Aktuální tabulky a výsledky

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

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

Číslo pro losování:

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

Ročník 2006/2007 * číslo 07 ze dne 20.10.2006 * redaktor Vojtěch
Sobota 21.10.2006 od 15.30 hodin

Jiskra Domažlice - ZKZ Horní Bříza
Řídí: hlavní rozhodčí p. Josef Schneider

asistenti: Jiří Vondra, Lubomír Kratochvíl * Delegát: p. Svoboda
V dalším kole jede Jiskra v neděli 29.10. do Chodova, hraje se od 14.30

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

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

Chotěšov-Meclov
1:1 (1:0)
80 A3A1002 Klenčí Merklín 4: 3
( 2: 2) 90 A3A1003 T.Přimda
Horš.Týn 1: 2 ( 0: 2) 80 A3A1004
Koloveč BKV Planá 3: 2 ( 3: 1)
250 A3A1005 Záchlumí Konst.
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Zkušenost na mladíčky neplatila.

Jiskra Domažlice - TJ Klatovy B 2:3 (1:3)
K podivu většiny domácích příz- z 18 metrů Pejsar kryl. Ve 14. cí, ale získali jen sérii tří rohonivců nastoupili hráči Jiskry do minutě domácí ztratili míč, ten vých kopů, bez gólového efektu.
zápasu s jediným klasickým získal Vonášek, pronikl po levé Ve 22. minutě zatáhl míč po praútočníkem a pětičlennou zálo- straně a sám proti Pejsarovi ote- vé straně Schötterl, jeho centr
srazil
Janča
hou z níž měl
k
Šámalovi,
útočníka na
který technichrotu doplňokou střelou z 8
vat
Kruml.
metrů překonal
V obraně si
Hamhaltera a
pak Tesař vysnížil na 1:2.
měnil místo
Když pak ve
s Váchalem a
24. minutě Šáhrál tedy na
malův tr. kop
postu stopéra.
hostující branPřes
tyto
kář vyboxoval,
změny však
dostali se do
mužst vo
hry opět klatov prvním pované. O pouhé
ločase nedodvě
minuty
stalo
hosty
později chybopod tlak a naval Janča, míče
opak po chyse
zmocn i l
bách v obraně
Votípka, který
dvakrát inkanašel nabíhajísovalo a když
cího Vonáška,
pak
hosté
jehož střelu ze
z penalty zvýTesař, jak ho známe - úspěšný ve vzduchu
14 metrů vyrašili do polozil
Pejsar
času na 1:3,
bylo to pro domácí zlé.
vřel skóre – 0:1. V 18. minutě k volnému Tribulovi, ale jeho
Již ve 4. minutě po chybě Šáma- rozehrál domácí Šmirkl špatně volej ze 14 metrů byl vysoký.
la vystřelil hostující Toman zpo- autové vhazování, míč získal Pak na jedné straně zneškodnil
za šestnáctky, domácí míč srazili opět Vonášek, pronikl po levé Cihlářův tr. kop Pejsar a na strak Tri-bulovi, jehož střelu odvrá- straně, jeho střelu ze 12 metrů ně druhé Šámalovu standardku
til Šámal na roh. O čtyři minuty Pejsar vyrazil, ale volný Tribula odvrátili hosté na roh, ze kterého
později se na levé straně uvolnil vrátil míč za jeho záda – 0:2. se vyklubaly ještě další dva, ale
klatovský Cihlář, ale jeho pokus Teprve poté se probudili i domá- bez efektu. Pět minut před obrátstrana 1

m h a l t e r o v y hových kopech zakončil nepřetyče. V 68. hlednou situaci před Hamhalteminutě poslal rem, nepřesnou technickou střeSchötterl do- lou z 18 metrů Kruml. Hosté se
předu nabíha- ubránili i po dalších dvou rohojícího Kotla- vých kopech a naopak zahrozili
na, ten byl 6 minut před koncem, kdy po
v pokutovém pravé straně pronikl Toman, ale
území faulo- akci zakončil střelou zprava, nad
v á n
a Pejsarovu branku. V 85. minutě
z nařízeného rozehrál tr. kop Šámal, ale Hap o k u t o v é h o mhalter míč vyrazil a vzápětí
kopu Černý hosté stačili odvrátit centry ČerZbyněk Černý na ofenzivním výletu
snížil na 2:3. ného a Šámala. Tři minuty před
kou vyboxoval Hamhalter Šáma- O minutu později, po Černého koncem zůstal nepotrestán faul
lův tr. kop a Krumlovu přihrávku centru, stačil skluzem jeden na pronikajícího Černého, na
na nabíhajícího Šota stačil hostu- z hostujících obránjící brankář včas odkopnout. Ve ců těsně před Tesa43. minutě hosté rychlým protiú- řem, odvrátit míč
tokem prošli domácí obranou, na roh. V 71. minuTesař pak fauloval Beneše a tě po Šámalově
z nařízené penalty zvýšil Cihlář dlouhé přihrávce
sice hlavou skórona 1:3.
Úvod druhého poločasu byl vy- val Kotlan, ale gól
rovnaný, ale potom se stále více nebyl pro avizovaprosazovali domácí. Ve 48. mi- ný ofsajd uznán. O
nutě stačili hosté zblokovat dvě minuty později
Krumlův pokus z 18 metrů, stej- našel Šot domácího
ně jako Váchalovu střelu, kterou Černého, jehož nevolej
vyslal vzápětí, ze 22 metrů. O vydařený
dvě minuty později si se střelou z hranice pokutovéklatovského Beneše poradil Pej- ho území skončil
sar. V 52. minutě pronikl po pra- vedle pravé soupeAni tato „letecká“ vložka nepomohla
vé straně domácí Černý, centrem řovy tyče. Čtvrthonašel Krumla, kterého však při dinu před koncem
hlavičce, na malém vápně, osle- našel zpětnou přihrávkou Schöt- hranici šestnáctky a když pak po
pilo zapadající slunce a bylo po terl volného Krumla, ale jeho vo- závaru před klatovskou brankou
dobré šanci. V 63. minutě po Šá- lej ze 17 metrů skončil na boční zamířil volejem z 18 metrů nad
malově tr. kopu hlavičkoval Čer- síti klatovské branky. Tlak do- soupeřovu branku Schötterl, bylo
ný ze 6 metrů vedle pravé Ha- mácích narůstal, ale po dvou ro- to v zápase vše.
Sestava Klatov B: Hamhalter –
Vacovský, Hromada, Toman,
Votípka (80. Popelka), Tribula
(72. Beneš), Vonášek, Kopp,
Cihlář, Spolek.
Trenéři: Lužný a Kalivoda.
Prům. věk: 21,4 roku.

Další oslabení mužstva po výroku DK ČMFS
Krajský přebor mužů - tresty od disciplinární komise:
Jméno
Oddíl
Korda Marek Rapid

Hůlka David
Manětín
Scheinherr Jiří M.Touškov
Malý Jaroslav Chanovice
Plas Zbyněk
Staňkov
Sochor Jaroslav Holýšov
Krystl Jiří
SK ZČE
Schötterl Martin Domažlice

ZCN
BEZ
BEZ
BEZ
BEZ
ZCN
ZCN

Výše
Od
Do
Popis
2 U 08.10.2006 18.10.2006 Změna dne: 18.10.06
PRV 0 18.10.2006 zbytek trestu se promíjí
3 U 15.10.2006
0
0
placeno 250,0
placeno 250,0
3 U 15.10.2006
2 U 15.10.2006

slava Ticháčka, prý vyjádřil svůj
názor na výrok rozhodčího poklepáním na hlavu… Tento prohřešek údajně nebyl ani zapsán v
zápise o průběhu utkání, který
podepisovali oba kapitáni mužstev.
Co si o tom myslet? Svádí to k
domněnce o pokračování nevyhlášené války rozhodčích proti
Jiskře Domažlice, kterou nám
dávají svými výroky rozhodčí
najevo téměř při každém a to i

domácím zápasu.
Pevně věřím, že to tak není a že
se v krajském přeboru přece jen
ještě hraje fér.
Nicméně trenéři mají další problém, protože k dlouhodobě zraněnému Forstovi (vazy v koleně)
a Kohoutovi (svalové potíže), se
opět zranil Janča (vazy v kotníku), Kotlan (ulomená chrupavka
v koleně), nemůžou nyní ještě na
dva zápasy počítat s potrestaným
Schötterlem.

Výňatek z disciplinárního řádu ČMFS
Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům řídících orgánů.
a)
kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a jiné
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na dva až šest týdnů
b)
urážky, vulgární výrazy, plivnutí a jiné
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na tři týdny až šest měsíců
c)
vyhrožování a jiné
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na jeden až devět měsíců.
Za provinění v bodech b) a c) nelze uložit podmíněný trest.

3.

Poslední výsledky a tabulky mládežnických
družstev v krajském přeboru.

Pejsar
Sladký

Tesař
Rejthar
Váchal
Černý Šámal Kruml Janča Janeček
Schötterl
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Trest
ZCN

I/7b
I/6a
I/6a
I/6a
I/6a
I/7b
I/3a

K překvapení všech domažlických fotbalových funkcionářů se
na internetových stránkách fotbalového svazu objevil trest zákazu činnosti na 2 utkání nepodmíněně pro Martina Schötterla.
Jedná se o přestupek, kterého se
měl dopustit v zápase se ZČE v
Plzni. Kuriozní je, že hráč nebyl
trestán žlutou kartou, ani jinak
napomínán rozhodčím v průběhu zápasu. Podle vyjádření předsedy FO Jiskry Domažlice, Jaro-

Sestava Domažlic: Pejsar –
Šmirkl, Tesař, Janča (28. Šot),
Janeček (52. Kotlan), Rejthar,
Černý, Šámal, Váchal, Schötterl,
Kruml.
Trenéři: Miroslav Moravec a Petr Kuželka.
Prům. věk: 26,2 roku.

Brankář Hamhalter byl tentokrát úspěšný

DŘF
I/3a
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Okresní přebor se vyrovnává
Výsledky II. třída

Okres Domažlice - Řadu překvapivých výsledků ve všech
třídách přineslo víkendové pokračování okresního přeboru.
Do té doby vedoucí Mrákov zavítal v neděli na hřiště postřekovské rezervy, která v utkání
nastoupila doslova ve 'slátané'
sestavě. Přesto se nakonec radovala z jednogólového vítězství
po trefě Vavříka. Mrákov doplatil na neproměněné šance a klesl
na třerí místo. V čele ho vystřídala holýšovská rezerva, která
zdolala Krchleby. Na druhé místo 'poskočila' domažlická rezer-

va, o jejíž výhře 1:0 rozhodl pět
minut před koncem zápasu Koza.
V souboji o poslední místo Blížejov přehrál domácí Kvíčovice
5:0 a posunul se na dvanácté
místo průběžného pořadí.
Sedm gólů bylo k vidění ve
Kdyni, která v sousedském derby
hostila Kout. Po dvaceti minutách hosté vedli 3:0, navíc domácí od té doby hráli bez vyloučeného Bandžucha. Přesto se jim
podařilo do poločasu snížit a na
začátku druhé půle během čtvrthodiny otočit na 4:3. Jednogólové vítězství pak uhájili.
Kvíčovice - Blížejov 0:5 (0:1)

převzato z Domažlického deníku

Vrátili se bez bodu

Rubáš, Martin Steinbrucker, Jakl, Duchoň;
Draženov - FK CH-Union 4:1
(4:0) Steinbach, J.Jankovec, M.
Jankovec, P.Konop - Osvald,
Osvračín - Domažlice B 0:1
(0:0) Koza;
Kdyně -Kout 4:3 (1:3) Beneš 2,
Němec, Fait;
Postřekov B - Mrákov 1:0 (0:0)
Vavřík;
Holýšov B - Krchleby 2:1 (1:0)
Hula, Svoboda - Petr Stauber;
Všeruby - Staňkov B 4:3 (2:3)
Kratochvíl, Holeček, Kazda, Čára.

Horní Bříza/Chodov - Bez
zisku bodu se vrátili fotbalisté
Tatranu Chodov z Horní Břízy.
Málo platné, že vstřelili tři góly.
Domácí jich totiž nováčkovi krajského přeboru nadělili o dva více a radovali se z vítězství 5:3.
Domácí šli už ve 4. minutě do
vedení, kdy se ve skrumáži před
brankou hostů orientoval nejlépe
P.Chocholatý. Po čtvrthodině to
už bylo 2:0 pro Horní Břízu,
když se trefil Janka. Nováček z

Vybráno ze sdělovacích prostředků
Holýšov - Tachov 2:1
Petr Hudec, trenér FK Tachov.
"Hrůza. Ztrácíme nepochopitelně
míče a v obraně děláme školácké
chyby. Je fakt, že lepíme sestavu,
jak se dá, ale i kdybychom hráli
třeba bez pěti hráčů základu, tak
nemůžeme dělat takové chyby.
Jsem zklamaný. První poločas byl
ještě z naší strany uspokojivý, ale
ve druhém nás soupeř jasně přehrál a zaslouženě získal tři body."

Stále se lepšící
Přeštice viděly drama
Přeštice - Závěr nerozhodného
duelu krajského přeboru v Přešticích připomínal drama největších
klasiků. Tachov se minutu před
koncem ujal gólem Hutty vedení
2:1, domácí vrhli všechny síly do
útoku a v nastaveném čase Zd.
Kuneš hlavou vyrovnal na 2:2.
V první půli lepší Přeštice získaly
Šperlem vedení 1:0. "To jsme hráli dobře, ale v začátku druhé půle
nás Tachov přehrával. Na 1:1
však vyrovnal po metrovém ofsajdu. Za tohoto stavu zahodil Šperl
penaltu, a další jasný pokutový
kop si už rozhodčí nedovolil zapískat," tvrdil přeštický trenér Josef Kožíšek.
Přešticím chyběli L. Krs, Ostrolucký, Kočí a Kováč.
To ještě nikdo netušil, že v dalším
kole porazí přeštičtí v Plzni vedoucí Rapid vysoko - 3:0.

Fotbalisté Staňkova zdolali Holýšov
Staňkov - Výborný výkon
staňkovského gólmana Vacíka,
střelecká nemohoucnost fotbalistů Holýšova a spoustu urputných soubojů, tak lze charakterizovat nedělní fotbalové
derby krajského přeboru ve
Staňkově. V něm domácí porazili souseda z Holýšova,
když jediný gól vstřelil Marek
Bauer. Fotbalisté Staňkova si
v tabulce upevnili pátou příčku
pouhý bod za Holýšovem, který zůstává čtvrtý.
Staňkov - Holýšov 1:0 (0:0)
Po úvodním vzájemném oťukávání utekl v 11. minutě Panuška, jehož centr Vacík nadvakrát kryl. Ve 20. minutě
centrovaný míč Chalupy těsně
minul před staňkovským gólmanem Hamerník. Dvě minuty
nato poslal Majlát míč do šestnáctky na volného Chalupu,
jehož střelu z bezprostřední
blízkosti vytáhl Vacík na břevno. Ve 27. minutě se na staňkovského brankáře řítil Tlustý,
ale Vacík střelu holýšovského
kanonýra vyrazil. Míč se dostal
ke Kaasovi, který jej ve snaze
odkopnout poslal těsně vedlevlastní polodkryté branky.
Domácí zahrozili ve 29. minutě, kdy po rychlém brejku a

centru do šestnáctky Janča vyrazil míč těsně před nabíhajícím Bauerem. Ve 40. minutě
hosté faulovali pronikajícího
Janku. Sám postižený rozehrál
trestný kop na volného Plase,
ale jeho střelu Janča kryl.
Do druhé půle vstoupili hosté
aktivně. S centrem Chalupy si
však Vacík poradil. Poté Tlustý
z hranice šestnáctky mířil nad, a
když Panuška s Majlátem nepropálili skrumáž před domácí brankou, prosadil se gólově Staňkov. V 67. minutě po centru Janky do vápna vyskočil nejvýše Marek Bauer a hlavou poslal míč do tyče, od které se
odrazil do branky -1:0.
Zbytek zápasu se nesl ve snaze Holýšova o vyrovnání, ale
domácí těsné vítězství ubránili. Oba týmy navíc dohrávaly
o deseti, když rozhodčí Vondra
vyloučil nejprve hostujícího
Sochora za řeči a posléze staňkovského Plase, který po zbytečném faulu uviděl druhou
žlutou kartu.
Staňkov: Vacík - Štverka,
Brož, Gust, Šteffl - Jánka, M.
Bauer, Kaas (50. Regál), Trhlík,
Šobr - Plas.
Trenér: V. Šindler.
Holýšov: Janča - Majlát, Hamerník, Sochor, Nový, Procházka, Panuška,(80. Šimka), Šindelář - Tlustý a Chalupa.
Trenér: Z. Daněk.
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Chodova však zabojoval a v rozmezí čtyř minut vyrovnal. Nejprve na rozdíl gólu snížil Kobes po
centru Jana Šota. Poté kombinační akci hostů zakončil chodovský
kanonýr Šot - 2:2. Bohužel ve
27. minutě se trefil domácí J.
Rozmara a stav 3:2 vydržel
až do přestávky.
Po návratu z kabin hosté zabojovali a v 68. minutě po spolupráci
s Machem vyrovnal Kuboušek na
3:3. Hráči Horní Břízy poté vyvinuli obrovský tlak, kterému fotbalisté Chodova neodolali a po

dvou chybách v obraně dvakrát
inkasovali.
"Je to velká škoda, měli jsme
opět na zisk bodu. Bohužel jsme
doplatili na chyby v obraně," neskrýval zklamání z porážky v
Horní Bříze jeden z trojice trenérů chodovských fotbalistů Jan
Chmelík.
Chodov: Staviarský - Smazal.
Kuboušek, M.Holar, J.Chrnelík,
Mifek, Mach, Fischer, Kobe- J.Šot, J.Pfeifer (80. Bláha).
Trenér: J.Chmelík starší.

Výsledky okresního přeboru II. třídy
Okres Domažlice - Řadu zajímavých a nečekaných výsledků
ve všech třídách přineslo víkendové pokračování okresního přeboru.
II. třída
Vedoucí holýšovská rezerva nečekaně podlehla v sousedském
derby staňkovskému béčku 1:4 a
během posledních třech odehraných zápasů vybojovala pouze
bod za remízu s Domažlicemi B.
Do čela se dostali fotbalisté
Mrákova, ačkoliv pouze remizo-

Výsledek tipování
Plzeňského deníku.
KRAJSKÝ PŘEBOR
Plzeň - Víkendové třinácté
dějství nejvyšší krajské soutěže má na programu několik
velmi přitažlivých utkání.
V derby severního Plzeňska
se v Manětíně utkají v minulých kolech neúspěšní domácí
s Městem Touškov, překvapením podzimu, okupujícím druhou příčku. Papírovým favoritem jsou tentokrát hosté. Další
derby uvidí v nedělním dopoledni Klatovy, kde místní rezerva přivítá Sušici. A do třetice se duel blízkých rivalů
hraje v neděli odpoledne v
Chrástu, kde místní nováček
vyzve Rokycany. Zajímavost nepostrádá ani souboj Staňkova s Holýšovem.
Program 13. kola:
Manětín (7.) - Město Touškov
(2.) SO 16.00 - Červený, náš
tip: 0 - (2:2).
Tachov (9.) - Chanovice (3.)
SO 16,00 - Tyč, náš tip: l strana 3

vali doma s Kvíčovicemi, které
dohrávaly o deseti. Překvapení
se zrodilo v Koutě, který nečekaně podlehl Osvračínu, když
jedinou branku inkasoval čtvrthodinu před koncem utkání
z kopačky Luboše Wendla. Domažlická rezerva si poradila
v domácím prostředí s hráči
Všerub, kdy o výhře rozhodla po
trefách Berky a Janečka.
Blížejov - Kdyně 2:4 (1:3) Duchoň z PK, Jakl z PK - Svo(0:1).
Rapid Plzeň (l.) - Přeštice (15.)
SO 16.00 - Burda, náš tip: l (0:3),
SK ZČE Plzeň (11.) - Domažlice (12.) SO 16.00 - Křen, náš
tip: l - (0:1),
Horní Bříza (6.) - Chodov (16.)
SO 16.00 - Janout, náš tip: l (5:3),
Klatovy B (8.) - Sušice (14.) NE
10 30 - Niedermayer, náš tip: l (1:2),
Chrást (13.) - Rokycany (10.)
NE 16.00 - Dusil, náš tip: 0 (4:0),
Staňkov (S.) - Holýšov (4.) NE
16.00 - Vondra, náš tip: l - (1:0).

boda, Beneš, Pech, Němec; FK
Ch Union - Postřekov B 2:2
(1:1) - Za domácí: Osvald 2 Buršík, Vavřík z PK; Kout –
Osvračín 0:1 (0:0) - Luboš
Wendl z PK; Staňkov B - Holýšov B 4:1 (1:0) - Russ 2, Bočan
2 - Kamil Teršl; Draženov Krchleby 1:1 (1:0) - Geisdorf Koryťák; Domažlice B - Všeruby 2:0 (0:0) - Berka, Janeček;
Mrákov – Kvíčovice 1:1 (1:0) Gól domácích: Kamen.
př eb or u je na p r ogr amu
už 14. kolo. Největším magnetem
je duel na podzim výborně hrajících Chanovic s vedoucím plzeňským Rapidem. Domácí se probojovali už na třetí příčku a na
podzim to ještě nemusí být konečná. V tabulce druhé Město
Touškov hostí poslední Chodov a
je favoritem.

Program 14. kola:
M. Touškov (2.)-Chodov (16.)
SO 15.30 - J. Křiž, náš tip: l,
Domažlice (7.) - H. Bříza (6.)
SO 15.30 - Liškutín, náš tip: 0,
Rokycany (13.)-Staňkov (5.) SO
15.30 - Urban, náš tip: 2,
Přeštice (15.)-Chrást (8.) SO
Tentokráte se tipující novinář 15.30 - Kopejtko, náš tip: l,
trefil pouze ve dvou případech, Chanovice (3.) -Rapid Plzeň (l.)
zatímco šestkrát výsledek odhadl SO 15.30 - Neidermayer, tip: 0,
špatně.
Manětín (9.) - Tachov (11.) SO
Úspěšnost tipu = 25%.
15.30 - Kořínek, náš tip: l,
(14.) - SK ZČE Plzeň
Tipy na 14. kolo Sušice
(12.) NE 15.30 - Červený, tip: l,
(4.) - Klatovy B (10.)
okresního přeboru Holýšov
NE 15.30 - Kračmer, náš tip: l.
Šlágr kola v Chanovicích
(hoch)
Plzeň - Ve fotbalovém krajském

se pěkně uvolnil Černý, ale
v dobré pozici z 15 metrů zamířil
zprava, vedle vzdálenější tyče
domácí branky. O dvě minuty
později si s dlouhým autem Chaluše poradil Kohel stejně, jako o
dvě minuty později se střelou téhož domácího hráče ze 14 metrů,
směřující k pravé tyči. V 86. minutě zamířil domácí Sulek z 18
metrů nad domažlickou branku a
o minutu později, zakončil na
druhé straně, svůj průnik zleva
Šot, střelou nad Řezáčovu svatyni. Hosté se pak ubránili po nepřehledné situaci před Kohelovou brankou odkopem a když
poté po brutálním faulu na Váchala, zezadu bez míče, viděl
červenou kartu domácí Krystl,
hosté udrželi v prodloužení míč
ve středu hřiště a tři body si po-

Jiskra vydřela tři důležité body.

SK ZČE Plzeň - Jiskra Domažlice 0:1 (0:1)

Milan Janeček musel zastoupit za zraněného Janču
Úvod zápasu byl vyrovnaný, ale
později převzala Jiskra iniciativu, kterou zúročila těsně před
obrátkou rozhodujícím gólem.
Ve druhém dějství se Domažličané více soustředili na defenzívu,
ale na hrotu stále hrozili s chutí
hrající Šot spolu se Schötterlem,
kteří se dostali do několika šancí,
ale už jim chyběly síly na kvalitnější zakončení.
Ve 3. minutě se uvolnil hostující
Černý, ale Řezáč jeho střelu zpoza šestnáctky, směřující k pravé
tyči, zneškodnil. O tři minuty
později zastavil Šotovu tutovku
nejprve faul, ale vzápětí i odpískaný ofsajd. V 9. minutě si se
Šámalovým tr. kopem poradila
domácí obrana a vzápětí na druhé straně poslal Ulč do šance
Sulka, jehož střelu z šestnáctky
vytlačil Kohel na roh. Po jeho
rozehrání na míč nedosáhl Šneberk a Kohel jej stáhl ze vzduchu. Ve 20. minutě, po jednom
z mnoha faulů na Marina Šota, si
se Šámalovým tr. kopem poradil
domácí brankář Řezáč. O dvě
minuty později odcentroval Černý, ale těsně před Šotem stačili
míč odvrátit domácí zadáci. Vzápětí za brutální faul na Rejthara,
po kterém musel být vystřídán,
obdržel žlutou kartu domácí Šneberk. Ve 26. minutě Kohela nepřekvapila Ulčova střela ze 22
metrů a na druhé straně se po Šá-

malově tr. kopu dostal ke střele
z otočky Šot, ale domácí zadáci
jeho pokus z 15 metrů zblokovali. Ve 29. minutě unikl po levé
straně domácí Krystl, ale Tesař
jeho centr hlavou odvrátil. Po
půlhodině hry odpískal rozhodčí
Křen Tesařův faul na Krystla,
který viděl snad jen on, ale tr.
kop Svatoše se odrazil od zdi
hostujících zadáků a následný
Šneberkův volej byl velmi nepřesný. Po rozehrání pronikl hos-

tující Šot po levé straně, ale jeho
centr stačili domácí odvrátit.
Vzápětí si Šot tuto akci zopakoval a jeho centr tentokrát srazili
domácí na roh. Ve 33. minutě
rozehrál hostující Šámal tr. kop
zprava, Řezáč míč vyboxoval
k Černému, jehož centr se odrazil k Šotovi, který pohotově
z otočky, z šestnáctky vystřelil,
ale brankář Řezáč byl na místě.
O chvíli později se po Krystlově
centru dostal k hlavičce z 10 metrů Ulč, ale Kohel jeho „koníka“
reflexivně vytlačil nad břevno.
Ve 36. minutě po dalším z faulů
na agilního Šota viděl žlutou kartu Svatoš. Šest minut před obrátkou vystřelil z velké vzdálenosti
hostující Váchal, namísto přihrávky na volného Šota, či
Schötterla a Řezáč se střelou neměl problémy. Ve 40. minutě byl
v pokutovém území faulován Šot
domácím Karadžovem, ale penalta se nekonala. Vzápětí na
druhé straně srazili domažličtí
zadáci Krystlovu střelu z 15 metrů a o chvíli později poslal dopředu Ulč domácího Krystla, který se uvolnil, ale jeho střelu ze
14 metrů Tesař zblokoval. Míč

Brankář Kohel neudělal chybu a suverénně vládl i ve vzduchu
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Přihrávka Martina Šota hledá Schötterla
se dostal zpět k Ulčovi, ale s jeho jejich pokusy stačili zblokovat.
nevydařenou střelou neměl Ko- V 65. minutě sklepl Šámalův
hel problémy. Ve 43. minutě uni- centr Černý k Nejdlovi, ale jeho
kl Šot po levé straně, centrem střela z otočky byla nepřesná.
hledal nabíhajícího Schötterla, V 72. minutě našel Šot nabíhajíale těsně před ním stačili domácí cího Schötterla,
míč odvrátit. Bojovností a aktivi- ale těsně před
tou překypující Šot v poslední ním stačili dominutě první půle pronikl po pra- mácí míč odvrávé straně až k brankové čáře, tit na roh. Po
zpětnou přihrávkou našel nabíha- Šámalově rozejícího Schötterla, který volejem hrání byl ve výze 14 metrů trefil k pravé tyči a skoku na malém
sražen
otevřel skóre – 0:1. Když pak na vápně
druhé straně stačili hosté odvrátit Tesař, ale píšna roh Sulkův tr. kop zprava a ťalka rozhodčípak se ubránili i po jeho rozehrá- ho Křena se neozvala. Ta zaní, bylo to v první půli vše.
I úvod druhého dějství se začal mrzla dokonce i
vyrovnaně, ale brzy převzali mír- o minutu pozděnou aktivitu hosté, kteří chtěli ji, kdy si Šot
smazat gólové manko. Ve 49. narazil míč se Honza Šmirkl úspěšně bránil domácího Krystla
šel
minutě si se Sulkovým tr. kopem Šámalem,
poradil Kohel a v 54. minutě vi- sám na Řezáče, ale jeden hlídali.
děl za další faul na Šota žlutou z domácích zadáků jej zezadu, ve Sestava Domažlic:
kartu domácí Karadžov. O dvě vyložené šanci, v pokutovém Kohel – Šmirkl, Tesař, Janča
minuty později trefil hlavičkou území fauloval! V 74. minutě (60. Nejdl), Rejthar (26. JaneKrystlův centr domácí Sulek, ale hlavičkoval po Sulkově tr. kopu, ček), Černý, Šámal, Šot, Váchal,
Kohel byl na místě. V 57. minutě domácí Levý z 8 metrů vedle Kacerovský, Schötterl (84.
přehodil Šmirkl domácí zadáky, pravé Kohelovy tyče. Čtvrthodi- Kruml).
na míč si naběhl neúnavný Šot, nu pře koncem vystihl Schötterl Trenéři: Miroslav Moravec a Peale tentokrát namísto přihrávky rozehrávku domácích, poslal do- tr Kuželka.
nabíhajícímu Schötterlovi volil předu Šota, ten však ve vyložené Věkový průměr: 25,8 roku.
střelu z úhlu, nad domácí branku. šanci již neměl dost sil a tak si Sestava SK ZČE:
O dvě minuty později vybojoval s jeho nedůraznou střelou zleva, Řezáč – Levý, Svatoš, Karadžov,
Šot míč, zatáhl jej po levé straně, plzeňský gólman poradil. Domá- Strážnický, Šneberk, Ulč, Šiml,
ale jeho centr stačili domácí od- cí ve snaze dobýt domažlickou Sulek, Winkelhofer, Krystl.
vrátit. Po hodině hry se dostali branku dávali prostor pro brejky Trenér: Jaroslav Urbánek.
ihned po sobě ke střelám domácí hostů, ale v 76. minutě zastavil Věkový průměr: 25,4 roku.
Krystl a vzápětí Šiml, ale hosté Šota ofsajd a o okamžik později
Minulou sobotu přivezli hráči kého deníku přesto, že jsem jej eProč jsou Domažli- Jiskry trochu překvapivě tři body mailem do redakce posílal ještě v
z Plzně, ale článek o tom vyšel až sobotu večer! Proč se píše o proce v pozadí?
ve čtvrtečním vydání Domažlic- hře Chodova dříve, to je otázka...
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