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

Bohemians B
SK Benešov
Sj. Koloveč
Domažlice
FK Tábor
FC Vlašim
Motorlet
J. Třeboň
S.Doubravka
Hořovicko
Strakonice
SK Votice
Sez. Ústí B
Příbram B
FC Zličín
FK Litol

Výsledky a tabulky: Divize A
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

0
1
0
0
0
1
0
2
2
1
2
1
0
0
0
0

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

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

12
10
9
9
9
7
6
5
5
4
5
4
3
3
0
0

FK Tábor
Strakonice
Hořovicko
Motorlet
S.Doubravka
Bohemians B
Sj. Koloveč
FC Zličín
Aktuální kolo :
FC Vlašim
SK Votice
FK Litol
SK Benešov
Domažlice
J. Třeboň
Sez. Ústí B
Příbram B

PUMA krajský přebor

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

SK ZČE Plzeň
Sj. Stod
FC Rokycany
Sp. Chrást
SSC Bolevec
Sl. Vejprnice
TJ Přeštice
FK Tachov
B. Stříbro
M. Touškov
TJ Rozvadov
Č. Příkosice
Ch. Chanovice
Rapid Plzeň
ZKZ H. Bříza
FK Holýšov

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

Domažlice B
Horažďovice
TJ Klatovy
K. Chlumčany
FC Chotíkov
K. Strážov
M. Zbiroh
D. Nýřany
Sj. Mýto
TJ Sušice
S. Blovice
D. H. Týn
S. Křimice
FK Nepomuk
VD Luby
TJ Zruč

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

S. Postřekov
FK Staňkov
Dl. Újezd
T. Přimda
Sp. Klenčí
T. Chodov
1. FC H. Týn
Kam. Újezd
B. Zbůch
S. Krchleby
TJ Tlučná
S. Kostelec
S. Mrákov
Heřm. Huť

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0

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

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

10 : 3
12 : 2
15 : 6
17 : 6
8:2
7:3
7:8
9:8
8:9
7 : 10
2:4
3:8
4 : 12
7 : 16
4 : 13
1 : 11

12
10
10
9
8
7
7
6
5
4
3
3
3
3
0
0

SSC Bolevec
Sp. Chrást
B. Stříbro
Č. Příkosice
ZKZ H. Bříza
Ch. Chanovice
TJ Rozvadov
M. Touškov
Aktuální kolo :
SK ZČE Plzeň
Sl. Vejprnice
FC Rokycany
TJ Přeštice
Rapid Plzeň
FK Tachov
FK Holýšov
Sj. Stod

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

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

12 : 2
10 : 5
9:4
4:2
9:7
4:2
11 : 10
7:7
7:8
4:5
3:6
6:8
6:9
6 : 10
5 : 11
3 : 10

12
9
8
8
7
6
5
5
5
5
4
3
3
2
2
1

TJ Klatovy
S. Křimice
Horažďovice
S. Blovice
K. Chlumčany
M. Zbiroh
Sj. Mýto
TJ Sušice
Aktuální kolo :
D. Nýřany
D. H. Týn
TJ Zruč
K. Strážov
Domažlice B
FK Nepomuk
FC Chotíkov
VD Luby

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

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2

10 : 1
8 :0
11 : 4
7 :1
8 :6
6 :5
6 :6
5 :6
5 :6
4 :6
1 :5
2 :9
1 :9
1 : 11

6
6
6
6
6
3
3
1
1
1
1
0
0
0

TJ Tlučná
Kam. Újezd
1. FC H. Týn
Heřm. Huť
S. Mrákov
S. Kostelec
T. Přimda
Aktuální kolo :
T. Chodov
S. Postřekov
FK Staňkov
Dl. Újezd
S. Krchleby
Sp. Klenčí
B. Zbůch

- Příbram B
- Sez. Ústí B
- J. Třeboň
- Domažlice
- SK Benešov
- FK Litol
- SK Votice
- FC Vlašim

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

- FK Tábor
- FC Zličín
- Sj. Koloveč
- Bohemians B
- S.Doubravka
- Motorlet
- Hořovicko
- Strakonice
- Sj. Stod
- FK Holýšov
- FK Tachov
- Rapid Plzeň
- TJ Přeštice
- FC Rokycany
- Sl. Vejprnice
- SK ZČE Plzeň

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

- SSC Bolevec
- M. Touškov
- TJ Rozvadov
- Ch. Chanovice
- ZKZ H. Bříza
- Č. Příkosice
- B. Stříbro
- Sp. Chrást
- VD Luby
- FC Chotíkov
- FK Nepomuk
- Domažlice B
- K. Strážov
- TJ Zruč
- D. H. Týn
- D. Nýřany

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

- TJ Klatovy
- TJ Sušice
- Sj. Mýto
- M. Zbiroh
- K. Chlumčany
- S. Blovice
- Horažďovice
- S. Křimice

- B. Zbůch
- Sp. Klenčí
- S. Krchleby
- Dl. Újezd
- FK Staňkov
- S. Postřekov
- T. Chodov
- TJ Tlučná
- T. Přimda
- S. Kostelec
- S. Mrákov
- Heřm. Huť
- 1. FC H. Týn
- Kam. Újezd

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

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 10.-Kč
Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice
Ročník 2009/2010 * číslo
64 ze dne 3.9.2010
* redaktor Vojtěch Kotlan
Přátelské
utkání

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 4.9.2010 od 17.00 hodin

Jiskra Domažlice - Senco Doubravka

Hlavní rozhodčí: Šifalda Martin (Otvice-Jirkov)

Asistenti: Jedlička Jaroslav (Most), Svatík Martin (Sklaná)
Delegát svazu: Vlastimil Bartyzal (Třeboň)
V dalším kole hraje Jiskra v Praze na Bohemians v sobotu 11.9.2010,
se začátkem od 10.15 hod, odjezd autobusu od Střelnice v 6.15 hodin.
Jiskra B odjíždí
odjíždí v sobotu 11.9.2010 do Zbiroha, odjezd autobusu
ve 14.00 hod. od Střelnice.

Jiskra Domažlice - FK Hořovicko 4:1 (1:1)
Ve třetím kole divizní
skupiny A hostila Jiskra
Domažlice celek FK
Hořovicko, vedený bývalým domažlickým
hráčem a velkým přítelem Chodska – Jaromírem Myslivečkem. Domácí byli papírovým
favoritem zápasu, když
ve dvou kolech získali
6 bodů, zatímco Hořovicko první zápas doma
prohrálo a tři body si
přivezlo ze hřiště nováčka FK Litol. V základní sestavě Jiskry se ještě po zranění neobjevil Jiří
Bárta, který byl připraven
na lavičce. Domácí v tomto
zápase roli favorita splnili,
byli po většinu zápasu aktivnějším mužstvem a když
se trenéru Michálkovi vydařila střídání Donka a Staňka,
kteří ihned po příchodu na
hřiště vstřelil gól, bylo v zástrana 1 pase o výsledku roz-

hodnuto.
V úvodu zápasu byla Jiskra
velmi aktivní - ve 4. minutě
si k trestnému kopu postavil
míč domácí Mužík, zamířil
z zleva z 18 metrů přesně k
bližší hořovické tyčil, ale
brankář Krejčí byl na místě
a míč zachytil. Další Mužíkův tr. kop odvrátili hostující zadáci stejně, jako následnou bombu téhož doma-

žlického hráče v 6. minutě, vyslanou ze 17
metrů. O dvě minuty
později poslal Mužík
míč do běhu Havlíčkovi, ten pronikl po levé
straně do pokutového
území, ale z úhlu Krejčího branku přestřelil.
Když si své role oba
hráči ve 12. minutě vyměnili a Havlíček poslal
dopředu Mužíka, ten už
se z hranice šestnáctky
nemýlil a střelou k levé
Krejčího tyči otevřel
skóre – 1:0. Ve 14. minutě
pronikl před šestnáctku hostů Havlíček, ale s jeho střelou ze 17 metrů si Krejčí
bez problému poradil. Teprve nyní se začali osmělovat
i hořovičtí, ale s „
jedovatým“ centrem Beža si
domácí obrana poradila a
tentýž hráč Hořovicka ve
skluzu z 15 metrů o chvíli
později přestřelil Mlezivovu

Rovněž v úvodu druhého dějství byli domácí aktivnější a
hned ve 46. minutě
poslal Braun dopředu
Leitla, ten zatáhl míč
po pravé straně, našel
nabíhajícího Mužíka,
kterého však v pokutovém území poslal k
zemi hořovický Bežó
a byla na světě penalta. Míč si postavil
Leitl, ale jeho střelu
k pravé tyči Krejčí
vystihl a míč zachytil. O chvilku později se dostal ke střele zleva ze 12
metrů domácí Leitl, ale trefil jen tyč hořovické bran-

branku. Ve 22. minutě našel
Šámal domácího Bahledu,
ten vysunul Leitla, ale brankář Krejčí byl u míče o krůček blíže a odkopl jej
do bezpečí. Ve 25.
minutě Šámalovu
střelu ze 22 metrů
srazili hosté k Bauerovi a jeho pohotová
střela z šestnáctky
skončila jen těsně
vedle pravé Krejčího
tyče. O dvě minuty
později stačili na
druhé straně domácí
srazit na roh Šubertův centr a vzápětí na
druhé straně po uvolnění ky. Ve 48. minutě se ke
vystřelil Bahleda z 18 met- střele z 18 metrů odhodlal
rů, ale hořovičtí zadáci míč Mužík, míč srazili hosté k
zblokovali. Poté se hra pře- Bahledovi a rovněž jeho
sunula do prostoru mezi pohotovou střelu hořovičtí
šestnáctkami a vzruch při- zadáci zblokovali. O minuDomažlice
Slavoj
nesla ažJiskra
39. minuta,
kdy tu pozdějiBsi- domažlický
dlouhý míč hostující Vět- Leitl vyzkoušel rohové korovský, na hranici šestnáct- py z pravé i levé strany a
ky sklepl nehlídanému Ve- při tom druhém
selému, na jehož střelu z 18 dva hostující zadámetrů, přesně k levé tyči, ci na míč hlavou
Mleziva nedosáhl – 1:1. V nedosáhli, za nimi
závěru poločasu se do šance si naskočil Tesař a
dostal po Cihlářově centru hlavou z malého
zleva domácí Bauer, ale vápna poslal Jiskru
hlavou ze 7 metrů hořovic- do vedení – 2:1.
kou branku minul. Když si Hosté poté hru vypak s Mužíkovým tr. ko- rovnali, ale Kaufpem z 25 metrů Krejčí bez manův tr. kop
problému poradil, bylo to v skončil vedle pravé
Mlezivovy tyče a
prvním poločasu vše.

Nademlejnský o chvíli později ve skluzu na malém
vápně stačil do míče špičkou kopačky jen slabě kopnout, takže Mleziva míč zachytil. Na druhé straně pálil
vedle hořovické branky
Leitl a v 66. minutě na tr.
kop Mužíka hlavou těsně
nedosáhl Braun. O minutu
později se již skóre měnilo,
když si po pravé straně našlápl Leitl, který šel sám
proti hostujícímu brankáři,
od brankové čáry na rohu
malého vápna našel nabíhajícího Donka, který ve skluzu usměrnil míč z 5 metrů
za Krejčího záda – 3:1. V
71. minutě nestačil zakončit
své sólo Havlíček,
protože mu Krejčí
míč těsně před zakončením pádem
pod nohy sebral a o
chvíli později hostující brankář odkopl
míč těsně před připravovanou střelou
téhož hráče. V 76.
minutě odcentroval
zleva Bárta a Donko
volejem míč nasměroval z 15 metrů nad
hořovickou branku. O dvě
minuty později se na druhé
straně do šance prodíral
hostující Šubert, ale Mleziva se štěstím stačil míč vyboxovat. Deset minut před
Stod
3:1
(:)ubránili
koncem se
domácí
po dvou centrech a jedné
střele hostů a tr. kop Nade-
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vyhodnocení situace.
Do vedení jsme se dostali
ve 45' kdy proměnil Gust
pokutová kop nařízený za
ruku.
Nástup do 2. poločasu se
nám povedl, když na 2:0
zvýšil po dlouhém pasu za

obranu Švarc Petr. Hra byla i nadále plná nepřesností, ale i stále se hrálo pouze
na branku Klatov. Na 3:0
upravil opět Gust nádhernou střelou z voleje.
Sestava Jiskry: Horáček Černý, Brychcín, Jurko,

Kalný - Šverc M., Gust,
Kubr, Švarc P. - Ljoky, Čadek.
Střídali: Čech, Kohout R.,
Čapský.
Trenéři: Steinbrucker, Forro.
M. Steinbrücker

Komentáře odborníků k zápasům:
Chanovice-Rokycany 1:4 „Co je nám platné, že hrajeme šedesát minut vyrovnaný fotbal, pak
dostaneme čtyři góly a vypadá to jako debakl, přitom výsledek hře vůbec neodpovídá. Šedesát
sedmdesát minut jsem byl spokojený, pak jsme ale udělali taktické chyby a Rokycany nás potrestaly. Ale pokud budeme hrát stejně zodpovědně, je na čem do budoucna stavět a věřím, že
body přijdou, prostě musíme vydržet takhle hrát devadesát minut,“ řekl po utkání chanovický
trenér Pavel Běloušek.
SK Strakonice-MAS Sezimovo Ústí B 6:1 Trenér Strakonic Karel Sládek: „Hodnocení je
pozitivní. Konečně jsme vstřelili góly, což nás v předchozích zápasech sráželo. Mužstvo splnilo to, co jsme od něj chtěli, tedy aby soupeře přimáčklo hned od začátku a co nejrychleji dalo
gól, což se také povedlo. Na Sezimák jsme opravdu vletěli a než se stačil rozkoukat, dostal góly. První poločas se celkově vydařil, nevím, kdy naposledy viděla Křemelka tolik gólů. Ve
druhé půli už to bylo těžší, hráči přece jen mají v hlavách, že je po zápase. Mrzí nás inkasovaný gól, který byl zbytečný. Ale celkově mohu říci, že hra už měla určité parametry, kluci chtěli
vyhrát. Věřím, že přilákáme i další fanoušky. Doufám také, že jsme si nějaké góly schovali i
do utkání s Příbramí B.“
Milan Škarda, trenér Sezimova Ústí B: „Utkání se mi pochopitelně těžko hodnotí. Je těžké,
když si v kabině něco řekneme, ale pár hráčů si to vezme jinak a ani zdaleka to neplní. Dotyční
by si to rozhodně měli srovnat v hlavě. Svůj den neměl ani brankář Varyš. Určitě jsme se mohli poprat o to, aby zápas neskončil ostudným výsledkem. A tohle ostuda byla. Strakonice jsou
samozřejmě nesmírně kvalitním týmem a je pouze otázka času, kdy budou nahoře. Ale z toho,
jak jsme tentokrát o výsledek bojovali, jsem strašně moc zklamaný a budu to dlouho trávit.“
B. Stříbro-FK Tachov 3:1 „Těžko se mne zápas hodnotí. Myslím si, že mužstvo nepodalo
špatný výkon, ale když pořádně nevystřelíme na branku, tak je to špatné. Pokud se hráči snažili hrát po stranách, tak si vytvářeli slibné situace, ale jakmile jsme šli do zhuštěného středu, tak
to bylo špatné,“ viděl jednu z příčin porážky trenér Tachovanů Jaroslav Pták. “Máme mladé
nezkušené mužstvo a naše naivní fauly v blízkosti šestnáctky soupeř potrestal. Prakticky po
třech standardkách nám vstřelil tři branky. U nás šlo u Adama Janouška o neplnění taktických
záměrů, kdy jsme měli presovat hráče soupeře a on tento záměr neplnil. Nešlo to ani Tomáši
Huttovi na kraji zálohy, takže jsem přistoupil ke změně,“ vysvětlil neobvykle brzké střídání tachovský lodivod, který má podle svých slov více než honbu za body za každou cenu zabudovat do mužstva nové nadějné hráče a dát jim prostor.
Předseda Baníku Milan Fiala čekal více příznivců. „Je to pěkná návštěva (400 diváků), ale
přijelo hodně lidí z Tachova. Chybělo mne více stříbrských příznivců,“ posteskl si trochu
předseda a sekretář stříbrského klubu v jedné osobě. „Samozřejmě jsem rád, že jsme derby
zvládli po organizační stránce a kluci přidali výhru, která nás všechny, co dělají stříbrský fotbal a jeho příznivce potěšila,“ neskrýval radost Fiala.
Sj. Koloveč-SK Votice 2:0 „Domácí nás předčili v produktivitě. Od začátku jsme se snažili
bušit do soupeře, ale šance laxně zakončovali. Naopak domácí potrestali dvě naše hloupé chyby obrany, která v létě držela jako kámen. Z výsledku jsem strašně zklamán, protože jsme se o
body připravili sami,“ zlobil se trenér Votic Ivan Pihávek a dodal k novému hráči: „Erik
Kwame přišel ze Střížkova. Je to defenzivní hráč do středu zálohy a očekávám, že vyhraje
hodně soubojů. Ještě se musí s kluky sehrát, protože s námi absolvoval jeden trénink. V zápase
odvedl hodně defenzivní práce, ale méně jsme ho využívali v rozehrávce. Přesto věřím, že bude velkou posilou.“
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Dvořák, Kohout Rosťa, Malík,
Kohout Jan, Gust, Hamor,

Konrády, Socha,
Schwarc, Buba.

Linkeš,

Trenéři: Forro, Gust st.

Forro

Starší žáci: J. Domažlice - V. Plzeň B U14 1:3 (1:1)
V sobotu sehráli st. žáci Jiskry
Domažlice další mistrovské
utkání v divizní soutěži. Soupeřem jim bylo mužstvo FC
Viktorie Plzeň B U14.
Zápas začal z obou stran opatrně domácí soustředěně bránili
a snažili se soupeře zatlačit na
jeho polovinu. V 6. min. po tr.
kopu se domácí brankou D.
Tumpacha ujali vedení 1:0.
Soupeř poté postupně převzal
iniciativu a ve 27. min. vyrov-

nal na 1:1. Tímto výsledkem
skončil i první poločas.
Ve druhém poločase byli hosté
kombinačně lepší a postupně
zatlačili Jiskru do defenzívy. V
největším tlaku hostů se domácím povedly dvě brejkové situace, kdy se D. Tumpach 2x
ocitl sám před hostujícím brankářem, ale bohužel ani jednu
ze svých golových šancí neproměnil a zákonitě přišel trest.
Soupeř se poté dvakrát prosadil

po naší pravé straně a dvěma
brankami upravil konečný stav
1:3 pro hostující Viktorii Plzeň.
Sestava: Straka (Krutina) - Poláček, Stróž, Vnouček, Hruška - Major (Janoušek), Zíma,
Maštalíř, Dufek (Buršík) - Hrubý, Tumpach.
Branky: D. Tumpach.
Trenéři: Sladký, Neumann.
Vedoucí: J. Dufek.
Bery

Starší žáci: FK Motorlet - J. Domažlice 0:2 (0:0)
V neděli odehráli st. žáci
Jiskry své třetí mistrovské
utkání na hřišti FK Motorlet. Hráči Jiskry nastoupili s
odhodláním odčinit předchozí porážky z prvních kol
divizní soutěže. První poločas zápasu byl neurovnaný z
obou stran. Mužstva si nevytvořila žádné brankové
příležitosti. Od začátku druhého poločasu hráči Jiskry
zvýšili tempo hry a ve 37.
min. po rozehraném trest-

ném kopu a náběhu M. Hrubého, který nastřelil brankáře domácích a poté břevno,
celou akci zakončil pohotovou střelou M. Hojda a
upravil stav zápasu na 0:1.
Hosté pokračovali v nastaveném tempu a v 56. min.
zvýšil vedení Jiskry střelou
z 20 metrů D. Tumpach na
2:0. Soustředěnou hrou již
nepustili hosté domácí do
žádné šance a po zásluze
získali první 3 body v diviz-

ní tabulce.
Sestava : Krutina (Straka) Kalný (Poláček), Vnouček,
Zíma, Hruška - Major
(Hojda), Maštalíř (Janouš e k ) , S t r óž , D u fe k ,
(Buršík) - Tumpach, Hrubý
(Buršík st).
Branky : Hojda, Tumpach.
Trenéři: V. Sladký, R. Neumann.
Vedoucí : J. Dufek.
R. Neumann

Mladší žáci: FK Motorlet B - J. Domažlice 6:1 (5:0)
Ve 3. kole žákovské divize
zajížděli mladší žáci Jiskry
do Prahy - Radotína, kde se
utkali s rezervou Motorletu.
Po zaspaném začátku zápasu, kdy soupeř vedl ve 2.!!
minutě 2:0, začali hráči Jiskry bojovat a vyrovnali hru,
ale i přesto další 3 střely
pod břevno skončily v síti.
O poločase trenéři provedli
několik změn a průběh 2.
poločasu ukázal, že i hráči
Jiskry kromě bojovnosti do-

kážou dostat soupeře pod
tlak a zásluhou zvýšené aktivity konečně vstřelili 1. divizní gól zásluhou důrazu
Pavla Vondraše. Mladší žáci
sice již 3x prohráli, ale pokaždé se o výsledek bijí jako lvi a určité zlepšení v jejich hře je zřejmé. Další těžký zápas čeká Jiskřany tuto
sobotu od 11.45 na Střelnici
proti rezervě Příbrami.
Sestava: Honza Fousek Denis Remeš, Kuba Chro-

mý, Pavel Vondraš, David
Mach - Míra Koutník, Jirka
Šrámek(C), Lukáš Černý,
Roman Čadek - Filip Šťastný, Kuba Selnar.
Střídali: Patrik Pluhař, Martin Pavelec, Pavel Michálek,
Kuba Toman, Matyáš Psutka, Aleš Procházka, Štěpán
Braun.
Trenéři: L.Bočan, J .
Šrámek.
Vedoucí týmu: Luďa Procházka.
Bery

Dorost: J. Domažlice A - TJ Klatovy 3:0 (1:0)
V zápase jsme byli po celou
dobu aktivnějším celkem,

ovšem útočné akce končily
příliš brzy, hlavně díky

zbrklosti a nepřesnosti, popřípadě špatnému
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mlejnského poslal hlavou
Tesař do náruče Mlezivovi.
V 83. minutě si na Cihlářův
centr zleva zaběhl za záda
dezorientované hořovické
obrany Staněk a volejem z
malého vápna zvýšil po

pouhé minutě na hřišti na
4:1. Na výsledku už nic nezměnil ani závar před domácí brankou, ani tr. kop
Kaufmana, který skončil u
Mlezivy.
Před 530 diváky řídil roz-

hodčí Hrabovský. ŽK: 3:2.
Sestava Jiskry: Mleziva –
Strejc, Braun, Tesař, Cihlář – Leitl, Šámal, Bauer,
Mužík, Havlíček – Bahleda.
Trenéři: Zdeněk Michálek,
Breu, Wolf.

Jiskra Domažlice B - FK Horažďovice 3:1 (3:0)
Ve třetím kole I. A třídy
hostila domažlická rezerva
jednoho z kandidátů na postup do krajského přeboru mužstvo FK Horažďovice.
Vydřené vítězství Jiskru
posunulo na první příčku
soutěže s devíti body a velmi hezkým skóre 10:1.
Domažlice šly do vedení ve
12. minutě, kdy po rychlém
protiútoku Mašek vysunul
Waldmana a ten z hranice
pokutového kopu přesnou
střelou k levé tyči nedal horažďovickému brankáři
šanci - 1:0. Ve 36. minutě
se dostal do brejku Mašek a
přehodil vybíhavšího gólmana - 2:0. Ve 44. minutě
se kopala penalta po faulu
na Maška a Ferra umístěnou střelou opět k levé tyči
rozjásal diváky potřetí 3:0.
Ve druhém poločase byl v
65. minutě vyloučen exdivizní hráč hostů Šedivý za
faul na Maška a hra se trochu uklidnila. V 69. minutě
však potrestaly Horažďovice zaváhání obrany Jiskry.
Ve vápně se nešťastně sra-

zili Ferra s Vísnerem a toho
vyu-žil hostující hráč Jirka,
který si zpracoval míč a
snížil na konečných 3:1.
Jiskra Domažlice B: Bratanič - Pavlíček, Šmirkl (62.
Strejc), Ferra, Rojt - Waldmann, Paluch, Vísner, Hošek - Mašek (89. Ouřada),
Hartl (80. Janeček) Trenér: Ivan Rybár. Diváků:100.
Ivan Rybár: „Dnes asi vyhrálo šťastnější mužstvo,
protože náš dnešní soupeř
byl velmi kvalitní. V držení
míče měli určitě navrch.
Naši hráči v prvním poločase vycházeli ze zabezpečené obrany a trestali jsme
soupeře po rychlých pohledných kombinačních akcích, ale musím uznat, že
převahu v poli měly Horažďovice. Ve druhém poločase jsme se bránili a měli
jsme štěstí a získali tři cenné body. Měli jsme ale větší
šance. Když se soupeř dostal na dostřel branky, tak
jejich střely končily hodně
mimo naší svatyně. Neuměli svoji herní převahu bran-

kově vyjádřit. Je to opravdu ,fyzicky technicky zdatné a zkušené mužstvo, za
které hrají takoví hráči jako
Šedivý nebo Koc.“
Trenér FK Horažďovice
Michal Čadek byl z výkonu jeho svěřenců zklamán:
„Přestože jsme se na utkání
připravovali s tím, že budeme mít proti sobě kvalitní
tým složený z mladých hráčů, kteří spolu hráli divizi
dorostu a mnozí jsou sehraní od žáků, na hřiště si kluci
nevzali z této přípravy vůbec nic. Domácí nás v první
půli přehrávali v rychlosti a
v kombinaci a vyšla jim i
koncovka. My jsme využívali celý prostor hřiště , zatímco soupeř hrál přímočaře, středem hřiště a tím se
také dokázal prosadit Druhá
půle již byla z našeho provedení daleko fotbalovější,
ale domácí hráli co potřebovali a to se jim také podařilo naplnit. Nemrzí mne výše prohry, ale totálně pokažený první poločas a z toho
se musíme poučit."
(poj)

Motorlet Praha - J. Domažlice 3:0 (2:0)
Na čísle tři se zastavila domažlická neporazitelnost.
Jiskra měla na začátek divize doslova smrtící los. Ve
čtyřech kolech se utkala s
třemi kandidáty na postup
strana 3 do ČFL. Motorletu

se vstup do soutěže nepovedl a měl na svém kontě pouhé tři body za domácí vítězství se slabou Litolí. Utkání
se odehrálo na rozměrově
malém, velmi ne-rovném a
měkkém trávníku. Utkání

hodně ovlivnila 38. minuta a
diskutabilní branka Motorletu, kterou viděl jen postranní
rozhodčí.
Do první šance se dostal
hned v první minutě Tomáš
Bahleda, ale s jeho střelou z

pravé strany z 18 metrů si Jiřímu Hlaváčovi, že míč ziva vyrazil na roh střelu
brankář Tomáš Foferka po- překročil brankovou čáru agilního Strnada. Po rohu
radil. Domácí zahrozili o Mlezivovy branky. Jiří Hla- domácích opět Mleziva kryl
čtyři minuty později, když váč ukázal do středu kruhu střelu Čmejly. Pět minut
se z hranice vápna prezen- a branku nepochopitelně před koncem utkání domácí
využili špatné rozehrávtoval střelou vedle pravé
ky hostů. Matěj Čmejla
tyče do-mažlické svatyně
poslal do brejku Jana
Michal Procházka, po vyPyšeka, ten se po levé
sunutí Josefem Pinkastraně dostal před vybísem. O několik minut
hajícího Martina Mlezipozději musel Martin
vu a umístěnou střelou
Mleziva boxovat trestný
do levého dolního rohu
kop domácího kapitána
pečetil vítězství MotorJosefa Brodského z pravé
letu na konečných 3:0.
strany. V 17. minutě se
do stoprocentní šance doDomažlice: Mleziva stali domácí, kteří po pra- Mužík v zápasu s FK Hořovicko Strejc, Bauer Tesař, Cihlář, Braun - Leitl, Šámal
vé straně zatáhli balón a
nacentrovali ho před branku uznal - 1:0. O čtyři minuty (Staněk), Mužík, Havlíček
hostů, kde Jan Karbulka později se domácí Jiří Str- (Bárta) - Bahleda (Donko).
vracel hlavou zpět do středu nad dostal přes Pavla Cihlá- Trenér: Zdeněk Michálek.
a zakončoval Jiří Strnad. ře a přitom si balón posunul Diváků: 150.
(poj)
Domažlický brankář Martin rukou. Hlavní rozhodčí neMleziva skvělým zákrokem chal pokračovat a Jiří Str- Trenér Zdeněk Michámíč vyrazil. O osm minut nad přehodil vybíhajícího lek: "Domácí byli důraznějpozději rychlý domácí hráč Mlezivu - 2:0.
ší, agresivnější a měli podJiří Strnad zatáhl míč po le- Do druhého poločasu pro- statně lepší start na míč. V
vé straně, nacentroval na vedli hostující trenéři dvě osobních soubojích nás přehlavu Michala Procházky, změny. Hřiště opustili Jiří hrávali a my jsme dělali
ale ten mířil jen nad branku Šámal a Jan Havlíček a na chyby v defenzívě. MotorJiskry. Měkký nerovný te- jejich místa nastoupili Ka- let šel prostě za výhrou s
rén ztěžoval oběma muž- mil Staněk a Jiří Bárta. Ten daleko větším úsilím. V
stvům rozehrávku a lépe se se hned v úvodu druhé půle první půli jsme měli jednu
s tím vyrovnávali domácí. dostal do zakončení po rohu šanci, ale střelu Bahledy
Diskutabilní moment přišel Luďka Leitla. Na dvakrát brankář chytil. Po přestávce
v 38. minutě, když z levé neprostřelil Foferku, ten je- jsme se dostali do dvou
strany zahrával trestný kop ho druhý pokus reflexivně šancí, útočili jsme až v deJosef Brodský na vzdále- vyrážel a zachránil Motor- víti hráčích, mohli jsme snínější tyč, kde dorážel Jan let. V 58. minutě se do za- žit, ale místo toho jsme inKarbulka a střelu mu ještě končení dostal Luděk Leitl, kasovali třetí gól. Po stránpřed čarou vykopl Jakub ale nastřelil nohy brankáře ce důrazu a agresivity to
Strejc. K překvapení hráčů i Foferky. O tři minuty poz- byl z naší strany jednoznačdiváků postranní asistent ději střílel domácí Matěj ně nejhorší výkon."
číslo dvě Pavel Haltuf sig- Čmejla nad Mlezivovu
(hoch)
nalizoval hlavnímu sudímu branku. V 66. minutě Mle-

Sokol Blovice - Jiskra Domažlice B 1:2 (1:1)
Ve čtvrtém kole I. A třídy
nastoupila v sobotu rezerva
Jiskry Domažlice v Blovicích proti týmu místního
Sokola. Trenéři Jiskry se
museli obejít bez šesti hrá-

čů z kádru. Proti Jiskře nastoupilo zkušené mužstvo,
které se opíralo o výkony
Davídka a Že-žuly. Ti nastupovali ještě proti současnému kouči Jiskry Rybáro-

vi, jehož svěřenci si vítězstvím udrželi tříbodový náskok na čele tabulky před
Horaždovicemi.
Lídr tabulky vstoupil do zápasu aktivně a vy-
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tvořil si několik brankových
příležitostí. Hoškova hlavička a Hartlův pokus skončily
vedle blovické svatyně.
Soupeř hrozil se standardních situací, které dobře zahrával. Ve 20. minutě zahrávali domácí trestný kop, zadáci Domažlic prohráli hlavičkový souboj, balón se
dostal na malé vápno a blovický Houdek efektně nůžkami překonal domažlického brankáře Freie - 0:1. Jiskra byla nadále aktivní a
předváděla 180 divákům
pohlednou kombinační hru.
Po jednom výpadu Kubica
nacentroval na Hartla a ten
"z voleje" překonal blovického gólmana - 1:1. Do poločasu si Jiskra ještě vytvořila několik příležitostí a
šanci měli i domácí, ale vše
bez gólového efektu.
Ve druhé půli se obraz hry
nezměnil. „Benfika“ soupe-

ře přehrávala a v 75. minutě
šla do vedení, když se po
standardní situaci dostal míč
ke Strejcovi a ten bombou
vymetl horní roh branky
Blovic - 1:2. Poté soupeř

Béčko v zápasu se Zručí
přeskupil sestavu a otevřel
hru, když se zkušený Davídek přidal k trojici útočníků.
Toho využívali hosté k brejkům. Nejprve Hartl po přihrávce od Kubici nestačil
důrazně zakončit. Poté do-

mácí zahráli aut na vlastního gólmana, tomu vypíchl
míč Hartl, ale místo přihrávky na Kubicu, který by zakončoval do prázdné branky, volil kličku přes obránce
a brankář jeho střelu chytil.
Poslední šanci měl agilní
Hartl. Dostal se přes obránce, ale jeho pokus brankář
kryl.
„Musím pochválit trojici
mladých rozhodčích, kteří
zápas odřídili bez problémů.
Domácí hráči i diváci ocenili naši hru. Uznali, že máme
mladé a kvalitní mužstvo.
Jsem rád, že se nám podařilo získat tři body," řekl po
utkání trenér Ivan Rybár.
J. Domažlice B: Frei - Mašek, Waldmann, Pavlíček,
Rojt - Hošek (70. Janeček),
Vísner, Paluch, Strejc - Kubica (90. Krakeš), Hartl.
Trenéři: Rybár, Červený.
(poj)

Dorost A: VD Luby - J. Domažlice 3:1 (2:0)
Ačkoli měla jiskra celé utkání
více ze hry, nebylo to nic platné a fyzicky zdatnějšímu soupeři nakonec podlehla 3:1.
Luby posílené o hráče loňského účastníka divize dorostu Klatov, vedli od 9. min., kdy se
po přímém kopu stoper domácích trefil do šibenice. Vedení
domácích se ukázalo jako zásadní, jelikož trenér Lub začal
dokonale využívat(zneužívat)
nové pravidlo o hokejovém
střídání, nad kterým vrtěl nevěřícně hlavou i rozhodčí. Vyrovnat se nepodařilo ani Čadkovi a
ani P. Švarcovi který trefil tyč

a míč se kutálel po brankové
čáře, ale v brance neskončil.
Domácí zvýšili ve 40. min. na
2:0 a tak skončil i poločas.
Zbytek zápasu se odehrál na
polovině domácích, ale podařilo se pouze snížit brankou Jurka ze 75. min. To také gradovalo střídání domácích, kdy jeden z hráčů byl v posledních
10. min. střídán 4x! takže se
spíše čekalo na střídání než
hrálo. Na 3:1 pečetil útočník
domácích v nastavení.
Nedokázali jsme se vyvarovat
chyb a soupeř je využil, na rozdíl od domácích jsme se nepro-

sadili v koncovce.
Pravidlo o hokejovém střídání
je na pováženou a ten kdo stojí
za tímto nařízením by se měl
zamyslet, jaké přínosy má mít
a zda fotbalu neškodí. Jsem
přesvědčen, že nejen škodí, ale
dokonce ho ničí.
Sestava: Horáček - Černý, Kalný, Brychcín, Šimůnek - Švarc
P., Gust, Kubr, Jurko, Kohout Čadek.
Střídali: Čech, Hamor, Švarc,
Socha.
Trenéři: Steinbrucker, Forro.
Steinbrücker Martin

Dorost B: Sj. Stod - J.Domažlice B 0:8 (0:4)
Jiskra vstoupila do utkání aktivně a po 15´ vedla 4:0 když
se postupně trefili Gust, Socha,
Konrády a Linkeš. Poté měla
Jiskra hru pod kontrolou, ale
vypracované šance neproměni-

la. I druhá půle byla plně v režii hostí, kteří přidali Dvořákem, Sochou, Hamorem a
Schwarcem další čtyři branky.
Jedinou šanci domácich po
trestném kopu bravurně zlikvi-

doval Čapský. Mladí hráči Jiskry podali kolektivní výkon
kterým přehrali domácí mužstvo, které mělo jak výškovou,
tak věkovou převahu. Sestava:
Čapský, Šimůnek,
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