Aktuální tabulky a výsledky

Výsledky
předchozích kol
ZČE-Rapid 0:1, Touškov-Staňkov
4:1, H.Bříza-Tachov 1:1, ChodovManětín 1:4, Domažlice-Chanovice 1:2, KlatovyB-Chrást 3:3, Holýšov-Rokycany 4:0, Sušice-Přeštice 2:2.
Rokycany-Touškov 2:3, PřešticeHolýšov 0:1, Chanovice-Sušice
2:0, Manětín-Domažlice 3:2, Rapid-H.Bříza 2:1, Chrást-ZČE 1:1,
Staňkov-KlatovyB 1:0, TachovChodov 3:2.

Číslo pro losování:

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

Ročník 2006/2007 * číslo 04 ze dne 8.9.2006 * redaktor Vojtěch Kotlan
Sobota 9.9.2006 od 17.00 hodin

Jiskra Domažlice-FK Tachov
Řídí: hlavní rozhodčí Vladimír Čermák

asist: Martin Niedermayer a Hedvika Mifková * Delegát: Hamouz
V příštím kole zajíždí Jiskra 19.9. do Plzně na Rapid, začátek v 16,30.

Po nepřesvědčivém výkonu body nezbyly

Bolevec-Křimice 0:1, BloviceLuby 2:1, Ž.Ruda-Mýto 0:1, Nýřany-Tlučná 4:2, PostřekovChlumčany 0:0, Žákava-Nepomuk 2:4, Zbůch-Stříbro 3:1, Nýrsko-VS Plzeň 0:2.
VS Plzeň-Postřekov 3:1, TlučnáNýrsko 3:3, Nepomuk-Zbůch 2:0,
Luby-Žákava 2:1, Křimice-Blovice 1:1, Chlumčany-Bolevec 2:3,
Mýto-Nýřany 1:1, Stříbro-Ž.Ruda
2:1.

Chotěšov-Planá 4:2, H.Týn-Kons.
Lázně 4:0, Merklín-Stod 3:3,
Meclov-Bělá 2:0, Klenčí-Poběžovice 0:0, Přimda-Dl.Újezd 1:4,
Koloveč-Záchlumí 7:0.

strana 8

Jiskra Domažlice - Chanos Chanovice 1:2 (1:1)
V šestém kole krajského přeboru Černohorský. V 19. minutě roze- vala hosty ke zvýšení aktivity a
mužů hostili hráči Jiskry ambici- hrál tr. kop ze 30 metrů Šámal, ti zahrávali několik standardních
ózní celek Chanovic, který byl ale s Tesařovou hlavičkou si Da- situací. Po Tafatově rohovém
v tabulce o příčku výše, na 4. něk poradil stejně, jako na druhé kopu ve 34. minutě, neodklidili
místě když získal 6 bodů, tedy o straně Pejsar, se standardní situ- včas míč do bezpečí Pejsar ani
bod více než Domažlice. Hosté ací Srba ze stejné vzdálenosti. Sladký a ten při snaze o zpracose, hlavně ve druhém poločase, Domácí se zdáli opticky aktiv- vání zasáhl Váchalovu ruku. Napředstavili jako kompaktní ce- nější a jejich útočné snahy se na- řízený pokutový kop proměnil
Varga a srovnal na 1:1.
lek, s velkou pohyblivostí
Chvíli po rozehrání zaa technickou vyzrálostí i
hrál tr. kop zprava chanomladých hráčů, kteří předvický Černohorský, ale
čili domácí v napadání,
pohotový volej Šedivého
důrazu a kombinační hře.
z 8 metrů stačili domácí
Domácí naopak soupeři
zadáci zblokovat. Ve 39.
nechávali příliš prostoru
minutě minul Janouškopři zpracování míčů, rozevec střelou z otočky lehrávce a kombinaci a
vou Pejsarovu tyč a ve
z toho se rodily nebezpeč40. minutě minul o metr
né protiútoky.
stejnou tyč ze 20 metrů
Po vzájemném oťukávání
Kocour. Ve 42. minutě
se v 10. minutě dostával
měli domácí šanci, když
do šance hostující Kučera,
ale Váchal stačil míč od- Centr se Zbyňkovi Černému nevydařil. po faulu rozehrával tr.
kop z 18 metrů Šot, který
klidit na roh. O minutu
později na druhé straně příliš vy- plnily ve 24. minutě, kdy Ko- obstřelil zeď, ale jeho střela rosoko zamířil volejem ze 20 met- hout našel Šota, který se uvolnil zezvučela pouze pravou tyč
rů Šámal. Ve 12. minutě neudr- a střelou z otočky trefil z 18 me- Daňkovy branky. Když pak stažel Šedivého tr. kop zleva Pejsar trů přesně k levé Daňkově tyči – čili hosté odvrátit Černého centr
a byl z toho zbytečný roh. O mi- 1:0. Domácí mohli náskok pojis- na roh, bylo to v prvním dějství
nutu později zamířil Janouško- tit, ale Šot po Černého centru vše.
vec ze střední vzdálenosti vyso- poslal volejem míč vysoko nad V úvodu druhé půle putoval míč
ko nad Pejsarovu branku a ve branku, i když měl čas na zpra- po ose Kotlan-Šámal-Šot a jeho
14. minutě si s Kohoutovým cování a kvalitní zakončení. střelu z 18 metrů vyboxoval Dacentrem zprava, poradil na druhé Černý ve slibném protiútoku na- něk nad břevno. Roh rozehrál
straně brankář hostů Daněk. místo průniku do šestnáctky vo- zprava Rejthar, ale Tesařovu
Hosté přitvrdili a v rozmezí tří lil kombinaci, která však nevy- hlavičku u bližší tyče hosté odminut viděli žluté karty Krch a šla. Obdržená branka vyburco- vrátili a následný centr Rejthara
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byly spíš „na náhodu“,
vysoké
míče končily na
hlavách bezchybných obránců a
nepřesné míče po
zemi se rovněž za
chanovi ckou
obranu nedostaly.
V 62. minutě mířil nepřesně ze 20
metrů Kohout,
poté domácí vybojovali dva rohové kopy a po
Kohoutově vysuPavel Váchal právě zahrál rukou.
nutí stačili hosté
stačili zadáci srazit na roh. V 51. Kotlanův průnik zastavit za cenu
minutě, po Váchalově tr. kopu ze dalšího rohového kopu, ale ze
30 metrů, hlavičkoval nad Daň- standardních situací byli tentokovu branku Šot. O šest minut krát domácí neškodní a bezchybpozději se po Kučerově centru ná obrana hostů vše zvládala.
zprava, trefil volejem z 18 metrů V 74. minutě mohlo udeřit na
Tafat k levé tyči Pejsarovy bran- druhé, ale po Tafatově centru
zleva těsně ve
skluzu nedosáhl
na míč před odkrytou brankou,
na malém vápně
Kučera. Poslední
čtvrthodinu se
začalo hrát nahoru-dolů a domácí
při útočných snahách trochu zapoFaulovaný Martin Šot zápas nedohrál. mínali na defenzívu, na což doky a poslal hosty do vedení 1:2. platil Váchal, který musel zastaDomácí se sice snažili bojovat, vit rodící se brejk hostů za ceale chyběl jim větší pohyb a nu „žlutého“ faulu. V 76. minutě
přesnost v kombinaci, hráči neu- po Kohoutově přiťuknutí mířil
drželi míč a přihrávky dopředu vysoko nad Daňkovu branku Te-

sař a na druhé straně zamířil
z otočky Srb ze 20 metrů těsně
nad Pejsarovo břevno. O tři minuty později putoval míč po ose
Tafat-Černohorský-Kučera, který
akci zakončil volejem z 18 metrů
metr vedle levé Pejsarovy tyče.
V 84. minutě zbytečně Jiskru
oslabil Šot, který v první půli dostal žlutou kartu za protesty a nyní po zbytečném faulu ve středovém kruhu musel do sprch. V 89.
minutě nezpracoval na šestnáctce
Šámlovu přihrávku Kotlan a po
rozehrání musel na druhé straně
Černohorského brejk zastavit
faulem Váchal, který uzavřel
svůj nešťastný zápas vyloučením. Oslabení domácí si pak již
v nastaveném čase žádnou příležitost nevypracovali.
Sestava Jiskry: Pejsar – Sladký
(85. Janeček), Váchal, Rejthar,
Tesař, Kohout (82. Kacerovský),
Šámal, Šot, Kubica (56. Schötterl), Kotlan, Černý.
Trenéři: Miroslav Moravec, Petr
Kuželka.

Sladký
Janeček

Šámal
Kacerovský

Šot
Schötterl
Černý

Co napsali o zápase na www.sumavanet.cz

Domažlice - Chanovice
1:2 (1:1)
Hosté měli před tímto utkáním
problémy se sestavou, když dva
hráči jim odjeli na dovolenou a
těsně před utkáním jim onemocněl i Hnídek. Proto trenér Běloušek musel improvizovat v obraném složení která v této sestavě
hrála poprvé. Taktika se kterou
šli hosté do zápasu byla s pěti
záložníky ve středu hřiště rozbíjet akce domácích a nepřipustit
je k žádným vážnějším akcím,
které by ohrozily Daňkovu branku. Přesto že jim tato taktika po
celé utkání vycházela, ve 25.
minutě prohrávali. Na hranici

pokutového území se dostal k
odraženému míči Šot a zavěsil1:0. O sedm minut později již
bylo vyrovnáno. Hosté zahrávali
rohový kop, následovala ruka
domácího obránce a nařízenou
penaltu Varga proměnil. V závěru první půle nastřelili domácí
tyč a to bylo z jejich strany vše.
Vstup do druhé půle vyšel Chanosu lépe. V 57.minutě po rychlé
akci jediný úročník hostů Janouškovec přistrčil míč Tafatovi
a ten technickou střelou vsítil
gól, který jak se později ukázalo
byl gólem vítězným. Od této doby již hosté plně ovládli hru.
Nervózní domácí kteří si prakticky nevytvořili za celý zápas vy-

loženou brankovou příležitost v
další části utkání stačili rychlé
brejky Chanosu likvidovat jen za
cenu faulů. To byl také důsledek,
že se dva jejich hráči po dvou
žlutých kartách vyfaulovali a dohrávali o devíti.
Poločas: 1:1. Diváků: 200
Branky: 25. Šot Martin - 32.
Varga Martin, 57. Tafat Libor;
ŽK: 4:3; ČK: 2:0
Chanovice: Daněk Zdeněk - Votava Vojtěch, Varga Martin, Srp
Pavel, Šedivý Michal, Kučera P.,
Černohorský Lukáš, Tafat Libor,
Kocour Stanislav, Krch Václav
(90.Svěrkoš Jakub), Janouškovec.
Trenér Chanovic Pavel Běloušek
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Výsledky 7. kola OPM tipoval záložník Viktorie Plzeň, Petr ŠÍMA:
Rokycany (11.) - M. Touškov (3.), SO 17.00. - 2 - (2:3). Přeštice (12.) - Holýšov (5.), SO 17.00 - 2 (0:1). Chanovice (4.) - Sušice (15.), SO 17.00. - 1 - (2:0). Manětín (1.) - Domažlice (8.), SO 17.00. - 0 (3:2). Tachov (6.) - Rejthar
Chodov Černý
(9.), SO 17.00. - 0 - (3:2). Rapid Plzeň (2.) - Horní Bříza (7.), SO 17.00. - 1 (2:1). Chrást (14.) - SK ZČE Plzeň (13.), NE 17.00. - 1 - (1:1). Staňkov (10.) - Klatovy B (16.), NE
17.00. - 1 - (1:0). Koutský rodák se trefil 5x z 8 tipů a to je 63% úspěšnost. Přehled o této soutěži má...

Jiskra Domažlice - Město Touškov 2:0 (1:0)

Kacerovský
Sladký

Nejdl
Schötterl

Důležité domácí utkání s 3. týmem tabulky začali domažličtí
velmi aktivně a hned v úvodní
minutě, ve skluzu na malém vápně, nedosáhl Šot na Černého
centr zprava. O dvě minuty později se Šot pěkně uvolnil, ale
místo přihrávky volnému Černému se připravoval ke střele a zahrál rukou. V 7. minutě poslal
Šámal dopředu Černého, ten byl
ve vápně sražen, ale zahrával se
pouze rohový kop. Postavil se
k němu Rejthar, který posadil
míč na hlavu Šmirklovi a ten
z malého vápna otevřel skóre –
1:0. O chvíli později přihrál Kruml Šotovi, který z otočky zpoza
šestnáctky těsně přestřelil Kráslovu branku. V 11. minutě na
Černého centr skluzem nedosáhl
Schötterl a o chvíli později si nadvakrát hostující gólman poradil
s Krumlovou střelou. O sedm
minut
později na Šotův centr ne.
dosáhl v pádu Černý a vzápětí
stačili hosté zblokovat Šmirklovu bombu z 18 metrů. Touškovští zahrozili až ve 22. minutě,
kdy Kalčík zakončil svoji akci
střelou těsně vedle pravé Kohelovy tyče. Teprve v závěru poločasu hosté hru vyrovnali, ale
Lamborův centr domácí srazili
na roh a o minutu později na

druhé straně předvedl perfektní
akci Kruml, který obešel tři
obránce, našel nabíhajícího Černého, jehož střelu ze 14 metů
zprava brankář hostů reflexivně
vyrazil. Ve 38. minutě byl ve
vápně sražen Černý, ale opět se
rozehrál pouze rohový kop. Těsně před obrátkou hlavičkoval po
Bártově rohovém kopu, vedle
levé Kohelovy tyče, Kalčík.
Rovněž do druhého poločasu nastoupili domácí aktivněji a v 50.
minutě po Šotově centru hlavičkoval z 8 metrů Schötterl do
Kráslovy náruče. Škoda, že si
Janeček za ním o míč neřekl,
protože byl zcela sám. V 54. minutě sice hráči Jiskry dopravili
míč do sítě, ale ofsajd zmrazil
radost domácích. Hosté postupně
začali hru vyrovnávat a v 57. minutě vybojovali tři rohové kopy
za sebou, domácí se však ubránili a stejně tak i po hlavičce Bruhy z těžkého úhlu, kterou Kohel
u levé tyče zneškodnil. V 63. minutě po Bártově rohovém kopu
hlavičkoval z malého vápna těsně nad Kohelovu branku Kalčík
a na druhé straně se v šestnáctce
uvolnil domácí Kotlan, ale zleva
z úhlu zamířil mimo vzdálenější
soupeřovu tyč. Poté ještě Janečkovu střelu zleva srazili hosté na

roh a v 73. minutě poslal Kruml
do brejku Kotlana, ten utekl
obráncům, obhodil si brankáře,
který je však podrazil, za což obdržel červenou kartu a nařízený
pokutový kop proměnil Šot –
2:0. V 79. minutě rozehrál Šámal tr. kop na Janečka, který
pronikl do šestnáctky, ale zleva
ze 12 metrů přestřelil Kráslovu
branku. Hosté se snažili hrát dopředu, ale domácí zadáci je do
vyložených šancí nepustili a jejich pokusy o střely, si cestu do
sítě nenašly stejně, jako Bártův
tr. kop, v 83. minutě, který domácí zblokovali. Když pak Janeček svůj průnik po levé straně
zakončil další střelou nad branku, bylo to v zápase vše.
Sestava M. Touškov:
Krásl – Bruha, Kolář (57. Scheinherr Jiří), Kluska, Kalčík, Fürbacher, Bárta, Lambor, Havlíček, Královec, Scheinherr Martin (79. Matas). Trenér: Mareš.
Věkový průměr = 26,7 roku.
Sestava Domažlic:
Kohel – Šmirkl, Janeček, Sladký, Rejthar, Černý, Šámal, Šot
(84. Kohout), Váchal, Kruml,
Schötterl (64. Kotlan).
Trenéři: Miroslav Moravec, Petr
Kuželka.
Věkový průměr = 25,0 roků.

Výsledky krajského přeboru dorostu
starší
mladší
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jich víc obdrží. Když jsme pak
dali gól, tak i nám narostla křídla
a domácím najednou hra vázla.
Měli jsme několik slibných možností, do ofenzívy se zapojili i
beci a najednou jsme byli aktivnější. Zbynďa Černý trefil před
odkrytou brankou Šota, to byla
asi gólovka a rýsovala se možnost na slušný výsledek. Potom,
a to manětínští útočníci umí, se s
trochou štěstí, Dlouhému třikrát
odrazil míč přesně do běhu, šel
sám před brankáře a dal na 3:1.
Ten gól neměl padnout a i když
jsme nedali na 2:2, věřím, že by
to přišlo. Tato branka nás zase
zabrzdila. Když jsme se otřepali,
tak jsme domácí zase vzadu přehrávali a ti byli nervózní, začali
se hádat. Kdybychom nedostali
na 3:1, tak bychom ve zbývajícím čase domácí hodně pozlobili, protože bychom byli stále na
kontakt.“
Teď musíš řešit problém v obraně. K vyloučenému Váchalovi se v pondělním tréninku zranil Tesař (levý stehenní sval)...

„Tak já doufám, že Pavlovi bude
zbytek trestu prominut. Vše mohu řešit až ve středu, kdy bude
známo rozhodnutí disciplinární
komise. Teď budu v hlavě nosit,
že se Michal zranil a začnu si doma dávat dohromady různé možné alternativy v obraně. Tesař
bude doma chybět dvojnásob dokáže vybojovat, přidržet míč,
rozehrát, nepodléhá tlaku domácího prostředí, protože je zkušený a nebojí se. Někteří mladší
hráči, si na tlak před domácím
publikem musí teprve zvykat a to

je logické. Michal bude moc
chybět, ale my se s tím musíme
poprat. Touškov bude hrát technický fotbal, mají v kádru několik technicky dobře vybavených
a z vyšších soutěží zkušených
hráčů z Plzně, kteří to s balónem
umějí. My budeme muset případnou technickou převahu nahradit
zvýšenou bojovností, nasazením
a odhodláním vyhrát. Já jsem zažil hodně zápasů, kdy zvítězila
právě bojovnost nad zkušeností a
technikou…“

Rezerva Jiskry jela do Mrákova
pro body, aby mohla pomýšlet na
boj o případný postup, ale na
tvrdou hru a nasazení domácích
tentokrát nestačili.
Skóre se poprvé změnilo ve 13.
minutě, kdy po pravé straně unikl Kamen a jeho centr zblízka
doťukl do sítě Stýkal - 1:0. Domácí byli v úvodu aktivnější a
Jiskra vyrovnala hru až po dvaceti minutách. Brzy se pak hosté
dočkali vyrovnání, když Janečkův tr. kop tečovala zeď ke vzdálenější tyči - 1:1. Jiskra měla
další šance, ale za faul dvou hráčů na pronikajícího Kotlana se
penalta nepískala a střela Janečka, či tr. kop Červeného jen těsně
minuly Krutinovu branku. Domácí hráli většinou na vysokého
Jaroslava Němce, který dělal
obraně Jiskry velké problémy.
Ihned po obrátce se blýskl po tr.
kopu Stanislava Němce Pejsar,
který vytlačil míč směřující k
pravé tyči na roh. V 58. minutě
pokazil výkop od branky Pejsar,
míč získali domácí, Hofmana
směřujícího s míčem od své
branky zbytečně domažlický

brankář fauloval a byl z toho který z 10 metrů překopl odkrypokutový kop. Ten se štěstím tou branku. Pět minut před konproměnil Horák a domácí vedli cem prostrčil hlavou míč mezi
2:1. Poté se domácí stáhli na obráncem a brankářem Kotlan,
svoji polovinu a začali bránit ale ten stačil z branky jeden ze
výsledek, zatímco Jiskra marně zadáků odvrátit. V 90. minutě
dobývala jejich tvrz. Když hla- rozehrál Janeček tr. kop zprava a
vička Kotlana skončila těsně míč skončil v síti - 3:2.
vedle levé tyče a další nevydaře- Sestava Domažlic B: Pejsar ná hlavička téhož hráče v náruči Dufek, Bočan, Vlček, Vilím (72.
brankáře, přišel trest. V 76. mi- Čermák), Janeček, Pivoňka, Minutě rozehrál na druhé straně tr. ler (58. Koza), Kotlan, Červený,
kop Stanislav Němec, míč ve zdi Berka.
hlavou usměrnil
Jaroslav Němec
do protipohybu
Pejsara a domácí vedli 3:1.
Jiskra se vrhla
ještě více do
útoku a jejich
rozhozenou
obranou pronikli nejprve Vondraš a potom
Jirátko, ale své
šance neproměnili. Další tutovku zahodil po
Von drašově
centru Herlík,
Jedna ze situací před domácí brankou.

Kádr hráčů A mužstva se tenčí
Od začátku sezóny, kdy byl v
mužstvu značný přetlak hráčů, se
mnohé změnilo. K dlouhodobě
zraněnému Forstovi, přibyli postupně Janča, Kohout, Kubica a
teď i Tesař. Vyloučení vyřadilo
Váchala, na tréninky přestali docházet Kacerovský s Nejdlem a
máme rázem kádr zúžený o 8
hráčů, se kterými se na začátku

počítalo. Pavel Váchal se po vypršení trestu brzy vrátí, taky
Víťa Kohout je zdravotně v pořádku, ale má tréninkové manko.
Jak to bude s ostatními, to se
teprve uvidí, ale trenérům rozhodně není co závidět, protože
vynucené zásahy do sestavy nejsou tím pravým ořechovým, ke
zvýšení herní výkonnosti.

S. Mrákov - J. Domažlice B 3:2 (1:1)
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neskrýval po utkání spokojenost
nejen s výsledkem, ale také s
disciplinovaným výkonem jeho
svěřenců: „Vozit body z Domažlic není tak častý jev. Nám se to

podařilo po té, když hráči do
puntíku plnili taktické pokyny se
kterými do utkání šli. Když k
tomu přidali i tolik potřebnou
dávku bojovnosti, výsledek se

dostavil. To co nám nevycházelo
při proměňování gólových příležitostí v předcházejících zápasech nám vyšlo s minimem šancí, v tomto zápase.“

Okresní přebor II. třídy - výsledky minulého kola
Domažl. B-CH-Union 5:0 (2:0)
Domažlická rezerva neponechala nic náhodě a zaslouženě se
radovala ze zisku tří bodů. Střelci: Vilím, Koza, Čermák, Kruml
a Bočan. Rozhodčí Sladký.
Staňkov B-Krchleby 8:0 (5:0)
Jednoznačná záležitost domácích, kteří o výsledku rozhodli
během pětadvaceti minut, kdy
vstřelili pět gólů. Střelci: Gust 3,
Dolejš, Bočan, Russ, Binder a
Král. Rozhodčí Špoták starší.
Osvračín-Postřek. B 0:3 (0:2)
Hráči Osvračína doplatili na

Jak dopadlo
tipování

Václava Votípky ?
Touškov-Staňkov to je jasná 1
(4:1). ZČE-Rapid domácí v
tomto derby vyhrají - 1 (0:1). H.

neproměňování šancí. Střelci: 7.
Kruml, 32. a 82. Tauer. ŽK 1:5,
ČK 1:0 (Aleš Argman). Před 50
diváky řídil rozhodčí Homolka.
Všeruby-Draženov 1:2 (1:0)
Nováček ze Všerub si v první
půli vypracoval několik slibných
šancí, z nich však proměnil pouze jedinou. Po přestávce se přiklonilo štěstí na stranu hostů,
kteří si tak odvezli tři body.
Střelci: Dědek- Ondřej Psůtka a
Jiří Jankovec. Rozhodčí Štěpán.
Kdyně - Kvíčovice 4:0 (3:0)
Porážka Kvíčovic je hodně miBříza-Tachov domácí hrají dobře a zvítězí - 1 (1:1). Domažlice-Chanovice Chanovice mají
kvalitní tým a uhrají plichtu - 0
(1:2). Klatovy B-Chrást nastoupí-li domácí kompletní, zvítězí - 1 (3:3). Chodov-Manětín
hosté si odvezou body - 2 (1:4).

Úspěšný vstup dorostenců Jiskry
KAREL FAIT
JIŘÍ POJAR
Domažlice - Nováčka z Holýšova přivítali v úvodním dvojutkání krajského přeboru
na svém hřišti dorostenci domažlické Jiskry a dvakrát se
radovali z vítězství.

Starší dorost:
Domažlice-Holýšov 1:0 (1:0)
V úvodu zápasu nejprve domácí
Hartl a Frček orazítkovali tyč.
Ve 12. minutě se již mladí hráči
Jiskry dočkali, když Hartl překonal holýšovského brankáře 1:0. Hosté po obdržené brance hru vyrovnali, vyloženou šanci si však nevypracovali, ačkoliv
byli zvláště v poli herně lepší.
"Bohužel kluci nedokázali navázat na výkony z přípravných
zápasů a dnes jim chyběl pohyb.
Navíc se nám během utkání zranili oba stopeři, Neumann a Zlámal," hodnotil utkání asistent
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losrdná, domácí totiž řadu šancí
nevyužili. Střelci: Beneš 2 (obě
z PK) a Kopecký 2. Rozhodčí
Mifková.
Kout - Mrákov 1:3 (1:3)
Fotbalisté Kouta vedli gólem
Simkoviče, ale hosté do přestávky třemi góly skóre otočili.
Střelci Mrákova: Skřivánek,
Rojí a Jaroslav Němec. ČK 1:0
(Kaiser). Rozhodčí Kubec.
Holýšov B-Blížejov l:4
Střelci: Karel Cibulka - Tomáš
Volf, David Marcel, Tomáš Panuška a Kamil Teršl.
Sušice-Přeštice vidím to na remízu - 0 (2:2). HolýšovRokycany to bude další plichta 0 (4:0).
Věhlasný trenér trefil 3 zápasy
a zmýlil se v 5 případech =
úspěšnost pouze 25%.

převzato z Domažlického deníku.

trenéra domažlického mužstva
Jiří Palovič.
Dorostenci Jiskry si v závěrečných deseti minutách utkání
po únicích Šota vypracovali dvě
slibné gólové šance. Kafka však
hlavičkoval nad a následný centr
Šota na malé vápno se odrazil od
obránce Holýšova do náručí
brankáře.
"My jsme byli herně lepší,
soupeř však nebezpečnější. Bohužel jsme dnes postrádali Petra
Dostálíka, na kterém stojí naše
hra. My se teprve se soutěží seznamujeme a každý zápas je pro
kluky zkušenost. Během utkání
jsme si nevypracovali vyloženou
šanci, buď nám odskočil míč
nebo jej domácí stačili včas odkopnout. Je to škoda, myslel
jsem, že bod bychom si z Domažlic mohli odvézt," neskrýval
zklamání holýšovský trenér Štěpán Hirschl.
Starší dorost Domažlice:
Bratanič - Neumann, Zlámal,

Porst, Obdržálek, Vísner, Votruba, Frček, Hartl, Frei a Mastný.
Střídali Šot, Kafka a Malý. Trenéři: V.Brichcín, J.Váchal a J.
Palovič.

Mladší dorost:
Domažlice-Holýšov 2:1 (0:0)
Na začátku utkání si domácí vypracovali po rozehraných standardních situacích dvě slibné
šance, které však Škrabal ani
Ouřada neproměnili. Ve 20. minutě byl faulován v pokutovém
území pronikající Skuta, ale Skala z penalty poslal míč do tyče.
Od toho okamžiku byli herně
lepší mladí hráči Holýšova a v
úvodu druhé půle dvakrát orazítkovali břevno domácí branky.
Chvíli nato podnikli dorostenci rychlý brejk. Škrabal běžel
sám na branku hostů, ale trefil
vybíhajícího gólmana. K odraženému míči se dostal Skuta a k
velké radosti spoluhráčů poslal
balon do sítě - 1:0. Z vedení se
však domácí neradovali dlouho.

Holýšované totiž rozehráli rohový kop a Leider křížnou střelou
vyrovnal na 1:1. Po hodině hry
na centr z rohu vyskočil nejvýše
Škrabal a hlavou zajistil
domácím tři body - 2:1.
"Se ziskem tří bodů jsem spokojený,, vždyť náš tým tvoří ze
dvou třetin kluci, kteří v uplynu-

lé sezóně hráli za starší žáky.
Dobrý výkon podal brankář
Frous, který dopoledne chytal v
Kolovči za naše starší žáky a
poté chvátal do Domažlic, aby
nám byl k dispozici," usmíval se
po utkání jeden z trojice trenérů
mladších dorostenců Jiskry Pavel Wolf.

Mladší dorost: Domažlice:
Frous - Skuta, Pačesný, P. Minařík, Skala, Ferra, Nikl, J.
Minařík, Škrabal, Pavlíček a
Ouřada.
Střídal Šot. Trenéři: P.Wolf, P.
Minařík a J.Pavlíček.

Favorit se o vítězství třásl…

S.Manětín - J.Domažlice 3:2 (2:0)
Po nepřesvědčivém výkonu Jis- zením hráli, s technicky vyspě- centru zprava vypálil volejem
kry, v posledním zápase proti lým soupeřem, stále vyrovnanou Slunéčko, ale Kohel jeho střelu
Chanovicím, odjížděli domažlič- partii. Přesto byly v této fázi z 10 metrů reflexivně vyrazil.
tí hráči na hřiště vedoucího muž- útočné aktivity domácích nebez- Ve 41. minutě zůstal nepovšimstva s cílem inkasovat co nejmé- pečnější, ale Bouškův volej ve nut souboj Sladkého se Slunéčně gólů. Svým výkonem, hlavně 23. minutě byl nepřesný a Dlou- kem, po němž domácí útočník
ve druhém poločase, však soupe- hého střelu ze 14 metrů, po Slu- v šestnáctce upadl a dožadoval
se pokutového kopu. Poté
ře zaskočili a vysoký favorit,
třikrát za sebou úspěšně
který se v závěru zápasu doodvrátil na roh nebezpečné
stal pod velký tlak a bránil
pokusy Spala a Dlouhého
se jen za cenu odkopů, přivívýborně hrající Tesař, a to
tal závěrečný hvizd rozhodbylo v první půli vše.
čího Tyce s velkou úlevou.
Do druhého poločasu naDomažličtí vstoupili do zástoupili domažličtí mnopasu aktivně a ve 2. minutě
hem aktivněji než domácí a
po Šotově přihrávce a faulu
hned v úvodní minutě se
nu Kubicu, trefil z tr. kopu
do tutovky dostal Schötterl,
Šámal pouze domácí zeď.
sám proti vybíhajícímu PoVzápětí zůstalo neodpískáno
chobradskému volil razantpřidržení útočícího Schötterní střelu, ale ze 14 metrů
la, který se dostával do slibtrefil jen gólmanovo tělo.
né pozice a na druhé straně
Domácí hrozili rychlými
zlikvidoval brankář Kohel
brejky, ale dva pokusy Slupohotovou střelu Spala zponéčka stačili hráči Jiskry
za šestnáctky. V 7. minutě se
zlikvidovat. Ve 49. minutě
po přihrávce Černého dostal
Tesař
byl
nejlepším
hráčem
Jiskry
zamířil po Černého centru,
do vyložené šance Kruml,
ale jeho bombu volejem z 15 néčkově akci, stačili domažličtí volejem nad domácí branku
metrů stačil domácí gólman Po- srazit na roh. Ten rozehrál Bouš- Kruml a stejně to dopadlo vzáchobradský vyrazit na roh. Ve ka, míč se odrazil k Dlouhému, pětí, když po Šmirklově přihráv14. minutě, po rychlém protiúto- ale jeho volej z 15 metrů mířil ce střílel volejem z 18 metrů Teku, které domácí perfektně ovlá- nad břevno Kohelovy branky. sař. V 52. minutě našel Schötterl
dali, vznikl před Kohelovou Ve 29. minutě se po Bouškově volného Krumla, ale jeho střelu
brankou závar, ve kterém se nej- dalekonosné bombě, mířící zpoza šestnáctky zneškodnil Polépe zorientoval Spal a střelou k pravé tyči blýskl výborným chobradský. Na druhé straně
z 8 metrů zprava, otevřel skóre – zákrokem Kohel, který míč vy- skončila střela Stejskala ze 20
1:0. O minutu později se ke stře- tlačil na roh. O pět minut pozdě- metrů těsně nad Kohelovou
le na druhé straně dostal Šot, ale ji, na druhé straně zamířil vole- brankou. O čtyři minut později
mířil kousek nad domácí branku. jem zleva, po Černého centru, si s nevydařenou Šotovou střeV 18. minutě napřáhl k nevídané nad domácí branku Kruml. De- lou poradili domácí zadáci a
střele ze 30 metrů domácí kapi- set minut před obrátkou se ke vzápětí trefil Šámal z tr. kopu
tán Bouška, trefil břevno, od kte- střele v pádu, dostal po Janouš- zeď domácích hráčů. Půlhodinu
rého se míč odrazil kolmo dolů a kovcově centru Spal, ale Kohel před koncem zabojoval Janeček
skončil za brankovou čarou – opět míč směřující pod břevno, u rohového praporku, našel
2:0. Jiskru však rychle za sebou výborně vytěsnil nad branku. Krumla, který naservíroval míč
inkasované góly neposlaly do Domažlický brankář se blýskl i nabíhajícímu Šmirklovi a ten jej
kolen a hráči bojovností a nasa- ve 38. minutě, kdy po Dlouhého z malého vápna doťukl do odstrana 4

kryté branky – 2:1. V 62. minutě V době sílícího tlaku Domažlic
mohlo být srovnáno, když se se však domácímu Dlouhému
Krumlova střela odrazila podařilo projít domažlickou
k Černému, který volejem ze 12 obranou a střelou zprava ze 14
metrů však trefil jen tělo přebí- metrů zvýšil na 3:1. Ani to však
hajícího Šota od něhož se míč útočnou aktivitu Jiskry neotupilo
odrazil a domácí jej odkopli. a domácí byli pod trvalým tlaChvíli poté nebyl odpískán tvrdý kem, který s přibývajícími minusouboj domácího hráče se Šo- tami sílil. Po Schötterlově centru
tem, po němž domažlický útoč- a hlavičce Černého stačili dománík v pokutovém území upadl a cí odvrátit a po tr. kopu Šámala a
dožadoval se penalty. V 68. mi- hlavičce Tesaře zasáhl brankář
nutě našel Šot nabíhajícího Ja- Pochobradský. Otevřená obrana
nečka, který svůj průnik po levé Jiskry umožnila brejk Slunéčkostraně zakončil střelou z úhlu vi, ale vyhlášený kanonýr tentovedle, namísto přihrávky na vol- krát z leva těsně minul vzdáleného Černého. Domácí se v této fázi
utkání dostávali jen
zřídka k útočným
akcím, ale po jedné
z nich musel Kohel
opět ukázat své
umění, když vyrazil Dlouhého bombu z šestnáctky.
Vzápětí na druhé
straně musel ven
z branky Pochobradský, aby pádem pod nohy Standardní situace domácích byly nebezpečné
Černému zažehnal
nebezpečí. V 73. minutě na Čer- nější tyč Kohelovy branky. Pět
ného centr zprava nedosáhli 8 minut před koncem si domácí
metrů před domácí brankou gólman poradil s Černého střelou
Šmirkl ani Schötterl a další spor- ze 20 metrů a na druhé straně
nou situaci, po níž se ocitl Šot Stejskal mířil z úhlu těsně vedle
v pokutovém území na zemi ne- levé tyč domažlické svatyně.
posoudil rozhodčí jako faul. V 88. minutě našel Kotlan Čer-

ného, jehož střela z šest-náctky
se odrazila, Kotlan míč doběhl a
z 10 metrů zprava prostřelil Pochobradského – 3:2. Ve zbývajícím čase se domácí třásli o vítězství a obrana bezhlavě odkopávala všechny míče, aby nakonec
výsledek ubránila. Hosté předvedli velmi dobrý výkon, škoda,
že kontaktní branka přišla příliš
pozdě.
Sestava Domažlic: Kohel –
Šmirkl, Tesař, Rejthar, Sladký,
Černý, Šámal, Kruml (71.
Kotlan), Kubica (40. Janeček),
Schötterl, Šot.
Věkový průměr = 24,7 roku.
Trenéři: Miroslav Moravec a Petr Kuželka.
Sestava Manětína: Pochobradský – Spal, Dlouhý, Bouška,
Hůlka (79. Barchanski), Slunéčko, Stejskal, Janouškovec, Mikulík, Pátek, Prais.
Věkový průměr = 27,4 roku.
Trenér: Josef Pátek.
Kohel

Sladký

Černý

Šámal

Tesař

Kruml
(Kotlan)

Schötterl

Oba odehrané zápasy zhodnotil trenér Moravec
Máme za sebou další dva zápasy, jak je s odstupem času hodnotíš?
„Do dneška mě mrzí, jak jsme v
zápase s Chanovicemi doma
ztratili tři body. Ten zápas rozhodla penalta na 1:1, za neúmyslnou ruku a při tr. kopu Martina
Šota, který zastavila tyč, nám
chybělo i trochu štěstí a mohli
jsme jít do kabiny s vedení 2:1.
Viděl jsem na klucích, že odhodlání bojovat mají, ale ve hře už
chyběla lehkost, hráli křečovitě a
pak nás srazil ještě víc ten gól na
1:2, do otevřené obrany, kdy
jsme protiútok nezachytili. Nám
se příliš nedařily standardní situace, které Míra Rejthar kopal na
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prvního hráče. Potom ta dvě vyloučení hrála proti nám… Tato
prohra mě mrzí hodně, protože
jsme mohli mít 8 bodů, klukům
by se dýchalo mnohem lépe a
zvedlo by to jejich psychiku.“
Jak jsi viděl další zápas, na půdě horkého favorita na postup,
Manětína?
„Ten zápas jsme nezačali špatně,
i když na naší hře byl v prvním
poločase vidět zbytečný respekt
ze soupeře. Zdeňkovi Krumlovi
to tam na začátku dobře skočilo,
škoda, že z toho nebyl gól. Platilo nedáš-dostaneš a my vzápětí
po rohu inkasovali. O pět minut
později pak Bouška trefil ze 30
metrů od břevna do sítě a já ne-

chci polemizovat, že z takové
vzdálenosti do středu branky by
góly padat neměly, ale ten míč
údajně všelijak plaval… Ve finále to ale byl pěkný gól a my pak
dohrávali bez sebevědomí a s
velkým respektem, zatímco domácím narostla křídla. Bylo dobře, že se brzy šlo do kabin. Tam
jsme si řekli, že když dáme gól, a
tomu jsem věřil, protože Manětín
znám a vím, že defenzívu nemá
zdaleka tak silnou, jako hru dopředu, máme tady šanci i bodovat. My jsem tam nejeli hrát na
nulu, protože tu bychom na devadesát procent neuhráli, my
jsme potřebovali dát gól. Tady
mužstva góly dávají, ale většinou

