Aktuální tabulky a výsledky

Výsledky
předchozího kola
Přeštice - M.Touškov 0:0 (0:0)
ŽK: 6:7; ČK: 0:1
Chanovice - Rokycany 2:2 (0:1)
Branky: Kučera, Varga - Mraček,
Papáček; ŽK: 1:2; ČK: 0:1
Manětín - Holýšov 0:4 (0:1)
Branky: Tlustý 3, Nový; ŽK: 2:3
Tachov - Sušice 1:3 (0:1)
Branky: Šácha - Cihlář, Kodýdek, Prchlík; ŽK: 0:4
Rapid - Domažlice 1:0 (1:0)
Branky: Šimsa; ŽK: 2:4
Chrást - T.Chodov 4:2 (2:0)
Branky: Racek 2, Ježek, Mojžíš Chmelíř, Macek; ŽK: 3:2
Staňkov - Hor.Bříza 2:0 (0:0)
Branky: Bauer, Plas; ŽK: 3:1
Klatovy - B SK ZČE 2:1 (0:1)

Tlučná-Postřekov 2:0 (0:0)
Branky: Klásek 2; ŽK: 4:3
Nepomuk-Nýřany 3:3 (1:2)
Branky: Racek, Zajíc, Švec Pondělík, Rada, Zdvihal; ŽK: 3:3
VD Luby-Ž.Ruda 1:0 (0:0)
Branky: Šůs; ŽK: 4:5
Křimice-Zbůch 0:1 (0:0)
Branky: Mrázek; ŽK: 2:0
Chlumčany-Žákava 2:0 (1:0)
Branky: Hajšman, Hrdlička; ŽK:
4:2; ČK: 2:0
Bolevec-Blovice 0:0 (0:0) ŽK:
1:1
Sl.Mýto-VS Plzeň 6:2 (2:1)
Branky: Kozler 2, Veselý 2, Huml, Inemann - Liška 2; ŽK: 2:3
Stříbro-Nýrsko 4:1 (0:0)
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Číslo pro losování:

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

Ročník 2006/2007 * číslo 05 ze dne 23.9.2006 * redaktor Vojtěch Kotlan
Sobota 23.9.2006 od 16.30 hodin

Jiskra Domažlice - Spartak Chrást
Řídí: hlavní rozhodčí: Gabriel Bogdan

asistenti: Jiří Kořínek a Ondřej Tyc * Delegát: Anděl.

V dalším kole zajíždí Jiskra v neděli 1.10. do Staňkova, hraje se od 16,00

Zbytečné vyloučení Šota poznamenalo celé mužstvo

Jiskra Domažlice - FK Tachov

1:6 (1:2)

Domácí po dobře zvládnutém zpoza šestnáctky o kousek minu- nutě se uvolnil hostující Šácha,
středečním zápase proti Městu la levou tachovskou tyč. O mi- ale zleva minul vzdálenější KoTouškov určitě nečekali, že se- nutu později se ke střele ze 20 helovu tyč. Hosté začali být
hrají další utkání na domácí pů- metrů dostal domácí Schötterl, rychlým přechodem do útoku
dě s tak ostudným výsledkem. ale zleva minul bližší tyč. Hosté nebezpečnější a ačkoli byla hra
Utkali se s pohyblivým soupe- zahrozili v 11. minutě, kdy po opticky vyrovnaná, domácí v
ofenzívě soupeře ničím
řem, který hrál dopředu
nepřekvapili. Ve 23. mijednoduše a rychlé, útočinutě našel Černý zpětnou
vé hráče zásobovali střepřihrávkou stojícího Šádopolaři a obránci množmala, ale ten vystřelil z 15
stvím míčů za nesoustřemetrů, slabě a jen do nohy
děnou obranu, z čehož se
bránícího soupeře a tachorodily nebezpečné situace
vští míč odvrátili. O minua padaly branky. Soupeř
tu později zahrál Schötterl
předčil domácí pohyblina Šota, jehož střelu otočvostí ve středu pole, kvakou ze 20 metrů tečovali
litní hrou dopředu, důrahosté na roh. Dobrou šanzem a efektivitou při zaci měl ve 27. minutě Šot,
končení. Po zbytečném
který po Šámalové přivyloučení Martina Šota,
hrávce pronikl do šestna kterého jsou domácí
náctky, ale střelou zleva
zvyklí hrát většinu míčů a
ze 14 metrů minul vzdálečasto na úkor vlastního
nější tyč tachovské brannebezpečného zakončení
Šámal se v této šanci neprosadil...
ky. Když pak po půlhodiakce, se jejich ofenzíva
ně hry stačil střelu Šámala
zhroutila a dvojnásobné
střídání za stavu 1:5, při dvou Hobzově vysunutí stačil Kohel ze 12 metrů vyrazit brankář Vavyloučených hráčích, už na tom Braunovu střelu z 15 metrů vy- lenta a hosté se ubránili, šli do
nemohlo nic změnit.
razit, míč se dostal zpět k Hob- protiútoku. Váchal prohrál souDomácí vstoupili do zápasu ak- zovi a ten zprava z úhlu trefil boj o míč, ten se dostal k Hobzotivněji a po Černého centru zpra- břevno domácí branky. Ve 13. vi a jeho technická střela přes
va se k odraženému míči dostal minutě volil domácí Šot slabou vybíhajícího Kohela otevřela
Kruml, ale volejem ze 20 metrů střelu ze 20 metrů namísto při- skóre - 0:1. Ve 37. minutě poslal
přestřelil Valentovu branku. Prv- hrávky dobře postavenému Čer- Krýsl do brejku Brauna, který se
ní půlhodinu aktivní Černý zatá- nému a vzápětí na druhé straně sám proti Kohelovi nemýlil a
hl míč ve 3. minutě po pravé musel Kohel vyrážet Šáchovu zprava zvýšil na 0:2. Domácím
straně, uvolnil se, ale jeho střela bombu ze 17 metrů. Ve 22. mi- se však podařilo o dvě minuty
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později snížit, když Schötterl
pronikl do šestnáctky, v souboji s
obráncem a vybíhajícím brankářem se k němu odrazil míč zpět a
střelou ze 13 metrů do odkryté
branky upravil na 1:2. V závěru

stejný hráč pronikajícího Hobzu
v pokutovém území faulem, za
což šel, po červené kartě, rovněž
do sprch a pokutový kop proměnil Braun - 1:4. Zdecimovaní domácí odpověděli pouze Janečkovou akcí zakončenou zleva nepřesnou
střelou a půlhodiny
před
koncem opět
udeřili hosté.
Braun zatáhl
míč po levé
straně, našel
n a b í h a jí cí h o
Hobzu, který
opět překonal
Kohela - 1:5.
Hosté využívali početní převahy k neustálému ohrožování Kohelovy
Ani Šot svou šanci neproměnil. branky. V 65.
minutě stačili
poločasu dostal Šot v rozmezí tří domácí zadáci zblokovat Šáchův
minut dvě žluté karty a ve 45. průnik odkopem v posledním
okamžiku před malým vápnem a
minutě opustil hřiště.
V úvodu druhé půle rozehrál o minutu později střelu téhož
Rejthar tr. kop zprava a u vzdále- hráče vyrazil Kohel a obrana odnější tyče hlavičkoval vedle vrátila míč na roh. Dvacet minut
Schötterl. Ve 49. minutě pronikl před koncem mířil z tr. kopu Šápo pravé straně hostující Braun, mal vysoko nad tachovskou
jeho prudký centr, ve snaze od- branku a v 76. minutě šel sám na
vrátit míč, usměrnil do vlastní Kohela na druhé straně Krýsl, ale
sítě Rejthar a bylo to 1:3. Tento domácí gólman jeho střelu ze 14
moment byl dalším „hřebíčkem metrů vyrazil. O šest minut pozdo rakve“. Když pak Sladkého ději se do tutovky dostal po Hobstřelu z šestnáctky vyrazil Valen- zově centru Braun, ale jeho střeta na roh, zastavil v 57. minutě lu z 15 metrů do středu branky,

Kohel kryl. Když poté Schötterl
zleva nejprve zamířil vedle Valentovy branky a později jeho
střelu hostující obránci zblokovali, udeřilo opět na druhé straně. V 88. minutě našel Hobza
nabíhajícího Brauna, který zprava, ke vzdálenější tyči zvýšil na
konečných a ostudných 1:6. Na
výsledku už nic nezměnil ani
Schötterlův centr, sražený na
roh, či střela téhož hráče, kterou
tachovský brankář nadvakrát,
těsně před nabíhajícím Kotlanem
zneškodnil.
Sestava Tachova: Valenta Braun, Viterna, Krýsl, Šácha,
Gabčo, Čížek, Hladík, Augustin,
Hutta, Hobza.
Trenér: Petr Hudec.
Průměrný vek =23,0 roku.
Sestava Domažlic: Kohel Šmirkl, Janeček (61. Kohout),
Kruml (61. Kotlan), Sladký, Rejthar, Černý, Šámal, Šot, Váchal,
Schötterl.
Trenéři: Miroslav Moravec, Petr
Kuželka.
Průměrný věk = 25,0 roku.
Kohel

Sladký

Černý

Šámal

Kruml
Kotlan

Janeček
Kohout

Schötterl

Tachovský deník o zápase napsal:

Chodům večeře nechutnala.
Fotbalisté tachovského FK rozdrtili v sobotu domažlickou Jiskru na jejím hřišti 6:1. Z Chodska si tak přivezli velice důležité
tři body.
Domažlice - Snad ani největší
optimista nedoufal, že by tachovští mladíci mohli přivézt z hřiště
zkušené Jiskry Domažlice nějaký
bod v dalším kole krajského přeboru. Jenom mírní optimisté
doufali v bod. Ovšem všechno
mohlo být úplně jinak, kdyby...
Kdyby domácí proměnili v úvodu utkání několik vyložených
příležitostí, které jim nabídla

hostující obrana. Jenom zásluhou
Valenty a velkého štěstí se tak
nestalo a hosté postupně hru vyrovnali, aby nakonec přešli téměř
v exhibici v závěrečné čtvrthodince.
Začátek utkání nevypadal pro
Tachovany příliš optimisticky.
Nouzově složená obrana, v níž
citelně chyběl zkušený Opava,
nechávala příliš prostoru domácím útočníkům. Ti si však nedokázali poradit. Důležité byly v
prvním poločase tři momenty.
Nejdříve to byla 9. minuta, kdy
Tachovští předvedli typickou ak-

ci na jeden dotek. Braun prudce
vystřelil, brankář vyrazil, Augustin se opřel do míče znovu a ten
putoval na břevno, do země a
pryč od brány. Hosté tak zjistili,
že to bude právě tohle, co bude
na soupeře platit. Dalším důležitým momentem byla 29. minuta,
kdy Valenta zabránil jisté brance. Hned z následného útoku se
domácí obrana dopustila chyby,
které využil Hobza a přehodil
domácího brankáře. Tachovští
vedli 1:0. A třetím rozhodujícím
momentem pak bylo zcela zbytečné, ale správné vyloučení dostrana 2

zrálému fotbalistovi jistotu a
přehled v koncovce také určitě
nepřidá…
Myslím, že ti, kteří ztratili někoho hodně blízkého se dokáží

vžít do pocitu mladého kluka,
kterého postihla taková tragédie
a dokáží snáze prominout i nějaký ten nezdar. Mějme trochu
více pochopení a trpělivosti a já

Neskutečná bilance
O bilanci, s jakou se nyní
může „pochlubit“ Martin Šot,
by asi žádný fotbalista nestál.
V zápase s Chanovicemi
9.9.2006 dostal žlutou kartu
za „kecání“ už v prvním poločase a poté 7 minut před
koncem druhou, za zbytečný
faul uprostřed hřiště a vyloučením „pomohl“ mužstvu k
prohře 1:2. Pak si dal dva
zápasy „oddech“, aby na
konci prvního poločasu utkání s FK Tachov dostal během
tří minut dvě žluté karty
(druhá za zbytečný faul ve
středu hřiště, který až moc
zaváněl oplácením) a svým
odchodem do sprch těsně
před poločasem opět své
mužstvo „podržel“. Nakonec
se ani na zápas nedokoukal a
jel domů, aniž měl potřebu si
se spoluhráči sednout u společné večeře a vše probrat.
Na Rapidu se opět zadařilo,

ale vrcholem byl hned následující zápas se Sušicí. Už ve
39. minutě, kdy mužstvo hrálo proti oslabenému soupeři
zajel do soupeře tak, že musel opět do sprch, tentokrát
bez předchozí žluté karty.
Mnozí fanoušci polemizovali, že to nebyl faul na červenou kartu a že mu rozhodčí
vyloučením ublížil. Byl jsem
nedaleko a ta „kosa“ byla
vidět dávno dopředu. Ani
rozhodčí nemohl přehlédnout, úmysl.
Ano, je možné, že zákroky
hráče, který je často trestán,
diskutuje zbytečně se sudími
a prostě „zlobí“, jsou rozhodčími, kteří jej znají, posuzovány přísnějším metrem, ale
to asi není chyba jen rozhodčích. Bilance z šesti zápasů čtyři žluté a tři červené karty,
je pro fotbalistu dost ojedinělá a myslím, že i varující.

věřím, že Filip bude zase hrát
ten fotbal, který jsme jej viděli
hrát loni na podzim a jeho výkonnost půjde nahoru.
V.Kotlan

Všechno špatné
je k něčemu
dobré
Vyloučení Martina Šota ve
středečním zápase ukázalo,
že mužstvo je schopné hrát
dobrý fotbal i bez něj. Když
míče záložníků neměly svůj
obvyklý cíl, začaly je dostávat další útoční hráči a najednou se rodily šance jako
na běžícím pásu a bylo na co
koukat. Na hřišti ubylo dohadování a výčitek za nepřesnou přihrávku a všichni hráli
fotbal. Bylo to jen o kousku
štěstí při nastřelené tyči nebo
více soustředění a rozvahy
při dalších možnostech a přišel by gól jistoty.
Ne nadarmo se říká, že
všechno špatné je pro něco
dobré. V tomto případě to
fungovalo více než stoprocentně.
V. Kotlan

Výsledky 10. kola KPM tipuje Domažlický denník
Nevím, jak se vám líbí nový kabát Domažlického deníku, ale já jsem jednoznačně zklamán. Deník se
stal nepřehlednějším, přibylo reklam na úkor čtení pro čtenáře. V pátečním čísle už netipoval výsledky
nikdo z fotbalových odborníků, ale „odborník“ přímo z deníku. Doufám, že to nebude tak stále…
Touškov-SK ZČE - 1, H.Bříza-Klatovy B - 1, Domažlice-Chrást - 0, Rokycany-Manětín - 2, Přeštice-Chanovice - 2, Chodov-Staňkov - 0, Sušice-Rapid - 1, Holýšov-Tachov - 1.

Výsledky krajského přeboru dorostu.
J.Domažlice-1.FC Plzeň
Košutka-Holýšov
Tachov-Prazdroj Plz.
Hor.Bříza-Rokycany
SSC Bolevec-Sušice
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1:1 (0:1)
1:2 (0:1)
1:1 (0:0)
1:6 (1:2)
2:1 (1:1)

J.Domažlice-1.FC Plzeň
Košutka-Holýšov
Tachov-Prazdroj Plz.
Hor.Bříza-Rokycany
SSC Bolevec-Sušice

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

Zbyněk Černý (č. 8) byl v zápase velice aktivní

svůj slabý výkon korunoval rozhodčí Janout, když za sražení
Kotlana brankářem Kindelmanem, v přerušené hře, bez míče,
volající po vyloučení, ponechal
bez trestu. V nastaveném čase
pronikl zprava Kotlan, prošel
kolem dvou obránců, jeho střelu
z šestnáctky vyrazil Kindelman a
Sládek stačil hlavou míč odklidit
na roh.
Sestava Sušice:
Kindelman - Brož (70. Drýk)
Frančík, Štěpánek (55. Hanula),
Pintíř, Marek, Prchlík, Hrach
(86. Blažek), Cihlář, Sládek,
Hubáček.
Trenér: Lubomír Vašica.
Průměrný věk: 24,8 roku.
Sestava Domažlic:
Pejsar - Sladký, Janeček (34.
Kotlan), Rejthar, Černý, Šámal,
Šot, Váchal, Schötterl (83. Šimovič), Kohout (63. Kacerovský),
Kruml.
Trenéři: Miroslav Moravec, Petr
Kuželka.
Průměrný věk: 25,5 roku.

svůj brejk zakončil střelou ze 14
metrů vedle vzdálenější tyče.
Aktivní Kotlan si v 63. minutě
naběhl na Šámalovu přihrávku,
nechal za sebou soupeře, obhodil
si vybíhajícího Kindelmana, ale
sám před odkrytou brankou, zleva z 8 metrů nepochopitelně minul vzdálenější tyč… V 65. minutě pronikl po pravé straně Sládek, ale zakončil střelou ze šestnácti metrů nad Pejsarovu branku. V 72. minutě našel Kotlan
zleva Krumla, ale jeho střelu ze
12 metrů hosté zblokovali. V 78.
minutě pronikl po levé straně

sušický Cihlář, ale jeho centr
zneškodnil Pejsar. O dvě minuty
později přetáhl Schötterl centr a
po dalších dvou minutách skončila technická střela Krumla, ze
30 metrů, kousek nad brankou
vybíhajícího Kindelmana. Pět
minut před koncem poslal Hubáček dopředu nabíhajícího Prchlíka, jehož střela zprava z šestnáctky skončila nad
Pejsar
domácí brankou. V 87.
Sladký
Váchal
Rejthar
minutě srazil HubáčkoKruml
vu střelu z 18 metrů
Váchal a Pejsar míč Černý Kohout Šámal Janeček Schötterl
Šot
zachytil. V závěru pak

Slovo k divákům

Tipování výsledků odborníky

Ve středeční dohrávce 2. kola s
mužstvem Sušice nastoupil po
půlhodině hry na hřiště mladý
Filip Kotlan. Já, jako jeho otec,
jsem k jeho výkonům velice kritický, ale myslím, že tentokrát
sehrál jeden z těch dobrých zápasů. Bohužel neproměnil dvě tutovky, z nichž ta střela vedle
prázdné sušické brány oči fandů
opravdu „zabolela“.
Zaslechl jsem z tribuny nelichotivé zhodnocení situace a ačkoli
jindy bych s ním souhlasil, protože ty šance vyloženě volaly po
tak potřebném gólu, tentokrát se
chci Filipa trochu zastat.
V sobotu 16.9.2006 totiž při nezaviněné autonehodě zemřela
jeho 22-letá sestřenice, se kterou
odmalička vyrůstal. Měla přítele,
který byl jeho výborným kamarádem a ona mu byla víc než sestrou. Tento kamarád leží v kómatu v plzeňské nemocnici a bo-

Výsledky 9. kola krajského přeboru tipoval
dlouholetý fotbalový činovník

František Beránek

Přeštice-Touškov - 0 (0:0),
Chanovice-Rokycany - 1 (2:2),
Manětín-Holýšov - 1 (0:4),
Tachov-Sušice - 1 (1:3),
Rapid-Domažlice - 1 (1:0),
Chrást-Chodov - 1 (4:2),

Klatovy B-SK ZČE - 2 (2:1),
Staňkov-H.Bříza - 0 (2:0).
Jak je vidět, pan Beránek se trefil ve třech případech a má tedy
úspěšnost 37,5 %, což není
mnoho.

juje o život a
to vše kvůli
jednomu bezohl edné mu
řidiči.... Filip
jim pomáhal v
posledních
měsících vybavovat byt a
nevyne chal
jediný den, aby k nim alespoň na
chvilku po práci a tréninku nezašel. Její ztráta ho strašně zranila

a on ztratil zájem o vše. Vynechal pondělní trénink a ani na
středeční zápas se mu nechtělo.
Nakonec jsme mu domluvili a na
zápas přijel. Vzhledem k jeho
psychickému rozpoložení myslím, že opravdu neodehrál špatný
zápas, jen při té koncovce chyběla ta stoprocentní koncentrace,
protože podvědomě byl myšlenkou někde jinde.
Skutečnost, že v poslední době
často vysedává na lavičce, nevystrana 6

mácího Šota ve 44. minutě po
druhé žluté kartě. To už ovšem
hosté vedli 2:1.
Druhý poločas pak bylo na hřišti
už jedno mužstvo. Domácí srazila do kolen vlastní branka ve 48.
minutě a vzápětí druhé vyloučení
a pokutový kop. Lze říci, že pro
Chody je tahle porážka milosrd-

ná. Tachovští totiž opět předvedli, stejně jako v jiných utkáních,
jak neproměňovat i ty nejvyloženější brankové příležitosti. Kdyby dokázali zúročit všechny, pak
by se zrodil určitě rekordní dvouciferný výsledek. I takhle ale sebevědomým Chodům dali pořádnou lekci. Sobotní večeře jim

Smolná prohra Chodova

zcela jistě nechutnala...
Před 200 diváky rozhodovali
Čermák, Niedermayer a Mifková.
Tachov:
Valenta, Braun, Viterna, Krýsl,
Šácha, Gabčo, Čížek, Hladík,
Augustin, Hutta, Hobza. Střídali
Kolář, Novák, Pikl.

převzato z Domažlického deníku

Chodov - Další smolný zápas
sehráli fotbalisté Tatranu Chodov, kteří v pokračování krajského přeboru přivítali vedoucí
Rapid Plzeň.
Skóre utkání otevřel už ve 3.
minutě Peroutka. Odpoved' domácích však byla blesková. Tři
minuty poté totiž po přihrávce
vyrovnal na 1:1 chodovský kanonýr Jan Šot. Ten ve 20. minutě vystihl chybnou rozehrávku
obránců Rapidu a nedal Matějkovi šanci - 2:1. Pět minut nato
bylo opět vyrovnáno, když rozehranou standardní situaci zakončil Šimsa - 2:2. Do přestávky se

přelévala hra na obě strany, ale
skóre se již nezměnilo.
Druhá půle nabídla stejný
obraz hry. V 59. minutě podnikli
plzeňští hráči rychlý brejk a na
střelu Brabce po zpětné přihrávce byl Staviarský krátký - 2:3.
Chvíli nato byl v pokutovém
území faulován pronikající Jan
Pfeifer, ale následnou penaltu
Šota Matějka vyrazil nad. Na
druhé straně platilo pravidlo
'nedáš, dostaneš' a Hucl zvýšil
na rozdíl dvou gó1ů - 2:4.
Domácí se nevzdávali, bojovali, ale skórovat mohli hosté.
Staviarský však Chodov podržel.

Pět minut před koncem utkání
vykřesal naději Mifek, který
snížil na 3:4. Dvě minuty nato
běžel ze strany sám na Matějku,
ale mířil do jeho nohou.
"Co je nám platné, když venku
dáme dva góly, doma pak tři, ale
na zisk bodu to nestačí. Platíme
nováčkovskou daň. Citelně nám
dnes i předtím v Tachově chyběli dlouhodobě zraněny Petr Holar a distancovaný Míra Chmelík," povzdechl si jeden z trojice
trenérů chodovských fotbalistů
Miloslav Strnad.

Plzeň - Fotbalisté Staňkova dokonale zaskočili v krajském přeboru SK ZČE Plzeň, na jehož
hřišti vyhráli 4:1.
"Soupeře jsme překvapili po
taktické stránce. Změnili jsme
rozestavení, zahustili střed hřiště
a chytře chodili do brejků. Domácí si pomáhali fauly, byly z
toho standardky a po nich jsme
dali dva góly. Navíc se nám vydařil vstup do utkání," pochvaloval si trenér Staňkova Vojtěch
Šindler.

Na lavičce FK Tachov při sobotním utkání krajského přeboru v
Domažlicích byla viditelná pohoda. Jak by také ne, když se
hráčům na hřišti dařilo a vyhráli
6:1.
Hobza byl chvílemi k neudržení.
Nedostatky v technice nahrazoval bojovností. nejenže dal gól,
ale vybojoval i pokutový kop a
za zákrok na něj byl vyloučen
hráč. Další penaltový zákrok už
hlavní rozhodčí nepotrestal. Jeho
píšťalka zůstala němá, přestože

domažlický obránce evidentně
porušil pravidla.
Ani v metropoli Chodska nemohly chybět tradiční tachovské
fanynky. "Kéž bychom takové
fandy měli taky," zaslechli jsme
v řadách domácích příznivců.
Právě jim patřilo závěrečné poděkování tachovských hráčů za
vytrvalé, vtipné a neutuchající
povzbuzování během celého
utkání.

Staňkov překvapil

Byli jsme v Domažlicích Tachovský deník

Výsledky 6. kola okresního přeboru II. třídy
Šesté kolo okresního přeboru
přineslo řadu zajímavých výsledků. Doslova střelnici si na
domažlické Střelnici otevřeli
hráči rezervy Jiskry, kteří rozstříleli Kvíčovice 14:0! Krchleby
pak doma nečekaně zdolaly áčko
FK-CH Union.
Blížejov - Všeruby 1:2
Domácím se letos nedaří a stále
čekají na první vítězství v soutěži. Střelci: M.Steinbrücker - Jan
Šup 2. Rozhodčí Plzák.
Kdyně - Draženov 3:2 (1:1)
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V utkání bohatém na branky se
přiklonilo štěstí na stranu Kdyně. Střelci: Beneš 2, Kostolanský - Paidar a Steinbach.
Kout - Postřekov B 2:1 (0:1)
Postřekovská rezerva se ujala v
prvním poločasu vedení, ale
hráči Kouta po přestávce zabojovali, nepříznivý vývoj utkání
otočili dvěma góly a získali tři
cenné body. Střelci: Simkovič,
Králík - Pavel Váchal.
Domažlice B - Kvíčovice 14:0
(7:0)

Jednoznačná záležitost fotbalistů
domažlické rezervy, kteří hosty
doslova rozstříleli. Pěti góly se
blýskl rychlonohý útočník Jaroslav Krakeš. Na vysoké porážce
nezměnil nic fakt, že domácí
dohrávali závěrečných 35 minut
bez vyloučeného gólmana Cibulky, kterého nahradil v brance
Červený. Střelci: Jaroslav Krakeš 5, Karel Šimovič 3, Antonín
Vlček 2, Jiří Koza, Tomáš Miller, Milan Janeček a Čermák.
ČK 1:0 (55. Cibulka). Rozhodčí

Pareský.
Staňkov B - Mrákov 1:1 (1:1)
Tým Mrákova měl ve druhé půli
obrovskou převahu, jen Skřivánek zazdil čtyři tutovky. Domácí
si rovněž vypracovali šance, ale
stejně jako hosté neuspěli, a tak
utkání skončilo spravedlivou
dělbou bodů. Střelci: Bočan -

Jaroslav Němec. Rozhod. Mestl.
Krchleby - FK CH-Union 3:1
(0:0)
Zápas, ve kterém se střídali brankové příležitosti na obou stranách, rozhodly proměněné šance.
Střelci: Prihoda 2, Roth - Osvald.
Rozhodčí Rada.
Osvračín - Holýšov B 0:2 (0:1)

Zasloužené vítězství holýšovské
rezervy, která byla po celý zápas
lepším týmem. Deset minut před
koncem utkání zahrávali domácí
pokutový kop, ale pokus Luboše
Wendla brankář vyrazil. Střelci:
37. Kulich z PK a 53. Marcel.
Před 100 diváky řídil rozhodčí
Štěpán.

převzato z Domažlického deníku
Na Rapidu těsná prohra

Rapid Plzeň - J. Domažlice 1:0 (1:0)
V osmém kole krajského přeboru zaznamenali borci z plzeňské
lopatárny své osmé vítězství a
suverénně kralují tabulce, neboť
ani jeden z jejich největších pronásledovatelů nedokázal vyhrát.
Touškov remizoval v Přešticích,
Chanovice doma s Rokycany a
Manětín bez pěti opor utrpěl
doma debakl od exdivizního
Holýšova.
Rapid tentokrát zdolala Jiskru
Domažlice brankou Šimsy již ze
16. minuty zápasu.
Trenér hostů Miroslav Moravec
viděl průběh utkání jako naprosto vyrovnaný. „Již ve druhé minutě mohl po rohu skórovat
Martin Šot, ale z malého vápna
netrefil branku domácích,“ litoval domažlický kouč.
Poté se iniciativy chopili domácí
a jejich nápor korunoval brankou nejlepší hráč zápasu Šimsa.
„Po obdržené brance jsme hru

vyrovnali a po přestávce jsme
měli míč častěji na kopačkách.
Bohužel jsme zklamali v koncovce,“ říká trenér Moravec.
Zda byla výhra Rapidu zasloužená, o tom odmítl trenér Miroslav
Nádherný polemizovat. „Dali
jsme o gól víc než
soupeř, a proto jsme
vyhráli,“ prohlásil
lakonicky. „Jinak to
byl v prvním poločase
oboustranně kvalitní
zápas, po změně stran
již hra neměla takový
spád a pěkných fotbalových momentů bylo
poskrovnu,“ mínil
plzeňský lodivod.
Osmá výhra Rapidu
pouze o jediný gól
svádí k domněnce, že
na straně jeho hráčů
stojí štěstěna. To však
kouč Nádherný odmí-

tá. „Myslím si, že důvody naší
zatím jedinečné bilance je třeba
hledat jinde. V pěti zápasech se
hráčům podařilo zvrátit nepříznivý vývoj zápasu, což svědčí o
vysoké morálce mužstva,“ míní
trenér.

Plzeň - Tři góly za sebou v řadě
v jediném utkání se hned tak
každému střelci nepovedou. Klasický hattrick se podařil holýšovskému Tomáši Tlustému a
prakticky tak rozhodl o výhře v
Manětíně. Kanonýrské galapředstavení otevřel v první půli.
„Majlát poslal do vápna z trestného kopu pěkný centr a mně se
ho podařilo dobře trefit hlavou,“
popsal úvodní přesnou trefu sedmadvacetiletý útočník.
Další dva góly přidal ve druhém
dějství. „Nejdřív jsem si narazil

míč s Hamerníkem, domácí ve
vápně faulovali a z penalty jsem
překonal brankáře podruhé,“ líčí.
To však ještě nebylo všechno.
Přišel ještě jeden gól, který byl
ukázkový. „Asi deset metrů za
půlkou domácí opět faulovali,
Sochor míč načechral do vápna a
mně se podařilo trefit míč volejem k tyči.“
Také čtvrtá branka Holýšova
nesla značku vysoké kvality:
Nový se trefil ze strany do šibenice ukázkovou ranou z pětatřiceti metrů.

Tomáš Tlustý nastřílel v loňské
sezóně sedmnáct gólů, stal se
nejlepším střelcem divize, ale
ani to na záchranu Holýšova
nestačilo.
Letos se v krajském přeboru
trefil už sedmkrát. „Po sestupu
jsme se dávali déle dohromady,
ale teď už by to mělo být lepší,“
doufá střelec, který díky svému
čichu na góly často napíná síť
soupeřových branek, ale také
hodně šancí zahazuje. S fotbalem začínal ve Stodě. „Byl jsem
tam až do svých dvaadvaceti let,

Tlustý zazářil hattrickem
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nikam jinam jsem nepřestoupil,
Až potom do Holýšova, kde

jsem stále,“ líčí svůj jednoduchý
fotbalový životopis Tomáš Tlus-

tý. V tomto týdnu byl označen
mužem kola.

Dohrávané 2. kolo - středa 20.9.2006

J. Domažlice - TJ Sušice 1:0 (0:0)
Dohrávka 2. kola přivedla ve zehrál zprava Prchlík a Brož u ve vzduchu visící „kosa“, byla
středu na domažlický trávník vzdálenější tyče hlavou minul vidět už dávno před vlastním
celek Sušice, který měl o dva Pejsarovu branku. O minutu faulem a správně následovala
body více a byl v tabulce o dva později poslal Šot dopředu Čer- červená karta za zcela úmyslný
stupně výše, tedy na 9., zatímco ného, kterého však v poslední zákrok. Škoda jen, že rozhodčí
chvíli zezadu fauloval Frančík a nebyl tak důsledný v jiných příJiskra se krčila na místě 11.
Domácí nastoupili pro mnohé viděl za to poprávu červenou padech… Ve 39. minutě pronipříznivce poněkud překvapivě s kartu. Následný tr. kop z 19 met- kal dopředu Kotlan, narazil si
jediným útočníkem, kterého rů poslal Šot jen do zdi sušic- míč s Krumlem, ale vybíhající
měli doplňovat oba krajní zálož- kých hráčů. Po půlhodině hry sušický brankář pádem pod nohy
níci. Úvod zápasu byl poměrně našel zpětnou přihrávkou Šot tuto šanci zmařil. Pět minut před
vyrovnaný, ale tr. kopy hostů nabíhajícího Krumla, ale tomu obrátkou po Šámalově tr. kopu
stačili domácí odvrátit stejně, střela ze 20 metrů vůbec nesed- vznikl před Kindelmanem závar,
jako na druhé straně Černého la. Ve 33. minutě pronikl po levé ale hosté se nakonec ubránili. Ve
centr zprava srazili hostující straně domácí Šot, ale na jeho 42. minutě na Kotlanův centr
zprava nikdo nenazadáci na roh. Po
běhl a o dvě minuty
dalším
průniku
později stačili sušičagilního Černého a
tí obránci srazit Rejopětovném sražení
tharův volej ze 20
míče na roh, jej v
metrů a Kindelman
11. minutě rozehrál
míč zachytil. Když
zprava Šámal a
v poslední minutě
naskakující Sladký
první půle přišlápl
hlavou z malého
jeden z hostujících
vápna minul levou
zadáků nohu proniKindelmanovu tyč.
kajícího Kotlana a
Domácí postupně
tento zákrok zůstal
získávali navrch a
bez trestu, bylo to v
aktivní krajní záprvním dějství vše.
ložníci dělali hostuI do druhého polojícím zadákům pročasu nastoupili doblémy. O pět minut
mácí velmi aktivně
později pronikl po
a vyplatilo se jim to
levé straně do pohned ve 47. minutě,
kutového území
kdy zatájl míč po
Šot, ale zpětným
pravé straně Černý,
centrem nikoho ze
uvolnil se a odcentspoluhráčů nenašel.
První šanci měl Petr Sladký, ale hlavou minul...
roval přesně na hlaV 17. minutě pronikl po levé straně Schötterl, jeho centr nikdo ze spoluhráčů nedo- vu naskakujícího Schötterla,
centr hlavou přizvedl Černý ke sáhl. Na druhé straně stačili který z 8 metrů překonal KindelKohoutovi, ten rovněž hlavou z Prchlíkovu střelu ze 20 metrů mana - 1:0. Hosté se vrhli do
8 metrů vystřelil, ale trefil jen zblokovat domácí zadáci. Doma- útočení, ale Hubáčkův centr
tělo padajícího Kindelmana. O mažličtí stále zvyšovali tlak, ale zleva stačili domácí odvrátit a na
dvě minuty později zatáhl míč do vyložených šancí se nedostá- druhé straně získal míč Kotlan,
Šámal, zprava našel nabíhajícího vali. Ve 36. minutě rozehrál rozběhl se sám proti KindelmaČerného, jehož volej z 8 metrů Šámal rohový kop zprava, míč novi, ale svoji tutovku zakončil
se jen otřel o pravou sušickou vybojoval Šot, ale v tísni zamířil střelou z 15 metrů pouze do levé
tyč. Hosté se vrátili do hry až ve z 8 metrů vedle pravé Kindelma- tyče sušické branky. Do vylože27. minutě, ale Hubáčkův tr. kop novy tyče. O minutu později né šance se na druhé straně doze střední vzdálenosti stačili ztratil Šot míč a jako Zorro msti- stal hostující Sládek, který šel
domácí odvrátit na roh. Ten ro- tel se vydal za soupeřem. Jeho zleva sám proti Pejsarovi, ale
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