Aktuální tabulky a výsledky

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

1:1 (1:0)
1:0 (1:0)
2:2 (1:1)
1:0 (0:0)
2:1 (0:1)
1:1 (1:1)
1:2 (1:1)
2:1 (0:1)

Číslo pro losování:

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

Ročník 2006/2007 * číslo 06 ze dne 6.10.2006 * redaktor Vojtěch Kotlan
Sobota 7.10.2006 od 16.00 hodin

Jiskra Domažlice - TJ Klatovy B
Řídí: hlavní rozhodčí p. Jiří Kořínek

asistenti: Václav Kopejtko a Ivan Petrišče * Delegát: p. Kubíček
V dalším kole jede Jiskra v sobotu 14.10. na ZČE Plzeň, hraje se od 16,00

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

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

Chotěšov - Merklín
Meclov - Horš.Týn
Záchlumí - Bělá n.R.
Dl.Újezd - Poběžovice
Klenčí - BKV Planá
T.Přimda - K.Lázně
Koloveč - Stod

1:2 (0:2)
1:0 (1:0)
0:6 (0:4)
2:1 (1:1)
3:0 (0:0)
6:3 (3:1)
2:1 (1:0)
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Propadli jsme v taktice.

Jiskra Domažlice - Spartak Chrást 2:2 (1:1)
Ačkoli každý, kdo se zajímá o domácí odvrátili. V 19. minutě po pravé straně hostující Ranc,
fotbal ví, že hru a výsledky utekl po pravé straně Kotlan do- jeho centr se nepodařilo domáChrástu tvoří vlastně jen dva stal se až k brankové čáře odkud cím zadákům odvrátit, k míči se
hráči - Diepold a Mojžíš, nejlep- našel zcela volného Schötterla, dostal volný Mojžíš a zleva z 8
ší kanonýr krajského přeboru. který z malého vápna zasunul metrů pod břevno srovnal na
My jsme jim dali dostatek pro- míč do odkryté branky - 1:0. Ve 1:1. Ve 38. minutě stačil Kruml
storu a oni nám to vrátili ztrátou 26. minutě rozlítil nepřesný roz- přihrát od brankové čáry zpět na
dvou bodů. Jak je možné, že měl hodčí Bogdan domácí hráče i Schötterla, ale jeho volej z těžké
obávaný střelec tolik volného příznivce, když po běžném pozice, z 8 metrů, mířil vysoko.
vzdušném souboji Váchala s Pět minut před poločasem našel
prostoru, aby nám dal dva góly?
Domácí začali aktivněji a hned v Mojžíšem, hostující útočník upa- Kruml centrem zleva Schötterla,
úvodní minutě musel hostující dl a k překvapení všech se pískal ten se uvolnil, ale místo přihrávky volnému Kotlanozadák odvrátit míč na
vi, vystřelil z úhlu z 10
roh, po Černého průnimetrů a Bláha míč vyku zprava. Vzápětí se
razil na roh. Ten rozeuvolnil Schötterl, ale z
hrál zprava Šámal a
otočky zamířil vedle
Nejdl hlavou z malého
levé Bláhovy tyče. Ve
vápna minul levou tyč
4. minutě vysunul
Bláhovy branky. Ve
Kotlan nabíhajícího
43. minutě si domácí
Schötterla, ale u míče
Kotlan obhodil hostubyl dříve chrástecký
jícího Brýlu a šel do
brankář. Na druhé stravelmi dobré šance,
ně si s tr. kopem Diehostující obránce jej
polda poradil Pejsar. V
však fauloval, ale pro10. minutě se vlevo
tože před dvěma miuvolnil Schötterl, našel
nutami dostal první
Krumla, jehož volej z 8
metrů však Bláha vyra- Tesař hlavou zamířil nad soupeřovu branku žlutou kartu, neodvážil
se tento zákrok rozzil. O dvě minuty později zatáhl míč domácí Černý po pokutový kop. Ten rozehrál sám hodčí správně potrestat další
pravé straně, ale jeho centr srazil postižený útočník, ale Pejsar je- kartou.
hostující zadák na roh. Ve 14. ho střelu vystihl a kryl. Po půl- V úvodu druhé půle nastoupili
minutě rozehrál Šámal tr. kop ze hodině hry rozehrál Šámal tr. domácí opět aktivněji, ale po22 metrů a Tesař hlavou z 8 me- kop, ale brankář Bláha byl u mí- stupně jakoby jim docházely síly
trů přestřelil branku hostů. Tr. če o vteřinku dřív než dobíhající a hosté stále více zlobili, aby nakop Diepolda na druhé straně Kotlan. Ve 35. minutě pronikl konec převzali iniciativu a v nastrana 1

staveném čase vyrovnali.
Ve 47. minutě vyboxoval nad
břevno hostující brankář Bláha
tr. kop Šámala ze 20 metrů a
vzápětí vysunul Kruml po pravé
straně Černého, ale Bláha včasným vyběhnutím šanci zmařil. V
52. minutě odcentroval zleva
Schötterl, ale Černý hlavou z 8
metrů mířil nad branku. O dvě
minuty později Černý našel
Schötterla, ale ten vystřelil slabě
doprostřed branky a Bláha bez
problémů kryl. V 55. minutě se
po zaváhání domácí obrany dostal k míči Ranc a pohotovou
střelou zprava ze 12 metrů trefil
břevno, míč se odrazil od země
opět nahoru a Pejsar jej poté s
velkými problémy zachytil. V
62. minutě byl při přebírání míče
v pokutovém území zezadu polestivě sražen Kotlan, ale rozhodčí Bogdan nereagoval. O minutu později vyboxoval Bláha tr.
kop Šámala z 25 metrů a vzápětí

najednou nestačili pohybem na
soupeře a přepustili mu prostor k
rozehrávce. Bohužel v tomto zápase nedostávali domácí útočníci
tolik dobrých míčů, jako tomu
bylo v utkání se Sušicí a jejich
útočné akce se rodily o poznání
obtížněji. Dvacet minut před
koncem utekl po pravé straně
hostující Mojžíš, ale z úhlu z 15
metrů minul bližší tyč Pejsarovy
branky. Hned po rozehrání dostal
tento soupeřův kanonýr míč do
běhu a šel sám proti Pejsarovi,
kterého zprava překonal, ale do
branky stačil doběhnout jeden z
domácích zadáků a z brankové
čáry míč odvrátil. V 74. minutě
rozehrál na druhé straně (po
mnoha přetažených kopech), Šámal zprava jeden vydařený rohový kop, na míč si naběhl zezadu
Tesař a hlavou z 8 metrů nekompromisně zavěsil - 2:1. O tři minuty později rozehrál tr. kop hostující Diepold a opět nehlídaný
Mojžíš hlavou z 6
metrů minul levou
Pejsarovu tyč. Hosté
v těchto okamžicích
hráli všechny míče
dopředu na jediného
nebezpečného hráče
Mojžíše, ale domácí
jej přesto nepokryli.
Deset minut před
koncem zatáhl míč
po pravé straně hostující Tyr a po jeho
centr Diepold voleNehlídaný Mojžíš tentokrát mířil vedle. jem ze 14 metrů minul pravou Pejsarose po Šámalově přiťuknutí poku- vu tyč. V 82. minutě skončil Šásil Kruml o technickou střelu ze malův tr. kop ze 22 metrů nad
23 metrů, která však mířila o me- Bláhovou brankou. O minutu
tr výše, než bylo třeba. Hosté později zatáhl míč po pravé straprůběžně útočili dlouhými míči ně Černý, zpětnou přihrávkou
na běhavého Mojžíše, ale teprve našel Kotlana, ale tomu míč odpo půlhodině začali být opravdu skočil a Bláha nebezpečí zažehnebezpeční. Domácí záložníci nal. Hosté bombardovali Pejsaro-

Rozdělili si po bodu

vu šestnáctku, ale domácí zadáci
stačili míče odvracet. V 86. minutě opět zatáhl Černý míč po
pravé straně, ale jeho zpětnou
přihrávku stačil těsně před Kotlanem odvrátit jeden z hostujících
zadáků na roh. Hosté vrhli
všechny síly do útoku a v 89. minutě střílel po Mertlově přihrávce volejem z otočky Mojžíš, ale
z 10 metrů těsně minul pravou
tyč domácí branky. V 92. minutě
rozehrál hostující Diepold tr. kop
ze 30 metrů, který stačil hlavou
Brýla posunout, míč se dostal ke
zcela volnému Mojžíšovi a ten z
malého vápna zprava srovnal na
2:2.
Za hosty vlastně hráli jen Diepold a hlavně Mojžíš. Je opravdu
tak těžké uhlídat jednoho, i když
velmi kvalitního útočníka?
Sestava Chrástu: Bláha - Šmíd
(52. Tyr, 93. Vyskočil), Diviš,
Král, Brýla, Fiala, Doležal, Mojžíš, Ranc, Diepold, Ježek.
Trenér: Josef Aubrecht.
Průměrný věk: 30,9 roku.
Sestava Domažlic: Pejsar Sladký, Tesař, Nejdl (69. Janeček), Rejthar, Černý, Šámal,
Kruml, Váchal, Schötterl, Kotlan
(90. Kacerovský).
Trenéři: Miroslav Moravec, Petr
Kuželka.
Průměrný věk: 25,8 roku.
Pejsar

Sladký

Váchal

Rejthar

Tesař

Černý

Šámal

Tipování Plzeňského deníku
Plzeň - Víkendové jedenácté kolo fotbalového krajského
přeboru má na programu přitažlivý program. Vedoucí Rapid Plzeň hostí exdivizní Holýšov, před kterým má sice náskok osm bodů, ale hosté se
po ospalém začátku rozehrávají.
Těžký souboj čeká druhé
Město Touškov na horké chanovické půdě. Dobře hrající
Staňkov přivítá v derby Domažlice, které zatím zůstávají
hodně za očekáváním. V dolní

Domažlice - Ze zisku šesti
bodů se radovali žáci fotbalistů
Jiskry Domažlice, kteří v dalším
pokračování krajského přeboru
přivítali doma Stříbro.
St. žáci: Domažlice - Stříbro
3:0 (1:0) - Do utkání vstoupili
starší žáci Jiskry aktivně a vypracovali si několik šancí. Tu
největší měl v 6. minutě Švarc,
který z pravé strany běžel sám
na branku hostů, ale přestřelil.
Po dvaceti minutách hry se domácí dočkali. Centr z trestného
kopu Stauber prodloužil na volného Švarce, který otevřel skóre
utkání - 1:0.
Ve druhé půli se snažil soupeř

val rychlý brejk hostů, který
gólem zakončil Plas," popsal
úvod utkání jeden z trojice
chodovských fotbalistů Miloslav Strnad.
Domácí se i přes nepříznivý
stav nevzdávali a snažili se
o vyrovnání. Ve 23. minutě Mi-

Schötterl

převzato z Domažlického deníku

roslav Chmelík napřáhl za
šestnáctkou a orazítkoval břevno Jánského branky. Tři minuty nato vystřelil Mifek a Jánský s námahou míč vyškrábl
nad branku. Z následného rohového kopu hlavičkoval nad
Miroslav Holar. Po půlhodině
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o vyrovnání, ale mladí hráči
Jiskry jejich tlak přestáli a postupně hru vyrovnali. V 56. minutě Domažličané důrazně napadali a jeden ze stříbrských
pokutového hráčů ve snaze odkopnout míč do bezpečí jej poslal do vlastní branky - 2:0. Tři
minuty poté hosté faulovali
v šestnáctce pronikajícího Čadka a Kafka z pokutového kopu
zvýšil na 3:0.
Chvíli na to Doležal přestřelil
branku. V závěru domácí podržel brankář Jarina, který po hrubé chybě Klukana vytáhl střelu
stříbrského hráče na břevno.
Ml. žáci: Domažlice - Stříb-

převzato z Domažlického deníku

Tipaři (podepsán je p. Hochman), se tentokrát podařilo
uhodnout 3 výsledky 11. kola
krajského přeboru mužů, což je
38% úspěšnost tipu.
Tedy, jak se říká: „nic moc…“

ro 4:0 (2:0) - Domácí byli po
celé utkání lepším týmem. Po
pěti minutách hry vedli 1:0,
když po centru z pravé strany
skóroval hlavou Čech. Těsně
před přestávkou našel stejný
hráč na šestnáctce volného Soukupa, který střelou k tyči zvýšil
na 2:0. Ve druhé půli unikl po
pravé straně Čech a po jeho
přihrávce Kunrády poslal míč
pohodlně do prázdné branky.
Těsně před koncem zápasu střelu Čecha vyrazil gólman do
břevna, k odraženému míči se
dostal Gust a stanovil na konečných 4:0 pro Jiskru. Karel Fait

Poslední výsledky a tabulky mládežnických
družstev v krajském přeboru.

Chodov doma remizoval se Staňkovem 1:1
Karel Fait, Chodov - Dělbou
bodů skončilo očekávané derby
10. kola krajského přeboru mezi
nováčkem z Chodova a staňkovskými fotbalisty.
"Bohužel už po třech minutách jsme zbytečně ztratili
míč ve středu hřiště. Následo-

Klatovy B - Chodov NE 10.30 Urban, náš tip: l, (3:0).
Chrást - Sušice NE 16.00 Janout, náš tip: l, (5:1).
Staňkov - Domažlice NE
16.00 - J. Kříž, náš tip: 0, (0:1).

Žáci Jiskry zdolali Stříbro

Kruml
Nejdl
(80. Janča) (68. Janeček)
)

Kotlan (86. Kacerovský)

Šlágr kola na Rapidu

polovině tabulky se hraje důležitý duel mezi béčkem Klatov a nováčkem z Chodova.
Program 11. kola:
Chanovice - M. Touškov SO
16.00- Kračmer, náš tip: 0,(3:0).
Manětín - Přeštice SO 16.00 Burda, náš tip: l, (1:4).
Tachov - Rokycany SO 16.00 Liškutín, náš tip: 0, (3:1).
Rapid Plzeň - Holýšov SO
16.00 - Tyč, náš tip: l, (1:0).
SK ZČE Plzeň - H. Bříza SO
16.00-Kopejtko, náš tip: l, (1:1).
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Okresní přebor se vyrovnává
Výsledky II. třída
Kvíčovice - FK CH-Union 0:2
(0:1) Nekola, Osvald; Všeruby Kout 3:0 (3:0) Kislinger 2 a Holeček; Osvračín - Kdyně 1:1
(1:0) Haas - Beneš; Postřekov
B - Krchleby 0:3 (0:1) Doležal
2 a Strousek; Draženov - Staňkov B 4:1 (0:1) Josef Konop,
Geisdorf, Psutka, Kulich z PK Dolejš; Mrákov - Blížejov 0:0 ;
Holýšov B - Domažlice B 0:0 .
Okres Domažlice - Řadu zajímavých a nečekaných výsledků
ve všech třídách přineslo víkendové pokračování okresního pře-

boru.
II. třída
Vedoucí holýšovská rezerva hostila v neděli odpoledne jednoho z
aspirantů na postup, domažlické
béčko. Utkání skončilo bezbrankovou remízou, když domácí neproměnili pokutový kop a hostující Miller dvě minuty před koncem zápasu netrefil po obejití
brankáře prázdnou branku.
Hráči Draženova přichystali první porážku v soutěži staňkovské
rezervě, ačkoliv v prvním poločasu prohrávali 0:1. Ve druhé
půli však čtyřikrát skórovali a

převzato z Domažlického deníku
radovali se ze zisku tří bodů.
Dvě nádherné trefy z trestných
kopů přímo do šibenice zaznamenal všerubský Kislinger a přispěl tak výrazně k vítězství 3:0
svého týmu. Smolné utkání sehráli fotbalisté Kvíčovic, kteří
doplatili na neproměňování šancí
a podlehli Chocomyšli 0:2. Nadále tak zůstávají poslední.
Bezbrankovou remízou skončil
nečekaně duel mrákovských fotbalistů s Blížejovem. V utkání
nevalné úrovně navíc Mrákov
dohrával o deseti bez vyloučeného Němce.

Vybráno ze sdělovacích prostředků

Tachovská smůla

Tachov - Neskutečná smůla provází fotbalisty FK Tachov. Ve
středečním vloženém kole se v
Chrástu zranil Viterna a na kotník vyfasoval sádru. Před zítřejším utkáním v Holýšově je to už
po Opavovi a Kašem třetí hráč
základního kádru, se kterým nemůže trenér Hudec počítat.
"Musíme se s tím nějak poprat.
Rozhodně nejedeme do Holýšova
s poraženeckou náladou," reagoval na situaci Hudec.

Klatovsko
Po neúspěšných zápasech na
hřištích soupeřů připravily Chanovice na domácím hřišti druhou
porážku na podzim Městu Touškov. Tímto vítězstvím se podařilo Chanosu snížit na druhý tým
tabulky ztrátu na pouhé dva body! Velmi důležitý zápas čekal
béčko TJ Klatovy na domácím
hřišti ve kterém bylo jejich jediným cílem odpoutat se ode dna
tabulky. To se podařilo a na poslední místo spadl jeho soupeř z
Chodova. Klatovská rezervě se
tak podařilo o tři body přeskočit
v tabulce Sušici. Hráči z města
na Otavě po tomto kole, kdy prohráli vysoko 5:1 v Chrástu se dostali do nepříjemné situace. V
tabulce klesli na 14.místo , když
od posledního je dělí pouhé dva
body a to je už na pováženou.

Rokycany zvedly doma hlavu

V nezáviděníhodné situaci se
ocitli fotbalisté Rokycan. Před
utkáním proti ambicióznímu
Manětínu neměl trenér Aubrecht
k dispozici hned šest hráčů Mračka, Marka, Ungra, Tobrmana, Abrta a Jíchu! Přesto zvedlo
mužstvo hlavu a zvítězilo 1:0!
Pokud máme zhodnotit prvních
pětačtyřicet minut, stala se průvodním znakem neuvěřitelná
bojovnost a kolektivní pojetí
jedenáctky FC. Se sebezapřením
nastoupil Křišťan, který se paradoxně hned ve třetí minutě ocitl
v první šanci. Chvíli na to se
mohli proslavit Pardovský (měl
za sebou dorostenecký duel v
Sušici) a Kříž, leč neuspěli. Na
opačné straně hrozil především
Dlouhý a Bouška, jenže z brankáře Vilda vyrůstá výrazná osobnost! Domácí dřeli, ze zajištěné
defenzivy vyráželi k nebezpečným brejkům. Ve 37. minutě si
sudí Dusil (působil hodně úzkostlivě) vymyslel trestný kop,
ale Stejskal nedokázal Vilda
přelstít. Tečkou za bezbranko-

vým poločasem byl Hereitův
pokus, končící u ochránce svatyně.
Po změně stran poslali Manětínští na trávník jednu novou tvář,
ale hned v 50. minutě inkasovali
a stálo je to všechny body. Štincík šel důrazně do souboje s
brankářem a Křišťan doklepl míč
do sítě! Střídání se týkalo i domácích místo výborného Pardovského přišel další mladík Šťastný. Právě on v 59. minutě překopl opuštěnou svatyni hostů! Protivník ze severu zbraně nesložil.
Vilda ohrozili Slunéčko, Bouška
i Dlouhý.
Hektických bylo posledních patnáct minut. Rokycanským fotbalistům docházely síly, ovšem
Hereit v 78. minutě uvolnil Křišťana a ochozy si jen vzdychly.
Dorostenec Jedlička se po příchodu na hřiště dočkal žluté karty a pak se spoluhráči přečkal
tlak Manětína. Hosté končili o
deseti, předčasně do sprch musel
Fuchsa. V nastaveném čase utekl
Papáček, trefil jen boční síť.

hry jeden z hostů zahrál ve
vlastní šestnáctce rukou a Kuboušek z penalty nekompromisně vymetl šibenici -1:1.
Za tohoto stavu se také odcházelo do šaten. Do druhé
půle vstoupili hráči Chodova
aktivně. V 55. minutě z levé
strany centroval Mach do šestnáctky a Jánský odvracel pokus Miroslava Holara na roh.
Ihned po jeho rozehrání se
opět staňkovský gólman zapotil, když se štěstím 'vytáhl'

hlavičku Jana Pfeifera směřujícípod 'víko'.
scher. Mach, Mifek - Jan Šot a
Jan Pfeifer. Trenéři: M.Strnad,
M.Chmelík a J.Chmelík.
Poté se osmělili hosté, ale
Staviarský byl pozorný jak při
závaru před svou brankou, tak
i při pokusu Šobra. Čtvrthodinu před koncem zápasu se zrodila největší šance Staňkova,
když nebezpečnou hlavičku
Trhlíka reflexivně vyrazil Sta-

Výsledky okresního přeboru II. třídy
V 8. kole okresního přeboru poprvé prohrál vedoucí Holýšov B
a to je šance pro jeho pronásledovatele
Kout - Holýšov B 4:0 (1:0)
Procházka 2 (l x PK), M.Kastner
a Simkovič;
Staňkov B - Postřekov B 2:2
Zahoř z PK, Bočan - Váchal 2
(obě z PK);
Kdyně - Všeruby 2:3 (1:0)
Kostolanský, Beneš -Kratochvíl,
Kislinger z PK a Kazda;
Krchleby - Kvíčovice 6:3 (4:2)

P.Stauber 2, Koryťák, Příhoda,
Roth, Strousek - Bilik 2 a Svoboda;
Blížejov - Osvračín 3:2 (1:1)
J.Kadera, Černý, M.Steinbrücker - L.Wendl a Jakl;
CH-Union - Mrákov 1:3
Góly hostů: J.Němec, J.Stýskal a
Mlynář;
Domažlice B-Draženov 4:0
(1:0)
Kruml, Šimovič, Miller, a Kacerovský.

Šot Martin
Domažlice I/5a ZCN
Moravec MiroslavDomažlice II/1b POK
Kuželka Petr
Domažlice II/1b POK

Touškov-SK ZČE - 1 (1:1), H.
Bříza - Klatovy B - 1 (1:0), Domažlice-Chrást - 0 (2:2), Rokycany-Manětín - 2 (1:0), Přeštice-Chanovice - 2 (2:1), ChodovStaňkov - 0 (1:1), Sušice - Rapid - 1 (1:2), Holýšov-Tachov 1 (2:1).
Novinový expert se trefil ve 4
případech a má tedy slušnou bilanci 50% úspěšnosti.

TJ Staňkov - J. Domažlice 0:1 (0:1)

Od

2U
21.09.2006
1000 Kč
4000 Kč
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Jak dopladlo
tipování
Plzeňského deníku.

Tradiční okresní derby—Domažlice body ubránily...

Z disciplinární komise
Tresty jednotlivců podle data projednání
Krajský přebor mužů
Jméno
Oddíl
DŘF Trest Výše

viarský. Po zbytek střetnutí se
na obou stranách zrodilo několik náznaků šancí, ale gól
už diváci neviděli.
Tatran Chodov: Dolhý (46.
Staviarský) - J.Chmelík, M. Holar, Kuboušek, M.Chmelík Malzer (67. Jan Kapie), FiCHKZ Staňkov: Jánský Brož (16. Regál), Štverka, Gust,
Kudják - Jánka [87. Šteffl),
Bauer, Kaas, Trhlík, Šobr Plas. Trenér: V.Šindler.

Martin Schötterl byl aktivní, ale bolest zad jej vyřadila.
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Druhé okresní derby přivedlo na
staňkovský trávník celek
z okresního města. Očekávaný
duel však příliš fotbalové krásy
divákům nenabídl a o výsledku
rozhodla jediná branka, šťastnějšího celku, který těsný výsledek
celý druhý poločas bránil a
s trochou štěstí i ubránil.
Úvod zápasu patřil domácím, ale
tr. kop Janky odvrátili hostující
zadáci a hlavička Šobra po Jankově akci a centru zleva mířila
vedle pravé Pejsarovy tyče. Ve
14. minutě zatáhl nejlepší hráč
domácích Janka míč po levé
straně, ale na centr nikdo ze spoluhráčů nedosáhl, ten se dostal
k Plasovi, jehož střelu z 15 metrů však Pejsar zneškodnil. Hosté
postupně hru v poli vyrovnali a
začali získávat navrch. Ve 20.
minutě zatáhl míč po levé straně
domažlický Schötterl, vyhrál
souboj s Kudjákem, prošel podél
brankové čáry, udělal kličku

ale následný Gustův centr musel
krýt Pejsar. V 90. minutě byl
blízko vyrovnání po Jankově tr.
kopu Bauer, ale hlavou z 8 metrů
minul levou Pejsarovu tyč.
V nastaveném čase podržel Pejsar své mužstvo, když vytlačil
míč směřující po Jankově tr. kopu, z hlavy Regála, z malého
vápna, přesně k levé tyči. Když
pak Bauer volejem z šestnáctky
zamířil nad Pejsarovu branku by-

lo to vše a hlavní rozhodčí VondPejsar
ra v 95. minutě zápas ukončil.
Šmirkl Váchal Rejthar
Sestava Domažlic: Pejsar –
Tesař
Šmirkl, Tesař, Janča, Janeček Černý Šámal Kruml Janča Janeček
(84. Nejdl), Rejthar, Černý, ŠáSchötterl
(Nejdl)
mal, Váchal, Schötterl (24.
(Kotlan, Kubica)
Kotlan, 82. Kubica), Kruml.
Trenéři: Miroslav Moravec a Pe- gál, Štverka, Gust, Bauer, Janka,
tr Kuželka.
Trhlík, Kaas, Plas (69. Šteffl),
Kudják, Šobr.
Průměrný věk: 26,2 roku.
Trenér: Vojtěch Šindler.
Sestava Staňkova: Jánský – Re- Průměrný věk: 25,7 roku.

Jak vše vypadá z pohledu trenéra
Tesař hlavou branku Jánského netrefil.
brankáři Jánskému a centrem našel nabíhajícího Janču, který ze 7
metrů doťukl míč do odkryté
branky – 0:1. O dvě minuty později našel zleva Schötterl volného Krumla, ale ten hlavou z 10
metrů, ve velmi dobré pozici,
staňkovskou branku přestřelil.
Ve 29. minutě rozehrál rohový
kop zleva Šámal, na míč si ze zadu naskočil Tesař, ale z 6 metrů
minul levou Jánského tyč. O dvě
minuty později neudržel Šámalův tr. kop zprava Jánský, míč se
dostal ke Šmirklovi, ale jeho pohotový volej zleva, z malého
vápna, stačili domácí zblokovat.
Ve 34. minutě získal po Šámalově tr. kopu míč Šmirkl, zatáhl jej
po pravé straně, ale z šestnáctky
Jánského branku přestřelil. O
chvíli později na druhé straně odvrátili hosté Jankův tr. kop a poté
zamířil volejem z otočky
z šestnáctky Šobr, vedle levé
Pejsarovy tyče. Vzápětí zatáhl

Ani snaha Honzy Šmirkla gól nepřinesla.

míč po levé straně hostující
Kotlan, našel nabíhajícího Krumla, jehož bombu z 18 metrů, stačili domácí zblokovat. Pět minut
před obrátkou zamířil Kruml z tr.
kopu nad Jánského branku. Ve
43. minutě z úhlu zprava z 18
metrů přestřelil Pejsarovu branku
Trhlík. V závěru poločasu si hosté poradili s Kaasovým centrem a
poté i Pejsar s Jankovým rohovým kopem.
Po obrátce začali aktivněji domácí a už ve 47. minutě zamířil po
Jankově tr. kopu, hlavou z 5 metrů vedle pravé Pejsarovy tyče
Trhlík. Na druhé straně vystřelil
Černý zpoza šestnáctky nad staňkovskou branku. V 55. minutě se
dostal ke střele volejem z 18 metrů Šmirkl, ale Jánského branku
netrefil. V 58. minutě, po Jankově tr. kopu, před Šobrem stačili
na malém vápně odvrátit domažličtí zadáci. Aktivita domácích
narůstala, hosté se zatáhli, ale

Ve druhém poločase bylo před Pejsarem velmi živo.

neudrželi míč a na jejich branku
se valil jeden útok za druhým. V
64. minutě kryl Pesar Gustovu
bombu z 18 metrů a o šest minut
později, se po nepřehledné situaci před jejich brankou míč dostal
k Štefflovi, jehož střelu zleva
z 10 metrů Pejsar výtečně vyrazil
na roh. V 72. minutě střílel po
Šteffl ově centru volejem
z otočky domácí Kaas, míč zblokovali hosté k Štefflovi, který
z úhlu Pejsarovu branku přestřelil. Čtvrthodinu před koncem zamířil Janka z tr. kopu z 18 metrů
těsně nad domažlickou branku a
na druhé straně zaváhal Kruml s
přihrávkou do brejku Kotlanovi,
ten sice dal gól, který ale po avizovaném ofsajdu nebyl uznán.
Domácí s blížícím se koncem zápasu zvyšovali tlak a hosté byli
přišpendleni před svoji šestnáctkou, čelili množství vysokých
centrů a nebezpečných standardních situací. Domažličtí zadáci
nejprve zblokovali střelu Janky a
vzápětí na druhé straně, odvrátili
Kotlanův průnik, domácí zadáci
na roh. Ten rozehrál zleva rozehrál Šámal a Jánský míč vyboxoval do pole. Deset minut před
koncem stačili hosté srazit střelu
Janky po samostatné akci a vzápětí i další pokus z úhlu zprava,
který vyslal Šobr. V 85. minutě
po Jankově tr. kopu utekl po levé
straně Šobr, ale na jeho ostrý
centr nikdo ze spoluhráčů nedoběhl. O dvě minuty později stačili hosté těsně před nabíhajícím
Jankou odvrátit míč do bezpečí,
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O zhodnocení dvou posledních zápasů
jsem
požádal trenéra A mužstva Jiskry,
p. Miroslava
Moravce.
„Okolo zápasu s Chrástem
se dost mluvilo, a myslím, že nemá cenu to dál rozebírat. Bylo to
2:2 a pro nás ztráta dvou bodů,
když jsme si nechali dát gól v
nastaveném čase… Víc bych to
nerozebíral…“
A jak bys zhodnotil zápas ve
Staňkově?
„Staňkov - tam byl od všech hráčů odvedený dobrý výkon, kluci
hráli to, co jsme si řekli před zápasem. I sestava byla postavena
tak, abychom neinkasovali. Když
jsem si vzal ty zápasy zpátky, tak
jsme hráli čtyřikrát venku a pokaždé jsme v poločase prohrávali
nejméně o gól, takže jsem klukům kladl na srdce, abychom do
půle neinkasovali, protože soupeř pak doma určitě trochu znervózní. To, že padl ten gól, to bylo pro nás jenom dobře. Staňkov
v první půli celkem naši bránu
nijak vážněji neohrozil. My jsme
byli připraveni na standardky a
toto nebezpečí se nakonec potvrdilo, když do naší šestnáctky létaly míče z tr. kopů od středu
hřiště a urostlí domácí hráči byli
ve vzduchu nebezpeční. Já doufám, že to je jen první krůček k
tomu, abychom v těchto výkonech a nasazení pokračovali. Výsledek ze Staňkova by měl kluky
ještě více motivovat do dalších
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bojů. Nedělal bych z toho žádnou vědu, tři body z venku jsou
dobré, ale nic víc, nic míň. Měli
bychom v takovýchto výkonech
pokračovat, nestavět si nějaké
vzdušné zámky po jednom takovémhle zápase.“
Nezdálo se Ti, že některým
hráčům už ve druhém poločase
docházely síly?
„Když se na to podíváme, tak
třeba Láďa Janča po zranění
dlouho nehrál a netrénoval, Zdeněk Kruml taky tři čtvrtě roku
nehrál a to se taky za měsíc nedohoní do ideálního stavu, takže
to jsou dva, kteří hrají v záloze a
síly jim určitě ubývaly. My jsme
ale nechtěli hru otevírat, chtěli
jsme nedostat gól, to se povedlo
a to je strašně důležité. Pokud
bychom ho sami nedali, bylo by
to pořád 0:0 a měli bychom bod.
Síly ubývaly, ale my jsme chtěli,
aby kluci hráli ‚nakopávané‘ míče dopředu. Já jsem byl hrozně
rád, že byl zdravý Honza Šmirkl,
aby využil svoji výšku v hlavičkových soubojích. Kdyby se podařil jeden brejk, Filip dal sice
gól, ale byl to údajně ofsajd, při
druhé šanci tvrdil, že to ofsajd
určitě nebyl, ale bylo to odpískané. Škoda, že tam šel dvakrát za
sebou do sprintu, protože potřetí
už asi neměl sílu z rohu malého
vápna placírkou, jak mu tam soupeř ‚zajel‘. To byly ‚gólovky‘.
Soupeř měl šance pouze na desítce hlavou po nebezpečných standardkách. Hráči v obraně, Pavel
Váchal, Michal Tesař, to jsou
kluci fyzicky velmi dobře vybavení, ti určitě ‚neodpadli‘.
Já jsem do poslední chvíle nechtěl Zdeňka Krumla střídat,

protože jsem to udělal v zápase s
Chrástem a teď si to trošičku vyčítám. Zdeněk, i když už v 90.
minutě nikam nenaběhne sprintem, tak přece jenom už tím, že
na hřišti je, tak má svůj fotbalový respekt, přehled, přidrží balón, nahraje někam do strany,
takže jsem ho střídat nechtěl. Láďa Janča teď trénuje 14 dní, tak
to taky není optimální.“
Martin Schötterl rozehrál dobře zápas a potom brzy odstoupil, proč?
„Podle mě má asi nějaký zaskřípnutý nerv v krční páteři,
protože ho začala bolet záda od
krční páteře, která mu ztuhla.
Když jsem ho viděl těch prvních
20 minut, tak se mi jeho hra líbila a věřím tomu, že by tam ještě
nějakou paseku nadělal a proto
jsem si schovával na druhou půli
Filipa, že by v tom pokračoval.
Ten taky když hraje celý zápas,
tak ke konci už toho má dost, ale
zase tam domácí čtyřikrát protáhl. Zbyněk Černý, to je jezdec z
pravé strany, když ví, že za sebou má někoho, kdo to ubrání,
tak dokáže zaútočit. O to jde, aby
krajní záložníci více podporovali
útočníky a v první půli to bylo
znatelné, že jsme se dostávali na
dostřel. Škoda, že Zbyněk někdy
nevezme zodpovědnost na sebe a
místo tahu na branku, přihrává.
Kluci stejně hrají doma, ve snaze
o co nejlepší výkon, trochu svázaně a se zbytečným respektem“.
Jak vidíš zápas s Klatovy B ?
„Věřím tomu, že poslední zápas
zvedl klukům chuť po výhře a že
potvrdíme ty tři body z venku.
Bude to těžký zápas, ale věřím v
dobrou hru a tři body!“

