Aktuální tabulky a výsledky

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

1: 1 ( 0: 0)
1: 2 ( 0: 1)
1: 6 ( 0: 2)
1: 3 ( 1: 2)
1: 0 ( 0: 0)
3: 1 ( 2: 0)
1: 0 ( 0: 0)
0: 1 ( 0: 1)

Číslo pro losování:

Informace a zajímavosti z domažlického fotbalu, vydává fotbalový oddíl Jiskra Domažlice

Ročník 2006/2007 * číslo 03 ze dne 25.8.2006 * redaktor Vojtěch Kotlan
Sobota 26.8.2006 od 17.00 hodin

Jiskra Domažlice-Chanos Chanovice
Řídí: hlavní rozhodčí Petr Janout

asistenti: Pavla Turková, Milan Vocelka * Delegát: Bláha

V příštím kole zajíždí Jiskra v sobotu 2.9. do Manětína, začátek v 17,00.

Postřekov-Křimice
Chlumčany-VD Luby
Bolevec-Nepomuk
Blovice-Stříbro
Žákava-Sl.Mýto
Zbůch-Tlučná
Ž.Ruda-VS Plzeň
Nýřany-Nýrsko

3: 0 ( 2: 0)
1: 1 ( 1: 1)
2: 1 ( 1: 0)
3: 3 ( 1: 2)
4: 3 ( 1: 1)
1: 2 ( 0: 0)
2: 1 ( 0: 1)
4: 0 ( 2: 0)

Chotěšov-Konst.Lázně 1: 5 ( 1: 3)
BKV-Planá Stod
2: 4 ( 1: 1)
Horš.Týn-Bělá n.R.
5: 2 ( 2: 1)
Merklín-Poběžovice 3: 1 ( 1: 1)
Meclov-Dl.Újezd
2: 0 ( 1: 0)
Klenčí-Záchlumí
2: 0 ( 1: 0)
T.Přimda-Koloveč
2: 4 ( 0: 2)

Blížejov-Draženov
1: 4 ( 0: 1)
HolýšovB-PostřekovB 2: 0 ( 0: 0)
Všeruby-Kvíčovice
2: 0 ( 1: 0)
Osvračín-Mrákov A 1: 3 ( 1: 2)
Kdyně A - Union A 1: 1 ( 0: 1)
Kout-Krchleby
2: 2 ( 1: 1)
DomažliceB-StaňkovB 1: 1 ( 1: 1)
4. kolo: neděle 27.8.2006 od
17,00 h. Jiskra B– FK Union A
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Tesař zajistil tři body až v samotném závěru

Jiskra Domažlice - FC Rokycany 1:0 (O:O)
V prvním domácím zápase a kajícího Kotlana rozehrál Rejthar ze 14 metrů výtečně vyrazil.
hned na Chodské slavnosti chtěli tr. kop z hranice šestnáctky, tečo- Vyrovnaný byl i druhý poločas,
hráči Jiskry předvést kvalitní fot- vaný míč se odrazil od břevna k v němž se obě mužstva o aktivitu
bal a hlavně získat „povinné do- Tesařovi, jehož pohotový volej z střídala, úvod však patřil hostům.
mácí“ body. Narazili však na velkého vápna stačili hosté zblo- Hned ve 46. minutě po Hereitově
velmi kvalitního soupeře, který kovat. O čtyři minuty později po- tr. kopu zprava, hlavičkoval Unmá v kádru kromě zkušených slal Tesař dopředu Šota, který po gr z malého vápna těsně vedle
hráčů Červeného, Čiháka, Papáč- levé straně pronikl do šestnáctky, pravé Pejsarovy šibenice. O
chvíli později rozehrál tr.
ka, či kanonýra Mračka,
kop rokycanský Papáček,
rovněž mnoho mladíků,
ale Kohout hlavou odvrátil
kteří však dokazovali své
na roh. Vzápětí pak stačil
nesporné kvality.
Křížův centr zleva hlavou
Zápas byl proto snad větší
usměrnit vedle pravé domáboj, než někteří z nás čekací tyče Ungr. V 50. minutě,
li, ale díky bojovnosti a napo faulu na pronikajícího
sazení domácích hráčů, zůKotlana, viděl na druhé
staly nakonec tři body dostraně svoji druhou žlutou
ma.
kartu Světlík a musel do
V prví půli se hrálo poměrsprch. O čtyři minuty pozně vyrovnaně, Jiskra chvíději byl pronikající Šot v
lemi převzala iniciativu,
ale kvalitní obrany soupeře Martin Šot prohrál souboj s Hereitem pokutovém území faulován
namísto přihrávky na volného Křížem, ale nařízený pokutový
do šancí nepouštěly.
Ve 4. minutě poslal dopředu do- Kotlana však volil střelu z úhlu a kop Rejtharovi brankář Vild vymácí Šámal nabíhajícího Kotla- Vild ji zneškodnil. Ve 27. minutě stihl a vyražený míč pak stejný
na, ale jeho centr zprava zachytil na druhé straně po Hereitově hráč volejem poslal nad branku.
brankář Vild. O čtyři minuty průniku po pravé straně na jeho V 64. minutě stačili hosté zblopozději zatáhl míč po pravé stra- centr na malém vápně jen o kou- kovat Kohoutovu střelu ze 14
ně Kohout, jeho centr však stačili sek hlavou nedosáhl Marek. Hos- metrů, vzápětí Kotlan přiťukl
hosté odvrátit na roh. Ten zprava té hru přitvrdili a začali sbírat i míč opět Kohoutovi, ale tentorozehrál Rejthar na hlavu Tesaře, žluté karty. Domácí ve snaze o krát jeho bombu zprava ze 14
který však na míč zcela nedosáhl vstřelení gólu zapomněli na brá- metrů reflexivně vyrazil brankář
a poslal jej nad rokycanskou nění a ve 39. minutě na to mohli Vild. V 68. minutě měli domácí
branku. V 19. minutě na druhé doplatit. Marek totiž poslal do štěstí, když po Mračkově rohostraně musela domácí obrana od- brejku agilního Hereita, který ale vém kopu zprava, hlavičkoval
vracet nebezpečný centr Hereita. sám proti Pejsarovi neuspěl, Procházka z malého čtverce do
Ve 22. minutě po faulu na proni- když domácí gólman jeho střelu levé Pejsarovy tyče. V 71. minustrana 1

jem Šot z 15 metrů, ale míč se
odrazil od houštiny těl před
brankou. Rozhodující moment
přišel v 86. minutě, kdy po Kohoutově vysunutí
zatáhl Kacerovský míč po pravé
straně, jeho přesný centr od brankové čáry našel
Tesař jako obvykle provětrával obránce u vzdálenější tytě stačil centr hostujícího Mračka če hlavu naskakujícího Tesaře,
odvrátit Tesař jen k Tobrmanovi, který z úhlu trefil odkrytou branjehož volej z 18 metrů skončil ku a rozjásal domácí příznivce vedle levé Pejsarovy tyče. Na 1:0. Hosté se sice ještě snažili o
jedné straně pak Šmirklovu hla- vyrovnání, ale domácí si již důlevičku po tr. kopu Šámala stačili žité domácí body pohlídali.
hosté odvrátit a na druhé straně Sestava Rokycan: Vild - Světlík,
Mračkovu bombu zastavil Tesař. Červený, Čihák (86. Štincík), HeV 78. minutě po Kohoutově prů- reit, Tobrman, Mraček, Papáček,
niku po pravé straně vypálil vole- Kříž, Ungr (65. Procházka), Ma-

Ohlasy k zápasu s Rokycany
Rokycany podávají protest.
Fotbalisté Rokycan se vraceli z
utkání druhého kola krajského
přeboru v Domažlicích s pocitem
křivdy. Podlehli Jiskře 0:1 a přispěly k tomu nepřesné výroky
mladého rozhodčího Štrincla z
Tachova.
Papáčkova žlutá karta prý patřila
Světlíkovi. Pět stovek fanoušků
(přispěly k tomu Chodské slavnosti) vyrušila z klidu Tesařova
hlavička v 15. minutě. O šest
minut později Šámal vysunul
Kotlana, jehož těsně před vápnem
fauloval Papáček. Rozhodčí
Štrincl jeho zákrok ocenil žlutou
kartou, jenže zapsal si Světlíka a
později se to stalo mladému hráči
osudným. Z nařízeného přímého

kopu pak Rejthar trefil břevno.
Až po dvaceti minutách hosté
zvedli hlavu a Ungr hlavičkoval
těsně mimo. Šest minut před koncem poločasu Rokycany podnikly
nebezpečný brejk. Hereit postupoval sám na Pejsara, ale domažlický gólman v pravý čas vyběhl
a střelu nohama vykryl.
Rozhodnutí přinesla Tesařova
hlavička Krátce po změně stran
zahrozili Ungr s Papáčkem. Důležitá situace se odehrála v 53. minutě. To podle mínění sudího
fauloval Světlík pronikajícího
Kotlana a po druhé žluté kartě byl
vyloučen. Nic nepomohly protesty hráčů FC, mladý arbitr byl
neoblomný. Šanci jít do vedení
měli Domažličtí o čtyři minuty

Další ohlasy z řad diváků:
Jiří Stříbrný: „Kdo sem přijede,
tak se každý bude snažit hrát co
nejlépe. Pěkné hřiště, na které to
žádné mužstvo nepřijede jen tak
odchodit. Dneska jsou v každém
mužstvu mladí schopní hráči. Na
ty starší, zkušené, nemá nikdo
peníze, ti jenom nastavujou ruce… Oproti zápasu s Rokycany,
se mi zdálo utkání v Holýšově
bojovnější, snad tomu pomáhal i
mokrý terén, na kterém bylo k

vidění více skluzů a míč měl
rychlejší odskok. Měli jsme ale
šance i na začátku tohoto utkání.
Když jsem viděl Marina Šota, jak
nedal míč na volného Kotlana,
tak bych ho… Měl jsem chuť
odejít. Na druhé straně jsme měli
i štěstí, když Pejsar na konci poločasu vyřešil ten brejk. Na penaltu šel Rejthar moc vlažně a
kopl ji jako vždycky levou, křížem k pravé tyči.“

rek (89. Křišťan).
Průměrný věk základní sestavy
mužstva = 24,3 roku.
Trenér: Zdeněk Wohlmut.
Sestava Domažlic: Pejsar Šmirkl, Tesař, Janča (65. Kacerovský) Rejthar, Šámal, Šot, Váchal, Kubica (81. Nejdl), Kotlan
(89. Krakeš), Kohout.
Průměrný věk základní sestavy
mužstva = 24,9 roku.
Trenéři: Miroslav Moravec a Petr
Kuželka.

Rejthar

Kacerovský
Kacerovský
Sladký
Sladký

Černý
Černý

Nejdl
Nejdl
Schötterl
Schötterl

Věkový průměr základní sestavy Přeštic = 21,7 roku.
Věkový průměr základní sestavy Domažlic = 25,4 roku.

Slovo trenéra

Mir. Moravce
(Kacerovský)

(Nejdl)

(Krakeš)

anský deník
napsal Rokyc
později. Šot byl ve vápně soupeřem zatažený za dres, rozhodčí
nařídil penaltu, kterou ale Rejtharovi brankář Vild zneškodnil!
Hosté se nesoustředili jen na udržení bezgólového stavu a v početním oslabení dokázali zaútočit. V
69. minutě pálil Papáček po rohu
do tyče a zanedlouho vystřelil
Procházka vedle. V 77. minutě
podnikla Jiskra rychlý brejk, po
spolupráci Šámala s Kohoutem se
do koncovky dostal Šot, ale Vild
jeho příležitost zmařil. Rozhodující chvíle zápasu přišla v 86.
minutě - Kohout vysunul Kacerovského, ten z pravé strany ostře
odcentroval a Tesař hlavičkou
poslal míč nekompromisně do
sítě.

Pár slov k zápasu řekl i
předseda oddílu,
Jaroslav Ticháček
Jak jsi viděl sobotní
zápas?
„Jsem potěšen, že
jsme na Chodské
slavnosti vyhráli,
těší mě, že mužstvo v žádném
okamžiku toho zápasu nerezignovalo. Máme mladé
mužstvo a většina mladých hrástrana 2

Jak hodnotíš remízový zápas
v Přešticích?
„První poločas - špatný! Snad
ani nevím, co bych k tomu dodal. Prostě tragédie. Tam jsme
snad ani nechtěli hrát fotbal a
nevím, co jsme tam vlastně přijeli dělat… Dál už to nebudu
komentovat. O přestávce jsme
si to trošku mezi sebou vyříkali
a druhá půle se trochu zlepšila,
nedělal bych z toho vědu, protože jsme nějak super nehráli…
Po poločase 2:0 do toho domácí
. asi taky nešli naplno a když
jsme dali na 2:1, tak už se soupeř do zápasu nemohl dostat.
My jsme o poločase kladli důraz na to, dát kontaktní gól, což
se nám zaplať pán Bůh povedlo
a i přesto, že byl Jirka Šámal
vyloučen po druhé žluté kartě,
tak se nám ještě podařilo vyrovnat a jsme rádi za konečný bod,
protože za stavu 2:0 to je vždycky všelijaké a ve snaze o útok
se pak spíš otvírá šance na 3:0.
Ukázalo se, že v hráčích něco
je, že mají bojovné srdíčko a
dokáží i za nepříznivého stavu
do toho jít a bojovat do poslední
minuty. To je důležité vědět,
protože je na čem stavět. Škoda,
možná, že nás malinko rozhodilo, ale to se jen domnívám, to
střídání Ládi Janči. Ať to potká
kohokoliv, je to pro mužstvo na
začátku zápasu nepříjemné a
trochu to s ním „zamává“. My
teď potřebujeme zabojovat a ty
dvě remízy zvenku potvrdit třestrana 7

mi body doma, aby se zase
zvedla náladička a byla chuť do
dalších bojů.
Chystáš nějaké změny proti
Chanovicím?
„K nějakým změnám určitě dojde, protože se do sestavy vrátil
Pavel Váchal, takže už jenom
tím dojde k nějaké změně, vypadá to že na 99% nebude Honza Šmirkl, protože asi pojede s
rodiči na dovolenou. Takže to si
vyžádá další změnu v sestavě a
bude třeba vyřešit místo za zraněného Láďu Janču, to si musím nechat projít hlavou a uvidíme, jaké alternativy budou k
dispozici.
Půjdete do zápasu na výhru?
„Musíme, určitě. Vždycky musíme jít na výhru, ale to jsem
říkal i minulý týden a v první
půli to vypadalo, jako že jsme si
přijeli pro „nátěr“. Já můžu říkat
co chci, ale hráči to musí na
hřišti svým výkonem potvrdit.

TJ Chanos Chanovice Tatran Chodov 2:1
O výhře fotbalistů Chanosu Chanovice nad soupeřem z Chodova
rozhodla v sobotním utkání kraj.
přeboru devadesátá minuta.
V 18. minutě se Hnídek dostal po
samostatné akci až do těsné blízkosti hostujícího gólmana, ještě
než se ale diváci začali radovat z
branky, zazněla píšťalka hlavního
rozhodčího. Přesně podle hesla
nedáš, dostaneš vytrestali domácí
hráče Chodovští. Ve 22. minutě
se k míči dostal Mifek a nádherným obloukem trefil šibenici domácích - 0:1. Těsně vedle šla
Vargova střela z přímého volného kopu ve 24. minutě, úspěšní
nebyli domácí ani v 26. minutě,
kdy do malého vápna poslal míč
chanovický Černohorský, ale jeho spoluhráči Šedivému se hlavička nezdařila. Úspěšní nebyli
domácí ani v 40. minutě, kdy
Varga poslal míč vysoko nad bránu hostů. Stejně tak ve 43. minutě zachytil Tafatovu prudkou
střelu z dálky hostující gólman
Dolhý do rukou. Minutu před
koncem prvního poločasu dokonce domácí nastřelili břevno, ale
skóre změnit nedokázali.
Do druhého poločasu nastoupili

hosté poněkud volněji a nechali
domácím volné pole působnosti.
Ti ale jakékoliv šance nedokázali
využít natolik, aby alespoň vyrovnali. V 51. minutě zazvonila
hrana brány hostů podruhé, to
když domácí se pokusili proměnit
svůj rohový kop. V 77. minutě po
kličce s míčem nahrál Varga Šedivému, ten ale minul. Zatímco
na jedné straně se domácím nedařilo proměňovat vyložené šance,
na straně druhé začali nechávat
soupeři volné pole působnosti.
Toho Chodovští využili v 80. minutě, kdy se po chybě domácí
obrany dostali ve velkém vápně k
míči, ale jejich radosti učinil přítrž domácí gólman Daněk. Teprve v 83. minutě rozjásal divácké
ochozy Varga. Na jeho kopačky
přihrál míč Hnídek, Varga pár
vteřin počkal a pak vypálil přímo
za záda hostujícího gólmana. O
tři minuty později mohli domácí
vstřelit další branku, ale hosté ze
své prázdné brány na poslední
chvíli míč vykopli. Rozhodující
okamžik přišel v poslední minutě
utkání. Když už domácí byli smířeni s dělbou bodů, o druhou
branku svého týmu se postaral
autor přihrávky k první brance
Hnídek.
Branky: 83.Varga, 90. Hnídek22. Mifek. ŽK:2:2. Rozhodčí:
Kračmer-Vondra,Legát.
Sestava Chanosu Chanovice:
Daněk - Šedivý, Hnídek, Zdeněk,
Varga, Kučera (45. Kocour), Janouškovec (53. Svěrák), Srb, Tafat, Černohorský (76. Malý),
Krch. Trenér: Pavel Běloušek.
Věkový průměr = 22,9 roku.

Zápasy 4. (6.) kola tipoval

Václav Votípka
Touškov-Staňkov to je jasná 1.
ZČE-Rapid domácí v tomto derby vyhrají - 1. H.Bříza-Tachov
domácí hrají dobře a zvítězí - 1.
Domažlice-Chanovice Chanovice mají kvalitní tým a uhrají
plichtu - 0. Klatovy B-Chrást
nastoupí-li domácí kompletní,
zvítězí - 1. Chodov-Manětín
hosté si odvezou body - 2. Sušice-Přeštice vidím to na remízu 0. Holýšov-Rokycany to bude
další plichta - 0.

TJ Přeštice - Jiskra Domažlice 2:2 (2:0)

Tesař atakuje Kripnera.
Ačkoli jeli hráči Jiskry do Přeštic
s nadějí na tři body, byli nakonec
rádi za jeden, když po zcela „odchozeném“ prvním poločase
prohrávali 0:2. Celý první poločas patřil rychlejším, důraznějším a přesnějším hráčům Přeštic,
kteří vyhrávali téměř všechny
souboje, přehrávali soupeře v
nasazení, rychlosti a kombinaci.
Už ve 3. minutě musel zasahovat
Pejsar po Duchkově střele z 18
metrů. O minutu později vysunul
Kubica dopředu Kotlana, ale
tomu stačil na hranici šestnáctky
míč odkopnout brankář Kripner.
V 6. minutě odstoupil zraněný
Janča a o dvě minuty později po
Kožíškově centru hlavičkoval ze
14 metrů Bouc daleko vedle. Ve
12. minutě skončil tečovaný tr.
kop Procházky vedle pravé Pejsarovy tyče. O chvíli později po
přiťuknutí Švarce vystřelil z
otočky z šestnáctky Bouc, ale
minul pravou tyč domažlické
branky. Ve 20. minutě rozehrál
tr. kop Rejthar na Šota, ten zatáhl míč po levé straně, ale zakončil velmi nepřesnou a nedůraznou střelou z 18 metrů. O minutu
později se dostal ke střele ze 25
metrů Tesař, ale nemohl jí dát
důraz a Kripner s ní neměl problémy. Ve 23. minutě vhodil aut
domácí Šperl na nohu Švarce,
ten se vydal do pokutového území, kličkou se zbavil Černého i
Rejthara a střelou ze 12 metrů k
levé tyči otevřel skóre - 1:0.
Hned po rozehrání odcentroval
Šot zprava, nabíhající Kotlan byl
deset metrů před brankou, ve

vyložené šanci sražen, ale roz- poslal mezi dva domácí zadáky
hodčí Niedermayer „nic nevi- Kotlan a šel do brejku, zastavila
děl“. Po půlhodině hry rozehrál jej vysoká noha a kopačka jednoRejthar tr. kop na Šota, ten po- ho ze zadáků Přeštic v obličeji,
slal oblouček před Kripnera, ale byla z toho jen žlutá karta. Čtvrtdomácí brankář míč těsně před hodinu před koncem po Šperlově
naskakujícími Nejdlem a Kubi- rohovém kopu hlavičkoval docou, zachytil. Ve 31. minutě ro- mácí Procházka z 10 metrů, ale
zehrál z vlastní poloviny tr. kop Pejsar výborně míč zachytil. V
domácí Kožíšek, k odraženému 76. minutě zatáhl míč po pravé
míči se dostal Gerstner a jeho straně Duchek, jeho střelu z úhlu
pohotový volej ze 17 metrů stačili hosté srazit ke Kožíškovi,
skončil u levé Pejsarovy tyče - který z bezprostřední blízkosti
2.0. Ve 33. minutě po Šámalově vystřelil volejem, ale jeden z dotr. kop zastavil šanci Nejdla of- mažlických zadáků stačil i tuto
sajd a na druhé straně si Pejsar střelu zblokovat a Jiskra se ubráporadil s Gerstnerovým tr. ko- nila. O tři minuty později se dopem zprava. Ve 38. minutě se po mažličtí ubránili i po závaru před
Rejtharově tr. kopu dostal ke svojí brankou razantním odkostřele z šestnáctky Tesař, ale pem. Když dostal deset minut
nedůraznou střelu snadno zachy- před koncem druhou žlutou kartu
til Kripner. V zápěru první půle Šámal, zdálo se, že body zůstazblokovali hosté Švarcův průnik nou doma. Jiskra se však ubránipo levé straně na roh a o chvíli la po tr. kopu Bouce a střela Gerpozději zamířil z tr. kopu ze 40 stnera byla velmi nepřesná. V
metrů Procházka kousek nad 83. minutě rozehrál Rejthar tr.
kop zleva ze 30 metrů na KotlaPejsarovu branku.
O přestávce bylo v kabině Jis- na, domácí avizovali ofsajd, ale
kry „dusno“ a hráče to konečně rozhodčí nechal pokračovat, Koprobudilo. Nejen že hru vyrovna- tlan zatáhl míč zleva k brankové
li, ale s postupem času převzali čáře, zpětnou přihrávkou našel
iniciativu a po vyrovnání skóre zcela volného Schötterla, který z
se hrálo nahoru-dolů o tři body. malého vápna doťukl míč do odVe 48. minutě srazili domácí kryté branky - 2:2. Přestože se
Kotlanův centr zprava na roh. O obě strany ještě v závěrečných
čtyři minuty později dostal míč minutách snažily strhnout vítězdo běhu po pravé straně Nejdl, ství na svou stranu, branka již
kličkami se zbavil dvou obránců nepadla a Jiskra získala za zlepa střelou z 8 metrů k levé tyči šený výkon ve druhém poločase
snížil na 2:1. Poté si Pejsar pora- cenný bod.
dil s centrem domácího Šperla i Sestava Jiskry: Pejsar - Šmirkl,
se slabou střelou Švarce. V 59. Tesař, Janča (6. Nejdl, 66. Schötminutě po rohovém kopu Gerst- terl), Rejthar, Černý, Šámal, Šot,
nera hlavičkoval Šperl, ale Pejsar Kubica, Kacerovský (46. Sladbyl pozorný. O dvě minuty poz- ký), Kotlan.
ději ba druhé straně vysunul Trenéři: Miroslav Moravec a
Kotlan dopředu Černého, jeho Petr Kuželka.
centr zleva při zpracování
zahrál jeden z domácích
zadáků rukou v pokutovém
území, ale rozhodčí se
opět „nedíval“. V 63. minutě po Gerstnerově rohovém
kopu hlavičkoval Procházka
z 10 metrů vedle pravé Pejsarovy tyče. Na druhé straně zachytil Šotův centr
Kripner, stejně, jako tr. kop
téhož hráče o chvíli později.
Procházka s č. 9 byl nebezpečný.
Když si vysoký míč hlavou
strana 6

čů hrála o Chodských slavnostech a před tak početným publikem poprvé a tak do jisté míry
neukázali co v nich je, co se týká
hry dopředu. Jsem potěšen, že
jsme zápas v závěru strhli na
svou stranu, i když jsme to utkání měli rozhodnout dřív, protože
jsme měli šance, abychom góly
dali, bohužel jsme je nedali.
Největší šanci měl Rejthar a to
v zápase, kde rozhoduje jedna
branka, na úvod sezóny, kdy se

hráči potřebují dostat do herního
rytmu. Míra selhal, ale stává se
to i jiným fotbalistům za mnohem příznivějších okolností. Nás
to na deset, patnáct minut srazilo, ale zaplať pán Bůh, jsme se
vypnuli k závěrečnému náporu a
Tesař korunoval svůj skvělý
výkon rozhodující brankou,
v sezóně již druhým gólem.“
Jak se díváš na další zápas
v Přešticích?
„Přeštice jsou fotbalová bašta.

První dva zápasy na úvod sezóny jim nevyšly, přesto je nepodceňuji, protože jsem je viděl hrát
v Chodově. Je to mužstvo ještě
nezkušené, nevyzrálé, ale doma
budou nebezpečnější, vzhledem
k tomu, že první dva zápasy nezvládli tak budou určitě o to víc
bojovat. Přesto si myslím, že je
to hratelný soupeř a troufám si
říci, že tam můžeme při troše
štěstí i vyhrát.“

O zhodnocení zápasu jsem požádal trenéra Moravce
šance a kdyby dali ten kontaktní
gól dříve, mohl se ještě zápas vyvíjet zajímavě. Přeštice hrály velmi dobře, je to mladý mančaft,
mají v kádru mladé kluky v záloze a v útoku, kteří jsou fotbaloví
už teď, ale určitě v budoucnu se
jejich výkonnost bude ještě lepšit. Říkalo se, mužstvo má nějaké
finanční problémy, ale to se na
hře vůbec neprojevilo a ti kluci
hrají dobře.“
Jaký výsledek by pro Tebe v
Přešticích byl přijatelný?
„Já jako trenér chci vyhrát a není
to ode mne mluvení do větru nebo vychvalování. Jedeme, já
doufám že pro vítězství. Chceme
vyhrát, ale zároveň respektujeme
sílu soupeře. Pokud soupeř sportovně vyhraje, tak mu podáme
ruku a pojedeme domů.“

Jak jsi viděl
zápas
očima
trenéra?
„Zápas se nevyvíjel podle našich představ.
Chtěli jsme dát
branku do patnácti, dvaceti
minut, ale šanci,
která se v té době naskytla jsme
neproměnili. Byl to ten přímý
kop, potom měl Martin Šot možnost z levé strany a řešil to neúspěšnou střelou, takže se nám
rychlou branku nepodařilo vstřelit. V první půli jsme měli i velké
štěstí, když Petr Pejsar zneškodnil vyloženou šanci soupeře pár
minut před přestávkou. Přesto si
myslím, že jsme v prvním poločase měli trochu častěji míč na
kopačkách, ale nepřineslo to ten
kýžený efekt. O přestávce jsem
oslovil krajní záložníky Kohouta
a Kubicu, aby se zapojovali aktivněji do ofenzívy a to se opravdu zlepšilo, hlavně Víťa Kohout
pak byl u několika slibných akcí.
Do druhého poločasu jsme opět
vstoupili aktivněji, byli jsme opticky lepší a vytvořili se několik
střeleckých příležitostí. Největší
byla zahraná penalta, kterou Míra nešťastně neproměnil a pak
nám paradoxně penalta malinko
uškodila, protože jsme se deset,
patnáct minut z toho vzpamatovávali a v té době si Rokycany
vytvořily dvě hlavičkové střelec-

ké příležitosti, z nichž jednou
trefili tyč a jedna směřovala těsně vedle. To byl čas, kdy zase
štěstíčko stálo při nás. Když jsme
se z té patnáctiminutové „
útlumovky“ vzpamatovali, tak se
několikrát Víťa Kohout zapojil
do útoku a nakonec to vyvrcholilo tím kýženým gólem. Pro Rokycany to bylo určitě nepříjemné, protože je to k naštvání, dostat pár minut před koncem gól,
pro nás to bylo šťastné a nevím,
jestli bych měl říci i zasloužené,
ale kluci si to za nasazení a bojovnost až do poslední chvíle
snad zasloužili. Myslím, že to
nebyl až tak hezký fotbal, jak
jsme chtěli velké divácké návštěvě předvést. Byl to především
boj o střed hřiště, ale čtyři body
po dvou kolech jsou dobrým základem pro vstup do soutěže.“
Jak vidíš následný duel v Přešticích. Byl ses podívat na našeho soupeře v Chodově?
„V Chodově jsem se byl podívat
a musím říci, že Přeštice se představili velice nebojácným výkonem, chtěly hrát, hrály i dopředu,
nehrály žádného „zanďoura“,
žádný ustrašený výkon a ačkoli
to skončilo 3:1 a ten výsledek se
zdá být jasný, tak ne zcela odpovídá poměru sil. První gól si dali
přeštičtí sami, druhý dostali po
tr. kopu a to vlilo Chodovu ten
správný fotbalový elán. Do druhé
půle vstoupili přeštičtí zase velmi aktivně, měli dvě velmi slibné

Známý trenér ve svém tipování
zápasů druhého kola krajského
přeboru příliš úspěšný nebyl. Trefil pouze dva zápasy z osmi a to
kromě Jiskry s Rokycany (1:0),
kde navíc uvedl, že „Jiskra nakonec vydře body“, také duel Horní
Břízy s Chanovicemi (1:0). To
je pouze 25% úspěšnost tipů. Podíváme se postupně i na úspěšnost dalších tipujících, kteří své
předpovědi zveřejní v Domažlickém deníku.

Domažlická rezerva ve svém
druhém vystoupení na domácím
trávníku narazila na mnohem
silnějšího protivníka než před

týdnem a když se některým z
opor příliš nedařilo, na vítězství
tentokrát nedosáhli.
Téměř celý první poločas byli

hráči Jiskry aktivnější a v první
půlhodině si vytvořili několik
dobrých příležitostí, z nichž
však proměnili jen jednu.

Jak dopadlo

tipování Jana Boltíka?

Jiskra Domažlice B - Staňkov B 1:1 (1:1)
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Do druhého poločasu úhlu zprava o chvilku později.
nastoupili domácí opět Když si pak s nevydařenou hlaaktivněji. V 50. minu- vičkou Šimoviče po Krumlově
tě přihrál Šimovič na- centru zleva Vacík bez problémů
bíhajícímu Bočanovi, poradil, mohli rozhodnout hosté,
ale tomu míč v dobré ale těsně před závěrečným
šanci odskočil a Vacík hvizdem rozhodčího Žambůrka
jej zachytil. O chvíli zamířil hlavou Brož ve výhodné
později se uvolnil do- pozici z 12 metrů vedle odkryté
mácí Bočan, poslal Cibulkovy branky.
dopředu Šimoviče, ale Sestava Staňkova B:
tomu stačil pádem pod Vacík - Regál, Gust, Hašek (78.
nohy míč sebrat Va- Kalčík), Brož, Výrut, Dolejš,
cík. Vzápětí pak puto- Zahoř, Koriták, Bočan, Russ.
Šimovič právě střílí úvodní gól.
val míč po ose Bočan- Průměrný věk základní sestaJiž v 6. minutě poslal Kruml do- Janeček-Kruml a posledně jme- vy mužstva = 25,5 roku.
předu nabíhajícího Šimoviče, ten novaný volejem z 18 metrů za- Sestava Domažlic B:
vyhrál souboj s obráncem hostů mířil těsně vedle levé Vacíkovy Cibulka - Červený, Kubica (46.
a ze 14 metrů prostřelil brankáře tyče. V 58. minutě jen těsně ve Pivoňka), Vilím (76. Brichcín),
Vacíka - 1:0. Aktivita domácích skluzu nedosáhl na Krumlův tr. Kruml, Janeček, Bočan, Šimovšak postupně přinesla hráčům kop Bočan a o chvíli později po- vič, Koza, Berka, Sladký (72.
Jiskry pouze čtyři rohové kopy, slal Vilím dopředu Šimoviče, ale Dufek).
z nichž po čtvrtém se dostal jeho centr zprava stačil Vacík Průměrný věk základní sestaKruml ke střele volejem ze 20 vyboxovat na roh. V 68. minutě vy mužstva = 27,3 roku.
metrů, ale Vacík byl pozorný. V se pěkně uvolnil Bočan, ale jeho Trenéři: Pavlis, Vlček.
19. minutě se tentýž hráč dostal střelu zprava srazili hostující
ke střele ze stejné vzdálenosti, obránci a o minutu pozděale míč hosté zblokovali. Staň- ji rozehrál Kruml tr. kop
kovští hrozili rychlými protiúto- ze 22 metrů jen těsně nad
ky přes rychlonohého Russe, ale Vacíkovu branku. V 71.
jejich šance končily nepřesnými minutě poslal Kruml dofinálními přihrávkami a se Zaho- předu Janečka, ale jeho
řovým tr. kopem z 18 metrů si centr byl vysoký a dlouhý.
Cibulka poradil. Ve 24. minutě Čtvrthodinu před koncem
mohl Šimovič zvýšit, ale jeho minul Janeček střelou z
hlavičku po Janečkově centru otočky levou Vacíkovu
zleva Vacík výborně vyrazil na tyč. Hosté hráli stále stereroh. Ve 31. minutě překvapil na otypně na Russe, kterého
druhé straně domácího brankáře však stačili domácí zadáCibulku střelou ze střední vzdá- ci, někdy i s většími prolenosti Dolejš, ale ten nadvakrát blémy, zastavit nebo jeho
míč zachytil. O tři minuty poz- pokus zneškodnil Cibulka.
ději našel Kruml nabíhajícího V 78. minutě poslal doBerkovi se centr nezdařil.
Janečka, ale jeho centr zleva mí- předu Janeček nabíhajícířil daleko za vzdálenější tyč. Ve ho Bočana, ale tomu stačil
35. minutě se přes Berku uvolnil u brankové čáry míč vypíchnout
Trenér Jiří Pavlis řekl:
hostující Dolejš, šel sám na Ci- jeden z hostujících zadáků na Berkovi
se centr
„Na domácím
hřištinezdařil
jsme přivítali
bulku a ze 14 metrů zprava jej roh. O minutu později rozehrál jednoho ze soupeřů, kteří budou
prostřelil - 1:1. Hosté hru vyrov- Červený tr. kop ze 22 metrů a hrát na špici tabulky II. třídy. To
nali a Dolejš zakončil svůj prů- Vacík výborně míč směřující k se potvrdilo i složením kádru a
nik po levé straně střelou z 18 pravé tyči vyrazil na roh, po kte- dobrým fotbalem, který staňkovmetrů těsně vedle levé Cibulko- rém vznikl před staňkovskou ští předvedli. Přes pracně vytvovy branky. Na druhé straně po- brankou závar, ale hosté se ubrá- řené šance, hosty zachránil výslal Kruml ze střední vzdálenosti nili a vzápětí staňkovští zbloko- borným výkonem brankář Vacík.
míč daleko vedle levé Vacíkovy vali i střelecký pokus Pivoňky z Naše mužstvo nebylo zvyklé hrát
šibenice. Ve 43. minutě zahrál 18 metrů. Pět minut před kon- s tak zdatným soupeřem, toto
staňkovský Zahoř tr. kop z 25 cem rozehrál Janeček zprava tr. těžké utkání nás trochu zaskočilo
metrů nad domácí branku a těsně kop, našel u vzdálenější tyče a my jsme pak již neměli dost
před obrátkou pak Vacíkovi vy- hlavu Kozy, ale jeho střelu z 8 psychických sil zápas rozhodpadl Bočanův centr z rukou, ale metrů Vacík výtečně vyrazil, nout.“
stejně, jako Šimovičův pokus z
hosté stačili míč odkopnout.
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Vybráno z Domažlického a Klatovského deníku
Sušice - Po dlouhé době se konečně dočkali vítězství v mistrovském zápase fotbalisté Holýšova.

Sušice-Holýšov 0:1 (0:1).
Vítězství hostů zařídil už po devatenácti minutách Tomáš Tlustý, nejlepší střelec divizní skupiny A v minulé sezoně. Gól dal z
penalty nařízené právě na něj holýšovský kanonýr by jistě své
střelecké úspěchy z vyšší soutěže
rád zopakoval i v kraji, především ale jde o to, aby se Holýšov
znovu naučil vyhrávat. V Sušici
se úspěch týmu z našeho okresu
nerodil lehce, domácí byli po
většinu utkání aktivnější i střelecky pohotovější. Ovšem v kon-

covce se neprosadili. V první
půli by o tom mohl vyprávět
zejména Cihlář, který několikrát
pálil v dobré pozici nad branku.
Tlustý ovšem mohl po půlhodině
hry zvýšit, jeho nadějný pokus z
úhlu však trefil brankáře. Sušice
i do druhé půle vstoupila útočněji naladěná, když její tlak pomalu
slábl, dostali se ke střelbě znovu
Tlustý a Bauer. Závěrečných
dvacet minut domácí vystupňovali převahu, v těch chvílích ale
přišly velice dobré momenty holýšovského brankáře. Janča několikrát prokázal, že má jisté ruce a skvělý reflex. Po skončení
zápasu tedy právem přijímal poděkování od spoluhráčů...

Holýšov: Janča - Šimka (64. Dostálík), O. Bauer, Majlát, Nový Heller, Chalupa, Kučera (46.
Hamerník), Šindelář - Tlustý,
Čecháček (90. Strejc). Trenér
Zdeněk Daněk.
Václav Nauš, vedoucí mužstva
TJ Sušice zápas komentoval:
"Kluci hráli, vytvářeli si šance,
ale branku dal pouze soupeř,
který z první vážnější své akce
vytěžil přísně nařízenou penaltu.
Na druhé straně mu ve druhé půli
rozhodčí penaltu odpustil. Přesto
jsme měli dostatek možností ke
skórování, kterých jsme měli na
dva zápasy. Snad jsme si smůlu
už vybrali a příště diváky potěšíme lepším výsledkem."

Ze zápisu komise rozhodčích ČMFS PK.
Z úseku delegátů svazu:
Na základě semináře DS navrhuje KR tuto listinu DS: Anděl, Bláha, Bracek, Buša, Hamoun, Havránek,
Kopřiva, Krejčí, Krutina, Kubíček, Kuška, Langmajer, Lecjaks, Peteřík, Sádovský, Schneider, Sopko,
Svoboda, Šlajch, Švagr.
Z listiny jsou vyřazeni Domas a Špoták (neúčast na zimním a letním semináři DS).
Usek DS upozorňuje delegáty na povinnost zaujmout nejvhodnější místo ke sledování zápasů.
Utkání KP Město Touškov-Chrást:
KR projednala stížnost oddílu Spartak Chrást a rozhodla o zrušení delegací RO Červeného ze zápasů
KPM. Zároveň KR žádá trojici rozhodčích a DS Bracka o vyjádření ke stížnosti (bude zaslána poštou).
Utkání KPM Domažlice-Rokycany:
KR se zabývala hodnocením DS Langmajera. Rozhodla o zrušení delegace RO Štrincla z utkání KPM
Klatovy B-Chrást a omezuje mu delegaci na 2 kola.
Dopis RO Stanislava Šustka:
KR bere na vědomí ukončení činnosti RO Šustka. Dopis mu zašle předseda KR Miroslav Svoboda.

Zpráva z STK: Začátek zápasů hraných 26. a 27.8. se vrací zpět na 17,00 hodin !!!
Zpráva z DK: A1A0503
Šámal Jiří Domažlice BEZ trestu.

Zápasy 3. (5.) kola
krajského přeboru
mužů tipuje

Stanislav Trnka
Věhlasný trenér, v současnosti
působící u dorostenců Klatov,
hrajících divizi, vidí duely následujícího kola takto: Rokycany-

Jak dopadlo tipování

Stanislava Trnky?
Další tipující byl úspěšnější, nez
Jan Boltík a dobře odhadl zápasy: Rokycany-Sušice (1) 3:1,
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Sušice. Sušice má problémy—
dva vyloučené. Rokycany doma
vyhrají - 1.
Přeštice-Domažlice. Domažlice
mají zkušenější mužstvo a odvezou si tři body - 2.
Chanovice-Chodov. Nováčkovský elán Chodovu nebude stačit
a prohraje - 1.
Manětín-H.Bříza. Nad bojovností hostů zvítězí herní kvalita
domácích - 1.
Chanovice-Chodov (1) 2:1,
Manětín-H.Bříza (1) 5:4, Rapid-Klatovy B (1) 3:2. Byl tedy
úspěšný u čtyř z osmi zápasů,
což je 50%.
Nedobře odhadl zápasy Přeštice–Domažlice (2) 2:2, Tachov-

Tachov-SK ZČE. Tachovské
mužstvo je dobře poskládané a
vyhraje - 1.
Rapid-Klatovy B. Rapid podává
stabilní výkony a vyhraje - 1.
Holýšov-M.Touškov. Pokud za
Holýšov nastoupí Sochor s Černohorským, vyhraje - 1.
Chrást-Staňkov. Staňkov bude
sice bojovat, ale plný bodový
zisk si připíše Chrást - 1.
SK ZČE (1) 0:1, Holýšov-M.
Touškov (1) 1:5, Chrást-Staňkov
(1) 0:2.
Další kolo zápasů tipuje známý
trenér krajských mužstev Václav Votípka na straně 7.

