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

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
14
14
12
12
11
10
11
11
9
9
10
10
8
4
3

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

5
3
7
9
10
9
8
10
11
8
9
11
13
10
19
22

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

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

25
25
25
25
25
25
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25

21
19
16
16
14
12
11
12
9
8
8
8
7
5
4
3

2
1
4
3
1
5
7
3
4
6
5
3
3
3
2
4

2
5
5
6
10
8
8
11
12
11
12
14
15
17
19
18

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
S.Křimice
S.Blovice
O. Nýrsko
Bezdružice
FK Žákava
Klatovy B

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
17
14
14
14
11
11
10
9
7
7
6
7
6
5
2

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

2
5
3
6
6
9
10
11
10
11
12
11
13
15
14
22

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

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

21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
20
21
21
21

16
15
14
11
11
11
8
7
7
7
6
6
3
4

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

49 : 20
50 : 17
52 : 25
45 : 41
44 : 40
47 : 37
44 : 45
37 : 43
57 : 52
40 : 31
33 : 35
30 : 36
44 : 48
38 : 44
22 : 80
18 : 56

52
50
46
40
39
38
37
37
36
35
34
34
32
31
14
9

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

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

1:2
6:0
0:1
9:2
4:2
4:1
2:2
1:2

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

Krajský přebor
87 : 22
59 : 19
75 : 23
41 : 27
50 : 35
45 : 39
35 : 30
59 : 49
30 : 42
29 : 33
42 : 52
35 : 57
27 : 67
24 : 69
35 : 65
29 : 73

65
58
52
51
43
41
40
39
31
30
29
27
24
18
14
13

I. A třída
65 : 18
53 : 24
64 : 24
48 : 29
49 : 30
48 : 39
47 : 43
45 : 39
29 : 30
32 : 55
34 : 48
24 : 30
32 : 49
28 : 50
33 : 53
14 : 84

63
54
50
47
47
38
37
34
33
28
27
26
26
22
21
7

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

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

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

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

I. B třída, sk. A
2
4
5
5
6
9
10
9
10
10
11
14
14
17

62 : 23
61 : 35
60 : 36
43 : 30
60 : 37
49 : 31
43 : 45
32 : 41
40 : 45
39 : 62
29 : 40
32 : 54
32 : 69
20 : 54

51
47
44
38
36
34
27
26
25
25
21
19
13
12

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

3:2
1:0
2:0
2:0
4:2
1:2
0:1
1:4

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

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

- Konst.Lázně
- 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
- Heřm. Huť

4:0
6:3
3:2
4:0
10 : 2
1:1
0:1

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
www.fotbal.domazlice.cz
Cena 5.-Kč

Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice

Ročník

2008/2009 * číslo
45 ze dne 22.5.2009
Přátelské
utkání* redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 23.5.2009 od 17.00 hodin

Jiskra Domažlice - Meteor Praha VIII
Hlavní rozhodčí: Milan Vrzal (Tábor)

Asistenti: Petr Kotalík (Sepekov), Michal Řezáč (Písek)
Delegát svazu: Robert Hamouz (Rakovník)
Ve 26. kole hraje Jiskra Domažlice ve Voticích
v sobotu 30.5.2009 od 17.00 hod., odjezd autobusu ve 13.30 hod.

Jiskra Domažlice - T. Prachatice 1:2 (1:0)
Po dvou utkání hraných na
hřišti soupeřů se Jiskra Domažlice představila v sobotu 9.5.2009 na domácím
stadionu, když hostila třetí
celek tabulky - Tatran
Prachatice. Domácí
ovšem do zápasu nastupovali značně oslabeni, protože k dlouhodobě zraněným Šámalovi a Vackovi, přibyli další marodi obránci Cihlář, Šmirkl
a Strejc, které na marodce doplnil záložník
Černý. Trenéru Dejmkovi nebylo v této situaci co závidět. Přesto všichni, kteří nastoupili v základní sestavě podali bojovný
výkon a nikdo nemůže říci, že by zápas odchodili. Ke konci se však s
ubývajícími silami nechali
zatlačit před své po-
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kutové území a stejně jako
v Milevsku inkasovali v samotném závěru branky,
které je připravily o všechny body.

Úvodní čtvrthodinka patřila
domažlickým, ale po Mužíkově centru nedůraznou
Bublíkovu střelu vyrazil

prachatický brankář Hrubý,
hosté míč odkopli k Maškovi, ale i jeho ránu ze 7 metrů stačil výborně Hrubý vytlačit na roh. Ten rozehrál
zleva Mužík, míč se
dostal ke vzdálenější
tyče, kde jej Tesař volejem poslal těsně vedle levé prachatické tyče. V 6. minutě srazili
hosté Maškův centr
zprava na roh, který
rozehrál Hudec, míč se
odrazil k Bahledovi,
ale tomu střela z 15
metrů nesedla a hosté
míč odvrátili. O tři minuty později zahrozili
poprvé hosté, ale s Kováčikovou střelou si
Mleziva poradil. V 16.
minutě měli první šanci hosté, když po Babkově
rohovém kopu poslal volejem míč ze 14 metrů nad
Mlezivovu branku Tobiáš.

Aktivita domácích polevila
a hosté hru postupně vyrovnali. V 18. minutě Mleziva
zneškodnil Janouškův volej
z 18 metrů a o chvíli
později musel odkopem
před dobíhajícím Červenkou zachraňovat
svoje čisté konto. Ve
25. minutě rozehrál domácí Mužík rohový kop
zleva, míč hlavou posunul Bublík a u vzdálenější tyče jej tělem srazil těsně vedle tyče Tesař. Po půlhodině hry
musel Mleziva na zem,
aby zachránil situaci
před dotírajícím Kováčikem a ve 35. minutě
domácí gólman své
mužstvo podržel, když
nadvakrát zneškodnil střelu
nehlídaného Červenky z 8
metrů, po Bednárově centru. O dvě minuty později
poslal hlavou hostující Babka obloučkem malou domů
tak nešťastně, že se k
míči dostal nejdříve
Šot a hlavou kolem vybíhajícího Hrubého z
10 metrů poslal domácí do vedení - 1:0. Ve
39. minutě prodloužil
tr. kop Mužíka domácí
Bublík hlavou jen vedle vzdálenější tyče prachatické branky a na
druhé straně si Mleziva
poradil s tr. kopem
Babky i s centrem Bednára.
V úvodu druhého poločasu
poslal Mužíkův tr. kop hlavou z 8 metrů vedle Hrubého branky Bahleda a na
druhé straně po Ryšánkově
centru mířil volejem v běhu
ze 7 metrů hostující Červenka vedle pravé Mlezivovy tyče. V 57. minutě nasměroval střílený Kaczkův
centr zleva volejem z 15
metrů nad domácí branku
Janoušek. Po hodině hry

vybojoval ve středu pole
míč domácí Mužík, postupoval s nám k brance soupeře, našel nabíhajícího

Maška, ale ten místo přihrávky před branku vystřelil a zprava ze 17 metrů
Hrubého branku přestřelil.
V 72. minutě se pěkně
uvolnil domažlický Bahle-

da, centrem našel nehlídaného Mužíka, ale jeho nedůrazný volej z 15 metrů
srazili hosté. O minutu později zahodil tutovku Bahleda, když jej do brejku poslal Mužík, ale domácí
útočník trefil ze 14 metrů
jen tělo vybíhajícího Hrubého a hosté míč odvrátili
na roh. V 77. minutě zahrozili hosté, kteří stále více
tlačili domácí před jejich
šestnáctku, ale gól dosaže-

ný Janouškem ještě pro ofsajd neplatil. O dvě minuty
později se po Ryšánkově
rohovém kopu zprava dostal míč ke vzdálenější
tyči, kde jej volejem poslal vedle bližší tyče domažlické branky Janoušek. V 81. minutě měl
se střelou hostujícího
Košíka plné ruce práce
Mleziva a na druhé straně těsně nedosáhl na
Bahledův centr zprava
nabíhající Schötterl, který byl před malým vápnem dobře bráněný. Pět
minut před koncem
vznikl po Kováčikově
centru před domácí
brankou zmatek, ale Jiskra nebezpečí ještě zažehnala odkopem. V 86.
minutě přinesl sílící tlak
hostům úspěch, když Kaczkův centr našel na pravé
straně nabíhajícího Červenku, jehož pohotovou střelu
z 10 metrů sice
Mleziva reflexivně
vyrazil, ale míč přesto doplachtil do jeho branky - 1:1. V
90. minutě se ke
střele z 15 metrů
dostal domácí Janeček, ale Hrubý míč
vyrazil a následně
jej těsně před dobíhajícím Bublíkem
zachytil. V nastaveném čase prošel snadno
rozhozenou domácí obranou po levé straně Kaczko,
centrem našel nehlídaného
Červenku, který ze 14 metrů přidal svůj druhý gól a
stav zápasu otočil na 1:2.
Sestava Jiskry: Mleziva Mifek (69. Paul), Štolka,
Tesař, Hudec - Mašek, Rada, Mužík, Bublík - Šot
(46. Schötterl, 83. Janeček),
Bahleda. Trenér: Milan
Dejmek.
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41' střílel vedle. Ve 44' a 47'
pdržel Jiskru dvěma výbornými zákroky Čapský. Na 0:5
hosté upravili v 56'. V 60' si
svým chováním ke spoluhrá-

čům a trenérům řekl o vystřídání domácí Kuráž. Hosté pak
v 65', 67'a70' přidali další branky - 0:8. V 74' upravil na konečných 1:8 krásnou střelou k

tyči domácí Kubr.
Trenéři: Wolf, Pavlíček.

Starší žáci: TJ Jiskra Domažlice - SK Smíchov 4:1 (2:1)
Ve středu 6.5. předehrávali st.
žáci "A" Jiskry Domažlice svůj
mistrovský zápas s mužstvem
SK Smíchov. Od úvodu zápasu
byli hráči Jiskry aktivnější o
čemž svědčí hned první branka
zápasu, která padla hned ve 2
min. zápasu, když po centru Z.
Štěpána se trefil P. Socha do
odkryté branky. V 15 min. po
samostatném průniku zvýšil
střelou na zadní tyč M. Škoda
na 2:0. Po tomto úvodu se však
hráči uspokojili rychlým vedením a opustili způsob hry, kterým soupeře přehrávali. Výsledkem toho bylo snížení soupeře
na poločasový výsledek 2:1 pro
Jiskru. Po důrazné domluvě v
kabině se hráči Jiskry opět vrátili k úspěšné taktice a v 52 min.
zápasu zvýšil opět P. Socha na
3:1. Jmenovaný poté spálil ještě
dvě golové příležitosti. Soustav-

ný tlak hráčů Jiskry vyústil ve
vlastní gol hostů po domácím
rohovém kopu v 69. min. zápasu. Konečný stav zápasu tak byl
4:1 pro Jiskru.
Sestava: Krásnický - Tauer,
(Kohout), Dvořák, Kalný,
Gabriel (Hamor) - Šimůnek
(Vlček), Černý, Socha, Lešek Štěpán, Škoda.
Trenéři: V. Sladký, R. Neumann.
Vedoucí mužstva: J. Dufek

měnilo. Až ve 20. minutě se po
serii střel na branku prosadil
Tomáš Hruška 1:0. Od té chvíle
Jiskra začala hrát lépe kombinačně a druhý gól na sebe nenechal dlouho čekat.Ondra Zíma
po pěkné kombinaci prošel až
před brankáře a zavěsil 2:0.
Ve druhém poločase se opakovala hra ze začátku zápasu,hráči
spíše sólovali než hráli kolektivně,a proto se nedařilo vstřelit
další branku.ta přišla až ve 53.
minutě kdy se prosadil podruhé
v zápase Ondra Zíma a upravil
na konečné skóre 3:0 pro Jiskru.
Sestava: Vrzal - Fišer (31´ Bočan ml.), Poláček, Kalný, Jandečka - Svoboda (45´Buršík
ml.) Zíma, Dufek, Jurko (27'
Major) - Stróž, Hruška (25´
Buršík st.).
Trenéři: Bočan st.,Copák st.
Vedoucí mužstva: Pepa Dufek
z Milavčí.
L. Bočan

Starší dorost
Jiskra Domažlice -FK Viktoria Žižkov 2:0 (0:0)
Jiskra: Korba - Mastný, Pavlíček, Zlámal. Jurko - Ferra, Minařík, Vísner (67'Levý), Waldmann - Škrabal, Hartl (87' Kubr).
K zisku velice důležitých bodů
pro Jiskru přispěla především
dobrá hra obranné čtveřice a
brankáře. První střelu na branku Žižkova vyslal Hartl ve 4',
ale jeho střelu brankář chytil.
V 8' se dostal do velké šance
Waldmann, ale jeho střelu
brankář reflexivním zákrokem
vyrazil. Na druhé straně pak
musel Korba ve 12' zakročit
proti střele hostů. V 19' hlavičkoval vedle branky Hartl. Hostující brankář chytil ve 27' střelecký pokus Škrabala. V 30'
pěkně odcentroval Waldmann,
ale na jeho centr nikdo nedosáhl. Hosté měli velkou šanci v
39', ale Korba je vychytal.
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tl. Vedle Korbovi branky stříleli také hosté v 71'. Jiskra se
ujala vedení v 75', když dobře
rozehraný trestný kop Pavlíčka
našel Levého - 1:0. Jiskra stupnovala svůj tlak, a v 77' Minařík 82' dával těsně vedle. Chybu hostující obrany trestal v 82'
Škrabal a zvýšil na 2:0. Škrabal střílel na branku soupeře i
v 85', ale s jeho střelou si brankář poradil. Jiskra si pak svůj
náskok bezpečně pohlídala a
zaslouženě si připsala tři body.
Trenéři: Brichcín, Palovič.

Mladší žáci: TJ Jiskra Domažlice - SK Smíchov 3:0 (2:0)
Mladší žáci potvrdili roli favorita a na domácím trávníku porazili hráče SK Smíchov 3:0,po
poločase 2:0.
První poločas se hrál plně v režii domácích, ale ti se dlouho
nemohli prosadit proti dobře
hrající hostující obraně. A když
se k tomu přidala nedůrazná a
nepřesná koncovka, skóre se ne-

Mladší dorost
Jiskra Domažlice-FK Viktoria Žižkov 0:4 (0:1)
Jiskra: Jarina - Čech, Kuráž,
Kubr, Čapský (40' Jurko) - Kubina, Gust, Lešek, Socha
(65'Švarc) - Liebl, Bláha (46'
Korba).
Mladší dorostenci v prvním
poločase velmi pozorně bránili, ale ve druhém už se projevila větší fyzická připravenost

Jaroslav Pavlíček

hostů a Ti si zaslouženě odvezli tři body. Do 30' hrála Jiskra s
favoritem vyrovnanou partii,
ale po jediné chybě nechala jít
hosty do vedení. V 35' se velmi
dobře uvolnil Liebl, ale jeho
střelu brankář vyrazil na roh.
Minutu před koncem prvního
poločasu střílel Lešek, ale i jeho střelu brankář vyrazil.
V 46' po chybě hostů střílel
střídající Korba vysoko nad.
Hosté hned z protiútoku zvýšili
na 0:2. V 51' hosté štastným
golem upravili na 0:3. Žižkov
pak neproměnil dvě vyložené
gólové šance v 56'. V 58' byl
faulován ve vápně Korba, ale
nařízenou penaltu brankář hostí Kubrovi vyrazil. Na konečných 0:4 hosté upravili po pěkné akci v 75'.
Trenéři: Wolf, Pavlíček.
Konzultanti: Sladký, Neumann.
Jaroslav Pavlíček

vrch. Nejprve rozehrál Beroušek rohový kop, míč u bližší
tyče tečoval Tauer, ale domažličtí odvrátili na roh. Ten rozehrál zprava opět Beroušek, míč
se odrazil ke Královcovi, který
volejem z 8 metrů minul pravou Pejsarovu tyč. V 62. minutě si s hlavičkou domácího
Jasana poradil Pejsar a na druhé straně další Krumlův pokus
ze 25 metrů skončil těsně nad
Paidarovou brankou. O pět minut později se k nebezpečné
střele zleva ze 17 metrů dostal
domácí Vyskot, ale Pejsar míč
vytlačil na roh. Domácí stále
ohrožovali branku hostů, ale
po Vyskotově tr. kopu hlavičkoval z 10 metrů Královec
vedle pravé Pejsarovy tyče.
Domácí se přibývajícími minutami tlačili stále více dopředu a vysunutá obrana volala
po brejcích. Jeden se domažlickým podařil v 73. minutě,
kdy poslal Krakeš dopředu Bočana, ale ten akci zakončil
střelou z otočky z 15 metrů

vedle domácí branky. Jen o
minutu později zatáhl míč po
levé straně Bočan, uvolnil se a
přihrál zpět nabíhajícímu Janečkovi, ale ten poslal volej z
10 metrů nad postřekovskou
branku. O čtyři minuty později
poslal Krakeš do vyložené šance Bočana, ten se dostal sám
proti Paidarovi, ale ze 12 metrů trefil jen tělo dobře vybíhajícího gólmana. V 79. minutě
našlápl po pravé straně domažlický Krakeš, ale místo vniknutí do šestnáctky se před ní
zastavil a poté místo přihrávky
na nabíhající spoluhráče volil
nedůraznou a nepřesnou střelu.
Domácí se snažili dostávat do
šancí centry do šestnáctky, ale
s těmi si poradil Pejsar a na
druhé straně byla domácí obrana notně děravá. V 87. minutě
se do šance dostal hostující
Krakeš, ale o míč nakonec přišel a na druhé straně se do šance dostal Závodný, Pejsar však
jeho střelu z úhlu zleva výborně vyrazil na roh. V 90. minutě

se do další vyložené šance dostal domažlický Krakeš, ale
sám proti Paidarovi střelou ze
14 metrů trefil opět pouze tělo
výborně vybíhajícího gólmana.
Ve druhé minutě nastavení
pronikl po pravé straně hostující Forst, centrem našel volného Krakeše, který však z 10
metrů zazdil další tutovku,
když trefil opět pozičně výborně hrajícího Paidara. Když pak
v 94. minutě zamířil volejem
vedle postřekovské branky Váchal, přišla v další minutě akce
domácích a nepřehledná situace před Pejsarem, k míči se
dostal Jasan, který střelou z 10
metrů srovnal na 1:1. Hosty
tak mohly dvojnásob mrzet
všechny neproměněné šance
zápasu.
Sestava Jiskry B: Pejsar - Dufek, Rejthar, Zdráhal - Paluch
(64. Krakeš), Váchal, Kruml
(93. Malý), Brichcín, Janeček Bočan, Kotlan (60. Forst).
Trenér: Ivan Major.

Výsledky mládežnického fotbalu
Starší dorost
Jiskra Domažlice - SK ZČE
Plzeň 3:1 (0:1)
Jiskra: Korba - Mastný, Zlámal, Pavlíček, Jurko - Ferra
(85'Kubr), Minařík, Vísner
(77'Levý), Waldmann - Hartl,
Škrabal.
K zisku důležitých tří bodů pro
Jiskru přispěl výborným výkonem brankář Korba, který svůj
tým podržel několika vynikajícímy zákroky.
Už ve 4' Korba musel zakročit,
když střela hostů skončila v jeho náruči. V 9' Minařík krásně
odcentroval a Škrabal, který
byl sám před brankou střílel
nad. Domácí Hartl střílel v 9' a
jeho střelu brankář vyrazil na
roh. Ve 20' střela hostů těsně
minula branku Jiskry. Ve 23'
hlavičkoval Zlámal do brankáře. Hosté zahrozili v 29', ale
jejich šanci Korba zlikvidoval.
Nejhezčí zákrok předvedl domácí brankář ve 30', když vyrazil velmi nebezbečnou střelu

hostů bravurnim zákrokem na
břevno. Hosté byli stále nebezbeční před brankou domácích,
což ukázali v 38', když jejich
střelu brankář Korba vyrazil,
ale na dorážku už nestačil 0:1.
Do druhé půle vkročila lépe
Jiskra, když po přihrávce Škrabala v 54' Ferra vyrovnal na
1:1. V 62' mohl poslat Jiskru
do vedení Pavlíček, ale jeho
bomba ze 30' skončila na břevně hostů. Další střela domácího Škrabala z 64' skončila ve
skrumáži hráčů. V 66' hosté
zahrávali trestný kop, ale Korba jejich střelu chytil. Ve veké
šanci se ocitl domácí Mastný,
který sám před brankou hostů
volil slabou střelu, s kterou si
brankář poradil. Do vedení šla
Jiskra v 78', kdy Ferra posunul
míč na Hartla a ten prostřelil
brankáře - 2:1. V 81' byl ve
vápně sražen Ferra, rozhodčí
odpískal penaltu a faulovaný
Ferra zvýšil vedení Jiskry -

3:1. Poslední šanci zápasu měl
domažlický Waldmann, ale jeho střela šla nad.
Trenéři: Brichcín, Palovič.
Mladší dorost
Jiskra Domažlice - SK ZČE
Plzen 1:8 (0:4)
Jiskra: Jarina(40' Čapský) Čech, Kuráž (60' Čipera), Jurko (40' Gust), Kalný - Kubina,
Kubr, Stauber (60' Bláha), Socha - Liebl, Lešek.
Hosté šli do vedení v 5' po
pěkné kombinaci - 0:1. V 8'
domácí faulovali ve vápně penalta - 0:2. V 12' Jarina kryl
střelu hostů.J iskra nedokázala
odkopnout míč v 19' a hosté šli
sami na bránu - 0:3. V 25' se
dostal do šance Lešek, ale jeho
pokus hosté odvrátili ke Stauberovi, který střílel nad. Na
0:4 hosté zvýšili v 36'. Domácí
Jurko střílel těsně před odchodem do kabin v 39' nad.
Začátek druhého poločasu patřil Jiskře, když Liebl v
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Jiskra Domažlice - TJ Start Bělá n.R. 1:0 (0:0)
Kdo čekal v síti posledního kdy po pravé straně pronikl
mužstva tabulky pořádný Kotlan, našel nabíhajícího
gólový příděl, byl v neděli Krakeše, ale ten volejem z
odpoledne na Střelnici zkla- 10 metrů netrefil branku
mán. Přes trvalou převahu hostů. O dvě minuty pozdědomácích, narušenou jen ji rozehrál domažlický Kruobčasnými útočnými akce- ml tr. kop ze 30 metrů, míč
mi hostů, nic nenasvědčo- hlavou přizvedl Krakeš, ale
valo tomu, že se na Střelni- nedůrazný pokus skončil v
ci utkaly první s posledním rukách brankáře Šlégla. Ve
celkem tabulky. Domácí se 27. minutě napřáhl z 20 mejen obtížně a komplikovaně trů domácí Váchal, ale trefil
dostávali na dostřel Šléglo- jen hostující obranu stejně
vy branky a když už si
šanci vypracovali, nedokázali ji proměnit. Jediný gól v síti Bělé se mohl domácím vymstít, ale
hostující Cerman podtrhl
útočnou neschopnost
hostů, když v 63. minutě
neproměnil pokutový
kop! Přesto se rezerva
Jiskry až do konce zápasu musela při útočných
výpadech Bělé obávat o
vítězství.
Ve 4. minutě našel domácí Váchal nabíhajícího jako o dvě minuty později
Krumla, ale jeho volej ze Kruml. Po půlhodině hry
20 metrů mířil vysoko. O napřáhl opět Kruml ze 22
dvě minuty napřáhl tento metrů, Šlégl míč vyboxoval
domácí navrátilec do řad k Paluchovi, ale tomu jej
béčka opět, ale jeho střelu vypíchli hosté na roh. Ten
ze 20 metrů zblokovala rozehrál zleva Paluch na
obrana hostů. V 9. minutě hlavu Bočana, který však
nacentroval zprava Váchal, minul vzdálenější tyč bělale Bočan u vzdálenější ty- ské branky a vzápětí stačili
če hlavou ze 6 metrů minul hosté srazit střelu volejem,
bližší bělskou tyč. O dvě kterou vyslal domácí
minuty později našel zpět- Kotlan ze 22 metrů. Ve 36.
nou přihrávkou Kotlan na- minutě vysunul domažlický
bíhajícího Bočana, ale tomu Váchal nabíhajícího Janečstřela nesedla a s jeho po- ka, ale ten zleva ze 13 metkusem ze 17 metrů si Šlégl rů přestřelil Šléglovu branporadil. V 18. minutě prošel ku. Do další šance se dostal
- Jiskra
Domažlice
ve 41. minutě
domácí Bopo levé straně domácí
Kotlan, zpětnou přihrávkou čan, ale po Kotlanově průnašel nabíhajícího Krumla, niku a centru zleva netrefil
ale jeho volej ze 17 metrů na malém vápně dobře míč
byl vysoký. První vylože- a akce skončila rohovým
nou šanci si Jiskra vypraco- kopem. O minutu později
strana 3 vala ve 22. minutě, našel Váchal volného

Krumla, ale jeho pohotová
střela ze 22 metrů skončila
těsně vedle pravé Šléglovy
tyče. V závěru první půle
přestřelil po Váchalově přihrávce Bočan soupeřovu
branku a Janečkova akce
skončila rohovým kopem.
V úvodu druhého dějství
zahrozili hosté a Dufek v
poslední chvíli odkopl míč
na roh před dotírajícím
Landrgottem. Domácí se za
aktivitu
dočkali
branky v 51. minutě, kdy Kotlan šel
do souboje o vysoký
míč s hostujícím
brankářem, který se
lekl střetu a k míči
se nedostal, ten se
odrazil k volnému
Krakešovi, pro kterého nebyl problém
jej zasunout z 8 metrů do odkryté branky – 1:0. O dvě minuty později se po
Bočanově centru zleva dostal k míči Krakeš, ale místo přihrávky volil kličky až
jej o míč soupeř připravil.
V 58. minutě bombu z tr.
kopu domácího Krumla vyrazil Šlégl a o chvíli později
další tr. kop téhož hráče
bělský brankář zachytil. Po
hodině hry našlápl domácí
Paluch, jeho střelu ze 20
metrů stačil Šlégl vyrazit,
ale dobíhající Kotlan jej
přes bránícího hráče, ležícího na zemi nedokázal nadvakrát nasměrovat z úhlu z
pravé strany na bělskou
branku. Domácím zatrnulo
B
v 63. minutě, kdy po jednom z rychlých protiútoků
musel „zatáhnout za záchrannou brzdu“ stopér
Rejthar a míč si postavil na
znaku pokutového kopu
zkušený Cerman. Nezahrál

jej však ideálně, Pejsar
směr míče vystihl a vyrazil
jej. V 66. minutě pronikal
k brance hostů Krakeš,
uvolnil se, ale tentokrát
místo střely ze 14 metrů
volil polovysokou přihrávku, kterou hosté odvrátili.
Totéž předvedl vzápětí domácí Kotlan, který postupoval proti Šléglovi a místo zakončení ze 12 metrů
volil nepřesnou přihrávku
na nabíhajícího Váchala a
hosté nebezpečí odvrátili.
V 67. minutě přestřelil na
druhé straně z tr. kopu domácí branku Kraml. O chvíli později hosté zblokovali
tr. kop Krumla a tentýž domácí hráč pronikl po levé
straně, odcentroval, ale nabíhající Kotlan měl k míči
daleko. V 72. minutě napřáhl nejaktivnější domácí střelec Kruml zleva z 15 metrů,
ale vzdálenější tyč bělské
branky minul. O pět minut
později namazal domácí
Váchal při rozehrávce hos-

tům, ale Pejsar včasným vyběhnutím a pádem pod nohy
nabíhajícího Landrgotta vše
zažehnal. V 78. minutě pronikl po pravé straně domácí
Kotlan, našel Krakeše, ale
jeho pokus volejem ze 14
metrů hosté srazili na roh.
Když pak Váchalův volej ze
22 metrů minul bělskou
branku, vznikl na druhé
straně závar před Pejsarem,
k odraženému míči se dostal

Žaba, ale domácí zadáci jeho střelu zblokovali. V 83.
minutě musel po druhé
žluté kartě opustit hřiště
domácí Brichcín. Pět minut před koncem zatáhl
míč domažlický Kotlan,
našel nabíhajícího Váchala, ten centrem zleva oslovil Forsta, ale jeho střelu z
úhlu zprava z 10 metrů
Šlégl zneškodnil. V 88.
minutě musel hlavou odvracet před nabíhajícím
bělským Landrgottem Rejthar a míč zachytil Pejsar.
V 90. minutě zatáhl míč
domácí Krakeš, ale místo
střely z 15 metrů přihrál nepřesně a hosté míč odvrátili.
Nepřesný tr. kop Váchala
udělal tečku za celým zápasem.
Sestava Jiskry B: Pejsar –
Dufek, Rejthar, Janeček –
Bočan, Brichcín,, Kruml,
Váchal, Paluch (74. Forst) –
Krakeš, Kotlan (90. Malý).
Trenér: Ivan Major.

FK Příbram B - Jiskra Domažlice 2:2 (0:0)
Na ligovém stadionu 1. FK Příbram U Litavky sehráli divizní
fotbalisté Jiskry utkání 25. kola. Za soupeře jim byla rezerva
místního prvoligového klubu.
Ke zraněným hráčům, kteří nenastoupili proti Prachaticím,
ještě přibyli pracovně zaneprázdnění Martin Šot a Vojtěch
Mifek. Proto byli trenéři nuceni
povolat po dvou hráčích z B
mužstva a dorostu.
Po úvodním hvizdu rozhod čího Čmuchy se hrál fotbal
bez výrazných šancí. Do první
příležitosti se dostali domácí
v 17. min. Mojdlem, ale Mleziva jeho pokus kryl. O tři minuty později dorážel Šlapák
centrovaný balon Tshiaboli a
minul levou tyč Mlezivovy
branky. Ve 23. min. se probil
domácí Srožík po levé stra-

ně a Mleziva jeho střelu vyrazil na břevno. Odražený
míč ale zadáci odkopli. Velký nápor domácích ukončila
Pencova hlavička nad branku.
Do druhého poločasu vstoupili domácí aktivně a hrozili střelbou z dálky. Udeřilo
ale na druhé straně. V 69.
min. rozehrával Mužík trestný kop a k údivu všech skončil za zády překvapeného
Rondzika. Velkou zásluhu
na tomto gólu měl Bublík,
který šikovně stínil před
brankářem - 0:1. Z následného protiútoku vyrovnal domácí Veselý, který se probil
hostující obranou - 1:1. V 79.
min. se Jiskra radovala podruhé. Mašek se dostal přes dva
hráče, nacentroval do vápna
na Bahledu, který se uvolnil

přes tři hráče a obstřelil bezmocného gólmana na 1:2. V závěru domácí vrhli všechny
síly do útoku. Jiskra pozorně
bránila, ale hlavní sudí nepochopitelně nastavil 8
min. a v 98. min. střídající
Hejdušek šťastně trefil vzdálenější roh Mlezivovy branky a vyrovnal na konečných
2:2.
Branky: 70. Veselý, 90.
(+8) Hejdušek - 69. Mužík,
79. Bahleda. Rozhotlčí: Čmucha.
ŽK:1:3. Diváků 80.
Sestava Jiskr y Domažlice:
Mleziva - Štolka (70. Zlámal),
Paul, Tesař; Steinberger (57. Palůch) - Bublík, V. Rada, Mužík, Hudec - Bahleda, Mašek (85. Bočan).
Trenér: Milan Dejmek.
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S. Postřekov - Jiskra Domažlice B 1:1 (1:0)
K okresnímu derby zajížděla
domažlická rezerva v neděli
17. května na hřiště 4. celky
tabulky - do Postřekova. Po
nepřesvědčivých výkonech lídra tabulky v posledních třech
zápasech nejel na hřiště soupeře jako jasný favorit, ale hráči
si byli vědomi, že ztráta dalších bodů by se jim mohla při
konečném účtování vymstít.
Rychlá branky je však uklidnila a po vyrovnané čtvrthodině
převzali hosté iniciativu a jen
dvě tyče a kvalitní výkon brankáře Noska, udržely domácím
pouze jednobrankové manko.
V úvodu druhé půle začali aktivněji domácí, ale Jiskra brzy
hru opticky vyrovnala. V závěru se domácí tlačili ve snaze o
vyrovnání do útoku a vysunutá
obrana byla jak
stvořená pro brejky. Bohužel domažličtí střelci dnes
mušku nenašli, neproměnili ani nejvyloženější šance a
tak přišel v nastavení trest v podobě
domácího vyrovnání.
Již ve 3. minutě zatáhl míč po pravé
straně hostující Váchal, centrem našel
Kotlana, ten míč
sklepl pro nabíhajícího Bočana, jehož přesná střela z šestnáctky k pravé Noskově tyči
znamenala vedení 1:0. Domácí
gól nepoložil, ale ze dvou rohů
nic nevytěžili Polákův centr
hosté odvrátili na roh, který rozehrál zleva Beroušek na Jasana, jehož volej ze 20 metrů
skončil vedle domažlické
branky.V 10. minutě přestřelil
Pejsarovu branku z 18 metrů
zprava Tauer a po chybě hostující obrany se o chvilku později k míči dostal Královec, ale
Pejsar pádem pod nohy nebezpečí zažehnal. Ve 13. minutě
se po prvavé straně prodral
hostující Váchal, ale na jeho
střílený centr jen o kousek brástrana 5 něný Bočan před ma-

lým vápnem nedosáhl. O minutu později si míč k tr. kopu
postavil na vzdálenost 25 metrů domažlický Kruml a vydařenou střelou orazítkoval levou
Noskovu tyč. V 16. minutě našel Váchal nabíhajícího Krumla, ale jeho volej ze 23 metrů
srazili domácí na roh. O tři minuty později napřáhl opět Kruml, míč se odrazil ke Kotlanovi, ten vyslal technikou střelu
přes hlavu, míč trefil ruku jednoho z domácích zadáků, ale
penalta se napískala. Jiskra byla v této fázi hry aktivnější, ale
nedařilo se jí v koncovce. Ve
21. minutě našel domažlický
Kotlan Váchala, ale jeho volej
ze 23 metrů minul pravou
Noskovu šibenici. O tři minuty
později musel na druhé straně

pod nohy nabíhajícímu Polákovi, aby zažehnal nebezpečí.
Ve 25. minutě našel zpětnou
přihrávkou hostující Paluch
nabíhajícího Kotlana, ale jeho
volej z šestnáctky stačil výborně Nosek vyrazit. Vzápětí se
Kotlan uvolnil centrem zprava
našel volného Krumla, ale ten
ve vyložené šanci ze 12 metrů
zleva trefil jen břevno domácí
branky. Ve 32. minutě stačil
včasným vyběhnutím Nosek
zachytit míč před nabíhajícím
Kotlanem a na druhé straně
Beroušek ze 25 metrů z tr. kopu minul Pejsarovu branku. Ve
36. minutě našel domažlický
Paluch nabíhajícího Kotlana,
ten se uvolnil kolem dvou
obránců, ale než stačil vystře-

lit, domácí mu míč odkopli. O
dvě minuty později poslal
Kotlan dopředu Bočana, ten se
dostal mezi dva obránce a střelou v pádu z 15 metrů minul
levou Noskovu tyč. Pět minut
před obrátkou vznikla před
Noskem po Paluchově tr. kopu
nepřehledná situace, ale domácí gólman byl nakonec u míče
včas. Ve 41. minutě vyslal
hostující Kruml dopředu nabíhajícího Kotlan, ten se dostal
sám proti Noskovi, měl však k
míči o půl kroku dál než by
potřeboval proto stačil vystřelit ze 14 metrů jen špičkou kopačky a trefil dobře vybíhajícího Noska. O dvě minuty později se uvolnil Paluch, ale jeho
střela ze 22 metrů mířila nad
domácí branku. Těsně před
přestávkou stačil dobře pozičně hrající Nosek odkopnout
míč před nabíhajícím Kotlanem a poté si
poradil s tr. kopem Janečka.
Do druhé půle
nastoupili aktivněji domácí a
hned ve 47. minutě se dostal
po
Jasanově
centru zprava
ke střele Beroušek, ale ze 17
metrů otřel míč jen o břevno
Pejsarovy branky. Ve 49. minutě rozehrál tr. kop ze 30 metrů domažlický Kruml, míč sice skončil těsně vedle pravé
Noskovy tyče, ale domácí gólman si o háček na síť rozbil
hlavu a musel se po ošetření
nechat odvézt sanitou. Pokud
si hosté mysleli, že s náhradním brankářem Paidarem bude
branka domácích snadněji překonatelná, brzy se přesvědčili,
že tomu tak není. V 59. minutě
pronikal domažlický Kotlan do
šestnáctky domácích, ti míč
odvrátili na roh, ale zraněný
sval domažlického útočníka
vyhnal na střídačku. Po čtvrthodině začínali mít domácí na-

Výsledky mládežnických družstev

