Aktuální tabulky a výsledky

Výsledky
předchozího kola
M.Touškov-Sušice
Domažlice-Holýšov
T.Chodov-Rokycany
Hor.Bříza-Přeštice
SK ZČE-Chanovice
Klatovy B-Manětín
Staňkov-Tachov
Chrást-Rapid

1:0 (0:0)
6:2 (2:0)
0:0 (0:0)
1:6 (0:1)
2:1 (0:1)
0:2 (0:0)
0:1 (0:1)
4:1 (4:0)
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16.11.2006

Sobota 18.11.2006 od 13.30 hodin

Jiskra Domažlice - TJ Přeštice
Řídí: hlavní rozhodčí p. Tomáš Urban

asistenti: Josef Schneider, Slavomír Skala, delegát: p.Hamouz
Postřekov-Nýřany
Ž.Ruda-Nýrsko
Zbůch-VS Plzeň
Žákava-Tlučná
Blovice-Sl.Mýto
Bolevec-Stříbro
Chlumč.-Nepomuk
Křimice-VD Luby

0:3 (0:1)
7:3 (5:1)
5:3 (0:2)
1:1 (0:1)
3:0 (2:0)
3:2 (2:1)
5:2 (2:2)
1:2 (0:2)

Chotěšov-T.Přimda 1:1 (1:0)
Klenčí-Koloveč
1:1 (0:1)
Meclov-Záchlumí
2:1 (1:0)
Merklín-Dl.Újezd
2:5 (1:2)
Horš.Týn-Poběžovice 3:1 (0:0)
BKV Planá-Bělá n.R. 0:3 (0:1)
Konst.Lázně-Stod
0:2 (0:0)
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Konečně Jiskra doma zahrála kvalitní zápas

Jiskra Domažlice - Stafin Holýšov 6:2 (2:0)
V prvním předehrávaném kole zlikvidoval brankář Janča. Na pronikl po pravé straně do šestkrajského přeboru přijel na do- druhé straně zahrál ve 23. minu- náctky, na jeho přízemní centr
mažlický trávník okresní rival tě tr. kop Panuška, ale Majlátovu brankář Janča nedosáhl a nabíz Holýšova, který byl o bod před hlavičku zneškodnil Pejsar. Ve hající Šámal tísněný dvěma
Jiskrou, na 4. místě tabulky. Jis- 25. minutě našel domácí Janeček obránci usměrnil míč z malého
kra byla celý první poločas tro- agilního Černého, ten se na hra- vápna do sítě – 1:0. Na druhé
chu aktivnější a zaslouženě šla nici šestnáctky uvolnil, ale jeho straně rozehrál tr. kop zprava ze
do šaten s dvougólovým násko- střelu stačili hosté zblokovat. O 23 metrů hostující Tlustý, ale
minutu později získali domácí ze těsně minul vzdálenější Pejsarokem.
Hned v úvodní minutě zamířil své aktivity další tr. kop, který vu tyč. Ve 36. minutě se po nedomácí Šámal volejem z 18 met- Šámal „posadil“ na hlavu nabí- přehledné situaci před hostující
brankou míč dostal
rů vedle levé Jančovy
k Černému, který jej
tyče a vzápětí byl Červolejem z otočky,
ný zastaven ve slibné
z 15 metrů poslal
šanci pouze „žlutým“
k pravé Jančově tyči
faulem hostujícího
a zvýšil na 2:0. Ve
Majláta. V 9. minutě
38. minutě ukázal
vystřelil nepřesně ze
rozhodčí Janout sla20 metrů Šot a o čtyři
binu všech českých
minuty po Šámalově
sudích. Martin Šot,
přihrávce zachytil
unikající sám směJanča Šotův centr zlerem k soupeřově
va. Hosté zazlobili pobrance, byl zezadu
prvé po čtvrthodině,
velmi tvrdě fauloale Panuškův tr. kop
ván, ale Šimka nadomácí odvrátili, vzámísto jasného vyloupětí se uvolnil Procházka, našel nabíha- Zbyněk Černý v souboji s holýšovským Bauerem čení viděl pouze žlutou kartu… Zraněný
jícího Šimku, ale ten
volejem ze 22 metrů Pejsarovu hajícího Tesaře, ale jeho pokus Šot byl odnesen na nosítkách a
branku přestřelil. V 18. minutě z 8 metrů skončil nad holýšov- Jiskra dohrála poločas o deseti.
poslal dopředu domažlický Šá- skou brankou. Poté zahrávali do- Ve 41. minutě Janečkův centr
mal nabíhajícího Černého, ale mácí dva rohové kopy, ale nevy- zleva špatně trefil domácí Schötjeho střelu otočkou stačili hosté užili je, stejně, jako závar před terl a hosté míč odvrátili. Těsně
zblokovat. O minutu později na- Jančovou brankou po jednom před obrátkou rozehrál tr. kop ze
šel Šámal nabíhajícího Schötter- z nich. Po půlhodině hry poslal střední vzdálenosti hostující
la, ale jeho pokus ze 20 metrů Černý dopředu Schötterla, ten Tlustý, ale domácí odvrátili na
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ně vyrazil. Přesně čtvrt- kutový kop vyrazil na roh a to
hodinu před koncem se bylo v zápase vše.
Jiskře vyplatilo důsledné napadání. Kotlan to- Sestava Holýšova: Janča – Notiž zblokoval Jančův vý, Hrdina (81. Dostálík), Bauer,
odkop, míč se od něj Panuška, Chalupa, Tlustý, Kučeodrazil k Šotovi, který ra, Procházka (75. Lukáš), Majneměl problém jej z 15 lát, Šimka (46. Teršl).
metrů poslat do odkryté Trenér: Zdeněk Daněk.
branky – 4:1. Na druhé Věkový průměr = 24,1 roku.
straně si s nedůraznou Oproti prvnímu vzájemnému
Majlátovou střelou z 8 utkání byly v základním kádru 2
metrů poradil Pejsar a změny. Nehráli: Šindelář a Heller, místo kterých nyní nastoupili
Nepěkný obrázek - Martin Šot odnášen Tlustého tr. kop srazili Hrdina a Panuška a věkový průdomácí zadáci na roh.
roh, který zprava rozehrál Panuš- Hosté ve snaze o zvrat pomalu měr stoupl ze 23,7 na 24,1 roku.
ka, ale i tentokrát domácí míč na chvíli převzali iniciativu, ale Sestava Domažlic: Pejsar –
odvrátili.
Šmirkl, Tesař, Nejdl
I v úvodu druhé půle byli domaž(81. Kohout), Janeček,
ličtí aktivnější, ale v 50. minutě
Rejthar, Černý, Šápo Šámalově přihrávce vystřelil
mal, Šot (88. Sladký),
Šot ze 20 metrů, namísto přiVáchal, Schötterl (63.
hrávky zcela volnému Šámalovi
Kotlan).
a Janča s jeho pokusem neměl
Trenéři: Miroslav Moproblémy. V 56. minutě si na
ravec a Petr Kuželka.
druhé straně s Panuškovým tr.
Věkový průměr =
kopem ze 20 metrů poradil Pej25,5 roku.
sar a o chvíli později na druhé
Oproti prvnímu vzástraně zneškodnil Nejdlův centr
jemnému utkání byly
Janča. Přesně po hodině hry nav základním kádru 4
šel domácí Černý volného Schötzměny. Nehráli: Janterla, ale ten se ukvapeně pokusil
ča, Kubica, Kotlan a
technickou střelou z voleje přeKohout, místo nyní
hodit Janču a míč skončil nad
nich nastoupili Nejdl,
holýšovskou brankou. V 65. miJaneček, Schötterl a
nutě se uvolnil střídající Kotlan,
Černý a věkový průale místo přihrávky nabíhajícímu Tesařova hlavička mířila nad branku měr stoupl z 24,9 na
Černému volil nepřesnou střelu
25,5 roku.
z 18 metrů. Vzápětí unikl domácí po Tlustého centru a nedůrazném
Pejsar
Kotlan po pravé straně, našel Šo- Pejsarovu zákroku se domácí
Šmirkl Tesař Rejthar
ta, který se po narážečce se Šá- ubránili odkopem. V 81. minutě
Váchal Janeček
malem ocitl sám před Jančou, ale poslal na druhé straně Šot doČerný Šámal Šot Nejdl
z vyložené pozice z 10 metrů je- předu Černého, jeho ostrý centr
(Sladký) (Kohout)
ho branku přestřelil. Hosté stačil v souboji s holýšovskými
Schötterl
se v těchto fázích dostali pouze obránci, ve skluzu usměrnit
(Kotlan)
k tr. kopu Panušky, který domácí z hranice malého vápna za Janzadáci odvrátili. V 68. minutě si čova záda Kotlan – 5:1. O dvě
Padesátiny oslavil dlouholetý
na své přišli diváci, kterým do- minuty později se střelou
správce stadionu, Josef Janda.
mácí hráči předvedli perfektní z šestnáctky, která před Pejsarem
Blahopřejeme !
akci. Rejtharův pas podél po- skočila prosadil hostující Tlusstranní čáry volejem ze vzduchu tý – 5:2. Dvě minuty před konsklepl Šot přesně na nabíhajícího cem zahrál domácí Šámal zleva
Kotlana, který se dostal sám pro- rohový kop, Kotlan u bližší tyče
ti Jančovi a z 15 metrů zvýšil na posunul hlavou míč k Černému,
3:0. Pouze o minutu později pro- který se před Jančovou brankou
šel hostující Chalupa po levé se nejlépe zorientoval a z otočky
straně centrem našel Panušku, zblízka zvýšil na 6:2. Hosté měli
který se uvolnil a střelou v poslední minutě možnost snížit
z otočky z 15 metrů snížil na 3:1. svoji porážku, když Rejthar otáV 73. minutě mohlo být pro do- lel s odkopem, míč se dostal
mácí ještě hůř, když Bauer vysu- k Tlustému, kterého odzbrojil
nul Tlustého, ale jeho střelu Váchal faulem. Pejsar však výzprava ze 14 metrů Pejsar výbor- borným zákrokem Tlustému postrana 2

Body Holýšovu vychytal Janča.
Holýšov- Z jednogólového vítězství se radovali fotbalisté
Holýšova, kteří brankou Tlustého porazili v dalším pokračování krajského přeboru Sušici. Zároveň se vrátili zpět na
čtvrté místo průběžn. pořadí.
Holýšov - Sušice 1:0 (1:0)
Domácím se vydařil úvod utkání, když po vyrovnané první desetiminutovce rozehrál ve
12. minutě trestný kop Panuška, po teči Chalupy se k míči
dostal holýšovský kanonýr
Tlustý a poslal svůj tým do
vedení - 1:0.
Poté převzali iniciativu hosté
a především Kočí s Cihlářem
dělali domácí obraně velké problémy, naštěstí pro Holýšov stál
mezi tyčemi vynikající Janča.
Jeho zásluhou se také odcházelo do šaten za jednobrankového

vedení domácích. Holýšovský
gólman nejprve vytáhl střelu
směřující do šibenice a poté
bravurně kryl další 'tutovku'
jednoho ze sušických hráčů.
Druhý poločas se odehrával
opět v režii hostů, kteří se snažili o vyrovnání, ale naštěstí
pro domácí nemohli překonat
bravurně chytajícího Janču.
Holýšov podnikal brejky do
otevřené obrany, ale Chalupa i
Tlustý mířili těsně vedle.
V samotném závěru zápasu
nejprve zahrozili domácí, když
Tlustý, Panuška a Majlát běželi
sami na jednoho obránce. Tlustý jej obešel, přihrál Majlátovi,
který však atakován vracejícím se bekem neměl klid
na zakončení. Na druhé straně
se vyznamenal Janča, který se
v poslední možné chvíli pře

místil na zadní tyč a míč směřující do sítě vytáhl na roh.
"Bylo to pro nás šťastné vítězství. Velkou zásluhu na tom
má brankář Janča, který chytil
několik stoprocentních šancí
soupeře. Po debaklu v Domažlicích kluci zabojovali a se
štěstím získali tři body. Je to
hodně důležité. Nyní nás totiž
čeká dvojutkání na hřišti Města Touškova a Rokycan, odkud
se jen tak body nevozí," zhodnotil zápas předseda holýšovských fotbalistů Karel Králík.
Holýšov: Janča - Nový, Ondřej
Bauer, Kučera, Majlát - Procházka, Panuška (82. Dostálík),
Hamerník, Šimka (59. Levička) - Chalupa a Tlustý.
Trenér: Z.Daněk.
Karel Fait

Petr Hudec v Tachově trénuje mateřskou školku.
Tachov - Klatovy B 3:4
Petr Hudec, trenér FK Tachov.
"Dali jsme rychle branku a vzápětí zahodili další dvě šance.
Kluci si mysleli, že to půjde samo. Přišlo kruté vystřízlivění.
Bohužel, inkasovali jsme po fatálních chybách v obraně, včetně
gólmana. Druhý poločas se musel líbit. Hráli jsme rychlý, kom-

binační fotbal a vypracovali si
šance. Škoda, že je hráči neproměnili. Soupeř byl zkušenější, a
to rozhodlo. Jsem spokojený s
hrou ve druhém poločasu, i když
jsme úvodní desetiminutovku
odehráli také dobře. Samozřejmě, že nemohu být s výsledkem
spokojený. Na zranění se nechci
vymlouvat, ale jsem rád, že podzimní sezóna končí. Dnes ještě k

šesti dalším přibyl na marodku
Jan Viterna."
Tachovský lodivod Petr Hudec
se před utkáním s TJ Klatovy B
setkal s Petrem Vonáškem. Exligista v dresu rezervy Klatov při
pohledu na mladíčky v tachovských barvách s nadsázkou prohlásil. "Petře, ty trénuješ mateřskou školku."

Poslední výsledky a tabulky mládežnických
družstev v krajském přeboru.
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pili do dorostenecké divize, což
by byla záruka kvality do dalších
let. Velmi rádi bychom, aby i B
mužstvo, které přezimuje na 1.
příčce, po první části okresního
přeboru, vybojovalo krajskou
soutěž. Je to o to složitější, že
není možné tento kádr posilovat
hráči z A týmu, který se potýká s
dlouhodobě přeplněnou marodkou (Forst, Janča, Kohout, Kacerovský), k nimž se průběžně přidávají další průběžná zranění a
samotná sestava A mužstva se
vždy rodí těžce. Dalším problémem jsou hrací plochy, které
jsou pro Domažlice zcela nedostačující. Především potřeba hrací plochy s umělým trávníkem se

jeví jako zcela zásadní. Stále věřím tomu, že všichni lidé kolem
sportu společně s radnicí budou
usilovat o realizaci myšlenky,
kterou započal bývalý starosta
pan Látka a že se podaří umělou
trávu v Domažlicích vybudovat,
aby se měla všechna naše družstva kde kvalitně připravovat.“
V zrcadle současných výsledků
řekni, s jakým celkovým umístěním na konci této sezóny bys
byl spokojený?
„Byl bych rád, kdybychom skončili do třetího místa. Dnes, když
o tom hovoříme, se to může zdát
někomu jako zklamání, v momentu, kdy jsme se posunuli ke
špičce tabulky a mohli udělat ta-

kový ten krok, který by nás pasoval do role „černého koně“. Tam
nás zařadili před sezónou novináři. My jsme však tento krok
neudělali, což nás mrzí, ale máme před sebou na podzim ještě
dva zápasy - Přeštice, Chanovice, takže bych s tím vyhodnocením počkal až po odehrání těchto
dvou kol. Umístění do třetího
místa by myslím odpovídalo herní síle mužstva a všem okolnostem a já bych to považoval za
velmi dobrý úspěch a dobrý základ pro sebevědomí mužstva.
Jistě by to potěšilo i naše fanoušky, kteří si zaslouží vidět své
mužstvo nahoře.“

Vybráno ze sdělovacích prostředků
Remíza Chodova s Rokycany
Chodov—Bez branek se rozešli
fotbalisté Tatranu Chodov s hráči
Rokycan, které hostili v předehrávaném prvním jarním kole
krajského přeboru.
Tatran Chodov-Rokycany 0:0
V prvním poločase měli domácí
více míč na kopačkách a vytvářeli si gólové příležitosti. Po
čtvrthodině hry hostující obránci
faulovali v šestnáctce pronikajícího Kobese, ale Jan Chmelík
nařízený pokutový kop neproměnil. Chvíli poté se ocitl sám před
gólmanem Jan Pfeifer, ale netrefil poloodkrytou branku. Do pře-

stávky se ocitli v šanci Mifek s
Janem Šotem, ale střelecky se
neprosadili, a tak se do šaten odcházelo za bezbrankového stavu.
Ve druhé půli se do 60. minuty
hrál vyrovnaný fotbal, poté však
začali mít více ze hry fotbalisté
Rokycan. Naštěstí pro domácí
stál v brance Staviarský, který
několikrát vychytal hostující
střelce a měl velkou zásluhu na
tom, že utkání skončilo remízou.
„V situaci, ve které se nyní nacházíme, jsme rádi za každý bod.
Škoda, že jsme v první půli neproměnili pokutový kop a bran-

Výsledky okresního
přeboru II. třídy

kové příležitosti. Ve druhé půli
podal vynikající výkon brankář
Staviarský, který nás tentokrát
opravdu podržel,“ zhodnotil
utkání jeden z trojice trenérů
chodovských fotbalistů, Jan
Chmelík Starší.
Tatran Chodov: Miroslav Staviarský - Pavel Smazal, Miroslav
Chmelík, Miroslav Holar, Jan
Chmelík—Jindřich Kobes, Přemysl Mach, Jan Fischer, Jan
Pfeifer—Jan Šot, Vojtěch Mifek.
Střídali: Karel Kuboušek, Jan
Malzer, a Petr Höll.
Trenéři: J. a M. Chmelík starší.

Staňkov si na „umělce“ poradil s lídrem soutěže.
Plzeň - Cenné tři body získali
fotbalisté CHKZ Staňkov, kteří v
dalším pokračování krajského
přeboru zdolali na umělé trávě
ve Skvrňanech vedoucí plzeňský
Rapid 1:0 gólem Janky z pětadvacáté minuty.
Rapid Plzeň- Staňkov 0:1 (0:1)
Zápas nabídl od úvodního hvizdu
oboustranně bojovné utkání. Domácí sice měli míč více na kopačkách, ale hráči Staňkova pozorně bránili a chodili do rychlých brejků. V 25. minutě Janka
napřáhl z trestného kopu z 35
metrů a míč prošel domácímu
brankáři mezi nohama do sítě 0:1. Pět minut poté měl na kopačce vyrovnání plzeňský Jílek,

který po levé straně prošel do
šestnáctky, ale jeho pokus těsně
minul poloodkrytou branku. Domácí poté hrozili především ze
standardních situací, ale Jánský v
brance Staňkova byl pozorný.
Ten svůj tým podržel i ve druhé
půli. Staňkov hrál nadále na dva
útočníky a rovněž v defenzivě
byl pozorný, a tak nebylo divu,
že domácí kromě několika standardek do vážnějších šancí nepustil. Naopak v závěru zápasu
běžel střídající Lukáš Brož sám z
poloviny hřiště na brankáře, ale
přehodil jak jeho, tak i branku.
"Je to pro nás cenné vítězství,
které jsme potřebovali. Na druhé
straně jsme mu šli naproti, když

Zápas očima jeho aktérů.
Domažlice - Nečekaně vysokým, ale zaslouženým vítězstvím fotbalistů domažlické Jiskry 6:2 nad Hoiýšovem skončilo
očekávané sobotní derby krajského přeboru. Domažličtí díky
tomu svého rivala přeskočili v
tabulce a vystřídali ho na čtvrtém místě.
Domácí Jiskra vstoupila do
utkání aktivně a po půlhodině
hry se ujala vedení po trefě Sámala. Do přestávky přidal druhý
gól Zbyněk Černý po střele z
otočky zpoza šestnáctky přesně
k tyči. "První poločas jsme byli
lepší a zaslouženě získali dvoubrankový náskok. Vrací se

jsme se nesnažili pouze bránit,
ale hráli od začátku aktivně. Zápas jsme absolvovali na umělé
trávě ve Skvrňanech, což nebylo
až tak ideální, především co se
osvětlení týče, ale utkání jsme
zvládli a tři body jsou pro nás
důležité," radoval se kapitán
staňkovských fotbalistů Petr
Štverka.
CHKZ Staňkov:
Jánský - Štverka, Kudják, Tomáš
Brož, Regál - Janka, Marek
Bauer, Trhlík, Kaas - Plas (88.
Lukáš Brož) a Russ (70. Šobr).
Trenér: V. Šindler.
Karel Fait
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Domažlicko - Předehrávaným
14. kolem pokračoval okresní
fotbalový přebor. Z vysokéé
výhry se radovali fotbalisté
Osvračína a Holýšova B. Druhý
jmenovaný tým o bod vévodí
soutěži. Smolný zápas sehrála
Kdyně. Ta hrající o 9 vedla nad
Krchlebami do 88. minuty
1:0, ale v posledních dvou
minutách dvakrát inkasovala a
prohrála 1:2.
II. třída
Blížejov - Domažlice B 1:4 (1:2)
Karel Cibulka - Karel Šimovič 2,
Libor Bočan, Jití Koza;
Kout - Staňkov B 0:4 (0:1) Pavel
Gust 2, Jakub Russ 2;
Kdyně - Krchleby 1:2 (0:0) Gól
domácích: Výškrabka z PK Zbyněk Roth, Martin Šobr;
Osvračín -FK CH-Union 6:0
(3:0) Černý 3, Raška 2, Alois
Wendl; Draženov - Postřekov B
1:2 (0:0) Michal Pazdera - Václav Kreuz, Jan Vavřík;
Všeruby - Mrákov 1:1 (1:1)
Dědek - J.Stýskal;
Holýšov B - Kvíčovice 8:3 (3:2)
Jaroslav Teršl 3, Kaliský 2, Lukáš, Juráš, Hula - Wilhem, Klesa a
vlastní.
Po neslaném rozjezdu se v domažlické rezervě podařilo stabilizovat kádr a mužstvo dokázalo
svoji sílu i bez hráčů z A týmu.
strana 3

převzato z Domažl. deníku
k utkání trenér domažlických ké porážce neodpovídá, ale my
jsme byli určitě sportovně lepší.
fotbalistů Miroslav Moravec.
"Věděli jsme, že soupeř hrozí Od Holýšova jsem očekával vípředevším ze standardních situa- ce." Naopak velké zklamání z
cí, dařilo se nám při nich holý- vysoké porážky neskrýval kouč
šovské hráče pokrývat. Navíc Holýšova Zdeněk Daněk.
kluci bojovali, vytvářeli si šance "Doplatili jsme na spoustu india většinu z nich proměnili. Je viduálních chyb, které domažličhezké, že jsme vysoko vyhráli, tí hráči nemilosrdně trestali. Boale důležitější je, že jsme potvr- hužel ani tentokrát jsme vzhledili výsledky z posledních zápa- dem ke zranění nebyli kompletsů a divákům předvedli i dobrou ní. V utkání tak nastoupili doroshru," pokračoval kouč Domažlic. tenci, kteří dopoledne hráli misz Domažlického
deníku
trovský zápas
a byla na nich
znát
Velkou radost měl i kapitán převzato
Domažlic Michal Tesař: "Vítěz- únava. Sehráli jsme nejhorší záství 6:2 je nádherný výsledek, pas na podzim, a věřím, že se již
ale pro Holýšov to byla krutá podobný výpadek nebude opaprohra. Průběh zápasu tak vyso- kovat," uvedl.
Karel Fait
SO
14.00
náš
tip:
1,
Výsledek tipování Manětín (10.)-ZČE - (2:1).
Plzeň
Plzeňského deníku. (7.) SO 14.00 - náš tip: 1, (0:3).
Plzeň - Nekonečný podzimní Chanovice (3.)-Horní Bříza
seriál s názvem Krajský přebor (12.) SO 14.00 - náš tip: 1, pokračuje devatenáctým kolem, (1:0).
na podzim už semnáctým hraRapid Plzeň (1.) - Staňkov
ným. Tahákem je souboj výborně (9.) SO 16.30 - umělá tráva
hrajících fotbalistů Chrástu s ne- Skvrňany, náš tip: 0, - (0:1).
méně dobrým Městem Touškov.
Tachov (8.)-Klatovy B (14.)
V domácím dresu se opět NE 14.00 - náš tip: 1, - (3:4).
představí kanonýr Mojžíš, který Chrást (6.)-Město Touškov
je s osmnácti brankami v čele (2.) NE 14.00 - náš tip: 0, tabulky kanonýrů. Minule se tre- (1:2).
fil do branky plzeňského Rapidu Rokycany (13.)-Domažlice
třikrát.
(4.) NE 14.00 - náš tip: 2, Zajímavý náboj nepostrádají ani (1:0).
další souboje. Vedoucí Rapid
Holýšov (5.)-Sušice (15.) NE
hostí na umělé trávě ve Skvr- 14.00 - náš tip: 1, - (1:0).
ňanech tým Staňkova a stále se
(ph)
lepšící Domažlice zajíždí v neděli
do Rokycan.
Tipující se trefil celkem ve 3
Program 19. kola:
případech z osmi zápasů a to
Přeštice (11.)-Chodov (16.)
je úspěšnost 37,5%.
Krchleby - Kout 2:2 (1:2).
Předehrávaným 15. kolem skon- Pavel Strousek 2 - Tomáš Pročila podzimní část okresního fot- cházka a Petr Králík;
balového přeboru.
FKCH-Union-Kdyně 4:3 (2:1).
Osvald 3, Faul - Forst, Žikeš,
II. třída
StaňkovB-Domažl. B 0:5 (0:0). Kubeš;
Šimovič 3, Vilím, Brichcín;
Postřekov B - Holýšov B 3:1
Draženov - Blížejov 4:1 (2:0).
(2:0).
Michal Pazdera 3, Jiří Janko- Královec 2, Martin Beroušek vec - Rudolf Špoták mladší;
Kaliský;
Mrákov - Osvračín 0:0.
Kvíčovice - Všeruby 0:1 (0:1)
Černý;
To se ukázalo klíčové, protože soutěže, aby se podařilo výbormarodka áčka ani nedovolovala nou výchozí pozici zrealizovat v
nějaké posilování. Teď je třeba potřebný postup do I. B třídy.
se dobře připravit na jarní část Domažlice si to určitě zaslouží !

Zbytečně ztracené body v jednom z nejslabších zápasů.

FC Rokycany - Jiskra Domažlice 1:0 (0:0)
Jíchův centr zprava a vzá- mu poradil poklepáváním na
pětí se domažlický Schöt- kapsičku, uviděl druhou žlutou
terl dostal ke střele zpoza kartu. Poté stačil Janečkův centr
šestnáctky, ale s nevy- zleva zneškodnit Vild a Šámalův
dařeným pokusem neměl tr. kop ze 23 metrů skonřil vedle
Vild problém. Ve 22. mi- pravé rokycanské tyče. Po hodinutě poslal hostující Jane- ně hry stačil na druhé straně Teček dopředu Kotlana, ten sař odvrátit Světlíkův centr a náse proháčkoval zleva před sledný Hereitův volej ze 20 metmalé vápno, ale místo rů zneškodnil Pejsar. S postupem
střely hledal nabíhajícího času začali domácí přebírat iniciŠámala, před nímž domá- ativu a oslabení hosté se zatáhli
cí zadáci stačili míč před svojí šestnáctku. V 62. miukopnout. O tři minuty nutě skončila Mračkova střela
později na druhé straně z 18 metrů, vedle levé Pejsarovy
stačil Jíchův tr. kop od- tyče a s Křížovým tr. kopem ze
vrátit Tesař a následnou 20 metrů si poradil Pejsar. V 73.
nevydařenou střelu Křiš- minutě se po pravé straně prodral
ťana hosté rovněž odvrá- domácí Mraček, ale jeho střelu
Leoš Nejdl se proti Vildovi neprosadil tili. Ve 27. minutě roze- z úhlu zblokovala domažlická
Ve druhém předehrávaném kole hrál domácí Kříž zleva rohový obrana a Pejsar míč zachytil.
zajížděla domažlická Jiskra do kop, ale Procházkovu hlavičku Rozhodnutí přišlo čtvrthodinu
Rokycan a její příznivci si dělali ze 13 metrů, stačili hostující za- před koncem, kdy již poněkolizálusk na tři body. Nakonec však dáci odvrátit. O sedm minut poz- káté našel domácí Červený křížoslabené mužstvo, p ouze ději ponechal Šámalův střet ným pasem volného Mračka, ten
s jedním náhradníkem, po nevý- z domácím Křišťanem v poku- zatáhl míč po pravé straně, dvěrazném výkonu odjelo bez bodu tovém území Jiskry sudí bez po- ma kličkami se zbavil Janečka,
a to je zklamáním. Na výkonu všimnutí a stejně tak se zachoval technickou střelou z hranice šestněkterých hráčů byla patrná účast na druhé straně, kdy se ve 42. náctky přehodil vybíhajícího Pejna sobotní svatbě Martina Šota, minutě po Kotlanově přihrávce sara a poslal domácí do vedení
protože jejich hře chyběla jiskra vydal Šámal do pokutového uze- 1:0. O čtyři minuty mohlo být
a zaostali za svými standardními mí Rokycan, tam byl nešetrně ještě hůř když domácí Červený
sražen, ale píšťalka rozhodčího poslal zleva centr na hlavu nevýkony.
V úvodu vyrovnaného prvního Niedermayera zůstala i tentokrát krytého Kohouta, který však ze
poločasu zahrozili nejprve domá- němá. Deset minut před obrátkou 12 metrů poslal míč nad břevno.
cí, ale Heraitovu střelu stačili hosté srazit Papáčkův tr. Sedm minut před koncem našel
z šestnáctky zblokovali hostující kop na roh. Těsně před přestáv- domácí Světlík po levé straně nazadáci a Křišťanův tečovaný vo- kou odvrátil Křišťanův centr bíhajícího Hereita, ale jeho střelu
lej z téže vzdálenosti nadvakrát zprava Tesař, míč se dostal ke z úhlu ze 14 metrů stačil Pejsar
kryl Pejsar. Ve 4. minutě roze- stejnému hráči, ale jeho volej reflexivně nohou vyrazit na roh.
hrál Šámal rohový kop, ale skončil nad Pejsarovou brankou. V 86. minutě zamířil rokycanský
Kotlan hlavou míč jen přizvedl a V úvodu druhého poločasu byly Mraček z tr. kopu z 25 metrů
nikdo ze spoluhráčů na něj nedo- aktivnější hosté, ale
sáhl. Vzápětí pronikl hostující ke střele nad PejsaKotlan po levé straně, zpětnou rovu branku se dopřihrávkou našel nabíhajícího stal nejprve domácí
Černého, ale ten volejem z 15 Červený. Důležitý
metrů zamířil vysoko nad Vildo- moment zápasu přivu branku. O tři minuty později šel v 55. minutě,
na druhé straně nedosáhl na Pa- kdy Schötterl u ropáčkův tr. kop u vzdálenější tyče hového praporku
Jícha. V 10. minutě poslal hostu- v souboji o míč byl
jící Nejdl dopředu Kotlana, ten nejprve faulován,
se sice probil do šestnáctky, ale poté sám fauloval a
jeho centr zleva od brankové čá- na pokyn pomezníry kryl brankář Vild. Na druhé ho rozhodčího JaPo rohovém kopu hlavičkuje Kotlan
straně stačil Pejsar zneškodnit nouta, který hlavnístrana 4

vedle levé tyče Pejsarovy branky. Hosté mohli vyrovnat
v samotném závěru zápasu, ale
Kotlan pronikající domácí obranou si tak dlouho rovnal míč ke
střele, až mu jej jeden ze zadáků
ukopl a o chvilku později Kubica
v pokutovém území, namísto přihrávky nabíhajícímu Šámalovi,
či volnému Kotlanovi s Černým,
volil slabou střelu z otočky, se
kterou Vild neměl problém a tak

hosté odcházeli ze hřiště překvapivě bez bodu.
Sestava Jiskry:
Pejsar – Tesař, Nejdl, Sladký,
Janeček (81. Kubica), Rejthar,
Černý, Šámal, Váchal, Schötterl,
Kotlan.
Trenéři: Miroslav Moravec a Petr Kuželka.
Sestava Rokycan:
Vild – Jícha, Červený, Křišťan
(65. Kohout), Kříž, Tobrman,

Mraček, Papáček (46. Světlík),
Hereit, Procházka, Ungr (83.
Štincík).

Trenér: P. Aubrecht.
Pejsar
Sladký Tesař Rejthar
Váchal Janeček
(Kubica)
Černý Schötterl Šámal Nejdl
Kotlan

Povídání s předsedou oddílu, Jar. Ticháčkem
Jak bys zhodnotil
dosavadní průběh
soutěže?
„Když mám zhodnotit dosavadní
odehrané zápasy,
včetně dvou předehraných, tak musím říci, že nejsem úplně spokojený s postavením v tabulce, ani
s bodovým ziskem. V průběhu
sezóny, po 6-7 kolech jsme na
tom byli hůř a teprve série čtyř
zápasů nás posunula na 4. místo,
což byl takový slušný záchytný
bod pro dobré celkové umístěn.
Nicméně po dnešní prohře v Rokycanech jsme si opět situaci
zkomplikovali, když jsme, a to
řeknu upřímně, pošilhávali po
druhé, třetí příčce, a klesli na
místo 6. Já jsem osobně ohromně
zklamaný, protože naše mužstvo „bylo v laufu“ a v Rokycanech jsme zbytečně zaváhali, nechali tam body.“
Kde hledat důvody tohoto překvapivě špatného výsledku?
„Těch důvodů je víc a musíme
objektivně říci, že i včerejší svatba Martina Šota nám trochu překazila plány. V životě jsou samozřejmě důležitější věci, než fotbal a v tomhle případě ta svatba
našeho klíčového hráče měla trochu navrch. On sám v době, kdy
si svatbu sjednával nemohl vědět, že se budou na podzim zápasy předehrávat a předpokládal,
že už bude po sezóně. Stejně si
ale myslím, že ostatní hráči by
měli být morálně trochu výše a
tuto situaci zvládnout lépe. Bohužel to se nestalo a v dnešním
zápase těch 20-30% výkonu na
hřišti k zisku bodů chybělo.
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Jak bys zhodnotil výkonnost
současného kádru Jiskry?
„Troufám si říci, že mužstvo má
svoji vnitřní sílu. Spolupráce mezi mužstvem a trenérem vyžaduje určitý čas, aby ta „chemie“,
jak já říkám začala fungovat.
Trenér ze začátku hráče trochu
poznával a rovněž hráči si zvykali na nové metody. Teď už si
myslím že by mělo být vše v pořádku, což nám ukázaly předchozí zápasy - druhé poločasy v
Chodově, doma s Holýšovem,
kde mužstvo naznačilo, čeho je
schopno. Máme v něm dost mladých hráčů, což je velmi dobrá
perspektiva pro následující sezóny, ale jejich křivka výkonnosti
je velice kolísavá a nedokáží několikrát po sobě zopakovat stejně
kvalitní výkon. To se samozřejmě odráží na kvalitě a následně i
na výsledku. Já jsem v tomto optimista, protože v současnosti
mužstvo budujeme, aby svoji
největší sílu ukázalo v další sezóně, kdy by mělo patřit k aspirantům na postup.
Takže v letošní sezóně s postupem už nepočítáš?
„Ale samozřejmě, že se toho nezříkáme ani teď, protože to bychom byli špatní „klubisté“, kdybychom se šance, pokud by se
naskytla, nechopili. Musím říci,
že letošní ročník krajského přeboru je mimořádně vyrovnaný.
Možná, že ta vyrovnanost i trochu škodí, protože malý výpadek
výkonnosti ve dvou, třech zápasech může každého vyhoupnout
nahoru, ale i srazit do barážového pásma. Letos v soutěži není
žádný vyložený outsider. Chodov doplácí na úzký kádr hráčů a

nováčkovskou nezkušenost a
ostatní celky spodku tabulky jsou
letití a tradiční účastníci přeboru
a nikdo z nich nebude chtít sestoupit. Toto napětí je vidět na
výsledcích jednotlivých kol, kdy
dochází k překvapivým výsledkům (Manětín, Tachov venkudoma, H. Bříza, Holýšov, i
my…). Téměř všechna mužstva
střídají výborné výsledky s vyloženě špatnými. Já jsem viděl několik zápasů krajského přeboru a
nemůžu říci, že by mě nějaké
mužstvo přesvědčilo svým výkonem. Viděl jsem jen ohromnou
vyrovnanost a je to vidět i na Rapidu, který nastartoval a měl na
čele 8 bodů náskoku, nepůsobil
vůbec suverénně, v žádném ze
svých zápasů. Myslím si, že až
do konce letošního ročníku se
bude hrát o postup mezi více
mužstev a bude to chtít více zabojovat a já bych byl rád, abychom za ty postupové ambice
tahali i my.
Co bys řekl k jednotlivým hráčům?
„Hodnocení jednotlivých hráčů
nechám plně na trenérech. Jak
jsem řekl, máme tady dost mladých hráčů. Já nejsem vždy spokojen s přístupem hráčů k tréninkovým a zápasovým povinnostem, což se potom odráží na nestabilitě jejich herní výkonnosti.
Věřím, že pochopí, že když tomu
něco podřídí, že se dá hrát fotbal
na dobré úrovni a že ti zkušenější - Šámal, Tesař, Pejsar, svým
příkladem ty mladé strhnou ke
kvalitním výkonům. Fotbalovou
základnu máme dobrou - dorost
hraje na 2. příčce krajského přeboru a rádi bychom tady postou-

