Aktuální tabulky a výsledky

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

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

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

Ročník 2006/2007 * číslo 07 ze dne 20.10.2006 * redaktor Vojtěch
Sobota 4.11.2006 od 14.00 hodin

Jiskra Domažlice - Stafin Holýšov
Řídí: hlavní rozhodčí p. Petr Janout

asistenti: Pavla Turková, Milan Vocelka * Delegát: p. Kubíček

V dalším kole jede Jiskra v sobotu 11.11. do Rokycan, hraje se od 14.00 h.

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

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

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

4:3 (3:1)
2:0 (1:0)
1:1 (0:0)
3:1 (3:0)
3:0 (2:0)
1:1 (0:1)
2:2 (0:1)
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I o deseti si domácí připsali body.

Jiskra Domažlice - ZKZ Horní Bříza 2:0 (1:0)
odvrátit Šotův centr zleva
k nabíhajícímu Šámalovi, ale
jeho volej z šestnáctky soupeřovi zadáci zblokovali. V 9. minutě pronikl po pravé straně domácí Kotlan, ale jeho centr špatně
trefil nabíhající Šmirkl a odražený míč poslal volejem ze 20 metrů Schötterl vysoko nad soupeřovu branku. O tři minuty později pronikl na druhé straně JaDomácí byli po většinu zápasu
kub Rozmara, ale jeho nevydaaktivnější a tentokrát se jim pořenou střelu zprava Kohel zadařilo svoji převahu na domácím
chytil stejně, jako Nejdlovu přitrávníku zužitkovat. Stínem cehrávku na druhé straně zneškodlého zápasu bylo zranění Davida
nil Rajninec. V 17. minutě vyKacerovského již ve 3. minutě.
slal vysokou střelu nad KoheloPo srážce hlavami, ve vzdušném
vu branku Filip
souboji se soupeřem, se
Rozmara a vzápětí
s k á ce l k ze mi a
na druhé straně
v bezvědomí se začal duodvrátili centr dosit. Jen díky duchapřítommácího Šámala
nosti spoluhráče Pavla
hosté. Ve 20. miVáchala, trenéra Petra
nutě pěkně pronikl
Kuželky a maséra muždo pokutového
stva, kteří mu násilím oteúzemí hostů Červřeli ústa a vytáhli zapadný, ale byl faulolý jazyk, začal opět dýchat
ván a následoval
a po chvíli přišel
pokutový kop. Šot
k vědomí. V šoku jej odvšak při jeho rozevezla přivolaná sanita a
hrání trefil pouze
v nemocnici lékaři zjistili
pravou tyč hornonaštípnutou lebeční kost.
břízské branky a
Po čtvrthodinovém přeruodražený míč pošení se pak pokračovalo
slal volejem Černý
v zápase, ale stín události
vysoko nad soupeležel nad celým zbytkem
řovu branku. Ve
utkání.
Honza Šmirkl ve vzduchu podporoval ofenzívu
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Hned v úvodu rozehrál tr. kop
zleva domácí Šámal ale míč prolétl pokutovým územím a skončil těsně vedle vzdálenější tyče
Rajnincovy branky. Po přerušení
kvůli zranění Davida Kacerovského pokračovali domácí
v ofenzívě. Přihrávku Šota na
nabíhajícího Schötterla však stačili hosté odvrátit a v 5. minutě
přehodil Tesař hostující zadáky,
na míč si naběhl Martin Šot, šel
sám proti brankáři Rajninci, ale
svoji tutovku zakončil střelou
zprava ze 12 metrů nad hornobřízkou branku. O dvě minuty
později stačili hostující zadáci

22. minutě zahrál Šámal tr. kop
na Šota, tomu se podařilo v pádu
z úhlu zleva vystřelit, ale Rajninec jeho vydařenou střelu ze 12
metrů kryl. Poté na druhé straně
domácí zadáci odvrátili centr
Pavla Chocholatého a vzápětí si
s Jagerčíkovým centrem poradil
Kohel. Ve 35. minutě poslal
Schötterl dopředu nabíhajícího
Kotlana ten sice obešel dva
obránce, ale hosté mu nakonec
míč odkopli. O tři minuty později vznikl po Šámalově rohovém
kopu před hostující brankou závar, ale po souboji o míč zůstal
brankář Rajninec ležet na zemi a
rozhodčí hru přerušil. Ve 39. minutě prošel nebezpečně domácí
obranou Jagerčík, ale jeho střelu
z šestnáctky stačili domácí zadáci zblokovat. O tři minuty později na Šotův centr nedosáhl nabíhající Černý, deset metrů před
hostující brankou. Trvalá aktivita
se domácí vyplatila ve 44. minutě, kdy Schötterl našel centrem
zprava zcela volného Šota, ten se

Šot Kotlana, jehož postup zastavili hosté za
cenu rohového
kopu a o čtyři
minuty později
si s Nejdlovým
centrem poradil
hor nobří zský
gólman. V 56.
minutě rozehrál
domácí Šámal
tr. kop zleva, ale
těsně před nabíhajícím Šmirklem stačil jeden
z domácích zadáků skluzem
Vzdušný souboj Kotlana s Jagerčíkem
odklidit míč těsně vedle pravé tyče vlastní bran- cího Vrly. V 82. minutě přišla
ky. V 62. minutě fauloval zby- domácí pojistka výsledku, když
tečně u soupeřova rohového pra- Kotlan převzal za půlkou míč,
porku Šot a po druhé žluté kartě postupoval proti hostující brance,
musel opět předčasně do sprch. našel vpravo nabíhajícího ČernéO tři minuty později na druhé ho, ten ze 14 metrů prostřelil vystraně po tr. kopu Filipa Rozma- bíhajícího brankáře Rajnince a
ry stačili domácí zadáci zbloko- zvýšil na 2:0. Hosté ve snaze o
vat bombu, kterou volejem snížení vrhli vše dopředu, ale
z šestnáctky vy- střelu Filipa Rozmary zblokovali
slal
Michal domácí zadáci a s Vrlovým voleC h o c h o l a t ý . jem z šestnáctky si poradil KoV 68. minutě hel. Když pak v nastaveném čase
po Šámalově tr. stačili Kohoutův volej z 18 metkopu hlavičko- rů domácí srazit k Filipovi Rozval
Schötterl marovi, jehož centr srazil Pavel
z malého čtver- Chocholatý vedle levé Kohelovy
ce vedle levé tyče, bylo to v zápase vše a dotyče
branky mácí si zaslouženě připsali tři
hostů. O chvíli body.
později si tr. Sestava Jiskry: Kohel – Šmirkl,
kop Šámal zo- Tesař, Nejdl, Janeček, Černý, Šápakoval a Čer- mal, Šot, Váchal, Kacerovský (5.
ného nedůraz- Kotlan, 84. Šimovič), Schötterl
nou
hlavičku (89. Sladký).
zachytil Rajni- Trenéři. Miroslav Moravec a Penec. Čtvrthodi- tr Kuželka.
Mladý brankář Rajninec měl dost práce
nu před koncem
Kohel
zatáhl míč po
Šmirkl Tesař Janeček
podíval na postavení brankáře pravé straně hostující Prusík a po
Kacerovský
Váchal
Rajnince a technickou střelou ke centru zamířil hlavičkou Kohout
(Kotlan, Šimovič)
vzdálenější tyči jej obhodil – 1:0. z 8 metrů těsně vedle levé KoheČerný Šámal Šot Nejdl
O chvíli později zatáhl míč po lovy šibenice. V 76. minutě
Schötterl
levé straně domácí Janeček, ale skončil tr. kop hornobřízského
(Sladký)
jeho centr stačil soupeřův bran- Filipa Rozmary kousek vedle lekář vyboxovat na roh. Ten roze- vé domácí tyče, ale největší šanci
hrál zprava Šámal, po závaru na vyrovnání měli hosté, kteří na Sestava H. Břízy: Rajninec –
před Rajnincem se ke střele chvíli převzali iniciativu o dvě Gadač, Pavel Chocholatý, Filip
z malého čtverce dostal Šmirkl, minuty později. Kohout našel Rozmara, Michal Chocholatý,
ale hosté míč srazili k Janečkovi, volného Pavla Chocholatého, je- Kohout, Jakub Rozmara (55. Vrjehož nedůrazný volej hostující hož střelu zleva z 10 metrů vý- la)‚ Prusík, Jagerčík, Janka, Vatečně reflexivně nohou vykopl cek (86. Obořil).
brankář zneškodnil.
I po obrátce byli domácí aktiv- Kohel, který si pak poradil i Trenér: František Sudík.
nější a už ve 47. minutě vysunul s nevydařeným pokusem hostujístrana 2

Tachov (9.) - Město Touškov
(3.) SO 14.30 - Kopejtko, náš
tip: 0, (2:2).
Rapid Plzeň (l.) - Manětín
(12.) SO 14.30 - Vondra, náš
tip: l, (2:0).
SK ZČE Plzeň (10.) Holýšov (4.) SO 14.30 - Burda,
náš tip: 2, (2:0).
Horní Bříza (8.) - Sušice
(15.) SO 14.30 - Niedermayer,
náš tip: l, (2:2).
Klatovy B (13.) - Rokycany
(11.) NE 10.30 - Janout, náš tip:

0, (2:0).
Chrást (7.) - Chanovice (2.)
NE 14.30 - Schneider, náš tip: 0,
(1:1).
Staňkov (6.) - Přeštice (14.)
NE 14.30 - Dusil, náš tip: l,
(1:2).
Chodov (16.) - Domažlice
(5.) SO 14.30 Čermák, náš tip:
2, (3:4).
(hoch)

Okresní přebor se
vyrovnává

bod. Důležité tři body získali
hráči Osvračína, kteří gólem
Bukovského porazili Krchleby a
v tabulce přeskočili Kout.
Draženov - Kvíčovice 9:1 (4:1)
Jiří Steinbach 6, Pavel Konop,
Josef Konop, Jiří Jankovec Klesa;
Osvračín - Krchleby 1:0 (1:0)
Bukovský;
Kdyně - Staňkov B 2:3 (0:2) J.
Zábranský, Beneš z PK - Bočan
2, Russ;
Kout - Domažlice B 0:0;
Postřekov B - Blížejov 4:0
(0:0) Martin Beroušek 2, Jan
Buček a Václav Kreuz;
Holýšov B - Mrákov 2:2 (0:0)
Roučka, Kalisky - Skřivánek,
Jaroslav Němec;
Všeruby - FK CH Union 6:0
(2:0) Kratochvíl 5 a Valíček.

Draženov rozstřílel na svém
hřišti poslední Kvíčovice vysoko 9:1 a dvě třetiny gólů (tedy
šest) vsítil Jiří Steinbach. O jedinou branku méně zaznamenal
všerubský Michal Kratochvíl,
který v utkání proti Chocomyšli
dal do přestávky dva góly, ve
druhé půli pak vstřelil 'čistý'
hattrick a výrazně se tak podílel
vysokém vítězství 6:0. Zároveň
oslavil narození své dcery.
Bezbrankovou remízou skončil
duel Kouta s oslabenou domažlickou rezervou. Ta sice měla
blíže k vítězství, ale jí vstřelený
gól hlavní rozhodčí Žambůrek
pro ofsajd neuznal. Holýšovská
rezerva vedla nad Mrákovem
2:0, ale ten v samotném závěru
zápasu vybojoval po trefách
Skřivánka a Jaroslava Němce

Z osmi zápasů byly dobře tipovány 4, což je 50% úspěšnost.

Pohled na tabulku jasně ukazuje
vyrovnanost jejího čela, kde ještě Mrákov na 6. místě ztrácí na

vedoucí Holýšov B jen šest bodů, což jsou dvě vítězství. Nás
může těšit, že domažlická rezerva se v předminulém kole dotáhla na jediný bod za vedoucí
celek a ani trochu překvapivá
remíza v Koutě na tom nic nezměnila. Přesto je tohoto výsledku škoda, protože v případě
výhry by se Jiskra B vyhoupla
na čelo tabulky, před doma rovněž remizující Holýšov B.
Přesto je soutěž dobře rozehrána
a po počátečním hledání se kádr
béčka konsolidoval. Je třeba
udělat vše pro postup do I. B
třídy, aby končící kvalitní hráči
z dorostu mohli pokračovat svoji kariéru v krajské soutěži, která je pro jejich přechod do kategorie dospělých a další fotbalový rozvoj dostatečně kvalitní
soutěží.
Tímto směrem by měli funkcionáři Jiskry napnout síly a věnovat činnosti B mužstva větší pozornost. Je třeba dát pozor na to
aby se neopakovala chyba z
loňska, kdy zcela zbytečně toto
mužstvo krajskou soutěž opustilo. Pokud se postoupit nepodaří,
bude velmi obtížné umístit kvalitní dorostence, končící ve své
věkové kategorii tak, aby byl
zajištěn jejich fotbalový růst a
aby neodcházeli do jiných oddílů, hrát některou z krajských
soutěží. To by byla pro domažlický fotbal velká škoda a ztráta!

Poslední výsledky a tabulky mládežnických
družstev v krajském přeboru.
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Bylo to potom, co
se někteří naši
kluci
unáhleně
pustili dopředu
dát třetí gól, přestože jsem je na to
upozorňoval a radil jim, aby hráli u
lajny a podrželi
míč. Přes ten nešťastný začátek
se nakonec tři důležité body získaly i přesto, že jsou kluci na domácím hřišti více svázáni nějakou zvýšenou nervozitou. Oni
sice chtějí na sebe vzít tu zodpovědnost, protože ví, že si diváci
zaplatili a chtějí vidět pěkný fotbal, hraný s nasazením a i když
se nedaří, je třeba to nahradit bo-

jovností a jít vždy za dobrým výsledkem. Nemůžeme zápasy hrát
tak jako proti Klatovům B, protože se pak nemůžeme divit, že
zájem diváků opadá. Stejné to je
se sponzory, kteří by na zápas
přišli a nakonec by po takovém
výkonu odcházeli naštvaní. Přesto, že máme mnoho zraněných,
je výhodou Jiskry, že má i dost
široký hráčský kádr a k tomu dorost a B mužstvo. Je tudíž možno
za zraněné hráče postavit kvalitní
náhradu a tak se do hry dostanou
kluci, kteří by jinak tak často nehráli. Potenciální hráči béčka
s námi trénují a je tu i kvalitní
dorost, takže já se těším na zimní
přípravu. Ta mi určitě napoví,

kteří hráči by se mohli do A
mužstva zapojit, protože budu
mít možnost si je vyzkoušet
v přípravných zápasech. Mnoho
mužstev tak široký kádr nemá a
ta pak několik zraněných hráčů
staví do velkých problémů, ale to
se ví už před začátkem soutěže.
V tak malém okrese, jako je domažlický, hraje mnoho mužstev
krajské soutěže a tolik kvalitních
hráčů, aby mohla všechna mužstva sestavit širší kádr, se v něm
prostě nenajde. To jsou jejich
starosti, my zase máme jiné problémy, ale určitě se s nimi dneska popereme, abychom hráli
pěkný fotbal s dobrým koncem.

Vybráno ze sdělovacích prostředků
porazíme ho," konstatoval rokyNa hřišti v Domažlicích šlo o život canský kouč Pavel Aubrecht.
Domažlice - Drama se odehrálo na začátku sobotního utkání krajského přeboru v Domažlicích. Souboj Jiskry s Horní Břízou musel být už po třech
minutách na čtvrt hodiny přerušen kvůli vážnému zranění
domácího hráče.
Po srážce ve vzdušném souboji o míč se David Kacerovský
náhle skácel k zemi a v bezvědomí se začal dusit. "Jen duchapřítomností spoluhráče Pavla
Váchala, trenéra Kuželky a maséra týmu, kteří mu násilím otevřeli ústa a uvolnili zapadlý jazyk, začal dýchat a přišel k vědomí. V šoku jej odvezla sanitka
do nemocnice, kde lékaři zjistili
naštípnutou lebeční kost," popsal
okamžik Vojtěch Kotlan, tvůrce
klubového zpravodaje Jiskry,
který vše sledoval od branky
hostů.
Podle posledních zpráv je hráčův stav už stabilizovaný a lékaři
jej nadále sledují. "Věříme, že
David bude v pořádku a brzy se
vrátí na trávník," říká předseda

domažlické Jiskry Jaroslav Ticháček.
Soupeře ze zranění neobviňuje. "Bylo to nezaviněné. I na videozáznamu je vidět, že David
po souboji ještě udělal pár kroků
a teprve pak upadl. Přitom mu
zřejmě zapadl jazyk," míní.
"Bylo to vážné, šlo o život," dodává Ticháček.
Za nezaviněnou pokládají
srážku i hosté z Horní Břízy. "O
míč bojovali ve výskoku dva domácí hráči a jeden náš, podle
mne ani nedošlo ke kontaktu.
Krátce po dopadu na zem jeden z
domácích hráčů upadl a zůstal
ležet na trávníku," popisuje situaci vedoucí Horní Břízy Jiří
Krauz.
Podle něj byla vážným zraněním
poznamenána atmosféra ve zbytku zápasu. "Na fotbal potom nikdo nemyslel, všichni byli v duchu se zraněným hráčem. Celá
Horní Bříza Davidovi přeje, aby
se brzy uzdravil a vrátil se na
hřiště," říká Krauz.
Milan Ježek a Václav Vacek

Rokycany jako kycanských
na houpačce
fotbalistů v posled-

Rokycany - V Chrástu inkasovali čtyři góly a ten samý počet nastříleli za týden do sítě
Staňkova. Taková je bilance ro-

ních dvou kolech krajského
přeboru. "Jsme jako na vlnách.
Staňkov je v tabulce nahoře a

„Opět jsme hráli s dorostenci
a hráči béčka, k řadě zraněných
se v týdnu ještě přidali Čihák s
Mračkem. Měli jsme proto ze
soupeře respekt. Staňkov po
čtvrthodině hry zahodil jasnou
šanci, potom už jsme hráli jenom my. Bylo to zasloužené,“
hodnotil výhru svého celku 4:0
rokycanský trenér.

Derby:
Poslední Chodov hraje
s Domažlicemi.
Tipování
Plzeňského deníku
Plzeň - Patnácté kolo krajského přeboru fotbalistů má na
programu řadu přitažlivých duelů.
V Chodově uvidí zítra diváci derby mezi v tabulce posledním celkem domácích a stále se lepšícími
Domažlicemi.
Na plzeňské Lopatárně bude
chtít zatím vedoucí Rapid v utkání
s Manětínem zastavit sérii porážek. V posledních kolech velmi
dobře hrající Chrást přivítá ve
vlastním prostředí druhé Chanovice, které hrají na podzim kvalitní
fotbal. S pozorností je očekáván i
souboj plzeňského SK ZČE s exdivizním Holýšovem.

Program 15. kola:
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Výsledky okresního přeboru II. třídy
Okres Domažlice - Řadu překvapivých výsledků ve všech
třídách přineslo víkendové pokračování okresního přeboru.
II. třída
Mrákovu se v posledních zápasech nedaří, což potvrdil v domácím střetnutí proti Draženovu, kterému zcela nečekaně
podlehl 1:2. Soutěži nadále vévodí holýšovská rezerva, která
přivezla tři body z Chocomyšle.
Nezaváhalo ani béčko domažlic-

ké Jiskry, které si poradilo na
svém hřišti se Kdyní 2:1 a drží
stále jednobodový odstup od lídra z Holýšova. Krchleby vedly
nad týmem Všerub ještě deset
minut před koncem zápasu 1:0,
ale nakonec podlehly 1:2.
Výsledky :
Kvíčovice - Postřekov B 0:6
(0:2) Kreuz 2, Pavel Váchal 2,
Janeček, Buček;
FK CH-Union - Holýšov B 1:2

(1:0) Gól domácích: Pergl;
Krchleby - Všeruby 1:2 (1:0)
Petr Stauber - Černý, Valíček;
Blížejov - Kout 3:1 (2:0) Jaroslav Zdeněk 2, Zdeněk Jakl Aleš Wirt;
Mrákov - Draženov 1:2 (1:1)
Rojt - Gajsdorf, Steinbach;
Domažlice B - Kdyně 2:1 (1:1)
Koza, Janeček - Fait;
Staňkov B - Osvračín 5:3 (3:1)
Bočan 3, Zahoř z PK, Russ Wendl, Raška a Janka.

Souboj bratrů Šotových v chodovském derby.
Chodov - Souboj dvou bratrů
Sólových okoření očekávané zítřejší derby mezi fotbalisty Tatranu Chodov a domažlickou Jiskrou. Zatímco dres Chodova oblékne kanonýr Honza, v domažlických barvách nastoupí tvořivý
záložník Martin.
"Pokud nepočítám přátelské
zápasy, nastoupíme proti sobě
poprvé. S bráchou jsme předtím
spolu hrávali za domažlickou
Jiskru. Věřím, že přijde hodné
diváků a my doma získáme důležité body. A pokud se trefím,
určitě se zlobit nebudu," těší se
na zápas chodovský ostrostřelec
Jan Šot.
"Derby je úplně jiný zápas a k
tomu ještě náš bratrský souboj.
Takže se moc do Chodova těším. Hlavně, aby přišlo hodně

Výsledek tipování
Plzeňského deníku.
Šlágr kola v Chanovicích
Plzeň - Ve fotbalovém krajském
přeboru je na programu
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,
(2:2).
Domažlice (7.) - H. Bříza (6.)
SO 15.30 - Liškutín, náš tip: 0,
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lidí, rozhodčí zápas zvládli a diváci viděli dobrý fotbal. Honza
je střelec, ale já doufám, že se
rovněž střelecky prosadím. Chodov sice potřebuje body, ale my
taky, abychom se udrželi v popředí tabulky," říká domažlický
záložník Martin Šot.
Pikantní příchuť bude mít derby rovněž pro současného trenéra domažlické Jiskry Miroslava
Moravce, který ještě na jaře koučoval právě chodovské fotbalisty.
"Na sobotní derby v Chodově
se samozřejmě moc těším. Věřím, že přijde spousta lidí, kteří
uvidí pohledný fotbal. Je pravdou, že jsem Chodov nedávno
trénoval, nyní však koučuji Jiskru a lhal bych, kdybych tvrdil,
(2:0).
Rokycany (13.)-Staňkov (5.)
SO 15.30 - Urban, náš tip: 2,
(4:0).
Přeštice (15.)-Chrást (8.) SO
15.30 - Kopejtko, náš tip: l, (2:3)
Chanovice (3.) -Rapid Plzeň
(l.) SO 15.30 - Neidermayer,
tip: 0, (1:0).
Manětín (9.) - Tachov (11.) SO
15.30 - Kořínek, náš tip: l, (0:3).
Sušice (14.) - SK ZČE Plzeň
(12.) NE 15.30 - Červený, tip: l,
((0:4).
Holýšov (4.) - Klatovy B (10.)
NE 15.30 - Kračmer, náš tip: l.
(3:1).
(hoch)
Tipující se tentokrát trefil do černého pouze jednou a to je velmi
slabých 12,5% úspěšnosti.

převzato z Domažlického deníku
že nechceme vyhrát. Rozhodne
se na hřišti," zve na derby Miroslav
Moravec a pokračuje:
"Souboj bratrů Šotových je taková perlička. Honza je koncový
hráč a za sezónu dokáže nastřílet
dvacet, pětadvacet gólů. Jeho
bratr Martin je naopak technický hráč s výborným fotbalovým
myšlením. Když se soustředí
pouze na hru a daří se mu, dokáže spoluhráče zdravě vyhecovat."
Trenér domažlické Jiskry se
rovněž vrací k utkání uplynulého
týdne proti Horní Bříze, kdy se
nešťastně zranil David Kacercvský. "Rádi bychom touto cestou
poděkovali hráčům Horní Břízy
za přání v tisku k brzkému
uzdravení Davida. Pokud je někdo obvinil z toho, že se na zranění našeho hráče podíleli, není
to pravda. Po zápase jsem zhlédl
na DVD záznam utkání a na
něm je vidět, že k žádnému kontaktu nedošlo. S Davidem jsem
neustále ve spojení a věřím, že
se co nevidět uzdraví." Derby v
Chodově, které bylo z neděle
přesunuto na sobotu, začíná ve
14.30 hodin.

Všechny domažlické příznivce potěšila přítomnost
uzdraveného Davida Kacerovského v Chodově.

Jiskra vydřela další tři body a srovnala si skóre.

Tatran Chodov - Jiskra Domažlice 3:4 (2:1)
lej z 8 metrů trefil jen
Vyhecované okresní
tělo vybíhajícího Staviderby v krajském přearského, který míč zaboru mělo zajímavý
chytil. Domácí zúročili
nádech v podobě bratří
svoji aktivní útočnou
Šotových, kteří nastouhru ve 40. minutě, kdy
pili proti sobě. Oběma
se po pravé straně protento zápas mimořádně
táhl Mach, jeho centr
vyšel, protože se jim
hlavou přiťukl Kobes
podařilo vstřelit dva
od vzdálenější tyče zpět
góly. Spoluhráči Martivolnému Janu Šotovi a
na však přidali další
pro domácího kanonýra
dva, zatímco spoluhránebyl problém z malého
či Honzy pouze jeden a
vápna rozvlnit Koheloproto si body odvezli
vu síť - 2:1. Poslední
hráči Jiskry.
šanci domácích po KoÚvodní gól Martina
besově rohovém kopu
Šota, který padl ve 20.
měl Miroslav Chmelík,
vteřině zápasu jakoby
ale hlavou z 8 metrů
negativně ovlivnil v
Martin se už dostal s míčem do zámezí
minul pravou Kohelovu
první půli domažlické
hráče, kteří se po čtvrthodině za- Höll, ale než stačil míč zpraco- tyč.
čali „zatahovat“ před svoji bran- vat, odkopl mu jej Tesař. Vzápětí Do druhého poločasu posílili doku a přenechali aktivitu domá- na druhé straně stačili domácí mažličtí ofenzívu, začali hrát
odkopem vyřešit nepřehlednou kombinačně po zemi a tím domácím.
Hned v úvodní minutě vystihl situaci před svojí brankou. Do- cí, kterým začaly ubývat síly, po
špatnou rozehrávku domácích mácím se aktivita vyplatila ve zbytek zápasu přehrávali. Ve 47.
zadáků Martin Šot, zatáhl míč po 25. minutě, kdy Jan Šot vybojo- minutě Šotově vysunutí centrolevé straně a jeho centr (střela?) val míč, pronikl po pravé straně val zprava hostující Černý, ale
zapadla za vybíhajícího Staviar- jeho tvrdou střelu z 15 metrů Ko- Staviarský míč zachytil. Vzápětí
ského ke vzdálenější tyči - 0:1. V hel neudržel a důrazný Šot míč zahrozili domácí, když po centru
7. minutě prošel po pravé straně zblízka doťukl do sítě - 1:1. Do- Mifka hlavičkoval z 8 metrů
domácí Mifek, cnetrem našel mácí byli i nadále aktivnější a Mach, ale Kohel hosty podržel,
volného Jana Šota, ale ten vole- Kohel musel se štěstím řešit Ma- míč vyrazil a následnou Mifkovu
jem těžký míč špatně trefil a chův centr. Na druhé straně se střelu z šestnáctky, stačili domaŠmirkl nebezpečí zažehnal. O pět dostal k hlavičce po Schötterlově žličtí zblokovat. V 50. minutě
minut později vyslal nepřesnou centru Martin Šot, ale z 8 metrů poslal hostující Kotlan dopředu
střelu ze střední vzdálenosti ved- zamířil vedle levé Staviarského Schötterla, ale těsně před ním
le levé Kohelovy tyče Mach, v tyče. Poté museli domažličtí od- stačili domácí odvrátit míč na
16. minutě si s Kobesovým cent- vracet dva nebezpečné centry do- roh. O pět minut později na drurem poradil Kohel a o chvíli poz- mácích Mifka a Chmelíka. Ve hé straně po rohovém kopu Koději stačili hosté srazit Mifkovu 36. minutě se zrodila jedná tu- bese, hlavičkoval Jan Šot, ale
střelu ze 20 metrů. Domácí však tovka hostů, když míč zatáhl po míč nasměroval vedle vzdálenějbyli aktivní a ve 22. minutě se po pravé straně Černý, centrem na- ší tyče. V 58. minutě našel hostuŠotově centru dostal do šance šel volného Šmirkla, ale jeho vo- jící Šmirkl vlného Schötterla, ale

mužstva si byla
vědoma důležitosti a prestiže
zápasu a tak se
postupně začalo
na trávníku jiskřit
a rozhodčí Čermák rozdal během pěti minutu
tři žluté karty. Po
Šámalově tr. kopu
sebral Staviarský
míč z hlavy vyskakujícímu Tesařovi a na druhé
straně zamířil Kobes ze střední
vzdálenosti vedle
Staviarský měl plné ruce práce
levé domažlické
jeho volej otočkou skončil vedle tyče. Dvacet minut před koncem
levé tyče domácí branky. Půlho- pronikl hostující Černý po pravé
dinu před koncem rozehrál do- straně, našel volného Martina
mažlický Janeček tr. kop zprava Šota, který střelou zpoza šesta z 18 metrů trefil jen břevno do- náctky nedal Staviarskému šanci
mácí branky. O minutu později a poslal Jiskru podruhé do vede-

Milan Janeček trefil z tr. kopu vzdálenější tyč

Kotlan, zprava našel nabíhajícího
Šmirkla, jehož volej ze 12 metrů
pod břevno, Staviarský výtečně
vyrazil. Trvalá útočná aktivita se
hostům vyplatila v 82. minutě,
kdy se Nejdlův centr zleva v
klubku hráčů odrazil k volnému
Kotlanovi a ten jej z úhlu zleva
doťukl do odkryté branky - 3:4.
O dvě minuty později hosté srazili centr Jana Šota na roh a na
druhé straně musel po Janečkově
tr. kopu a Šmirklově teči vyrazit
Staviarský míč těsně vedle své
pravé tyče na roh, po jehož rozehrání Šotem vznikl před domácí
brankou zmatek, ale chodovští se
ubránili. Tři minuty před koncem
pronikl Jan Šot po pravé straně,
na jeho centr nedosáhl Černý a
Kobesovu nevydařenou střelu
vybíhající Kohel kryl. Když se
hosté ubránili po střele Jana
Chmelíka a jeho další pokus z 18
metrů zamířil vedle pravé Kohelovy šibenice, bylo to v zápase
vše a Domažlice si odvezly tři
body.
Sestava Jiskry: Kohel - Šmirkl,
Tesař, Sladký (46. Kotlan), Janeček, Černý, Šámal, Martin Šot,
Váchal, Schötterl (90. Kruml),
Nejdl.
Věkový průměr: 24,0 roku.
Trenéři: Miroslav Moravec a Petr Kuželka.
Kohel
Šmirkl Tesař Janeček
Sladký
Váchal
(Kotlan)
Černý Šámal Šot Nejdl
Schötterl
(Kruml)

rozehrál tr. kop zleva Šámal, na
míč si nejvýše u vzdálenější tyče
vyskočil hostující Šmirkl a hlavou srovnal na 2:2. Domácí
mohli jít vzápětí znovu do vedení, ale po Machově centru zprava
trefil volný Kobes z 8 metrů jen
levou tyč Kohelovy branky. Obě

ní - 2:3. Radost hostů trvala jen
dvě minuty, kdy si na míč za
obranu naběhl domácí Mifek a
prostřelil vybíhajícího Kohela 3:3. Čtvrthodinu před koncem
hlavičkoval po Mifkově centru
Holar vedle pravé Kohleovy tyče
a na druhé straně zatáhl míč

Sestava Tatranu: Staviarský Jan Chmelík, Jan Šot, Holak,
Kuboušek, Miroslav Chmelík,
Höll (64. Fischer), Kobes, Mach,
Mifek (80. Smazal), Pfeifer.
Věkový průměr: 27,7 roku.
Trenéři: Miroslav Chmelík, Miloslav Strnad.

Naše vítězství nad Horní Břízou
se nerodilo lehce, byl to zase spíše boj a někomu se mohla zdát
hra nekvalitní. Byla však ovlivněna Davidovým zraněním, ke

kterému už se nechci vracet, aby
to neznělo jako výmluva. Ale
když jsem viděl některé hráče,
bylo jasné, že to na nich zanechalo psychické stopy a že to pro

nás nebude snadný zápas. Přesto
se s tím kluci poprali dobře a
Horní Bříza si vlastně vytvořila
jenom jednu gólovku, za stavu
2:0, asi dvě minuty před koncem.

Předzápasové povídání s trenérem Moravcem

Zákrok nebezpečného

M. Chmelíka tentokrát

skončil bez tvrdého střetu.
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