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Sokol Domoušice se v přípravě 
trápí a navázal tak na slabé pod-
zimní výkony. V utkání s Cho-
mutovem mužstvo předvedlo 
snad nejslabší výkon na turnaji. 
Ještě do poločasu stačili hráči 
fyzicky, ale s přibývajícími minu-
tami začali odpadat a soupeř si 
jen zlepšoval skóre. Až v závěru 
se Hendrych dostal k technické 
střele, kterou přehodil gólmana 
a vstřelil tak pouze čestný úspěch 
svého mužstva. 

Dorost Blšan porazil nejslabší 
celek turnaje Tuchořice, když 

v prvním poločase byla hra po-
měrně vyrovnaná. Tuchořice do-
kázaly ještě vyrovnat na 1:1, ale 15 
minut před koncem poločasu se 
podařilo vstřelit vedoucí branku. 
Ve druhém poločase již hra Blšan 
byla výrazně lepší než soupeřova 
a mladíci to dokázali vyjádřit 
dalšími dvěma brankami. Právě 
dvě rychlé branky během tří mi-
nut poslaly dorostence k bodům. 
Tuchořice v závěru jen snížily 
na přijatelný výsledek, neboť 
mladíci odehráli závěr zápasu až 
příliš lehce.

V prvním poločase se Chmelaři 
docela drželi a téměř do přestáv-
ky hájili stav 0:0. Ve 44. minutě se 
hosté prosadili poprvé a ve druhém 
poločase už domácí fotbalisté ne-
měli nárok. Absence Novotného, 
Pilaře i největšího novice Rosy tým 
neomlouvá. 

Druhá polovina zápasu byla 
daleko horší než první. Blšanské 
šance si vypracovali hlavně Bogda-
nov s Poláčkem. Druhý jmenovaný 
si už zvyká na ofenzivnější úkoly. 
Prokázal, že dopředu hrát umí, 
a proto byl vystrčen ze zadních 
řad, kde je nyní přetlak hráčů.

BRANKY: 45. Tesařík, 67. a 68. 
Jungr, 80. Eismann 

SESTAVA BLŠAN: Blšany I. 
pol.: Rada -Tavars, Jamrich, Za-
chariáš, Loos – Bogdanov, Šiml, 

Poláček, Benko – Klasna, Kožíšek. 
Ve II. poločase nastoupili: Svobo-
da, Süsser, Krejčík, Jedinák, He-
inc, Bednář, Cahel.

Žádné překvapení, i Žižkov nás 
doma porazil

Ani v dalším přípravném zápase 
nebyla porušena tradice a Chmel 
znovu prohrál na domácí půdě. 
Tentokrát to bylo výsledkově lepší 
než minule – podlehli pouze 1:2. 

Žižkov Bšanské výrazně pře-
hrával. Úvod zápasu ještě šel. 
Ve 12. minutě se hlavou trefil 
Klasna po centru Loose, ale pak 
přenechávali domácí taktovku 
Žižkovákům. V samotném zá-
věru poločasu potrestal laxnost 
Bšanských dělovkou Stracený 
a srovnal na 1:1. 

Ve druhém poločase se hrálo pře-

vážně na polovině domácích. Na 
přijatelném výsledku má zásluhu 
tentokrát výborný gólman Martin 
Svoboda, který chytil minimálně 
dvě tutové šance hostů. Nic ne-
zmohl s penaltou, kterou zavinil 
obránce Zachariáš svou hrubou 
chybou. Nebyl však jediný, kdo 
chyboval, zápas se Blšanům pří-
liš nepovedl. Chyběla posila Pilař 
(zdravotní problémy), Tabard pro 
zranění a ve druhé půli byla hodně 
znát absence vystřídaného Poláč-
ka, který se posunul ze zadních řad 
kupředu a dává zde o sobě vědět. 
Dobře se také ukazuje odchovanec 
Jan Klasna, jenž se bude snažit za-
plnit mezeru po Psohlavcovi, který 
již obléká dres Viktorie Plzeň.  

BRANKY: 12.Klasna – 45.Stra-
cený, 90.Šťastný 

BLŠANY: Svoboda – Krejčík, 
Zachariáš, Novotný (K), Loos 
– Čonka, Poláček, Šiml, Rosa 
– Kožíšek, Klasna, do druhé 
půle – Jamrich, Süsser, Bednář, 
Heinc.

Opravdu žalostné jsou závěry 
poločasů. Vždyť většinu branek 
inkasovali chmelaři v jejich 
samotném závěru. Trenér 
Bičovský už musí v příštích 
přípravných zápasech nasazo-
vat hráče, s nimiž počítá i do 
druholigových bojů. Mnoho 
přípravných zápasů už nezbývá 
a za tři týdny je tu liga a první 
zápas v Jakubčovicích. Jak je vi-
dět, doma se hraje Blšanům tak 
špatně, že naděje je třeba vkládat 
do zápasů na hřištích soupeřů. 
Tam nejsou hráči pod tlakem 
fanoušků. I když to už možná 
brzy nebudou ani v Blšanech. Za 
dosud předváděnými výkony na 
vlastním hřišti se totiž opravdu 
lidé nepohrnou. „Skončil čas 
hledání, někteří hráči sami 
ukázali, že je nemůžeme v Bl-
šanech držet,“ dodal Přemysl 
Bičovský. 

Další utkání hrají Blšany ve 
středu 21. února se Spartou 
Praha B od 11 hodin.

Lounští mladíci hned od úvod-
ních minut zatlačili Chmelaře na 
jejich polovinu a výsledkem jejich 
tlaku a ostřelování blšanské bran-
ky byla branka z desáté minuty, 
když se ve skrumáži před brankou 
nejlépe zorientoval Csonka. Ani 
poté domácí v náporu nepolevili 
a vypracovali si řadu dalších gólo-
vých šancí, které však nedokázali 
proměnit. 

Nástup do druhého poločasu 
dokonale zaspali a jejich nekon-
centrovanost využil hned po roze-
hrání blšanský Kinkal k vyrovná-
ní. Hra se vyrovnala a šance byly 
na obou stranách. V 61. minutě 
dostal Nekola centr od Csonky 
ze středu pole a hlavou přehodil 
brankáře Blšan. Lounská radost 
netrvala dlouho. Už o osm minut 
později po samostatném úniku 

blšanského útočníka vyrazil 
vyběhnuvší Vydra nohama míč 
jen před sebe, a když se nestačil 
vrátit do své svatyně, srovnal do 
prázdné branky Špidlík. 

Ve zbylých utkáních porazily 
Brozany Most 1:0 a po poledni 
Chomutov přehrál Údlice 3:1.

Celkovým vítězem turnaje se 
stal s 12 body AFK Lokomoti-
va Chomutov před FK Chmel 
Blšany, které získaly 11 bodů. 
Třetí místo vybojoval FK Louny 
s 10 body.

Trenér Rudolf Janeček byl 
s výkonem svých svěřenců velmi 
spokojen: „Kluci šli do turnaje ze 
silového tréninku a bez možnosti 
si kopnout do míče. Škoda ne-
šťastného utkání s Brozany, kdy 
jsme dotahovali ztracený zápas 
a nakonec prohráli 5:6“.

n FbK Prty – TJ Lokomotiva 
Louny B  0:9 (0:1, 0:6, 0:2)

Proti nejslabšímu týmu v lize 
se měl zápas jasně vyvíjet pro 
Lounské a mělo jít v podstatě 
jen o pohodlné navyšování skó-
re. Lokomotiva se však (jako 
již pravidelně) rozjížděla velmi 
pomalu a nemohla se dostat 
do zápasového tempa. Sice se 
v první a na začátku druhé části 
ujala vedení 2:0, ovšem mohla 
děkovat jen štěstí a Charvátovi 
v brance, že se Postoloprtským 
též nepodařilo skórovat. V po-
slední pětiminutovce druhé části 
však Louny zabraly, vstřelily čtyři 
branky a dostaly utkání jasně pod 
svou kontrolu. Do poslední části 
již rozhodnutého zápasu dostala 

důvěru i lounská lavička a týmu 
se za to patřičně odvděčila. Láďa 
Müller kvalitně bránil a Tomáš 
Křivánek vstřelil svůj premiérový 
gól v mužské kategorii.

Branky (asistence): 9. a 22. 
Doležal M. (Doležal K.), 26. a 29. 
Kos, 27. a 41. Bartoš (Doležal 
M.), 29. Stránský V., 43. Křivá-
nek (Bartoš).

Vyloučení: 0:2; využití: 0; střely: 
11:27
n TJ Lokomotiva Louny B 
– Mocní Tuleni Podbořany 2:2 
(0:0, 1:2, 1:0)

Podbořany jsou o poznání kva-
litnější soupeř než Postoloprty 
a podle toho také utkání vypada-
lo. Hrál se tvrdší, rychlejší a pro 

diváky určitě pohlednější florbal. 
Družstva nechávala na obou stra-
nách vyniknout hlavně brankáře. 
Dlouho se hrálo vyrovnaně, pak 
se Louny ujaly vedení, ovšem do 
konce druhé části ho opět ztra-
tily a do vedení se dostaly Pod-
bořany. Ve třetí třetině se však 
zase vyhoupli na koně Lounští 
a nejprve srovnali stav a pak ve 
třech přesilových hrách nedávali 
soupeři vydechnout. Bohužel až 
na jednu nastřelenou tyč a dobrý 
pocit z pěkně početních výhod se 
jim branku přidat nepodařilo, a tak 
zápas skončil zaslouženou dělbou 
bodů. Branky (asistence): 18. Se-
mrád V., 31. Stránský V. (Doležal 
K.) – 21. a 22. Rott J. (2x Kalanin 
D.), vyloučení: 0:3; využití: 0; 
střely: 21:25

Sestava: Charvát, Semrád V., 
Krebs, Kaderka, Doležal K., Kři-
vánek, Doležal M., Stránský V., 
Bartoš, Paseka, Müller, Kos.

Úvod zápasu byl ve znamení 
dvou početních výhod domácích. 
V těch se však ještě brankově ne-
prosadili. Přesilovku nevyužil ani 
Slovan, který si však neuhlídal 
z trestné lavice naskakujícího 
domácího hráče a po akci 3 na 
1 šla Roudnice do vedení. Když 
v 11. minutě v nepřehledné si-
tuaci před brankou v přesilovce 
usměrnil Novák puk za brankovou 
čáru, vypadalo to opět na pěkný 
brankový příděl. 

Naštěstí o necelou minutu poz-
ději přišla rychlá odpověď. Gebelt 
vybojoval puk v útočném pásmu 
a střelou bez přípravy překvapil 
Stejskala v domácí brance. Ten 
byl krátký i na dělovku od modré 
obránce Saka. V té době se hrálo 

ve dvojnásobné výhodě a tak již 
ve 14. minutě bylo vyrovnáno. 
Najednou měli hosté navrch, 
přehrávali favorita ve všech 
činnostech a ten když nestačil, 
začal faulovat. V početní výhodě 
mohla otočit vedení dvojice Schoř 
– Petrlík, ovšem puk za branko-
vou čárou tentokrát neskončil. Ke 
spokojenosti domácích příznivců 
jej nakonec lovil ze své sítě Turza 
po brejku střelce utkání Nováka, 
který upravil stav po první třetině 
na 3:2.

V úvodu druhé části neuhlídali 
hosté rychlého Žemličku a ten 
bez problémů zvyšoval opět na 
dvoubrankový rozdíl. Na štěstí 
trval pouze do 29. minuty, kdy 
při avizované výhodě snižoval po 

skrumáži před brankou obránce 
Kopecký. Novákovi byl pak při-
znán hattrick o 3 minuty později, 
když puk nastřelený před branku 
se nešťastně odrazil za Turzova 
záda. A když obrana nechala 
dost času Zuziakovi na dorážku, 
prohrávali hosté již tříbrankovým 
rozdílem. Ten zvýšil v úvodu tře-
tí části důrazný Vágner, který 
potrestal chybu v rozehrávce, 
navíc v lounské početní výhodě. 
Tu nakonec zužitkoval Gebelt, 
který opět překvapil Stejskala 
střelou bez přípravy. 

Za dalších 30 sekund si roze-
brali junioři Hemiš se Sakem 
zkušenou obranu domácích a po 
pěkné kombinaci upravil Sak 
na příznivých 5:7. Domácí opět 
znervózněli a navíc zastavovali 
důrazné akce Slovanu za cenu 
dalších vyloučení. Ovšem střelný 
prach došel při dlouhé přesilovce 
5 na 3. Škoda především Gebelto-
vy neproměněné šance, který tak 
nenapodobil Novákův hattrick 
a nevyšla tak šance na snížení na 

jednobrankový rozdíl. Přesilovku 
nakonec využili domácí v 57. mi-
nutě opět „ušmudlaným“ gólem 
Sailera, který dopravil puk do 
branky ani nevěděl jak.

Za konečný výsledek 8:5 obdrželi 
hráči pochvalu i od trenérů domá-
cích, kteří po zápase řekli: „Naši 
to dnes jenom odehráli, vaši od-
bojovali.“ Líbila se především 
hra nadějných juniorů Hemiše, 
Saka a Žateckého. Svůj den měl 
i brankář Turza.

Nesportovní gesto naopak 
předvedli roudničtí exsparťani, 
především Žemlička, kterému 
nestálo ani za to podat po zápase 
soupeřům ruku.

Branky: 10. Pištěk, 11., 19.,a 33. 
Novák, 25. Žemlička, 38. Zuziak, 
42. Wágner, 57 Sailer – 12,.a 44. 
Gebelt, 14., a 44. Sak, 29. Kopec-
ký. Vyloučení: 15: 10, využití 2:
2, v oslabení 1:0. Sestava: Turza 
– Schoř, Perlík, Hemiš, Kopecký, 
P.Lenkvik – Štěpán, Gebelt, L.Va-
ic, Svoboda, Sak – Žilík, Bureš, 
Žatecký, Fr.Červíček, Petržilka.

Ze dvou regionálních derby si rezerva 
Lokomotivy odnesla 4 body

Žatecké házenkářky 
mají stopku
PLZEŇ (js) – V neděli 18. února 
startovaly žatecké házenkářky 
v Plzni v semifinále Českého 
poháru. O výsledku prvního 
utkání rozhodla obranná hra a ta 
byla na chomutovské straně lep-
ší a účinnější. Ve druhém utkání, 
které bylo velice vyrovnané, se 
v závěru od Žatce odvrátilo štěstí 
a dva důležité body pro postup si 
připsaly Přeštice. 

I po dvou porážkách měl však 
Žatec stále šanci na postup do 
finále, stačilo mu k tomu o 3 
branky porazit Spoje Praha. To se 
však jen těsně nepodařilo. O dru-
hém postupujícím tak rozhodla 
minitabulka, ze které zásluhou 
lepšího skóre nejlépe vyšlo druž-
stvo Přeštic, které bylo lepší pouze 
o jednu vstřelenou branku než ža-
tecké družstvo. 

Do finále tak postupují Chomu-
tov a Přeštice.                  

Výsledky utkání: Žatec – SK 
Chomutov NH 16:24 (11:15),  Ža-
tec – TJ Přeštice 19:21 (8:10), Žatec 
– Spoje Praha 18:16 (10:10)

Na turnaji Apollo cup 
Domoušice opět zklamaly
n Dorost Blšan porazil Tuchořice
SOUŠ / LOUNY (mm, lš) – Na zimním fotbalovém turnaji v Sou-
ši, který se hraje na umělé trávě, podlehly Domoušice po slabém 
výkonu Lokomotivě Chomutov 4:1, když hráči nestačili soupeři té-
měř v žádném ze sledovaných parametrů. Dorost Blšan si poradil 
s Tuchořicemi, které porazil 4:3 po poločase 2:1.

Bojovnost v Roudnici nestačila. Exsparťan 
Žemlička po zápase nezdraví soupeře! 
n HC Roudnice – HC Slovan Louny  8:5 (3:2, 3:1, 2:2)
ROUDNICE N/L. / LOUNY (lš, ls) – V dalším kole krajského 
přeboru v ledním hokeji podlehly Louny největší favoritovi až po 
boji. Dosavadní bilance lounských hokejistů s vedoucí Roudnicí 
byla zcela pasivní. Ze tří vzájemných duelů žádný bod a skóre 
4:28. To vše stavělo v nedělním zápase domácí Roudnici do role 
jednoznačného favorita.
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Velmi dobře zahrál a blšanským hráčům motal hlavu Michal 
Doležal, který posílil prořídlou sestavu z mladšího dorostu.

KJZ Cup 2007 dohrán, dorostenci 
FK Louny na třetím místě
LOUNY (jt) - V sobotu byl na lounské umělce dohrán závěrečným 
kolem dorostenecký KJZ Cup 2007. Los svedl k prvnímu utkání 
dne soupeře z našeho okresu, kteří mohli oba pomýšlet na stupínek 
nejvyšší. Domácí FK Louny hrál s Chmelem Blšany.

Viktoriánský kapitán Luděk Stracený se dokázal bez problémů 
uvolnit a ve 45. minutě dělovkou vyrovnal.

Hledání se v Blšanech pokračuje. 
Dvě prohry na domácí trávě
n FK Chmel Blšany – Marila Příbram 0:4 (0:1), FK Chmel Blšany – Viktoria – Žižkov 1:2 (1:1)
Blšany (mš, jt) - Všude špatně, doma nejhůře. Tak by se dala cha-
rakterizovat situace Blšan v letošní sezoně. Porážka z minulé středy 
0:4 se sice prvoligovou, ale až předposlední Příbramí to bohužel 
potvrdila.

Již překonaný brankař Žižkova Aleš Hruška i kapitán Chmelu 
Jiří Novotný sledují, jak míč těsně míjí branku Viktorie.

Louny (vos) – Dva soupeře z bývalého velkého okresu Louny přinesl 
tentokrát los domácí Lokomotivě. Ve vlastní hale se Lounští se sou-
peři poprali se ctí. Odnesli si tak čtyři body za vysokou výhru nad 
Postoloprty 9:0 a remízu s Podbořany 2:2. Ve velmi dobrém světle se 
na turnaji předvedli všichni nasazení junioři – „mládí“ se podílelo 
na osmi z jedenácti vstřelených branek a to je jen dobře!
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