Výsledky a tabulky: Divize A
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5.
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

14 11 3
14 7 5
14 7 2
14 7 2
14 7 1
14 6 3
14 6 2
14 5 3
14 5 3
14 5 2
14 5 2
14 5 1
14 4 3
14 4 3
14 3 5
14 3 4
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5
5
6
5
6
6
6
7
7
8
7
7
6
7

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

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

14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14

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

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

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

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

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

12 12 0
12 8 1
12 8 1
12 6 3
12 7 0
12 5 4
12 5 2
12 3 5
12 3 2
12 3 2
12 2 4
12 3 1
12 1 5
12 2 2

30 : 11
12 : 5
25 : 18
27 : 24
22 : 21
25 : 20
25 : 19
29 : 26
23 : 25
18 : 22
20 : 29
26 : 30
20 : 24
14 : 22
13 : 20
18 : 31

36
26
23
23
22
21
20
18
18
17
17
16
15
15
14
13

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

- Strakonice
- SK Benešov
- S.Doubravka
- Boheminas B
- J.Domažlice
- D.Praha B
- Mar.Votice
- Met.Praha

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

- Kunice
- Příbram B
- FK Tábor
- Sj.Řevnice
- FK Tachov
- J.Třeboň
- Hořovicko
- Mal. Roudné

PUMA krajský přebor
8
8
7
7
6
7
7
7
5
6
4
3
3
3
3
3

4 2
3 3
4 3
3 4
5 3
1 5
1 6
0 7
5 4
1 7
4 6
5 5
4 7
4 7
3 8
1 10

26 : 12
33 : 19
35 : 21
24 : 16
23 : 17
32 : 18
25 : 20
28 : 32
23 : 23
23 : 24
21 : 31
24 : 24
23 : 27
25 : 35
17 : 36
10 : 37

28
27
25
24
23
22
22
21
20
19
16
14
13
13
12
10

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

EUROFOOTBALL I. A třída
45 : 15
27 : 13
26 : 13
28 : 19
33 : 22
22 : 20
16 : 15
18 : 18
40 : 29
22 : 32
24 : 26
24 : 28
20 : 31
21 : 34
19 : 27
8 : 51

33
28
25
25
23
21
21
21
20
19
17
16
15
13
10
7

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

ROYAL I. B třída, sk. A
0
3
3
3
5
3
5
4
7
7
6
8
6
8

43 : 15
38 : 24
20 : 14
31 : 24
25 : 22
22 : 18
25 : 19
17 : 25
24 : 24
22 : 34
18 : 29
14 : 29
22 : 26
23 : 41

36
25
25
21
21
19
17
14
11
11
10
10
8
8

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

- M. Touškov
- ZKZ H. Bříza
- SSC Bolevec
- Horažďovice
- ZČE Plzeň
- Chanovice
- B. Stříbro
- Sl. Vejprnice

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

- TJ Klatovy
- FC Sp. Chrást
- Rap. Plzeň
- FC Rokycany
- TJ Přeštice
- Sj. Koloveč
- FK Holýšov
- TJ Rozvadov
- Z. Zbiroh
- Chlumčany
- Sj. Stod
- Příkosice
- Domažlice B
- S. Staňkov
- VD Luby
- Nepomuk

0:1
1:0
0:4
2:6
3:2
7:0
3:0
1:4

- Zruč
- S. Manětín
- S. Křimice
- TJ Sušice
- B. Zbůch
- D. Nýřany
- S. Strážov
- Ok. Nýrsko

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

3:2
0:2
2:5
2:3
1:1
2:2
1:0

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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DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 14.11.2009 od 13.30 hodin

Jiskra Domažlice - Sj. Řevnice

Hlavní rozhodčí: Řezáč Michal (Písek)
Asistenti: Kotalík Petr (Božetice), Vrzal Milan (Tábor)
Delegát svazu: Peteřík Pavel (Plzeň)

Tímto zápasem končí podzimní část divizní soutěže a všichni si na chvíli od
fotbalu odpočineme, abychom se zase na jaře potkali na prvním mistráku!

Jiskra Domažlice - Jiskra Třeboň 3:1 (0:1)
V předposledním letošním
domácím vystoupení hostili
hráči Jiskry Domažlice svoji jmenovkyni z Třeboně a
po nevydařeném prvním
poločasu nakonec zvrátili
stav utkání a vybojovali
všechny tři body.
Ve vyrovnaném úvodu
byli domácí častěji před
soupeřovou brankou, ale
s centrem Cihláře si Skála poradila a Mužík v 5.
Minutě mířil volejem z
19 metrů nad třeboňskou
branku. Hosté se osmělili v 10. minutě a hned šli
do vedení. Rohový kop
rozehrál zprava Pintér,
míč se odrazil k nehlídanému Wolfovi, který zamířil z 15 metrů k levé
Mlezivově tyči – 0:1.
Stejná situace se opakovala
o devět minut později, ale
po Pintérově rohovém kopu
zamířil z 16 metrů hostující
strana 1 Maxa do jednoho z

domácích zadáků. Vzápětí
si na druhé straně poradil
Skála se střelou Manowetze
z 18 metrů. Domácí hnáni
nepříznivým skórem pomalu převzali aktivitu, ale ze

dvou rohových kopů nic
nevytěžili a Hulinův centr
se stal kořistí Skály. Na
druhé straně zamířil ve 25.
minutě ze střední vzdále-

nosti vedle Mlezivovy
branky Hačka. O pouhou
minutu později se ve skluzu
dostal ke střele z 15 metrů
domácí Mužík, ale hosté
míč srazili na roh, který rozehrál zprava Cihlář
a Dochtor hlavičkoval u bližší tyče
vedle. Poté se ke
střele dostal domácí
Hulina, ale Skála
byl pozorný a tentýž
domažlický hráč se
ve 34. minutě po
akci a centru Šáchy
dostal do šance, ale
jeho střelu z 8 metrů reflexivně vyrazil
třeboňský gólman
Skála na roh. Ve 38.
minutě předvedl své
umění na druhé
straně i brankář Mleziva,
který vytlačil na roh Hačkovu střelu z šestnáctky.
Pět minut před obrátkou
chybovala domácí obrana,

k míči se dostal Hačka, ale
z hranice velkého čtverce
zamířil nad Mlezivovu
branku. Do další šance se
dostal domažlický Hulina
ve 45. minutě, když po Manowetzově vysunutí šel sám
proti Skálovi, ale ten stačil do jeho střely z 10 metrů padnout a nebezpečí
zažehnal.
Aktivita domácích pokračovala i po změně stran a
horko před Skálou bylo
hned ve 47. minutě, po
Cihlářově tr. kopu, když
se ke střele volejem dostal
nejprve Mužík a poté i
Dochtor, ale oba pokusy z
11 metrů skončily na tělech obětavě bránících
hostů. Vzápětí si na druhé
straně Mleziva poradil s
pokusem Ždimery a následně tentýž třeboňský
hráč postupoval sám proti
Štichovi, ale ten stačil jeho
střelu zblokovat. Chvíli poté skončili postupně dva
centry domácího Strejce v
rukách Skály stejně, jako
Ždimerův pokus ze 23 metrů na druhé straně zneškodnil Mleziva. V 53. minutě
sice hosté rozvlnili domažlickou síť, ale pro avizovaný ofsajd nebyl gól uznán.
Hned po rozehrání zahrozil
hostující Hačka, ale Mleziva včasným vyběhnutím a
pádem pod nohy míč zachytil a nebezpečí zažehnal.
Ofenzívní snahy domácích
došly naplnění v 55. minutě
kdy míč zatáhl po pravé
straně Manowetz, centrem

našel nabíhajícího Hulinu,
který volejem z malého
vápna do odkryté branky
srovnal – 1:1. O čtyři minuty později se po Cihlářově
tr. kopu míč odrazil k Mužíkovi, ale jeho volej ze 17

metrů trefil jednoho z hostujících zadáků. Když si po
hodině hry poradil na druhé
straně Mleziva s Pintérovým tr. kopem, zatáhl po
levé straně domácí Hulina
míč, jeho centr byl sražen a
dobíhající Dochtor míč hlavou zblízka dopravil do třeboňské sítě - 2:1. V 66. minutě měli domácí štěstí,
když po Pintérově tr. kopu
stačil míč hlavou tečovat
před Mlezivou Wolf, ale
usměrnil jej přesně do rukavic domácího gólmana. O
dvě minuty později se do
dobré příležitosti dostal domácí Mifek, ale trochu
zbrkle vystřelil z šestnáctky
a mířil vedle vzdálenější ty-

če. Poté zamířil třeboňský
Pintér ze střední vzdálenosti vedle pravé Mlezivovy
tyče a vzápětí na druhé straně po Hartlově vysunutí
musel na zem brankář Skála, aby sebral míč z nohou
nabíhajícího Černého.
Naposledy se skóre měnilo v 84. Minutě, kdy se
ke střele zleva z 15 metrů dostal domažlický
Hartl, jeho pokus stačil
Skála vyrazit před sebe a
dobíhající Černý z malého vápna doklepl míč do
odkryté branky – 3:1.
Hosté zahrozili ještě v
86. minutě, ale střela
Ždimery zleva ze 17 metrů skončila vedle vzdálenější Mlezivovy tyče.
O minutu později měl na
druhé straně po akci a
centru Huliny šanci Leitl, ale v pádu u vzdálenější
tyče míč usměrnil vedle
Skálovy branky. Když pak
Hulinův pokus skončil vedle třeboňské branky a s Mužíkovým volejem z 18 metrů si Skála poradil, bylo to
v zajímavém zápasu vše a
domácí mohli slavit tři body.
Branky: 55. Hulina, 61.
Dochtor, 85. Černý – 10.
Wolf. Rozhodčí: Černý,
ŽK: 2:5, Diváků: 250.
Sestava Jiskry Domažlice:
Mleziva – Strejc, Šácha,
Bublík, Cihlář (89. Pavlíček) – Černý, Mužík, Mifek
(82. Leitl), Hulina – Manowetz (63. Hartl), Dochtor. Trenér: Libor Žák.

FK Tachov - Jiskra Domažlice 2:2 (2:1)
Magnetem předposledního
podzimního kola fotbalové
divize bylo derby mezi Tachovem a Domažlicemi.
Domácí vstoupili do utkání
parádně. Už ve druhé minutě zavěsil Hudec míč pod

břevno, a když Bezděk obešel gólmana hostů Mlezivu a
přidal druhý gól, byli Chodové zralí na ručník. Dokázali se však zvednout. Ještě
do přestávky Dochtor snížil
a brzo po změně stran Zby-

něk Černý vyrovnal na konečných 2:2. Navíc pár minut před koncem orazítkoval. Mifek tyč domácí svatyně.
„Věděli jsme, že to bude
2
těžké. Dvaačtyřicetstrana
minut

Mladší dorost: Jiskra Domažlice - FC Rokycany 3:2 (0:1)
Branky: Štěpán, Kalný, Lešek.
Sestava: Kohout, Čadek, Kalný, Čipera (Černý), Ljoki, Gust, Čech (Hamor), Lešek, Štěpán,
Škoda.
Oproti předchozích zápasů začala Jiskra špatně a již ve 3´prohrávala. I poté byli hosté lepším
mužstvem. Domácí byli u všech míčů později a hlavně středová řada byla bez pohybu a tím byli
oba útočníci odříznuti. Do druhé půle však nastoupilo domácí mužstvo jako vyměněné. Hrácí
začali plnit pokyny trenérů, výrazně zrychlili hru a začali hosty přehrávat a zaslouženě vyrovnali, když se prosadil Štěpán. Za dalších 5´po pěkné kombinaci střílel do tyče Čech a odražený
míč poslal do branky Kalný. A zdrcující čtvrthodinku završil Lešek po samostatné akci. Hostům se podařilo 6´před koncem po chybě obrany snížit, ale domácí si již nadšeným a bojovným
výkonem překvapivou výhru nad druhým celkem tabulky nenechali vzít
Forro F.
Starší dorost: Jiskra Domažlice - FC Rokycany 1:2 (1:0)
Branka: Husník
Jiskra: Korba - Pačesný, Brychcín (85' Švarc), Ouřada, Černý - Levý (64' Jurko), Waldmann,
Husník, Hošek - Havlíček, Braun.
Hráči Jiskry podali po čtyřech výhrách po sobě doslova katastrofický výkon a zaslouženě doma
prohráli.
První desetiminutovka sice patřila Jiskře, když už ve 4' po Waldmannově rohu Husník poslal
hlavou Jiskru do vedení - 1:0. Minutu poté střílel Havlíček nad. V 7' po trestném kopu hostí
skončil míč v Korbově náruči. Další velkou šanci měli hosté v 17', ale trefili jen brankáře. Ve
20' střílel Waldmann nad. Hosté stříleli ve 23' těsně vedle. Další velkou šanci na vyrovnání měli
v 38', když z přímého kopu nastřelili břevno.
V 46' pokus Brauna mířil nad branku hostů. Vyrovnání přišlo v 56', kdy Pačesný zbytečně fauloval v pokutovém území, rozhodčí nařídil penaltu - 1:1. Poslat Jiskru opět do vedení mohl v
61' Havlíček, ale jeho střela se jen otřela o tyč. V 63' Korba vyrazil tečovanou střelu na roh.
Hosté šli do vedení v 63' z trestného kopu - 1:2. Šanci na zvýšení svého náskoku měli hosté v
70', ale jejich střela šla těsně vedle. Vyrovnání měl na kopačkách Havlíček v 72', ale jeho pokus
hosté vykopli z brankové čáry.
Trenéři nebyli zklamaní jen výkonem svých hráčů, kteří svého soupeře podcenili a měli už v
hlavě jen večerní zakončení sezóny, ale i chováním některých jednotlivců na hřišti.
Trenéři: Brichcín, Pavlíček.
Jaroslav Pavlíček

Výzva pro příznivce fotbalové Jiskry Domažlice
Vedení fotbalového oddílu Jiskra Domažlice upozorňuje všechny své příznivce, kteří nejsou členy oddílu, že v průběhu posledního domácího zápasu podzimní části (v sobotu
14.11.2009), bude možné se informovat na podrobnosti získání členství v klubu Jiskra Domažlice. Zájemci se mohou obracet na p. Mrvíka nebo Pekárika, kteří se budou pohybovat
u vstupu pod tribunu stadionu a budou připraveni poskytnout všem potřebné informace.
Výsledky předminulého kola soutěží mužů - divize: Dukla Praha B - FK Tachov 3:2, S.
Doubravka - Malše Roudné 2:0, J. Domažlice - J. Třeboň 3:1, Bohemians 1905 B - FK Hořovicko 3:0, SK Votice - Sj. Řevnice 2:0, Meteor Praha - FK Tábor 1:0, 1. FK Příbram B - Kunice
1:0, SK Benešov - SK Strakonice 1:2.
Krajský přebor: Sp. Chrást - TJ Klatovy 3:1, Horní Bříza - M. Touškov 1:3, Chanovice - TJ
Přeštice 2:1, SK ZČE Plzeň - Sj. Koloveč 1:3, SSC Bolevec - TJ Rozvadov 2:0, FK Horažďovice - FK Holýšov 2:2, B. Stříbro - FC Rokycany 0:1, Vejprnice - Rapid Plzeň 1:2.
I. A třída: S. Manětín - Zruč 3:1, Nepomuk - Křimice 1:2, Luby - Sušice 1:0, Staňkov - Zbůch
2:1, Domažlice B - Nýřany 6:1, Příkosice - Strážov 1:0, Stod - Nýrsko 0:0, Chlumčany - Zbiroh
2:2.
I. B třída: Bezdružice - K. Lázně 3:0, K. Újezd - Dobřany 4:0, Klenčí - Kostelec 2:2, Krchleby - Dl. Újezd 4:5, H. Týn - Sulkov 5:3, H. Huť - Chodov 5:4, Postřekov - Mrákov 2:1.
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tili své zasloužené vítězství. I přes porážku zanechali mladí hráči Jiskry ve Vejprnicích dobrý
dojem.
Starší dorost: Slavie Vejprnice - Jiskra Domažlice 1:3 (0:2)
Branky: Hošek, Havlíček, Waldmann.
Jiskra: Korba - Pačesný, Brychcín, Ouřada, Černý - Hošek, Waldmann, Minařík, Levý (89'
Lešek) - Havlíček, Braun(86' Švarc).
Domácí sice byli fotbalovějším celkem, ale nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější šance,
které naopak Jiskra proměnit dokázala.
Domácí začali velkým náporem a už ve 2' stříleli vedle. V 8' vyzkoušel Havlíček z dálky domácího gólmana. Další Havlíčkův pokus z 11' zblokovali domácí na roh. Ve 30' po špatné rozehrávce Jiskry střelu domácích vyrazil Korba na roh. Vejprnice zahrozili také v 36', ale jejich
střela těsně minula branku. V 38' po krásném centru Waldmanna vstřelil Hošek vedoucí branku Jiskry - 0:1. Ve 43' podcenil domácí brankář Havlíčkův trestný kop, který zapadl za jeho
záda - 0:2.
V 51' stříleli domácí vedle. Do velké šance se dostal v 55' Braun, ale přestřelil. V 61' byl po
druhé žluté kartě vyloučen Minařík a domácí střelou z přímého kopu snížili na 1:2. Další pokus domácích ze 65' mířil nad Korbovu branku. V 78' po chytré přihrávce Havlíčka běžel sám
na brankáře Waldmann a střelou k tyči zvýšil na 1:3. Domácí pak měli několik příležitostí ke
zkorigování výsledku, ale branku se jim už vstřelit nepodařilo. Jiskra se tak čtvrtým vítězstvím v řadě odpoutala od spodních příček tabulky.
Trenéři: Brichcín, Pavlíček.
Jaroslav Pavlíček
Mladší žáci: J. Domažlice - TJ Přeštice 3:1 (2:1)
Mladší žáci hostili v posledním podzimním kole na umělé trávě hráče z Přeštic, a přestože
prohrávali, nakonec zvítězili 3:1. Zápas nezačal, jako již po několikáté, pro hráče Jiskry šťastně a již od 2. minuty prohrávali 1:0, když nedorozumění hned 3 obránců Jiskry potrestal rychlonohý útočník Přeštic. Ale jak se později ukázalo, byla to jediná chyba v zápase, poté již Jiskra hru opanovala a vytvářela si šance. V 11. minutě vyrovnal se štěstím Lukáš Svoboda a po
sérii neproměněných šancí se ve 26. minutě ujala Jiskra vedení zásluhou Ivana Majora - 2:1.
V 2. poločase si Jiskra náskok pojistila ve 35. minutě, když se trefil Patrik Dufek.
Jiskra tak dovedla zápas do vítězného konce a v tabulce krajského přeboru jí patří nelichotivá
4. příčka. Trenéři děkují všem hráčům za jejich snahu a píli v trénincích a při zápasech a věří,
že se v jarní části soutěže Jiskra vyšplhá o něco výš.
Sestava: Fousek - Buršík, Hojda, Bočan, Braun - Svoboda, Kalný, Dufek, Šrámek - Žák, Major. Střídali: Čížek, Mleziva, Šinál, Čadek, Veber.
Trenéři: L. Bočan, F. Copák. Vedoucí týmu: Pepa Dufek z Milavčí.
L. Bočan
Starší žáci: J. Domažlice - TJ Přeštice 3:0 (1:0)
V posledním 9. kole podzimní části krajského přeboru žáků přivítali na domácím hřišti žáci
Jiskry soupeře z Přeštic. Soupeř se nacházel na čtvrtém místě tabulky a prezentoval se výborně organizovanou obranou hrou s vyrážením do rychlých protiútoků. Hráči Jiskry byli na soupeřovu hru upozorňováni a proto se od začátku měli prosazovat kombinační hrou po stranách
hřiště. Toto se nám vcelku dařilo po celý zápasem, ale soupeř v čele s výborným brankářem
dlouho odolával. Ke vstřelení branky se domácí dostali až ve 25. min., kdy hráči vybojovali
důrazným napadáním míč a po rychlé kombinaci zatáhl míč po levé straně Z. Štěpán a jeho
přízemní centr zakončil střelou do prázdné branky M. Buršík.
Ve druhém poločase byl obraz hry shodný s průběhem 1. poločasu. Trpělivou hrou s dobrou a
rychlou kombinací jsme se nakonec dočkali vítězství. Když v 60. min. K. Hamor vysunul po
pravé straně D. Stróže a jeho centr na dvakrát proměnil Z. Štěpán, a v 67. min. Z. Štěpán po
vysunutí O. Černým za obranu upravil na konečných 3:0 pro Jiskru. Tímto vítězstvím mužstvo udrželo 1. místo v tabulce krajského přeboru st. žáků PKFS.
Sestava: Krásnický - Šimůnek, Dvořák, Lešek, Gabriel - Stróž (Maštalíř), Hamor,Černý,
Konrády - Linkeš (Buršík), Štěpán.
Náhradní brankář: D. Vrzal.
Branky: Štěpán 2, Buršík
Trenéři: V. Sladký, R. Neumann Vedoucí: J. Dufek.
R. Neumann
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nám to vycházelo, hráli minutě inkasujeme gól a za kračoval Žák. „Navíc dojíždět čtyřikrát týdně devadechvíli jsme mohli
dostat
jsme dobře
a vedli o dva
Senco
Doubravka
- J.
Domažlice
góly. Zvrat přinesl první dva další. To jsou pořád sát kilometrů také nejde
gól Domažlic do šatny. stejné chyby. Potom jsme dlouho a já mám trenérskou
Druhá půle byla o promě- se zlepšili, dostávali se i do nabídku z Rakouska," doplněných šancích," říkal ta- šancí a druhou půli jsme nil trenér.
chovský trenér Zdeněk byli lepší. Kdybychom ne- Derby v Tachově bylo
Bečka. „Hosté potom dali zaspali začátek, museli možná jeho posledním zádalší gól, my nikoliv. Bo- jsme vyhrát," litoval trenér. pasem na domažlické lavičjovnost a nasazení jsme Přestože jsou Chodové v ce. „Víme o záměru Žáka,
měli, sráží nás však indivi- horní polovině tabulky, Žák ale kdy skončí, rozhodne
správní rada klubu. Je možduální chyby. Musíme na u mužstva zřejmě skončí.
tom pracovat, odstranit to „Téměř jistě nebudu v Do- né, že ho nepustíme na lanejde ze dne na den," vy- mažlicích pokračovat," pro- vičku už ani v sobotním
hlásil. „Pravidla dohodnutá utkání s Řevnicemi," říkal
větloval kouč.
Jeho domažlický protějšek před začátkem mého půso- Jaroslav Ticháček, preziLibor Žák žehral na vstup bení by se měla dodržovat dent Domažlic.
Pavel Hochman
týmu do utkání. „Ve druhé stále, a to se neděje," po-

Jiskra Domažlice B - DIOSS Nýřany 6:1 (3:0)
Rezerva Jiskry Domažlice
hostila ve 13. kole I. A třídy
celek DIOSS Nýřany a od
samého začátku zápasu plnila roli papírového favorita, kterou kromě deseti minut v závěru první půle neopustila a připsala si
tak výrazné vítězství,
když ještě mnoho
slibných příležitostí
nevyužila.
Běžela teprve 6. minuta, když domácí
Herák našel nabíhajícího Leitla a ten tváří
v tvář brankáři Koubovi střelou ze 12
metrů k levé tyči otevřel skóre – 1:0. O
minutu později poslal
dopředu Hartl nabíhajícího Heráka, ale jeho střelu ze 14 metrů stačili nýřanští zadáci zblokovat a Kouba míč zachytil. V 10. minutě se dostal do brejku domažlický Leitl, ale ve vyložené šanci místo střely ze
12 metrů volil zpětnou přihrávku na Krakeše, kterou
hosté vystihli. V 18. minutě
strana 3 rozehrál domažlický

Paluch tr. kop ze střední
vzdálenosti a hostující brankář Kouba měl plné ruce
práce, aby míč směřující
pod břevno vytlačil nad
branku. Následný Paluchův
rohový kop zakončil hlavič-

kou vedle levé tyče domácí
Hartl. Poté si s pokusem
Hartla na jedné a tr. kopem
Šindlera na druhé straně poradili brankáři, ale hosté poprvé vážněji zahrozili ve
28. minutě, kdy našel Mašek centrem nehlídaného
Schejbala, který však ve vyložené šanci z 10 metrů minul Freiovu branku. Hned v

následující minutě na druhé
straně před vlastní brankou „namazal“ hostující
Louda přesně Krakešovi,
který bez problémů z 10
metrů zvýšil na 2:0. Po této
brance si domácí vybrali „
oddechový čas“ a
hosté ne chvíli převzali iniciativu.
Deset minut před
poločasem musel
Frei odkopem těsně
před nabíhajícím
Schejbalem odvrátit
nebezpečí před domažlickou brankou
a vzápětí musel domácí gólman vytlačit na roh střelu nýřanského Šindlera
zleva ze 12 metrů.
Ve 38. minutě zamířil
Schejbal z 18 metrů jen těsně vedle levé domažlické
tyče a poté se do hry vrátili
domácí. Pět minut před obrátkou stačili hosté srazit
Pavlíčkův pokus z 18 metrů
na roh a po jeho rozehrání
hlavičkoval Šmirkl vedle
Koubovy branky. Ve 43.
minutě našel domácí Hartl

volného Leitla, který si obhodil vybíhajícího Koubu a
do odkryté branky zvýšil na
3:0. Když pak po rohovém
kopu stačili Šmirklův pokus
hosté odvrátit, balo to v první půli vše.
I druhý poločas se nesl ve
znamení herní převahy domácích. Velký závar před
Koubou a následná slabá
střela Krakeše skóre nezměnila a na druhé straně
podržel domácí brankář
Frei při akci rychlonohého
Alieva, zakončené střelou
zleva ze 14 metrů. V 58.
minutě si domácí Herák
vyměnil míč s Hartlem,
ten mu jej vrátil do běhu a
Herák volejem z 10 metrů
zvýšil na 4:0. O chvíli
později mířil hostující Liška nad Freiovu svatyni a
přesně po hodině hry zatáhl
míč po levé straně domažlický Pavlíček, centrem našel Janečka, který z 9 metrů
zvýšil na 5:0. Domácí hýřili
ofenzívní aktivtou a vytvářeli si jednu slibnou šanci za
druhou. V 68. minutě ještě
Šmirkl mířil halvou nad
branku soupeře, ale o čtyři

minuty později zatáhl míč
po levé straně domácí Leitl,
přiťukl nabíhajícímu Hartlovi a ten střelou z 10 metrů
zvýšil na 6:0. Domácí však
svoji útočnou aktivitu trochu přehnali, zapomněli na

bránění a toho v 73. minutě
využil Aliev, který centrem
našel volného Cvachoučka a
ten z 9 metrů snížil na konečných 6:1. Vzápětí nevyužil další okénko v domácí
obraně po přihrávce Loudy
agilní Aliev, který tutovku
zazdil střelou z 10 metrů
nad domácí branku. Domácí
defenzíva se však nepoučila

a deset minut před koncem
musel střelu Alieva ze 12
metrů výborným zákrokem
vyrazit Frei. V 85. minutě
využil chyby hostující obrany Hartl, získal míč, udělal
kličku brankáři Koubovi,
ale z úhlu ze 12 metrů trefil jen tyč odkryté branky
a následný centr Janečka
odvrátili hosté na roh.
Když pak hostující Aliev
ze 22 metrů těsně minul
pravou Freivu tyč a domácí brankář stačil v poslední minutě odkopnout
míč před nabíhajícím Alievem, bylo to v tomto zápasu vše a domácí si zaslouženě připsali tři body
a vylepšili skóre.
Branky: 6., 43. Leitl, 29.
Krakeš, 58. Herák, 60. Janeček, 72. Hartl – 73. Cvachouček.
Rozhodčí: Lanči, ŽK: 1:3,
Diváků: 80.
Sestava Jiskry B: Frei –
Dufek, Ferra, Rejthar, Pavlíček – Šmirkl (79. Neumann), Paluch, Herák, Leitl – Krakeš (57. Janeček),
Hartl. Trenér: Ivan Rybár.

Baník Zbůch - Jiskra Domažlice B 3:2 (2:1)

Ve čtrnáctém kole Eurofootball I. A třídy zavítala rezerva domažlické Jiskry na půdu posledního celku tabulky Baníku Zbůch.
Tabulkově to mělo být jednoznačné utkání, ale opak se
ukázal pravdou.
Již začátek naznačoval, že se
bude jednat o dobývání domácí obrany. Baníkovci
hráli z velmi zajištěné obrany a dopředu se dostávali
jen dlouhými nakopávanými míči. Jiskra se naopak
snažila o kombinační hru,
která se jí z počátku utkání
vzhledem ke spoustě ne-

přesností nedařila. Když se
hosté pomalu nadechovali k
náporu, nacentrovali domácí míč do pokutového území, kde jej pohotově odkopl hostující Dufek do stojícího Aschenbrenera, od
kterého se míč odrazil za
záda Freie - 1:0. Poté Jiskra
začala stupňovat svůj tlak
šancemi Leitla, Krakeše a
Palucha, vše ale ukončil v
25. minutě rozhodčí Mazán,
který vyloučil Leitla. Od té
doby se na hřiště vkrádala
nervozita na obou stranách,
které vydatně pomáhal svými rozhodnutími hlavní su-

dí. Hosté sice oslabeni, ale
přesto stále obléhali domácí
branku. Paluch ve 40. minutě
zahrával rohový kop, na
hlavičku si nádherně naskočil Šmirkl a míč třepotající se pod břevnem domácí
branky znamenal vyrovnání
na 1:1. O chvilku později
po vyrovnávací brance
hosté polevili a minutu
před koncem poločasu, po
chybě ve středních obranných řadách se na branku
řítil domácí Mrázek a
uspěl - 2:1.
Do druhé části nastoupili
hosté s odhodláním zvrátit
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pro ně velice nepříznivý
výsledek. Domácí se však
zatáhli ještě hlouběji než
na začátku utkání a jen
odkopávali míče daleko od
své branky. Ve 49. minutě
zatáhl míč po lajně hostující
Rojt, nacentroval míč do
pokutového území, kde domácí hráč nikým neatakován poslal ránu, kterou by
mu musel závidět nejeden

ligový hráč, do vlastní šibenice 2:2. Od té doby byl po
zbytek utkání obraz hry takřka stejný. Hosté se tlačili do
zaplněného domácího bloku, ti naopak využívali brejků do otevřené obrany soupeře a hlavní rozhodčí kupil
chyby na obě strany, což
opakovaně způsobovalo nevoli střídavě u domácích a
hostujících fanoušků. Utkání

však rozhodla 83. minuta,
kdy hosté vystavili domácího Mrázka do ofsajdové
pásti, což neviděl jen asistent na pomezí, a ten své
sólo podruhé proměnil 3:2. Nervózní konec utkání však již skóre nezměnil
a domažlická rezerva si
překvapivě neodvezla ani
bod.
(poj)

Trenér Žák v Domažlicích skončil
O víkendu trenér Libor Žák
skončil své působení v chodské metropoli. „V pátek večer, několik hodin před důležitým utkáním s Tachovem
nám trenér Žák oznámil, že
již nechce v Domažlicích pokračovat. Ve smlouvě máme
klauzuli o výpovědní lhůtě,
přesto jsme se rozhodli, že
smlouvu ukončíme ihned,“
uvedl sportovní ředitel Rudolf Špoták a pokračoval:
„Jiskra Domažlice si v posledních letech vybudovala
dobré postavení v plzeňském
regionu a měla by být čest
pro každého trenéra pracovat
v domažlickém klubu, ale
neloajálnost, kterou v posledních týdnech předváděl
pan Žák, nás vedla k tomu,
že jsme se rozhodli pro okamžité ukončení smlouvy.
Důvodem proč se rozhodl
nepokračovat v Domažlicích
by měly být pracovní důvody.“ Do závěrečného utkání

povede tým dosavadní asistent Pavel Wolf, k němuž
přibudou dva asistenti Jiří
Šámal a Jaroslav Ticháček. „
I přes tuto situaci se chceme
stmelit a v posledním utkání
s Řevnicemi naplno uspět a
udržet si tak „tabulkový“
klid na zimní přípravu. Nový
trenér bude týmu představen
na začátku zimní přípravy. S
některými trenéry jsme již v
kontaktu, ale jména si zatím
nechám pro sebe.“ zakončil
Špoták
(dek)
„My jsme Chodové, pevná
vlasti hráz, když nás trenér
nechce, at ho vezme das!"
To si zanotovalo vedení domažlických fotbalistů a kouč
Libor Žák se poroučí netradičně před posledním podzimním divizním mačem.
Poslat žádost o ukončení
smlouvy večer před derby v
Tachově bylo i pro ostřílené

bafuňáře trochu silné kafe.
Proto řekli: „Ať skončí
hned!" Na pohled dokonalé
manželství rozvazuje jedna
strana údajně z pracovních
důvodů a trenérské nabídky z
Rakouska. Ve skutečnosti
prý lodivod neunesl klubem
uloženou povinnost uhradit
polovinu z desetitisícové pokuty, kterou byl disciplinárkou obdarován poté, co nezkrotil své vášně ve Strakonicích, byt tento duel sudí
dokonale zpackali. V derniéře s Řevnicemi povládne doma žlický m trené rsk ý m
žezlem provizorium. V zimním čase ledu a sněhu přijde
kouč nový, nepostrádající
kvalitu. At už to bude zkušený ligista, vrátivší se z Německa, či ten, který fotbalové zajíce prohání pěkně
"pomyslivecku". Anebo někdo další...
Pavel Hochman

Výsledky mládežnických družstev

Mladší dorost: Slavie Vejprnice - Jiskra Domažlice 2:0 (1:0)
Sestava: Oulík, Čipera, Kalný, Čadek, Kohout, Loki, Gust, Čech, (50´Bláha), Lešek, Jílek,
Malík (41´Čapský).
Treneři: Forro,Stienbrücker, Gust st.
Od první minuty bylo jasné kdo je favoritem. Domácí se neustále tlačili do útoku ale Jiskra
velmi pozorně bránila. Domácí si tak nevytvořili žádnou větší šanci. Přesto se dostali do vedení krásnou střelou cca z 20 m přímo do šibenice. Ihned po rozehrání mohla Jiskra vyrovnat
když Loki přesně uvolnil Kubu Jílka ale tomu se ani nadvakrát nepodařilo překonat domáciho
brankáře.
I po přestávce se hrálo podle stejných not když domácí neustále utočili, Jiskra pozorně bránila
a vyrážela do brejků ale žádný nedotáhla do zdárného konce. Domácí v poslední minutě peče-
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