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Sobota 14.11.2015 od 13.30 hodin na stadionu Střelnice v Domažlicích.
Řídí rozhodčí: Josef Váňa - Ivo Duchoň, Olga Zadinová. Delegát FAČR: Zdeněk Havlíček.

Sobota 14.11.2015 od 13.30 hodin na hřišti ve Vejprnicích.
Další kolo: FK Zápy - J. Domažlice, sobota 21.11.2015 od 13.30 hodin.

Ve 13. kole České fotbalové ligy
zavítal na domažlický pažit na Střelnici 11. celek tabulky, který v dosavadním průběhu soutěže získal 20
bodů, tedy o sedm méně než 5.
Jiskra – Union 2013 z Nového
Bydžova. Domácí trenér se musel
kromě dlouhodobě zraněných Bárty
a Hrubého obejít i bez Matějů, kterého Viktoria Plzeň neuvolnila a tak
musel na postu pravého obránce
naskočit Braun. Roli mírných favoritů domácí splňovali pouze v prvním
poločasu, ve kterém byli o něco
aktivnější a získali dvou brankové
vedení, když ještě dvě velké šance
neproměnili. Fotbaloví experti tvrdí,
že stav 2:0 je ten nejošidnější a
přesně to se potvrdilo i v tomto
zápasu. Ve druhé půli totiž domácí
ztratili pohyb a důrazní hosté se
chopili taktovky zápasu. Přesně jako
podle scénáře z fotbalové učebnice
- kontaktní gól hosty „nakopl“ a ti
se snažili o vyrovnání, zatímco domácí se k ofenzívním aktivitám již
tak často nedostávali. Když pak
hosté srovnali, nedokázali se domácí dostat opět na koně a když se
soupeři podařil dokonce dokonalý
obrat skóre, zbývalo Jiskře na odvrácení prohry pouhých devět minut
řádné hrací doby. Domažličtí se
nemohli dostat do hry a soupeř
nikam nepospíchal. V posledních
momentech dvouminutového nastavení se do šestnáctky soupeře vydal
i domácí brankář Šiman, Roubalovi
se podařilo ve skrumáži prostřelit
houštinu těl před sebou a srovnat
na 3:3. Pokutové kopy zvládli lépe
domácí, kteří ani jednou nechybovali, zatímco hostujícího Bastina
vychytal Šimon a prémiový bod
zůstal doma.
Po opatrném úvodu zápasu se v 8.
minutě pískala penalta, když na
Mužíkův tr. kop nabíhajícího Bauera
poslal na zem před malý vápnem
Nobst. Mužík ji rozehrál pod pravou
Nguyenovu šibenici a poslal domácí

do vedení 1:0. O čtyři minuty později odvrátil domácí Fořt rohový kop
rozehraný Šimečkem a po čtvrthodině hry se tentýž hostující hráč opřel
volejem do míče, ale jeho bombu z
šestnáctky Šiman výborně vyrazil. V
16. minutě našel domažlický Vůch
Fořta, ten se uvolnil, centrem našel

vlevo nabíhajícího Došlého, jehož
hlavičku z 8 metrů stačil Nguyen
reflexivně vytlačit nad břevno a
tutovou šanci domácích zmařil.
Domácí byli aktivnější a o minutu
později museli hosté řešit nepřehlednou situaci před svou brankou
odkopem. O další minutu později
stačili novobydžovští odvrátit Beránkův centr zleva na roh a ten pak
zneškodnil Nguyen. Ve 20. minutě
našlápl s míčem domácí Fořt, našel
nalevo nabíhajícího Došlého, ale ten
akci zakončil střelou zleva z 18
metrů nad soupeřovu branku. O
chvilku později vybojoval Došlý míč
oslovil Fořta, ten se pěkně uvolnil,
ale technickou střelou z 18 metrů
přehodil nejen vpředu stojícího
Nguyena, ale i jeho branku. Hosté v

této fázi hry sice rovněž podnikali
útočné akce před Šimanovu branku,
ale k jejímu ohrožení se nedostali.
Výjimkou byla 21. minuta, kdy si
Šiman poradil s pokusem Nobsta z
23 metrů. O pět minuty později
viděl Fořt nabíhajícího Čadu, ale
tomu stačil vyběhnutím a pádem

pod nohy míč sebrat hostující gólman. Poté hosté pozvolna vyrovnali
hru v poli, ale po nepřehledné situaci před Šimanem se pískal útočný
faul na Brauna. Na druhé straně
rozehrál Mužík tr. kop zleva ze
střední vzdálenosti, ale Bauer poslal
míč hlavou z 9 metrů nad břevno
Nguyenovy svatyně. Poté domácí
nerozhodil centr soupeře do šestnáctky, a když na druhé straně
oslovil Fořt centrem zprava našlápnutého Došlého, byl u míče
dříve novobydžovský brankář a vše
vyřešil. Ve 34. minutě se pěkně
uvolnil hostující Janouch, zpětnou
přihrávkou našel Adjeieho, který
však volejem z 23 metrů mířil vysoko. Poté zastavil akci domácích
Čady a Mužíka ofsajdový hvizd
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rozhodčího Hocka právě když se míč
po lobu druhého jmenovaného
odrazil od břevna novobydžovské
branky. Domácí pak s přehledem
vyřešili centry Šimečka a Nobsta,
mířící před jejich branku, ale udeřit
mohlo na druhé straně, když Fořt
vybojoval míč dloubákem jej poslal
na nabíhajícího Došlého, ale jeho
střelu z 9 metrů stačil vybíhající
Nguyen výtečně vyrazit a zmařil tak
další tutovku domácích. Domácí se
však dočkali v 39. minutě, kdy Mužíkův centr zprava přenechal Fořt za
ním nabíhajícímu Vůchovi, ten se
prosadil mezi dvěma obránci a volejem, střelou z 10 metrů zvýšil na
2:0. V závěru poločasu vznikl po
rohovém kopu hostů před Šimanem
závar, ale Bastinovu střelu stačili
domácí srazit na roh. Poslední slovo
měli domácí když Došlý dal míč na
Mužíka, ten jej prodloužil na Čadu,
který se dostal do další slibné situace, ale hosté stačili jeho pokus
zleva ze 14 metrů srazit na roh.
Jako podle „starého scénáře“ nastoupili domácí do druhého dějství,
ukolébáni dvougólovým vedením,
šetřili pohybem, čehož nabuzení
hosté využili a svého soupeře najednou přehrávali. Nejprve museli
domácí čelit tr. kopu střídajícího
Dudly a pak hra přestěhovala mezi
šestnáctky. Až v 54. minutě našel
domácí brankář Šiman odkopem
Mužíka, ten zatáhl míč po levé straně, centrem našel Čadu, jehož střela z šestnáctky však byla o kousek
vyšší, než bylo třeba. V 55. minutě
nejprve Šimečkův centr domácí
odvrátili, ale vzápětí se dostal k
centru z levé strany Janda, míč
prošel nečekaně celou domácí obranou, aby jej u vzdálenější tyče poslal za Šimanova záda Šimeček –
2:1. Ihned po rozehrání se hra opět
přestěhovala před domácí branku,
ale bez efektu. V 62. minutě si hosté vynutili tři po sobě zahrávané
rohové kopy, ale i těm se domácí

ubránili. O tři minuty později našel
novobydžovský Janouch našlápnutého Adjeie, ale jeho pokus zpoza
šestnáctky si Šiman pohlídal. Poté
zastavil domácí ofenzívu odpískaný
ofsajd, ve kterém se ocitl Roubal, a
o chvíli později na druhé straně si
domácí oddychli, když v závaru před
jejich malým vápnem byl odpískán
útočný faul. V 69. minutě zakončil
nepřehlednou situaci před Nguyenem domácí Čada nepřesnou střelou a stejně se vedlo na opačné
straně hřiště hostujícímu Adjeiovi.
Hosté byli stále aktivnějším mužstvem, domácí se k ohrožení jejich
branky dostávali jen sporadicky. V
71. minutě se Šimanovi podařilo ve
spolupráci s Bauerem zneškodnit
akci Bastina, ale o tři minuty později, když zahrátl tr. kop zprava ze 30
metrů novobydžovský Janda, si
nejvýše na míč naskočil Bastin a
hlavou jej z malého vápna poslal do
sítě – 2:2. Ofenzívní tažení hostů
tím však nekončilo, protože v 77.
minutě po dalším Jandově tr. kopu,
tentokrát zleva se k hlavičce dostal
Žalman, ale ze 14 metrů mířil nad
domažlickou svatyni. Jiskra kontrovala o minutu později, ale centr
Roubala vyboxoval Nguyen a hosté
míč odvrátili. V 81. minutě se dostal
ke střele Šimeček, ale zpoza šestnáctky minul domažlickou branku.
Hned po rozehrání se hra opět přestěhovala před Šimana, kde vznikla
trma-vrma, ze které se míč dostal k
Adjeiovi a ten jej střelou z 18 metrů
poslal chumlem těl branku a když
míč těsně před Šimanem skočil,
zaplul až do sítě – 2:3. Domácí to
však nezlomilo, a když nejprve hostující Nobst minul z 18 metrů domažlickou klec, vsadili jiskráci
všechno na jednu kartu. Hosté nejprve museli odvracet dva centry
před jejich svatyni, pak se do šestnáctky soupeře nastěhoval i brankář
Šiman, tam vznikla obrovská mela,
domácí se opakovaně snažili zblízka
prostřelit hustý chumel hráčů, až se
míč dostal k Roubalovi a tomu se to
zleva z 9 metrů, ale až napotřetí, už
v nastaveném čase, podařilo – 3:3.
Hosty branka evidentně psychicky
velmi poznamenala, protože se
dlouho nemohli zvednout z trávníku,
ale zápas vyústil do Berbrovy rulety.
Tu s přehledem zvládli domácí, kteří
proměnili všech pět penalt (Mužík,
Vůch, Bauer, Braun, Javorský),
zatímco hostujícího Bastina ve druhé sérii vychytal Šiman a moc nechybělo, aby se mu to podařilo i u
pokusu Žalmana, který vrazil na tyč,
od níž se však míč podél brankové
čáry dokutálel do branky. Domácí
nakonec z dobře rozehraného zápasu jeden bod přenechali soupeři, ale
vzhledem k vývoji zápasu, museli
být i se dvěma body spokojeni.
Branky: 9. Mužík PK, 39. Vůch, 90.
Roubal - 55. Šimeček, 74. Bastin,
82. Adjei.
Rozhodčí: Hocek - Vnuk, Žáková.
ŽK: 1:2 (26. Došlý - 52. Besta, 90.
Bastin). Diváků: 250.
Jiskra Domažlice: Šiman - Braun,
Chocholoušek, Bauer, Beránek Vůch, Hradecký (83. Javorský),
Mužík, Čada, Došlý (60. Roubal) Fořt. Trenér: Zdeněk Michálek.
UNION 2013: Nguyen - Nobst (46.
Dudla), Žalman, Besta, Živnůstka Adjei - Šimeček (89. Motyčka), Janouch (67. Pago), Macháček, Janda
- Bastin. Trenér: Pavel Nademlýnský.
Vok

OHLASY PO UTKÁNÍ
Pavel Medynský, trenér Unionu:
„Opět to bylo velmi
těžké utkání. Když to
shrnu, tak za stavu
3:2 pro nás soupeř
vyrovnal v 90. minutě po takové nepřehledné situaci. Je to
škoda. V první půli
jsme nehráli dobře, i
soubojově to bylo
špatné, asi jsme byli ještě v autobuse. Soupeř byl lepší. Po domluvě
jsme se po změně stran zlepšili,
kluci začali hrát jako v posledních
zápasech a otočili skóre z 0:2 na
3:2. I když je z toho nakonec jen
bod, tak mě těší, že kluci zvedli
hlavu a zamakali."

Zdeněk

Převzato z webu TJ Start Luby
Naši hráči nastoupili k zápasu patřičně motivovaní, za což patří velký
dík do Sušice tip expertovi p. Kalné-

mu (viz www.fotbalunas.cz), chlapci
zřejmě mdlého rozumu. V prvních
cca 25 minutách jsme však očividně
tahali na hřišti za kratší ko-

nec, brankář Kalaš se mezi tyčemi
rozhodně nenudil. Tlak hostů jsme
tak přežili a přišly i první šance před
domažlickou brankou. Ta Švá-

Michálek, trenér Jiskry
Domažlice:
„Utkání
jsme
měli
dobře
rozehrané, vedli jsme
2:0 o poločasu, i když
jsme mohli přidat
ještě minimálně jeden gól a myslím si,
že by bylo utkání
rozhodnuté...
Ve
druhém poločase naši hráči trochu
zpohodlněli, řekl bych, hostující
mužstvo snížilo a v té době jako
snížili na 2:1, jsme měli nějaké
olovo v nohou, hráči se špatně pohybovali, soupeř nás přehrával a
dostal se až do vedení a my jsme se
štěstím v 90. minutě zkorigovali na
3:3. Pak jsem při penaltách viděl
odhodlání na všech, kteří byli urče-
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ní, že chtějí jít za tím druhým bodem a nakonec je ten druhý bod
pro nás plus. I když to utkání nám
nevyšlo tak, jak jsme si představovali, ale je třeba to brát v těch souvislostech, že jsme během šestí dní
odehráli třetí těžké utkání a na některých hráčích už se ta únava projevila. Z možných devíti jsme získali
osm bodů, což si myslím, že je solidní a musíme tak pokračovat dál i
v těch posledních třech utkáních.
Naším dalším soupeřem je Čáslav,
která má smůlu v posledních zápasech prohrávala, ale je to farma
Vlašimi, tak uvidíme, kolik hráčů jim
uvolní, jak to bude dopadat, jak se
dají naši hráči dohromady, protože
Fořt má oteklý kotník, ale je týden
čas, tak bychom se na utkání měli
připravit dobře.“
Lukáš Roubal, záložník Jiskry:
„Myslím, že první půli
jsme
měli
vyhrát
jednoznačným rozdílem a utkání by se
odvíjelo úplně jinak.
Bohužel klasicky jsme
dostali v 50. minutě
gól, pak jsme přestali
hrát a dostali ještě
další dva góly. Zaplaťpánbůh, že to tam v 90. minutě
spadlo a bereme nakonec dva body.
Pokud se týká únavy, myslím že
vložené kolo bylo pro všechny týmy
stejné, oni síly měli a myslím, že i
my jsme měli dost sil, ale přestali
jsme hrát a kdybychom dali v první
půli o jeden gól víc, tak by to utkání
bylo úplně jiné. Do Čáslavi asi jedem trochu v roli favorita, ale
Čáslav hraje doma, takže bude chtít
do jara získat ještě nějaké body pro
záchranu, ale my tam jedeme pro
tři body a napravit ten dnešní dojem. V minulé sezóně jsme tam hráli
a dostali gól v poslední minutě, tak
máme co odčiňovat i z tohoto pohledu.“
Jakub Šiman, brankář Jiskry:
„Zápas, který jsme
měli ve své režii a
poločasu vedli 2:0,
by byl dá se říci rozhodnutý, kdybychom
druhou půli zvládli
líp… Na druhou stranu si soupeř góly
zasloužil, trestal nás
z našich chyb a o to
štěstí, které nám chybělo při obdržených brankách, jsme si řekli v 90.
minutě, kdy za tím šli všichni, i já.
Musím říci, že to není sranda, když
jdu do hlavičky a dostanu od každého loktem, ale dobrý… pak to tam
spadlo a penalty jsou už loterie, ale
naštěstí ten bod je náš. Jednu penaltu jsem chytil, ale mohl jsem mít
ještě jednu, ale to je to moje
„štěstí“, když si na penaltu sáhnu,
tak si to většinou hodím do brány
nebo z toho je gól... Sehráli jsme
nyní během šesti dnů tři zápasy a
hráli jsme téměř ve stejné sestavě,
takže se klukům ani nedivím, že ta
únava tam byla, ale musím říci, že
jsme to zvládli. Když to vezmu bodově, tak jsme získali dost bodů a je
to dobré. Čáslav je pro mne neznámý soupeř, já jedu vždycky do nového, doufám, že se na nás delší
cesta nepodepíše. Čáslav je sice
dole, ale na to se nedá spoléhat.
Pro nás je povinnost odsud přivézt
body.“

Jirka Pojar - Jiskra TV

torova, kterého elegantně vysunul
Jerome Cole, po brance přímo volala. Druhý poločas už byl o něčem
jiném. Zaváhání v pokutovém území

hostů využili v 56. minutě Švátora s
Colem, když posledně jmenovaný
dotlačil míč do branky hostů. Za
chvíli nato to už bylo 2:0 - Švátora
po uníku trefuje přízemí křížnou
střelou z pravého křídla tyč branky,
dobíhající Cole pohodlně uklízí míč

do branky. V 66. minutě putuje po
druhé ŽK domažlický Lešek předčasně pod sprchy. Ani v deseti se
hosté nevzdávají a snaží se vstřelení
kontaktní branky, což jim nakonec
podaří Kubrem v 87. minutě po
centru střídajícího Lucáka z pravé

strany. I nadále hrají hosté vabank,
což trestá po sólovém úniku z poloviny hřiště vystřídavší mladík Karel
Šleis svým premiérovým gólem v
KP. Bohužel počítáme po utkání i
ztráty, zranění ramene vyřadilo
našeho spolubojovníka Pavla Čiperu

do konce sezony, čeká ho operace.
Branky: 56., 62. Cole Jerome, 89.
Šleis Karel– 87. Kubr Jan. Rozhodčí:
Vocelka Milan - Šimek František,
Kříž Lukáš. Delegát: Svoboda Miroslav. ŽK 2:4, ČK 0:1 (66. Lešek
Dominik 2 ŽK). Diváků 110.

Ve 14. a předposledním kole fotbalového krajského přeboru se na
domažlický trávník v dresu FC Chotíkov 1932 po několika letech vrátil
místní odchovanec Jirka Hartl, který
z Jiskry odešel právě do chotíkovského FC. Hostům patřila 4. příčka
tabulky a byli tedy proti 8. domácím
mírnými favority zápasu. Tuto roli
nakonec beze zbytku splnili, když ve
vyrovnaném zápasu dokázali potrestat chyby domácí defenzívy a
vyhráli 3:2.
Samotný úvod zápasu patřil domácím, ale když po Vojtově rohovém
kopu napálil odražený míč zpoza
šestnáctky Lucák, pod břevno chotíkovské branky, ale brankář Vojáček
jej stačil tečovat a vytlačit na břevno. V 7. minutě se domácí ubránili
rohovému kopu Chotěborského a o
sedm minut později stačil ukopnout
míč před nabíhajícím Waldmannem
brankář hostující Vojáček. Hosté
hráli jednoduchý fotbal s míči nakopávanými na hrotové hráče, ale
domácí stačili tyto rychlé ofenzívní
akce likvidovat. Domácí byli blízko
gólu ve 20. minutě, kdy po Pavlíčkově centru hlavičkoval v dobré
pozici Černý z 8 metrů kousek vedle
levé chotíkovské tyče. O pouhou
minutu později mohlo zahřmít na
druhé straně, ale Hartl, který se
ocitl tváří v tvář brankáři Strakovi,
který ale jeho střelu ze 14 metrů
výborně vyrazil. Hosté postupně
převzali iniciativu, ale nehlídaný
Hartl usměrnil hlavou míč po Chotěborského rohovém kopu vedle vzdálenější tyče domácí branky. Ve 34.
minutě neuhlídal domácí stoper
Nerad pronikajícího Martina Míku,
který střelou z šestnáctky k pravé
Strakově tyči otevřel skóre - 0:1. O
pět minut později musel Straka na

zem, aby zastavil pronikajícího Martina Míku. Domácí se snažili o kombinaci, ale hosté je těsně bránili,
což jim dělalo problémy se zpracováním míčů, rozehrávkou a kazili

jeho střílený centr usměrnil ve skluzu z 8 metrů Buršík vedle pravé
Vojáčkovy tyče. O tři minuty později
rozehrál tr. kop hostující Levý, míč v
chumlu před domácí brankou zblíz-

zbytečně mnoho přihrávek. Ve vyrovnaném konci poločasu nejprve
vyzkoušel pozornost Vojáčka střelou
z šetnáctky domácí Vojtko a pak se
na druhé straně ubránili domácí
rohovému kopu Chotěborského.
Ve druhém dějství se hrál vyrovnaný fotbal, v němž se obě strany
střídaly v aktivitě. Ve 48. minutě
zakončil svou akci po levé straně
domažlický Buršík střelou kousek
vedle vzdálenější tyče. O dvě minuty později si se slabou Hartlovou
střelou poradil domácí gólman Straka. Velkou šanci na vyrovnání propásli domažličtí v 51. minutě, kdy
pronikl po pravé straně Lucák, ale

ka usměrnil za Strakova záda David
Míka - 0:2. V 56. minutě se domácím podařilo vstřelit kontaktní gól,
když na přesný Lucákův centr zprava naběhl před chotěšovskou branku Waldmann a volejem usměrnil
polovysoký míč z 9 metrů do soupeřovy sítě - 1:2. Zápas dostal pro
domácí nový náboj a ti na chvíli
ovládli hru. Po hodině hry stačili
hosté odvrátit Buršíkův centr zleva
na roh a poté se vyrovnali i s Lucákovým tr. kopem. Mezitím na druhé
straně zachytil Chotěborského centr
gólman Straka a stejně si vedl chotíkovský brankář těsně před nabíhajícím Lucákem. V 73. minutě sáhl ve

snaze o zvrat výsledku domácí trenér Steinbrücker k dvojímu střídání.
Místo zraněného Vísnera a Vojtka
nastoupili Bláha s Dufkem. V 77.
minutě si stoper Nerad dovolil kličku, ale o míč přišel, ten pak putoval
k Chotěborskému, který zprava z 12
metrů prostřelil vybíhajícího Straku
- 1:3. Domácí ani tentokrát nerezignovali a dál se snažili dobýt chotíkovskou svatyni. V 79. minutě rozehrál domácí Lucák zprava z 28 metrů tr. kop, míč se dostal k Buršíkovi
jemuž pokus o střelu zblokoval
šlapákem jeden z hostů a kopala se
penalta. Tu proměnil Waldmann i
přesto, že si Vojáček na míč sáhl 2:3. V 81. minutě zakončil svoji
pěknou akci zprava ostrým centrem
domácí Lucák, ale Vojáček míč
směřující k nabíhajícím protihráčům
výborně vyrazil. Hosté pak už zkušeně drželi míč, a když stačil brankář Straka hlavou odvrátit balon
před nabíhajícím Pechlerem, ozval
se závěrečný hvizd nepřesného
rozhodčího Šišky, který v zájmu
plynulosti hry pouštěl někdy i zákroky za hranicí pravidel, a hosté mohli
slavit tři body.
Branky: 56. Waldmann, 79. Waldmann PK - 34. Martin Míka, 54.
David Míka, 77. Chotěborský.
Rozhodčí: Šiška - Vocelka, Hessová. ŽK: 0:2. Diváků: 90.
Jiskra Domažlice B: Straka Pavlíček, Hojda (84. Copák), Nerad,
Kalný - Vísner (73. Bláha) - Waldman, Černý, Lucák, Buršík - Vojtko
(73. Dufek). Trenér: Martin Steinbrücker.
FC Chotíkov 1932: Vojáček Kluska, Fikar, Levý, Prais - Vacek,
Chotěborský, David Míka, Martin
Míka (86. Pechler) - Hartl, Lopata
(75. Hruška). Trenér: Jar. Urbánek.

Ve 14. kole České fotbalové ligy
vyráželi fotbalisté Jiskry Domažlice
do 245 km vzdálené Čáslavi, kde na
ně čekal domácí FK a jeho 130
diváků.
Domácí kouč Brožek měl do utkání s
osmým celkem soutěže k deset
hráčů z širšího kádru trenéra druholigové Vlašimi Petrželi. Domažlický
trenér Michálek nemohl vedle Bárty
a Hrubého počítat s nemocným
Leitlem, ale do zálohy měl k dispozici posilu Egona Vůcha z plzeňské
Viktorky.
Hned v úvodu zápasu se do zakončení dostal hostující Mužík, ale
brankář Stehno byl na místě. Domácí odpověděli povedenou střelou
Nečase, kterou musel Šiman vyrážet
na roh. Domažlice šly do vedení po
rohovém kopu Mužíka, na který si
na bližší tyč naběhl Fořt a hlavou
otevřel skóre - 0:1. To se psala 13.
minuta. O pět minut později byli
domácí blízko vyrovnání, ale Vopatova rána skončila na tyči. A tak
udeřilo znovu na druhé straně. Ve
34. minutě zahrával Mužík trestný
kop, Bauer tělem přiťukl míč Chocholouškovi, který pravačkou ve
výskoku překonal čáslavského brankáře - 0:2. Čáslav se zpátky do

zápasu dostala ještě před přestávkou. Váňa se pravé straně přehnal
přes Bauera a centrem našel před
brankou osamoceného Brejchu,
který přehodil brankáře Jiskry - 1:2.
Druhá půle začala stejně jako
ta první - náporem hostů. Po hodině
hry Vůch vysunul Fořta, ten mu
balon vrátil, Vůch se dostal do šestnáctky, kde ho podrazil Váňa a
rozhodčí Dujsík odpískal penaltu,
kterou zkušeně proměnil Mužík 1:3. O deset minut později se penalta kopala i na druhé straně, když
po rohovém kopu skončil míč na
ruce Brauna, jenže Tomáškův pokus
gólman Šiman vystihl. V 79. minutě
se Čáslav kontaktní branky přece
jen dočkala, když J. Nečas parádní
ranou po přiťuknutí od Jíry nedal
gólmanovi hostů šanci - 2:3. Radost
domácí netrvala ani dvě minuty.
Jiskra odpověděl nejkrásnější akcí
utkání. Mužík na své polovině hřiště
vysunul vystřídavšího Došlého,
který po levé straně zatáhl míč do
vápna našel naběhnutého Vůcha,
jenž z voleje nedal Stehnovi žádnou
šanci - 2:4. V závěro domácí zatlačili a nejprve protáhl domažlického
brankáře Jíra, pak v gólové šanci
neuspěl Mlynka, když mířil jen

do středu brány. Až po Jíchově
přihrávce se trefil Suk od tyče do
sítě - 3:4, to už ale bylo na konci
utkání. Domažlice se tímto vítězstvím dostaly na pátou příčku tabulky a v závěrečných kolech se pokusí
atakovat třetí místo. V sobotu 14.
listopadu od 13.30 hodin hostí v
utkání podzimu druhou Chrudim. V
závěrečném kole 21. listopadu se
Chodové střetnou v Teletník aréně s
domácími Zápy.
Branky: 41. Brejcha, 79. J. Nečas,
90. Suk - 13. Fořt, 34. Chocholoušek, 60. Mužík z PK, 81. Vůch.
Rozhodčí: Dujsík - Šedivka, Starý.
ŽK: 4:2. Diváci: 130.
FK Čáslav: Stehno - Kunášek (67.
Jíra), Váňa, Hell, Jan Vondra - Vopat (67. T. Mlynka), Tomášek (71.
Suk), Brejcha, J. Nečas, Reiter Jícha. Trenér: Miroslav Brožek.
J. Domažlice: Šiman - Braun,
Chocholoušek, Bauer, Beránek Roubal (67. Došlý), Čada, Hradecký
(84. Javorský), Vůch (89. Špírek) Mužík (90. Nerad), Fořt. Trenér:
Zdeněk Michálek.
Trenér Čáslavi Miloslav Brožek:
„Bylo to utkání nahoru-dolů. Soupeř
byl hodně produktivní. My jsme se v
úvodní čtvrthodině prali s

terénem, který hodně klouzal. Nakonec jsme se s ním vyrovnali, ale
bohužel jsme neuhlídali první dvě
standardní situace soupeře, z nichž
jsme dvakrát inkasovali. Od druhé
obdržené branky jsme ale byli výrazně lepší, chtěli jsme hrát a měli
jsme mnoho šancí. Utkání se lámalo
okolo šedesáté minuty. Za stavu
jedna-dva pískl rozhodčí po ofsajdu
penaltu pro hosty, po níž Domažlice
daly třetí gól. Nechci si ale na rozhodčí stěžovat, to už bych se opakoval. Jak ale říkám, stěžovat si
nechci, protože toto utkání jsme
měli i tak zvládnout. Kdybychom
nedostali na začátku dva góly po
standardních situacích, tak si myslím, že bychom zápas dotáhli do
vítězného konce. Podařilo se nám
snížit na dva-tři. Soupeř ale minutu
po našem snížení znovu skóroval a
vedl čtyři-dva. Poté jsme měli velké
šance, ale z malého vápna jsme je
nedokázali proměnit. Korigovali
jsme až v samotném závěru, ale
poté už nám nezbyl čas na to, abychom mohli vyrovnat. Bylo to ale
pro diváka zajímavé utkání s hodně
šťastným koncem pro soupeře,
protože po většinu zápasu jsme byli
lepším týmem.“ Zdroj Dom. deník
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13. kolo:

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

Chrudim - Písek 4:1, Loko VLTAVÍN Most 3:0, Tachov - Kolín 0:1, Králův
Dvůr - Převýšov 0:2, Benátky nad Jizerou - Štěchovice 1:1 Pen: 7:8, Union
2013 - Dobrovice 3:1, Čáslav - Domažlice 3:4, ZÁPY - Jirny 2:0, Benešov

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

TJ Sokol Lhota - TJ Zruč 1:1 Pen: 6:5,
TJ Rozvadov - SK Slavia Vejprnice 3:1,
Jiskra Domažlice B - FC Chotíkov 1932
2:3, Přeštice A - Start Luby 6:0, FK Holýšov - FC Dynamo H.Týn 2:2 Pen: 2:3,
FC Rokycany - TJ Sušice 0:5, Slavoj

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

SŠ Plzeň
10
FC Rokycany
10
SK Slavia Vejprnice 10
Dynamo ZČE Plzeň 10
FK Tachov
10
TJ Jiskra Domažlice 10
SK KLATOVY 1898 10
SENCO Doubravka 10
TJ Přeštice
10
TJ Sušice
10
SK RAPID PLZEŇ 10

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

SK Slavia Vejprnice 13
Dynamo ZČE Plzeň 13
TJ Přeštice
13
TJ Jiskra Domažlice 13
SK KLATOVY 1898 13
TJ START LUBY
13
TJ Baník Stříbro
13
FK Tachov
13
OKULA NÝRSKO
13
TJ Košutka Plzeň 13
TJ Sušice
13
FK Horažďovice
14
SENCO Doubravka 13
FK Nepomuk
13
FC Dynamo H. Týn 13

802
802
802
703
604
505
406
406
307
208
0 0 10

12
10
9
9
8
9
8
8
7
5
5
3
2
2
1

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

1
3
4
4
5
4
5
5
6
8
8
11
11
11
12

- VIKTORIA ŽIŽKOV 1:2, Brozany 1.
2.
- Táborsko B 1:2.
3.
4.
5.
6.
7.
15. kolo:
8.
Sobota 14. 11. 2015 10:15
9.
Písek - ZÁPY
Sobota 14. 11. 2015 13:30
10.
Domažlice - Chrudim
11.
Dobrovice - Čáslav
12.
Neděle 15. 11. 2015 10:15
13.
Táborsko B - Benátky nad Jizerou
14.
Převýšov - Loko VLTAVÍN
VIKTORIA ŽIŽKOV - Tachov
15.
Neděle 15. 11. 2015 13:30
16.
Most - Brozany
17.
Kolín - Králův Dvůr
18.
Jirny - Benešov
19.
Štěchovice - Union 2013
20.

Mýto A - SK Rapid Plzeň 0:0 Pen:
2:1, FK Svéradice - SSC Bolevec
1:4.

15. kolo:
SK Rapid Plzeň - TJ Rozvadov 2:1..
Sobota 14. 11. 2015 13:30
SSC Bolevec - TJ Sokol Lhota
FC Chotíkov 1932 - Přeštice A
SK Slavia Vejprnice - Jis. 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

46:13
42:20
43:12
33:15
32:22
27:21
26:22
18:25
26:33
11:36
3:88

55:15
43:17
48:17
39:6
31:10
26:19
42:33
38:20
40:31
39:46
24:35
25:71
25:51
20:68
10:66

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

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

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

25
24
22
21
18
16
13
12
9
5
0

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

TJ Jiskra Domažlice 10
SŠ Plzeň
10
FC Rokycany
10
SK KLATOVY 1898 10
SENCO Doubravka 10
Dynamo ZČE Plzeň 10
TJ Přeštice
10
SK RAPID PLZEŇ 10
SK Slavia Vejprnice 10
FK Tachov
10
TJ Sušice
10

10
8
7
7
6
5
5
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 48:13
2 39:21
3 35:26
3 50:29
4 29:13
5 32:25
5 17:14
6 12:32
8 16:33
9 10:44
10 9:47

33
31
30
28
26
26
24
22
21
15
14
8
7
6
3

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

SK KLATOVY 1898 13
TJ Baník Stříbro
13
FK Tachov
13
TJ Sušice
13
SK Slavia Vejprnice 13
TJ Jiskra Domažlice 13
TJ Košutka Plzeň 13
TJ START LUBY
13
SENCO Doubravka 13
FK Nepomuk
13
FC Dynamo H. Týn 13
TJ Přeštice
13
FK Horažďovice
14
OKULA NÝRSKO
13
Dynamo ZČE Plzeň 13

12
12
11
10
9
8
6
5
6
5
4
4
3
2
1

01
01
02
03
04
05
07
08
07
08
09
09
0 11
0 11
0 12

77:29
45:19
43:19
39:26
52:53
50:24
47:35
36:31
43:40
26:28
35:39
35:57
21:62
13:48
11:63

30
23
21
20
19
15
14
11
8
3
1

35
35
33
29
28
23
19
19
17
13
13
13
8
6
3

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
14
12
11
11
10
9
10
8
9
8
8
7
7
8
8
6
5
3
3

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

4
3
5
6
6
7
8
7
9
8
9
9
10
10
9
9
11
12
14
14

41:14
34:15
22:12
30:21
31:24
24:20
29:29
27:19
30:20
34:23
24:24
24:33
23:31
19:26
17:19
19:26
26:31
13:27
17:42
15:43

40
40
34
32
32
30
30
29
27
26
25
24
23
22
21
21
19
16
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9

15
14
14
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
11
9
8
8
7
6
7
6
6
6
5
4
4
4

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

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

35:16
42:10
46:18
37:28
21:22
27:36
25:35
28:23
28:28
21:34
28:25
16:31
20:27
17:26
10:20
16:38

36
33
33
28
25
20
20
19
19
19
18
17
14
14
13
11

Starší dorost
TJ Jiskra Domažlice - FC
Rokycany 0:4 (0:2).
SK KLATOVY 1898 - TJ Jiskra Domažlice 1:6 (1:5).
Mladší dorost
TJ Jiskra Domažlice - FC
Rokycany 3:2 (1:0).
SK KLATOVY 1898 - TJ Jiskra Domažlice 2:6 (1:1).
Starší žáci TJ Jiskra Domažlice - SKP OKULA NÝRSKO 5:0 (3:0).
FK Tachov - TJ Jiskra Domažlice 1:2 (0:0).
Mladší žáci TJ Jiskra Domažlice - SKP OKULA NÝRSKO 10:0 (2:0).
FK Tachov - TJ Jiskra Domažlice 2:1 (1:1).
Tento měsíc oslaví své
80. narozeniny bývalý fotbalista Jiskry pan Václav Štýbr.
Před 50 lety hrál společně s
Kavalírem, Jožou Fronkem,
Pauerem, Fišerem tehdy 1. A
třídu. Po skončení akt. činnosti
byl a stále je
fandou Jiskry,
který nechybí na
žádném utkání.
Do dalších let mu
příznivci Jiskry
přejí stále dobré
zdraví a pohodu.

M. Fiala

