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I bez Jágra tak bylo na co koukat... Celé rodiny i s dětmi 
z našeho okresu proudily ve sváteční den, středu 5. července, na fotba-
lové hřiště v Zichovci u Žerotína. Zhruba tisícovka diváků zde zhlédla 
několik utkání, z nichž nejlákavější jistě byl netradiční exhibiční souboj 
mezi družstvy SK Zichovec a Jágr Team. Přestože toužebně očekávaný 
leader hvězdného teamu nedorazil, i tak se diváci odpoledne dočkali 
spousty nositelů zvučných hokejových jmen, jako jsou například Petr 
Průcha, Tomáš Plekanec, Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka nebo Patrik Štefan. 
Počasí celé akci mimořádně přálo. I proto, že slunce intenzivně pálilo, 
byl začátek hlavního utkání přesunut ze 14. na 16. hodinu. Čekání však 
bylo díky spoustě dobrého jídla i pití, velmi příjemné. Večerní zábavu 
už měla pod taktovkou country kapela. Celodenní program završil 
velkolepý ohňostroj. (kuč) 
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Vítězství i porážka 
na závěr

LOUNY (mk) - Mladí lounští 
baseballisté zakončili jarní část 
sezóny na domácím hřišti. Starší 
kadeti přivítali soupeře z Roudnice 
a po velice dramatickém průběhu 
zvítězili těsně 11:10. Nejlepším 
hráčem byl Jiří Fousek, který úspěš-
ně odpálil při všech svých startech 
na pálce. Naopak mladší kadeti se 
loučili s jarní sezónou porážkou od 
Kotlářky Praha. Je však třeba říci, 
že pražský tým patří ve své kategorii 
k tomu nejlepšímu, co lze v Čechách 
vidět. Úvod zápasu byl poměrně 
úspěšný, ve 4. směně získala Kot-
lářka 10 bodů a proto celkové skóre 
narostlo na hrozivých 5:18.

BLŠANY, SOKOLOV (mš, jt) - Ve 
středu 1. července nastoupili v obou 
mužstvech většinou mladí fotbalisté. 
Nejstaršími na trávníku byli domácí  
kapitán Jan Vorel a u hostů střídající 
David Kopta, Třetím nejstarším byl 
kapitán Sparty B Michal Zelenka. 
V každém týmu se představilo po 7 
hráčích, kterým ještě nebylo 20 roků! 
Do branky domácích se postavil Petr 
Rada, syn někdejšího reprezentanta 
i hráče Blšan a současného trenéra 
Jablonce. V závěru dostal příležitost 
také 18letý Bronislav Branda. Z ex-
ligového mužstva vyběhli na trávník 
Vorel, Krejčík, Klasna, střídající Loos 
a J. Süsser, O. Uhliar z béčka a Vojta 
Trup z dorostu. Z nových zatím testo-
vaných hráčů zaujali diváky nejvíce 
středový obránce Jan Skoupý, zá-
ložník Jan Poláček a střelec jediné 
branky Jiří Jediňák. V roli diváka 
byl na hřišti i Radek Šourek, které-
mu skončila smlouva, a proto do hry 
nezasáhl. „Mužstvo doplní ještě hráči 
z širšího kádru ligového Mostu a ně-
kteří další, kteří dostanou příležitost 
se uvést. Postupně by mělo přijít na 
zkoušku i několik zahraničních fot-
balistů, jejichž možnost se prosadit 
v naší nejvyšší soutěži  otestujeme 
pro Most právě u nás,“ řekl k do-
plnění týmu staronový sportovní 
ředitel Blšan Zdeněk Kovář. 
n Chmel Blšany - Sparta Praha 
B 1:1 (1:1) 

Branky: 25. Jediňák - 43. Beutel. 
Rozhodčí Bouše - Teuber, Suchánek, 
ŽK 1:3, 100 diváků. 

Sestava Blšan: Rada (75. Bran-
da) - M. Zachariáš, Vorel, Skoupý, 
Krejčík - Béreš, Poláček, Jediňák, 
Trup - Klasna, Štípek. Dále střídali 

Jakub a Ondřej Süsserové, Heinc, 
Fleišman, Loos a Uhliar. Trenér 
Přemysl Bičovský, asistent Pavel 
Chaloupka, vedoucí mužstva Ar-
nošt Zerner 
n FK Cmel Blšany – ARIS Li-
masol 2:2 (0:0) .

Ve druhém utkání s již tradičním 
letním soupeřem z Kypru Arisem 
Limassol, který je v Blšanech na 
soustředění,  se domácí především 
v prvním poločase předvedli v dobré 
formě. Trenér Bičovský musel oželet 
odchod Vorla a na druhé straně měl 
velký výběr mladých hráčů, kterých  
je opravdu dostatek. Utkání mělo 
komický začátek, když si kyperský 
celek vymohl posunutí střetnutí 
o hodinu později, což odůvodnil 
tím, že se kyperským hráčům zdálo 
na hru příliš velké vedro. 

Ve středu, 5. července  nastoupil 
mezi brankové tyče opět Rada, kte-
rého stejně jako se Spartou střídal 
až v závěru  Branda.  Především 
v prvním poločase podali domácí 
velmi dobrý výkon, když si vypraco-
vali proti svému známějšímu soupeři 
pět vyložených příležitostí, které však 
bohužel neproměnili.

Ve druhém poločase došlo v se-
stavách k řadě změn, když narušily 
kompaktnost především obranné 
řady domácích. Hned v úvodu 
druhé půle vstřelili domácí vedou-
cí branku po hlavičce Poláčka, ale 
soupeř našel  odpověď po necelých 
patnácti minutách. V 70. minutě se 
aktivní  Bogdanov  prosadil po chybě 
gólmana. Vyrovnání přišlo pět minut 
před koncem utkání.

Sestava Blšan: Rada (Branda) 
– Zachariáš, Susser J., Loss, Krej-

čík(Heinc) – Poláček(Béreš), Šiml, 
Trup (O.Sūsser), Bednář – Bogda-
nov, Jediňák (Fleišman). 
n Baník Sokolov – Chmel Blša-
ny 1:1 (1:0)

Sérii tří zápasů se třemi remízami 
dokončili fotbalisté Chmelu Blšany 
v sobotu na Sokolovsku, když se 
střetli s nováčkem II.ligy Baníkem 
Sokolov.

Po Bulharu Bogdanovovi, který 
skoroval v utkání s kyperským Aris 
Limassol, se v mužstvu Blšan obje-
vili v sobotu hned čtyři cizinci - dva 
Brazilci a dva Francouzi. „Jedná se 
o mladé volné hráče, kteří se v utká-
ní vzájemně vystřídali. Dobrý dojem 
na mě udělal jeden Brazilec a jeden 
Francouz,“ prozradil svůj názor 
blšanský ředitel Zdeněk Kovář. 
„Naši příznivci těchto zahraničních 
fotbalistů během sestavování kádru 
určitě zhlédnou více.“ 

Trenér Přemysl Bičovský začal 
s doplňováním mužstva před dvě-
ma týdny. 

„Bylo to velmi dobré utkání. 
Domácí mají kvalitní mužstvo do-
plněno z Pardubic, ale stejně jako 
my mají slabinu se zakončováním,“ 
hodnotí ředitel. „Náš vyrovnávací 
gól dal po centru Fleišmana v 80. 
hlavou Zachariáš po rohovém 
kopu. Remíza byla spravedlivým 
vyjádřením dění na hřišti.“ 

Blšanští nyní odjíždějí do Nym-
burka, kde ve středu 12. července 
bude jejich soupeřem sestupující 
společník z Gambrinusligy Vysoči-
na Jihlava. V sobotu pak nastoupí 
doma proti Viktorii Plzeň B a už 
v neděli hrají od 17 hodin v Mostě 
se ligovým FK SIAD, který je jejich 
novým sportovním i obchodním 
partnerem.

Trenérem po odcházející Frťalovi 
je 58letý František Mikeš, původem 
ze Žatce. Utkání se opět budou hrát 
o sobotách, od 10:30 v Kryrech. 
Páteří mužstva budou zkušení 
hráči z okolí Kryr (Zelinka, Plá-
nička, Beránkové…) v kombinaci 
s mladíky  Blšan přicházejícími 
z dorostu, kteří se neprosadí ve 
druhé lize.  Sezónu mužstva zahájí 
5. srpna na domácích trávnících, 
když Blšany B  budou hrát proti 
FK Litoměřice a Sokol Domoušice 
nastoupí proti Štětí. 

Příznivci vždy chtějí vědět, když se 
bude hrát derby v soutěži. To první 
na podzim se odehraje v Domouši-
cích a to 16. září 2006.

Své zástupce bude mít okres 

i v dalších soutěžích,  v 1. A a B 
třídě. Celkem jich je v soutěži po 
čtyřech v každé třídě. V 1. A třídě 
budou hrát FK Louny, Dobroměřice, 
Tuchořice a Černčice.  Soutěž začíná 
rovněž 5. srpna, když doma budou 
hrát Tuchořice a Černčice. Naopak 
na hřištích soupeřů začínají Louny 
v Jirkově a Dobroměřice na horké  
půdě Litvínova. 

V 1. B třídě budeme sledovat 
nováčka v soutěži FK Postoloprty, 
který začíná v Kopistech a dále 
Krásný Dvůr, Slavoj Žatec a Tatran 
Podbořany.   

Do začátku soutěže zbývá necelý 
měsíc, mužstvům  vrcholí příprava 
a tak jsou příznivci nedočkaví, jak si 
mužstva v nové sezóně povedou.

Vítězství Tomáše Tykala v závěreč-
né 4. etapě, 6. místo Ladislava Tučka 
v celkovém hodnocení, 2. místo Ty-
kala v bodovací soutěži a vítězství 
Stadionu Louny v soutěži družstev 
je rozhodně úspěšným vystoupením 
lounských cyklistů.

Tentokrát se o všem podstatném 
rozhodlo v úvodní tuchořické 
etapě, když do cíle přijela s dvou-

minutovým náskokem pětičlenná 
skupina. Bohužel se v ní neudržel 
lounský Černý. Hlavní pole pak 
přivedl do cíle Tomáš Tykal. Tuto 
etapu vyhrál bohumínský Adam 
Pečl. V sobotním dopoledni se pak 
postavili v obráceném pořadí z první 
etapy na start časovky v Lenešicích. 
V jízdě proti chronometru si nejlépe 
vedli jablonečtí  Aleš Vojta a Radim 
Krouský. Z Lounských byl nejlepší 
s půlminutovou ztrátou Láďa Tuček. 

Do třetí etapy, kriteria ulicemi Loun 
se do žlutého oblékl Radim Krous-
ký z Jablonce a taktickou jízdou si 
prvenství udržel i po čtvrté etapě, 
která se jela na pěti okruzích Českým 
Středohořím. Tuto etapu se startem 
a cílem v Dobroměřicích vyhrál do-
mácí Tomáš Tykal.před velkým favo-
ritem Josefem Tomkem z Bohumína, 
který vyhrál kritérium.

Výsledky: 1.etapa. – 1. Pečl (Bo-
humín), 2. Švestka (Lanškroun), 3. 
Adél (Tábor)...5.Tykal, 8. Tuček, 20. 
Černý (Stadion Louny).

2. etapa (časovka) – 1.Vojta, 2. 
Krouský (oba Jablonec n.N.), 3. 
Petruš (Vrbno p. P.), 4. Tuček, 16. 
Černý,  20. Kopec (Stadion Louny).

3. etapa – 1. Tomek (Bohumín), 2. 
Olsen (Dánsko), 3. Pečl (Bohumín), 
5. Tykal, 16-54. Černý, Tuček, Kopec 
(Stadion Louny).

4. etapa -  1. Tykal (Louny), 2. To-
mek (Bohumín) 3. Larsen (Dánsko), 
6.-58. Černý, Tuček, Jerman (Stadion 
Louny).

Celkově – Krouský (Jablonec 
n.N.), 2 .Pečl (Bohumín), 3. Petruš 

(Vrbno p. P.), 6. Tuček, 13. Černý, 
24. Tykal, 30. Jerman (Stadion 
Louny).

Bodovací soutěž – Pečl (Bohu-
mín), 2.Tykal (Louny),  3. Tomek 
(Bohumín).

Družstva – 1. TJ Stadion Louny, 
2. TJ ZČE Cyklistika Plzeň, 3. Slo-
vensko.

Mezi osobnostmi jsme se mohli 
setkat se zlatým olympionikem  ze 
stíhačky v Tokiu, Jiřím Dalerem, 
který doprovázel mladé cyklisty 
z Brna a otcem našeho úspěšného 

cyklokrosaře Miloslavem Mlyná-
řem.

Mezi závodníky byl syn bývalého 
Československého reprezentanta 
– Milan Jurčo v týmu Slovenska 
(27. celkově).

Volby ukázaly, že žádné změny ve 
vedení nejsou. V tajném hlasování se 
opět stali členy VV pánové Černaj, 
Hauft, Mička, Teuber, Vaníček a Zed-

ník.  Členy revizní komise jsou opět 
pánové Krampera, Smreček a jediný 
nový člen výboru Radek Hájek.

Jednání na valné hromadě OFS 

Louny proběhlo věcně  a podle 
tradičního scénáře. Ani po diskusi 
ohledně žlutých karet nedošlo 
k žádné změně. Návrh byl, aby týmy 
platily po čtvrté žluté kartě pokuty. 
Hovořilo  se také o Okresním pohá-
ru ČMFS. Této soutěže se mužstva 
okresu Louny zúčastňovala povinně 
a zde došlo k jediné změně. Delegáti 
odsouhlasili, že mužstva se mohou do 
soutěže přihlásit, není to ale povinné, 
jako v minulosti.  

Vorel si našel 
angažmá
BLŠANY (jt) - Ještě v prvním 
přípravném utkání pro Spartě B 
dirigoval zadní řady kapitán Jan 
Vorel. Ten j však již v úterý, 4. čer-
vence trénoval na pražské Slavii, 
kde je ročním hostováním s obcí.

Honza Vorel odehrál za Blšany 
v lize 195 zápasů a vstřelil 3 branky. 
Do Chmelu přišel v roce 1992 jako 
žák, tehdy odkopal 4 sezony, poté 
strávil rok v Neratovicích a konečně 
od roku 1997 zapustil kořeny v ligové 
vísce ( první rok se ještě hrála 2. liga, 
postup se slavil po sezoně 1997/98). 
V I. lize dále uvidíme Lukáše  Micha-
la, který patřil k základům loňského 
prvoligového celku. Ten bude oblékat 
dres ligového nováčka SK Kladno, 
stejně jako Radek Melicha.  

Blšany budou mít v soutěži B-éčko, 
které čeká na nováčka z Domoušic
n Za necelý měsíc startují nižší fotbalové soutěže
LOUNY (lš,mm,jt) -  Právě skončené MS v kopané  v Německu vrátí 
zase příznivce kopané plně do víru domácí kopané. V krajském pře-
boru budou hrát po roční odmlce dvě mužstva z okresu Louny. Minulý 
týden proběhlo losování v Ústí nad Labem, které definitivně ukončilo 
všechny debaty a dohady o mužstvu Blšany B.  Hodně nahlas se hovo-
řilo o tom, že toto mužstvo soutěž hrát nebude a že se přebor prodá. 
Jak se ukázalo při losování, k mužstvu Sokola Domoušice, které si 
postup vybojovalo vítězstvím v 1. A třídě, se přidá i celek Blšany B, 
který sestoupil z divize. 

Předsedou OFS Louny opět Miloslav Sklenka
n Až na jednu změnu je výbor OFS stejný
LOUNY (lš) – Měsíc před začátkem soutěží, které řídí OFS Louny, 
volili jeho delegáti nový výbor a současně předsedu. Pan Miloslav 
Sklenka, který kandidoval jako jediný na post předsedy, se tak stal 
opět hlavní postavou. Současně proběhlo i losování všech soutěží, 
které řídí OFS.  Měsíc před začátkem soutěží je jasno a mužstva již 
znají své soupeře.

Příprava Blšan na II.ligu zatím ve znamení remíz
n Po Spartě B  kyperský ARIS Limasol a soupeř z II.ligy Sokolov

Mléčný závod v Lounech, skvělá konkurence 
kadetů na silnicích Lounska
n Na tradičním závodu se sešla česká špička v kategorii kadetů a také ze zahraničí
LOUNY (mch, jt) - Také v letošním roce se sešla v Lounech na meziná-
rodním cyklistickém etapovém závodě kadetů kvalitní konkurence. Pod 
názvem „Mléčný závod 2006“ je zařazen do mezinárodního kalendáře 
UCI a je také součástí Českého poháru kadetů na silnici pro rok 2006. 
Na start se postavila téměř kompletní špička českého pelotonu  této 
věkové kategorie v čele s vedoucím soutěže Josefem Tomkem z TJ Bo-
humín. Zahraniční účast zastupovali závodníci Rakouska, Maďarska, 
Slovenska, Dánska, Holandska a Německa (Bayern), kteří v průběhu 
závodu o sobě dávali výrazně vědět. Účast v tomto závodě byla dobrou 
zkušeností pro všechny závodníky a svými výsledky se  v této silné konku-
renci neztratili ani  závodníci pořádajícího oddílu TJ Stadion Louny. 

Taktickou jízdou v ulicích města si hlídal Radim Krouský žlutý trikot.

Domácí Tomáš Tykal vybojoval etapové vítězství před výborným 
Josefem Tomkem.

Velmi aktivními v etapě středohořím byli bohumínský Tomek (62) 
a Dán Larsen (17), sledovaný Jurčem (21).
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 PC International (Czech) s.r.o.,
Postoloprtská 2685, Louny

přijme operátory výrobní linky
(počet volných míst 3 až 5)
Pracoviště Louny, nástup možný ihned!

Kontaktní osoba: Sémová Pavlína, tel.: 415 622 242, 
e-mail: semova@pc-international.cz


