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Příbram B - Admira Pr.
Meteor Pr. - Prachatice
SK Votice - M ilevsko
Benešov
- Domažlice
Tachov
- Jis. Třeboň
Motorlet
- Hořovicko
Strakonice - Klatovy
Vejprnice
- L. Vltavín
Aktuální kolo :
Admira Pr. - L. Vltavín
Klatovy
- Vejprnice
Hořovicko - Strakonice
Jis. Třeboň - M otorlet
Domažlice - Tachov
Milevsko
- Benešov
Prachatice - SK Votice
Příbram B - M eteor Pr.
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Rapid Plzeň - Sj.Koloveč
S. Manětín - Nýřany
FK Staňkov - Rokycany
Horažďovice - TJ Přeštice
Doubravka - ZČE Plzeň
Bolevec
- Ban. Zbůch
Sp. Chrást - St.Holýšov
M.Touškov - Chanovice
Aktuální kolo :
Sj.Koloveč - Chanovice
St.Holýšov - M .Touškov
Ban. Zbůch - Sp. Chrást
ZČE Plzeň - Bolevec
TJ Přeštice - Doubravka
Rokycany
- Horažďovice
Nýřany
- FK Staňkov
Rapid Plzeň - S. M anětín
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TJ Sušice
- Žichovice
Příkosice
- S.K řimice
Klatovy B - S.Blovice
VD Luby
- Bezdružice
FK Žákava - O. Nýrsko
M.Zbiroh
- B.Stříbro
Clumčany - Rozvadov
Hor.Bříza
- Nepomuk
Aktuální kolo :
Žichovice
- Nepomuk
Rozvadov
- Hor.Bříza
B.Stříbro
- Clumčany
O. Nýrsko - M .Zbiroh
Bezdružice - FK Žákava
S.Blovice
- VD Luby
S.Křimice - Klatovy B
TJ Sušice
- Příkosice
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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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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
40 ze dne 7.11.2008
Přátelské
utkání* redaktor Vojtěch Kotlan

DIVIZE SKUIPINA A

Sobota 8.11.2008 od 14.00 hodin

Jiskra Domažlice - FK Tachov

Hlavní rozhodčí: Jiří Kučka (Sokolov)

Asistenti: Jan Aubrecht (Sokolov), Jakub Hrabovský (Luby)
Delegát svazu: Václav Havránek (Rokycany)

V posledním podzimním kole hraje Jiskra Domažlice v Praze na Motorletu
v sobotu 15.11. od 13.30 hod., odjezd autobusu v 9.30 hod.

Jiskra Domažlice - SK Marila Votice 2:0 (1:0)
K předposlednímu domácí- ubránili. O tři minuty poz- stal po levé straně Šot, ale
mu zápasu nastoupila Jiskra ději na druhé straně musel místo přihrávky volil střelu
proti ambicióznímu celku z ven z branky Ducheček, a míč srazili hosté na roh. V
Votic stále bez zraněných aby odkopl míč před dotíra- 19. minutě poslal domácí
Vacka, Paula a Bublíka, jícím Šotem. V 8. minutě Černý dopředu Strejce, ale
jeho centr zprava srazili
který nastoupil v závěru
votičtí na roh. O čtyři mizápasu, ale stále chyběl i
Jirka Šámal, kterému se
nuty později rozehrál
zprava tr. kop domácí
při čtvrtečním tréninku
Cihlář a míč hlavou naobnovilo zranění a je to
směroval Tesař z 8 metrů
vážné, čeká jej operace
pravého menisku. Na matěsně vedle pravé Duchečkovy tyče. Ve 25.
rodce je dále i Mašek a v
minutě vznikla před vozápase chyběl trenérovi
tickou brankou nepřerovněž Manowetz. Přesto
byla Jiskra většinu zápasu
hledná situace, Schötterl
posunul hlavou míč na
aktivnějším mužstvem a
Šota, ale jeho střelu z
nakonec si zaslouženě přiotočky stačil jeden z hospsala tři body.
Hosté zazlobili ve 2. mi- Cihlář rozehrává trestný kop tů odvrátit. O minutu
nutě, kdy Danielův tr. kop poslal Bahleda dopředu později rozehrál domažlicvyboxoval Mleziva a Šmir- Mužíka, ale i tentokráte byl ký Mužík zleva tr. kop a
kl odklidil míč vedle bran- u míče dříve hostující bran- Schötterl hlavou z 10 metrů
ky. Po rozehraném roho- kář. O chvíli později odvrá- minul vzdálenější tyč souvém kopu vznikl před Mle- tili hosté tr. kop Mužíka ze peřovy branky. Po půlhodizivou závar, ale domácí se střední vzdálenosti a poté ně hry vznikl závar před
strana 1 nakonec odkopem se před votickou branku do- Mlezivou, ale domácí se

hrál další tr. kop tovi z kopačky. Poté si Duzleva
domácí cheček poradil s centrem
Mužík, ale hosté Šota i tr. kopem, který rozemíč odvrátili na hrál z 25 metrů Cihlář. Zaroh. Ten rozehrál hřmít mohlo na druhé strazleva Mužík, na ně, když v 71. minutě rozemíč si nejlépe na- hrál rohový kop zprava Baskočil Tesař a reš, našel hlavu Bartolšice,
hlavou poslal míč ale ten naštěstí pro domácí
na horní hranu mířil z 8 metrů nad Mlezibřevna Ducheč- vovu branku. Závěr zápasu
kovy branky. O patřil jasně domácím. NejMartin Šot při střele
tři minuty později prve si votický brankář podostali včas k odkopu. Ve minul Šot ze 22 metrů vo- radil s tr. kopem Cihláře,
31. minutě si zaběhl Šot tickou branku a o chvíli potom po Černého rohovém
mezi obránce, dostal přes- později zatáhl míč po pravé kopu zamířil volejem z 10
nou přihrávku od Mužíka, straně domažlický Strejc, metrů vedle levé votické tysám proti Duchečkovi neza- centrem našel Schötterla, če Šmirkl a v 81. minutě
váhal a střelou ze 14 metrů který hlavou v pádu z 9 me- poslal Šot do brejku Černéke vzdálenější tyči poprvé trů minul o kousek levou ho, ale jeho střelu ze 14
rozvlnil jeho síť – 1:0. Ve Duchečkovu tyč. V 62. mi- metrů vyrazil výborně Du33. minutě byli domácí nutě zatáhl míč domácí Šot, cheček na roh. Ten rozehrál
blízko dalšího úspěchu, ale ale místo přihrávky nabíha- zprava Cihlář, votický góldvě střely domácích hráčů jícímu Černému volil střelu man míč vyboxovat opět na
při závaru před votickou ze 23 metrů, která byla ne- roh, který zleva rozehrál
brankou se odrazily od brá- přesná. V 65. minutě zatáhl Mužík, na míč si naskočil
Cihlář, ale z 8 metrů
nících soupeřů, míč se
trefil jen břevno Dudostal k Černému, jehož
chečkovy branky,
volej ze 14 metrů skončil
odražený míč však
jen těsně vedle pravé
zblízka u pravé tyče
Duchečkovy tyče. Když
poslal do sítě Čersi pak domácí gólman
ný – 2:0. Když pak
poradil s centrem Daniena druhé straně srala a na druhé straně znezil Barešovu střelu
škodnil Ducheček střelu
Tesař a míč zachytil
po samostatné akci BaMleziva, bylo to v
hledy, bylo to v první
zápase vše a domácí
půli vše.
si připsali zasloužeVe 46. minutě rozehrál
Nenudil se ani Martin Mleziva
ně tři body.
domácí Cihlář tr. kop na
nabíhajícího Bahledu, ale míč po pravé straně Černý, Sestava Jiskry: Mleziva –
jeho střelu z 18 metrů srazi- poslal dopředu Šota, který Strejc, Šmirkl, Tesař, Cihli hosté. O dvě minuty poz- však zblízka neprostřelil lář – Černý, Rada, Mužík,
ději si Cihlář tr. kop zopa- vybíhajícího votického Bahleda – Schötterl (67.
koval, ale tentokráte mířil brankáře a odražený míč Bublík), Šot. Trenér: Milan
do zdi. V 50. minutě roze- stačili hosté odkopnout Šo- Dejmek.

Jiskra Domažlice B - Spartak Klenčí 4:1 (1:1)
Rezerva Jiskry po první letošní porážce na půdě Sparty Dlouhý Újezd chtěla na
nevydařený zápas zapomenout a připsat si před domá-

cími fanoušky další body.
Klenčí, hrající svůj typický
fotbal s důrazem v osobních
soubojích a nakopávanými
míči na rychlonohé útoční-

ky však v úvodu zápasu domácí zaskočilo a ujalo se
brzy vedení. Jiskru to však
do kolen neposlalo, domácí
naopak postupně získávali
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vali v chaosu a křeči. Mužstvo bojovalo, chtělo vyhrát, cítilo šanci, ale nebylo
dostatečně koncentrované
na svoji práci. Já jsem z toho zklamaný. Fotbal hrajeme proto, abychom udělali
radost lidem a já vždycky

říkám, že ten poslední krok
je třeba umět udělat a porvat se o to. Taková ta „jízda
po zadku“ tam v rozhodujících momentech nebyla a
stejně tak tam chyběla vůle
být první. Možná, že právě
to hráčům svazovalo nohy,

ale i přesto, že vždycky respektujeme sílu soupeře a ta
kvalita soupeřů v divizi je,
tak tentokrát jsme se o vítězství připravili sami a o to
víc nás tato prohra mrzí."

Výsledky mládežnických družstev
Starší dorost:
SK Benešov - Jiskra Domažlice 6:2 (4:0). Za Jiskru se do soupeřovy branky trefili Hartl
a Lešek.
Jiskra: Korba - Mastný, Zlámal, Ferra, Pavlíček - Waldmann, Hartl, Vísner (58' Hošek),
Havlíček (83' Lešek) - Škrabal, Sova (46' Závodný).
Jiskra Domažlice- SK Motorlet Praha B 2:0 (1:0). Obě branky domácích vstřelil ve vydařeném zápase Havlíček.
Jiskra: Korba - Mastný, Zlámal, Ouřada, Pavlíček - Waldmann, Ferra(71' Minařík),
Vísner, Havlíček - Škrabal, Hartl (89' Závodný).
Mladší dorost:
SK Benešov - Jiskra Domažlice 1:0 (0:0). Domácí vstřelili jedinou branku v 64. minutě
po rohovém kopu.
Jiskra: Jarina - Doležal, Jurko, Brychcín, Vogeltanz - Švarc (70' Korba), Kubr, Lešek,
Kubina - Šinál, Liebel.
Jiskra Domažlice-SK Motorlet Praha B 1:2 (0:2) Jedinou branku domácích vstřelil
Stauber.
Jiskra: Čapský (41' Jarina) - Doležal, Jurko, Brychcín, Vogeltanz—Švarc (41' Stauber),
(70' Kuráž), Lešek, Kubr, Kubina - Liebl, Šinál.
Starší žáci:
SK ZČE Plzeň - J. Domažlice 2:2 (1:0). V cenné remíze se za Jiskru trefil 2x Štěpán.
Jiskra: Krásnický – Tauer, Kalný, Lešek, Škoda – Čipera, Hamor, Gust, Socha – Štěpán,
Čech. Střídání: 46´ Linkeš (Čech); 53´ Konrády (Čipera); 60´ Čech (Linkeš); 63´ Čipera.
Jiskra Domažlice – TJ Sušice 0:1 (0:0)
Jiskra: Krásnický – Čipera, Kalný, Lešek, Škoda – Socha, Hamor, Gust, Konrády – Štěpán, Čech.Střídání: 61´ Šimůnek (Konrády).
Mladší žáci:
SK ZČE Plzeň - J. Domažlice 1:3 (0:3). Na vynikajícím výsledku se střelecky podíleli
Buršík 2x, Černý.
Jiskra: Vrzal - Kalný, Poláček, Zíma, Svoboda - Jurko, Černý, Dufek, Stróž - Maštalíř,
Buršík. Střídání: Krutina, Bočan, Janoušek, Šinál, Jandečka.
Jiskra Domažlice – TJ Sušice 1:2 (1:0). Jedinou branku domácích vstřelil M. Buršík st.
Jiskra: Krutina - Buršík ml., Poláček, Zíma, Jandečka - Jurko, Černý, Dufek, Stróž Maštalíř, Buršík st. Střídali:Vrzal, Šinál, Kobes, Major.
Okresní přebor:
Sokol Blížejov – Jiskra Domažlice B 4:4 (3:0). Rezerva Jiskry vybojovala remízu až
zlepšenou hrou v závěru zápasu. Branky Domažlic: Kneblík 2x, Linkeš a Žák.
Jiskra B: Tomáš Linkeš - Ondřej Nechoďdomů, Tomáš Dvořák "C", Jakub Malík, Jiří Janoušek - Jakub Šimůnek, Jan Vlček, Jiří Nguyen, Lukáš Kneblík - Luboš Řezáček, Ivan
Major. Náhradníci: David Žák.
Jaroslav Pavlíček, Libor Bočan a Ivan Major.
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la nepřekonal. O dvě minu- ale Váchalův volej ze 25 hrávkou našel nabíhajícího
ty později se po Janečkově metrů kryl domácí brankář Palúcha, ale jeho volej ze
rohovém kopu dostal tentýž stejně, jako další střelecký 17 metrů byl vysoký. V 70.
hráč k odraženému míči, pokus téhož hráče o tři mi- minutě hosty viditelně poale jeho centr poslal hlavou nuty později. Ve 35. minutě škodil asistent rozhodčího –
Bočan u vzdálenější tyče z rozehrál tr. kop domažlický domácí laik Burda, když
6 metrů vedle Toušovy Palúch z 25 metrů, ale jen odmával ofsajd Kotlanovi,
branky. Po vyrovnaném těsně minul levou Toušovu který se dostával do velmi
úvodu zápasu pomalu pře- tyč. Poté minul domácí dobré pozice přesto, že za
ním stáli nejméně tři
bírala iniciativu domadomácí zadáci. O mižlická rezerva. Ve 14.
nutu později poslal
minutě stačili domácí
dopředu Kotlan nabísrazit Čechovu střelu z
hajícího Váchal, jehož
18 metrů k Bočanovi a
centr zleva našel hlajeho pohotovou ránu z
vu Forsta, ale míč stašestnáctky vyrazil domládeže souhrnně
čili domácí tečovat na
mácí brankář na Výsledky
roh.
roh. Poté si s tr. koTen rozehrál zprava Japem Palůcha poradil
neček, ale Forstovu
domácí brankář a vohlavičku z 8 metrů doKarel Forst dvěma góly rozhodl
lej Váchala ze střední
mácí opět vytěsnili na
roh. V 19- minutě zahrozil branku dalším pokusem vzdálenosti mířil nad bordomácí Kaněra, ale volejem Váchal a v závěru poločasu skou branku. V 82. minutě
ze 22 metrů Kohelovu rozehrál tr. kop ze 23 metrů zatáhl míč po levé straně
branku netrefil. Ve 22. mi- domácí L. Zeman, ale Ko- domažlický Krakeš, centnutě doběhl hostující helovu branku těsně minul. rem našel nabíhajícího neKotlan zdánlivě ztracený Když pak střelu hostujícího krytého Forsta a ten bez
míč u postrenní čáry, obešel Janečka srazili domácí na problémů poslal míč do odobránce a centrem zleva na- roh, bylo to v prvním děj- kryté branky – 0:2. Do konce zápasu se kromě střely
šel u vzdálenější tyče nabí- ství vše.
hajícího Forsta, který vole- V 53. minutě musel Kohel domácího J. Zemana, která
jem z 8 metrů do odkryté ven z branky, aby zachytil mířila nad Kohelovo břevbranky poslal Domažlice do míč před nabíhajícím do- no a několika tvrdých faulů
vedení – 0:1. O tři minuty mácím Jutkou a vzápětí na nic nestalo a rezerva jiskry
později našel Kotlan nabí- druhé straně poslal míč si odvezla doslova vybojohajícího Bočana, ten se vedle Toušovy branky ze vané tři body.
uvolnil, ale jeho střílený 23 metrů Palúch. V 57. mi- Sestava Jiskry B: Kohel –
centr zleva z úhlu stačili nutě jej napodobil volejem Dufek, Váchal, Rejthar,
domácí srazit na roh. Poté ze 23 metrů Váchal a na Neumann – Forsta, Čech,
si s tr. kopem domažlického druhé straně si tr. kopem Palúch, Janeček (65. KraVáchala poradil domácí domácího L. Zemana pora- keš) – Bočan, Kotlan. Trebrankář Touš a ve 30. mi- dil Kohel. O minutu později nér: Jiří Sperl.
nutě po dalším Váchalově pronikl hostující Kotlan po Řídil: Miloš Harmady, ŽK:
tr. kopu se míč odrazil zpět, levé straně, zpětnou při- 4:2.

Zápas v Benešově zhodnotil předseda oddílu
Pan Jaroslav
Ticháček komentoval
chvíli po prohraném zápase v Benešově
výkon
mužstva:
"Porážka nás samozřejmě
mrzí, protože neumíme

udělat ten poslední krok.
Dneska bylo vítězství na
dosah ruky a porážka je pro
mě zbytečná, protože soupeř nebyl lepší. Sice bojoval, ale jeho kvalita nebyla
taková, abychom s ním museli prohrát. Myslím si, že
jsme dostali dva naprosto
zbytečné góly po chybách

obránců a brankáře a bohužel jsme se z toho nedokázali zmátořit. Měli jsme příležitost za stavu 1:1, kdy
jsme měli několik šancí
(Šot, Bahleda a další), které
jsme doslova naivní koncovkou nevyužili. Pak jsme
dostal branku na 2:1
a zápas jsme dohrá- strana 6

mírnou herní převahu, vy- mířil z 8 metrů hlavou nad stejně jako hosté pokoušeli
rovnali, ale hosté stále hro- domažlickou branku. Ve o brejky, ale tři jejich pokuzili nebezpečnými protiúto- 21. minutě neuspěl ani na- sy skončily v ofsajdovém
ky. Ve druhém poločase už dvakrát se svojí střelou do- postavení a tak se do šaten
byli domácí lepším celkem mácí Palúch a o chvíli poz- šlo za nerozhodného stavu.
a zaslouženě získali tři bo- ději jeho tr. kop z 25 metrů V 52. minutě rozehrál zleva
stačil Veber jen vyrazit, ale rohový kop domácí Palúch,
dy.
u bližší tyče stačil
Hned v úvodní minupřed Vejmelkou
tě přišlo pro domácí
míč hlavou Kotlan
varování, když se do
přizvednout a ten
šance dostal Hromdoplachtil až k zadník, ale jeho střelu ze
ní tyči, kde jej pod
12 metrů stačil Kohel
víko zblízka poslal
výborně vyrazit. Ve
střídající Forst –
3. minutě váhal do2:1. O minutu pozmácí Dufek s rozeději pronikl domácí
hrávkou, kličku mu
Čech po pravé stravystihl P. Holar, jeho
ně, našel nabíhajípřihrávku sluncem
oslněný Kohel minul Libor Bočan střílí do brankáře Vebera cího Forsta, ale jeho střelu z šestnácta Hromník z 10 metrů pohodlně do odkryté dobíhající Rada zprava z ky Veber kryl. V 55. minubranky poslal hosty do ve- úhlu jeho branku minul. O tě stačil klenečský gólman
dení – 0:1. V 6. minutě po tři minuty později na druhé vyrazit další pokus Palúcha
Váchalově rohovém kopu straně napřáhl Fischer, ale z 20 metrů na roh a o minuhlavičkoval u vzdálenější střelu z šestnáctky stačil tu později se k odraženému
tyče Bočan, ale Veber stačil Kohel vyrazit na roh. Ve míči dostal domažlický
míč vytlačit na roh. O dvě 27. minutě z otočky přestře- Kotlan, obešel dva obránce
minuty později se pěkně lil klenečskou branku Čech a střelou z 10 metrů zvýšil
uvolnil domácí Čech, ale a vzápětí Váchalův tr. kop na 3:1.O dvě minuty pozdějeho střelu z otočky z 15 zleva vyrazil Veber. Ve 32. ji si se slabou Hromníkovou
metrů Veber výborně zne- minutě zatáhl míč po levé střelou poradil na druhé
škodnil. V 10. minutě za- straně domácí Janeček, na- straně Kohel a po hodině
hrozili hosté, ale Vojtovu šel Bočana, ale ten tutovku hry vybojoval důsledný
střelu volejem ze 12 metrů zazdil střelou ze 12 metrů Čech míč při klenečské rostačili domácí zadáci srazit. do těla vybíhajícího Vebe- zehrávce, postupoval zprava na Vebera, perKdyž Váchal volejem
fektní přihrávkou
ze 20 metrů přestřelil
našel nabíhajícího
Veberovu branku, přiKotlana a ten pohošla 16. minuta, kdy
dlně do odkryté
Kotlan posunul míč
branky výši – 4:1.
Bočanovi, ten se uvolPoté Čechovu střelu
nil a střelou z 18 metrů
z 15 metrů srazili
otřel míč o vnitřní strahosté na roh a v 67.
nu pravé Veberovy tyminutě mířil Palúch
če – 1:1. Poté na druhé
z 25 metrů nad Vestraně přestřelil z otočberovu
branku.
ky z 15 metrů Kohelovu branku Hromník a v Lukáš Neumann podporoval ofenzívu Když v 67. minutě
srazili hosté na roh
19. minutě měli domácí
namále, když Hromníkovu ra. Ve 35. minutě srazili Kotlanův centr zleva, mohstřelu zprava stačil Váchal hosté na roh Koltanův centr lo být zle na druhé straně,
odvrátit z odkryté branky zprava stejně, jako na druhé kde klenečtí rozehráli rohona roh. Ten rozehrál zleva straně domácí zadáci centr vý kop, po němž se dvakrát
strana 3 Fischer a Řezníček Fischera zleva. Domácí se dostali ke střele z 10 metrů,

ale domácí zadáci stačili
vždy jejich pokusy zblokovat. Poté si hostující brankář poradil s nedůraznou
Palúchovou střelou z 18
metrů a po Janečkově tr.
kopu poslal odražený míč
volejem nad Veberovu
branku Váchal. Když pak
mířil hostující P. Holar volejem z 23 metrů velmi nepřesně a na druhé straně netrefil Veberovu branku po

Janečkově vysunutí z úhlu
zprava Čech, měli poslední
dvě šance domácí. Nejprve
zatáhl míč po levé straně
Kotlan, zpětnou přihrávkou
našel nabíhajícího Váchal,
ale jeho volej z 15 metrů
trefil jen tělo jednoho ze
soupeřů. V 89. minutě pronikl po pravé straně Janeček centrem našel nabíhajícího Forsta, ale ten v pádu
usměrnil míč z 10 metrů

těsně vedle levé Veberovy
tyče.
Stínem utkání bylo vykloubené rameno, které vyřadilo
po 13 minutách ze hry domácího Rojta.
Sestava Jiskry B: Kohel –
Dufek, Rejthar, Váchal,
Neumann – Čech, Rada
(46. Forst), Palúch, Janeček – Kotlan, Bočan (73.
Rojt, 86. Zdráhal). Trenér:
Jiří Šperl.

SK Benešov - Jiskra Domažlice 2:1 (1:1)
V zápase, ve kterém Doma- k brankáři Benešova, který dostal ke střele z 8 metrů
žlice hráli o vedení v tabul- jej zachytil. O minutu poz- dvakrát za sebou Šot a poté
ce (Prachatice dopoledne ději zastavil po Bahledově i Bahleda, ale domácí zadáremizovaly v Praze s Mete- přihrávce na Šota akci hos- ci stačili všechny tři střely
orem), byli hosté v první tů zdvihnutý praporek asis- zblokovat. Ve 23. minutě
půli aktivnější, ale po chybě tenta rozhodčího, avizující zatáhl míč po pravé straně
domažlický Cihlář,
v defenzívě šli do
stačil odcentrovat a
ved en í
dom á cí .
míč ve skluzu
Šmirkl vyrovnal, ale
usměrnil do beneve druhé půli po dalšovské branky z 8
ší chybě obrany
metrů Šmirkl – 1:1.
brankář Mleziva fauO tři minuty později
loval pronikajícího
domácí odvrátili na
Havlína a z pokutoroh Cihlářův tr. kop
vého kopu šli domáze 20 metrů a ve 32.
cí opět do vedení.
minutě měla Jiskra
Jiskra se tlačila do
šanci jít do vedení,
útoku, avšak chyběl
když Šot našel nabímoment překvapení
hajícího 0:8
Bahledu,
a 1.
naopak
FC domácí
H. TýnMartin
- J.ŠotDomažlice,
příprava
se tentokrát neprosadil
ale ten místo okamohli čtyřikrát z
brejku náskok zvýšit, ale ofsajd. Ve 14. minutě se již mžité střely ze 12 metrů
Mleziva vše vychytal.
V skóre měnilo,
zleva míč zasekl a vracející se
TJ klatovy
- J.když
Domažlice
poslední minutě trefil Ba- odcentroval benešovský obránce mu jej odkopl.
hleda tyč domácí branky a Havlín, Mleziva s Tesařem Vzápětí se na druhé straně
se nedohodli, kdo bude míč dostal ke střele Prikner, ale
to bylo vše.
Domažličtí měli první šanci hrát, ten se dostal k naska- z 18 metrů zprava mířil využ ve 2. minutě kdy se od- kujícímu Žákovi, který hla- soko. Ve 36. minutě jej nakop domácího obránce od- vou ze 7 metrů poslal do- podobil z tr kopu domažlicrazil od Rady k Šotovi, ale mácí do vedení – 1:0. Poté ký Cihlář, když ze 20 metrů
ten si dal míč příliš daleko stačili hosté odvrátit rohový přestřelil Kuncovu branku.
před sebe a vybíhající bran- kop Havlína a na druhé Poté na jedné straně odvrákář Kunc mu pádem pod straně našel Bahleda zpět- tili domácí Bahledův centr
nohy stačil ve skórování za- nou přihrávkou nabíhající- zprava a na straně druhé
bránit. Poté se domažličtí ho Manowetze, který však stejně uspěla obrana Domaubránili centru Štěpána a na volejem z 18 metrů minul žlic po centru Žáka. Ve 43.
druhé straně domácí odvrá- domácí branku. Ve 22. mi- minutě se dostal k centru
tili rohový kop Cihláře. Ve nutě byli domažličtí blízko benešovský Žák, ale Tesař
12. minutě se po Cihlářově vyrovnání,když se po záva- stačil míč odvrátit na roh. V
rohovém kopu míč odrazil ru před Kuncovou brankou samotném závěru strana 4

poločasu musel hostující
brankář Mleziva vyběhnout
a odvrátit míč před nabíhajícím Havlínem.
Hned v úvodní minutě druhé půle si Mleziva poradil
se střelou domácího Křivohlavého a vzápětí na druhé
straně zneškodnil Kunc Šotovu střulu zleva z šestnáctky, po Bahledově přihrávce. poté obě defenzívy zneškodnili centry soupeře a v
54. minutě zamířil hostující
Mužík ze 20 metrů nad domácí branku. V 55. minutě
špatně zasáhl při odkopu
míč domažlický Tesař, k tomu se dostal Havlín a postupoval sám na Mlezivu,
který jej v pádu fauloval a
pokutový kop bezpečně
proměnil Chomát – 2:1. Poté byli hosté nuceni tlačit se
do útoku a otevírat obranná
vrátka pro brejky domácích. Nejprve stačili domácí
odvrátit Bahledův centr
zprava na roh, poté se k
dalšímu centru, tentokrát
zleva dostal Mužík, ale Šot
si míč nezpracoval ideálně
a sebral mu jej vyběhnuvší
brankář Kunc. V 57. minutě
rozehrál tr. kop ze 17 metrů
domažlický Mužík jen do
zdi domácích, míč se odrazil k Cihlářovi, jehož střela
zleva z úhlu trefila jen boční síť benešovské branky. O
deset minut později si hosté
poradili s centrem Havlína
zprava a v 70. minutě roze-

hrál tr. kop domažlický
Mužík, míč odražený od zdi
se dostal ke Strejcovi, jehož
volej ze 22 metrů mířil nad
Kuncovu branku. O čtyři
minuty později zatáhl míč
domažlický Bahleda po levé straně, uvolnil se, ale jeho střelu z 18 metrů Kunc
kryl. Z protiútoku se dostal

Bahleda trefil pravou tyč
do brejku na druhé straně
benešovský Havlín, ale
Mleziva jeho střelu ze 14
metrů výtečně vyrazil, míč
se dostal zpět k Havlínovi,
který z úhlu zprava domažlickou branku přestřelil.V
77. minutě se po Cihlářově
centru zleva dostal k hlavičce Šot, ale ze 14 metrů
mířil vedle levé Kuncovy
tyče. O minutu později poslal benešovský Čáp do dalšího brejku Žáka, jehož
střelu vybíhající Mleziva
reflexivně vyrazil a nabíhající Štěpán zleva z úhlu domažlickou branku minul.

Deset minut před koncem si
domácí poradili s tr. kopem
Cihláře a na druhé straně
utekl Štěpán, ale jeho střelu
z úhlu nadvakrát Mleziva
zkrotil. V 81. minutě na
Mužíkův tr. kop jen těsně
nedosáhl u vzdálenější tyče
Schötterl a o čtyři minuty
později šel do další tutovky
benešovský Šmejkal, ale jeho pokus o přehození Mleziva vystihl a míč výborně
vyrazil. V 86. minutě trefil
z tr. kopu hostující Šot jen
zeď domácích a vyrovnání
viselo na vlásku v 90. minutě, kdy Šotovu střelu
zprava ze 20 metrů Kunc
vyrazil před sebe a dobíhající Bahleda volejem ze 12
metrů zleva trefil bližší tyč
domácí branky, odražený
míč se snažil „patičkou“
poslat do sítě Schötterl, ale
Kunc byl na místě. V nastaveném čase se domácí Havlín dostal do další velmi
dobré šance, ale Mleziva i
tentokrát mužstvo podržel,
když jeho střelu zprava ze
14 metrů vyrazil.
Sestava Domažlic: Mleziva – Strejc (71. Schötterl),
Šmirkl (83. Mašek), Tesař,
Cihlář – Černý, Mužík, Rada (77. Bublík), Manowetz – Šot, Bahleda. Trenér: Milan Dejmek.
Před 150 diváky řídil rozhodčí Vilém Čížek z Pardubic, ŽK: 3:3.

Sokol Bor - Jiskra Domažlice B 0:2 (0:1)
Na hřiště posledního Sokolu Bor jela vedoucí rezerva
Jiskry v roli jasného favorita, ale domácí nechtěli dát
body zadarmo. Chybějící
fotbalovost nahrazovali tvrdostí, kterou odnesli téměř
strana 5 všichni hráči Jiskry

citelnými šrámy. O tom, jak
byli domácí bojovně naladěni svědčí i povzbuzování
z jejich lavičky ve stylu: „
Urvi mu nohu...“ apod.
Borští v zápase předvedli,
že svým přístupem k fotbalu patří do okresních soutě-

ží, kde je fotbal až na druhém místě za přehnanou
tvrdostí.
Do první šance zápasu se
dostal ve 4. minutě domácí
Krivda, který však střelou z
úhlu zprava z 10 metrů výborně vyběhnuvšího Kohe-

