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Obchodní partneři
Agropodnik Domažlice
ANS střecha Domažlice
AUTO FORD - Kříž
AUTO Wolf

Bar-herna ROYAL

Carpoint Domažlice
Casino Victorian Folmava
Doagra Domažlice
Dotiko s. r. o.
Ekoporservis Domažlice
Elektro GabrielPangrác, Domažlice
Jandečka - Fanturová
Jaroslav Ticháček
Jízdní kola Turek
Karpem H.Týn
Kdynium Kdyně
KOVEX - hutní materiál,
Husník
Lékárna U Zlatého Jelena
Lucky bar
Lynix - AMS
Město Domažlice
MS mobil Domažlice
Ok Záchlumí
Panský dvůr Domažlice
Plastová okna-dveře,
Pluhař, Domažlice
Pneuservis Pod Dubinou
Restaur. Štika Domažlice
Restaurace
U Kocoura Domažlice
Řeznictví U Vanických
Domažlice
Snack bar Domažlice
STAFIKO Domažlice
STAFIN, Plzeň
STRAVBYT, Plzeň,
pan Šlehofer
Tur Bus Domažlice
Vlček stavby
Wagner metal
Walterbauer GmbH
und Co. KG
Winklmann s. r. o.
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Číslo pro losování:
www.fotbal.domazlice.cz

e-mail:fotbal@domazlice.cz

Cena 5.-Kč
Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice

Ročník 2007/2008 * číslo 24 ze dne 14.3.2008 * redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE sk. A
Sobota 15.3.2008 od 14.30 hodin

Jiskra Domažlice - FK Horažďovice
Řídí: Tomáš Grimm (Rokycany)

asistenti: Ladislav Mareška (Plzeň), Tomáš Mokrusch (H. Lukavice)
Delegát ČMFS: Lubomír Martinec (Písek)
K příštímu zápasu odjíždí v neděli 23.3.2008 Jiskra do Králova Dvora, kde
se hraje od 15.00 hodin, odjezd autobusu v 11.45 hodin.

Poslední podzimní mistrovská utkání

J. Domažlice - Jiskra Třeboň 2:2 (2:1)
V posledním letošním kole divize, hostila Jiskra Domažlice
svoji jmenovkyni – Jiskru Třeboň. Na těžkém terénu byl k vidění bojovný zápas, ve kterém
domácím patřila první půle a
hostům pak druhá část zápasu.
V 10. minutě se aktivní domácí
dočkali, když po levé straně prošel Šot, centrem našel nabíhajícího Schötterla, který volejem z
8 metrů nedal Skalovi šanci –
1:0. V 16. minutě našel třeboňský Vohák nabíhajícího Novotného, ale Mleziva včasným vyběhnutím a skluzem ukopl míč
do bezpečí. V 17. minutě poslal
Novotný dopředu Voháka, ale
jeho střelu zprava ze 14 metrů
Mleziva reflexivně vykopl špičkou kopačky. Ve 28. minutě rozehrál domácí Šámal rohový
kop, nejvýše vyskočil Tesař, ale
hlavou z 8 metrů mířil nad Skalovu branku. Přišla 36. minuta a
souboj domácího Strejce s Vohákem, kdy spolu běželi podél
pok. území, metr od čáry. Oba
upadli a rozhodčí Stančík k obrovskému překvapení všech
ukázal na značku pokutového
kopu. Ten se štěstím proměnil
strana 1 Dedaj, když si Mleziva

Vacek v obranné akci.
na míč sáhl, a srovnal na 1:1. Ve
39. minutě po jedné z rychlých
akcí zakončoval Dedaj, ale Mleziva míč, směřující k jeho pravé
tyči, zneškodnil. Pět minut před
obrátkou pronikal po pravé straně domácí Černý, jeho střet se
soupeřem posoudil rozhodčí jako faul a byl na světě druhý po-

kutový kop. Míč si postavil Šot,
jeho střelu sice Skala vyrazil,
ale na kanonýrovu dorážku již
nestačil – 2:1.
Ve druhém dějství byli téměř po
celých 45 minut aktivnější hosté. Domácím docházely síly a
postupně vyklidili střed hřiště,
takže je soupeř na dlouhé minuty několikrát uzamkl před jejich
pokutovým územím, ale šance
hostů se utápěly na rozbahněném terénu a domácí s vypětím
sil náporu odolávali. Po hodině
hry zamířil z tr. kopu hostující
Kupec vedle levé Mlezivovy tyče a vzápětí pronikl po levé straně třeboňský Vohák, ale jeho
střelu z úhlu z 8 metrů Mleziva
výborně vyrazil. V 63. minutě
pronikl po pravé straně domácí
Kotlan, jeho centr však vytlačil
Skala na roh. O minutu později
musel na druhé straně Strejc, s
vypětím všech sil, odvracet před
nabíhajícím Kupcem na roh. V
68. minutě se po nepřehledné situaci před domažlickou svatyní
dostal k míči hostující Sláma,
ale jeho střelu zprava z úhlu, z
10 metrů, Mleziva opět výtečně
vyrazil. Tlak hostů narůstal a ti
se dočkali i vyrovnání. V 70.

minutě prošel po pravé straně
Hačka, jeho střela z úhlu se nešťastně odrazila od Paula Mlezivovi do protipohybu – 2:2. O
dvě minuty později byl po faulu
ve středu hřiště a následné druhé
žluté kartě vyloučen domácí
Černý. Hosté znovu zahrozili v
85. minutě, ale Tůmovu střelu z
25 metrů Strejc srazil na roh. O
dvě minuty později na druhé

straně Vacek těsně nedosáhl na
Tesařův tr. kop ze 40 metrů a
hosté kontrovali akcí Voháka,
kterou zakončil zprava ze 17
metrů Tůma, ale Mleziva byl na
místě. Ani v nastavených 2 minutách se už nic zajímavého nestalo a tak se Jiskry rozešly
smírně.

Strejc, Tesař, Paul, Vacek – Černý, Šámal, Bublík, Monowetz –
Šot (76. Mifek), Schötterl (62.
Kotlan). Trenér Miroslav Moravec.
Sestava Třeboně: Skala – Tůma, Vohák, Dedaj, Brozman,
Kupec, Malý, Novotný (78.
Houdek), Hačka, Sláma, Pintér.
Trenér Miroslav Wolf.

Sestava Domažlic: Mleziva –

J. Domažlice B - Sp. Dl. Újezd 5:2 (3:0)
Domažlice B - Dl.Újezd 5:2
(3:0). Branky: 10. a 25. Manowetz, 56. Vacek (PK), 12.
Šmirkl, 74. Čech - 67. T. Bukva,
81. Jakub Bukva.
Na újezdském hřišti a s dvoutýdenním odstupem skončila v sobotu podzimní sezóna domažlického B týmu. V dvakrát odloženém zápase přivítal lídra tabulky
I. B třídy z Dlouhého Újezdu a
připsali si poněkud nečekanou,
ale zaslouženou výhru.
Ráz dohrávanému zápasu jednoznačně daly sestavy obou soupeřů. Zatímco domácí rezerva nastoupila s několika posilami z
divizního A týmu, naopak hostující Sparta postrádala kvarteto
hráčů. A tak na hřišti měl od začátku více ze hry předposlední
tým tabulky, který už po 25 minutách nad favoritem vedl 3:0.
Skóre už v desáté minutě otevřel
Manowetz, který se po Dufkově
centru prezentoval přesnou stře-

lou z otočky pod břevno Mrázkovy svatyně. O dvě minuty
později centroval do vápna
Mach a Šmirkl hlavou zvýšil.
Vydařený úvod pečetil ve 25.
minutě opět Manowetz. Tentokrát se prosadil technickou střelou po přihrávce Čecha. „Rychlé
vedení nás uklidnilo a my jsme
trochu polevili. Do šancí se dostal i soupeř, ale gólman Bratanič si s nimi poradil," ohlíží se
za první půlí domažlický trenér
Antonín Vlček.
Po změně stran zvedla Sparta
hlavu, a tak byl k vidění s ohledem na těžký terén celkem pohledný fotbal. Střelecké štěstí
ale zůstalo na kopačkách domácích. V 56. minutě tak už na
'hrozivých' 4:0 zvýšil Vacek,
který z penalty potrestal faul na
Bočana. Teprve pak se ke slovu
dostali také hráči tabulkového
lídra. V 67. minutě byl na konci
bratrské spolupráce Tomáš

Bukva - 4:1. Domažličané ale
brzy odpověděli pátým gólem. V
74. minutě se prezentovali rychlou akcí po ose Vacek, Kruml,
Šmirkl, na jejímž konci byla vydařená střela Čecha. Poslední
slovo měli v 81. minutě hosté,
kteří zásluhou Jakuba Bukvy
upravili na konečných 5:2.
„Byl to náš nejlepší podzimní
výkon. Bylo znát, že nastoupily
posily z A týmu. Odvedly kus
poctivé práce a výsledkem byly
tři body i řada pohledných akcí,"
zhodnotil poslední zápas béčka
Vlček.
Domažlice B: Bratanič - Dufek
(65. Malý), Rejthar, Berka, Vacek - Šmirkl, Mach, Kruml,
Čech - Manowetz, Bočan.
Rozhodčí: Krauz - Šimek, P.
Kříž. ŽK 3:2, 40 diváků.
(poj, jem)

Dejmek: musíme zlepšit koncovku
Co se vám na hře Domažlic líbilo a co byste naopak chtěl změnit nebo zlepšit? Chtěl bych navázat na
práci trenéra Moravce, hodně se mi líbila domažlická bojovnost a nasazení a to, že neskládali zbraně ani
tehdy, když se jim příliš nedařilo. Nemyslím výsledkově, ale herní projev. Prostě bojovali a jak se říká
´jeli na krev´. Zlepšit bych chtěl určitě koncovku, protože o tom fotbal je. Fanoušci budou na zápasy chodit, pokud budeme dávat góly a čím více jich dáme, tím to bude lepší.
Přemýšlíte o dalším posílení kádru nebo jste spokojen? Já osobně jsem s kádrem, který se podařilo
udržet, spokojen, navíc mám reference o tom, že je tady vynikající parta, takže zasahovat do rozjetého
vlaku a dobré party nemá smysl. Naopak by to mohlo hrozit opačným extrémem. Zatím přišel Tomáš Bahleda a o dalších posilách vedení, ani já neuvažujeme.
Zdeněk Mifek

Zimní přípravu zahájily dvě nové tváře.
Dvě nové tváře se objevily na
úvodním tréninku divizních fotbalistů Domažlic. Kromě nového trenéra Milana Dejmka představil prezident oddílu Jaroslav
Ticháček hráče, kteří se nově za-

pojili do přípravy s divizním áčkem.
Svoji první zimní přípravu v kategorii mužů absolvuje dorostenec Josef Rojt. „Josef je hráč
Domažlic, většinu své dosavadní

kariéry strávil v mládežnických
ligových družstvech Viktorie Plzeň. Na podzim už pomáhal dorostu Jiskry v krajském přeboru,“ představil novice Ticháček s
tím, že v budoucnu by
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novil konečné skóre na 5:0. Domažličané se nevyhnuli několika chybám, které výbornými zákroky zneškodnil Martin

Mleziva a připsal si tak nulové
konto. Sestava Jiskry: Mleziva Strejc, Paul, Tesař, Vacek,
Čech, Šámal, Manowetz, Mifek,

Bublík, Bahleda. Střídali: Kubica, Forst, Černý, Mach.
Trenéři: M. Dejmek, P. Kuželka.

Finále: Doubravka - Domažlice 1:1 (0:0) PK 7:6
Přesvědčivé vítězství Jiskry v
semifinále nad Chrástem, v poměru 5:0 otevřelo domažlickým
hráčům cestu do finále, kde na
ně v sobotním odpoledni čekal
tým domácího Senco Doubravka. Jiskra nastoupila bez Bublíka, který se omluvil a zraněného
Šota.
V úvodu byli hráči Jiskry, hrající proti čerstvému větru, mírně
aktivnější, ale Mifkova střela ve
2. minutě skončila vedle a na
druhé straně Novákův tr. kop tečovali domažličtí na roh. Obě
mužstva hrála opatrně, se zabezpečenou obranou, takže příliš
vzruchu před brankami vidět nebylo a hra se odbývala jen mezi
šestnáctkami. V 19. minutě poslal domácí Šimr pěkný křížný
pas na nabíhajícího Bočka, ale
ten míč nezpracoval a bylo po
šanci. O minutu později na druhé straně rozehrál tr. kop Šámal,
odražený míč se dostal k Čechovi, jehož pokus o přehození domácího brankáře Míčky, ze 14
metrů, skončil těsně na břevnem. Ve 22. minutě se po centru
zleva dostal k hlavičce z 18 metrů domácí Švec, ale mířil daleko
vedle Mlezivovy svatyně. Jiskra
sice měla častěji míč na kopačkách, ale nikdo se nepustil do
šestnáctky domácích a složité
kombinace před vápnem, končily u soupeře. Po půlhodině hry

rozehrál domácí Bobák zprava z
22 metrů tr. kop nad Mlezivovu
branku a o tři minuty později se
dostal ke střele domácí Vaigl,
míč se k němu odrazil od Tesaře
zpět a opakovaná střela končí v
Mlezivově náruči. Těsně před
obrátkou, po Bobákově tr. kopu,
střílel Vaigl v tísní z 10 metrů
vysoko nad domažlickou branku.
Hned v první minutě druhé půle
posunul Kubica míč na nabíhajícího Čecha, ten zatáhl po pravé
straně a jeho střílený centr
usměrnil v běhu volejem z 8
metrů Mifek za Míčkova záda –
0:1. Hned po rozehrání unikl po
pravé straně domácí Švec a jeho
střílený centr srazil Tesař na
roh, který zleva rozehrál Bobák
a nehlídaný Laciný zamířil z 8
metrů nad Mlezivovu branku.
Na druhé straně se dostal ke
střele Mach, ale ze 20 metrů
Míčkovu branku přestřelil. V
55. minutě si Míčka poradil s tr.
kopem Macha ze 30 metrů a na
druhé straně, v 62. minutě po
akci Švece, vyrazil Mleziva jeho
ostrý centr zprava před sebe, ale
míč trefil Paula, od kterého se
odrazil do vlastní sítě – 1:1. V
65. minutě rozehrál domažlický
Manowetz tr. kop ze 22. metrů,
ale míč směřoval těsně nad levou šibenici Míčkovy branky.
Hrál se v poli vyrovnaný fotbal,

ve kterém dominovaly obrany
obou mužstev, takže příliš nebezpečných útočných akcí k vidění nebylo. Dvacet minut před
koncem se k hlavičce po tr. kopu Nováka, dostal Laciný, ale
zamířil vedle domažlické branky. Čtvrthodinu před koncem
zblokoval Šámal na roh Bobákův centr. Čtyři minuty před
koncem se uvolnil hostující
Čech, našel zcela volného Forsta, který šel sám proti brankáři,
ale ze 12 metrů trefil bombou
jen jeho tělo a bylo po tutovce.
V závěru ještě domácí Vaigl našel nabíhajícího Švece, který v
souboji upadl a reklamoval penaltu, ale ta se nekonala a domažličtí se ubránili.
Poté následovali pokutové kopy,
které za domácí proměnili: Bobák, Belan, Šimr, Vaigl, Míčka,
Švec, Novák.
Za Domažlice proměnili: Černý,
Paul, Tesař, Manowetz, Mleziva, Čech. Kubica chtěl napodobit Bobákův dloubáček z první
série, ale přehodil i branku a
Senco vyhrálo 7:6.
Sestava Jiskry:
Mleziva – Strejc, Tesař, Paul,
Vacek (49. Černý)– Čech,
Mach, Šámal, Manowetz – Bahleda (29. Kubica), Mifek (68.
Forst).
Trenér: Milan Dejmek.

FK Tachov - Jiskra Domažlice 2:2 (0:1).
K poslednímu přípravnému
zápasu zajela Jiskra do Tachova, kde na perfektní trávě náhradního hřiště sehrála s lídrem krajského přeboru dobrou
partii. V první půli byli domažličtí lepším týmem, ale několik možností promarnili a do
šaten šli s jednogólovým náskokem, po trefě Šota, kterému nezištně přihrál Bahleda.
Ve druhé části poslal trenér
Dejmek na trávník všechny
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hradníků a na hřišti kralovali
domácí, kteří otočili skóre zápasu. Nejnebezpečnějšími hráči domácích byli Malý, Rulf a
Ladislav Čížek. Zaslouženou
remízu Jiskře zajistil v závěru
zápasu Bahleda, který si tak
trochu spravil střeleckou chuť
po několika neproměněných
šancích.
Jiskra nastoupila v této sestavě:
Mleziva – Strejc, Paul, Tesař,
Vacek– Černý, Bublík, Šámal,
Manowetz – Šot, Bahleda.
Ve druhém poločasu odstoupi-

li: Šot, Šámal, Vacek, Strejc,
Černý a nahradili je: Kubica,
Čech, Šmirkl, Mach, Mifek. V
72. minutě ještě střídal Bublíka Forst.
Trenér: Milan Dejmek.

Poslední příprava: Tachov-Domažlice 2:2

Pár otázek pro
trenéra Dejmka:
Zimní příprava finišuje, za
pár dnů začne jarní část sezóny. Jak bys zhodnotil právě končící přípravu?
„S průběhem zimní přípravy

V poslední kole základní skupiny předvedla Jiskra v první půli
zápasu nevýrazný výkon, bez
mezihry a fotbalové myšlenky a
jen díky nedostatku klidu v zakončení stříbrských hráčů neinkasovala.
Ve druhém dějství však již svého soupeře, který po úvodní
brance „odešel,“ v poli přehrávala a nebýt velkého množství
nepřesností a zbrklosti v koncovce, mohl být konečný výsledek i dvojciferný. Kvalitní výkon potvrdil Tomáš Bahleda čistým hattrickem!
Do první šance se ve 3. minutě
dostal po Heisově centru domácí
Dyk, ale sám proti Brataničovi,
přehodil s vybíhajícím gólmanem i jeho branku. V 11. minutě
se po Mifkově přihrávce ocitl
sám před stříbrským brankářem
Kostelníčkem Bublík, ale ze 14
metrů zamířil těsně vedle pravé
tyče. Jiskra postupně získávala
optickou převahu, ale neskutečné množství zkažených přihrávek hráčům nedovolilo dostat
soupeře pod tlak nebo jej přehrát
fotbalovou chytrostí. Naopak po
čtvrthodině mohlo být zle na
druhé straně, když zakombinoval Heis s Hřebíkem a druhý
jmenovaný zleva ze 14 metrů
trefil vnější stranu bližší tyče domažlické branky. Hned po rozehrávce se dostal do další dobré
šance domácí Jareš, ale z hranice
šestnáctky zamířil kousek vedle
levé Brataničovy šibenice. Ve
20. minutě tečoval Bednář Jare-

šův centr směrem do branky, ale
domažličtí jej stačili před brankovou čárou odvrátit. Ve 34. minutě přiklepl Bahleda Šotovi, jeho střelu z šestnáctky, mířící do
levé šibenice, však Kostelníček
výtečně vytlačil na roh. Čtyři
minuty před obrátkou našel Manowetz nabíhajícího Bahledu,
který postupoval sám proti brankáři, ale zleva, ze 14 metrů těsně
minul vzdálenější tyč. Minutu
před přestávkou po Bahledově
centru z pravé strany, trefil Bublík z 10 metrů tyč Kostelníčkovy
svatyně.
V 55. minutě pronikl Bahleda po
levé straně, ostrým centrem našel nabíhajícího Mifka, který ze
3 metrů dostal míč do sítě – 0:1.
Po inkasovaném gólu jakoby domácí rezignovali a přenechali
prostor domažlickým, kteří
ovládli hru. Na stříbrskou branku se valil jeden nebezpečný
útok za druhým a mít více klidu
v zakončení, dočkali by se domácí pořádného debaklu. Střídajícího Forsta ihned poslal centrem zprava do šance Manowetz,
ale domažlický útočník udělal
kličku brankáři, který však jeho
střelu z úhlu stačil vykrýt. O
pouhou minutu později Manowetz poslal dopředu Kubicu,
ten šel sám proti Kostelníčkovi,
ale z 8 metrů trefil jen jeho tělo
a bylo po šanci. V 62. minutě
našel Manowetz zpětnou přihrávkou nabíhajícího Bahledu,
jehož bomba volejem z 18 metrů
skončila těsně u levé tyče Kos-

telníčkovy branky – 0:2. V 69.
minutě Manowetz od středového
kruhu našel nabíhajícího Bahledu, který se dostal za obránce a
sám proti brankáři zamířil z 15
metrů k pravé stříbrské tyči –
0:3. Čtvrthodinu před koncem se
do střely opřel Bahleda, míč stačil tečovat Kubica a brankář
Kostelníček jej vytlačil na roh,
po jehož rozehrání se ke střele
volejem dostal Tesař, ale domácí
gólman reflexivně míč vykopl.
V 76. minutě dostal míč do běhu
Forst, šel sám proti Kostelníčkovi, ale domácí útočník nedokázal
přehodit ani ležícího gólmana a
bylo po tutovce. Totéž zopakoval o minutu později po Bahledově přihrávce Vacek, který šel
sám proti Kostelníčkovi, ale z 8
metrů trefil jen jeho tělo. Poté se
v dobré střelecké pozici po Forstově přihrávce ocitl Kubica, ale
levačkou zamířil z 15 metrů daleko vedle vzdálenější tyče. Pět
minut před koncem pronikl po
pravé straně Čech, našel centrem
Bahledu, který se uvolnil a střelou ze 14 metrů zvýšil na 0:4. V
90. minutě našel Šámal Bahledu,
ten odcentroval na nabíhajícího
Manowetze, který zblízka volejem uzavřel účet – 0:5.
Sestava Jiskry: Bratanič –
Strejc, Mach (46. Paul), Tesař,
Vacek – Mifek (60. Čech), Manowetz, Šámal, Bublík (60. Kubica) – Šot (60. Forst), Bahleda.
Za nepřítomného trenéra Dejmka mužstvo vedl asistent Petr
Kuželka.

Semifinále: Domažlice - Chrást 5:0 (4:0)

Ve čtvrtek večer se na umělé trávě plzeňské Doubravky rozhodlo o finalistovi Memoriálu Josefa Ibermajera. Jiskra Domažlice
nastoupila proti účastníku západočeského přeboru, mužstvu
Chrástu. Po vynikajícím výkonu
hlavně v prvním poločase tohoto
soupeře deklasovala 5:0, když se
opět dvakrát trefil prozatím nejlepší střelec turnaje Tomáš Bahleda. Naopak chrásteckého
obávaného střelce Bezdičku domažlická obrana zcela eliminovala. Po úvodním oťukávání se
do první vážné šance dostala Jiskra v 16. minutě, kdy Manowetz
vysunul Bahledu, jehož střelu k
tyči brankář vyrazil. Po této pří-

ležitosti zahrozili i Chrástečtí,
ale Bezdičkovu šanci překazil
stoper Paul. Ve 28. minutě se
poprvé měnilo skóre, když se po
Šá-malově rohu balon odrazil na
hranici šestnáctky a Paul šikovnou střelou překonal brankáře
Chrástu - 1:0.Ve 32. minutě se
opět radovali domažličtí hráči,
když se po vysunutí opět dostal
Bahleda a nedal brankáři šanci 2:0. O minutu později domažličtí hráči dorazili Chrást třetí brankou, Mifek utekl po levé straně,
nacentroval míč na nabíhajícího
Bublíka, který se nemýlil - 3:0.
Ve 38. minutě se do šance dostal
Bahleda po kombinaci se Šámalem, ale brankáře nepřekonal.

40. minuta přinesla čtvrtou branku do sítě Chrástu, kdy Manowetz zatáhl míč před branku,
přihrál nabíhajícímu Bahledovi,
který se nemýlil - 4:0. Hra ve
druhé půli se již uklidnila, Domažličtí si hlídali svůj brankový
náskok, ale vyráželi nebezpečným brejkům, jako například
Bublík v 68. minutě. V 75. minutě Jiskra zvýšila svoje vedení
na konečných 5:0, když se Bublíkův centr do šestnáctky odrazil
k Manowetzovi, který vystřelil,
střela byla zblokována, Manowetz se probíjel do vápna, kde
byl faulován a rozhodčí odpískal
pokutový kop, jehož střelcem
byl Černý, který sta- strana 6

chtěla Jiskra stavět hlavně na
svých vlastních odchovancích.
Druhým fotbalistou, který rozšířil řady divizního týmu Jiskry, je
hráč, který má s touto soutěží již
zkušenosti. „Tomáš Bahleda je
ofenzivní hráč, naposledy půso-

bil v Klatovech, ale divizi hrál i
v jiných mužstvech,“ dodal Ticháček k Bahledovi, který je
kmenovým hráčem plzeňské
Viktorie, se kterou domažlická
Jiskra velmi dobře spolupracuje.
Oba jmenovaní se zapojili do ná-

ročné přípravy, která probíhá pět
dní v týdnu. Zakončena by měla
být 8. března přípravným zápasem proti jednomu z divizních
nebo třetiligových mužstev.

Zimní příprava - turnaj na umělé trávě
J. Domažlice - S. Křimice 2:3 (1:0)
Svůj úvodní zápas v zimním turnaji Senco Doubravka, se na
umělé trávě hráčům Jiskry Domažlice nevydařil a po nepřesvědčivém výkonu nakonec prohráli účastníkem I. A třídy, Sokolem Křimice 2:3.
Jiskra byla v úvodu aktivnější a
když zprava rozehrál rohový kop
Šámal, na hranici malého vápna
si nejvýše vyskočil Tesař a hlavou poslal Jiskru do vedení –
1:0. Poté hosté postupně hru vyrovnali, ale žádné z mužstev se
do nebezpečného zakončení nedostalo. Ve 27. minutě mohli
hosté srovnat, ale dvě střely
zblízka, po rychlém protiútoku
trefily vždy jen těla domažlických zadáků a poslední pokus
rovněž ze slibné pozice skončil
vedle Pejsarovy branky. Hosté
byli stále aktivnější, ale Jiskra se
několika nebezpečným akcím, i
se štěstím ubránila. Do druhého
poločasu nastoupili v dresu Jis-

kry všichni hráči z lavičky, ale
oživení do jejích řad to nepřineslo, naopak, křimičtí pokračovali
v aktivitě ze závěru první půle a
svým rychlým přechodem do
útoku dělali silně improvizované
obraně domácích starosti. Ve 49.
minutě pronikajícího Švehlu zastavil faulem Rojt a nařízený pokutový kop sám faulovaný hráč
proměnil – 1:1. Poté se hra srovnala, ale několik šancí na obou
stranách zůstalo nevyužito. V 66.
minutě po špatné rozehrávce domažlických, získal ve středu
hřiště míč soupeř a z brejku, do
špatně organizované obrany Jiskry, šli křimičtí do vedení 1:2.
Ihned po rozehrání zbytečně ve
středu hřiště kličkoval Tesař, přišel o míč a z dalšího brejku hosté
zvýšili na 1:3. Čtyři minuty před
koncem se míč ve skrumáži před
brankou dostal k Manowetzovi,
který volejem z šestnáctky trefil
přesně k pravé tyči křimického

gólmana – 2:3.
Sestava prvního poločasu:
Pejsar - Srejc, Mach, Tesař, Vacek - Čech, Manowetz, Šámal,
Bublík - Bahleda, Schötterl.
Sestava druhého poločasu:
Bratanič - Mifek, Strejc (5. Vacek), Mach, Rojt - Černý, Tesař,
Manowetz, Janeček—Forst,
Kotlan.
Slovo trenéra Dejmka:
„Nepodali jsme optimální výkon.
Ve druhém poločasu dostali příležitost všichni hráči z lavičky,
ale pro mě bylo důležité, že i za
nepříznivého stavu, kluci bojovali, což bylo pozitivní. Udělali
jsme trestuhodné školácké chyby, po kterých jsme dostávali góly. Prohra je zasloužená, díky tomu, co jsme vyváděli za hrubky.
Zkoušeli jsme i vysunout Tesaře
do zálohy, ale po jeho chybě
jsme jednou inkasovali a zdá se,
že jeho místo je opravdu na stopéru.“

Ve druhém kole memoriálu Josefa Ibermajera na umělé trávě
Senco Doubravka potvrdili hráči
Jiskry Domažlice roli favorita a
po dobrém výkonu porazili TJ
Přeštice rozdílem šesti gólů.
Po vyrovnaném úvodu zápasu se
po deseti minutách začali prosazovat hráči Jiskry, kteří postupně
převzali iniciativu a na dlouhé
minuty nepouštěli soupeře na
svoji polovinu. Ve 20. minutě
později pronikl po levé straně
Manowetz, ostrým centrem našel
nabíhajícího Bahledu, který hlavou zblízka poslal míč pod břevno – 0:1. Po hodině hry se po levé straně probil Bublík, na jeho
přesný centr si naběhl Černý a
hlavou ze 4 metrů zvýšil na 0:2.
Teprve ve 34. minutě se dostali
k ohrožení branky i přeštičtí, ale
pronikající Gerstner střelou
zprava z 15 metrů trefil

jen domažlické zadáky a o dvě
minuty později měli domácí další příležitost, ale přeštický útočník svoji akci zakončil pokusem
o přehození brankáře Mlezivu a
poslal míč do jeho rukavic.
Ve 48. minutě, po několika předchozích centrech Jiskry do soupeřova pokutového území, rozehrál zleva tr. kop Šámal, na míč
si naběhl zcela nehlídaný Vacek
a u vzdálenější tyče bez problémů zasunul míč do odkryté branky – 0:3. O devět minut později
našel Manowetz přesným centrem zprava nehlídaného Bahledu, který bez problémů zasunul
míč u vzdálenější tyče za Regnerova záda – 0:4. Po hodině hry
pronikl Kubica zleva do pokutového území a pod tělem padajícího Regnera poslal míč do sítě – 0:5. V 83. minutě za faul na
pronikajícího Černého odpíska-

nou penaltu sám postižený hráč
tuto příležitost suverénně proměnil – 0:6.
Sestava Jiskry v I. poločasu:
Mleziva - Strejc, Paul, Tesař,
Mach - Černý, Šámal, Bublík,
Manowetz - Bahleda, Mifek.

TJ Přeštice - J. Domažlice 0:6 (0:2)
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Sestava Jiskry ve II. poločasu:
Bratanič - Rejthar, Vacek, Šámal, Mifek (53. Forst) - Černý,
Bublík, Manowetz, Čech - Bahleda, Kubica
Slovo trenéra Dejmka:
Jak jste spokojen s dnešním
výkonem svého mužstva?
Dnes jsme udělali slušný výsledek, ale nejsem spokojen s proměňováním šancí. Vytvořili
jsme si jich hodně a některé jsme
měli proměnit a měli jsme za poločas vést tak 6:0, aby to odpovídalo množství vypracovaných
šancí. Jsem spokojen s nasaze-

ním, ale na hře je vidět, že jsme
ještě skoro vůbec netrénovali s
balónem, protože jsme kazili
zbytečně mnoho přihrávek vlastní nepřesností. Vzadu si zbytečně komplikujeme situaci a nakonec z toho byla penalta, jen proto, že namísto jednoduchého řešení situace se snažíme vše řešit
fotbalově, ale všechny situace
takto řešit nejdou. S dnešním výkonem jsem spokojen, i když
nás soupeř pořádně neprověřil a
bylo vidět, že hraje krajský přebor. Více nám napoví zápasy s

mužstvy, která nás prověří důkladněji.
Domažlický fanoušek neviděl
na trávníku některé hráče,
kteří loni patřili k širšímu kádru, co je s nimi?
V současnosti máme několik
kluků na marodce, i Michal Tesař odehrál jenom půlku, protože
je nachlazený. Honza Šmirkl a
Pavel Váchal jsou nemocni,
Martin Šot a Filip Kotlan jsou
zraněni a to jsou kluci, kteří se
musí o sestavu ještě poprat.
Jak bude příprava Vašeho

mužstva pokračovat?
Naše zimní příprava se posunuje
do další fáze, kdy se hrubá vytrvalost a síla začne pomalu
opouštět, zbude ale ještě dost běhání bez balónu a až po dalším
zápase začneme pomalu trénovat
s balóny a pak v další fázi nás
čeká pětidenní soustředění v
Nýrsku, kam již bude povolán
jen širší kádr mužstva, ze kterého se nakonec vykrystaluje kádr
pro divizi a někteří kluci budou
přeřazeni do B týmu.

FC Rokycany - J. Domažlice 1:2 (0:1)
Domažličtí se museli obejít bez
čtyř hráčů základního kádru –
nemocného Tesaře, zraněných
Mifka a Černého a také Šota,
který se omluvil.
V prvním poločasu byli domažličtí aktivnější a jejich vedení
1:0 mohlo být vyšší, kdyby hráči
zbytečně nekombinovali, namísto střeleckého zakončení z výhodných pozic.
Ve 13. minutě se ke střele na
druhé straně dostal Manowetz,
ale jeho pokus ze 20 metrů, směřující pod břevno, brankář Vild
zachytil. V 18. minutě po Bublíkově centru zleva se ke střele
odhodlal Bahleda, ale Vild míč
směřující k levé tyči kryl. Tato
dvojice si spolupráci zopakovala
ve 23. minutě, kdy Bublíkův
centr, tentokrát zprava, usměrnil
Bahleda hlavou z 8 metrů za
Vildova záda – 0:1. Jiskra se dostala do obrátek, hrál se rychlý
důrazný fotbal a domažličtí podnikali jeden útok za druhým, ale
dobře pracující obrana soupeře
je do šancí nepouštěla, naopak i
rokycanští několika rohovými
kopy ohrožovali Mlezivovu svatyni. Ve druhém poločase Jiskra
ubrala z rychlosti a rokycanští v
úvodu převzali iniciativu. V 55.

minutě musel domažlický brankář Bratanič zachraňovat pádem
pod nohy Kozlera nebezpečnou
situaci. Po hodině hry našel rokycanský Scheinherr nabíhajícího Mračka a ten střelou zleva ze
14 metrů srovnal na 1:1. V 62.
poslal Scheinherr dopředu nabíhajícího Křena, ten se zbavoval
dotírajícího obránce a jeho střela
ze 14 metrů, v dobré pozici
skončila kousek vedle levé Brataničovy tyče. Domažličtí se nepřesnými přihrávkami sami zbavovali možnosti ohrozit Vildovu
branku. V 74. minutě se na hranici šestnáctky uvolnil Bahleda,
ale místo střely volil přihrávku
na Kubicu, který byl v ofsajdu.
Ve 32. minutě se dostal ke střele
v pádu Schötterl, jeho střelu zleva z 15 metrů sice Vild vyrazil,
ale dobíhající Bahleda bez problémů zasunul míč do odkryté
branky – 1:2. Tři minuty před
koncem se domácí řítili do brejku, ale díky nepřesné finální přihrávce zasáhl včas Bratanič.
Sestava Jiskry v 1. poločasu:
Mleziva – Šmirkl, Vacek, Paul,
Strejc – Manowetz, Bublík, Šámal, Čech – Bahleda, Schötterl.
Sestava Jiskry ve 2. poločasu:
Bratanič – Šmirkl, Vacek, Paul

(75. Kotlan), Mach – Kubica,
Bublík, Šámal (62. Forst), Manowetz – Bahleda, Schötterl.
Trenér Dejmek po zápase řekl: „V první půli jsme byli lepší,
škoda je zase těch neproměněných šancí, když třeba Šámal šel
sám na bránu a vymýšlel něco
hrozně složitého, namísto aby
uklidil jednoduše míč do brány...
Ve druhém poločasu jsme hráli
proti větru, nebyli jsme tak koncentrovaní, hráli jsme hrozně
„profesorsky“ a soupeř toho využíval a řekl bych, že místy byli
rokycanští lepší. Cením si toho,
že i když se nedařilo herně, tak
kluci bojovali a doslova vydřeli
vítězství. Bohužel nás pořád
provází velká marodka, což už
beru v přípravě jako normální.
Míša Tesař má chřipku, Vojta
Mifek má podle lékařské zprávy
naštíplou nártní kůstku, Zbyněk
Černý natažený sval, do hry se
ještě nezapojil ani Šot a tito hráči na trávníku chybí a na hře je
to vidět. Na druhé straně zase
dostávají šanci další hráči a musí
se projevit, chopit se příležitosti
za pačesy a když se ji nechopí,
tak bohužel asi hrát nebudou...“

S. Doubravka - J. Domažlice 3:1 (3:0)
Domažlický trenér Dejmek dal
v prvním poločase překvapivě
šanci všem hráčům z lavičky
náhradníků a naopak na ní zůstalo několik hráčů základní
sestavy. Na hřišti se neobjevili
ani zraněný Mifek, nemocný
Černý či omluvený Šot. Senco,
značně posílené oproti podzimní části soutěže, se nakonec

radovalo z výhry 3:1.
V 9. minutě, první zaváhání
domažlické obrany, která přestala hrát, v domnění, že jde o
ofsajd, využil domácí Švec,
který postupoval sám proti
Brataničovi a poslal Doubravku do vedení 1:0. Hned v následující minutě po Belanově
tr. kopu nestačili zadáci Jiskry

míč odvrátit do bezpečí, k tomu se dostal Bobák a zblízka
zvýšil na 2:0. Po úvodní aktivitě Jiskry se taktovky po
vstřelených gólech ujali domácí. Ve 27. minutě domácí Švec
opět skóroval, ale dosažený
gól nebyl pro ofsajd uznán.
Opticky se hrál poměrně vyrovnaný zápas, ale dostrana 4

mažlickým hráčům chyběla
lepší souhra, přechod do útoku
byl zbytečně složitý, bez momentu překvapení. Ve 39. minutě se výstavní trefou představil domácí Kovacs, když jeho střela z 25 metrů překvapila
Brataniče a skončila u jeho
pravé tyče - 3:0.
V úvodu druhé půle musel
Mleziva zasahovat při tr. kopu
domácího Belana, v 50. minutě
po rohovém kopu Šámala, na
druhé straně, se míč dostal k
Machovi, jehož střelu volejem
domácí zblokovali a po následujícím závaru před Mičkou se
nakonec ubránili odkopem. V
poli byla Jiskra mírně aktivnější, ale dobře pracující obrana
Senca nepouštěla soupeře do
střeleckých příležitostí. Doubravka byla nebezpečnější po
levé straně, kudy směřovaly
všechny její útočné aktivity a

její hráči se přece jen častěji
dostávali k zakončení. V 67.
minutě se Jiskra za zvýšenou
aktivitu dočkala odměny, když
Bublík prostrčil míč na nabíhajícího Kotlana, který ze 14 metrů překonal vybíhajícího Mičku – 3:1. V 72. minutě po Belanově tr. kopu, na druhé straně, hlavičkoval Vaigl nad Mlezivovu branku. V závěru byla
Jiskra pohyblivější, aktivním
napadáním soupeře získávala
mnoho míčů, ale překonat
dobře pracující obranu Senca,
dirigovanou Králem, se jí nepodařilo.
Sestava Jiskry v I. poločasu:
Bratanič – Strejc, Vacek, Paul,
Šmirkl – Forst, Mach, Čech,
Janeček – Kotlan, Kubica.
Sestava Jiskry ve II. poločasu:
Mleziva – Strejc, Vacek, Paul
(58. Tesař), Šmirkl – Bublík,

Šámal, Mach, Manowetz –
Kotlan, Bahleda.
Slovo trenéra Dejmka po zápase:
„Zkoušel jsem hráče, kteří patří do širšího kádru, protože
jsem je potřeboval vidět ve hře
s kvalitním soupeřem, jak budou reagovat na určité situace,
takže ta hra nebyla ideální, ale
musím říci, že nebyla ideální
ani ve druhé půli, kdy se to
prostřídalo. Sice jsme druhý
poločas vyhráli, ale na můj
vkus jsme hráli moc individualisticky, málo jsme se snažili o
koncovku, málo jsme stříleli.
Když zhodnotím celý zápas,
tak jsme dělali strašné chyby v
obraně, z čehož padly vlastně
všechny tři góly. Soupeři jsme
vlastně na všechny tři góly nahráli a můžu říci, že v dnešním
zápase mě z hráčů svým výkonem neuspokojil vůbec nikdo.“

J. Domažlice - ZČE Plzeň 3:1 (1:0)
V šestém kole Memoriálu Josefa Ibermajera měla Jiskra za
soupeře mužstvo krajského
přeboru, a to ZČE Plzeň. Jiskra do Plzně přijela oslabena o
sedm hráčů z kádru, ale na hře
to nebylo znát. V turnaji trenér
Kuželka poprvé vyzkoušel
útočnou dvojici Šot - Bahleda,
která řádně zatápěla přetížené
obraně ZČE a kdyby lépe zakončovali své šance, mohlo
být skóre na konci zápasu
dvojnásobné. Utkání Domažličané začali bez jednoho z trenérů Milana Dejmka, který
měl pracovní povinnosti velmi
aktivně s mladičkým Adamem
Brataničem. V desáté minutě
se dostal do šance Šot, ale neproměnil. V 15. min vysunul
ideálně Paul Bahledu, ale ten
napodobil Martina Šota a nastřelil nohy brankáře ZČE. Ve
30. minutě zahrával Šámal
standardní situaci před šestnáctkou, po faulu na Šota našel
nabíhajícího Tesaře, ale jeho
hlavička jen těsně minula svatyni ZČE. Jiskra se gólu dočkala až ve 43. minutě, kdy se
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prosadila po ose trojice Bahleda, Vacek a skórující Šot - 1:0.
Hosté během prvního poločasu
docela slušně kombinovali, ale
jen po šestnáctku a obrana velmi dobře dirigovaná Paulem je
k ničemu nepustila.
Podobný obrázek nabídla druhá půle. V 55. minutě nacentroval ze strany Jiří Šámal
a Tomáš Bahleda skrumáži
zvýšil na 2:0. Poté se do stoprocentních šancí dostali Tomáš Bahleda, Martin Šot a kapitán v tomto utkání Vojtěch
Mifek, ale nedali. Hosté se dostali do jediného brejku v 60.
minutě, v tomto momentě zavánějícím ofsajdem šli dva
hráči ZČE na Adama Brataniče a ten Jiskru podržel. Změnu
skóre přinesla 70. minuta. To
Šot vysunul za beky Miroslava
Manowetze a ten si pohrál s
vybíhajícím brankářem a obloučkem rozjásal hrstku fanoušků z Domažlic po třetí 3:0. Bohužel domažlický gólman Adam Bratanič neudržel
čisté konto a v 88. minutě ho
překonal v závaru před bran-

kou Votípka a upravil na konečných 3:1. „V dnešním
utkání jsme sice postrádali pro
zranění Martina Mlezivu,
Zbyňka Černého, Michala
Bublíka, Přemka Macha, Martina Schötterla, Jana Šmirkla a
Filipa Kotlana, ale hráči, kteří
byli k utkání nominováni, podali kvalitní výkon, hlavně v
brance Bratanič. Pavel Vacek,
Miroslav Manowetz, Tomáš
Bahleda a Martin Šot ukázali,
že naše útočná síla bude na vysoké úrovni. V zápase jsme
bohužel neproměnili spoustu
vyložených šancí a na tuto herní činnost se budeme muset
zaměřit. Jinak ale mužstvo
odehrálo vydařený zápas. Po
utkání pochválil Jiskru i trenér
ZČE Votýpka," uzavírá vedoucí mužstva Jiří Hendrych.
Sestava Jiskry: Adam Bratanič - Jakub Strejc, Karel Forst, Lukáš Paul, Michal Tesař,
Pavel Vacek - Vladimír Čech,
(střídal Martin Kubica), Jiří
Šámal, Vojtěch Mifek, Tomáš
Bahleda, Martin Šot

B. Stříbro - J. Domažlice 0:5 (0:0)

