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florbal

Blšany se musely vypořádat s ab-
sencí Jiřího Novotného pro nemoc. 
Trenér Bičovský měl ale i tak velký 
výběr hráčů do obrany. Po dlouhé 
době se v sestavě objevil Petr Loos, 
ale bohužel na hřišti nevydržel ani 
do poločasu, když si obnovil zraně-
ní stehna. Před začátkem zápasu 
se přes Vyšehrad přehnala silná 
sněhová přeháňka, nikoliv první, 
ani poslední.

První půlhodinu se na hřišti tým 
Blšan hledal, zejména obrana vy-
tvářela nepředstavitelné hrubky. 
Ve 13. minutě se k míči skoro 
na polovině hřiště dostal jeden 
z hráčů Krče a vyslal na gólmana 
Svobodu vysoký lob. Ten nakopnu-
tý míč podcenil, protože mu zapadl 
do branky –  0:1. Svoboda skoro 
nic nechytil a čtyřikrát inkasoval, 
z toho minimálně jednou úplně 
zbytečně. A to měl ještě štěstí 
ve 21. minutě, kdy se po chybě 
obrany uvolnil útočník Krče, ale 
z hranice vápna mířil vedle. V 23. 
minutě ovšem po levé, Loosově, 

straně pronikl jeden z hráčů Krče, 
probil se do vápna, vyslal přízemní 
střelu k vzdálenější tyči, kde jí do 
branky dorazil jeho nepokrytý 
spoluhráč – 0:2. 

V poslední čtvrthodince se 
Chmel zvedl, v útoku se statečně 
bil především mladý Keňan Oboya, 
podporovaný dalším cizincem s af-
rickým původem – Tavarzem. Ve 
38. minutě musel trenér Bičovský 
poprvé střídat. Loos ohlásil lavič-
ce zdravotní problémy a na hřiště 
vyběhl Ondřej Vrabec. Tři minuty 
po jeho příchodu se Chmelu po-
dařilo snížit na 1:2. Míč po akci 
poskakoval v pokutovém území, 
zleva se přiřítil Oboya a hlavou 
skóroval.

Do druhého poločasu na-
stoupila výrazně pozměněná 
sestava. Lépe si však nevedla. 
Podmínky se zhoršily, protože 
začalo hustě sněžit. Kolem 50. 
minuty dokázal Chmel dostat 
soupeře pod tlak, několik hráčů 
mělo na kopačce či hlavě vyrov-

nání, ale míč se do brány nikomu 
protlačit nepodařilo. Sotva se Krč 
osvobodila ze standardních situ-
ací, hned z rychlého protiútoku 
zasadila v 55. minutě třetí úder 
– 3:1. Blšany mohly snížit v 58. 
minutě, kdy se po rychlé akci z levé 
strany dopustili Pražané faulu ve 
vápně a rozhodčí nařídil penaltu. 
Milan Zachariáš z ní orazítkoval 
jen tyč krčské branky.

V 74. minutě se Heinc protlačil 
po levé straně hřiště až do pokuto-
vého území, narazil si s Bednářem 
a pak napěchoval míč do branky 
Krče – 2:3. Chmelaře snížení 
dost povzbudilo a kolem 80. mi-
nuty znovu vyvinuli velký tlak. 
Vyrovnání se zdálo na spadnutí, ale 
vystřelit přesně na branku se stalo 
téměř nesplnitelným úkolem. 

V nastaveném čase Krč využila 
otevřené obrany ke zvýšení na 
konečných 2:4. Blšanští sice re-
klamovali ofsajd, ale zbytečně.

BRANKY: 41. Oboya , 74. Heinc 
– Krč ve 13., 23., 52., 90. 

SESTAVA BLŠAN: Svoboda 
– Loos (38.Vrabec), Heinc, 
Jamrich (46.Poláček), Krejčík 
(46.Süsser) – Tavarz, Šiml, Je-
dinák (46.Bednář), Zachariáš 
– Kožíšek (46.Klasna), Oboya 

Zimní halový pohár 
Mladších žáků

MOST - V neděli 21. ledna se 
odehrál na mostecké palubovce 
druhý turnaj v národní házené 
ze tří plánovaných. Žatečtí pře-
hráli své soupeře z Mostu 15:10 
a následně Louku 25:7. S plným 
bodovým ziskem tak turnaj vyhráli 
před Baníkem Most NH a SK NH 
Louka.

Sestava + branky: Duda –    Ža-
tecký, Srp, Ondo, Pylypčuk Petr 
a Pavel  - Tancoš (23), Bartoň (5), 
Tatar (1), Popelka T. (1), Vaněk 
(10). Trenér: Ing. Popelka.

Začátek utkání nevypadal 
pro domácí vůbec dobře, když 
v končící první čtvrthodině 
utkání padla první branka prá-
vě po hrubce obrany. V 19. mi-
nutě vyrovnal Kubiska. Přispěl 
k tomu i brankář hostujícího 
mužstva. I u další branky byl 
brankář Křešic, který nedoká-
zal včas vyběhnout na centr do 

pokutového území, a Holoch 
toho zkušeně využil. 

Ve druhém poločase i za vel-
kého větru se domácí na hřišti 
lépe pohybovali a vstřelili další 
branky. V 60. minutě se prosadil 
opět Holoch. Louny hrály s ještě 
větší chutí a za další tři minuty 
po pěkné akci ve středu pole se 
uvolnil Kubiska. Po jeho sólu se 

dostal před brankáře a zvýšil na 
4:1. 15 minut před koncem ještě 
hosté zkorigovali z penalty po 
faulu v pokutovém území. V zá-
věru Louny zcela polevily v obraně 
a zbytečně umožnily soupeři zko-
rigoval výsledek. Obrana hrála až 
příliš ležérně a pro trenéra Jantoše 
to bude rozhodně vodítko, na co 
se zaměřit v dalších trénincích 
a přípravných zápasech. 

Sestava Loun: Šulc, (46. Jin-
dřich) – Chaloupka, Domecký, 
Jantoš, Knotek – Suchý, Džu-
ban, Kubiska, J. Suchý – Hasil, 
Holoch.

Prvních 20 minut pohárového 
zápasu se jim ale vůbec nevyda-
řilo. Výborné výkony Jičínského 
brankaře a nízká produktivita 
zapříčinili to, že když si bral 
lounský trenér Miler ve 20. mi-
nutě oddychový čas, na ukazateli 
byl výsledek 8:2 pro Jičín. Rozdíl 
mohl být mnohem výraznější, ale 
lounský Dedera v brance měl svůj 
den a chytl i Jičínskému Babákovi 
sedmičku. Teprve potom se loun-
ským hráčům více dařilo prosazo-
vat se proti domácímu brankaři 
a poločas končil pětibrankovým 
rozdílem ve prospěch domácích, 
kteří si mysleli, že lounský tým 
přejedou jednoznačně již v první 
půli. 

Slova trenéra Milera v šatně 
zněla jasně: nepodcenit nástup 
do druhého poločasu, kdy si 
Jičín bude chtít vytvořit takový 
náskok, který by mu zajistil 
v poklidu dohrát zbytek zápasu. 
K tomu mu nahrálo i dvojnásobné 
vylučování lounských hráčů, če-
hož zkušený soupeř samozřejmě 
využil ke zvýšení skóre. S vývojem 
stavu se však hráči Loun nechtěli 
smířit a zápas najednou nabral na 
daleko větší dramatičnosti, která 
přiváděla oba týmy i střídačky do 
varu. Začali série hrubých faulů 
hlavně hráčů Jičína, které tresta-
li hráči Loun proměňováním 
sedmiček. Lokomotiva začala 
otáčet vývoj zápasu. Střelecky se 
prosazoval Sochor a dorostenci 
Havlovec s Breckem. Závěr zá-
pasu se odehrál plně v lounské 

režii. V posledních 2 minutách 
nasázeli rozjetí lounští házenkáři 
Jičínu tři branky a ve druhém po-
ločase svého soupeře přehráli o 1 
branku. Lounský tým se v tomto 
zápase předvedl velice bojovným 
a výborným výkonem a byl ve vět-
šině zápasu extraligovému Jičínu 
vyrovnaným soupeřem a v zápase 
si zahráli i všichni lounští hráči.   

Po utkání trenér Radek Miler 
zhodnotil zápas takto: „Na 
rozdíl od Třeboně Jičín utkání 
nepodcenil a od první minuty 
vycházel z dobře zajištěné obra-
ny, přes kterou jsme se nemohli 
prosadit. Jenže i my jsme dobře 
bránili a i když jsme nedávali 
branky, tak jsme i málo inkaso-
vali. Herní styl nám vyhovoval 
a pomalu jsme se začali v útoku 
prosazovat, dokonce i v přechodu 
do rychlého útoku. Naše obrana 
byla velmi tvrdá, ale ne zákeřná. 
Je důležité, že se na hrotu zlep-
šuje Jirka Brecko, neboť jičínský 
Babák si vlastně přes něj neškrtl. 
Problém v obraně byl největší 
na křídlech, odkud jsme dostali 
nejvíce branek. Naopak výborná 
obrana byla na pivotu a na obou 
spojkách. Ke konci zápasu, kdy 
každý čekal, že fyzicky odpadne-
me, jsme vlastně dotahovali a byli 
v laufu, to bylo dobrou fyzičkou 
a dobrým rozložením střídání.“

Sestava a branky: Dedera, Ker-
ner, Sochor 5, Pragner, Zmatlík, 
Šilhánek 1, Bittner 2, Gruncl 1, 
Havlovec 4, Kotěšovec, Brecko 8, 
Knobloch, Šnajdar, Moscato.

n TJ Lokomotiva Louny B 
– FBK Rafani Chomutov 7:2 
(1:0, 2:2, 4:0)

Do souboje s předposledním 
týmem tabulky šla Lokomotiva 
s předsevzetím jasně získat tři 
body. Jenže Rafani se nedali leh-
ce. Louny se sice z počátku první 
třetiny ujaly vedení. Ale poté při 
nich několikrát stálo štěstí, když 
Chomutovští mířili po pěkných 
akcích do prázdné branky, ovšem 
netrefili. Do druhé části vstoupily 
Louny jak nejlépe mohly a v první 
minutě přidaly další branku. Pak 
však polevily a dovolily soupeři 
stáhnout na 2:1. Do konce druhé 
části padlo ještě po jednom gólu 
na obou stranách, za stavu 3:2 se 
nastupovalo do třetího dějství 
a stále nebylo nic jasně rozhod-
nuto. Lokomotiva se však zkon-
centrovala a čtyřmi brankami 
a kvalitní obranou podpořenou 
Charvátem v brance dokázala, 
že si tři body z tohoto zápasu 
zaslouží.

Branky (asistence): 4. Kader-
ka (Doležal M.), 16. Doležal K. 

(Stránský V.), 23. a 36. Paseka 
(2x Stránský V.), 33. Semrád V. 
(Cesar), 34. a 45. Doležal M. (Do-
ležal K., Semrád V.) – 21. Kříž, 24. 
Albrecht (Souhrada).
n FBC Vipers Most B – TJ Lo-
komotiva Louny B 1:6 (0:3, 0:1, 
1:2)

Jak se Lokomotivě nedařilo 
pořádně rozjet v prvním zápase, 
tak v druhém si to vynahradila. 
Hned po šestnácti vteřinách 
přiťukl Stránský Pasekovi a ten 
poslal Louny do vedení. V první 
části Louny přidaly ještě dvě 
branky. Unavený Most (měl pouze 
dva hráče na střídání) se po zbytek 
utkání nezmohl na vážnější odpor, 
to málo nebezpečného pochytal 
dnes jistý Čimpera. Tak škoda jen 
chyby Stránského a z ní obdržené 
branky na konci poslední třetiny. 
Radost z výhry mohla být podpoře-
na i nulou na kontě gólmana.

Branky (asistence):  42. Djura-
novič (Fridrich) – 1. a 34. Paseka 
(2x Stránský V.), 3. a 26. Doležal 
K. (Paseka, Doležal M.), 13. a 38. 
Kejík (2x Stránský V.).

n TJ Lokomotiva Louny – FbC 
Victoria Ústí nad Labem 1:2 (1:2, 
0:0, 0:0)

Jak se nakonec ukázalo, vše 
podstatné se v zápase odehrálo 
během prvních pěti minut. Loko-
motiva obdržela branku, kapitán 
Kos za 22 vteřin vyrovnal a minu-
tu poté Louny špatně postavily 
zeď, čehož Ústí neváhalo využít. 

Celý zbytek zápasu se naplno bo-
jovalo na obou stranách, ovšem 
branka ani v šesti přesilových 
hrách nepadla. Utkání bylo 
velmi vyrovnané, ale Ústí bylo 
o chlup šťastnější, a tak i o tři 
body bohatší.

Branky (asistence): 3. Kos 
(Paseka) – 3. Kešner (Fousek), 4. 
Kubiš (Nikolič).

Odložené zápasy 
na zimním turnaji 
v Lounech

LOUNY (lš) - Ve IV. kole zim-
ního turnaje dorostu byl odehrán 
pouze jeden zápas, když byla odlo-
žena utkání Blšany – Most a Úd-
lice vs. Strupčice. První utkání se 
neodehrálo z důvodu odjezdu Bl-
šan na soustředění a druhé utkání 
se nehrálo z důvodu nemoci hráčů 
Strupčic.

Hrálo se pouze utkání Chomu-
tov proti Brozanům, ve kterém 
především ve druhém poločase  
Brozany ukázaly, jak se střílí 
branky a svého soupeře dekla-
sovaly pěti brankami a zvítězily 
7:2 (2:1).

Nejúspěšnější sportovci Loun-
ska, Žatecka a Podbořanska byli 
vyhlášeni minulý týden na slav-
nostním večeru ve Vrchlického 
divadle v Lounech. Oblíbenou 
anketu už posedmé společně uspo-
řádaly Český svaz tělesné výchovy 
a Žatecký a lounský deník.

Divadlo bylo zaplněné do 
posledního místa. Mezi účin-
kujícími hosty v doprovodném 
programu byla například zpě-
vačka Gabriela Partyšová. Večer 
moderovali Radek Šilhan a Eva 
Aichmajerová. „Na galavečeru 
bylo oceněno pět dospělých 
sportovců, dalších deset jednot-
livců v kategorii mládeže, jeden 
dospělý sportovní kolektiv a tři 
mládežnické týmy. Také jeden 
veterán, jeden trenér a jeden 
handicapovaný sportovec,“ uvedl 
Miloslav Sklenka, místopředseda 
OV ČSTV Louny. Připravena byla 

i zvláštní cena za rozvoj sportu, 
která byla udělena Zdeňku Vo-
lánkovi in memoriam. Karatis-
ta, dlouholetý trenér a rozhodčí, 
předloni náhle zemřel v nedoži-
tých padesáti letech.

Žebříček sportovců společně 
vytvořili odborníci z ČSTV, spor-

tovní novináři a funkcionáři a také 
čtenáři okresního deníku, pokud 
projevili zájem a zapojili se do 
hlasování.

Nejlepší sportovci okresu Louny 
postoupí dál do ankety o nejlepšího 
sportovce celého Ústeckého kraje, 
jejíž výsledky budou vyhlášeny 
v březnu v Ústí nad Labem. 

Ocenění sportovci 
za rok 2006
n Dospělí jednotlivci:

1. Kamil Ausbuher, Podbořany, 
cyklokros

2. Jan Wainer, Louny, triatlon

3. Nikol Richterová, Louny, 
veslování 

4. Jakub Mašek, Louny, kultu-
ristika

5. Vítězslav Huja a Jiří Pustka, 
Louny, veslování –  dvojskif
n Kolektivy dospělých:

1. Fotbalový klub Postoloprty
n Mládež jednotlivci:

1. Lucie Záleská, Blšany, cyk-
listika

2. Vojtěch Nipl, Louny, cyk-
listika

3. Vojtěch Aschenbrenner, Ža-
tec,  karate

4. Filip Blahout , Žatec, moto-
rismus

5. Anna Emingerová , Žatec, 
karate

6. David Urban, Žatec, plavání
7. Květa Klementová,  Podbo-

řany, karate
8. Jan Wolf, Louny, cyklistika
9. Pavel Sýkora, Žatec,  národní 

házená
10. Miroslav Rybáček, Louny,  

triatlon
n Kolektivy mládeže: 

1. Veslařský klub Ohře Louny
2. Šroubárna Žatec , starší žáci,  

národní házená
3. Lokomotiva Louny, starší 

žáci, házená

n Trenér mládeže:
Pavel Bláha, veslařský klub Ohře 

Louny.
n Veterán:

Jaromír Bárta - rozhodčí. 

n Handicapovaný  sportovec:
Luboš Jirka, Vroutek, cyklis-

tika. 
n Cena in memoriam za rozvoj 
sportu:

Zdeněk Volánek, Podbořany, 
karate.

Stolní tenisté 
Černčic stále v čele 
okresního přeboru

LOUNY (lš, mm) – V okresním 
přeboru stolních tenistů po vyso-
kém vítězství Černčic nad Severem 
Žatec D 14:4. V tabulce jsou na 
prvním místě s náskokem jednoho 
bodu před Severem Žatec C. 

Žatec C bodoval v Lenešicích, 
když porazil svého soupeře  15:3. 
Nejvyššího vítězství dosáhli tenisté 
Blažimi, kteří vyhráli všechna svá 
utkání a zvítězili 18:0. B Černčice 
hostily Smolnici B a prohrály rov-
něž vysoko 2:16.

Louny B si s chutí zastřílely
CHOMUTOV (vos) – Plný bodový zisk a spoustu vstřelených branek 
si rezerva Loun přivezla ze zasněženého sobotního Chomutova. 
I když se zpočátku lounský parostroj ztěžka rozjížděl, nakonec si 
dojel pro dvě zasloužená přesvědčivá vítězství. Zvláště se dařilo 
prvnímu lounskému útoku (Michal Paseka, Karel Doležal, Vojtěch 
Stránský), který se přímo podílel na deseti z 13 vstřelených branek. 
Ve velmi dobrém světle se předvedli všichni junioři.

Opět těsná prohra lounských juniorů
Louny (vos) – Opět doma se v jediném nedělním zápase předvedli 
lounští mladíci, a ačkoliv si nevedli špatně, na body se jim bohužel 
dosáhnout nepodařilo. Chřipková epidemie se totiž nevyhnula ani 
florbalistům a sestava vyspravená za pomoci starších žáků nenalezla 
dost klidu a přesnosti hlavně při zakončení.

Házenkáři Loun se důstojně 
rozloučili s Českým pohárem
n C.S. Cargo HBC Jičín -  TJ Lokomotiva Louny 25:21 (12:7)
JIČÍN (jb, jt) - V pátek 26. ledna ve večerních hodinách odehráli 
lounští házenkáři   osmifinálový zápas Českého poháru v házené 
na horké půdě 5. týmu extraligy Jičína. Ten nastoupil v kompletní 
sestavě a nechtěl tak nic ponechat náhodě. Již samotný postup 
přes extraligovou Třeboň až do osmifinále byl pro celou lounskou 
házenou významným úspěchem.

Vyšehradský propadák Chmelu 
Blšany s třetiligovou Krčí
n FK Chmel Blšany – Sparta Krč 2:4 (1:2)
PRAHA (mš, jt) – Dost nečekanou porážku 2:4 s třetím týmem ČFL 
utrpěl Chmel v posledním utkání skupiny na vyšehradském turnaji. 
Ani tato prohra ho ale nepřipraví o účast v semifinále turnaje, které 
se hraje koncem února.

Fotbalisté Loun vyhráli první přípravné 
utkání, obrana se nevyhnula chybám
n FK Louny – FK Křešice 4:2 (2:1)
LOUNY (lš) – V uplynulém týdnu odehrály Louny první přípravné 
utkání, ve kterém hostily celek Křešic, účastníka 1.B třídy. Mužstvo 
tak poprvé v oficiálním zápase vyzkoušelo umělou trávu a bylo hned 
úspěšné. Varováním pro trenéra byly hrubé chyby obrany. 
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Nejlepšími sportovci okresu jsou cyklisté
n Sportovcům zazpívala Gabriela Partyšová
LOUNY (bal) - Cyklokrosař Kamil Ausbuher byl vyhlášen nejúspěš-
nějším sportovcem okresu Louny za rok 2006. Nejlepším kolektivem 
v kategorii dospělých se stali fotbalisté Postoloprt. Mezi mládeží 
zvítězila cyklistka Lucie Záleská z Blšan a v kolektivech Veslařský 
klub Ohře Louny.

Kamil Ausbuher 

Oceněný trenér Pavel Bláha

Lucie Záleská
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