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Příbram B - M ilevsko
Meteor Pr. - Domažlice
SK Votice - Jis. Třeboň
Benešov
- Hořovicko
Tachov
- Klatovy
Motorlet
- L. Vltavín
Strakonice - Vejprnice
Aktuální kolo :
Admira Pr. - Vejprnice
L. Vltavín - Strakonice
Klatovy
- M otorlet
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Nýřany
- Sj.Koloveč
Rapid Plzeň - Rokycany
S. Manětín - TJ Přeštice
FK Staňkov - ZČE Plzeň
Horažďovice - Ban. Zbůch
Doubravka - St.Holýšov
Bolevec
- Chanovice
Sp. Chrást - M .Touškov
Aktuální kolo :
Sj.Koloveč - M .Touškov
Chanovice - Sp. Chrást
St.Holýšov - Bolevec
Ban. Zbůch - Doubravka
ZČE Plzeň - Horažďovice
TJ Přeštice - FK Staňkov
Rokycany
- S. M anětín
Nýřany
- Rapid Plzeň
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S.Křimice - Žichovice
TJ Sušice
- S.Blovice
Příkosice
- Bezdružice
Klatovy B - O. Nýrsko
VD Luby
- B.Stříbro
FK Žákava - Rozvadov
M.Zbiroh
- Nepomuk
Clumčany - Hor.Bříza
Aktuální kolo :
Žichovice
- Hor.Bříza
Nepomuk
- Clumčany
Rozvadov
- M .Zbiroh
B.Stříbro
- FK Žákava
O. Nýrsko - VD Luby
Bezdružice - Klatovy B
S.Blovice
- Příkosice
S.Křimice - TJ Sušice
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Bělá n.R
- Konst.Lázně
S.Postřekov - Sj. Stod
Dl. Újezd
- Domažlice B
Sp. Klenčí
- Sp. Sulkov
S. Bor
- T.Chodov
S. Mrákov
- D.Horš.Týn
Heřm. Huť - Nýřany B
Aktuální kolo :
Konst.Lázně - Nýřany B
D.Horš.Týn - Heřm. Huť
T.Chodov
- S. Mrákov
Sp. Sulkov - S. Bor
Domažlice B - Sp. Klenčí
Sj. Stod
- Dl. Újezd
Bělá n.R
- S.Postřekov
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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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2008/2009 * číslo
39 ze dne 24.10.2008
Přátelské
utkání * redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 25.10.2008 od 14.30 hodin

Jiskra Domažlice - SK Marila Votice
Hlavní rozhodčí: Michal Rezáč (Písek)

Asistenti: Petr Kotalík (Božetice), Tomáš Grimm (Rokycany)
Delegát svazu: Josef Kroh (Vrcovice, Písek)
V dalším kole hraje Jiskra Domažlice na půdě SK Benešov
v neděli 2.11. od 14.00 hod., odjezd autobusu v 10.00 hod.

Jiskra Domažlice - 1. FK Příbram B 1:0 (0:0)
Po první a dost nešťastné po- příbramští jen třikrát vážně střelou z 18 metrů, se kterou
rážce na půdě vedoucího celku ohrozili brankáře Mlezivu, kte- neměl soupeřův gólman proPrachatic, se Jiskra hned v ná- rý však vše vyřešil. Stínem blémy. Sedmá minuta přinesla
sledujícím kole utkala s dru- utkání bylo obnovené zranění vzruch, když domácí Cihlář
dlouhým nákopem
hým celkem tabulky,
přeloboval Ronzika,
takže se hrál důležitý zámíč se odrazil od
pas o druhou příčku dibřevna zpět do pole
vizní tabulky skupiny A.
a po Strejcově centru
Prvních 20 minut byli
míč
příbramský
domácí aktivnější, pak
brankář vyboxoval.
ale postupně získali mírNa druhé straně se
ně navrch hosté, spoléke střele zleva ze 25
hající na rychlonohé a
metrů dostal hostujítechnicky výborně vybací Škácha, ale minul
vené snědé hráče Bankovzdálenější Mlezivogoliu a Tshiabolu. Dovu tyč. Po čtvrthodimácí je však stačili ubráně hry hosté odvrátinit a tak v první půli
li Mužíkův tr. kop a
branka nepadla. Úvod
o tři minuty později
druhého poločasu byl
musel zneškodnit
vyrovnaný, pak se naMartin Šot střílí rozhodující branku
Tshiabolův centr
krátko ke slovu dostali
zprava Mleziva. Na
domácí, kteří ze své aktivity vytěžili vedoucí branku. Vacka, který musel být po 18 druhé straně vzápětí pronikl po
Poté opět více zlobili hosté, minutách střídán.
levé straně Bahleda zpětnou
spoléhající na rychlost a tech- Ve 3. minutě si hostující bran- přihrávkou našel nabíhajícího
nickou vybavenost jednotliv- kář Rondzik poradil s tr. ko- Mužíka, ale ten v tísni zamířil
ců, ale příliš rychlé přechody pem Cihláře a o chvíli později volejem z 15 metrů vedle levé
do útoku několikrát skončily zakončil svůj průnik po levé Rondzikovy tyče. Ve 20. mistrana 1 ofsajdovou pozicí a straně domácí Šot nedůraznou nutě rozehrál příbramský Ne-

chvátal tr. kop z 25 metrů, ale Úvod druhé půle zaznamenal nebezpečí zažehnal. V 72. miTshiabola hlavou zamířil z 10 avizovaný ofsajd hostujícího nutě si Mleziva bez problémů
metrů nad Mlezivovu branku. Štochla a v 50. minutě Plášilův poradil s tr. kopem Máchy a o
Ve 23. minutě hosté odvrátili tr. kop, ze kterého se do šance tři minuty později své mužstvo
tr. kop Mužíka ze 30 metrů, o dostal hostující Škácha, ale podržel, když se ke střele voledvě minuty později další tr. otočkou z šestnáctky doma- jem z 18 metrů dostal hostující
kop Cihláře z 25 metrů zachy- žlickou branku přestřelil. O Mojdl a míč směřující k levé
til Rondzik a vzápětí rychlý dvě minuty později vznikl před domažlické tyči gólman efektprotiútok Bakongolii zastavila domácí brankou závar, ale na- ně chytil. Na hřišti se začalo
odkopem domácí obrana. Ve štěstí pro Jiskru se podařilo povážlivě jiskřit, na což dopla26. minutě stačili domažličtí včas míč odkopnout do bezpe- til domácí Mužík, který po jedzadáci zblokovat na roh stře- čí. Když byl v 53. minutě od- nom z faulů viděl červenou
lecký pokus Tshiaboly z 18 pískán další ofsajd Bakongoli- kartu. Deset minut před konmetrů, z opakovaného rohové- ovi, dostal se o minutu později cem zakončil svůj průnik po
levé straně příbramský
ho kopu se k hlavičce
Bakongolia střelou z úhdostal Bakongolia, ale z
lu, kterou pozorný Mle10 metrů mířil nad Mleziva výborně vyrazil na
zivovu branku. O pět miroh. Ten rozehrál zleva
nut později zastavil neNechvátal, ale domácí
bezpečnou akci hostů
brankář míč vyboxoval
avizovaný Štochlův ofdo bezpečí. V 82. minutě
sajd a pak se dostal ke
se dostal na druhé straně
střele přes hlavu příke střele z tr. kopu Mabramský Bakongolia, ale
nowetz, ale z 25 metrů
nedůrazný pokus Mlezimířil vedle levé Rondziva zneškodnil stejně, jakovy tyče. Když si poté
ko Tshiabolův centr
hostující brankář poradil
zprava o chvíli později.
s dalším Manowetzovým
Ve 36. minutě hosté sratr. kopem, přišla 88. mizili na rohový kop centr
nuta a velká šance domáČerného a vzápětí musel
cích. Šot se dostal do
Mužíkův centr zprava
brejku, chtěl přihrát natěsně před naskakujícím
pravo nabíhajícímu
Šotem hlavou odvrátit
Schötterlovi, míč však
hostující Mácha. O dvě
minuty později vybojo- Tomáš Bahleda v souboji s Máchou srazil jeden ze soupeřových zadáků zpět k němu
val Šot míč, postupoval s
ním k soupeřově brance, ale ke střele ze 17 metrů hostující a proto volil pohotovou techmísto přihrávky na nabíhající- Štochl, ale jeho pokus zprava z nickou střelu vnější levou šajtho Bahledu volil nesmyslnou úhlu výborně vyrazil Mleziva lí, ale brankář Rondzik tento
střelu z 35 metrů, která ne- na roh. Domácí kontrovali v pokus ze 14 metrů vytěsnil na
mohla Rondzika ohrozit. Pět 55. minutě, kdy dlouhým kříž- roh. Když pak hosté odvrátili
minut před obrátkou pronikl ným pasem z hloubi vlastní Manowetzův tr. kop, bylo to v
po pravé straně hostující Ba- poloviny našel Cihlář nabíhají- zápase vše a domácí své jedkongolia, našel nabíhajícího cího Šota, ten pohotovou stře- nobrankové vítězství uhájili.
Tshiabolu, jehož bombu ze 14 lou volejem zprava z šestnáct- Sestava Jiskry: Mleziva –
metrů zprava Mleziva výborně ky, mířící ke vzdálenější tyči Strejc, Vacek (19. Mašek), Tevyrazil. Ve 44. se technicky překonal brankáře Rondzika – sař, Cihlář – Černý, Mužík,
vybavený Bakongolia uvolnil, 1:0. O čtyři minuty později se Rada, Manowetz – Šot (90.
ale jeho střelu zleva ze 17 met- střelou nad Mlezivovu branku Bublík), Bahleda (58. Schötrů stačili domácí zadáci zblo- z 18 metrů prezentoval pří- terl). Trenér: Milan Dejmek.
kovat. Vzápětí se tentýž hráč bramský Tshiabola. Hosté se o Sestava Příbrami: Rondzik –
hostů dostal ke střele zprava z chvilku později ubránili po Plášil, Novák, Ševr, Mácha –
úhlu, ale ze 12 metrů mířil centru Maška zprava a na dru- Tshiabola, Nechvátal, Mojdl
vedle vzdálenější Mlezivovy hé straně napřáhl ze 30 metrů (78. Rom), Škácha – Štoch,
tyče. Tečku za prvním děj- Škácha, ale jeho pokus zbloko- Bakongolia. Trenér: František
stvím udělal domácí Šot, který vali domácí zadáci. V 66. mi- Barát.
se na šestnáctce soupeře uvol- nutě poslal domácí Schötterl Před 450 diváky řídil rozhodčí
nil, ale jeho střela z otočky mí- dopředu nabíhajícího Šota, ale Vlasjuk. ŽK: 1:5, ČK: 1:0
řila těsně vedle Rondzikovy brankář Rondzik včasným vy- (74. Mužík).
běhnutím a pádem pod nohy
pravé tyče.
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Žáci: S. Pocinovice - J. Domažlice B 0:2 (0:1)
Hráči Jiskry dostali pocínovické pod tlak, který přetavil v branku již v 8. minutě utkání
Lukáš Kneblík po znamenité nahrávce Jana Vlčka do pokutového území. Domažlické
uklidnil opět s přehledem hrající Lukáš Kneblík gólem ve 2. minutě druhého poločasu,
jímž zakončil svou samostatnou akci. Za zmínku stojí výkony hráčů Kneblíka, Kohouta a
Hrušky. Nad svůj průměr zahrál i Jan Vlček a velmi aktivně hrál v průběhu 2. pol. i Luboš
Řezáček.
Sestava Jiskry Domažlice B: René Šperl - Jan Kohout, Tomáš Dvořák "C", Jakub Malík,
Petr Strnad, - Jan Kůst, Jan Vlček, Tomáš Linkeš, Jakub Šimůnek, - Luboš Řezáček, Lukáš Kneblík. Náhradníci: Jiří Janoušek, Ondřej Nechoďdomů, Jakub Fišer, David Žák,
Ivan Major, Tomáš Hruška, Jan Houška, Roman Kruml.
Trenéři: Josef Štefek, Ivan Major.
Ivan Major
Starší dorost: Jiskra Domažlice - TJ Klatovy 2:0 (1:0)
V 17' důrazný Minařík nahrál Škrabalovi a ten poslal Jiskru do vedení 1:0. Do druhého
poločasu vstoupili lépe hosté. Druhý gól přišel v 75', když Waldmann krásným pasem našel Škrabala a ten zvýšil na 2:0. V 80' podržel domácí brankář Korba, když chytil nebezpečnou střelu hostů. Jiskra: Korba - Mastný, Zlámal, Ferra, Pavlíček - Waldmann, Hartl,
Vísner (76' Hošek), Havlíček (82' Lešek) - Škrabal, Minařík (46' Závodný).
Treneři: Brichcín, Palovič.
Mladší dorost: Jiskra Domažlice - TJ Klatovy 5:2 (1:0)
V 10' si nadvakrát v malém vápně vyměnili míč Liebl s Kubrem a Kubr s přehledem poslal Jiskru do vedení 1:0. Do druhého poločasu vstoupila Jiskra jako vyměněná, vůbec se
jí nedařily přihrávky a nechala se zatlačit hosty před pokutové území. Vyrovnání přišlo v
54', když obrana Jiskry nechala vystřelit volného hráče 1:1. Další hrubou chybu udělal
obrana Jiskry v 61' a hosté zvýšili na 1:2. Jiskra postupem času opět získala převahu na
svoji stranu. Když dokázala v 68' po individuální akci Šinála a jeho krásné finální přihrávce vyrovnat Leškem na 2:2. V 70' Lešek vybojoval u pomezní čáry míč, nahrál Šinálovi a
ten zvýšil na 3:2. V 71' byl ve vápně faulován Lešek a následnou penaltu s přehledem proměnil nejlepší domácí hráč Šinál 4:2. Konečný výsledek zápasu upravil po střele Leška v
75' dorážkou Švarc. Jiskra: Čapský - Doležal, Jurko, Brychcín, Kuráž - Vogeltanz, Kubr,
Lešek, Kubina- Šinál (72' Jarina), Liebl (60' Švarc).
Trenéři: Wolf, Pavlíček.
Utkání dobře řídila trojice Kožár - Špoták, Štěpán
Jaroslav Pavlíček

Tabulky divize dorostu po 11. kole
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stačil domácí gólman vytěsnit na roh Váchalův tr.
kop z 18 metrů a
Palúchovu akci po pravé
straně domácí zadáci zastavili odkopem. Hosté
se do konce zápasu snažili o srovnání skóre, ale
Váchalův volej ze 30 metrů mířil vedle a střela v
pádu téhož hráče o chvíli
Pavel Váchal hlavičkuje
později si rovněž cestu
včasným vyběhnutím míč mezi tyče nenašla. Domácí
sebral míč z nohy brankář mohli svůj náskok pojistit v
Haník. O tři minuty později 90. minutě, dy se do vylo-

žené šance dostal Zeman,
ale Kohel výborným zákrokem jeho střelu ze 14 metrů
vyrazil.
Sestava Jiskry Domažlice
B: Kohel – Dufek, Váchal,
Rejthar, Neumann –
Palúch, Brichcín (72. Pavlíček), Kruml, Janeček –
Krakeš (76. Vísner), Kotlan
(67. Rojt). Trenér: Jiří
Šperl.
Rozhodčí: Klíma, ŽK: 3:4,
ČK: 1:0 (55. Kruml)

Výsledky mládeže souhrnně

Starší dorost: FC Rokycany- Jiskra Domažlice 4:2 (3:1) Už ve 2. min. byl v malém
vápně Jiskry faulován hostující Zlámal, ale rozhodčí k překvapení všech (i domácích) odpískal pokutový kop proti Jiskře - 1:0. Ve 30. min. po neodpískaném ofsajdu domácí zvýšili na 2:0. Jiskra snížila v 35. minutě na 2:1, když si na přesný Pavlíčkův centr naběhl
Havlíček a ten hlavou nedal brankáři šanci. Tři minuty poté zbytečně fauloval hostující
Sova domácího hráče ve vápně. Rozhodčí nařídil druhou penaltu - 3:1. Ve 46. minutě poslal krásným pasem Škrabal do šance Sovu a ten přehodil brankáře - 3:2. Po dalším neodpískaném ofsajdu v 55. min. domácí zvýšili na 4:2. Jiskra: Korba - Mastný, Zlámal, Ouřada, Pavlíček - Sova (83' Pačesný), Hartl, Vísner (69´Ferra), Havlíček - Škrabal, Závodný. Trenéři: Brichcín, Palovič.
Mladší dorost: FC Rokycany-Jiskra Domažlice 3:1 (1:0) Po závaru před brankou Jiskry domácí dorazili ve 26. minutě míč do branky - 1:0. Ve 43. minutě stříleli domácí ještě
vedle, ale o chvíli později prostřelili obranu Jiskry - 2:0. Třetí branku přidali domácí v 71.
minutě, když obrana Jiskry nepokryla domácího hráče a ten s přehledem zvýšil na 3:0. Na
konečných 3:1 upravil Šinál, který byl faulován ve vápně a následnou penaltu sám proměnil - 3:1. Jiskra: Jarina - Kuráž, Jurko, Brychcín (50' Korba), Bláha - Kubina, Lešek,
Kubr, Vogeltanz (Čapský) - Šinál, Švarc.
Trenéři: Wolf, Pavlíček.
Jaroslav Pavlíček
Starší žáci: Jiskra Domažlice - Sokol Košutka 5:0 (1:0)
V prvním poločase jsme opět měli potíže s proměňováním i těch nejvyloženějších šancí.
Důsledkem toho bylo poločasové skóre pouze 1:0. Úvod druhého poločasu jsme opět začali náporem, což se projevilo hned v úvodních dvou minutách, když jsme vstřelili dva
góly. Branky: 11´ Štěpán (Čech) 1:0; 36´ Socha (Kalný) 2:0; 38´Čipera (Socha) 3:0;
55´Gust (Kalný) 4:0; 70´ vlastní. Sestava: Krásnický – Tauer, Kalný, Lešek, Škoda – Čipera, Hamor, Gust, Konrády – Štěpán, Čech. Střídání: 36´Socha (Konrády); 47´ Šimůnek (Tauer); 53´ Linkeš (Čech); 60´Malík (Čipera). Trenéři: V. Sladký, R. Neumann Vedoucí mužstva: J. Dufek.
Mladší žáci: Jiskra Domažlice - Sokol Košutka 8:0 (4:0)
Od začátku se Jiskra do svého soupeře zakousla a již po 8 minutách to bylo 3:0. Ve 3. minutě se trefil po zranění se vrátivší Petr Maštalíř, minutu nato Dominik Stróž a dobrý začátek završil pěknou střelou Ondra Černý. Do poločasu se trefil ještě jednou Dominik
Stróž a tak poločas skončil 4:0 pro Jiskru. Ve druhém poločase Jiskra vstřelila další 4
branky. 3 branky přidal Páťa Dufek a jednu Lukáš Kobes. Sestava: Tomáš Krutina (31.
David Vrzal) - Jarek Kalný, Dominik Poláček, Ondra Zíma, Libor Bočan - David Jurko,
Ondra Černý, Páťa Dufek, Dominik Stróž - Petr Maštalíř, Martin Buršík st. Střídali: Lukáš Svoboda, Lukáš Kobes, Martin Buršík ml., David Žák, Zdeněk Šinál, Jirka Janoušek.
Trenéři: Libor Bočan st., Franta Copák st. Vedoucí mužstva: Pepa Dufek z Mi- strana 6
lavčí.
Libor Bočan

Jiskra Domažlice B - S. Postřekov 2:0 (0:0)
Vedoucí celek tabulky I. B třídy hostil v dalším domácím
vystoupení na svém hřišti aktuálně třetí mužstvo a okresním derby nezaváhal, když po
množství neproměněných šancí, které vychytal brankář Nosek, nakonec vyhrál pouze rozdílem dvou branek. Rezerva
Jiskry si tak po remíze Dlouhého Újezda ve Sulkově upevnila
svoji vedoucí pozici a získala
dvoubodový náskok, ale v dalším kole zajíždí právě na hřiště
Sparty Dlouhý Újezd, kde se
bude hrát opět o první místo.
Domácí byli v úvodu zápasu aktivnější, ale Krumlova střela z 25 metrů
skončila v rukou brankáře
Noska a další pokus Váchala ze 20 metrů těsně
minul levou postřekovskou tyč. V 7. minutě trefil hostující Steinberger z
tr. kopu jen zeď domácích
hráčů a o šest minut později poslal tr. kop Vavříka
hlavou z 10 metrů nad
Kohelovu branku postřekovský Steinberger. Hosté postupně hru v poli vyrovnali a útočné akce se
přelévaly od šestnáctky k šestnáctce. V 19. minutě srazili
hosté ostrý centr Palúcha zleva
na roh a o minutu později si s
Krakešovým pokusem z 18
metrů Nosek poradil. Ve 21.
minutě sice domácí Kotlan po
Čechově přihrávce dopravil
míč za Noskova záda, ale pro
ofsajd nebyl gól uznán. Vzápětí na druhé straně usměrnil Berouškův centr zprava hlavou z
10 metrů nad domažlickou
branku Buček. Ve 22. minutě
Noska nezaskočil z tr. kopu
Palúch a na druhé straně museli domácí zadáci zblokovat na
roh Steinbergerovu střelu ze
20 metrů. Ve 25. minutě se domácí Kotlan dostal do první
vyložené šance, když šel po
Palúchově vysunutí sám na
Noska, ale se zakončením zaváhal a postřekovský gólman
strana 3 vyběhnutím a pádem

do střely míč zachytil. Na trvávník se snesla nervozita a
zbytečná tvrdost, kterou rozhodčí Vondra potrestal během
deseti minut dvěmi žlutými
kartami pro postřekovkého Cibulku a Beštu. Když pak žlutou viděl i Malzer a neodpustil
si následně zbytečné řečnění,
byl poslán předčasně pod sprchu. Ve 38. minutě se ke střele
z otočky dostal domácí Váchal, ale jeho nedůrazná střela
ze 20 metrů skončila vedle
pravé Noskovy tyče. Pět minut
před obrátkou měl velmi ne-

Jarda Krakeš při střelbě
přesnou mušku ze 25 metrů
domažlický Kruml a o chvíli
později na druhé straně zamířil
z tr. kopu Polák vedle levé domažlické tyče. Vzápětí stačili
postřekovští srazit střelu Palúcha z 18 metrů. Ve 43. minutě
poslal tentýž domácí hráč do
další tutovky Kotlana, ale ten
stejně jako poprvé trefil ze 12
metrů jen tělo padajícího brankáře Noska a míč skončil vedle
jeho branky. Rohový kop rozehrál zleva Palúch, míč se odrazil k Váchalovi, ale jeho střelu
z šestnáctky stačili hosté zblokovat.
V úvodu druhého poločasu nastoupili domácí odhodláni strhnout vítězství na svou stranu.
Soupeře postupně zatlačili na
jeho polovinu a na branku
Noska se valil jeden útok za
druhým. Ve 49. minutě zakončil nepřesně ze 23 metrů do-

mácí Kruml a na druhé straně
Polákovu střelu z šestnáctky
zblokovali domácí. V 52. minutě si s Čechovým centrem
zprava poradil Nosek a vzápětí
Krakešovu střelu zprava z šestnáctky srazili postřekovští zadáci. V 54. minutě byl těsně
před šestnáctkou faulován pronikající Kotlan, tr. kop rozehrál Kruml a jeho střela přesně
k pravé Noskově tyči znamenala změnu skóre – 1:0. O tři
minuty později se pěkně uvolnil domácí Kotlan, vyloženou
šanci zahodil střelou z 10 metrů do těla vybíhajícího
Noska, míč se k němu odrazil zpět, našel zpětnou
přihrávkou Palúcha, ale
jeho volej z 15 metrů trefil
jednoho ze soupeřů. V 58.
minutě poslal Kotlan do
vyložené šance Krakeše,
který sám proti postřekovskému brankáři vystřelil z
10 metrů opět jen do jeho
těla. Vzápětí stačili hosté
srazit střelecký pokus
Krumla ze 25 metrů a
střelu Krakeše zleva zachytil Nosek. Po hodině
hry rozehrál tr. kop z 25
metrů Kruml, míč přizvedl hlavou Krakeš, ale trefil jen levou
tyč postřekovské branky, k odraženému míči měl nejblíže
Krakeš, ale jeho další šanci a
střelu zprava z 10 metrů srazili
hostující obránci. V 64. minutě
zamířil volejem domácí Palúch
vedle levé Noskovy tyče a vzápětí poslal Váchal do další tutovky Krakeše, který však sám
proti Noskovi z 10 metrů opět
trefil jen tělo dobře vybíhajícího gólmana. V 67. minutě zneškodnil Krakešovu střelu z 18
metrů Nosek a o dvě minuty
později poslal domácí Kotlan
do vyložené šance Krumla,
který z 15 metrů zprava trefil
opět jen tělo vybíhajícího Noska. V 73. minutě vyslal Váchal
dopředu Kotlana, ten obešel
dva obránce a střelou ze 14
metrů do protipohybu postřekovského brankáře konečně

protrhl střeleckou smůlu a
zvýšil na 2:0. O minutu později byl za faul vyloučen
hostující Vavřík a to znamenalo pro Postřekov definitivní konec naděje na zvrat zápasu. V 78. minutě byl po
závaru před brankou hostů
rukou stažen Kotlan, ale rozhodčí ukázal žlutou kartu
domácímu útočníkovi za simulování. Vzápětí poslal
Krakeš do další tutovky domácího Palúcha, ale ten ze
13 metrů trefil opět jen tělo
brankáře Noska. O čtyři minuty později našel Kotlan
volného Janečka, ale jeho
volej z šestnáctky mířil nad
soupeřovu branku. Postřekovští se v této fázi zápasu Zdeněk Kruml v souboji s Bučkem
dostávali před Kohelovu

branku nakopávanými míči,
se kterými si však domácí
zadáci vždy stačili poradit
stejně, jako s několika pokusy o rychlý protiútok. Když
pak jeden střelecký pokus
Krumla skončil vedle postřekovské branky a druhý
zneškodnil Nosek, mohli se
v poslední minutě radovat
hosté, ale Lincovu akci po
pravé straně, zakončenou
střelou z úhlu ze 12 metrů
domácí brankář Kohel vyrazil.
Sestava Jiskry B: Kohel –
Dufek, Váchal, Rejthar, Neumann – Čech, Brichcín
(50. Janeček), Kruml,
Palúch – Kotlan, Krakeš
(81. Rojt). Trenér: Jiří Šperl.

Meteor Praha VIII - Jiskra Domažlice 3:2 (0:1)
Stadion v Praze - Libni byl odstoupit Mašek a rozšířil Jiskra na sílící tlak zareagov neděli dějištěm 11. kola tak už velmi početnou ma- vala akcí, kdy Cihlář přes
divizní skupiny A, ve kte- rodku Jiskry. Po půlhodině půl hřiště vysunul Šota a
rém domácí Meteor VIII zápasu se k odraženému ba- ten přesnou střelou zvýšil
(11. místo v tabulce) hostil lónu dostal Daňhel, jeho na 1:2. V 81. min. rozehrál
druhou Jiskru. Trenér Dej- střelu však zblokovali domácí Červenka trestný
mek s Kuželkou nemohli obránci na roh. Ve 35. min. kop a střelou z 30 metrů nado základní sestavy počítat jeden z fanoušků hodil na chytal Mlezivu, který si
se Šmirklem, který v uply- hřiště dělobuch. Rozhodčí špatně postavil zeď - 2:2.
nulých dnech prodělal viró- po poradě s asistenty, kapi- Domažličtí místo toho, aby
zu. Proto na postu obránce tány a pořadatelem po- bránili remízu, snažili se
nastoupil Mašek, který se hrozil, že při opakování zá- zatlačit soupeře před jeho
branku. Trest přišel
v 84.
ukončí. Poločas příprava
však1.v průběhu
utkání
zra- -pasJ.ihned
FC H.
Týn
Domažlice,
0:8
nil. Vítězstvím v tomto už byl dohrán v klidnějším min., kdy Fiček svým druutkání by se Jiskra bodově tempu s šancemi u obou tý- hým gólem pečetil druhou
porážku Jiskry Domažlice mů.
dotáhla na vedoucí
TJcelek
klatovy
- J. Domažlice
Tatranu Prachatice, který v Do druhého poločasu 3:2.
sobotu pouze remizoval s vstoupili aktivně domácí a „Musím přiznat, že jsme
Admirou Praha 2:2. Po v 52. min. po špatné roze- dneska podali nejhorší výúvodním hvizdu rozhod- hrávce Manowetze přišel kon za celou podzimní část.
čího Michala Blaschkeho se centr, ze kterého domácí Fi- I když jsem hráče připravona úzkém hřišti Meteoru ček vyrovnal na 1:1. V 60. val na to, že je zde úzké
hrál fotbal plný osobních min. měla velkou šanci Jis- hřiště, že budou muset hrát
soubojů. První vážná šance kra po rohu Cihláře, ze kte- presing, tak jsme místo toJiskry znamenala gól, když rého do branky hlavičkoval ho byli v pohybu a pozdě
v 17. min. se prodral před Šot a poté dorážel Bahleda. jsme přistupovali k hráčům.
šestnáctku Mužík, byl fau- Ani jedna střela však za zá- I po této špatné hře jsme se
lován a jeho následný pří- dy pražského brankáře ne- po jediné pěkné akci Mužímý kop znamenal gól - 0:1. skončila. O dvě minuty ka vedli. Po přestávkové
Ve 25. min. si Mleziva po- později kombinovali domá- bouřce jsme pokračovali
radil se střelou domácího cí Fiček s Blažkem a po stejným tempem a soupeř
Červenky. O čtyři minuty centru na Červenku musel toho využil. Paradoxně
později musel pro zranění Mleziva opět zasahovat. jsme za stavu 1:1 strana 4

opět dali gól, ale pak jsme
spadli do stejné linie a dostali vyrovnávající gól. Třetí míč za Mlezivou byl už
jen vyústěním chaosu v
obraně. Bohužel se nám
ještě zranil Mašek, a tak

jsme měli problémy se složením obrany. Hráči podali
špatný výkon a nikdo nesnese přísnější měřítko,"
sdělil po utkání zklamaný
trenér Milan Dejmek.
Sestava Jiskry Domažlice:

Mleziva - Mašek (17. min.
Schötterl), Strejc, Tesař,
Cihlář - Černý, Rada, Mužík, Manowetz (72. min.
Bublík) - Bahleda, Šot.
Trenér: Milan Dejmek.
Jiří Pojar

Sparta Dl. Újezd - Jiskra Domažlice B 2:1 (2:0)
V utkání, ve kterém se hrálo o první míst v tabulce,
podala rezerva Jiskry jeden
ze svých slabších výkonů a
tak si domácí, kteří byli
většinu zápasu lepším mužstvem, připsali zaslouženě
všechny body a posunuli se
na čelo tabulky. Domácí
ovládli střed hřiště a vysoké
stereotypní přihrávky domažlických zadáků dopředu, v poklidu sbíral soupeř, takže útočná aktivita
hostů nebyla kvalitní.
Domažlickým hráčům
chyběl větší pohyb, u míčů byli později, proto
prohrávali většinu soubojů a když k tomu vázla i
kombinace, odešli z tvrdě
a nervózně hraného zápasu poprvé v letošní sezóně poraženi.
Již ve 2. minutě musel
brankář Kohel odkopávat
míč před nabíhajícím domácím Žemličkou. O tři
minuty později zatáhl na
druhé straně míč po pravé straně domažlický Krakeš, našel centrem nabíhajícího Kotlana, ale ten si v
běhu míč na prsou dobře
nezpracoval, ten mu odskočil a bylo po šanci. V 8. minutě si s Váchalovým tr.
kopem ze 25 metrů poradil
domácí brankář Haník a
vzápětí na druhé straně rozehrál rohový kop domácí
Veleta, domažlický Janeček
ve snaze odhlavičkovat
míč, jej poslal ke vzdálenějstrana 5 ší tyči za bezmocné-

metrů k pravé tyči znamenala vedení 2:0. O pět minut později zastavil šanci
Kotlana po Krakešově nahrávce odpískaný ofsajd.
Když pak na tr. kop domácího Velety u vzdálenější
tyče hlavou nedosáhl Žemlička a tr. kop Palúcha na
druhé straně domácí odvrátili, bylo to v prvním poločase vše.
Naději na zvrat vykřesali
hosté v 53. minutě, kdy
Kruml rozehrál tr. kop
ze 24 metrů a brankář
Haník na míč, který prošel zdí a skončil u pravé
tyče, nereagoval – 2:1.
Výroky nepřesného rozhodčího Klímy psychicky neunesl autor domažlického gólu již o dvě
minuty později a za řečnění byl vyloučen. Poté
si Kohel poradil s tr. kopem domácího Velety a
na druhé straně centr
hostujícího Palúcha sraVelká šance Jardy Krakeše
zili domácí na roh. Hra
minutě dvakrát zahrozil do- se odvíjela mezi šestnáctkamácí Zeman, ale poprvé mi a žádné z mužstev se nemířil volejem ze 23 metrů dostávalo na dostřel soupenad branku a podruhé vedle řovy branky. Půlhodinu
levé Kohelovy tyče. Něko- před koncem sice domácí
lik akcí hostů, zakončených vstřelili další gól, ale ten
centry domácí zadáci od- nebyl pro předchozí ofsajd
vrátili a přišla 34. minuta, uznán. V 67. minutě vyrazil
kdy se perfektně uvolnil Kohel na roh střelu Zemana
přes dva obránce domácí zleva a vzápětí po MiháloTůša, jeho střela ze 12 met- vě centru hlavičkoval Žemrů se odrazila o pravé Ko- lička z 10 metrů vedle Kohelovy tyče k Mihálovi, helovy branky. V 74. minukterý míč naservíroval Byd- tě poslal hostující Palúch
žovskému a jeho střela z 10 dopředu Krakeše, ale tomu
ho Kohela – 1:0. Poté si s
volejem domácího Mihála
poradil Kohel a na druhé
straně domácí odvrátili Janečkův centr zleva. Po
čtvrthodině hry musel Kohel vytlačit na roh Žemličkovu střelu z úhlu a stejně
si vedl na druhé straně Haník, po střele domažlického
Váchala ze 17 metrů zleva.
Na trávníku se začalo jiskřit, ale žluté karty sbírali
pouze domažličtí. Ve 25.

