Konečné výsledky a tabulky: Divize A
1. Prachatice
2. SK Votice
3. Domažlice
4. Příbram B
5. Jis. Třeboň
6. Hořovicko
7. Milevsko
8. Benešov
9. Motorlet
10. Tachov
11. Admira Pr.
12. L. Vltavín
13. Klatovy
14. Meteor Pr.
15. Strakonice
16. Vejprnice

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

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

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

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

1. Doubravka
2. St.Holýšov
3. Sp. Chrást
4. Sj.Koloveč
5. M.Touškov
6. Rokycany
7. Bolevec
8. S. M anětín
9. ZČE Plzeň
10. Chanovice
11. TJ Přeštice
12. FK Staňkov
13. Rapid Plzeň
14. Horažďovice
15. Nýřany
16. Ban. Zbůch

4
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
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0

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

1. Hor.Bříza
2. Rozvadov
3. B.Stříbro
4. Clumčany
5. Příkosice
6. VD Luby
7. M.Zbiroh
8. S.K řimice
9. S.Blovice
10. TJ Sušice
11. FK Žákava
12. O. Nýrsko
13. Nepomuk
14. Žichovice
15. Klatovy B
16. Bezdružice

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

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

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

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

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

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

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

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

14
12
7
9
8
6
6
8
3
5
5
4
4
7
4
3

:2
12 Admira Pr. - Benešov
:4
12 Tachov
- SK Votice
:3
10 M otorlet
- M eteor Pr.
:3
8 Strakonice - Příbram B
:6
7 Vejprnice
- Prachatice
:5
7 L. Vltavín
- M ilevsko
:6
6 Klatovy
- Domažlice
: 13
6 Hořovicko - Jis. Třeboň
:2
5 Aktuální kolo :
:7
4 Jis. Třeboň - Admira Pr.
:7
4 Domažlice - Hořovicko
:6
4 M ilevsko
- Klatovy
:7
3 Prachatice - L. Vltavín
: 12
1 Příbram B - Vejprnice
: 13
1 M eteor Pr. - Strakonice
:9
0 SK Votice - M otorlet
Benešov
- Tachov

1
0
1
1
1
2
0
3

:2
:1
:1
:2
:2
:1
:1
:1

Krajský přebor

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

17
14
11
17
7
4
9
6
9
4
4
6
3
5
5
2

:3
12 Sj.Koloveč - Horažďovice
:4
12 Doubravka - FK Staňkov
:3
10 Bolevec
- S. M anětín
:3
9 Sp. Chrást - Rapid Plzeň
:4
9 M .Touškov - Nýřany
:3
9 Chanovice - Rokycany
:5
6 St.Holýšov - TJ Přeštice
: 12
6 Ban. Zbůch - ZČE Plzeň
:6
4 Aktuální kolo :
:5
4 ZČE Plzeň - Sj.Koloveč
:8
3 TJ Přeštice - Ban. Zbůch
: 11
3 Rokycany
- St.Holýšov
:8
3 Nýřany
- Chanovice
: 15
3 Rapid Plzeň - M .Touškov
: 10
1 S. M anětín - Sp. Chrást
: 23
0 FK Staňkov - Bolevec
Horažďovice - Doubravka

I. A třída
11
13
10
8
9
6
6
8
2
5
7
7
6
1
2
6

:1
12 Žichovice
- VD Luby
:5
8 FK Žákava - Klatovy B
:4
7 M .Zbiroh
- Příkosice
:5
7 Clumčany
- TJ Sušice
:6
7 Hor.Bříza
- S.Křimice
:4
7 Nepomuk
- S.Blovice
:5
6 Rozvadov
- Bezdružice
:8
6 B.Stříbro
- O. Nýrsko
:2
5 Aktuální kolo :
:6
5 O. N ýrsko - Žichovice
: 10
4 Bezdružice - B.Stříbro
: 11
4 S.Blovice
- Rozvadov
: 10
4 S.Křimice
- Nepomuk
:9
2 TJ Sušice
- Hor.Bříza
:8
1 Příkosice
- Clumčany
: 13
1 Klatovy B - M .Zbiroh
VD Luby
- FK Žákava

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

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

:1
:2
:2
:1
:4
:1
:6
:3
:4
:4
:4
:7
:7
:8

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

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

6
7
6
4
1
0
3
0

:0
:1
:0
:0
:0
:1
:1
:5

1
4
3
3
4
1
3
2

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

2
1
1
3
1
0
4

:2
:4
:4
:1
:0
:1
: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
35 ze dne 5.9.2008
* redaktor Vojtěch Kotlan
Přátelské
utkání

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 6.9.2008 od 17.00 hodin

Jiskra Domažlice - FK Hořovicko

Hlavní rozhodčí: Petr Hodač (Karlovy Vary)

Asistenti: Josef Novotný (M.Lázně), Pavel Bacík (Jáchymov)
Delegát svazu: Karel Kopřiva (Třemošná)
V dalším kole zajíždí Jiskra Domažlice v neděli 14. září 2008 do Třeboně,
kde se hraje od 10.30 hodin. Odjezd autobusu 06.15 hodin.

Na fotbalové scéně je nový klub: FK Hořovicko
Nám dobře známý celek FC Bzová, který byl účastníkem A skupiny divize, ke dni 1.7.2008 zanikl.
Tento vesnický oddíl totiž našel společnou řeč se sousedním celkem SK Hořovice (před několika
sezónami si rovněž vyzkoušeli divizi) a k uvedenému dni došlo ke sloučení obou oddílů v nový celek s názvem FK Hořovicko, který přímo navazuje na fotbalové tradice obou zrušených klubů.
Z fotbalového zpravodaje FK Hořovicko: „Po loňské sezóně, kdy jsme ještě vystupovali pod původními názvy z legislativních důvodů, jsme utvořili sourodý celek, který pojímá na dvě stovky aktivních fotbalistů, členů realizačních týmů a funkcionářů. V současné době máme jedenáct celků,
které hrají v soutěžích v rámci celého Česka.“
Nový oddíl má pochopitelně i nový výbor, jehož předsedou je p. Luboš Bureš. K novému oddílu
patří rovněž nové logo. To vzniklo na základě vypsané soutěže a obsahuje modrou a bílou barvu,
což jsou barvy klubové, sepětí dvou klubů ze Bzové a Hořovic, fotbalový motiv a symbol přihlášení k celému hořovicku. V soutěži vyhrál návrh p. Františka Budínského.
Na fotbalové scéně se tedy odehrálo něco, co zdaleka není běžnou záležitostí, totiž že se dva fotbaloví „rivalové“ dokázali dohodnout na společném projektu, který zcela jistě přinesl potřebu velkých
kompromisů na obou stranách. A za to, že k dohodě došlo patří všem funkcionářům obdiv.

Jiskra Domažlice - Loko Vltavín Praha 3:1 (2:1)
Před samotným zahájením zápasu pogratulovali zástupci
fotbalového oddílu TJ Jiskra
Domažlice mezinárodní rozhodčí paní Dagmar Damkové
za špičkovou reprezentaci našeho regionu na olympijském
turnaji v Pekingu, kde jako
hlavní sudí řídila finále ženského turnaje v kopané.
Domácí ve svém druhém představení tentokrát nezaváhali a
strana 1 proti pražskému sou-

peři bodovali naplno. Vítězství
bylo zasloužené, protože Jiskra
téměř celý první poločas kontrolovala hru a byla aktivnější.
Ve vyrovnaném druhém dějství pak po dvou minutách na
hřišti zajistil domácím pojistku
kanonýr Šot a Jiskra již překvapení nepřipustila.
Hned v úvodní minutě zneškodnil hostující brankář Čaba
Schötterlův centr zprava a o
sedm minut později stačil další

centr Bahledy vyboxovat k Šámalovi, jehož volej z šestnáctky ještě tečoval do sítě Schötterl, který však stál v ofsajdu.
V 9. minutě se domácí ubránili
Pospíšilově rohovému kopu a
vzápětí byl na druhé straně při
průniku do šestnáctky přistrčen Černý, ale píšťalka rozhodčího Hrabovského se neozvala. Ve 13. minutě zamířil
domácí Cihlář z tr. kopu ze 25
metrů nad pražskou branku a o

Schötterl těsně před gólem
chvíli později stačili hosté odvrátit další Černého centr zprava. Poté se hra přestěhovala
mezi šestnáctky a delší dobu
se žádné z mužstev nedostalo
k zakončení. Až ve 23. minutě
našel domácí Manowetz nalevo nabíhajícího Černého, ale
jeho střela z úhlu minula vzdálenější tyč Čabovy branky. O
minutu později musel na druhé
straně vytlačit gólman Mleziva
na roh Hájkovu střelu po samostatné akci zleva. Ve 26.
minutě se pohnulo skóre, když
si Schötterl narazil s Mužíkem,
ten mu míč poslal do uličky,
první Schötterlovu střelu v pádu stačil Čaba vyrazit, ale na
následnou střelu tého hráče, ze
14 metrů k tyči již nestačil –
1:0. Ve 27. minutě zahrozil na
druhé straně Pospíšil, ale jeho
pokus ze 25 metrů stačil Mleziva vyrazit na roh. O dvě minuty později hosté srazili Mužíkův tr. kop z 25 metrů na roh
stejně, jako Manowetzův centr
o chvíli později. Po mužíkově
rozehrání zprava vznikl před
Čabou závar, míč se dostal k
Šmirklovi, ale jeho střelu z 8
metrů stačili hosté srazit na
roh. Ve 33. minutě zatáhl po
pravé straně ze středu hřiště
míč Černý, našel nabíhajícího
Schötterla, ten se stačil uvolnit, ale jeho střelu z hranice
vápna Čaba kryl. O dvě minuty později se k míči na druhé
straně dostal Pospíšil, obešel
dva hráče a střelou z 20 metrů,
kterou Mleziva stačil vytlačit
jen na vnitřní stranu tyče, srovnal na 1:1. Ve 45. minutě za-

cí – 3:1. O dvě minuty později
stačili hosté odvrátit na roh
Cihlářův tr. kop ze střední
vzdálenosti a na druhé straně
vzápětí, po Pospíšilem rozehraném rohovém kopu zprava,
hlavičkoval u vzdálenější tyče
nad Mlezivovu branku Křimlák. V 73. minutě domácí nezužitkovali ani tři po sobě následující rohové kopy a po autovém vhazování Strejce, posunul hlavou míč Schötterl, ale
hostující zadáci jej uklidili do
bezpečí. V 76. minutě na druhé straně rozehrál rohový kop
zleva Pospíšil a Marčíkovu
hlavičku směřující pod břevno
musel Mleziva vytlačit nad
branku. Hosté vsadili vše na
útok a v 83. minutě se pěkně
uvolnil Křimlák, našel zpětnou
přihrávkou nabíhajícího Pospíšila, ale jeho volej z 18 metrů
domácí zblokovali. Když pak
neudeřilo ani z rohového kopu
hostujícího Pospíšila, bylo to v
zápase vše a domácí si po zásluze připsali tři body.
Rozhodčí: Hrabovský, ŽK:
0:4, diváků: 670.
Sestava Jiskry: Mleziva –
Strejc (89. Rada), Šmirkl, Tesař, Cihlář – Černý, Šámal,
Martin soupeře zaměstnával Mužík, Manowetz (64. Šot) –
Bahleda, Schötterl. Trenér:
Mužíkovou střelou ze 22 met- Milan Dejmek.
rů poradil Čaba. V 56. minutě Sestava Loko Vltavín: Čaba –
podnikl Bahleda další dlouhý Dohnal, Bureš, Kozák, Hávýlet s míčem, prošel po pravé jek – Kryštof, Oliva, Pospíšil,
straně, pěkně se uvolnil přes Bartůněk – Marčík, Křimlák.
dva soupeřovy zadáky, ale z Trenér: Kronďák.
úhlu trefil jen břevno Čabovy
branky a míč se odrazil do pole. Hosté poté nevytěžili nic ze
dvou rohových kopů a v 62.
minutě po Bartůňkově akci
zprava střílel volejem z otočky
ze 12 metrů Pospíšil nad Mlezivovu branku. O dvě minuty
později si s nedůrazným Bahledovým pozdravem z 19 metrů poradil Čaba. V 66. minutě
vystihl aktivně a s chutí hrající
Schötterl přihrávku soupeře,
zbavil se dvou soupeřových
obránců, ve výhodné střelecké
pozici dal přednost přihrávce
na nabíhajícího Šota, a ten po
dvou minutách na hřišti, střelou z 15 metrů rozjásal domá- Míra Manowetz se drží...
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stavil nebezpečnou akci hostů
avizovaný ofsajd Křimláka a
na druhé straně se pěkně uvolnil Mužík, ale z 25 metrů zamířil vedle pravé Čabovy tyče.
Těsně před poločasovým
hvizdem se po přihrávce Mužíka vydal k dlouhému sólu téměř od středu hřiště domácí
Bahleda, prošel po levé straně
hostující obranou jako nůž
máslem a střelou z šestnáctky,
k bližší tyči, překonal Čabu –
2:1.
V úvodu druhého poločasu, ve
kterém domácí hlídali vedení a
hosté se snažili o vyrovnání,
musel Mleziva zasahovat těsně
před nabíhajícím Marčíkem. V
59. minutě musel po Pospíšilově centru hlavou na roh odvracet Strejc a na druhé straně si s

val domácí Kopřiva, ale jeho
volej z 10 metrů stačili hosté
zblokovat na roh. Pět minut
před koncem měli domácí další
tutovku, když Barták postupoval sám na Kohela. Ten ale ‚
jeden na jednoho‘ umí a i tentokrát výtečně střelu domácího
hráče ze 14 metrů vytlačil vedle své levé tyče. Tlak domácích
s blížícím se koncem zápasu

narůstal, ale Jiráňovu hlavičku
směřující pod břevno, po tr.
kopu Kopřivy, reflexivně vytlačil výborný Kohel nad branku. Těsně před závěrečným
hvizdem stačili hosté srazit
Kopřivův tr. kop na roh, po jehož rozehrání a teči jednoho z
domácích hráčů stačil míč z
brankové čáry odvrátit jeden z
domažlických zadáků. To bylo

ze zápasu vše, Jiskra svůj jednobrankový náskok ubránila a
připsala si tři body.
Sestava Jiskry B: Kohel –
Dufek, Váchal, Rejthar, Neumann – Bočan, Kruml, Brichcín, Palúch (54. Janeček) –
Krakeš (87. Frček), Kotlan (75.
Forst). Trenér: Jiří Šperl.

Starší žáci: Baník Stříbro - Jiskra Domažlice 2:4 (0:2)
V sobotu 30.8.2008 sehráli st.
žáci A první mistrovské utkání
na hřišti Baníku Stříbro. Do
zápasu mužstvo nastoupilo aktivně a ve 12. minutě po nacvičeném signálu vstřelil Hamor
první branku. Ve 22. minutě po
pasu Sochy na Štěpána se ujímáme vedení 0:2. Ve druhém
poločase po uvolnění Štěpána
Hamorem tento střílí a odraže-

ný míč dorazil Čech a Jiskra
vedla 0:3. Poté přišla ztráta
koncentrace a soupeř snížil po
naší chybě na 1:3. Z protiútoku
po krásném pasu Kalného na
Sochu tento střílí branku na
1:4. Soupeř v závěrečném náporu pouze snížil z pokutového
kopu na 2:4.
Sestava : Krásnický - Tauer,
Kalný, Lešek, Gabriel - Socha,

Hamor, Gust, Konrády - Štěpán, Čech. Střídání : 24. Copák
( Kon rá d y) , 3 6. Li n ke š
(Copák), 51. Řezáček (Čech),
54. Malík (Hamor), Šimůnek
(Linkeš) 58. Copák (Socha).
Branky : Hamor, Štěpán, Čech,
Socha.Trenéři : Sladký, Neumann.
Radek Neumann

Mladší žáci: Baník Stříbro - Jiskra Domažlice 2:4 (0:2)
Mladší žáci Jiskry Domažlice
změřili síly se stejně starým
protivníkem ze Stříbra a po
velmi dobrém výkonu jej doslova deklasovali 10:0, po poločase 3:0.
Pro většinu hráčů to bylo první
utkání v krajském přeboru, dala se očekávat menší nervozita,
ale mladí hráči se do soupeře
zakousli a již ve 3. minutě vedli po brance Patrika Dufka. V
dalším průběhu 1. poločasu si

Jiskra vytvořila spoustu gólových situací, ale proměnila
pouze dvě a to v 11. minutě
nová posila z 1. FC Horšovský
Týn - Petr Maštalíř a v 18.
Martin Buršík rozvlnili síť soupeře.
Ve druhém poločase došly domácím síly a Jiskra nadělovala
jeden gól za druhým. 37. minuta David Žák, 46. David Jurko,
poté se 2x trefil kapitán mužstva Ondra Černý (51. a 53.), v

54. Ondra Zíma, v 56. opět David Jurko a skóre jak otevřel,
tak uzavřel Patrik Dufek v 58.
minutě.
Sestava: Krutina - Bočan, Poláček, Zíma, Stróž - Svoboda,
Černý, Dufek,J urko - Maštalíř,
Buršík. Střídali: Kobes, Buršík
ml., Janoušek, Žák.
Trenéři: Bočan, Copák.
Vedoucí mužstva : Dufek
Libor Bočan

2. kolo Poháru ČMFS: J.Domažlice-Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Jiskra v zápase s jasným favoritem, prvoligovou Viktorií Plzeň podali kvalitní výkon, ale
na fotbalové kvality soupeře to
nestačilo. Viktoria byla téměř
celý zápas fotbalovějším a
mnohem ofenzivnějším celkem, vytvořila si mnoho dobrých šancí, z nichž proměnila
tři a mnoho dalších zlikvidoval
výborný brankář Mleziva.
Hosté šli do vedení ve 4. minutě, když Jiráček vysunul Varadiho a ten ze 14 metrů k tyči
otevřel skóre - 0:1. Poté v dobrých pozicích selhali postupně
Hochmeister, Varadi Limberstrana 7 ský, Jiráček či Rezek,

které vychytal domácí gólman
Mleziva nebo mířili nepřesně.
Tutovku zahodil ve 37. minutě
Rezek, který sám proti Mlezivovi, domažlického gólmana
nepřekonal. Domácí ohrozili
Ticháčka pouze střelou Martina Šota, kterou plzeňský gólman vyrazil na roh několika
nezakončenými akcemi Černého. Převaha hostů pokračovala
i po přestávce, ale Varadi
zazdil tutovku nepřesnou střelou a na druhé straně Manowetzův volej vyrazil Ticháček. V 54. minutě mohli domácí vyrovnat, ale Bahleda trefil
jen tyč plzeňské branky. V zá-

věru zápasu si hosté vytvořili
tlak ze kterého skóroval ve
skrumáži Hochmeister - 0:2 a
pět minut před koncem dal na
0:3 kapitán Horváth, když nadvakrát překonal Mlezivu.
Viktoria: Ticháček - Šmejkal
(33. Vaculík), Navrátil, Lecjaks, Hochmeister - Limberský, Trapp, Horváth, Jiráček Rezek (67. Mlika), Varadi (77.
Rodrigues). Trenér: Šilhavý.
Jiskra: Mleziva - Strejc (74.
Čech), Šmirkl, Tesař, Cihlář Černý, Šámal, Mužík, Manowetz - Schötterl (67. Rada),
Šot (46. Bahleda). Trenér: Dejmek.

Dyn. Horšovský Týn - J. Domažlice B 0:1 (0:1)

Krakeš bojuje o míč

dil domácí gólman Věneček,
dostal se v 18. minutě do šance
na druhé straně po Dolejšově
centru Beisbier, ale hlavou z 8
metrů minul Kohelovu branku.
Vzápětí měli domácí další šanci, když nejprve střelu Jiráně
po samostatné akci Kohel vyrazil a tentýž domácí hráč opakovaným pokusem z úhlu
branku Domažlic přestřelil. Ve
20. minutě vyzkoušel Věnečkovu pozornost ze 22 metrů
hostující Váchal a vzápětí na
druhé straně po Bartákově akci
a centru zprava hlavičkoval v
dobré pozici u vzdálenější tyče

Za ideálního fotbalového
počasí nastoupila k
okresnímu derby na trávníku dynama rezerva Jiskry po vítězství na rezervou Nýřan sebevědomě.
V prvním poločasu byla
většinou lepším týmem a
zaslouženě šla do kabin s
jednogólovým vedením,
když ještě třikrát trefila
tyč Věnečkovy branky.
Ve druhém poločase se
však soustředila více na
defenzívu, přenechala
Pavel Váchal ve sprintu
aktivitu soupeři, ale ten
se nedokázal prosadit
proti dobře organizované hos- Jiráň nad Kohelovu branku.
tující obraně, v čele s branká- Ve 25. minutě rozehrál dořem Kohelem, ani z několika mácí Kopřiva tr. kop, ale
Beisbier usměrnil hlavou
velmi nadějných situací.
Hned ve 4. minutě se dostal k míč z 8 metrů nad Kohelovu
zakončení ze 22 metrů doma- branku. O šest minut později
žlický Váchal, ale mířil vyso- rozehrál hostující Kruml tr.
ko. O tři minuty později zatáhl kop z 25 metrů vedle levé
míč po levé straně hostující Věnečkovy tyče. Poté přišly
Palúch, centrem našel Bočana, velké chvíle hostů. Nejprve
ale ten volejem z 8 metrů mi- si tr kop postavil domažlický
nul bližší tyč Věnečkovy bran- Palůch, aby ze 22 metrů treky. Na druhé straně si s Jiráňo- fil levou tyč bezmocného
vým centrem poradil Kohel. Věnečka, o chvilku později
Ve 12. minutě poslal Bočan našel centrem zprava Krakeš
dopředu Krumla, ten se uvol- nabíhajícího Kotlana, který se
nil, ale se střelou z šestnáctky uvolnil, ale z šestnáctky trefil
otálel, až mu ji v dobré pozici pouze břevno Věnečkovy
stačili domácí zadáci zbloko- branky. Během tří minut do
vat. Vzápětí na druhé straně třetice otřel míč o břevno horvystřelil z otočky Barták, ale z šovskotýnské branky po tr. košestnáctky mířil vedle pravé pu Váchal. Domácí však hned
Kohelovy tyče. Když si poté s z protiútoku nebezpečně zaúBrichcínovým pokusem pora- točili a po centru zprava zaho-

dil tutovku Beisbier, který hlavou z malého vápna mířil těsně nad domažlickou branku.
Rozhodnutí přišlo ve 43. minutě, kdy Váchal našel volného Krumla, ten se uvolnil, připravil si míč na levačku a střelou z 18 metrů přesně k pravé
Věnečkově tyči poslal hosty
do vedení – 0:1. Poté ještě
Krakeš přestřelil domácí branku a to bylo v první části hry
vše.
Po celý druhý poločas byli domácí aktivnější, zatlačili na
dlouhé minuty soupeře na jeho
polovinu, ale nedokázali se
střelecky prosadit. Hned v
úvodu mířil Šindelář nad Kohelovu branku a v 50. minutě
Jiráňovu střelu zblokovali hostující zadáci. V 56. minutě po
Cihlářově centru mířil hlavou
Barták vedle vzdálenější Kohelovy tyče. Půlhodinu před
koncem trefil domácí Šindelář
volejem pouze tělo spoluhráče
Kopřivy a vzápětí po Jiráňově
přiťuknutí mířil volejem z 15
metrů Kopřiva nad domažlickou svatyni. V 67. minutě rozehrál tr. kop ze 20 metrů domácí Kopřiva, našel hlavu Jiráně, ale ten ve vyložené pozi-

Kotlan v souboji
ci mířil z malého vápna nad
Kohelovu branku. Čtvrthodinu
před koncem domácí zblokovali na roh Janečkův centr zleva a o dvě minuty později srazili i střelecký pokus téhož domažlického hráče vedle své
branky. V 82. minutě se po závaru před domažlickou brankou nejlépe zoriento- strana 6

Jiskra Domažlice B - DIOSS Nýřany B 3:1 (1:1)
18 metrů vedle vzdálenější
V úvodním zápase nového
Kohelovy tyče, bylo to v
ročníku hostili hráči Jiskry
prvním dějství vše.
rezervu týmu DIOSS NýřaV úvodu druhé půle zahrál
ny, ale přes herní převahu a
tr. kop ze 23 metrů Váchal
množství šancí se dokázali
vedle levé šibenice nýřanprosadit jen třikrát a nakonec
ské branky. V 50. minutě
tak roli favorita splnili, když
našel Kruml centrem nabíbyli po celý zápas aktivnější.
hajícího Kotlana, ale jeho
K domácím se v úvodu přihlavičku z 8 metrů stačil
klonilo štěstí, když Duffek
Kouba reflexivně vyrazit.
poslal v 5. minutě špatnou
O minutu později na druhé
malou domů, míče se zmocstraně napřáhl z 12 metrů
nil Anár, ale svou tutovku
hostující Anár, ale Kohelozazdil střelou ze 14 metrů
vu branku z výhodné pozivedle vzdálenější Kohelovy
ce přestřelil. V 54. minutě
tyče. O dvě minuty později
poslal Čech dopředu nabízatáhl míč po pravé straně
hajícího Kotlana, ale branKrakeš, ale místo střely, volil Vláďa Čech hrál s velkou chutí
kář Kouba včasným vyběhpřihrávku na nabíhajícího
Čecha, který na míč nedosáhl a ček, ale 8 metrů před odkrytou nutím a pádem pod nohy míč
ten skončil vedle vzdálenější Kohelovou brankou na míč ne- vyrazil. Vzápětí našel zpětnou
tyče Koubovy branky. O chvil- dosáhl hostující Kožíšek. Ve přihrávkou Kotlan nabíhajícího
ku později stačili Kotlanův 36. minutě zakončil svoji akci Váchala, ale jeho volej z 18
centr zprava hostující zadáci po levé straně domácí Krakeš metrů skončil nad nýřanskou
odvrátit na roh. V 10. minutě slabou střelou, kterou Kouba svatyní. V 55. minutě poslal z
sice dopravil Krakeš míč za zá- bez problémů kryl. O minutu tr. kopu domácí Kruml míč
da hostujícího brankáře Tomá- později odvrátili hosté Neu- vedle levé tyče soupeřovy
še Kouby, ale gól pro ofsajd mannův průnik po levé straně, branky, ale o dvě minuty poznebyl uznán. O dvě minuty zakončený centrem, za cenu ději zatáhl míč po levé straně
později si Kouba poradil s tr. rohového kopu. Ten rozehrál Janeček, prošel až do pokutokopem Krumla a vzápětí na zprava Váchal a nešťastný Liš- vého území a přízemní střelou
centr Neumanna zprava nikdo ka si ve snaze míč odvrátit dal ze 14 metrů, ke vzdálenější tyze spoluhráčů nedosáhl. Po vlastní gól – 1:1. Ve 39. minu- či, poslal domácí do vedení –
čtvrthodině hry se na levé stra- tě pronikl po pravé straně do- 2:1. V 58. minutě stačili hosté
ně přes dva obránce uvolnil mácí Bočan, ale místo přihráv- po dalším Janečkově průniku
jeho centr srazit na roh, který
Kotlan, zpětnou přihrávkou narozehrál tentýž hráč rozehrál
šel nabíhajícího Bočana, ten
zprava, míč se odrazil ke
míč netrefil a Kotlan tísněn voKotlanovi, ale jeho nedůrazný
lejem z 8 metrů těsně minul
volej stačili hosté odvrátit. Po
pravou Koubovu tyč. Ve 21.
hodině hry skončil tr. kop dominutě našel domácí Čech
mácího Palúcha vedle pravé
Kotlana, jehož centr zprava
Koubovy tyče a v 65. minutě
stačili hosté zblokovat na roh.
vystihl rozehrávku soupeře doDomácí zatlačili soupeře na jemácí Kotlan, postupoval od
ho polovinu, ale příliš se věnostředu hřiště, ale jeho střelu z
vali ofenzívě a doplatili na to.
15 metrů stačil Kouba reflexivVe 23. minutě poslal Anár doně vyrazit k Forstovi, který zlepředu Kantu, který šel sám
va z 8 metrů jeho branku přeproti Kohelovi a ze 12 metrů
Forst v osobním souboji
střelil. V 68. minutě poslal
vybíhajícího domácího gólmana přeloboval – 0:1. Ve 28. mi- ky na nabíhající spoluhráče Kruml míč do brejku Forstovi,
nutě zatáhl po pravé straně míč zvolil slabou střelu, kterou který se stačil vyhnout vracejídomácí Kotlan, pronikl do šest- Kouba zneškodnil. Pět minut címu se obránci a střelou z 10
náctky, místo zakončení však před obrátkou po Krumlově tr. metrů zvýšil na 3:1. V 78. mivolil přihrávku, na kterou však kopu hlavičkoval Bočan vyso- nutě zatáhl míč po levé straně
nabíhající Krakeš nedosáhl. Ve ko nad nýřanskou branku a domácí Kotlan, centrem našel
33. minutě na druhé straně od- když na druhé straně skončil Čecha, ale jeho střelu zprava
strana 3 centroval zleva Vorá- tvrdý volej Michala Kouby z hosté odvrátili. Domácí zadáci

si poté poradili se Šindlerovým
centrem zprava a na druhé
straně další Janečkův průnik
po levé straně zakončený střelou, stačil brankář Kouba vytěsnit na roh. V 87. minutě napřáhl volejem z 18 metrů domácí Čech, ale mířil vysoko.
Domácím zamrazilo minutu
před koncem, kdy brankář Kohel při rozehrávce „namazal“
volnému Anárovi, ale svoji
chybu bravurně napravil, když
jeho střelu z 10 metrů vyrazil a

následně míč zachytil. Domácí
si tak zcela zaslouženě připsali
první tři body do letošní tabulky soutěže.
Rozhodčí: Blaheta.
Sestava Jiskry B:
Kohel – Duffek, Váchal, Rejthar, Neumann – Bočan (46.
Janeček), Palúch, Kruml,
Čech – Krakeš (46. Forst),
Kotlan (79. Rada).
Trenér: Jiří Šperl.

Kotlan ve výskoku

Dorosty Jiskry přivezly bod z Prachatic
Ve druhém kole dorostenecké
divize zajížděli hráči Jiskry
Domažlice na umělou trávu do
Prachatic a po vydařených vystoupeních přivezli cenný bod
za remízu starších, když mladší inkasovali jediný gól v závěru zápasu.
Starší dorost
Prachatice-Domažlice 0:0
Ve vyrovnaném prvním poločase bez větších šancí se ve
32. minutě krásnou střelou z
20 m představil domažlický
Vísner.
Do druhé půle lépe vstoupili
domácí, když v 56. minutě nastřelili tyč a o deset minut později šel domácí hráč sám na
bránu ale netrefil ji. V 69. minutě se ocitl ve velké šanci
Waldmann ale dlouho zpracovával míč a následná střela trefila pouze domácího hráče. V
74. a v 77. minutě střílel dvakrát nad Závodný a v 88. minutě hlavičkoval Zlámal rov-

něž nad. V samotném závěru
zápasu měli velkou šanci domácí kterou však Jiskra odvrátila na roh.
Utkání velmi dobře řídila trojice rozhodčích Klátil - Ovčáček, Valenta.
Sestava: Korba - Mastný, Zlámal, Ferra, Pavlíček - Waldmann, Hartl (74. Minařík),
Vísner(53. Ouřada), Závodný
(78. Sova) - Havlíček, Škrabal.
Trenéři: Brichcín, Palovič
Masér: Nebehaj.
Mladší dorost
Prachatice - Domažlice 1:0
V utkání, kterému by nejspíše
slušela remíza se štěstí přikolonilo na stranu domácích.
V prvním poločase se v 16.
minutě po centru Šinála ocitl
ve velké šanci Liebl ale těsně
minul. Čtyři minuty na to opět
Liebl nadvakrát nedorazil odražený míč do branky. Ve 21.
minutě vychytal domácí brankář Kubinu a půlhodině Čap-

ský vyráží střelu domácích na
roh. Ve 38. minutě nastřelil
Kubina pouze domácího golmana.
Ve druhém poločase měli domácí více ze hry, když v 50.
minutě dvakrát Čapský odvrátil na roh. O sedm minut později se ke střele dostal Liebl
ale branku přestřelil. V 73. minutě po hrubé chybě hostující
obrany se k míči dostal domácí
útočník a nedal domažlickému
golmanovi šanci 1:0. Domácí
si už do konce zápasu výsledek uhlídali.
Utkání opět přesně řídila trojice rozhodčích: Klátil - Ovčáček, Valenta.
Sestava: Čapský - Vogeltanz,
Jurko, Brychcín (50. Švarc),
Kuráž - Lešek, Kubr, Šinál,
Kubina – Liebl (68. Toman),
Stauber. Trenéři: Wolf, Pavlíček. Masér: Nebehaj

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

TJ klatovy - J. Domažlice

Jaroslav Pavlíček

TJ Klatovy - Jiskra Domažlice 0:1 (0:1)
V krásném letním odpoledni se
v sobotu hrálo v Klatovech divizní derby. Trenéři Domažlic
udělali jednu změnu v sestavě.
Od začátku utkání nastoupil
mladý, talentovaný Václav Rada.
Jiskra byla od začátku do konce hry fotbalovějším a aktivnějším mužstvem. Na klatovském týmu byla znát absence několika hráčů, kteří jim
přes léto odešli do jiných klubů a nahradili je nezkušení

mladí hráči. V 6. minutě zahrával domažlický Cihlář trestný
kop a Schötterleho hlavička
skončila těsně vedle branky
klatovského brankáře Jarolíma.
O tři minuty později centroval
Bahleda do vápna a hlavička
Mužíka skončila těsně nad
brankou. V 15. minutě vysunul Bahledu Černý, který se
efektně probil až před brankáře Jarolíma a prostřelil ho 0:1. Ve 20. minutě se k odraženému míči dostal Strejc, ale

jeho střelu vyrazil Jarolím na
roh. Ve 27. minutě zahrával
Šámal trestný kop, který se odrazil k Bahledovi, ale ten bohužel nestačil vystřelit. O tři
minuty později se osmělili domácí, kdy po spolupráci Beneše s Vacovským ohrozil druhý
jmenovaný z 25 metrů poprvé
branku Mlezivy, ale střílel
vedle. Ve 33. minutě stálo
štěstí u hostujícího Mlezivy,
kdy domácí Vacovský nacentroval z pravé strany strana 4

na volného Pavlíka, který hlavou nastřelil levou tyč domažlické branky. Ve 37. minutě
ideálně vysunul Šámal Černého, ale ten přestřelil branku Jarolíma. Do konce poločasu zahrával ještě domácí Viktora
trestný kop na hlavičku Rendla, která naštěstí minula branku. Na druhé straně, po faulu
na Schötterleho, zahrával Šámal z 18 metrů trestný kop a
těsně minul svatyni domácích.
V druhém poločasu vystřídal
trenér Radu, který měl dýchací
potíže, za Manowetze. Jiskra
opět nastoupila do druhého poločasu aktivně. Mužík vysunul
Bahledu a jeho obrovskou šanci stačili klatovští beci srazit
na roh. V 50. minutě zase
kombinovala Jiskra Černým a
Bahledou, který pozdě nahrál
na Schötterleho a jeho střelu
zblokovali klatovští zadáci.

Jiskra stále hrála aktivněji, ale
scházel jí klid v zakončení. V
65. minutě střídal za Schötterleho Šot, který se jako na jaře
dostal do vyložené šance. Po
dlouhém výkopu Mlezivy našel Šota centrem Bahleda, ale
ten bohužel trefil klatovského
brankáře. V závěru utkání se
domácí vrhli do útoku, ale kromě upadnutí Mirgy ve vápně,
kdy se domácí dožadovali penalty, se do velké šance nedostali.
Sestava Jiskry: Martin Mleziva - Jakub Strejc, Michal Tesař, Pavel Cihlář, Jan Šmirkl,
Petr Mužík, Jiří Šámal, Zbyněk Černý (89. Vladimír
Čech), Václav Rada (46. Miroslav Manowetz), Martin Schötterl (65. Martin Šot), Tomáš
Bahleda.
Trenéři: Milan Dejmek a Petr
Kuželka.

Rozhodčí: Štuk, Šafránek, Němec, delegát: Tasch. ŽK: 3:3.
Utkání sledovalo 650 diváků, z
toho asi 200 fanoušků z Domažlic.
„Jako tradičně jsme v první
půli zaspali. V druhé polovině
jsme se trošku zvedli a zatlačili jsme soupeře. Domažlice
byly velice silné v ofenzivní
činnosti a měly v prvním poločase tři gólové šance. Kdyby
je proměnily, mohlo být po
utkání. My jsme nastřelili tyč a
kdybychom tuto šanci proměnili mohlo to dopadnou jinak. Soupeře jsme dostali pod
tlak, ale ten dobře bránil. Měli
jsme to těžké a rozhodčí nám
absolutně v ničem nepomohl.
Myslím si, že vítězství Domažlických je spravedlivé," řekl po zápase trenér domácích
Klatov Jiří Toman.
Jiří Pojar

Starší dorost: Jiskra Domažlice - 1. FK Příbram B 1:0 (0:0)
V utkání ve kterém měli v první půli více ze hry hosté ale nepodařilo se jim prosadit. Ve
druhé půli se prosadili domácí
brankou Havlíčka z přímého
kupu.
Ve 4. minutě zatáhl po pravé
straně míč domácí Sova ale jeho centr hosté odvrátili na roh.
V 18. minutě po rohu Havlíčka
hlavičkoval Škrabal nad. Ve
28. minutě našel Zlámalův pas
Havlíčka který hlavičkoval mimo. Hosté zahrozili poprvé až
ve 32. minutě střelou se kterou
si domácí gólman poradil. Z
následného útoku se dostal ke

střele Waldmann ale minul. V
největší šanci první pule se
ocitl ve 45. minutě Pavlíček,
podařilo se mu obstřelit brankáře ale střela minula levou tyč
hostujícího gólmana.
V 50. minutě se po faulu na
Škrabala kopal přímý volný
kop z hranice vápna, kterého
se ujal Havlíček - 1:0. V 55.
minutě se prodral do zakončení Sova ale přestřelil. Krásnou
střelou se v 68. minutě uvedl
domažlický Ouřada. Akce
Havlíčka v 75. minutě skončila
pouze v náruči příbramského
brankáře. Hosté ohrozili domá-

cí bránu v 81. a v 88. minutě,
ale ani jednou se neprosadili.
V poslední minutě hlavičkoval
Škrabal ale branku netrefil.
Sestava Jiskry:
Korba - Mastný, Zlámal, Ferra
(40. Hartl), Pavlíček (83. Pačesný) - Závodný (63. Minařík), Ouřada, Škrabal, Waldmann - Havlíček, Sova(84.
Vísner)
Trenéři: Brichcín, Palovič
Masér: Nebehaj.
Rozhodčí: Kubec - Kopejtko,
Fanfule

Jaroslav Pavlíček

Mladší dorost: Jiskra Domažlice - 1. FK Příbram B 1:4 (1:1)
V utkání mladších dorostů drželi domácí krok s hosty pouze
v první půli.
Domácím se povedl vstup do
utkání, když se po krásné přihrávce Jurka prosadil už ve 2.
minutě domažlický Liebl. V
10. minutě odpověděli hosté a
srovnali na 1:1. Ve 24. minutě
se dostal do šance Kuráž ale
branku přestřelil. Aktivní Liebl
se ve 30. minutě prodral do
další šance ale místo střely vostrana 5 lil přihrávku na hráče,

který stál v ofsajdu. 32. minuta
znamenala šanci hostů která
brankou neskončila.
Začátek druhé půle vyšel dobře
hostům, když se hned po změně stran prosadili 1:2. V 57.
minutě končí Kubinův trestný
kop pouze v náruči hostujícího
gólmana. Po ztrátě ve středu
hřiště nastřelili hosté v 59. minutě tyč domácí branky. Po
krásné akci hostů, když rozebrali domácí obranu zvýšili
hosté na 1:3. Hosté byli celý

druhý poločas jasně lepším týmem což potvrdili v 78. minutě když stanovili konečný výsledek na 1:4.
Sestava: Čapský (15. Jarina) Vogeltanz, Jurko, Brychcín,
Bláha (62. Švarc) - Kubina, Šinál, Kubr (68. Toman), Liebl Lešek, Kuráž.
Trenéři:Wolf, Pavlíček.
Masér: Nebehaj.
Rozhodčí: Kubec - Kopejtko,
Fanfule.
Jaroslav Pavlíček

