry Domažlice na svém
trávníku nováčka soutěže, celek FK
Dobrovice. Postavení v tabulce a
poslední výsledky neurčovalo žádného favorita tohoto utkání, protože
Jiskra byla 9., ale jen o stupínek
níže si stála Dobrovice, která získala
o jediný bod méně, tedy 17. Zato
skóre měli hosté lepší, když nastříleli 22 branek a inkasovali jich pouze
15, zatímco Jiskra měla bilanci
18:16.
Domácí chtěli zastavit svůj propad
tabulkou a před domácími diváky
vyhrát, ale soupeř jim to v prvním
poločasu příliš neusnadnil, byl jim
vyrovnaným partnerem a do žádné
šance je v nudné první půli nepustil.
Ve druhém dějství se sice o mírnou
aktivitu mužstva střídala, ale domácí našli dříve recept na soupeřovu
obranu a „začalo jim to tam padat.“
V samotném závěru ukázala domácí
defenzíva jak je zranitelná, díky
špatnému obsazování hráčů a nedůrazu před Šimanem, když během tří
minut dvakrát inkasovala. Na drama
však již hosté neměli naštěstí dost
času.
Hned v úvodní minutě prodloužil
pas ze středu pole domácí Fořt
hlavou na Roubala, ale toho hosté
odzbrojili za cenu rohového kopu.
Po jeho rozehrání se míč odrazil k
Mužíkovi, ale ten volejem z šestnáctky trefil jen tělo bránícího soupeře. Na druhé straně zatáhl míč po
levé lajně dobrovický Bernát, ale
jeho centr srazili domácí na roh. V
6. minutě měli domažličtí štěstí, že
na střílený centr zleva nedosáhl u
vzdálenější tyče nabíhající volný
Sodoma. Štěstěna se pak přesunula
o dvě minuty později k Bartošovi,
když po Došlého tr. kopu zamířil
Roubal hlavou z 8 metrů jen těsně
nad jeho branku. Poté si obě obra-

ny poradily s centry soupeře a v 11.
minutě zahrozili hosté, když se
uvolnil Sodoma, našel zpětnou přihrávkou Osvalda, ale jeho volej ze
14 metrů skončil vedle levé Šimanovy tyče. O chvíli později kopal dobrovický Osvald dva rohové kopy, ale
domácí se ubránili. V 17. minutě

mácí, ale Došlého centr trefil jen
tělo bránícího soupeře a další centr
Matějů skončil v Bartošových rukavicích. Ve 34. minutě se za Bartošem rozvlnila síť, ale domácí radost
z Fořtovy branky, po přihrávce Došlého, utnul hvizd rozhodčího Štefana, oznamující ofsajd. Hosté kontro-

zmařil po Došlého tr. kopu nadějnou akci domácích odpískaný útočný faul a o pět minut později mohlo
být zle na druhé straně, když Roubal ztratil v souboji míč, se kterým
se hnal Krystan na domažlickou
branku, ale naštěstí zbytečně brzy
vystřelil a z šestnáctky minul pravou
Šimanovu tyč. Hosté byli v této fázi
hry aktivnější, ale Sodomovu střelu
po Rudolfově přihrávce zblokovali
domácí zadáci, a když ve 24. minutě vyběhl Šiman z branky, aby již
mimo šestnáctku hlavou odvrátil
míč, snažil se jej Kotyza vrátit z 30
metrů do odkryté domácí svatyně,
ale naštěstí pro Jiskru tři tyče minul.
Poté zase chvíli tahali za nitky do-

vali ve 39. minutě, kdy Kotyza našel
Patočku, ale jeho pokus zprava z 16
metrů minul vzdálenější Šimanovu
šibenici. Když pak míč z hloubi pole
prodloužil hlavou domácí Fořt na
Došlého, který jej hlavou přizdvihl
pro Vůcha, musel zasáhnout dobrovický brankář, který byl u míče o
zlomek vteřiny dříve a šanci zmařil.
V úvodu druhého dějství mohl potrestat chybu v domácí rozehrávce
hostující Bernát, který postupoval
sám na Šimana, ale z 15 metrů jeho
branku přestřelil. Poprvé na stadionu zahřmělo v 52. minutě, kdy Fořt
našel křížnou přihrávkou nalevo
našlápnutého Došlého, který tvrdou
ranou z 15 metrů doslova prostřelil
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vybíhajícího Bartoše a míč se zatřepetal v síti – 1:0. O dvě minuty
později kontrovali hosté, ale na
Bernátův centr zleva jen o kousek
ve skluzu u vzdálenější tyče nedosáhl Osvald. V 55. minutě se uvolnil
domažlický Fořt, centrem našel
Roubala, ale jeho nedůrazná hlavička z 8 metrů skončila v rukavicích
dobrovického brankáře. V 61. minutě odcentroval zprava Mužík, míč
prodloužil hlavou Fořt na nehlídaného Vůcha, ketrý zleva ze 12 metrů
zvýšil na 2:0. Hosté však nesložili
zbraně a domácí defenzíva musela
odvracet dva centry mířící před
jejich branku. Parádní fotbalový
moment byl k vidění v 64. minutě,
kdy centr zprava sice přelétl Fořta,
ten však míč trefil patičkou tak
parádně, že Bartoš musel ukázat
kvalitní zákrok, aby míč směřující
pod jeho břevno vyrazil, ale nasměroval jej k Braunovi, který však
zleva zamířil kousek vedle dobrovické šibenice. Domácí byli „v laufu,“
ale centr Beránka srazili hosté na
roh stejně, jako míč po Mužíkově
pěkné promenádě o chvilku později.
V 69. minutě zatáhl míč po levé
straně domácí Došlý, centrem našel
Fořta, který se s míčem obtočil
kolem bránícího soupeře a střelou z
15 metrů k levé tyči nedal Bartošovi
šanci – 3:0. V 71. minutě zneškodnil
Šiman centr hostujícího Bernáta a
na druhé straně odvrátili hosté
Došlého centr zleva na roh. Hosty
ani třetí gól nezlomil a po dvou
centrech před domažlickou svatyni
dokonce dosáhli branky, když Březinův centr usměrnil hlavou do sítě
Just, ale radost hostů zmrazil odpískaný ofsajd. Dobrovičtí však opanovali na několik minut hru a domácí
obrana nevěděla kam dřív skočit. V
78. minutě dosáhli podruhé gólu,
když z šestnáctky vystřelil Krystan,
Šiman stačil míč vyrazit jen k Volfovi, který jej poslal do sítě, ale opět

se ozvala píšťalka oznamující
ofsajdové postavení. O minutu později měli šanci na druhé straně
domácí, když Došlý zatáhl míč po
levé straně, přihrávkou pod sebe
našel Brauna, ten míč poslal Fořtovi,
od něhož putoval zpět k Došlému,
ale jeho střela zleva z 12 metrů
tentokrát skončila vedle bližší tyče
dobrovické branky. V 82. minutě se
blýskl domácí brankář Šiman při
střele z 8 metrů, kterou reflexivně
vyrazil a o chvilku později se v nepřehledné situaci před hostující
brankou dostal k míči Mužík, který
přehodil vybíhajícího Bartoše a zvýšil na 4:0. Neúnavnost hostů se
vyplatila v 86. minutě, kdy se po
centru Justa v závaru před Šimanem dostal k míči Boček a zblízka
snížil na 4:1. Domácí defenzíva
propadla i o tři minuty později, kdy
se v další nepřehledné situaci před
svou brankou nezorientovala, toho
využil Volf a z malého vápna otřel
míč o levou Šimanovu tyč – 4:2. V
nastaveném čase pak ještě z tr.
kopu minuli dobrovičtí domácí branku, ale na víc už jim rozhodčí Štefan
čas, naštěstí pro domácí, nedopřál.
Branky: 52. Došlý, 61. Vůch, 69.
Fořt, 84. Mužík - 86. Boček, 89.
Volf.
Rozhodčí: Štefan - Hádek, Žáková.
ŽK: 2:1 (41. Došlý, 88. Nerad - 73.
Hruška). Diváků: 200.
Jiskra Domažlice: Šiman - Matějů,
Chocholoušek, Bauer, Beránek (83.
Nerad) - Vůch, Čada, Roubal (63.
Braun), Mužík Došlý (85. Špírek) Fořt (85. Hradecký). Trenér: Zdeněk
Michálek.
FK Dobrovice: Bartoš - Patočka,
Hruška, Váňa, Janošík - Rudolf (60.
Boček), Kotyza (58. Just), Osvald,
Krystan, Bernát (73. Březina) - Sodoma (56. Volf). Trenér: Petr Hejno.

Pozápasové rozhovory:
Zdeněk

Michálek, trenér Jiskry
Domažlice: „Myslím
si, že utkání bylo v
prvním
poločase
dost vyrovnané, kdy
mne
Dob rovice
překvapily
velmi
dobrým výkonem. O
poločase jsme si
řekli nějaké věci a
kluci se dostali do
čtyřbrankového vedení, dali jsme
hezké góly, které už dlouho nepadaly. Někteří hráči se zvedli, Fořt

V pořadí již 12. kolo fotbalového
krajského přeboru přivedlo na domažlickou Střelnici plzeňský celek
SSC Bolevec s kapitánem Michalem
Bublíkem, který jídal svůj fotbalový
chlebíček před několika roky právě v
Jiskře, kde na něj dosud velmi rádi
vzpomínají. Zatímco domácí trůnili
na 8. místě tabulky, hosté na tom
byli o poznání hůře, neboť s pouhými 8 body byli předposlední a jejich
otbalovou krizi dokládal i fakt, že k
zápasu přijeli pouze se dvěma náhradníky. Domácí svoji roli favorita
splnili, byli téměř celý zápas aktivnějším mužstvem, vycházela jim
kombinace ve středu hřiště a kdyby
je nezradily finální přihrávky, mohlo
být mnohem veseleji, ale nedůslednou defenzívní činností nechali hostům dosáhnout dvakrát kontaktního
gólu, čímž byl zápas dramatický až
do konce.
Hned po úvodním hvizdu rozhodčího
Mazána se domácí do soupeře obuli

dneska odehrál výborné utkání,
pomohli nám hráči, kteří přišli z
Viktorky a ve druhé půli jsme se
zaslouženě dostali do čtyřbrankového vedení, ovšem závěr utkání jsme
nesehráli tak, jak bychom měli a po
takových skrumážích jsme dostali
zblízka dva góly. Řekl bych, že to
ten výsledek trochu znehodnotilo, i
když Dobrovice byly velice kvalitním
soupeřem a s tímto výsledkem musíme být spokojeni. Gól Pavla Fořta,
který neplatil pro ofsajd nemohu
posoudit, protože jsem byl od branky hodně daleko, ale funkcionáři,
kteří viděli video tvrdí, že to gól byl
normální a měl být platný. Ale i
Dobrovice si stěžují, že ve druhé
půli také vstřelily branku, která jim
nebyla uznána, takže rozhodčí nemůžeme hodnotit špatně. Proti
Štěchovicím musíme vylepšit obrannou fázi, protože dostáváme lehké
góly a máme týden na to, abychom
na tom dělali. Na góly se hodně
nadřeme, ale pokud zlepšíme
obrannou fázi, tak nejsme bez šance na dobrý výsledek. Bude tam
hodně osobních soubojů, hodně
standardních situací, takže se na to
musíme soustředit a připravit.“
Egon Vůch, hráč Jiskry Domažlice:
„Myslím si, že nám v
první půli chybělo
trochu víc pohybu,
nebyla tam jistota na
balonu. Každý by si to
měl ve své hlavě
přebrat, protože jsme
se báli hrát, báli jsme
se jít pro balon. Doma by ta sebedůvěra
měla být jiná, ale pak jsme si něco

řekli v poločase v kabině a druhý
poločas už byl jenom o nás a soupeře jsme nepustili k ničemu. Myslím si, že tam byly hezké akce, hezké góly. Bylo vidět, že Fořťák se
potřeboval chytit brankou, byly tam
situace, kdy byla vidět jeho chytrost, třeba při mém gólu jsem si
jenom křiknul a skvěle mi to prodloužil. Byl ve předu hodně znát a
když se mu daří nebo má dobrej
pohyb, tak celej tým šlape tak, jak
má. Já mužstva třetí ligy neznám,
vím jen že ve Štěchovicích chytá
Sňozík a o to to bude bude asi lepší
zápas, když tam hraje někdo z ligy
nebo někdo známej. Myslím si, že
kluci tady mají kvalitu a že tam
pojedeme s tím, že chceme vyhrát a
myslím, že ten zápas tam zvládneme. Tady v Domažlicích hodně kluků znám, je tady hodně Plzeňáků, je
tady i Špíry z Teplic, kde jsme se
viděli každý den, takže kluci jsou
tady dobří, výborná parta tady je a
to dělá asi všechno. Jak je dobrá
parta, tak podle toho jsou výkony a
kluci teď měli tři zápasy, kdy se
nebodovalo a nebylo to optimální,
ale teď jsme na vítězné vlně a myslím si, že to zase bude všechno OK.
Pavel Vaigl, asistent trenéra Jiskry
Domažlice: „Zápas
určitě nebyl jednoduchý, zvlášť po
těch dvou porážkách, které jsme
utrpěli venku, tak
jsme
potřebovali
dostat mančaft do
klidu. První půle byla
nervózní, uskakovaly
balony, v půli jsme

a brankář Körner musel zasahovat
před nabíhajícím Tumpachem. Ve 2.
minutě srazili hosté Vojtkův centr
zleva na roh, který rozehrál zleva
Vojtko, ale Tumpach tečoval míč
vedle bližší bolevecké tyče. O minutu později zakončil agilní Vojtko
svoji akci střelou z 20 metrů, kterou
Körner vyrazil a následně stačil míč
před dotírajícím Tumpachem zachytit. V 5. minutě vystihl malou domů
hostů Buršík, ale bolevecký gólman
byl u míče o zlomek sekundy dříve a
uklidil jej do bezpečí. Vzápětí zastavil na druhé straně rychlou akci
Bolevce odpískaný ofsajd. Když si
poté Körner poradil s Leškovým
centrem, zkusil jej ve 14. minutě ze
středu hřiště přehodit Korelus, ale
bolevecký brankář se stačil do branky vrátit a na brankové čáře míč
vyrazil. Uběhla přesně čtvrthodina
hry, když se poprvé měnilo skóre.
Po centru zleva se dostal k míči
Bláha, připravil si jej na střelu

a zprava z šestnáctky sice trefil ruce
vybíhajícího Körnera, ten stačil míč
pouze ztlumit, ale v cestě do sítě jej
nezastavil - 1:0. V 16. minutě měli
hosté šanci na vyrovnání, ale Pelnář
zakončil průnik po pravé straně
střelou do boční sítě. Když pak neuspěl s průnikem domácí Lucák,
přišla 21. minuta, kdy se po levé
straně prosmýkl domácí Lešek,
našel nehlídaného Tumpacha, jehož
pohotový volej sice Körner vyrazil,
ale jen k Bláhovi, který se dvěma
kličkami uvolnil a do odkryté branky
pohodlně z 8 metrů zvýšil na 2:0.
Domácí byli v této fázi mnohem
aktivnější a soupeře ohrožovali
akcemi po obou stranách hřiště, ale
často je zradila finální přihrávka. Ve
23. minutě našel domažlický Tumpach našlápnutého Buršíka, ten se
uvolnil, ale jeho střelu z šestnáctky
zneškodnil bolevecký gólman. O dvě
minuty později po jednom z rušivých protiútoků napřáhl hos-
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řekli, že to trochu zjednodušíme.
Velkou práci vpředu odvedl Pavel
Fořt a jsme jako trenéři rádi, že se
mu podařilo dát gól. Je to důležité
vítězství a musíme na ně navázat a
musíme pracovat… Kluci se do toho
určitě dostanou, je tady velice dobrej mančaft a vyrovnaných dvacet
hráčů, kteří tady jsou. Doufám, že
se uzdraví kluci, kteří jsou zranění,
kteří nám hodně chybí. Jak Jirka
Bárta, tak i Hrubajs a myslím si, že
až se uzdraví, tak bude mužstvo
ještě mnohem silnější. Ve fotbale
může hrát jedenáct hráčů a přeji
těm, kteří momentálně nehrajou,
aby se do toho dostali a byli tam
taky. Myslím si, že dneska nám
pomohli i oba dva kluci z Viktorky.
Ve Štěchovicích to bude hlavně o
bojovnosti a budeme se na to připravovat zase trochu jinak, než na
jiný zápas, protože já jsem tam
dříve i hrával, tak vím, jaké tam je
hřiště. Není to tam dobré, bude tam
rozhodovat hlavně fyzický kontakt
hráčů a myslím si, že tady jsou
spíše fotbalovější hráči, takže na
tom budeme v týdnu pracovat,
abychom tam uspěli.“
Jakub Šiman, brankář Jiskry Domažlice: „Mrzí mě, že
jsme neudrželi čisté
konto, i když jsem
rád, že jsme vyhráli
rozdílem třídy, ale ty
dva góly souvisely se
ztrátou koncentrace a
přišlo mi to tak, že
když jsme dali čtyři
góly, tak už to posledních pět minut můžeme odchodit. A
přesně to je ta facka. Mně mrzí, že
jsem dostal dva góly a kdo se na
ten zápas podívá třeba jen výsledkově, tak si řekne, že to vůbec nebylo lehké a přitom ve finále ta
druhá půlka byla čistě v naší režii a
sami jsme si to zkomplikovali.
Dneska jsme si v šatně řekli, že v
jednoduchosti je síla, takže když
budeme hrát jednoduše a dělat to
co máme, tak to tam napadá. A
přesně to se ukázalo. Štěchovice
neznám, ale asi to bude podobné
jako v Převýšově, kde je malé hřiště, prostě to bude boj, uvidíme,
jaké bude počasí a my tam určitě
jedem něco odvézt, protože teď,
když vynechám dnešní zápas, jsme
z pěti utkání udělali dva body a to
ještě tady doma, takže určitě musíme body sbírat. V jednoduchosti
bude síla a vyhraje ten lepší.“

Vok
Jirka Pojar a Jiskra TV

tující Šnaider a z šetnáctky
břevnem Švihoříkovy branky,
odrazil k Pelnářovi a ten jej
ze 14 metrů poslal do sítě
Hosté zvolna vyrovnali hru,

zatřásl
míč se
zprava
- 2:1.
ale po

nepřesné střele Černého zahájil na
druhé straně dlouhý sprint bolevecký Šlehofer, ale domácí jej nakonec
o míč připravili. Ve 33. minutě mohli
domácí zvýšit, ale po Leškově centru trefil zprava z 12 metrů Tumpach
vzdálenější tyč bolevecké branky a
odraženého míče se zmocnil brankář Körner. O minutu později našel
domažlický Vojtko zpětnou přihrávkou Lucáka, ale ten volejem z 18
metrů minul pravou boleveckou tyč
a vzápětí Černého střelu z 18 metrů
zneškodnil Körner. Ve 39. minutě
hosté zblokovali střelu Lucáka a o
dvě minuty později po přihrávce
Vojtka střílel opět Lucák, ale od těla
soupeře se míč odrazil k Vojtkovi,
jehož střelu zleva z 10 metrů srazili
bolevečtí na roh. Ten rozehrál zleva
Lucák, ale míč poslal hlavou z 8
metrů nad Körnerovu branku Vojtko. Na druhé straně musel hasit
brejk hostů po špatné rozehrávce
domácí Kubr, který zakřižoval pronikajícího Šnaidera a míč mu ukopl.
Do druhého poločasu nastoupili
domácí opět aktivně, ale po Lucákově tr. kopu zamířil z otočky z 8
metrů Černý vedle pravé Körnerovy
tyče. Ve 48. minutě se uvolnil domažlický Vojtko, ale zleva z 22 metrů jen o kousek minul vzdálenější
šibenici bolevecké branky. O minutu
později našel domácí Tumpach
Buršíka, ale ten "vykopl krtka" a
slabá střela skončila vedle levé
bolevecké tyče. V 51. minutě se
pěkně uvolnil domácí Vojtko, dal
míč pod sebe na Tumpacha, který
volejem z 15 metrů nedal Körnerovi
šanci - 3:1. O čtyři minuty později
zatáhl míč Vojtko, zpětnou přihrávku našel Lucáka, jehož volej trefil
jen tělo soupeře. Pak si s nedůraznou střelou Černého poradil bolevecký gólman a na druhé straně
našel Šnaider nabíhajícího Pelnáře,
ale jeho střelu zprava zpoza šestnáctky zneškodnil Švihořík. Hosté
srovnali s domácími krok a na chvíli
dokonce převzali iniciativu, ale tr.
kopu se domácí ubránili a pak je
zachránil odpískaný ofsajd. Po hodině hry zachytil po boleveckém rohovém kopu a závaru před svou brankou míč Švihořík a vzápětí mu při
další akci hostů pomohl odpískaný
ofsajd. O chvilku později odcentroval zprava hostující Humpál, ale
Matoušek zleva z úhlu poslal míč
jen podél branky a domácí jej od-

Čtyřmi vítězstvími v řadě nabuzený
soupeř čekal v neděli ve středočeských Štěchovicích na fotbalisty
Jiskry. Chodové, kteří utnuli sérii
porážek v minulém kole s Dobrovicí,
chtěli na poslední úspěch navázat a
konečně přivést z venkovního stadionu vítězství. Sužuje je však marodka. K dlouhodobě zraněným Bártovi
a Hrubému se přidali Leitl, Špírek a
Javorský, ´viktorián´ Vůch nastoupil za juniorku Plzně, která měla
rovněž personální problémy, proto
se Josef Schröpfer musel v neděli
brzy ráno vydat do Brna, aby do
Štěchovic přivezl Jiskře obránce
Aleše Matějů, který tam byl před
utkáním se Zbrojovkou Brno na
krátkém soustředění Viktorie.
Petr Mužík (na snímku v pádu)
dovedl ve Štěchovicích domažlickou
Jiskru k vítězství. Právě po jím rozehrané standardce vstřelil Milan
Braun jediný gól utkání.
Zápas začal poté, co zástupci Štěchovic poblahopřáli brankáři Radku
Sňozíkovi k jeho čtyřicátinám.
Po šanci domácího Busty zahrozili

nutě kdy z šestnáctky napřáhl Vojtko, vyrazil výborně brankář Körner
míč k Tumpachovi, ale ten volejem
z 15 metrů jeho branku přestřelil.
Hosté kontrovali rohovým kopem,
ale bez ohrožení Švihoříkovy branky. Když pak střílel Tumpach v tísni
z 10 metrů vedle soupeřovy branky
přišel jeden z nenápadných útoků
hostů na jehož konci se dostal ke
střele z 15 metrů Šnaider, míč se
odrazil od pravé tyče za Švihoříkova
záda - 3:2. Domácí tento gól nerozhodil a tak hráli pořád aktivně. V
77. minutě postupoval Vojtko na
Körnera, zezadu jej těsně před
šestnáctkou stáhl na zem Soukup a
protože se jednalo o vyloženou
šanci, uviděl červenou kartu a šel si
udělat osobní hygienu. Deset minut
před koncem se odražený míč po
Korelusově tr. kopu dostal k Černému, ale ten jej z 18 metrů poslal
nad boleveckou branku. V 82. minutě zatáhl míč domažlický Tumpach, jeho střelu z šestnáctky výborně vyrazil Körner k Copákovi, ale
ten střílel z 15 metrů nad soupeřovu svatyni. Šanci měli i hosté, ale
po centru zprava zamířil hlavou z 9
metrů nad Švihoříkovy tyče Šlehofer
a o chvíli později skončil pokus
Sušánka na těle soupeře. V 88.
minutě si domácí gólman poradil s
centrem hostů a na druhé straně
našel Lucák nabíhajícího Tumpacha,
ten přehodil vybíhajícího Körnera,
ale míč skončil kousek vedle levé
tyče opuštěné branky. Když si pak
po akci domácího Copáka poradil se
střelou Lucáka z 15 metrů brankář
Körner, ozvala se o chvilku později
píšťalka rozhodčího Mazána a domucí mohli slavit tři body.

vrátili. V 63. minutě našel domácí
Vojtko našlápnutého Buršíka, ale
jeho střelu zleva z 15 metrů výborně vyrazil Körner a vzápětí po centru Tumpacha zamířil ve vyložené

hosté, ale Fořtův gól z 11. minuty
po pěkné kombinaci sudí neuznal

šanci hlavou z malého vápna Vojtko
těsně vedle pravé plzeňské branky.
Domácí opět ovládli hru, ale závar
před soupeřovou brankou skončil
pouze rohovým kopem a v 71. mi-

pro ofsajd. O pět minut později
Jiskra opět pěkně zakombinovala,
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Branky: 15., 21. Bláha, 51. Tumpach - 25. Pelnář, 74. Šnaider.
Rozhodčí: Mazán - Mazanec, Šálková. ŽK: 0:2, ČK: 0:1 (77. Soukup
- Bolevec).
Jiskra Domažlice B: Švihořík Šimůnek (85. Kalný), Kubr, Korelus,
Lešek (56. Pavlíček) - Bláha (77.
Copák), Lucák, Černý (82. Waldmann), Buršík - Tumpach, Vojtko
(89. Hojda). Trenér: Antonín Vlček.
SSC Bolevec: Körner - Humpál,
Bublik, Šanoba, Soukup - Greif (9.
Šlehofer) - Fryček, Sušánka, Pelnář,
Šnaider - Matoušek. Trenér: Jaroslav Klečka.
Vok

ale
Mužíkovu střelu chytil
Sňozík. Hosté měli častěji míč na
kopačkách a lépe kombinovali.
Domácí si počínali bezradně, nakopávané míče k žádnému ohrožení
branky Jiskry nevedly. Ve 37. minutě poslal Mužík obloučkem přes
obránce do brejku Došlého, ten se,
ač tísněn Bustou, dostal až do vápna, ale z 11 metrů přestřelil.
Druhá půle začala chybou hostů,
kdy Matějů váhal s rozehrávkou
kousek od vápna, balonu se zmocnil
Laušman, přeskočil vybíhajícího
Šimana, ale naštěstí pro Jiskru
Laušmanovi sebral balon skluzem
Bauer. Rozhodující moment utkání
se zrodil po půl hodině hry. Mužík
rozehrál ze čtyřiceti metrů trestný
kop, v šestnáctce míč přizvedl domácí Busta hlavou až k číhajícímu
Braunovi a ten prostřelil čtveřici
domácích i gólmana – 0:1. Domácí
pak zabrali ve snaze vyrovnat. Novák nacentroval do ´ohně´, Kotlík
hlavičkou našel Hřebečka, ten však
trefil dobře vyběhnutého Šimana. V
74. minutě se na hranici pokutové-

ho území srazili gólman Domažlic se
spoluhráčem Chocholouškem, k míči
se dostal domácí Trnka, ale trefil
břevno odkryté branky. O minutu
na to Laušman vyslal Kotlíka do
brejku, ten se prodral přes Bauera,
ale trefil nohy vybíhajícího Šimana.

Vložené 19. kolo České fotbalové
ligy svedlo na domažlickém trávníku
na Střelnici pátou Jiskru se třetím
Královým Dvorem, který nasbíral 31
bod, tedy o sedm více než domácí.
Tato bilance spolu s domácím prostředím Jiskry nepasovala žádný
tým do role favorita a tak se čekal
vyrovnaný souboj. Domácí trenér
postrádal stále zraněné Bártu a
Hrubého, zatímco z Viktorie Plzeň
přišli vypomoci Matějů a Vůch.
Úvod zápasu patřil hostům, ale
domácí postupně hru vyrovnali a v
závěru poločasu byli aktivnější. Hra
se přelévala od branky k brance, ale
obě defenzívy pracovaly spolehlivě
a tak byli diváci svědky několika
zajímavých fotbalových akcí, bez
gólového efektu. Ve druhém dějství
se obě mužstva o iniciativu střídala,
ale přece jen častěji byli na polovině soupeře domácí. Kanonýr Fořt
byl hostujícími zadáky velmi těsně
hlídán, často i dvěma hráči, ale když
dostal v 72. minutě jen trochu prostoru, prokázal svou kvalitu, technickou střelou vnějším nártem přeloboval vybíhajícího Krčka a rozhodl
zápas.
Ve 4. minutě stačili hosté těsně
před Čadou odvrátit míč po Došlého
centru zleva a vzápětí Mužíkovu
nepříliš důraznou střelu z šestnáctky
zneškodnil Krček. Na druhé straně
si poradil domácí brankář Šiman s
centrem Brandnera a rovněž s nebezpečně rychlým průnikem, který
po pravé straně podnikl tentýž hostující hráč, když jeho střelu vyrazil
na roh. Hosté dělali svým rychlým
přechodem do útoku domácím zadákům starosti, ale po průniku Procházky stačili domácí jeho centr
zprava srazit na roh. Ve 14. minutě
předvedli hosté další rychlý brejk,
který naštěstí pro domácí zakončil
Mareš střelou zprava nad Šimanovu
branku. O dvě minuty později našlápl k dlouhému sólu královodvorský
Brandner, ale akci zakončil střelou
zleva z 16 metrů vedle bližší tyče
domažlické svatyně. Vzápětí se ke
střele dostal další hostující hráč,
tentokrát Procházka, ale zleva z
šestnáctky minul vzdálenější tyč
Šimanovy branky. Hosté hráli ve
středu pole dobře kombinačně a
dopředu se dostávali dlouhými nákopy na nabíhající Brandnera, Procházku, či Volešáka a domácí měli s
tímto stylem hry starosti. Ve 22.
minutě skončil Končalův centr v
Šimanových rukavicích a o chvíli
později musel domácí gólman vyboxovat míč do pole po Pilíkově rohovém kopu. Domácí postupně aktivitu hostů eliminovali, aby se sami
zvolna dostali k otěžím zápasu.
Nejprve ve 28. minutě srazili hosté
Mužíkův centr zprava na roh a vzápětí si na Bauerův dlouhý odkop
naběhl nalevo Došlý, jehož střela
zpoza šestnáctky však Krčka neohrozila. Ve 35. minutě našel domácí
Mužík nabíhajícího Beránka, ale
jeho centr zleva hosté odvrátili.
Beránek si však akci o dvě minuty
později zopakoval, centrem našel
Čadu, jehož střelu ze 17 metrů
srazili hosté k Vůchovi, ale ten zprava soupeřovu branku přestřelil.
Hosté v této fázi hry kontrovali

Rozhodnout utkání mohl v 86. minutě Roubal po vysunutí Mužíkem,
ale Sňozíka neprostřelil. V závěru si
hosté těsné vedení zkušeně pohlídali a mohli se radovat se tří bodů.
FK TJ Štěchovice: Sňozík – Ci-

pouze Volešákovým tr. kopem,
který však zneškodnil Šiman. V
závěru druhého poločasu rozehrávali domácí dva rohové kopy za
sebou, ale bez kýženého výsledku,
který nepřinesl ani Mužíkův tr. kop
ze 30 metrů, který hosté odvrátili.
Když se pak královodvorští při své
útočné akci chytili do ofsajdové
pasti, ozvala se píšťalka sudího
Benedikta a šlo se do kabin.
Po změně stran se dostali hned v
úvodní minutě do akce hosté, ale

enciala (58. Novák), Busta, Švejda,
Prosek – Pavlík (46. Kotlík, 84.
Hudec), Hřebeček, Jakobovský,
Golovko (58. Drobílek) – Trnka,
Laušman.Trenér: Jiří Hruška.
TJ Jiskra Domažlice: Šiman –
Matějů, Chocholoušek, Bauer, Berá-

na Končalův centr zleva jen těsně
nedosáhl u vzdálenější tyče nabíhající Brandner. V 55. minutě našel
zpětnou přihrávkou domácí Vůch
Matějů, ten poslal míč Čadovi, ale
jeho zakončení z 20 metrů skončilo
v Krčkově náruči. Stejně dopadl o
chvilku později i Vůchův centr zprava. V 57. minutě se domácí zadáci
ubránili Petrovu centru jen za cenu
rohového kopu a o minutu později
na druhé straně vyslal pumelici ze
střední vzdálenosti Mužík, ale trefil
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nek – Roubal (90. Nerad), Došlý
(84. Hradecký), Braun – Mužík,
Čada – Fořt. Trenér: Zdeněk Michálek, as. Pavel Vaigl.
ŽK: 1:0. HR: Makovička – Pečenka,
Vrchota. Diváků: 160.

Autor: Jiří Pojar

jen soupeře. V 59. minutě stačili
hosté srazit Braunův centr zprava
na roh, který rozehrál Mužík na
hlavu Fořta, ale ten zamířil z 9 metrů nad Krčkovu branku a o dvě
minuty později na centr domácího
Došlého zleva nedosáhl Vůch. Domácí byli v této fázi zápasu nebezpečnější, ale obrana hostů pracovala velmi dobře a do šancí je nepouštěla. V 65. minutě zastavil snahu
hostů odpískaný ofsajd a o minutu
později stačili domácí srazit Volešákovu střelu zleva z úhlu a míč následně zneškodnil Šiman. V 68.
minutě měl domácí kapitán Mužík k
dispozici dva tr. kopy z 22 metrů,
ale oba pokusy skončily na zdi hostující hráčů. Rozhodnutí přišlo v 72.
minutě, kdy ve středu hřiště dobře
zabojoval Braun, odražený míč se
dostal k Mužíkovi, který lobem našel
výjimečně nedůsledně bráněného
nabíhajícího Fořta, ten nechal míč
skočit a pak jej ve výskoku stačil
vnějším nártem poslat ze 14 metrů
přes vybíhajícího Krčka do sítě –
1:0. O dvě minuty později jej chtěl
po Mužíkově tr. kopu napodobit
Roubal, ke kterému se odrazil míč,
ale jeho technická střela zprava z
18 metrů mířila nad královodvorské
břevno. Hosté dále hrozili rychlými
kontry, ale v 79. minutě jim chyběl
krok, aby centrovaný míč u levé
Šimanovy tyče dostihl nabíhající
Brandner. O dvě minuty později
stačil těsně před týmž sprintujícím
hráčem Králova Dvora míč ukopnout na roh Beránek. Po dalším
centru hostů se dostal k zakončení z
šestnáctky Pilík, ale mířil nad domácí svatyni. Velkou šanci zvýšit měli
domácí v 82. minutě, kdy dostal do
otevřené obrany míč nabíhající
Roubal, ale jeho střela z 8 metrů
mířila do těla vyběhnuvšího Krčka,
odražený míč poslal Roubal Mužíkovi, ale jeho střelu rovněž z 8 metrů
stačili hosté zblokovat. Když si potom s tr. kopem hostů poradil
Šiman, domácí získali trochu oddechu při dvojím střídání, ale byli to
oni, kdo měl hru na konci zápasu
pod kontrolou. V 89. minutě našel
domažlický Vůch zleva Hradeckého,
ten se dostal před hranici malého
vápna, ale místo střely zleva volil
přihrávku na Fořta, kterému se
nepodařilo uvolnit, a o míč přišel.
Poslední akce hostů skončila centrem, který domácí odvrátili, a po
dvouminutovém nastavení zazněl
závěrečný hvizd rozhodčího Benedikta a domácí se mohli radovat z
vydřených tří bodů.
Branka: 72. Fořt.
Rozhodčí: Benedikt - Němec, Průcha. ŽK: 1:6 (Bauer - Procházka,
Balšánek, Mareš, Volešák, Soldát,
Šilhavý). Diváků: 250.
Jiskra Domažlice: Šiman - Matějů, Chocholoušek, Bauer, Beránek Braun - Vůch (90. Nerad), Mužík
(89. Hradecký), Čada, Došlý (69.
Roubal) - Fořt. Trenér: Zdeněk
Michálek.
FK Králův Dvůr: Krček - Petr,
Šilhavý, Soldát, Pilík - Procházka
(82. Eliáš), Mareš (78. Hájek), Balšánek, Končal - Volešák(79. Kraus),
Brandner. Trenér: František Barát.

Vok

tak z toho můžeme mít radost. Se
soupeřem přijeli asi čtyři hráči, kteří
normálně trénují s ligovým mužstvem Příbrami a Končal hraje stabilně v ligovém áčku Příbrami. Myslím si, že jsme utkání i přesto zvládli. Pomohli nám dva hráči Viktorie
Plzeň což jsem určitě uvítal. Opakuji, že výsledek nás potěšil, ve výkonu máme co zlepšovat, ale třetí
vítězné utkání za sebou, to už je
dobrá série. Teď jsem ještě nestrávil utkání s Královým Dvorem, ale
od zítřka se začneme připravovat na
utkání s Unionem 2013. Máme
trošku nevýhodu v tom, některá
mužstva hrála systémem sobota středa - neděle, my hrajeme neděle
- středa - sobota, takže to máme v
šesti dnech tři utkání a to je pro
hráče, kteří hrají amatérský fotbal
namáhavé, ale musíme se s tím
vyrovnat a tu sérii prodloužit.“
Aleš Matějů, obránce Jiskry Do-

mažlice: „Zápas byl
hodně
vyrovnaný,
protože soupeř chtěl
hrát taky fotbalově,
což mohlo být i pro
diváky
zajímavé.
Jsem rád, že jsme to
zvládli, protože Králův Dvůr je velmi dobrý soupeř a
jsou to důležité body do tabulky.
To, že jsem hrál proti klukům, se
kterými jsem předtím hrál v jednom
mužstvu je takové zpestření, ale
nechtěl jsem na to myslet, a ještě
že to pro nás dobře dopadlo… Dalšího soupeře Jiskry Nový Bydžov
vůbec neznám a nemohu k němu
nic říci.“
Pavel Fořt, útočník Jiskry Domažlice: „S některými kluky z Králova
Dvora jsem trénoval půl roku v
Příbrami, takže jsem je dobře znal,
s některými jsem chodil hrát i za
juniorku, tak jsem věděl, že to ne-

bude lehký soupeř, ale my máme
docela
kvalitní
mužstvo na to,
abychom se s tím
vypořádali. Škoda,
mohl to dnes být
asi
zajímavější
zápas, kdybychom
proměnili víc šancí. Dneska jsme
měli my i oni v první půlce nějaké
šance, ve druhém poločasu se k
nim už hosté nedostali. Základ je
nula, na to teď hrajeme, abychom
nedostávali branky a udrželi vzadu
nulu, protože my ten gól dáme.
Jenže když dáme góla, pak neproměníme dvě vyložené šance a nebráníme dobře, tak za to můžeme
pykat... Kdybychom vždycky dokázali víc šancí proměnit, tak by celkový výsledek byl jiný.“

Komentář z webu Jirn k zápasu FK
Čáslav - SK Viktorie JIRNY 0:2
Utkání na velice špatném terénu by
se dalo rozdělit na několik částí.
Nejprve domácí, kteří stále sázejí
na to, že jsou farma Vlašimi, opomíjí svoje hráče a tak i proti nám
nastoupilo devět borců z jiného
klubu.... a jak známo, od hráče
kteří "musejí" do jiného klubu "za
trest" nelze čekat, že by se přetrhli.
Poté první poločas po kterém jsme
mohli v klidu vést 5-6:0 kdy domácí
nevystřelili na naši branku až po
zoufalé koučování druhého poločasu ze strany domácích.
Do utkání jsme vstoupili velice
aktivně a již ve 3. minutě se před
domácím gólmanem objevuje Aleš
Melechovský, ovšem trefuje tělo
gólmana. Ve 4. minutě po solu
Radima Nečase se opět Aleš Melechovský objevuje sám před domácím gólmanem ale ani z následné
dorážky jej nepřekonává.... V
10.minutě po našem rohovém kopu
hlavička Aleše Melechovského prolétla těsně kolem růžku domácí
branky. V 16. minutě tvrdě střílí
Lukáš Dvořák za hranicí vápna a
jeho střela prolétla kousek vedle
tyče domácí brány. Ve 32. minutě
opět Aleš Melechovský je sám před
gólmanem domácích a opět neuspěl, ve 34. minutě vnikl do vápna
Radim Nečas a konečně překonal
domácího gólmana, ovšem jeho
střela skončila na tyči. Domácí se
první poločas nezmohli na přímou
střelu na naši branku, ovšem místo
zaslouženého vedení o 4-5 branek
končí poločas 0:0.
Do druhého poločasu se již nastupovalo na velice kluzký a nekvalitní
trávník, tak že hráči měli kolikrát
problém souboj ustát a neuklouz-

nout. Hra se přitvrdila, oboustranně
se hrálo důrazně a agresivně. V 61.
minutě po našem rohu hlavičkuje
Lukáš Dvořák míč do břevna domácí branky a odražený míč uklízí do
brány Michal Pávek 0:1. Domácí ve
snaze zvrátit tento stav tak zhruba
po 5-6 minutách střídají celkem
druhý poločas 4 hráče, čímž nám
usnadnil trenér domácích, který
tímto počínáním hru rozkouskoval
nabrat síly na závěr utkání. V 76.
minutě po standardní situaci střílí
opět do domácího gólmana kdo jiný
než Aleš Melechovský.... Kolem 80.
minuty se dostali do dvou příležitostí domácí hráči a začali si vytvářet
tlak, který ukončil trenér domácích
když nám opět pomohl a rozhodl se
střídat v době domácího náporu...
Poté dochází k další trapné příhodě
ze strany domácích když na hřišti
není žádný hráč označen kapitánskou páskou a na vyzvání AR aby
označili některého hráček kapitánskou páskou, vyvolalo toto na lavičce domácích nepochopitelnou nevoli a z neznalosti pravidel fotbalu
místo aby označili rychle nějakého
hráče, tak se 2-3 minuty dohadovali
proč to musí být....?? Když se opět
začalo hrát, poté co se domácí
lavičce podařilo vlastní nápor zastavit, dostal se k míči náš dorostenec
Daniel Remeš a brankou na 0:2
ukončil emoce v žilách domácích,
kteří vlastními chybami (kdy první
poločas zcela propadli i herně) tak
druhý poločas propadli hlavně z
koučování a vedení utkání, tolik
střídání a kouskování vlastní hry
jsem dlouho v České fotbalové lize
neviděl. A jak to všude bývá, může
za naši nemohoucnost přeci rozhodčí, kdo jiný.....

ský trenér Tomáš Staněk. "Je
pravda, že jsme patnáct minut
druhé půle vypadli z tempa, což
soupeř potrestal gólem," připustil a
poznamenal: "Ještě před tím jsme
měli balíček dvou gólovek, když

jsme míč nedokázali dostat do
branky. Pak přišel trest na 1:0. Hra
nebyla špatná, zápasy se ale rozhodují v pokutových územích a tam
jsme dnes selhali."

Po zápasu Štěchovice - Benešov
1:2 "Uhráli jsme po houževnatém
výkonu tři důležité a cenné body.
První poločas byl z naší strany výborný, byli jsme rychlí, důrazní, měli
pár protiútoků a jeden Čapkem
proměnili v gól. Záhy ale vypadl míč
brankáři Štěpánkovi, následně fauloval a byla penalta, kterou ale
chytil a napravil tak svoji chybu. Ve
druhém poločase domácí hodně
zjednodušili hru a nakopávali míče

na Bustu, čímž si vytvořili tlak. My
jsme podnikali protiútoky a po jednom byl trestný kop, po kterém
Mára Večera napálil míč do branky,
což se ukázalo jako rozhodující.
Poté domácí zvýšili tlak a po jednom
závaru byla druhá penalta, po které
domácí snížili. Ve druhém poločase
jsme měli i štěstí, když domácí nastřelili tyč a břevno," dodal spokojený trenér Benešova Luboš
Zákostelský.

Po zápasu Písek - L. Vltavín 1:0
Trenér mužstva FC Písek Ondřej
Prášil po utkání řekl:
"Pro diváky to musel být skvělý
zápas a jsem rád, že jsme ho takto
zvládli. V prvním poločase bylo k
vidění na obou stranách hodně
šancí, oba týmy chtěly hrát kombinačně, což se jim však někdy nedařilo plnit. Ve druhém poločase se
hrálo v ještě rychlejším tempu, bylo
tam několik nevynucených ztrát

míče, po kterých jsme mohli soupeře potrestat, ale vyřešili jsme to
špatně. Nutno přiznat, že Vltavín
měl několik výborných brankových
příležitostí, které však nedokázal
úspěšně zakončit. Jsem velice rád,
že se nám podařilo vyhrát a hráčům
děkuji za předvedený výkon. Nechali na hřišti hodně sil a já doufám, že
se dají do sobotního utkání s Čáslaví
dohromady a znovu předvedou
skvělý výkon."

Po zápasu Králův Dvůr - MAS
Táborsko B 1:0
Trenér Táborska B Josef Pleticha: „Dnes jsme předvedli dobrý
výkon, bohužel bez bodového ohod-

nocení. Hrál se velmi dobrý fotbal s
šancemi na obou stranách. Soupeř
míč jednou dokázal dostat do naší
brány, my střelecky vyšli naprázdno,
a proto nemáme nic.“

Po zápasu Čáslav - Kolín 1:0
Čáslavský trenér Miloslav Brožek hodnocení zápasu rozdělil
na dva poločasy: "V tom prvním
jsme nehráli dobře. Nevyrovnali
jsme se s agresivitou a zdravým
nasazením soupeře," přiznal.
"Ztráceli jsme míče, prohrávali souboje a všude jsme byli druzí. Nehráli
jsme příliš aktivně, s prvním poločasem jsem byl hodně nespokojený,"
doplnil a pokračoval: "To se projevilo i střídáním ještě před přestávkou,
když jsme potřebovali přeskupit
hráče. Potřebovali jsme do hry dostat hráče, abychom ve středu hřiště
podrželi míč. Problém je, že máme
čtyři střední záložníky zraněné. Ondřej Brejcha včera odehrál pětačtyřicet minut a čekal jsem, zda se to na
něm neprojeví. Musím říci, že byl

nakonec rozdílovým hráčem. Gól
připravil, od 40. minuty jsme začali
hrát daleko více po zemi a daleko
více jsme kombinovali. Mezi 50. a
60. minutou jsme byli lepší, ve středu jsme se dostávali do přesilových
situací. Za aktivitu na začátku druhého poločasu jsme si gól zasloužili,
musím ale také uznat kvalitu soupeře, který hrál velmi dobře a byl na
nás připravený. Byl to agresivní boj první poločas jsme prohráli na body,
druhý jsme zvládli. Jsem za to rád,
klukům můžu poděkovat, že po
prvním poločase v sobě našli dostatek morálních sil."
"Viděl jsem kvalitní hru od obou
mužstev, v prvním poločase měl
Štoček dvě gólovky, další jeden
dobrý roh jsme poslali někam nazdařbůh," hodnotil zápas kolín-

Ze zápasu Benátky n.J. - Dobrovice 0:4
Dobrovice po třech prohrách v pravou chvíli pořádně zabrala a ovládla
derby na půdě Benátek. O vítězství
v podstatě rozhodla už v prvé půli.
Už ve třetí minutě zamířil Osvald z
přímého kopu krásně pod břevno a
Michňa měl co dělat, aby balon
vytáhnul na roh. V šesté minutě
pláchnul Just po pravé straně
obránci a jeho přízemní centr poslal
Boček do benátecké sítě. Po velkém
závaru mohli domácí rychle vyrovnat, ale jinak perfektního Bartoše
zastoupil na brankové čáře Váňa.
Benátečtí hrozili hlavně ze standardek, jednu z nich dokonce využili,
ale gól nemohl být uznán pro
ofsajd. Ve 32. minutě vyslal zleva
Vajgl centr, který nikým netečován
brnknul o levou tyč a zapadnul do

brány. Náhodný gól domácí zmrazil
a do šaten je navíc vyprovodil ještě
třetí gól z kopačky Volfa, který si ve
vápně nehlídán naběhl na přímý
kop. Ostrý start do druhé půle obstaral střídající exdobrovický Synek.
Šel sám na Bartoše, přeloboval jej,
ale na brankové čáře opět zachránil
situaci navrátivší se obránce. V 56.
minutě musel vystřídat zfaulovaný
Volf, kanonýra ale záhy zastoupil
Osvald. Ránu do vazu domácím
zasadil přesnou hlavičkou. Bartoš
potom zlikvidoval několik šancí druhému z bývalých dobrovických útočníků Ansumovi. Chvíli před koncem
mohli hosté z debaklu udělat větší
debakl, závar ale nevyužili.
Atraktivní a opticky poměrně vyrovnaný zápas skončil jednoznačným
vítězstvím Dobrovických, kteří se tak
pomstili za loňskou sezónu.

Po zápasu Union - Zápy 3:1
PAVEL MEDÝNSKÝ, TRENÉR SK
UNION: „Velmi náročné utkání s
výborným soupeřem. První poločas
jsme byli lepší a využili dvě příležitosti ke vstřelení gólů. Vstup do 2.
poločasu jsme zvládli a vstře-

lili třetí gól. Poté jsme se zbytečně
zatáhli, soupeř překvapil střelou z
dálky a převzal iniciativu. Přesto
jsme nezmatkovali a dotáhli zápas
do vítězného konce. Kluci makali a
byli odměněni."

Pozápasové reakce:
Zdeněk

Michálek, trenér Jiskry
Domažlice:
„Věděli
jsme, že nás čeká
velmi těžký soupeř a
tomu jsme přizpůsobili i trochu přípravu
na to utkání. Hráli
jsme ze zajištěné
obrany, ale dá se říci,
že nám to v prvním
poločasu v některých případech
moc nevycházelo když nás soupeř
přečíslil rychlým protiútokem. Ve
druhém poločasu už to bylo lepší,
soupeř už se do šancí nedostával a
my jsme ten jeden gól dali a stoprocentní jednu nebo dvě šance jsme
ještě neproměnili. Takže s výsledkem můžeme být spokojení, s hrou
méně, tam se pochopitelně dá mnohé vylepšovat a zlepšovat. Teď
jsme třikrát po sobě získali vítězství,
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11. kolo:
4:1, Štěchovice - Benešov 1:2, Union
Loko VLTAVÍN - Benátky n.J. 5:3, Písek - Štěcho- 2013 - ZÁPY 3:1, Čáslav - Chrudim 1:2.
vice 0:1, Domažlice - Dobrovice 4:2, Převýšov ZÁPY 0:1, VIKTORIA ŽIŽKOV - Čáslav 4:0, Táborsko B - Tachov 2:1, Brozany - Dvůr 2:3, Most Benešov 2:2 Pen: 1:3, Kolín - Chrudim 3:1, Jirny
- Union 2013 1:4.
13. kolo:
Sobota 31. 10. 2015 10:15
12. kolo:
Chrudim - VIKTORIA ŽIŽKOV 2:1, Loko VLTAVÍN Písek - Čáslav
- Brozany 2:0, Tachov - Most 1:0, Králův Dvůr - Sobota 31. 10. 2015 14:00
Táborsko B 1:0, Benátky nad Jizerou - Dobrovice Domažlice - Union 2013
Dobrovice - Štěchovice
0:4, Štěchovice - Domažlice 0:1, Union 2013 Neděle 1. 11. 2015 10:15
Písek 1:1 Pen: 3:1, Čáslav - Jirny 0:2, ZÁPY - Táborsko B - Loko VLTAVÍN
Kolín 3:0, Benešov - Převýšov 2:1.
Převýšov - Tachov
VIKTORIA ŽIŽKOV - ZÁPY
19. kolo:
Neděle 1. 11. 2015 14:00
VIKTORIA ŽIŽKOV - Táborsko B 4:0, Písek - Loko Brozany - Benátky nad Jizerou
VLTAVÍN 1:0, Převýšov - Benátky nad Jizerou Most - Králův Dvůr
4:0, Kolín - Most 2:0, Jirny - Brozany 4:1, Do- Kolín - Benešov
mažlice - Králův Dvůr 1:0, Dobrovice - Tachov Jirny - Chrudim

11. kolo:

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

TJ Sokol Lhota - FC Dynamo H.Týn 2:1,
TJ Zruč - TJ Sušice 0:1, TJ Rozvadov Start Luby 2:1, Jiskra Domažlice B SSC Bolevec 3:2, Přeštice A - FK Svéradice 4:0, FK Holýšov - SK Rapid Plzeň

8
7
7
6
6
4
4
4
2
2
0

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

4:2, FC Rokycany - SK Slavia Vejprnice 2:2 (2:2) Pen: 4:5, Slavoj
Mýto A - FC Chotíkov
1932 3:3 (0:0) Pen: 5:4.

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

13. kolo:
SK Rapid Plzeň - TJ Rozvadov 2:1 (1:0)
Sobota 26. 9. 2015 13:30
SSC Bolevec - TJ Sokol Lhota
FC Chotíkov 1932 - Přeštice A
SK Slavia Vejprnice - Jiskra Domažlice B
FC Dynamo H.Týn - FC Rokycany
TJ Zruč - FK Holýšov
Neděle 15. 11. 2015 13:30
Start Luby - FK Svéradice
TJ Sušice - Slavoj Mýto A

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

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10

0 1 41:7
0 2 36:15
0 2 33:12
0 3 30:13
0 3 30:19
0 5 25:16
0 5 21:20
0 5 18:20
0 7 21:33
0 7 11:26
0 10 3:88

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

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

12 9 0 3 48:17
12 9 0 3 41:16
11 10 0 1 44:14
11 8 0 3 25:14
11 7 0 4 32:5
11 6 0 5 27:10
11 7 0 4 38:25
11 7 0 4 29:18
11 6 0 5 37:25
11 5 0 6 23:31
11 4 0 7 32:41
12 3 0 9 22:61
11 2 0 9 24:41
11 1 0 10 8:61
11 0 0 11 16:67

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

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

9
9
9
9
9
9
9
10
9
9
9

9
8
7
6
5
5
4
4
1
1
0

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

25
21
19
18
18
13
13
12
6
5
0

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

0 0 42:11
0 1 34:15
0 2 48:23
0 3 29:21
0 4 26:11
0 4 15:11
0 5 28:23
0 6 12:32
0 8 13:33
0 8 8:40
0 9 9:44

27
23
20
18
16
14
12
11
5
3
1

29
28
27
23
22
21
21
19
18
14
12
8
7
3
0

1. TJ Baník Stříbro
7 7 0 0 26:9 21
2. SK KLATOVY 1898 6 6 0 0 36:13 18
Na
základě
nařízení
3. FK Tachov
7 5 Výkonného
0 2 23:11 15
4. výboru
SK SlaviaFAČR
Vejprnice
7
5
0
2 25:28
15
je 6zakázáno,
a to
5. TJ Sušice
5 0 1 19:10
14
6.naTJžádost
START LUBY
7 mlá4 0 3 24:19 13
Komise
7. Jiskra Domažlice 6 4 0 2 30:14 12
8. FC Dynamo
Týn 6 4 0 2 19:12 12
deže H.
FAČR,
9. SENCO Doubravka 6 3 0 3 20:17 9
10.zveřejňovat
OKULA NÝRSKOvýsledky
7 2 0 5 7:16 6
11. TJ Košutka Plzeň 6 1 0 5 19:29 4
zápasů
a tabulky 6přípra12.
FK Nepomuk
1 0 5 10:15 3
13. TJ Přeštice
7 1 0 6 18:31 3
vek
a mladších
14.
TJ Dyn.
ZČE Plzeň žáků...
7 1 0 6 6:28 2
15. FK Horažďovice
7 0 0 7 8:38 0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
11
11
10
9
9
8
8
8
6
7
6
7
7
6
6
7
5
3
3

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

2 29:12 37
4 33:13 34
4 18:9 31
5 27:18 29
6 24:18 27
6 21:16 27
7 27:26 27
7 32:20 23
7 23:19 23
9 25:18 21
8 18:20 21
9 20:25 20
8 20:31 20
8 16:17 19
9 26:28 19
9 18:25 19
8 17:24 18
10 12:20 16
12 14:36 10
12 13:38 9

13
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
9
9
7
7
6
6
7
6
6
6
4
4
3
3
3

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

2
3
3
5
6
6
6
5
6
6
6
8
8
9
9
9

31:14
35:8
38:17
33:25
18:20
25:17
19:26
23:31
25:20
20:28
25:25
9:18
13:29
14:19
16:36
14:25

32
30
27
23
21
19
19
18
17
17
16
12
12
11
9
8

Starší dorost:
Starším dorostencům se poslední dva zápasy nevyvedly a ačkoli oba sehráli na domácím
trávníku, nepřipsali si ani jeden
bodík!
TJ Jiskra Domažlice - SŠ
Plzeň 2:4 (0:3).
TJ Jiskra Domažlice - FC
Rokycany 0:4 (0:2).
Mladší dorost:
Mladší dorost udělal svým příznivcům větší radost, když obě
svá domácí utkání vyhrál, udržel si neporazitelnost a výhrou
nad největším konkurentem
Sportovní školou Plzeň mu
odskočil na čele tabulky na
rozdíl 4 bodů!
TJ Jiskra Domažlice - SŠ
Plzeň 4:3 (3:2).
TJ Jiskra Domažlice - FC
Rokycany 3:2 (1:0).
Starší žáci:
Starší žáci získali pouze bod za
remízu v Lubech, zatímco doma
podlehli Stříbru.
TJ Jiskra Domažlice - TJ
Baník Stříbro 0:2 (0:0).
TJ START LUBY - TJ Jiskra
Domažlice 0:0 (0:0) Pen:
4:2.
Výsledky mladších žáků se
nezveřejňují!!!
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