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

Motorlet
L. Vltavín
Prachatice
Domažlice
Strakonice
Meteor Pr.
Jis. Třeboň
Benešov
Milevsko
Admira Pr.
Hořovicko
SK Votice
Tachov
Příbram B
Klatovy
Vejprnice

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

13
14
13
12
11
10
9
10
8
8
9
9
9
8
4
3

8
4
4
2
4
5
7
3
7
7
4
4
2
5
2
0

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

Doubravka
St.Holýšov
Sp. Chrást
Rokycany
Rapid Plzeň
M.Touškov
Sj.Koloveč
Bolevec
Chanovice
ZČE Plzeň
TJ Přeštice
Horažďovice
S. Manětín
Ban. Zbůch
Nýřany
FK Staňkov

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
18
14
14
13
11
12
11
8
7
7
7
6
5
4
2

2
1
4
3
1
6
2
5
5
5
4
2
3
3
2
4

2
5
6
9
8
8
7
10
8
8
10
10
12
10
17
20

44 : 15
45 : 20
49 : 22
41 : 36
42 : 39
43 : 33
39 : 27
48 : 47
31 : 32
40 : 44
25 : 32
29 : 40
42 : 47
36 : 42
19 : 67
18 : 48

47
46
43
38
37
35
34
33
31
31
31
31
29
29
14
9

Motorlet
Tachov
Benešov
SK Votice
Meteor Pr.
Příbram B
Prachatice
Milevsko
Aktuální kolo :
Admira Pr.
Domažlice
Jis. Třeboň
Hořovicko
Klatovy
L. Vltavín
Vejprnice
Strakonice

- Admira Pr.
- Strakonice
- Vejprnice
- L. Vltavín
- Klatovy
- Hořovicko
- Jis. Třeboň
- Domažlice

3:1
3:3
2:0
1:2
9:1
2:2
0:0
5:4

- Milevsko
- Prachatice
- Příbram B
- Meteor Pr.
- SK Votice
- Benešov
- Tachov
- Motorlet

Krajský přebor

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

Hor.Bříza
B.Stříbro
Rozvadov
Příkosice
TJ Sušice
M.Zbiroh
Nepomuk
Clumčany
VD Luby
Žichovice
O. Nýrsko
S.Křimice
S.Blovice
FK Žákava
Bezdružice
Klatovy B

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
15
12
13
12
10
10
9
8
7
7
7
5
5
6
2

3
3
8
5
5
4
4
3
6
7
5
4
7
6
3
1

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

Domažlice B
Dl. Újezd
Sj. Stod
S.Postřekov
Sp. Klenčí
D.Horš.Týn
Konst.Lázně
Sp. Sulkov
S. Mrákov
Heřm. Huť
T.Chodov
S. Bor
Nýřany B
Bělá n.R

19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19

15
14
12
11
10
11
7
7
6
6
5
4
3
4

2
2
2
1
4
0
5
3
4
3
1
3
4
0

2
4
5
6
9
6
9
7
10
11
12
14
14
15
17
17

1
5
3
5
6
9
9
11
9
9
11
12
11
12
14
20

84 : 22
55 : 17
66 : 21
34 : 25
46 : 33
35 : 28
56 : 43
44 : 33
29 : 31
39 : 47
27 : 41
33 : 57
23 : 65
22 : 62
33 : 59
25 : 67

59
55
46
45
40
39
38
38
29
26
25
23
21
18
14
10

I. A třída
60 : 14
49 : 23
52 : 23
45 : 26
43 : 29
44 : 36
43 : 38
39 : 36
25 : 27
31 : 48
31 : 45
33 : 47
20 : 29
29 : 46
28 : 46
14 : 73

60
48
44
44
41
34
34
30
30
28
26
25
22
21
21
7

Bolevec
Doubravka
Horažďovice
FK Staňkov
S. Manětín
Rapid Plzeň
Nýřany
Rokycany
Aktuální kolo :
Sj.Koloveč
TJ Přeštice
ZČE Plzeň
Ban. Zbůch
St.Holýšov
Chanovice
M.Touškov
Sp. Chrást

- Sj.Koloveč
- Sp. Chrást
- M.Touškov
- Chanovice
- St.Holýšov
- Ban. Zbůch
- ZČE Plzeň
- TJ Přeštice

M.Zbiroh
FK Žákava
VD Luby
Klatovy B
Příkosice
TJ Sušice
S.Křimice
S.Blovice
Aktuální kolo :
Žichovice
Bezdružice
O. Nýrsko
B.Stříbro
Rozvadov
Nepomuk
Hor.Bříza
Clumčany

- Žichovice
- Clumčany
- Hor.Bříza
- Nepomuk
- Rozvadov
- B.Stříbro
- O. Nýrsko
- Bezdružice

I. B třída, sk. A
2
3
5
6
5
8
7
9
9
10
13
11
12
15

60 : 22
51 : 30
56 : 36
55 : 32
37 : 28
45 : 26
32 : 34
33 : 48
34 : 41
38 : 45
29 : 50
22 : 36
27 : 59
20 : 52

47
44
38
34
34
33
26
24
22
21
16
15
13
12

S. Mrákov
S. Bor
Sp. Klenčí
Dl. Újezd
S.Postřekov
Bělá n.R
Sj. Stod
Aktuální kolo :
Konst.Lázně
Domažlice B
Sp. Sulkov
T.Chodov
D.Horš.Týn
Nýřany B
Heřm. Huť

1:2
0:2
1:1
0:2
0:2
2:0
0:1
3:0

- Rokycany
- Nýřany
- Rapid Plzeň
- S. Manětín
- FK Staňkov
- Horažďovice
- Doubravka
- Bolevec
1:2
2:4
0:1
0:3
0:0
2:0
3:0
0:0

- S.Blovice
- S.Křimice
- TJ Sušice
- Příkosice
- Klatovy B
- VD Luby
- FK Žákava
- M.Zbiroh

- Konst.Lázně
- Heřm. Huť
- Nýřany B
- D.Horš.Týn
- T.Chodov
- Sp. Sulkov
- Domažlice B
- Sj. Stod
- Bělá n.R
- S.Postřekov
- Dl. Újezd
- Sp. Klenčí
- S. Bor
- S. Mrákov

1:0
1:3
1:1
0:3
3:2
1:2
7:2

Obchodní partneři

divize sk. A
a krajské soutěže

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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e-mail: jiskradomazlice.fotbal@seznam.cz
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Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice

Ročník

2008/2009 * číslo
44 ze dne 7.5.2009
Přátelské
utkání* redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 9.5.2009 od 17.00 hodin

Jiskra Domažlice - Tatran Prachatice
Hlavní rozhodčí: Vít Melichar (Velký Osek)

Asistenti: Josef Svoboda (Divišov), Miloslav Pospíšil (Vrdy)
Delegát svazu: Slavomír Kozel (Cheb)
Ve 25. kole hraje Jiskra Domažlice v Příbrami
v sobotu 16.5.2009 od 10.15 hod., odjezd autobusu v 6.15 hod.

Jiskra Domažlice - Jiskra Třeboň 2:1 (1:1)
V duelu dvou sesterských Jisker byla ta třeboňská fotbalovější, ale domácí, domažlická
tentokrát dokázala zabojovat,
byla většinu zápasu nepatrně
aktivnější a tři body doslova
vydřela.
Hned v úvodu domácí zahrávali dva trestné kopy
Cihlářem, ale bez efektu.
Hosté kontrovali v 5. minutě
průnikem Svobody po pravé
straně, ale nehlídaný Adam
ze 17 metrů pálil vedle Mlezivovy branky. O minutu
později mířil ze střední
vzdálenosti nad domácí
branku třeboňský Pintér. V
8. minutě po Mužíkově rohovém kopu stačil hostující
brankář míč vyboxovat do
autu a na druhé straně trefil
třeboňský Pintér z tr. kopu domácí zeď a míč skončil vedle
branky. V 10. minutě nakopl
hostující Příhoda vysoký míč
před Mlezivovu branku, za
zkoprnělé domácí zadáky signalizující ofsajd si naběhl Sedláček, hlavou přehodil
strana 1

vybíhajícího Mlezivu a poslal
hosty do vedení - 0:1. Hned po
rozehrání poslal domácí Mužík
dopředu Šota, ten šel sám proti
hostujícímu brankáři Skálovi,
ale zpomalil, pak se uvolnil
přes vracející se zadáky, ale je-

ho technickou střelu z šestnáctky Skála výborně vytlačil
na roh. Poté se po Šotově centru neprosadil Černý, když poněkud riskantně míč odvrátil
vracející se Procházka těsně
vedle vlastní branky na roh.
Ten rozehrál zprava Cihlář,

míč se k němu vrátil a na centr
si naskočil u vzdálenější tyče
Šmirkl, jenže hlavou ze 3 metrů Skálovu branku minul. Domácím se zvýšená aktivita vyplatila již v 17. minutě, kdy
Šot našel nabíhajícího Bahledu, ten se dostal sám proti
Skálovi a zkušeně z 15 metrů vyrovnal - 1:1. Poté se
neprosadili Šot na jedné a
Pintér na druhé straně. Ve
26. minutě Cihlářovu střelu
ze 22 metrů zneškodnil Skála a o chvilku později pálil
Mužík nad třeboňskou branku. Po půlhodině hry domácí obránci srazili na roh
Svobodův centr zprava a po
jeho rozehrání hlavičkoval
Malý nad domažlickou
branku. Ve 34. minutě zakončil svůj průnik hostující
Pintér střelou z 18 metrů vedle
pravé Mlezivovy tyče. O minutu později srazil Štolka centr
hostujícího Sedláčka na roh a
tr. kop Cihláře odvrátila třeboňská obrana. Ve 38. minutě
stačili průnik hostujícího Hač-

ky zastavit domácí jen za cenu
rohu. V závěru poločasu pak
musel Cihlářův tr. kop vyboxovat Skála a hostující obrana
míč odvrátila na roh. Na druhé
musel Mleziva ven z branky,
aby odvrátil před nabíhajícím
Sedláčkem.
Obraz hry se nezměnil ani po
změně stran, domácí měli většinou nepatrnou převahu v poli, ale hosté hrozili z rychlých
přechodů do útoku. V 52. minutě musel Mleziva opět z
branky aby ukopl míč před nabíhajícím Hačkou. V 65. minutě měl domácí gólman problémy zkrotit míč po Adamově
centru zprava, ale udeřit mohlo
na druhé straně. Po Cihlářově
rohovém kopu střílel volejem
ze 14 metrů Černý, míč se odrazil od soupeře k Šotovi, jeho
pohotová střela z 10 metrů se
rovněž odrazila a následný pokus Bublíka z 8 metrů do třetice skončil na těle hostujícího
zadáka. V 68. minutě poslal

domácí Mužík do brejku Šota,
ten udělal kličku vybíhajícímu
Skálovi, ale na odkrytou branku poslal ze 14 metrů tak slabou střelu, že ji vracející se
brankář dostihl a usměrnil míč
mimo branku. O tři minuty
později musel Mleziva ven z
šestnáctky, aby hlavou odvrátil
míč před nabíhajícím Hačkou.
V 74. minutě vystrašil domažlický Šot brankáře Skálu
technickou střelou zprava z 25
metrů, která jen těsně přelétla
jeho branku. Vzápětí se domácí kanonýr dostal do další dobré příležitosti, ale jeho střelu z
15 metrů Skála vytlačil na roh.
V 84. minutě rozehrál třeboňský Příhoda rohový kop, po
kterém vznikl před Mlezivou
závar, ale domácí gólman poté
zneškodnil hlavičku Hačky z
bezprostřední blízkosti. O výsledku rozhodla 84. minuta,
která byla smolná pro hostujícího kapitána Procházku. Po
Cihlářově centru zleva mu to-

tiž míč odskočil přímo na ruku
a byla na světě penalta. Tu bez
problémů proměnil Mužík 2:1. Hosté ve snaze o vyrovnání vrhli vše dopředu a mohli na
to doplatit, když v 88. minutě
vznikl před Skálou závar, ale
vše skončilo rohovým kopem.
Po něm se ke střele dostal domácí Černý, ale jeden z obránců hostů míč srazil. V poslední
minutě zamířil na druhé straně
z těžkého úhlu zprava hostující
Svoboda jen do boční sítě
Mlezivovy branky.
Sestava Jiskry Domažlice:
Bahleda Šot
Mašek Mužík Rada Černý
Cihlář Bublík Šmirkl Mifek
Mleziva
Střídání:
31. Šmirkl - Štolka
76. Bahleda - Schötterl
90. Šot - Steinberger

Jiskra Domažlice B - Sparta Sulkov 6:1 (4:0)
Rezerva Jiskry Domažlice sehrála další z domácích zápasů
proti celku Sparty Sulkov, který po velmi nezdařilém začátku tohoto ročníku soutěže postupně vystoupal do pater pod
středem tabulky a domácí hráči jej rozhodně nepodcenili.
Kromě úvodní desetiminutovky ve druhém poločase byli
jasně lepším mužstvem a svoji
herní převahu nakonec zaslouženě korunovali vysokým vítězstvím.
Hned v 8. minutě mohl děkovat benevolenci sudího Cihláře
hostující Kubík, když po faulu
na pronikajícího Bočana, těsně
před šestnáctkou, viděl pouze
žlutou kartu. Z tr. kopu pak
minul Paluch pravou tyč Šoltysovy branky a vzápětí po
Kotlanově centru zleva usměrnil míč na branku hostů Paluch, ale Šoltys jej stačil vyrazit. Domácí se stále více tlačili
před sulkovskou branku, ale
neuspěl střelou nad branku
Schötterl ani Kotlan, kterému
míč odskočil a Šoltys jej stačil

zachytit. Skóre se poprvé změnilo v 18. minutě, kdy domácí
Kotlan našel nabíhajícího Bočana, ten stačil vystřelit jen do
těla vybíhajícího gólmana hostů, míč se odrazil k Janečkovi
a ten ze 17 metrů propálil ležícího Šoltyse - 1:0. Hosté o sobě dali vědět až ve 25. minutě,
kdy vystřelil zprava z úhlu Novák nad Pejsarovu branku a o
čtyři minuty později Štípkovu
střelu ze 22 metrů zneškodnil
domácí brankář. Ve 36. minutě
vybojoval Kotlan míč, našel
Schötterla, který přiťukl do běhu Váchalovi, jeho volej ze 22
metrů se odrazil od pravé tyče
sulkovské branky k Paluchovi
a ten jej z šestnáctky uklidil
pod břevno Šoltysovy branky 2:0. Jen o tři minuty později se
skóre měnilo znovu, když Janeček zakončil svůj průnik po
levé straně centrem, který stačil Šoltys vyrazit jen k nabíhajícímu Bočanovi a jeho volej z
10 metrů znamenal stav 3:0. V
závěru poločasu nejprve
Kotlan volejem usměrnil vyso-

ký míč volejem z 10 metrů
vedle levé sulkovské tyče, poté
tentýž hráč po samostané akci
vystřelil z 15 metrů, ale Šoltys
byl na místě. Do třetice našel
minutu před obrátkou našel
Váchal nabíhajícího Kotlana,
který střelou ze 14 metrů od
pravé Šoltysovy tyče zvýšil na
4:0. Ve 45. minutě domácí
předvedli akci, které diváci s
chutí zatleskali přestože neskončila gólem. Pronikající
Kotlan místo aby šel v pokutovém území do zakončení, poslal za sebe do volného prostoru patou míč nabíhajícímu Kubicovi, ale tomu odskočil dál
od nohy a bylo po šanci.
V úvodu druhé půle se po Paluchově rohovém kopu dostal
do šance domácí Bočan, ale v
dobré pozici zamířil hlavou z 8
metrů vedle levé Šoltysovy tyče. Poté domácí ubrali plyn a
hosté převzali iniciativu. Domácí obrana se dostala chvílemi pod tlak a následnou chybu
Dufka v rozehrávce, kdy „
namazal“ Princlovi,
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ale s jeho střelou si brankář poradil. Z protiútoku domácí přehráli obranu Jiskry a asi po neodpískaném ofsajdu šli do vedení 2:1 Na 3:1 domácí zvýšili
v 25'. V 41' nebezbečnou střelu
Mastného brankář domácích
vyrazil na roh.
Do druhého polčasu vstoupila
aktivněji Jiskra. V 54' po ose
Kubr, Hartl, Škrabal snížila
Škrabalem na rozdíl jedné
branky - 3:2. Po samostatném
úniku domácí zvýšili v 58' na
4:2 a na konečných 5:2 upravili v poslední minutě zápasu.
Trenéři: Brichcín, Palovič.

Mladší dorost
FC Písek - Jiskra Domažlice
6:0 (3:0)
Jiskra: Jarina - Buršík
(60'Bláha), Jurko, Kuráž, Kubina - Socha, Kubr (55' Čech),
Stauber, Gust (65'Čipera) Liebl, Lešek.
Domácí se dostali do vedení
hned z prvního útoku- 2' - 1:0.
V 5' střílel Lešek vysoko nad.
V 9' se dostal do šance Liebl,
ale situaci špatně řešil a ke
střele se nedostal. Ve 13' na
centr domácích obrana Jiskry
ani brankář vůbec nezareagovala a volný domácí útočník
pohodlně zvýšil na 2:0. Hned

po rozehrání ve 14' domácí
opět přehráli obranu Jiskry 3:0. Do konce poločasu Jiskra
odvrátila několik šancí domácích, ale jejich branku vůbec
neohrozila.
Ve 45' si domácí útočník pohrál s obranou Jiskry a zvýšil
na 4:0. Po dobře zahraném
trestném kopu a následné dorážce domácí upravili na 5:0.
Na konečných 6:0 upravil
brankář Jiskry Jarina, když si
srazil střelu domácích do vlastní branky.
Trenéři: Wolf, Pavlíček.
Jaroslav Pavlíček

razil se štěstím na roh. Hráči jedné z nich se v 11. minutě
Jiskry si poté výsledek pohlídali prosadil střelou do poodkryté
branky Patrik Dufek - 0:1. Jen
a zvitězili 1:0.
Další mistrovský zápas sehrají nedůraznou koncovkou se dohráči již tuto středu 6.5. se sou- mažličtí připravili o zvýšení nápeřem SK Smíchov na domácím skoku, ale i přesto byli jejich
trenéři s předvedenou hrou spohřišti od 15.30 hod.
Sestava: Z. Krásnický - Gabriel kojeni.
(Dvořák), Čipera, Kalný, Čech - Ve druhém poločase Jiskra poŠimůnek(Tauer), Hamor, Čer- kračovala v nátlakové hře a výsledkem byly dvě branky Martiný, Lešek - Štěpán, Škoda.
na Buršíka st., který 2x využil
Branky: Z. Štěpán.
Trenéři: V. Sladký, R. Neu- chyb nepomucké obrany a sám
před brankářem zkušeně zakonmann.
čil (37.,42. minuta). Nepomučtí
Vedoucí mužstva: J. Dufek.
poté podnikli pár protiútoků, ale
Mladší žáci:
TJ Nepomuk-TJ Jiskra Do- domažlická obrana i bez své
opory Dominika Poláčka pracomažlice 0:3 (0:1)
Mladší žáci potvrdili roli favori- vala bezchybně a i proto Jiskra
ta a na výborném trávníku TJ zvítězila zasllouženě 3:0.
Nepomuk zvítězili 3:0, po polo- Sestava: Krutina - Fišer, Kalný,
Hruška, Jandečka (31´Buršík
čase 1:0.
Již od prvních minut se Jiskra ml.) - Svoboda, Zíma, Dufek,
do svého soupeře zakousla a by- Jurko (40´ Major) -Stróž, Burlo jen otázkou času, kdy se pro- šík st.
sadí i střelecky. Hlavně pravá Trenéři: Bočan st., Copák st.
strana Jiskry, konkrétně Lukáš Vedoucí mužstva: Pepa Dufek z
Svoboda, zásobovala útočníky Milavčí.
L. Bočan
výbornými přihrávkami a po
Starší žáci: Jiskra Domažlice B - Hostouň 3:4 (1:1)
V neděli 3.5. 09 přivítal lídr okresního přeboru starších žáků rezerva Jiskry hosty z Hostouně a to za
zcela nedůstojných podmínek pro reprezentanty fotbalového oddílu okresního města! Trenéři měli
ještě dvacet minut před zahájením utkání k dispozici pouze šest borců oprávněných hrát mistrovské
utkání! Nakonec začali domácí v osmi a devátý hráč se dostavil v průběhu prvního poločasu. Přesto
borci Jiskry statečně bojovali až do konce utkání, za což jim patří velký dík a uznání.
Ve 20´ otevřel účet zápasu hlavou Honza Vlček po precizně zahraném rohovém kopu Kneblíkem z
pravé strany. Ve 24´srovnávají hosté po chybě borce domácí obrany na 1:1. Ve 3´druhého poločasu
nevyužil tutovku Kneblík. V 10´opět po chybě domácích zadáků zvyšují hosté na 2:1. Ve 13´ prošel
stoper hostí celé hřiště a zvýšil na 3:1. Ve 21´ snížil Honza Vlček po autovém vhazování z levé strany a následné samostatné akci na 2:3. Ve 31´ srovnal opět po sólové akci Honza Kohout na 3:3. Minutu před koncem vhodili hosté dlouhý aut do šestnáctky domácích a domácí stoper ho neoIvan Major
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Starší žáci:
TJ Nepomuk-TJ Jiskra Domažlice 0:1 (0:0)
V neděli zajížděli st. žáci "A"
Jiskry na hřiště FK Nepomuk,
kde je nečekalo vůbec lehké
utkání. Soupeř měl výškovou
převahu, čehož výborně využíval zvlášť v 1. poločase, kdy
hráče Jiskry zatlačil na jejich
polovinu a za pomoci dlouhých
nákopů nás dostal pod tlak. S
náznaky soupeřovo šancí si
však vždy poradil velmi dobře
chytající Z. Krásnický, který
mužstvo v 1. poločase podržel.
Do 2. poločasu vstoupila Jiskra
aktivněji a kombinačních hrou
po zemi získávala střed hřiště.
Trpělivou hrou se hráči Jiskry
dočkali vedoucího gólu, který
vstřelil Z. Štěpán v 56 min.,
když brankáře překvapil šťastnou střelou z levé strany. Soupeř vrhl všechny síly do útoku,
což mohl potrestat M. Škoda,
který po vysunutí Z. Štěpánem
běžel sám na brankáře, který
však jeho pokus o přehození vy-

Starší žáci:
TJ Dynamo H.Týn - Jiskra
Domažlice 0:2.
V sobotu 11.4. zavítali hráči st.
žáků Jiskry Domažlice na hřiště okresního rivala Dynama
Horšovský Týn. Na velmi dobře připraveném hřišti si hráči
Jiskry od prvních minut dostali
do tlaku. Za první poločas si
vytvořili několik velmi
dobrých příležitostí, ale bohužel jak Z. Štěpán a M. Škoda
tak ani D. Konrády své šance
neproměnili. Svoji zásluhu na
tom má i velmi dobře chytající
brakář domácích. Ve druhém
poločase se hráči nakonec trpělivou hrou prosadili a po
průniku a centru D. Leška se
hlavou prosadil se štěstím Z.
Štěpán. Před koncem zápasu
po výkopu brankáře Z. Krásnického míč získal opět Z. Štěpán a po druhé se v zápase

prosadil a upravil konečný výsledek zápasu 0:2. U hráčů bylo vidět zlepšení ve hře zejména v obranné čtvěřici a záložní
řadě. Kdy se hráči snažili přehrát důraznou obranu soupeře
kombinační hrou.
Sestava: Krásnický - Lešek
(Tauer), Dvořák, Kalný, Gabriel - Konrády, Hamor (Lešek),
Copák (Kohout, Vlček, Linkeš) - Štěpán, Škoda.
Branky: Štěpán 2x.
Trenéři: V. Sladký, R. Neumann.
Vedoucí mužstva: J. Dufek

Starší dorost
FC Písek - Jiskra Domažlice
5:2 (3:1)
Jiskra: Jarina - Mastný, Zlámal, Ouřada (46' Kubr), Pavlíček (80' Levý) - Ferra, Vísner,
Minařík, Waldmann - Hartl,
Škrabal.
Do desáté minuty Jiskra domácí jasně přehrávala, ale pak Písek začal hrát systém 11+3 a
to rozhodlo o výsledku.
Už ve 2' kopali domácí trestný
kop,ale Jarina ho vyrazil na
roh. Pak se začala prosazovat
Jiskra a v 5' Minařík nahrál
Hartlovi,ten prostřelil brankáře
domácích - 0:1. Na 0:2 zvýšil
v 8' Ferra, ale jeho regulérní
branku rozhodčí neuznal pro
faul, který viděl na hřišti pouze
on. V 10' zahrávali domácí pokutový kop po faulu a srovnali
na 1:1. V 19' dobře vystřelil
Hartl, ale s jeho střelou si
brankář poradil. Z protiútoku

domácí přehráli obranu Jiskry
a asi po neodpískaném ofsajdu
šli do vedení 2:1 Na 3:1 domácí zvýšili v 25'. V 41' nebezpečnou střelu Mastného brankář domácích vyrazil na roh.
Do druhého poločasu vstoupila
aktivněji Jiskra. V 54' po ose
Kubr, Hartl, Škrabal snížila
Škrabalem na rozdíl jedné
branky - 3:2. Po samostatném
úniku domácí zvýšili v 58' na
4:2 a na konečných 5:2 upravili v poslední minutě zápasu.
Trenéři: Brichcín, Palovič.

Starší dorost:
FC Písek - Jiskra Domažlice
5:2 (3:1)
Jiskra: Jarina - Mastný, Zlámal, Ouřada (46' Kubr), Pavlíček (80' Levý) - Ferra, Vísner,
Minařík, Waldmann - Hartl,
Škrabal.

Do desáté minuty Jiskra domácí
jasně přehrávala, ale pak Písek
začal hrát systém 11+3 a to rozhodlo o výsledku.
Už ve 2' kopali domácí trestný
kop,ale Jarina ho vyrazil na roh.
Pak se začala prosazovat Jiskra
a v 5' Minařík nahrál Hartlovi,

Mladší žáci:
TJ Dynamo H.Týn - Jiskra
Domažlice 0:6
Mladší žáci Jiskry si opět vyšlápli na tradičního soupeře z
H. Týna a uštědřili mu domácí
porážku 6:0,po poločase 2:0.
Ačkoliv trápila Jiskřany velká

Mladší dorost
FC Písek - Jiskra Domažlice
6:0 (3:0)
Jiskra: Jarina - Buršík
(60'Bláha), Jurko, Kuráž, Kubina - Socha, Kubr (55' Čech),
Stauber, Gust (65'Čipera) Liebl, Lešek.
Domácí se dostali do vedení
hned z prvního útoku- 2' - 1:0.

marodka, hráči se i na pro ně
nezvyklých postech výborně
adaptovali a od začátku bylo
jasné,kdo chce v tomto zápase
zvítězit. Hattrickem se blýskl
Ondra Zíma, který využil svojí
výtečnou kopací techniku a
střelami ze střední vzdálenosti
nedal brankářům Dynama
nejmenší šanci. Dominik Stróž
se 2x prosadil po rohových kopech a 1x dorazil míč do opuštěné branky Patrik Dufek. V
zápase se velice pěkně uvedl
benjamínek David Žák, který
na postu levého záložníka podal slibný výkon.
Sestava: Vrzal - Fišer, Svoboda, Buršík ml., Jandečka - Dufek, Zíma, Buršík st., Žák Stróž, Jurko.
Střídal: Šinál.
Trenéři: Bočan, Copák.
Vedoucí mužstva: Pepa Dufek
z Milavčí.
L. Bočan
V 5' střílel Lešek vysoko nad.
V 9' se dostal do šance Liebl,
ale situaci špatně řešil a ke
střele se nedostal. Ve 13' na
centr domácích obrana Jiskry
ani brankář vůbec nezareagovala a volný domácí útočník
pohodlně zvýšil na 2:0. Hned
po rozehrání ve 14' domácí
opět přehráli obranu Jiskry 3:0. Do konce poločasu Jiskra
odvrátila několik šancí domácích, ale jejich branku vůbec
neohrozila.
Ve 45' si domácí útočník pohrál s obranou Jiskry a zvýšil
na 4:0. Po dobře zahraném
trestném kopu a následné dorážce domácí upravili na 5:0.
Na konečných 6:0 upravil
brankář Jiskry Jarina, když si
srazil střelu domácích do vlastní branky.
Trenéři: Wolf, Pavlíček.
Jaroslav Pavlíček
ten prostřelil brankáře domácích - 0:1. Na 0:2 zvýšil v 8'
Ferra, ale jeho regulérní branku
rozhodčí neuznal pro faul, který
viděl na hřišti pouze on. V 10'
zahrávali domácí pokutový kop
po faulu a srovnali na 1:1. V 19'
dobře vystřelil Hartl,
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který posunul míč na volného
Berana, zaplatili gólem, neboť
na jeho střelu ze 14 metrů Pejsar nestačil 4:1. Domácí však
nechtěli žádné drama připustit
a tak pomalu opět nabírali
otáčky. V 54. minutě pronikl
Kotlan po levé straně jeho střílený centr srazili hosté k Paluchovi, ale ten z šestnáctky netrefil sulkovskou branku. V 63.
minutě našel Kotlan nabíhajícího Váchala a s jeho volejem
ze 20 metrů se Šoltys zapotil.
V 69. minutě se do šance dostal domácí Krakeš, ale míč
vedl tak dlouho, až se dostal z
úhlu a trefil jen ležícího brankáře. Poté si s Bočanovým po-

kusem poradil sulkovský gólman a další Krakešův pokus z
těžkého úhlu zprava srazili
hosté na roh. Po jeho rozehrání
vznikl před sulkovskou brankou velký závar, ale hosté se
ubránili odkopem na roh. Poté
mířili nad sulkovskou branku
hlavou Janeček a ze střední
vzdálenosti i Váchal. V 79. minutě udělal hostující obránce
Boček chybu, když špatně zahrál hlavou malou domů, míč
se dostal ke Krakešovi, který
udělala kličku brankáři a zblízka do odkryté branky zvýšil na
5:1. Hosté se dostali ke střele z
úhlu zprava v 80. minutě, ale
Novák mířil do boční sítě Pej-

sarovy branky. V 82. minutě
poslal domažlický Paluch do
brejku Krakeše a ten ze 14 metrů upravil na konečných 6:1.
Těsně před koncem vystřelil
Janeček z 15 metrů a odražený
míč poslal hlavou domácí Malý nad sulkovskou branku.
Sestava Jiskry B:
Pejsar - Dufek, Rejthar, Steinberger - Bočan - Kubica (60.
Forst), Paluch, Váchal, Janeček - Schötterl (46. Krakeš),
Kotlan (86. Malý). Trenér:
Ivan Major.
Branky za Jiskru: Janeček,
Paluch, Bočan, Kotlan, Krakeš
2.

Admira Praha - Jiskra Domažlice 2:1 (0:0)
Hřiště v pražských Kobylisích
hostilo 22. kolo divizní skupiny A. Domácí Admira Praha
(10.) přivítala čtvrtou Jiskru
Domažlice.
V prvním poločase si hosté z
Domažlic vytvořili několik
slibných šancí, které však nedokázali proměnit. Ke gólovkám se tak postupně dostali
Martin Šot či Zbyněk Černý,
ale domácího brankáře Michala nepřekonali. Hosté ohrozili
domažlického Mlezivu jen jedenkrát.
V druhém poločase se konečně
začali dít věci. V 50. min. rozhodčí Čurda vyloučil domácího kapitána Kolína za faul na
Mužíka a v 61. min. se po faulu na Černého kopal trestný
kop. Ten bezpečně zužitkoval
Petr Mužík - 0:1.
Vyloučení kuriózně pomohlo
domácímu celku, který poté
hýřil aktivitou. Hosté mohli
své vedení zvýšit v 60. min.,
kdy byl před gólmanem osamocený Sot, ale nestačil hla-

vičkou zakončit. O deset minut
později utekl domácí obraně
Michal Bublík a střelu brankář
Michal vyrazil na roh. V 82.
min. Domažličtí špatně rozehráli a do vápna se dostal útočník Admiry, kterého atakoval
jeden z domažlických obránců
a rozhodčí Čurda nařídil pokutový kop. Ten domácí Šimáček
bezpečně proměnil - 1:1.
Pohroma pro Domažlické přišla v 88. min., kdy domácí Sailer rozehrál trestný kop a trefil
pravý dolní roh Mlezivovy
branky - 2:1.
V nastaveném čase ještě stačil
domažlický Mužík ohrozit výhru domácích, ale mířil vedle
Michalovi branky.
Smutný trenér Jiří Šámal, který v Praze zaskakoval jako
hlavní kouč za pracovně zaneprázdněného Milana Dejmka,
se k utkání vyjádřil takto: „
Myslím si, že to byl průměrný
vyrovnaný zápas, neurovnaná
hra z obou stran. V prvním poločase jsme měli dvě brankové

příležitosti, které jsme bohužel
neproměnili. V úvodu byl vyloučený domácí kapitán, což
jsme potrestali Mužíkovou
brankou, ale poté nastalo u našich hráčů uspokojení z jednobrankového vedení, za což nás
soupeř potrestal dvěma brankami."
Do řeči příliš nebylo ani kapitánu mužstva Michalu Tesařovi: „Dnes jsme zápas měli
dobře rozehraný, vedli jsme
1:0 a měli jsme i velké šance.
Přidat další branku se nám nepodařilo. Soupeř měl větší vůli
po vítězství a i v oslabení nám
dokázal dát dvě branky."
Branky: 83. Šimáček z PK,
88. Sailer - 61. Mužík. Rozhodčí: Čurda. ŽK: 3:4.
ČK:1:0 (50. Kolín). Diváků:
215.
Sestava Jiskry Domažlice:
Mleziva - Mifek, Šmirkl, Tesař, P. Cihlář - Zb. Černý, V.
Rada, Mužík, Bublík - Šot, Bahleda (80. Mašek).
Trenér: Jiří Šámal.

Konst. Lázně - Jiskra Domažlice B 1:1 (0:0)
V 18. kole krajské I. B třídy
zajížděl vedoucí tým Jiskry
Domažlice B na nedobytnou
půdu Sokola Konstantinovy
Lázně (v tomto ročníku zde
strana 3 ještě nikdo nevyhrál a

hosté dobyli pouze 4 remízy).
Domažličtí, kteří nastoupili
trochu překvapivě s Janečkem
a Kubicou v „obráceném gardu“, když Janeček byl v útoku
a Kubica v záloze, byli téměř

celý zápas aktivnější, fotbalovější, ale zhuštěná a dobře organizovaná obrana domácích
je do šancí nepouštěla. Když
pak šli domácí tečovanou střelou Zabloudila do vedení, vrh-

la Jiskra vše do útoku, ale na
víc než vyrovnání již nedosáhla.
Dva trestné kopy Rejthara v
úvodu zápasu skončily jen rohem, stejně jako na druhé straně
centr domácího Hampapy. Pozdrav místním veverkám poslal
ve 12. minutě domažlický Váchal, když střelou ze 22 metrů
vysoko přestřelil Sedleckého
branku. O čtyři minuty později
minul pro změnu Steinberger ze
stejné vzdálenosti levou tyč domácí branky. Ve 20. minutě napřáhl ze 22 metrů hostující Váchal, tečovaný míč s vysokou
rotací se dostal ke Kotlanovi,
ten jej v dobré šanci z voleje
špatně trefil a tak skončil v náručí brankáře Sedleckého. Ve
24. minutě našel domažlický
Váchal nabíhajícího Palucha,
jeho střelu z úhlu zprava ze 14
metrů domácí gólman vyrazil
na roh. Ten rozehrál zprava Janeček, Sedlecký míč vyboxoval
k Váchalovi, ale následoval ze
24 metrů další pozdrav domácím veverkám. Ve 26. minutě
se po Rejtharově tr. kopu ze 30
metrů dostal k hlavičce nehlídaný Bočan, ale jeho pokus z 8
metrů směřoval jen do náruče
brankáře Sedleckého. O tři minuty později vyplašil vysokou
střelou ze 20 metrů místní veverky hostující Paluch. Ve 31.
minutě jej jako podle šablony
následoval svým pokusem ze
24 metrů Kubica. O tři minuty
později zahrozili i domácí, ale
Kolesovu střelu z úhlu zprava
domažlický brankář Frei zneškodnil. Ve 38. minutě se po
Pohlotově tr. kopu dostal do
šance domácí Bubeníček, ale je-

ho střelu z úhlu z 10 metrů stačili hosté srazit na roh.
Obraz hry se nezměnil ani po
změně stran. Hosté útočili do
plných a domácí důsledně bránili. Že i po obrátce si zapomněli hosté střeleckou mušku v
šatně předvedl ve 47. minutě
Paluch, který ze 20 metrů provětral větve stromů nad domácí
brankou a vzápětí jej následoval
Váchal, který ze 25 metrů rovněž přestřelil. Co je to efektivita
předvedli domácí v 51. minutě,
kdy ze 22 metrů napřáhl Zabloudil, lehce tečovaný míč doplachtil přesně pod břevno Freiovy branky, aniž na něj domažlický gólman dosáhl a domácí
vedli – 1:0. Hosty inkasovaný
gól nabudil k větší aktivitě, ale
Váchalův volej ze 16 metrů domácí srazili a v 53. minutě se
ocitl Paluch proti brankáři sedleckému, ale míčem „na dlouhou nohu“ jen lehce trefil vybíhajícího domácího gólmana. Po
půlhodině hry opět vyrušil z odpolední siesty domácí veverky
střelou ze 23 metrů hostující
Rejthar a vzápětí zahodil šanci
Kubica, když Paluchovu přihrávku usměrnil hlavou z 10
metrů vedle levé Sedleckého tyče. Paluch pak znovu provětral
stromy nad domácí brankou z
tr. kopu v 63. minutě a velká
šance se hostům naskytla o minutu později, když Kubicův
centr zleva si domácí zadáci
srazili na tyč, odražený míč trefil překvapeného Bočana, odrazil se od něj a skončil vedle
pravé tyče domácí branky. V
71. minutě nastal před domácí
brankou velký závar, míč se odrazil k Váchalovi, ale ten neměl

střelecký den a jeho slabá střela
z šestnáctky byla lahůdkou pro
Sedleckého. Na druhé straně si
Frei poradil s pokusem domácího Zwettlera a vzápětí se dvěma
rohovým kopům hostů ubránili
domácí. Čtvrthodinu před koncem poslal míč z otočky z 15
metrů nad Freiovu branku domácí Hampapa a v 80. minutě
přinesla aktivita hostům konečně ovoce. Zprava nacentroval
domažlický Dufek, k hlavičce
ze 7 metrů se dostal Bočan, míč
lehce tečoval jeden z domácích
zadáků a ten skončil u pravé
Sedleckého tyče – 1:1. O dvě
minuty později zamířil volejem
ze 22 metrů, kam jinam než nad
domácí branku Janeček a na
druhé straně po špatné Brichcínově rozehrávce postupoval domácí Piha na Freiovu branku,
ale Brichcín svou chybu napravil, když zblokoval Kašparův
následný centr na roh. Ten rozehrál zprava Kašpar, na míč si
naskočil nehlídaný Bubeníček,
ale hlavou ze 12 metrů jen pohladil břevno Freiovy branky.
Domácí očividně s hrou nepospíchali a tak, když si s hlavičkou Malého poradil bez problémů Sedlecký a dobře řídící rozhodčí Holák zápas i přes ošetřování a čtyřnásobné střídání,
ukončil několik sekund před
vypršením 90. minuty zápas,
mohli projevit radost z vybojovaného bodu.
Sestava Jiskry B: Frei – Dufek, Rejthar, Zdráhal (65. Brichcín) – Váchal – Kubica (82.
Malý), Paluch, Bočan, Steinberger – Kotlan (65. Forst), Janeček.
Trenér: Ivan Major.

1. FC H. Týn - J. Domažlice, příprava 0:8

TJ klatovy - J. Domažlice

ZVVZ Milevsko - Jiskra Domažlice 5:4 (2:4)
Podle pořadí v tabulce měl
být nedělní zápas s dvanáctým Milevskem pro divizní Jiskru snadnou záležitostí.
Jenže v sestavě Chodů chybělo několik opor a navíc jim
nevyšel úvod utkání.
Už ve 3. minutě lovil gólman
Jiskry Mleziva míč ze sítě
po povedeném trestném kopu
a trefě Kuchaře. O šest minut později trestal chybu

obrany hostů aktivní Janouch. Poté následovaly minuty, kdy úřadovali gólmani.
Činil se hlavně Mleziva, který zlikvidoval tři tutovky.
Dvacetiminutovku Domažlic
odstartoval ve 23. minutě
Bahleda, který snížil na
rozdíl jedné branky. O tři
minuty později následoval jeho příkladu po trestném kopu
Mužík. V 27. minutě zařídil

obrat v utkání Šot a gólový
účet hostů v 35. minutě uzavřel opět Bahleda. „V tu chvíli byli domácí na dně a my
čekali, že už výhru udržíme," říká vedoucí týmu
Jiří Hendrych. Jenže ve druhé půli sedla na kopačky
hráčů Jiskry smůla. Domácí
snížili po nešťastně odraženém míči v 64. minutě. Pak si Mašek vy- strana 4

sloužil žlutou kartu za faul,
po němž sudí nařídil penaltu. Tu sice výtečný Mleziva zlikvidoval, ale vyrovnání domácím zařídil vlastencem Mifek. Za nerozhodného stavu v 83. minutě přeskočil vysoký balon
oba stopery Jiskry a Janouch strhl vítězství na
stranu Milevska. „Je to škoda, chtěli jsme vyhrát a pomoci Tachovu. Ale chybělo

nám několik opor a Bahleda dohrával se zraněným zápěstím," lituje Hendrych
promarněné šance na zisk bodů.
Přes prohru zůstává Jiskra
čtvrtá. V sobotu 9. května
přivítá Na Střelnici Prachatice, které remizovaly 0:0 s Třeboní. Před Jiskrou mají náskok pěti bodů. Jiskra by
měla vyhrát, protože ji dělí
pouhý bod od Strakonic. Ty

v závěru zápasu s Tachovem
uhrály remízu. Doma se teď
ale utkají s Motorletem, jenž
vévodí tabulce divize A s rozdílem jediného bodu před
svým pronásledovatelem Loko Vltavín.
Sestava Jiskry : Mleziva - Mifek,
Bublík, Tesař, P. Cihlář - Mašek, V. Rada, Mužík, Hudec - Šot (72. Janeček),
Bahleda. TrenérMilanDejmek.
VáclavTauer

Slavoj Stod - Jiskra Domažlice B 7:2 (2:0)
Tento zápas na půdě třetího
mužstva tabulky I. B třídy se
domažlické rezervě vůbec nevydařil. S domácími drželi krok do
dvou rychle inkasovaných branek ve 14. a 16. minutě a poté se
již projevil větší pohyb a důraz
domácích, kteří byli do konce
zápasu aktivnější a zaslouženě
vyhráli. K pěti ze sedmi gólů
stodským fotbalistům významně
pomohli domažličtí hráči: na 2:0
zvýšil tečí Dlouhého tr. kopu
Dufek, na 3:1 zvyšoval domácí

Dolejší z pokutového kopu za
faul Váchala, na 4:1 „namazal“
Pleiznerovi Brichcín, na 5:1
odevzdal míč váháním s rozehrávkou domácímu Hruškovi
Forst a na 7:2 upravil z tr. kopu
Dlouhý po faulu Kubici, za který viděl červenou kartu. Oslabením mužstva bylo vyloučení Palucha, když nejprve viděl žlutou
kartu za protesty a ve 44. minutě
druhou žlutou za faul ve středu
hřiště.
Za Jiskru se trefili ve 48. minutě

po Krakešově přihrávce Bočan
(2:1) a v 75. minutě po zaváhání
domácí obrany, reklamující ofsajd, snížil na 5:2 střelou z téměř nemožného úhlu v pádu
Váchal.
Sestava Jiskry B: Frei – Dufek,
Rejthar, Zdráhal (46. Neumann) – Brichcín – Bočan, Váchal, Paluch, Janeček (46.
Forst) – Krakeš, Kotlan (56. Kubica).
Trenér: Ivan Major.

Starší dorost
FK Příbram B-Jiskra Domažlice 4:1 (1:1)
Jiskra: Jarina - Mastný, Zlámal, Ouřada, Pavlíček - Ferra,
Vísner, Minařík (73'Levý),
Waldmann - Hartl, Škrabal.
O výsledku utkání se rozhodlo
ve druhém poločase,kdy hráči
Jiskry neproměnili několik vyložených šancí a naopak vyrobili několik chyb v obraně.
Už ve 3' domácí ohrozili branku Jiskry z rohového kopu,ale
Jarina hlavičku domácího hráče chytil. V 5' střílel vysoko
nad Minařík. Domácí přehráli
obranu Jiskry v 15' a ujali se
vedení - 1:0. V 25' střílel Škrabal,ale jeho střelu domácí
brankář zneškodnil. Minutu
nato vysunul Minařík Ferru,
ten přehodil brankáře - 1:1. V
35' se dostal do velké šance
Waldmann,ale střílel vedle.
Trestný kop domácích z 38' Jarina chytil. Gol do šatny měl
na kopačce Hartl, ale
strana 5 jeho střela v 42' mířila

do brankáře. Do vedení šli domácí opět v 60', když po rohovém kopu hráči Jiskry neuhlídali domácího hráče a ten z
malého vápna dal na 2:1. V 65'
už byl domácí brankář překonán, ale obránce vyrazil míč
rukou na roh a rozhodčí nechal
pokračovat ve hře. V 68' domácí stříleli těsně vedle. Po
přihrávce Ouřady se ocitl v 70'
ve velké šanci Škrabal,ale trefil přímo do brankáře. Domácí
zvýšili na 3:1 po zaváhání hostujícího golmana v 71'. Další
branku přidali v 75', když zahrávali roh a hráči nedůsledně
bránili 4-1. Hartl pak střílel v
80' vedle. Vedle branky Jiskry
šel také pokus domácích dvě
minuty před koncem.
Trenér: Brichcín.
Mladší dorost
FK Příbram B-Jiskra Domažlice 8:0 (4:0)
Jiskra: Čapský - Čipera (41'
Kalný), Jurko, Čech - Kubina,
Lešek, Kubr, Gust, Socha Liebl, Buršík (70'Švarc).

Domácí fotbalisté přehráli Jiskru jasně ve všech směrech a
zaslouženě vysoko zvítězili.
Střelu Leška z 5' domácí obrana zastavila. V 17' zahrála Jiskra ve vápně rukou - penalta 1:0. Na 2:0 zvýšili domácí ve
23'. V 25' střílel z úhlu Liebl,
ale brankář byl na místě. Liebl
se dostal do velké šance i v
30', ale trefil jen brankáře. V
32' zahrávali domácí trestný
kop a perfektně obstřelili zed
Jiskry - 3:0. Příbram uzavřela
skore prvního poločasu v 36',
když jejich útočník prošel
obranou Jiskry - 4:0.
Ve druhém poločase domácí
jasně Jiskru přehrávali a goly
ze 46' a 53' zvýšili na 6:0. Na
7:0 zvýšila Příbram svoje vedení po neodpískaném jasném
ofsajdu. V 65' vychytal domácí
útočníky Čapský. Příbram nastřelila v 67' břevno a v 77' po
akci na jeden dotek uzavřela
skore zápasu na 8:0.
Trenéři: Wolf, Pavlíček
Jaroslav Pavlíček

Výsledky mládežnických družstev

