Aktuální výsledky a tabulky: Divize A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

V. Ž ižk ov B
Králův Dvůr
SK V otice
FC Písek
Jis. T řeboň
Prachatice
J. Do mažlice
Vejprnice
Adm. Praha
Strako nice
FC Bzová
T J Klato vy
M o to rlet
Doubravka
Horažďo vice
SK Janko v

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
18
17
12
12
12
12
10
12
11
10
10
8
8
8
6

3
4
3
6
5
4
4
9
2
5
6
4
7
3
3
4

3
6
8
10
11
12
12
9
14
12
12
14
13
17
17
18

67
61
42
49
51
43
51
42
41
37
39
40
34
34
22
23

: 18
: 33
: 25
: 37
: 46
: 39
: 49
: 34
: 42
: 41
: 44
: 42
: 38
: 62
: 66
: 60

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

FK T acho v
Sp. C hrást
St.H olýšov
M .T o uško v
Ro kycany
Bo levec
SKP R apid
S. M anětín
B.Zbůch
ZČE Plzeň
Chanovice
T J Přeštice
B.Stříbro
Hor.Bříza
T J Sušice
Klatovy B

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22 6 0 97 : 19
18 8 2 100 : 33
16 5 7 53 : 29
13 5 10 49 : 50
11 10 7 51 : 33
12 6 10 48 : 51
13 3 12 54 : 59
12 5 11 81 : 65
12 4 12 50 : 54
11 3 14 40 : 45
9 8 11 53 : 50
9 4 15 32 : 51
9 2 17 51 : 85
7 6 15 37 : 66
6 7 15 41 : 70
1 4 23 24 : 101

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

Sl. K oloveč
Nýřany
FK Žákava
TJ Staňkov
S. Blo vice
Chlumčany
Nepo muk
VD Luby
S. Křimice
Žicho vice
M . Zbiroh
VS Plzeň
T.Chodov
S. L osiná
Cho tíko v
Sl.M ýto

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

24 3 1 100 : 22
18 5 5 69 : 42
15 2 11 57 : 49
13 6 9 54 : 36
12 7 9 41 : 35
11 6 11 49 : 48
12 3 13 44 : 53
11 3 14 45 : 58
10 6 12 46 : 61
10 5 13 46 : 67
10 4 14 50 : 51
9 6 13 50 : 64
8 5 15 46 : 54
6 10 12 40 : 57
7 6 15 35 : 49
8 3 17 43 : 69

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

Rozvadov
Bezdružice
Sp. K lenčí
Dl. Újezd
Sl. Stod
Domažlice B
Dyn.H.Týn
Heřm.Huť
Postřekov
S. K. Lázně
Bělá n.R .
BKV Planá
Chotěšov
T.Přimda

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
15
12
14
10
10
9
9
10
8
9
6
6
0

69
58
54
42
41
40
40
39
38
38
36
34
31
27
27
22

Do ubravka
- Vejprnice
Prachatice
- SK Votice
Králův Dvůr - V. Žižko v B
Ho ražďo vice - FC Písek
Jis. T řebo ň
- Adm. Praha
FC Bzo vá
- M o torlet
T J Klato vy
- J. Do mažlice
Strakonice
- SK Janko v
Aktuální kolo :
Strakonice
- Do ubravka
SK Jank ov
- T J Klato vy
J. Do mažlice - FC Bzo vá
M o torlet
- Jis. T řebo ň
Adm. Praha - Ho ražďo vice
FC Písek
- Králův Dvůr
V. Žižko v B - Prachatice
SK Vo tice
- Vejprnice

2
2
0
0
2
1
2
2

:
:
:
:
:
:
:
:

1
0
1
2
5
1
2
0

Krajský přebor
72
62
53
44
43
42
42
41
40
36
35
31
29
27
25
7

I. A třída

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

4
4
5
9
8
9
7
10
12
8
12
12
13
22

75
59
47
45
43
39
39
36
36
35
34
33
29
28
27
27

Ho r.Bříza
- T J Sušice
B.Stříbro
- SKP Rapid
T J Přeštice
- Klato vy B
Ro kycany
- Chano vice
FK T achov
- S. M anětín
ZČE Plzeň
- Bo levec
St.Ho lýšo v
- M .To uško v
Sp. Chrást
- B.Zbůch
Aktuální kolo :
Sp. Chrást
- Ho r.Bříza
B.Zbůch
- St.Ho lýšo v
M .T ouško v - ZČE Plzeň
Bo levec
- FK T achov
S. M anětín
- Ro kycany
Chano vice
- T J Přeštice
Klato vy B
- B.Stříbro
SKP Rapid
- T J Sušice

4
1
1
2
5
2
3
5

S. Lo siná
- Sl. Kolo več
Žichovice
- Nepo muk
S. Křimice
- T J Staňk ov
T .Cho dov
- VD Luby
Nýřany
- M . Zbiro h
VS Plzeň
- S. Blo vice
Sl.M ýto
- Chlumčany
FK Žákava
- Chotíkov
Aktuální kolo :
FK Žákava
- S. Lo siná
Chotíkov
- Sl.M ýto
Chlumčany
- VS Plzeň
S. Blovice
- Nýřany
M . Zbiro h
- T .Chodo v
VD Luby
- S. Křimice
T J Staňkov - Žicho vice
Nepo muk
- Sl. Kolo več

1
1
0
4
1
3
2
5

:
:
:
:
:
:
:
:

8
1
4
0
0
4
1
0

2
3
0
0
1
5
1

:
:
:
:
:
:
:

0
1
1
2
2
0
1

I. B třída A
88
59
56
61
46
60
40
50
40
32
37
29
32
13

: 29
: 25
: 32
: 38
: 40
: 44
: 32
: 48
: 44
: 36
: 40
: 57
: 49
: 129

54
50
43
43
36
35
35
32
32
32
30
24
23
2

Postřekov
- Bezdružice
BKV Planá - T.Přimda
Chotěšov
- Sp. Klenčí
Dl. Újezd
- Heřm.Huť
Bělá n.R.
- Dyn.H.Týn
Rozvadov
- Domažlice B
S. K. Lázně - Sl. Stod
Aktuální kolo :
S. K. Lázně - Postřekov
Sl. Stod
- Rozvadov
Domažlice B - Bělá n.R.
Dyn.H.Týn - Dl. Újezd
Heřm.Huť
- Chotěšov
Sp. Klenčí
- BKV Planá
T.Přimda
- Bezdružice

:
:
:
:
:
:
:
:

1
0
1
2
1
4
0
2

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.
Mediální partneři:
Domažlický deník,
Domažlicko
Reklamní Agentura Boom
Media Graphic
Tiskárna MKS
Domažlice
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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 31 ze dne 13.6.2008 * redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE sk. A
Neděle 15.6.2008 od 10.15 hodin

Jiskra Domažlice - FC Bzová
Řídí: Pavel Pešek (Sokolov)

Asistenti: Jiří Kučka (Sokolov), Petr Hodač (Karl. Vary)
Delegát svazu: Jindřich Bartůněk (Bernartice)

Poslední zápas hraje Jiskra v Třeboni - v neděli 22.6.2008 od 10.30 hodin!
Odjezd autobusu od stadionu v 05.30 hodin !!!

Jiskra Domažlice - SK Strakonice 6:1 (5:0)
Jiskra si po nevydařeném
zápasu v Jankově potřebovala ještě vylepšit svoji bodovou bilanci, aby měla jistotu udržení soutěže
a na domácím hřišti
se body získávají
snáze než venku.
Proto domácí hráči
nastoupili do zápasu
s jasnou motivací,
zajistit si divizní
soutěž již v tomto
zápasu a byli po většinu prvního dějství
lepším a aktivnějším
mužstvem.
Ve 3. minutě pronikl po pravé straně
domácí Černý, jeho
centr srazili hosté k
Šámalovi,
který
však volejem ze 25 metrů
vysoko Charvátovu branku
přestřelil. Na druhé straně
musel domácí brankář zachytit míč před dotírajícím
Šafránkem. V 9. minutě, po
Strejcově odraženém centru
strana 1 zprava se míč dostal

Černého po Bublíkově centr zastavil ofsajd a v 17. minutě se do ofenzivy domácích zapojil obránce Strejc,
ale jeho střela
zprava ze 23 metrů skončila vedle
vzdálenější strakonické
tyče.
Hosté zahrozili
ve 20. minutě, ale
Marouškův volej
ze 22 metrů
skončil nad Mlezivovou brankou.
Běžela 26. minuta, když Bahleda
poslal po pravé
straně dopředu
Manowetze, ten
Michal Tesař zvyšuje na 2:0
stačil odcentrovat
a jeho střílený
však dočkali ve 12. minutě, přízemní centr ve skluzu
kdy zprava rozehrál rohový usměrnil do branky z 8 mekop Šámal, našel v houfu trů nabíhající Tesař – 2:0.
hráčů přesně hlavu Martina Hosté mohli o minutu pozŠota, který z 8 metrů nedal ději snížit, ale Maroušek
Charvátovi v brance šanci – poslal Koubkův centr zpra1:0. Aktivita domácí pokra- va, ve vyložené šanci, z 8
čovala, ale slibnou akci metrů nad Mlezivovu brank Bahledovi, ale ten napodobil Šámala a volejem z
25 metrů vysoko branku
hostů přestřelil. Domácí se

úhlu střelou „ hostující Kostka, ale Hopod víko“ pro- vorka hlavičkoval v ofstřelil brankáře sajdovém postavení. Hosté
Charváta – 5:0. se tlačili dopředu a to se
Teprve
těsně jim mohlo nevyplatit v 55.
před obrátkou se minutě kdy se do brejku dohosté dostali k stali Bahleda s Bublíkem,
ohrožení domácí ale druhý jmenovaný nestabranky, ale Ho- čil míč přes padajícího
vorkův centr od- Charváta protlačit do branvrátil Tesař na ky a bylo po tutovce. O miroh a když se ná- nutu později musel na druMartin Šot v souboji se soupeřem sledně
pěkně hé straně Mleziva vyrazit
uvolnil Kostka, nebezpečný centr soupeře,
ku. Domácí si však udržo- stačil jeho střelu zleva z úh- ale hosté se dočkali odměvali herní převahu a ve 33. lu z 8 metrů dobře vyrazit ny za aktivitu v 59. minutě.
Domácí brankář vyběhl
minutě pronikl po levé stra- Mleziva na roh.
ně domažlický Bahleda, je- Do druhé půle šlo mužstvo proti postupujícímu Maho střílený centr před bran- domácích s jasným vědo- rouškovi, jejich střet byl
ku stačil Charvát vyrazit mím, že osud zápasu je roz- posouzen jako faul brankáře a z nařízeného pokujen proti nabíhajícímu
tového kopu bezpečně
Strejcovi, který volejem
snížil Kostka – 5:1. To
ze 12 metrů rozvlnil
aktivitu hostů podpořistrakonickou síť – 3:0.
lo a domácí branka byDeprimovaní hosté mohla v neustálém ohroželi inkasovat o minutu
ní. V 63. minutě po
později, kdy Bahleda naMarouškově centru a
šel zleva centrem zcela
hlavičce Hovorky míč
volného Šota, ten se ocizachytil u vzdálenější
tl tváří v tvář Charvátotyče Mleziva a o dvě
vi, ale míč napálil z 10
minuty později po Křimetrů „koníkem“ jen
těsně vedle levé tyče Zbynďa Černý právě napřahuje... vancově centru zleva
hlavičkoval z šestnáctstrakonické branky. Do
další vyložené šance se do- hodnut, hráči polevili z ob- ky Hovorka mimo domastal ve 38. minutě domácí rátek, čehož využili hosté, žlickou branku. V 69. miBahleda, který postupoval kteří postupně získali v poli nutě rozehrál tr. kop ze 40
středem proti Charvátovi, převahu a několikrát zle do- metrů strakonický Cibulka,
místo zakončení však volil tírali na Mlezivovu branku. Mleziva míč vyboxoval a
přihrávku na nabíhajícího V úvodu druhé půle však domácí obrana jej odvrátila.
Šota, který byl v ofsajdu a nejprve skončil Šámalův tr. Čtvrthodinu před koncem,
hosté si oddechli. Domácí kop zprava, ze 20 metrů jen se na druhé straně po Šotohýřili aktivitou a to jim skr- těsně nad Charvátovou
ze děravou obranu hostů brankou. Poté měl dopřineslo další úspěch ve 40. mácí gólman Mleziva
minutě, kdy Černého centr velké problémy s Bubzprava proměnil volejem z líkovou „malou došest n á ct k y n a bí ha jí cí mů“, když mu míč
Mach – 4:0. Než se strako- před nohou skočil a
ničtí vzpamatovali, inkaso- všichni diváci strnuli,
vali o minutu později zno- jak se blížil k brankovu. Bahleda prošel po levé vé čáře. Naštěstí však
straně, protáhl se kolem prostor branky minul a
soupeřova obránce podél hosté kopali roh. V 54.
brankové čáry a z těžkého minutě rozehrál tr. kop
Tomáš Bahleda v akci strana 2

Rozvadov - J. Domažlice B 5:0 (3:0)
Jiskra brzy po dvou chybách
prohrávala 2:0 a proti lídru tabulky hrála se zbytečným respektem. Když do konce poločasu inkasovali domažličtí

třetí branku, bylo o výsledku
rozhodnuto. Domácí si tři body s přehledem pohlídali a
přidali ještě další dva góly do
závěrečného účtu zápasu. I

přes tento výsledek se ukazuje
že, mladí hráči, kteří pomáhají mužstvu z dorostu, by mohli být pro B mužstvo velkým
přínosem.

Starší dorost: Domažlice - Tachov 4:0 (3:0)
Hráči vyhráli naprosto zaslouženě, když byli po většinu zápasu jasně lepším týmem.
V konečné tabulce skončili
na 1. místě se ziskem 63
bodů, když ze 23 zápasů 22

vyhráli a jen jednou odešli
poraženi. Měli nejlepší
útok, který konta soupeřů
zatížil 108 góly a rovněž
nejlepší obranu, která za celou soutěž inkasovala pouze
11 krát.

Po několikaletém úsilí, kdy
postup do divize unikl jen o
pověstný vlásek, se letos
konečně podařilo dorostu
postoupit do velmi kvalitní
republikové soutěže.

Mladší dorost: Domažlice - Tachov 10:0 (4:0)
Mladší dorostenci měli s tachovským soupeřem lehčí
práci, neboť toto družstvo je
na 9. místě tabulky a domácí toho náležitě využili. Zápas byl rozhodnut po prvním poločasu, ale domácí si
otevřeli střelnici i ve druhé
půli a celkové skóre nakonec dotáhli k „desítce.“ Jiskra měla v celé soutěži nejlepší útok, který nasázel

soupeřům 105 branek a druhou nejlepší obranu, která
inkasovala pouze 28 krát.
Lepší byla jen Sušice, kterou soupeři překonali 20
krát. Domažličtí v konečné
tabulce osadili 2. místo s 52
body, za Sušicí, která získala o 3 body více.
Gratuluji tímto oběma dorosteneckým celkům, trenérům a funkcionářům !!!

CELKEM:
Součty výsledků staršího a
mladšího dorostu hovoří
zcela jasně pro Domažlice,
které získaly 115 bodů
(63+52). Na druhém místě
se umístila Sušice se ziskem
92 bodů (37+55), třetí pak
skončil Prazdroj Plzeň s 81
bodem (40+41) a čtvrté
Přeštice se 79 body
(32+47).

Starší žáci: Košutka - J.Domažlice 1:3
Družstvo Jiskry vyhrálo poslední zápas na půdě plzeňské Košutky 3:1 a s celkovým ziskem 54 bodů skon-

čilo na 3. místě za SK ZČE
(57) a Doubravkou (55). I
tito mladí fotbalisté hráli
dlouho o možný postup do

žákovské divize, ale nakonec to nevyšlo. Tak snad
příští rok...

Mladší žáci: Košutka - J.Domažlice 0:3
Na půdě Sokola Košutky
vyhráli mladší žáci 3:0 a se
ziskem 61 bodu svoji skupinu vyhráli! Ze 22 zápasů

jej jednou remizovali, jednou prohráli a dosáhli skóre
96:11. Tato mládežnická
základna je dobrým přísli-

bem pro postupný přechod
do starší kategorie, kde by
neměly být větší problémy s
obnovou kádru.

Zpráva z tisku.
V těchto dnech probíhají
jednání mezi jedním nejmenovaným účastníkem české
fotbalové ligy a Jiskrou Domažlice, o odkoupení třetí
nejvyšší soutěže. „Ano,
strana 7 oslovil nás účastník

třetí ligy s nabídkou přenechání soutěže našemu oddílu. Tuto zajímavou nabídku
budeme zvažovat, ale rozhodnutí nebude jednoduché. Ze sportovního hlediska bychom tuto soutěž oka-

mžitě hráli, ale jako vždy
rozhodují finanční možnosti
fotbalového oddílu,“ sdělil
prezident oddílu Jiskry Domažlice, Jaroslav Ticháček.
Jiří Pojar, Domažl. deník

ce, ale Bublík se centr a poté další jeho centr
dostal s míčem zneškodnil Mleziva. V 81.
za brankovou čá- minutě rozehrál Tafat tr.
ru do autu. V 65. kop ze 22 metrů, míč skonminutě
musel čil po teči mimo domažlicskluzem zastavit kou branku, ale rohový kop
nabíhajícího do- zahrál zleva Bouberle, před
mácího Hanzlíka brankou hostů vznikl závar,
stopér Tesař a nejprve trefila jedna střela
míč následně za- do obličeje Bahledu, míč se
chytil Mleziva. odrazil k Benešovi, který
V 69. minutě po- volejem ze 14 metrů pod
slal domažlický víko, nedal Mlezivovi šanŠot dopředu Ma- ci – 2:2. Když poté hosté
nowetze, ten se ubránili další závar před
ocitl tváří v tvář svojí brankou odkopem z
Jarolímovi, který brankové čáry a s Benešojej ve snaze vy- vým centrem si dobře poraJeden z centrů Martina Šota
píchnout
míč dil Mleziva, bylo to v zápafauloval a byl na su vše a mužstva si, stejně
den útok za druhým. V 53. světě pokutový kop. Ten si- jako na jaře v Domažlicích
minutě stačili hosté srazit ce Černému domácí gólman body rozdělila.
Zedníkův centr na Mužíka, vyrazil ale na dorážku Šota Sestava Jiskry: Mleziva –
na roh, vzápětí skončil hlavou již nestačil – 1:2. Šmirkl (58. Váchal), Mach
Brejchův volej ze 22 metrů Domácí poté vrhli vše do Tesař, Strejc – Černý, Šátěsně vedle levé Mlezivovy útoku a hostům se otvírala mal, Manowetz, Bublík -.
tyče. O minutu později ne- možnost na brejky. V 74. Bahleda (89. Čech), Šot.
dosáhl Mleziva na Tafatův minutě odvrátili hosté těsně Trenér: Milan Dejmek.
centr a domažlická obrana před Tafatem centr Zedníka Sestava Klatov: Jarolím –
míč odvrátila těsně před na roh, ale o chvilku pozdě- Lisý (22. Aubrecht), Viktosvojí brankou do bezpečí. V ji zamířil na druhé straně ra, Kopp, Bouberle – Cih56. minutě zatáhl míč po le- Šámal z 18 metrů nad kla- lář, Brejcha (77. Beneš),
vé straně domácí Bouberle, tovskou branku. Čtvrthodi- Mužík, Zedník – Tafat,
jeho bombu z úhlu, z 15 nu před koncem si hostující Hanzlík.
metrů Mleziva reflexivně Šot naběhl na dlouhý nákop
vyrazil zpět k témuž domá- z vlastní poloviny,
címu hráči, jehož opakova- dostal se proti vyný pokus ze 14 metrů vý- bíhajícímu Jarolítečně kryl a své mužstvo movi, ale situaci
podržel. Půlhodinu před řešil razantní střekoncem si postavil tr. kop lou ze 14 metrů,
domácí Brejcha, ale jeho která však trefila
střelu ze 17 metrů směřující jen tělo výborně
k pravé tyči Mleziva výbor- vyběhnuvšího doně vyrazil. V 61. minutě se mácího gólmana a
uvolnil domácí Mužík, na- bylo po tutovce.
šel Hanzlíka, jehož střelu z Obraz hry se nedomácí
otočky z 10 metrů však změnil,
Mleziva opět výtečně vyra- měli herní převahu
zil. O tři minuty později na a neustále se snažidruhé straně rozehrál tr. li ztéci Mlezivovu
kop ze 23 metrů Šámal, branku. V 78. mipřed domácí brankou nutě srazili hosté
Martin Mleziva před Tafatem
vznikla nepřehledná situa- na roh Benešův
strana 6

zadu sražen Káníkem a tento
zákrok, volající
po červené kartě, nebyl vůbec
karetně potrestán, takže si
hosté oddychli,
neboť Káník už
žlutou kartu za
protesty měl.
Nařízený
tr.
kop ze 20 metrů
rozehrál Šot jen
Bubla proniká kolem soupeře
do zdi hostů.
vě centru dostal k hlavičce Když se pak nic „neurodomácí Bublík, ale jeho po- dilo“ ani z nepřehledné situkus zleva ze 12 metrů Char- ace před strakonickou branvát zneškodnil. V 77. minu- kou v 79. minutě, a na drutě se do brejku dostal domá- hé straně si s centrem Hací Manowetz, postupoval již náčka poradil Mleziva, měsám na Charváta, ale byl ze- nilo se naposledy skóre v

88. minutě. Bublík zatáhl
míč po pravé straně na jeho
centr si k zadní tyči naběhl
Manowetz a volejem z 8
metrů nedal Charvátovi
šanci – 6:1.
Před 480 diváky řídil rozhodčí Libor Pařík, ŽK 1:3.
Sestava Jiskry: Mleziva –
Strejc, Paul (46. Šmirkl),
Tesař, Mach – Černý, Šámal, Manowetz, Bublík –
Šot (84. Forst), Bahleda
(64. Váchal). Trenér Milan
Dejmek.
Sestava Strakonic: Charvát – Hajdůšek (79. Mirvald), Káník, Křivanec –
Koubek (29. Zelenka), Svoboda, Cibulka, Šafránek,
Maroušek (74. Hanáček) –
Kostka, Svoboda.

J. Domažlice B - S. Konst. Lázně 7:2 (4:0)
Rezerva Jiskry si po posled- před nabíhajícím Kotlanem důraznou střelou Leopolda
ních kolech v tabulce vý- zachytit. Po čtvrthodině hry ze 25 metrů domácí brankář
razně polepšila, když se s našel Bočan Kotlana, ale Korba problémy, ale vše
32 body vyšvihla na 5. mís- tomu stačili hosté míč v po- zvládl. Ve 26. minutě se na
to tabulky a dobré výsledky slední chvíli odkopnout na pravé straně pokutového
posledních kol chtěla doma roh, který rozehrál zprava území uvolnil domácí
Kotlan, ale při postupu
potvrdit. V horkém
byl zezadu faulován a
nedělním odpoledni
nařízený pokutový kop
o tom nenechala od
s přehledem proměnil
začátku zápasu nikoKrakeš – 2:0. Po půlho na pochybách, byhodině hry vybojoval
la celý zápas aktivnapadající Kotlan míč,
nějším celkem a nazatáhl jej po pravé
konec výrazně zvítěstraně, našel volného
zila.
Krakeše, který ze 14
Hned v úvodní minumetrů nedal Šteflovi
tě museli hosté odšanci – 3:0. Ve 33. mivracet Kotlanův centr
nutě stačili hosté po
zprava na roh, ten ropěkné Čechově akci
zehrál Čech, ale
odvrátit jeho zpětnou
Kotlan u bližší tyče
přihrávku a na druhé
poslal míč hlavou
Jarda Krakeš vyhrál souboj o míč
straně se dostal do šannad Šteflovu branku.
Hosté zazlobili v 5. minutě, Kruml na Bočana, ten hla- ce hostující Holák, který
ale s centrem Dušana Hoff- vou z 8 metrů trefil spodní postupoval sám proti Krbomana si domácí zadáci po- hranu břevna a míč skončil vi, ale svoji tutovku zazdil
radili. V 10. minutě poslal v síti – 1:0. Ve 21. minutě střelou z 15 metrů vedle
Kruml dopředu Bočana, ale si s Krakešovým centrem pravé tyče domácí branky.
jeho centr zprava stačil hos- zleva hosté poradili a na Ve 38. minutě zatáhl po
strana 3 tující brankář, těsně druhé straně měl s nepříliš pravé straně míč Bočan,

zpětně našel Krumla, jeho Po hodině hry poslal Rej- bloudila zprava šanci Hovolej ze 25 metrů však byl tharův centr zleva hlavou lák, ale volejem z 8 metrů u
nepřesný. Poté vyslal hos- vedle vzdálenější tyče do- bližší tyče Korbovu branku
tující Dušan Hoffman hod- mažlický Bočan, ale v 63. minul. V 81. minutě uzaně vysokou střelu ze 25 me- minutě se opět měnilo skó- vřel mazácky účet domátrů a čtyři minuty před ob- re. Hartl zatáhl míč po pra- cích zkušený Kruml, který
rátkou se opět radovali do- vé straně, našel nabíhající- technickou střelou ze středmácí, když Rejthar zatáhl ho Palůcha, který volejem z ní vzdálenosti přeloboval
míč po levé straně přesným 15 metrů trefil nejprve le- špatně postaveného Štefla –
7:1. V 83. minutě se
centrem našel nabíhajíhosté po závaru před
cího Bočana, který hlasvojí brankou osvobovou u vzdálenější tyče
dili odkopem, ale o
zvýšil na 4:0. Hosté
dvě minuty později se
kontrovali jen Zablouna druhé straně pěkně
dilovým tr. kopem ze
uvolnil hostující Dustřední vzdálenosti, se
šan Hoffman a střelou
kterým si Korba poraz úhlu zprava z 15 medil. Když pak hosté
trů uzavřel celkové
srazili Kotlanův centr
skóre zápasu – 7:2.
zprava na roh, na
Nic na tom nezměnila
Krumlův centr těsně
Štefl sebral míč Kotlanovi z nohy
ani 89. minuta, kdy
nedoskočil Vlček a
Korba si na druhé straně vou Šteflovu tyč, aby na domažlický Kruml poslal
poradil s nedůraznou Leo- druhý pokus vrátil míč do do tutovky Hartla, ale ten
poldovou střelou, bylo to v sítě odkryté branky – 6:0. O ze 14 metrů trefil jen tělo
minutu později našel Kra- padajícího brankáře Štefla,
prvním dějství vše.
Hned v úvodu druhé půle keš nabíhajícího Palůcha, ani Hartlův centr, který
zblokovali hosté Kotlanův ale tomu stačili hosté střelu Krakeš pouhých 12 metrů
průnik zleva na roh a rov- zblokovat. Když si pak před soupeřovou brankou
něž v 50. minutě stačili za- brankář Štefl poradil s cent- „promáchl“ a ani střela Hodáci hostů odvrátit míč, rem Krumla od brankové láka, se kterou si na druhé
před stejným hráčem domá- čáry zprava a tentýž domácí straně poradil Krba.
cích, na roh. V 54. minutě hráč poslal míč z tr. kopu z Před 60 diváky řídil rozsi na dlouhý míč z vlastní 25 metrů nad břevno soupe- hodčí Šlauf, bez karet.
poloviny naběhl Krakeš, řovy branky, domácí v ná- Sestava Jiskry Domažlice
hostující zadák jej nezasáhl poru ochabli a přišla chvíle B: Krba – Dufek, Vlček
a domácí útočník střelou pro hosty. Čtvrthodinu před (70. Malý), Váchal, Rejzprava z šestnáctky dovršil koncem zatáhl míč Holák, thar - Čech (46. Palůch),
TJPotéklatovy
- J.po levé
Domažlice
stra- Bočan, Kruml, Kubica –
svůj hattrick – 5:0.
si poslal dopředu
hosté poradili s centrem Pa- ně Leopolda, který z úhlu Krakeš, Kotlan (60. Hartl).
lůcha a na druhé straně ze 14 metrů prostřelil Kr- Trenér: Jiří Šperl.
zkrotil až na druhý pokus bu – 6:1. V 78. minutě měl
míč po tr. kopu hostů Krba. po tr. kopu hostujícího Za-

TJ Klatovy - J. Domažlice 2:2 (0:1)
Tři kola před koncem soutěže Měla Jiskra zajištěné
setrvání v divizi i pro další
ročník a tak jela na půdu
klatovského rivala, k derby
v klidu. V úvodu zápasu
byli domažličtí aktivnější a
to jim přineslo vedení. Dru-

há půle se hrála většinou
pod taktovkou domácích
kteří dvakrát srovnali, ale
na zisk všech bodů již jejich snaha nestačila.
Hned v úvodu musel hostující brankář Mleziva zachraňovat před dotírajícím

Hanzlíkem a v 10. minutě
bez problémů zneškodnil
centr Brejchy. O dvě minuty později na druhé straně
našel Černý Šmirkla, ten se
snažil uvolnit, ale domácí
obrana mu míč odkopla. Ve
14. minutě nedosáhl na censtrana 4

Bubla právě střílí první gól
tr Hanzlíka domácí Tafat a
na druhé straně se dostal ke
střele z šestnáctky Šámal,
míč se k němu odrazil zpátky a opakovaný pokus z 15
metrů, směřující k levé tyči
výborně vyrazil domácí
gólman Jarolím. Jiskra byla
v této fázi hry aktivnější a
domácí obrana byla neustále v permanenci. O chvíli
později domácí odvrátili
Šámalův tr. kop zleva ze 17
metrů a v 19. minutě stačili
srazit na roh i Šotův centr
zleva, ten rozehrál zleva
Šámal přesně na nehlídaného Bublíka který volejem z
9 metrů nedal Jarolímovi
šanci – 0:1. Ve 22. minutě
se do velmi dobré šance dostal hostující Bahleda, který
postupoval po pravé straně
na Jarolíma, ale neměl dostatek klidu a jeho unáhlená
střela ze 16 metrů skončila
vedle vzdálenější tyče. Ve
25. minutě se Šotův centr
zleva dostal k Černému, ale
jeho zpětnou přihrávku stačili domácí odvrátit. Teprve
poté se domácí dostali postupně do hry a začali získávat převahu. Nejprve si
dvakrát s centry domácích
strana 5 poradil Mleziva a

poté mířil Tafat zprava vedle vzdálenější tyče. Na druhé straně musel ven z branky Jarolím, aby pádem pod
nohy nabíhající Šota zabránil nejhoršímu. Ve 33. minutě našel zleva Zedník domácího Tafata, ale jeho pohotová střela ze 14 metrů
mířila nad Mlezivovu branku. O minutu později se dostal ke střele zleva z 18 metrů Mužík, ale zamířil těsně
vedle pravé domažlické tyče. Ve 37. minutě musel
Mleziva vyboxovat centr
Brejchy směřující pod břevno jeho branky a na druhé
straně si se Šotovou střelou

bez problémů poradil domácí brankář. Ve 39. minutě rozehrál hostující Šot tr.
kop ze 25 metrů vysoko
nad Jarolímovu branku a na
druhé straně srazil Šmirkl
na roh střelecký pokus
Hanzlíka. Ve 43. minutě se
hosté odkopem ubránili po
závaru před svojí brankou,
po tr. kopu domácího Brejchy se dostal ke střele z úhlu zprava Tafat ale nevydařený pokus skončil vedle
bližší tyče. Těsně před obrátkou se hosté ubránili po
dalším závaru před svojí
brankou a tak šli do kabin s
jednogólovým náskokem.
V úvodu druhého poločasu
se uvolnil hostující Bahleda, našel Černého, ten poslal míč Šotovi, ale jeho nedůrazná střela z otočky trefila spoluhráče Bahledu. Ve
48. minutě se pěkně proháčkoval domažlický Šmirkl, ale akci zakončil nedůraznou střelou z 15 metrů,
přímo do Jarolímových rukou. Ve 49. minutě se na
pravé straně pěkně uvolnil
domácí Aubrecht, centrem
našel volného Mužíka, který hlavou z 8 metrů srovnal – 1:1. Od této chvíle byli domácí lepším týmem a
na branku hostů se valil je-

Míra Manowetz si „jde pro penaltu.“

