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

Příbram B
Kunice
FK Tachov
J.Třeboň
FK Tábor
J.Domažlice
Boheminas B
Sj.Řevnice
Mar.Votice
Hořovicko
S.Doubravka
Mal. Roudné
SK Benešov
Met.Praha
Strakonice
D.Praha B

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

M. Touškov
FK Holýšov
B. Stříbro
FC Sp. Chrást
FC Rokycany
Sj. Koloveč
Chanovice
Sl. Vejprnice
TJ Rozvadov
Rap. Plzeň
ZKZ H. Bříza
TJ Přeštice
ZČE Plzeň
TJ Klatovy
Horažďovice
SSC Bolevec

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

Sj. Stod
Nepomuk
Z. Zbiroh
Zruč
TJ Sušice
Chlumčany
Domažlice B
Příkosice
VD Luby
S. Strážov
S. Křimice
Ok. Nýrsko
S. Manětín
D. Nýřany
B. Zbůch
S. Staňkov

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
0
0

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

D. H. Týn
Dl. Újezd
Postřekov
Bezdružice
Heřm. Huť
Sp. Klenčí
Dobřany
Sp. Sulkov
Ka. Újezd
T.Chodov
Kostelec
S. Mrákov
Krchleby
Kon. Lázně

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

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

0
0
2
2
3
4
4
4
4
4
4
3
5
4
6
6

18 : 6
8:0
23 : 12
16 : 9
12 : 13
15 : 10
16 : 13
19 : 16
14 : 13
11 : 11
16 : 19
8 : 12
12 : 22
10 : 17
6 : 17
8 : 22

18
18
16
16
15
12
12
12
10
10
10
9
9
8
4
4

Kunice
S.Doubravka
SK Benešov
Strakonice
Mal. Roudné
Hořovicko
J.Třeboň
FK Tachov
Aktuální kolo :
Sj.Řevnice
FK Tábor
Příbram B
Met.Praha
Mar.Votice
D.Praha B
J.Domažlice
Boheminas B

- Boheminas B
- J.Domažlice
- D.Praha B
- Mar.Votice
- Met.Praha
- Příbram B
- FK Tábor
- Sj.Řevnice

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

- Kunice
- FK Tachov
- J.Třeboň
- Hořovicko
- Mal. Roudné
- Strakonice
- SK Benešov
- S.Doubravka

PUMA krajský přebor
2
1
0
2
2
0
0
3
3
2
1
1
1
0
2
2

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

15 : 8
14 : 10
22 : 19
21 : 12
11 : 10
17 : 12
14 : 11
15 : 12
13 : 12
12 : 12
16 : 16
12 : 12
11 : 17
7 : 25
12 : 15
14 : 23

17
16
15
14
14
12
12
12
12
11
10
10
10
6
5
5

TJ Klatovy
SSC Bolevec
ZKZ H. Bříza
M. Touškov
TJ Rozvadov
FK Holýšov
Sj. Koloveč
TJ Přeštice
Aktuální kolo :
FC Rokycany
Rap. Plzeň
FC Sp. Chrást
Sl. Vejprnice
B. Stříbro
Chanovice
ZČE Plzeň
Horažďovice

EUROFOOTBALL I. A třída
1
2
2
1
3
2
2
0
0
2
0
2
1
1
2
1

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

25 : 9
19 : 8
18 : 9
11 : 7
13 : 11
18 : 12
16 : 11
25 : 15
11 : 19
12 : 12
10 : 15
6:9
12 : 17
8 : 15
8 : 17
3 : 29

19
17
17
16
15
14
14
12
12
11
9
8
7
7
2
1

Zruč
Sj. Stod
Chlumčany
Z. Zbiroh
Ok. Nýrsko
S. Strážov
D. Nýřany
B. Zbůch
Aktuální kolo :
TJ Sušice
S. Křimice
S. Manětín
Nepomuk
VD Luby
S. Staňkov
Domažlice B
Příkosice

ROYAL I. B třída, sk. A
0
0
0
0
2
0
2
2
1
2
2
1
0
0

0
0
2
2
1
3
2
2
3
3
3
4
5
6

25 : 6
25 : 9
17 : 11
8 :9
12 : 8
9 :8
9 : 11
12 : 16
11 : 12
12 : 12
10 : 19
10 : 14
8 : 17
5 : 21

18
18
12
12
11
9
8
8
7
5
5
4
3
0

Kon. Lázně
Heřm. Huť
Postřekov
S. Mrákov
T.Chodov
Sp. Sulkov
Dl. Újezd
Aktuální kolo :
Kostelec
Dobřany
Bezdružice
Ka. Újezd
Sp. Klenčí
Krchleby
D. H. Týn

- Horažďovice
- ZČE Plzeň
- Chanovice
- B. Stříbro
- Sl. Vejprnice
- FC Sp. Chrást
- Rap. Plzeň
- FC Rokycany

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

- TJ Klatovy
- TJ Přeštice
- Sj. Koloveč
- FK Holýšov
- TJ Rozvadov
- M. Touškov
- ZKZ H. Bříza
- SSC Bolevec
- Příkosice
- Domažlice B
- S. Staňkov
- VD Luby
- Nepomuk
- S. Manětín
- S. Křimice
- TJ Sušice

0:3
1:1
3:0
6:1
1:2
3:1
0:1
1:2

- Zruč
- B. Zbůch
- D. Nýřany
- S. Strážov
- Ok. Nýrsko
- Z. Zbiroh
- Chlumčany
- Sj. Stod

- D. H. Týn
- Krchleby
- Sp. Klenčí
- Ka. Újezd
- Bezdružice
- Dobřany
- Kostelec
- Kon. Lázně
- Dl. Újezd
- Sp. Sulkov
- T.Chodov
- S. Mrákov
- Postřekov
- Heřm. Huť

2:7
3:2
1:0
1:0
1:2
1:2
4:2

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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www.fotbal.domazlice.cz
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Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice

Ročník

2009/2010 * číslo
51 ze dne 2.10.2009
Přátelské
utkání* redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 3.10.2009 od 16.00 hodin

Jiskra Domažlice - SK Benešov

Hlavní rozhodčí: Svatík Martin (Skalná)
Asistenti: Melničuk Vladim. (Plesná), Hrabovský Jak. (Luby)
Delegát svazu: Havránek Václav (Rokycany)

V příštím kole zajíždí Jiskra v neděli 11.10.2009 na hřiště SK Strakonice, kde
se hraje od 16.00 hodin, odjezd autobusu je ve 13.15 hodin od Střelnice.

J. Domažlice - Bohemians Praha B 4:2 (0:0)
V 7. Kole divizní skupiny
A hostila domažlická Jiskra
po dvou zápasech venku
ambiciozní celek Bohemians Praha 1905 B, který byl
se 12 body na 4. místě tabulky. Jiskra s 9 body patřilo 8. místo a favoritem
zápasu nebyla. Přesto
však dobrou hrou dokázala využít domácí prostředí, když byla většinu zápasu aktivnější a připsala
si zaslouženě tři body.
Prvních dvacet minut převzala iniciativu domažlická Jiskra a hned ve 2. minutě byla blízko vedoucí
branky, když Manowetzově střele z šestnáctky
tečoval hostující Kolísek
míč do břevna vlastní branky, ale ten se odrazil zpět
do pole a hosté jej odkopli.
O tři minuty později se pěkně uvolnil domácí Leitl, ale
jeho ostrý centr stačili hosté
strana 1 odvrátit na roh.

Když pak v 10. minutě těsně nedosáhl na Manowetzův centr zleva nabíhající
Bahleda, dostal se po míči s
hloubi pole do vyložené

šance na druhé straně Bartek, ale jeho střelu ze 12
metrů Mleziva výtečně nadvakrát zneškodnil. Když si
s tr. kopem Cihláře poradil
hostující brankář Marek a
Bahledova střela byla sra-

žena, přišla 17. minuta kdy
domácí Bárta nacentroval
zleva, míč přiťukl Dochtor
k Bahledovi, který se uvolnil a střelou z 15 metrů k
levé Markově tyči otevřel
skóre – 1:0. O tři minuty
později rozehrál tr. kop
Bublík nad pražskou
branku a Mužíkův rohový
kop skončil v rukavicích
gólmana Bohemians.
Hosté se postupně stále
více dostávali do hry, ale
centr Květoně i střela Slezáka skončily na tělech
domácích zadáků. Ve 28.
minutě rozehrál tr. kop
domácí Mužík, na míč
nejlépe naskočil Bublík,
ale z malého vápna jen
těsně minul levou Markovu
tyč. Po půlhodině hry si
svoji slabou chvilku vybral
domažlický brankář Mleziva, který nejprve výkopem
namazal hostujícímu Adamovi, který si míč narazil s

Bartkem a vzápětí nachytal
domácího gólmana na
švestkách, když jej ze středového kruhu perfektně
přeloboval – 1:1. V této fázi zápasu se hrálo vyrovnaně, ale Strejcův volej ze 20
metrů skončil kousek
vedle pražské branky a
na druhé straně napřáhl
ze 25 metrů Augustín a
Mleziva s námahou vyrazil míč na roh. Ten rozehrál Pavlík, ale s hlavičkou Bartka si Mleziva poradil. Deset minut
před obrátkou našel Bahleda zleva u vzdálenější tyče domácího Leitla,
jeho centr přuťukl Mužík zpět na Monowetze,
ten si udělal kličku a
střelou z šestnáctky, kterou otřel o pravou Markovu tyč, poslal domácí
opět do vedení – 2:1. Branka domácí opět „nakopla“ a
ti měli do poločasu více ze
hry. Ve 37. minutě zakončil
svoji pěknou akci Bárta
střelou z 20 metrů, kterou
hosté srazili na roh, o minutu později si s centrem Bahledy zprava poradil Marek, který musel následně
vyboxovat Strejcův centr
zprava, snášející se pod
břevno jeho branky. Rohový kop rozehrál zleva Mužík, ale Dochtorova hlavička u bližší tyče usměrnila
míč jen podél soupeřovy
branky. Ve 41. minutě odcentroval zleva domácí
Strejc, našel nabíhajícího
Bublíka, ale jeho volej mířil
jen do náruče brankáře
Marka. V samotném závěru
poločasu kontrovali hosté,
ale Květoňův centr zleva
srazil Strejc na roh, poté si
s dalším rohovým kopem
soupeře domácí poradili a
střela Adama z 22 metrů
byla sražena opět na roh.

Prvních 20 minut druhého
poločasu se hrál vyrovnaný
fotbal, hosté předváděli, že
jsou technicky dobře vybavení a domácí jakoby chytali druhý dech. Mleziva
musel na zem, aby uklidil

míč před nabíhajícím Květoněm a na druhé straně
zneškodnil Manowetzův
volej z 22 metrů hostující
brankář Marek. Poté na Císařův centr nedosáhl hostující Bartek a centr Augustína zleva vyboxoval Mleziva. V 59. minutě vznikla
před domácí brankou nepřehledná situace, ale domažličtí včas míč odkopli.
O tři minuty později se nebezpečně uvolnil pražský
Pavlík, ale jeho střelu zprava stačili domácí zblokovat
na roh. V 65. minutě poslal
nádherně míč za obranu
hostů Dochtor, nabíhající
Leitl si v rychlosti obhodil
vybíhajícího brankáře Marka, ale míč směřující k jeho
pravé tyči dostihl jeden z
hostujících zadáků a před
dobíhajícím Leitlem jej ve
skluzu z brankové čáry odvrátil. Hosté se ubránili i po
následném závaru před svojí brankou. Když si pak na
druhé straně Mleziva poradil s Pavlíkovým centrem,

přišla 71. minuta, kdy míč
po Mlezivově výkopu prodloužil jeden z hostů hlavou, nabíhající Bahleda vyhrál souboj s hostujícím
obráncem, sám proti Markovi opět nezaváhal a střelou ze 12 metrů k levé
tyči zvýšil na 3:1. Hosté
však zbraně nesložili a
tak musel Mleziva nejprve na zem, aby sebral
míč před Bartkem a posléze zamířil hlavou z 10
metrů těsně nad domácí
branku Barros. Mleziva
zneškodnil i centr Pavlíka a na druhé straně po
Mužíkově centru zleva
hlavičkoval z 8 metrů
domácí Hulina těsně
vedle Markovy levé tyče. Vzápětí rozehrál rohový kop zprava Mužík,
míč se odrazil k Manowetzovi a jeho volej ze 23 metrů směřující k pravé tyči
Marek výtečně vytlačil na
roh. V 85. minutě našel
Manowetz přesnou přihrávkou nabíhajícího Hulinu,
ten se ocitl sám proti Markovi a střelou z 15 metrů k
levé tyči zvýšil na 4:1. Domácí poté lehkomyslně
stratili u soupeřova rohového praporku míč, ten dostal
do běhu Kavka, centrem
zprava našel volného Barrosa, jehož střelu z šestnáctky tečoval nešťastně Šácha
Mlezivovi do protipohybu –
4:2.
Branky: 16. a 72. Bahleda,
34. Manowetz, 86. Hulina 30. Adam, Rozhodčí: Bacík, ŽK: 2:2, Diváků: 510
Sestava Jiskry: Mleziva –
Strejc, Šácha, Bublík, Cihlář (54. Hulina) – Bárta,
Manowetz, Mužík, Leitl –
Bahleda (86. Herák), Dochtor (83. Hartl).
Trenér: Libor Žák.
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vstřelení gólu nezúročili. Naopak Jiskra po rychlých brejcích mohla strhnout vedení na svoji stranu,
ale Ivan Major ani Lukáš Svoboda svá sóla neproměnili. Až v 55. minutě po úniku Lukáše Svobody
na pravé straně a jeho centru do šestnáctky domácích se prosadil Patrik Dufek a Jiskra vedla 2:1. V
60. minutě poté prokličkoval do vápna domácích opět Patrik Dufek a po jeho odražené střele se prosadil podruhé v zápase Ivan Major 1:3. Hráči Jiskry tak vezou z Nýrska důležité vítězství 3:1.
Sestava: Čížek - Buršík, Kalný, Bočan, Janoušek (31´Braun) - Svoboda, Hojda, Dufek, Šrámek
(45´Meziva) - Čadek (25´Šinál), Major.
Trenéři: L.Bočan, F.Copák. Vedoucí týmu: Pepa Dufek z Milavčí.
L. Bočan
Starší žáci: J. Domažlice - B. Stříbro 9:0 (2:0)
Ve čtvrtém kole přivítali st. žáci "A" Jiskry Domažlice na domácím hřišti mužstvo Baníku Stříbro.
Soupeř v předchozích kolech ještě neprohrál, obdržel pouze 2 branky a v tabulce figuroval na 3. místě. Vzhledem k tomu, že zápas se odehrával na hřišti s umělým povrchem, které má menší rozměry,
jsme věděli, že nás nečeká lehký zápas. Hráči byli nabádáni k velké aktivitě již od soupeřových
obránců a ke hře po stranách hřiště. Hráči dané úkoly splnili beze zbytku a výsledkem bylo až nečekaně vysoké skóre. Důležitými okamžiky 1. poločasu byly dvě rychlé branky a to ve 3. min. po vysunutí D. Stróže Z. Štěpánem - prvně jmenovaný otevřel skóre zápasu 1:0 a v 5 min. T. Linkeš našel
přesnou přihrávkou D. Konrádyho a ten zvýšil na 2:0. Tímto výsledkem skončil 1. poločas i přes několik našich gólových šancí, které hráči nedokázali proměnit. Ve 2. poločase ve 38. min. K. Hamor
vystihl rozehrávku soupeře a po samostatné akci zvýšil na 3:0. V 51. min. O. Černý přesně našel nabíhajících T. Linkeše a ten zvýšil na 4:0. O čtyři minuty později vysunul O. Černý Z. Štěpána, který
upravil na 5:0. V 59. min po faulu na D. Stróže zvýšil z PK na 6:0 kapitán mužstva D. Lešek. V 66.
min. po kombinaci Hamor-Linkeš-Štěpán posledně jmenovaný upravil na 7:0. V posledních dvou
minutách zápasu po kombinaci útočníků Z. Štěpána a T. Linkeše posledně jmenovaný upravil dvěma
brankami na konečných 9:0. Hráče je třeba pochválit za aktivní přístup po celý průběh zápasu a za
plnění taktických pokynů.
Ještě před začátkem utkání předaly fanynky st. žáků kapitánovi a celému mužstvu maskota týmu,
kterým se stala medvědice "MONIKA", která bude hráče doprovázet na každém jejich utkání.
Sestava: Krutina - Šimůnek, Dvořák, Lešek, Kohout - Konrády (Maštalíř), Hamor, Černý, Linkeš Štěpán, Stróž.
Branky: Linkeš 3, Štěpán 2, Stróž, Konrády, Hamor, Lešek.
Trenéři: V. Sladký, R. Neumann. Vedoucí mužstva: J. Dufek.
R. NeuVýsledky předchozího kola soutěží mužů - divize: FK Tachov-Kunice 0:0, Sj.Řevnice-J.Třeboň
1:2, FK Tábor-Hořovicko 1:0, Příbram B-Mal. Roudné 4:0, Met. Praha-Strakonice 0:1, Mar.
Votice-SK Benešov 0:1, D. Praha B-S.Doubravka 1:6 , J.Domažlice-Boheminas B 4:2.
Krajský přebor:
TJ Přeštice-TJ Klatovy 2:0, FC Rokycany-Sj. Koloveč 4:3, Rap. Plzeň-FK Holýšov 1:0, FC Sp.
Chrást-TJ Rozvadov 3: 0, Sl. Vejprnice-M. Touškov 1:1, B. Stříbro-ZKZ H. Bříza 2:6, ChanoviceSSC Bolevec 2:1, ZČE Plzeň-Horažďovice 2:0.

Vedení fotbalového oddílu TJ Jiskra Domažlice se smutkem
oznamuje, že řady domažlických příznivců opustil jeden z nejvěrnějších. Ve středu 9.9.2009 po dlouhé a těžké nemoci dotlouklo
srdce obětavého funkcionáře, který věnoval své životní lásce fotbalu, obrovskou část svého života - pana Oldřicha Goly.
Více než 20 let mimořádně obětavě působil v různých funkcích
ve vedení fotbalového oddílu a když řady funkcionářů opustil,
zůstal jedním z nejvěrnějších příznivců, který nevynechal jedinou
příležitost, aby mohl "své mužstvo" z tribuny povzbuzovat.
Domažlický fotbal jeho odchodem ztrácí mimořádnou osobnost,
která se do historie tohoto krásného sportu zapsala tím nejlepším
způsobem - obětavostí, skromností a ochotou pro
fotbal obětovat téměř cokoli.
Čest jeho věčné památce!
Funkcionáři oddílu, hráči a všichni skuteční příznivci
domažlického fotbalu.
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Starší dorost: J. Domažlice - T. Prachatice 0:0
Jiskra: Korba - Pačesný, Waldmann, Brychcín, Černý - Škrabal, Hošek, Minařík (83' Ouřada), Levý - Braun(46'Husník), Havlíček.
Ve vyrovnaném zápase neproměnili obě mužstva ani ty nejvyloženější šance a tak se nakonec o body rozdělili.
První střelu na brankáře hostí vyslal ve 4' Levý,ale ten ji vyrazil na roh.Ve 14' střílel Havlíček nad.
Hosté nebezbečně stříleli z dálky v 20'.V 22' Havlíček střílel do brankáře.Brankář Korba výborným
zákrokem podržel domácí v 25' a dvě minuty poté musel opět vyrážet střelu hostů na roh.V 30' hlavičkoval Braun těsně vedle.Hostující golman vyrazil Škrabalovu střelu z 41' na roh.Těsně před odchodem do kabin střílel Waldmann po rozehraném trestném kopu vedle.
Druhý poločas nepřinesl ani od jednoho mužstva nic nového a tak se pokračovalo v zahazování i
těch nejvzloženějších šancí.V 60' Škrabalovu střelu brankář chytil.Havlíčkova přízemní střela ze
64' šla vedle V 72' hosté ve velké šanci také branku netrefili.Asi do největší šance zápasu se dostal
v 90' Havlíček ,ale jeho střelu z malého vápna brankář vyrazil na roh.V nastaveném čase kopali domácí tři rohy za sebou ,ale ani z jednoho se jim skorovat nepodařilo.
Trenéři: Brichcín, Pavlíček.
Jaroslav Pavlíček
Mladší dorost: J. Domažlice - T. Prachatice 1:0 (1:0)
Branka: Loki.
Sestava: Oulík, Černý (41´Bláha), Čadek, Kohout, Gust, Socha, Čipera, Jílek, Loki (66´Čapský),
Čech (20´Malík).
Trenéři: Forro, Steinbrucker.
Jiskra začala utkáni náporem ale bez nějakých výrazných šancí. V 15´zahrál jeden z hostujícich
obránců v pokutovém území rukou ale nařízený pok. kop D. Gust neproměnil. Jiskru to však nabudilo k větší aktivitě a ve 20' po krásné kombinační akci poslal Jiskru do vedení hlavou Loki. Poté se
hra vyrovnala, ale ani jedno mužstvo si do konce poločasu žádnou větší šanci nevypracovalo. I druhý poločas začala aktivnějí Jiskra ale bez výraznějších šancí. Asi od 15´začali přebírat iniciativu
hosté a vytvářeli si šance ale ani ty nejvyloženější nedokázali proměnit. Bohužel k většině šancí se
dostali po neuvěřitelných chybách domácích hráčů. Jiskra tak s velkým štěstím poločasové vedení
udržela.
Forro F.
Starší žáci: O. Nýrsko - J. Domažlice 0:6 (0:1)
Ve třetím kole zavítali hráči Jiskry na hřiště Nýrska, které doposud rovněž neprohrálo stejně jako
Jiskra. Tým Nýrska se od začátku zápasu prezentoval výborně organizovanou obranou se snahou o
kombinační hru. I přesto si hostující Jiskra vytvořila stálý tlak a vytvářela si řadu příležitostí ke
vstřelení branky. V 9. min. po úniku Z. Štěpána po levé straně jeho centr zakončil J. Kohout a Jiskra vedla 0:1. Tento výsledek vydržel až do konce poločasu i přes golové příležitosti D. Konrádyho
a D. Stróže.
Nástup do druhého poločasu se hráčům Jiskry vydařil když ve 46. min vybojoval O. Černý vestředu
hřiště míč a vysunul Z. Štěpána - 0:2. O deset minut později po rohovém kopu D. Leška vstřelil gol
Jiskry opět Z. Štěpán 0:3. V 62. min po příhrávce M. Buršíka vstřelil svůj třetí gol opět Z. Štěpán 0:4. O čtyři minuty později po krásném uvolnění T. Linkeše Černým prvně jmenovaný přeloboval
brankáře a stav se zvýšil na 0:5 pro Jiskru. V 68 min po akci Z. Štěpána tento předložil míč M. Buršíkovi a ten pohodlně zakončil do prázdné branky a uzavřel skore zápasu na konečných 0:6 pro Jiskru Domažlice.
Sestava: Krutina, Šimůnek, Dvořák, Lešek, Vlček (Maštalíř), Kohout (Linkeš), Hamor, Černý,
Konrády, Štěpán, Stróž (Buršík).
Branky: Štěpán 3, Kohout, Linkeš, Buršík.
Trenéři: V. Sladký, R. Neumann. Vedoucí mužstva: J. Dufek.
L. Bočan
Mladší žáci: O. Nýrsko - J. Domažlice 1:3 (1:1)
I mladší žáci sehráli 3. kolo krajského přeboru na půdě rivala z Nýrska a vybojovala cenné vítězství
3:1 po poločase 1:1.
Po domácí remíze s Rokycany 1:1 si chtěli mladší žáci spravit chuť vítězstvím v Nýrsku, a to se jim
i po rozpačitém začátku povedlo.
Na začátku 1. poločasu mělo více ze hry hráči Nýrska, kteří zle zatápěli obraně Jiskry a ve 3. minutě šli do vedení, když se po standartní situaci dostal k odraženému balonu domácí útočník a prostřelil Honzu Čížka v brance hostů - 1:0. Jiskra od této chvíle začala hrát aktivněji a do konce poločasu
přišly dvě obrovské šance. Tu první v 16. minutě Ivan Major s přehledem proměnil, když zakončill
samostatný nájezd na brankáře domácích, druhou šanci na změnu skóre měli krátce po sobě Jirka
Šrámek a Libor Bočan, ale ani jeden z nich neprostřelil domácího gólmana. A tak se odcházelo za
stavu 1:1 do kabin.
Na začátku druhé půle zatlačili domácí hosty opět před jejich branku, ale tentokrát tlak ve
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Senco
Doubravka
- Jiskra -Domažlice
2:0 (1:0)
Senco
Doubravka
J. Domažlice
Napínavé derby se v rámci
sedmého kola divizní skupiny A odehrálo na plzeňské Doubravce, kam zajížděla domažlická Jiskra. Ta
v sestavě nadále postrádala
zraněného Jiřího Šámala a
Michala Tesaře.
„Trochu uklidňující byla
přítomnost Lukáše Paula na
lavičce. Lukáš se po zranění pomalu vrací a doufám,
že ho fanoušci už brzy budou moci vidět v sestavě,"
dodal k sestavě sportovní
ředitel Jiskry Domažlice
Rudolf Špoták.
Utkání začalo v rychlém
tempu. Už v 5. minutě přišel střet domácího Nováka
s Bahledou ve vápně. „Bohužel se penalta, která podle mého názoru měla kopat,
nekonala,“ řekl k verdiktu
rozhodčího Hlaváče Špoták. Domažličtí se ale nevzdali a pokračovali v tlaku. Po půlhodině hry ale
přišel gól ze strany Doubravky. Vaigl našel Saláka a
jeho centr poslal Švec hlavou do branky - 1:0.

„Místo abychom si i nadále
hráli svoji hru, tak jsme se
podřídili stylu Doubravky.
Prohrávali jsme hlavičkové
souboje a právě to přineslo
první gól, kdy nepokrytý
Švec dokázal z malého vápna vsítit branku," popsal
hru a následnou změnu skóre Rudolf Špoták. Jednobranková prohra domažlické hráče dohnala k lepšímu
výkonu, ale i přes několik
šancí Bublíka, Manowetze
nebo Bahledy se do konce
poločasu skóre nezměnilo.
Druhou půli Jiskra nastartovala tlak, který si udržela
skoro celou pětačtyřicetiminutovku. „Hráli jsme skvěle
kombinačně, ale naše akce
vždy končily dlouhým nákopem k bráně Doubravky,
kde čekala domácí obrana,
která akci zlikvidovala," řekl ke hře Špoták a pokračoval: „Náš styl hry domácím
pomáhal při rychlých brejcích, na které jsme pomalu
reagovali. Z jednoho takového jsme obdrželi i druhou
branku." V 68. min. Vaigl

uvolnil Šimra a jeho střela
rozvlnila síť podruhé - 2:0.
Jiskra i tak nic nevzdala a
přidala na tlaku. Z toho ale
nic nevytěžila. Až v poslední minutě utkání mohla snížit, ale tutovku vychytal
Míčka. „Myslím, že tým do
toho moc nedal. chybělo
mu takové to fotbalové
"srdíčko"," krátce zhodnotil
výkon Špoták a pokračoval: „Trochu nás zaskočila
velká fanouškovská podpora našeho klubu. Chvilkami
jsme si připadali jako na
domácí půdě. O to víc nás
mrzí prohra, kterou jsme
utržili a v dalším kole musíme vyhrát z Benešovem.
Nic jiného nám nezbývá."
Branky: 32. Švec, 68. Šimr.
Rozhodčí: Hlaváč. ŽK:1:2.
Diváků: 400.
Sestava Jiskry Domažlice:
Mleziva - Strejc, J. Šácha,
Bublík, Bárta - Leitl (76.
Zb. Černý), Manowetz,
Mužík, Hulina (50. Mifek) - Bahleda, Dochtor
(80. Hartl).
Trenér: Libor Žák.

Jiskra Domažlice B - Čech. Příkosice 4:3 (0:0)
Rezerva Jiskry hostila v 7. kole na svém hřišti celek Čechie
Příkosice, který nadělil v minulém kole Staňkovu „desítku“
a přestože byla většinu zápasu
aktivnější, její vítězství se rodilo velmi těžko a skóre bylo
jako na houpačce.
Ve vyrovnané první čtvrthodince měli první šance hosté,
když nejprve v 5. minutě, po
akci Šticha musel na zem Frei,
aby míč vyrazil, ten se dostal k
Novákovi, ale jeho střela zleva
z 10 metrů o kousek minula
domažlickou branku. O čtyři
minuty později se do vyložené
šance dostal příkosický Komanec, ale sám proti Freistrana 3

ovi ze 12 metrů zleva trefil jen
tělo dobře vyběhnuvšího gólmana, který poté odražený míč
zachytil. Když v 10. minutě na
Vlčkův tr. kop těsně nedoskočil hostující Komanec, napřáhl
z otočky na druhé straně Hartl,
ale volejem z 8 metrů minul
levou Vaníkovu tyč. Po čtvrthodině hry sebral pádem pod
nohy nabíhajícího příkosického Komance v poslední chvíli
míč brankář Frei, který měl v
17. minutě štěstí při střele Hrubého ze 25 metrů, která orazítkovala břevno jeho branky.
Domácí sice opticky hráli vyrovnanou hru, ale jejich ofenzíva nebyla tak nebezpečná. V

18. minutě se ke střele z otočky dostal domácí Mifek, ale
zleva ze 14 metrů minul bližší
tyč soupeřovy branky. Domácí
postupně začínali mít více ze
hry a hned v následující minutě po Herákově centru zprava
sebral jen těsně před nabíhajícím Kubicou míč brankář Vaník. Ve 21. minutě se centr domácího Heráka odrazil ke Kubicovi, který volejem ze 23
metrů zamířil vysoko. O dvě
minuty později vybojoval míč
Hartl, našel Bočana, ale jeho
slabá střela z 9 metrů Vaníka
nepřekvapila. Ve 25. minutě
rozehrál tr. kop ze 23 metrů
domažlický Kubica, ale Vaník

stačil míč přizvednout na břevno své branky, ten se odrazil k
Bočanovi, jehož volej ze 13
metrů zleva Vaník reflexivně
vyrazil. Hostující gólman si poté poradil i se střelou Kubici z úhlu zleva a následný
pokus Dufka skončil vysoko.Když ve 37. minutě stačil Vaník vyboxovat míč
před Kubicou, bylo to v
první půli vše.
Úvod druhého poločasu
znamenal změnu skóre,
když ve 46. minutě našel
Mifek centrem Heráka, jehož vydařený volej z 15
metrů skončil v síti – 1:0.
Domácí se však dlouho z
vedení neradovali, protože
už v 51. minutě se dostal
po dlouhém centru k hlavičce
hostující Štich a z 5 metrů
srovnal na 1:1. Než se stačili
domácí otřepat, inkasovali v
56. minutě podruhé, když se po
Lisého centru prosadil hlavou
zblízka u vzdálenější tyče Nový – 1:2. Domažličtí se však
nevzdali a dál se hnali do ofenzívy. Z trestných kopů se ne-

prosadili Kubica, poté ani Mašek a Janečkova střela ze 20
metrů směřovala přímo do Vaníkovy náruče. Agilní Janeček
se dočkal v 64. minutě, když

přímo z rohového kopu zatočil
míč do příkosické sítě – 2:2.
Poté hosté na chvilku ovládli
hru, ale víc než dva rohové kopy a následnou hlavičku Nového nad branku z toho nevytěžili. V 76. minutě zamířil volejem z šestnáctky nad příkosickou svatyni domácí Bočan a
stejně se vedlo o chvilku poz-

ději z tr. kopu Herákovi. V 80.
minutě na Janečkův tr. kop těsně nedosáhl nabíhající Bočan,
ale domácí se branky dočkali
vzápětí, když po Janečkově
přetaženém rohovém kopu vrátil za vzdálenější
tyčí míč hlavou před
branku Neumann a Hartlův volej z 9 metrů znamenal vedení 3:2. To trvalo jen čtyři minuty,
kdy hostující Novák rozehrál tr. kop zleva na
zcela volného Votípku,
který u vzdálenější tyče
hlavou pohodlně srovnal
na 3:3. Domácí však ani
tentokrát nesložili zbraně a v 89. minutě zakončil průnik po pravé straně Kotlan přesným centrem na
nabíhajícího Janečka, který volejem ze 7 metrů uzavřel skóre
na 4:3.
Sestava Jiskry B: Frei – Dufek
(41. Janeček), Ferra, Neumann,
Mifek – Mašek, Vizner, Bočan
(86. Kotlan), Kubica (61.
Rojt) – Herák (90. Krakeš),
Hartl.
Trenér: Ivan Rybár.

Sj. Stod - Jiskra Domažlice B 1:1 (1:0)
Rezerva Jiskry Domažlice rozhodně nejela na půdu vedoucího Slavoje Stod v roli favorita
a když v jejím kádru nastoupili
pouze dva hráči z širšího kádru
A mužstva (Herák a Mašek),
nebylo mnoho příznivců, kteří
by věřili v zisk bodů.
To potvrdil i celý první poločas, kdy byli domácí aktivnější
a zaslouženě se ujali po půlhodině hry vedení. Když se jim
pak svůj náskok nepodařilo
zvýšit, přišla vyrovnaná druhá
půle a v ní nakonec deset minut
před koncem o vedení přišli díky trefě Janečka. V závěru se
pak obě strany snažily strhnout
vítězství na svou stranu, ale gól
již nepadl.
Po úvodním oťukávání zahrozili domácí poprvé v 7. minutě,
kdy po Hermanově centru střílel volejem zleva Košťál, ale
Frei byl na místě. O dvě minuty
později si hosté poradili s centrem Dlouhého a na druhé stra-

ně po tr. kopu Ferry se ke střele
volejem dostal Herák, ale zleva
z šestnáctky Čermákovu branku přestřelil. V 17. minutě se
ke střele dostal domažlický
Krakeš, ale jeho slabý pokus z
18 metrů Čermáka ohrozit nemohl. Ve 20. minutě se po přehození domažlické obrany dostal do šance domácí Bachroň,
ale jeho branka nebyla pro ofsajd uznána. O dvě minuty později musel Frei vyběhnout, aby
odkopem uklidil míč před nabíhajícím domácím Hruškou a ve
26. minutě se do dobré šance
dostal domácí Hruška, který šel
sám proti Freiovi, místo zakončení však zvolil přihrávku a
hosté míč tečovali a ten skončil
ve Freiových rukavicích. Ve
28. minutě odvrátili domácí
Bočanův centr na roh, ale o dvě
minuty později se již sadští
mohli radovat. Trestný kop rozehrál z 25 metrů Košťál, míč
vyrazil brankář Frei k Bachro-

ňovi, který se uvolnil a střelou
ze 14 metrů k pravé Freiově tyči poslal domácí do vedení –
1:0. O čtyři minuty později měli domácí další dobrou příležitost ke skórování, ale Bachroňovu střelu z úhlu ze 12 metrů,
po samostatném průniku po levé straně Frei výborně vyrazil
na roh. Hostující gólman prokázal své kvality i ve 36. minutě, kdy se před šestnáctkou
pěkně uvolnil stodský Dlouhý a
jeho střelu vytlačil na další roh.
Když pak pět minut před obrátkou zamířil domácí Bachroň z
šestnáctky vedle pravé domažlické tyče, vybojoval ve středu
hřiště míč hostující Mašek, prošel po pravé straně kolem dvou
soupeřů až do vyložené šance,
kterou však zakončil střelou z
15 metrů nad Čermákovu branku. Minutu před přestávkou si
tentýž domažlický hráč svoji
akci zopakoval, ale jeho střelu
z úhlu z 18 metrů ten- strana 4

tokrát brankář Čermák vyrazil.
Hned vzápětí se však Maškovi
podařil třetí podobný průnik
po pravé straně, ale jeho sólo
zakončené nedůraznou střelou
se snažil usměrnit Krakeš, stojící v ofsajdu.
V úvodu druhého poločasu byl
po průniku do šestnáctky tvrdě
atakován domažlický Kubica,
ale Snášelův zákrok rozhodčího Kostelníka nechal klidným.
O chvilku později zatáhl Kubica míč po levé straně, ale je
centr domácí odklidili na roh.
Ten rozehrál zleva Paluch, ale
Maškova hlavička u bližší tyče
minula Čermákovu branku. V
52. minutě tečoval další Paluchův centr Herák a míč sebral
domácí gólman Čermák. Hosté
se dočkali branky v 53. minutě, když po Bočanově vysunutí
dopravil míč do sítě Kubica,
ale pro avizovaný ofsajd se
skóre neměnilo. Hosté byli v
této fázi hry aktivnější a v 62.

minutě provedl domažlický
Mašek jeden ze svých průniků
tentokrát po pravé straně, našel
nabíhajícího Heráka, ale míč
mu nedal ideálně a tak jeho
pohotovou střelu z 8 metrů vyrazil vybíhající Čermák. Poté
si s tr. kopem Janečka poradil
domácí gólman a na druhé
straně musel v 70. minutě ven
z branky Frei, aby odvrátil míč
před nabíhajícím Hruškou.
Vzápětí se ke střele zprava ze
22 metrů dostal stodský Dlouhý, ale minul vzdálenější domažlickou tyč. Hosté však šli
dál za vyrovnáním a v 73. minutě k němu byli blízko, když
po Paluchově rohovém kopu
poslal míč hlavou Mašek kousek vedle levé Čermákovy tyče. O chvilku později vznikl
před domažlickou brankou závar, míč se dostal ke Košťálovi, ale jeho střelu ze 22 metrů
Frei vytlačil na roh. Deset minut před koncem se hostům

aktivita konečně vyplatila,
když v rychlém protiútoku poslal Bočan dopředu nabíhajícího Janečka, ten se po levé straně dostal do šestnáctky a z 15
metrů prostřelil vybíhajícího
Čermáka – 1:1. Když pak domažlický Herák volejem přestřelil domácí branku, tentýž
hráč ve výborné pozici nezpracoval Janečkovu přihrávku
zleva, jen deset metrů před
Čermákem a na druhé straně
Bouřovu střelu z úhlu zprava
vyrazil Frei zpět k Bouřovi a
následný pokus hosté zblokovali, bylo to v zápase dobré
úrovně vše a body se trochu
překvapivě dělily.
Sestava Jiskry B:
Frei – Dufek, Neumann, Ferra,
Rojt – Mašek (83. Kotlan),
Vísner, Bočan, Kubica (64. Janeček) – Herák, Krakeš (46.
Paluch).
Trenér: Pavel Červený.

Výsledky mládežnických družstev

Starší dorost: SK Benešov - Jiskra Domažlice 3:0 (1:0)
Jiskra: Korba - Pačesný, Waldmann, Brychcín, Jurko - Škrabal, Husník (46' Braun), Hošek, Minařík - Levý, Havlíček.
Jikra si v zápase vytvořila spoustu šancí, ale gol opět vstřelit nedokázala.
Ve 13' se dostal ke střele Havlíček, ale jeho střelu zblokovala domácí obrana. Dobrým zákrokem se
blýskl Korba v 15', kdy vyškrábl střelu domácích na roh. Ve 22' po pěkné kombinaci Husník střílel
nad. Další výborný zákrok si připsal Korba ve 27', když zlikvidoval samostatný únik domácího
útočníka. V 31' Jiskra neuhlídala ve vápně domácího hráče a ten otevřel skore zápasu - 1:0. Škrabalův pokus z 36' minul branku domácích.
Do druhého poločasu vstoupili hráči Jiskry velmi aktivně a hned v 46' nastřelil Levý hlavou břevno
a v zápětí další jeho střelu brankář domácích zneškodnil. V 49' střílel nad Minařík. Po pěkné akci
Minaříka s Hoškem střílel posledně jmenovaný těsně vedle. Po velkém tlaku Jiskry se potvrdilo
heslo " nedáš-dostaneš" a v 64' šli tři domácí na brankáře a zvýšili na 2:0. V 66' Korba vyrazil střelu domácích. Do velké šance se dostal v 72' střídající Braun, ale trefil pouze do brankáře. V 77' se
opět dostal do šance Braun, ale jeho střelu domácí odvrátili na roh. Na roh vyrazil domácí brankář i
střelu Havlíčka v 82'. V 88' Jiskra faulovala ve vápně - penalta - 3:0. Poslední příležitost změnit
stav utkání měl Pačesný v 90', ale mířil nad.
Trenéři: Brichcín, Pavlíček.
Touto cestou bych chtěl poděkovat hráčům Markovi Lieblovi a Josefu Kubinovi za služby pro Jiskru a popřát jim mnoho fotbalových úspěchů ve službách Holýšova.
(pozn.oba se rozhodli ukončit hostování)
Jaroslav Pavlíček
Mladší dorost: SK Benešov - Jiskra Domažlice 2:0 (1:0)
Sestava Jiskry: Čapský- Socha, Kohout, Černý, Čipera, Lešek, Čadek, Čech, Gust, Loki, Jílek.
Střídali: Oulík, Malík.
Trenéři: Forro, Steibrücker.
Jiskra začala dobře a v první půli byla lepším mužstvem,vypracovala si i několik dobrých střeleckých příležitosti,bohužel však žádnou z nich nevyužila. Domácí se pomalu dostávali do hry a ve
36´se z nenápadné akce dostali do vedení. Tato branka do šatny bohužel srazila mladé hráče Jiskry
tak že ve druhém poločase již nedokázali zopakovat výkon z první půle a již si nevytvořili žádnou
šanci a domácí měli hru plně ve své moci a v závěru druhou brankou pojistili své vítězství. Bohužel
nešlo něco na hře změnit neboť jsme do Benešova odjížděli bez tří hráčů (Kalný,Bláha,
strana 5 Švarc).
Forro F.

