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Jarnímu přespolnímu běhu v Lounech kra-
loval Gerych... V nedělním dopoledni se běžel v parku 
na okraji Loun 41. ročník tradičního jarního přespolního běhu, 
který pořádá ASK Elna Počerady. Ten se v kategorii dorostenek 
běhá jako memoriál Lucky Náprstkové. V něm zvítězila Kateřina 
Beroušková z Tatranu Chodov. Mezi ženami byla na trati 3400 m 
nejrychlejší Květa Pecková závodící za AK Bílina. Závod mílařů 
na 2300m vyhrál Adam Kouba z AK Most za 7:00. 1. Hlavní závod 
mužů na 7800 m ovládl zcela jasně několikanásobný mistr ČR 
David Gerych z AK Kroměříž (na snímku první), který se svým 
hlavním soupeřům, Hnilovi ze Ždáru a Mosteckému Vaculkovi, 
utrhl v ostrém výběhu v polovině čtvrtého okruhu, a pak svůj 
náskok jen navyšoval. Časomíra se zastavila na 28:08,4.  (jt)

V první půli byla hra vyrovnaná 
a pouze chyba obrany pomohla 
Bílině jít do vedení. 

Hned po návratu na hřiště ve dru-
hém poločase se Novákovi povedlo 
vyrovnat z penalty. Potom přišly 
velké chvíle Bíliny, která dokázala 
vstřelit dvě branky a dostat se do 
vedení 1:3. Trenér Brynda dobře 
vystřídal, když poslal do druhého 
poločasu Harvánka, který hlavou 

snížil na 2:3. Pět minut před 
koncem utkání se opět dostali ke 
slovu hráči Tuchořic, Podroužek si 
narazil míč a překvapivě vyrovnal. 
Pro Bílinu to ale ještě nebyl konec. 
V 70. minutě ještě jasně ovládala 
zápas, ale účet uzavřel Harvánek 
svoji druhou brankou dvě minuty 
před koncem. 

Branky: 50. Novák, 85. Plánič-
ka, 78. a 88. Harvánek.   

Utkání bylo do třicáté minuty 
poměrně vyrovnané, pak si začala 
Jihlava vytvářet šance, nejprve Fal-
dyna hledal jihlavského útočníka 

Svobodu, ale jeho útok náš Svo-
boda v blšanské brance odvrátil. 
O chvíli později si oba jihlavští 
hráči role vyměnili a i tentokrát 

byl blšanský gólman na místě. 
Blšany se soustředily na dlouhé 
nákopy a rychlé brejky, o které se 
hlavně staral velmi aktivní Brazilec 
Andrei.

Druhá půle byla vyrovnanější, 
hrálo se ve svižném tempu a ví-
ce se útočilo než bránilo. V 50. 
minutě si Blšanští vypracovali 
pěknou šanci po ose Krejčí 
– Rosa, ale Kožíšek si nechal vzít 
šanci na poslední chvíli Cihlářem, 
který mu míč odkopl do bezpečí. 
Z následného protiútoku se mohl 
radovat Rabušic, ale Rda, který 
nastoupil do branky po změně 
stran, ho vychytal. 

Za pozornost stál v 60. minutě 
velmi nebezpečný průnik Malínka 
a v závěru utkání hlavička Šamán-
ka po centru Cihláře, která mířila 
jen těsně vedle. Velmi dobře, hlav-
ně ve druhém poločase, se ukazo-
vala posila z Plzně – Smejkal, který 
měl ale vzhledem ke své výšce dost 
problémů s pohybem na rozmáče-
ném trávníku. 

V posledním přípravném utkání 
čeká na Blšany Chomutov. Soupeř, 
který by měl přinést zvýšení sebe-
vědomí před zahájením jarní části 
ligové soutěže.

Blšany: M. Svoboda (46.Rada) 
- Loos (46.Süsser), Novotný, 
Zachariáš (46.Jamrich), Rosa 
- Pilař(46.Šiml), Poláček (46.Je-
dinák), Krejčík, Andrei - Smejkal, 
Bogdanov (46.Kožíšek) 

Domoušice přišly 
o trenéra Zdeňka 
Novotného

DOMOUŠICE (lš) – Nepříz-
nivé výsledky, potíže se sestavou 
– to jsou hlavní argumenty, proč 
trenér Zdeněk Novotný odchází 
od Sokola Domoušice. Mužstvo 
je účastníkem KP v kopané a po-
slední půlrok se mu téměř vůbec 
nedaří. V závěru podzimu se Sokol 
propadal tabulkou stále hlouběji 
a také v přípravných zápasech 
na jarní část soutěže se nevede 
o nic lépe.

Trenér Zdeněk Novotný převzal 
mužstvo na konci podzimní části, 
kdy ho měl připravit na jarní boje. 
Kádr se mu však neustále zužoval 
kvůli nemocem a zraněním a tak 
výkony rovněž zaostávaly za 
očekáváním trenéra. Proto se 
rozhodl na svoji funkci u mužstva 
rezignovat. Dočasně vede tým jeho 
asistent Petr Štádlík, který dokon-
ce v minulém utkání nastoupil a po 
dlouhé době opět hrál. To je jeden 
z důkazů, že kádr mužstva je 
v těchto chvílích velmi úzký. 

Boje v KP jsou téměř za dveřmi, 
podaří se Sokolu Domoušice situ-
aci stabilizovat?

Našim hráčům padaly míče 
a neproměňovali jsme ani vy-
ložené šance. Tyto chyby však 
nahrazovali naši hráči dobrou 
obranou a v závěru prvního 
poločasu jsme se ujali vedení 
o jednu branku. Po přestávce 
jsme již soupeře do vedení 

nepustili a zápas dovedli do 
vítězného konce.

Sestava a branky: Pastyřík R., 
Kolařík M., Skála D., Chlouba P. 
(3), Brecko M. (2), Klimt V. (8), 
Dvořák J. (6), Knobloch J., Vrána 
D., Konečný J. (2), Kameník J., To-
bola L. (5), Bařtipán D., Krob J.

Úvod zápasu vyšel domácím 
mladíkům, kteří postupně navy-
šovali skóre, až si ve 23. minutě 
brali hosté time. V tu dobu byl 
stav 16:9 pro domácí. Pak ale 
nastal útlum a hosté během dvou 
minut vstřelili tři branky. V závě-
ru poločasu Brecko neproměnil 
dva brejky a do šaten se šlo za 
stavu 16:14. 

Druhou část začali lépe opět 
domácí, kteří zlepšenou hrou 
opět odskočil na rozdíl 6 branek. 
Ve 12. minutě dostal červenou 
Šilhánek a o 4 minuty později 
šel po třetí žluté do šaten i Kotě-
šovec. Drama pomalu vrcholilo. 
Hostům se podařilo půl minuty 
před sirénou snížit skóre na 
rozdíl pouhého 1 gólu. Minutu 
před koncem zápasu byl vylou-
čen domácí Gruncl, ale v zápětí 
i lovosický trenér v dresu Ústí 
Srba. Pouhých 15 sekund před 
koncem při osobní obraně Ústí 
vybojoval domácí Zmatlík sed-
mičku, kterou Brecko proměnil 
a zápas byl rozhodnut.

„Na mladých hráčích je vi-

dět nezkušenost v důležitých 
utkáních a jakoby se jim roz-
klepou kolena. Naštěstí jsme 
tentokrát závěr utkání zvládli,“ 
poznamenal trenér domácích 
Miler. Nejlepšími hráči byl De-
dera v domácí brance a na straně 

Ústí Srba, který dirigoval hru, 
perfektně nahrával a nastřílel 
8 branek.

Louny v příštím utkání hrají 
10. března na horké půdě SCM 
Dukly Praha.

Sestava a branky: Brecko 11, 
Gruncl 3, Zmatlík 1, Šilhánek 3, 
Bittner 4, Kotěšovec 4, Dedera, 
Krahulík 2, Kerner, Šnajdar, 
Moscato, Havlovec 1, Pragner, 
Knobloch, Macke.

I počátek zápasu tomuto umístě-
ní obou týmů nasvědčoval. Domácí 
diktovali tempo zápasu a v půlce 
prvního poločasu vedli rozdílem 
5 branek. Druhou polovinu 1. 
poločasu však totálně pokazili 
a poločas prohráli o branku.

Hra domácího týmu v 2. poločase 
byla úplně jiná. Hráči proměňovali 

šance a skóre postupně narůstalo 
v jejich prospěch, až nakonec zví-
tězili o 12 branek.

Sestava a branky:  Macke, 
Kerner, Brecko J. 11, Knobloch 
O. 2, Gruncl 8, Knobloch J. 2, 
Hrdlička, Dvořák 3, Klimt 5, 
Vrána 4, Konečný, Brecko M., 
Pastyřík, Skála.

Po porážce o minulém víkendu 
v Plzni chtěli překvapit v utkání 
s Krupkou. To by se ale nesměly 
nechat zbytečně vylučovat. Hos-
tující celek právě v přesilovkách 
hraje výborně a střílí rozhodující 
branky. V průběhu celého střet-
nutí „tahaly Louny za kratší 
konec“, ale jejich soupeři o po-
stup do play off rovněž prohráli 

a tak se v tabulce nic neměnilo. 
Do konce základní části zbývají 

ještě tři utkání a pokud dokáží Lou-
ny bodovat v Mostě či s Karlovými 
Vary, vysněné play off by jim utéci 
nemělo. 

Sestava: Bartoň – Svoboda, 
Fišer, Horák, Dlouhý – Ditrich, 
Schoř, Stádník, Svatopolský, Gál, 
Filipovský, Leska, Sláma, Šimek.

Medaile od primátora 
karatistům

Dne 3. března se karatisté 
Shotokan karate clubu Louny 
zúčastnili závodů O pohár pri-
mátora Karlových Var. Družstvo 
karatistů odjíždělo do Karlových 
Var s cílem „urvat“ nějakou 
medaili a to se nakonec povedlo. 
V kategorii Kata mladší žáci získal 
Aleš Vydra zlatou a David Kuče-
ra stříbrnou. V kategorii kumite 
mladší žáci +40kg získal David 
Kučera zlatou medaili a Kryštof 
Sykora vybojoval stříbro. Ve vá-
hové kategorii -40kg získal Martin 
Špecián krásnou, leč pouze bram-
borovou medaili.

Zdeněk Zeman

V prvním poločase již Dvůr 
vedl 4:2, když nejprve prohrával, 
aby ale výsledek dokonale otočil. 
Ve druhém poločase ještě přidal 
branku Macháček a o vysokém 
vítězství bylo jasno. 

Krásný Dvůr B odehrál doma 
přípravu s Chlumčany, které 
na jeho hřišti nastřílely sedm 
branek a zcela přesvědčivě tým 
domácích přehrály. Vše důležité 
se odehrálo až ve druhém po-
ločase, neboť v tom prvním byl 

stav 1:1. To ještě stačili domácí 
fyzicky, ale ve druhé části zcela 
odpadli a hosté se dalšími šesti 
brankami prostříleli k nejvyššímu 
vítězství v přípravě. 

Na své první vítězství v přípravě 
dosáhly i Černčice, které v Lou-
nech porazily Libochovice 3:1, 
když v prvním poločase vstřelil 
branku Chlouba. Po změně stran 
přišly dvě rychlé branky v 54. 
a 57. minutě z kopaček Švece 
a Džurdženika.

Pozvánka na hokej
V sobotu 10. března, těsně před 

ukončením hokejové sezóny na 
Zimním stadionu v Lounech, se 
zde sehraje Amatérský hokejový 
turnaj RELAX CUP 2007. Turnaj 
pořádá AVZO ZO Raná & HC 
Pilsner Louny. Na ledové ploše 
se během celé soboty vystřídají 
mužstva: Hospoda u Hellerů, 
Sokol Louny, Rádio RELAX, OS 
KOVO Praga Louny, Sokol Rado-
nice SK AMC Klášterec nad Ohří, 
HC Žatec a HC Pilsner Louny. 

Mužstva budou v základní části 
rozdělena do dvou skupin, v nichž 
se hraje systémem každý s každým, 
pak dle umístění ve skupině o cel-
kové umístění na turnaji. 

Začátek turnaje je v 7:45 hodin 
a finálová utkání proběhnou cca od 
16:30 do 19:30 hodin.

K zhlédnutí sportovního zážit-
ku Vás srdečně zve Jan Spousta 
ml. - ředitel turnaje. Vstupné 
ZDARMA. 

Zdravím všechny hokejové pří-
znivce!                 Jan Spousta ml.

Černčice dosud dokázaly zvítězit 
ve třinácti utkáních a jen jednou 
remízovaly a jednou podlehly. 
Naopak neuvěřitelně špatnou 
bilanci mají Libořice, které jsou 
na posledním místě bez zisku 
jediného bodu.

Nejlepšího výsledku kola dosáhl 
Žatec C, který deklasoval na sto-
lech celku Šroubárny Žatec tento 

celek 0:18. Také vedoucí Černčice 
neměly příliš práce získat body 
proti poslednímu celku Libořic, 
který porazily 16:2. Třetí Ročov 
B porazil předposlední mužstvo 
tabulky 12:6.

Další utkání 15. kola skončila 
remízou – Černčice B – Blažim 
9:9 a Smolnice B – Lenešice B 
9:9.

Přípravy na sezónu v plném proudu
LOUNY, KRÁSNÝ DVŮR (lš,mm) -  Fotbalisté Krásného Dvora 
odehráli minulý týden přípravné utkání v Žihli s celkem Plas. 
Padlo celkem sedm branek a trenéra Zedníka potěšilo, že pouhé 
dvě padly za záda jejich gólmana Zázvorky. V utkání byly Plasy 
opticky lepším celkem, ale branky stříleli fotbalisté Krásného 
Dvora. 

Na konci turnaje se Tuchořice probraly, 
Harvánek přišel a vystřílel body
n Sokol Tuchořice – SIAD Bílina  (4:3 0:1)
SOUŠ (lš, mm) – Sokol Tuchořice se v závěru turnaje Apollo Cup 
v Souši dostal do lepší formy a dokázal v posledních dvou utká-
ních zvítězit, když předtím marně usiloval byť o jediný bod. Ani 
v tomto střetnutí to ale dlouho nevypadalo, že Sokol získá body za 
vítězství. V poločase prohrával 0:1, ale trenér Brynda dokázal ze 
svého mužstva ve druhé půli dostat  maximum a podruhé získat 
plný počet bodů.

Důležitá výhra mladšího dorostu
n TJ Lokomotiva Louny – HK Město Lovosice   26:25 (11:10)
LOUNY (jb) - Ve 12. kole 1. ligy mladšího dorostu, prvního v jarní 
části, v házené jsme přivítali soupeře z Lovosic. V tomto zápase bylo 
vidět, že naše družstvo ještě není úplně rozehrané. 

Stolní tenisté Černčic vedou OP 
LOUNY (lš,mk) - Celkem dva týdny odpočívali stolní tenisté 
od svých mistrovských zápasů. 15. kolo ale žádný překvapivý 
výsledek z hlediska favoritů nepřineslo. Vedoucí trojice získala 
poměrně snadno povinné body a tak stále vedou tabulku Černčice 
A s jednobodovým náskokem před Severem Žatec C a pěti body 
před Ročovem B. 
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Povinné body dorostenci vybojovali
n Lokomotiva  Louny – HC WENDY Mělník 35:23 (13:14)
LOUNY (jb) - V prvním jarním kole 2. ligy staršího dorostu ČR byli 
domácí hráči favoritem, neboť pořadí v tabulce po podzimní části 
ukazovalo zásadní rozdíl, když domácí tým byl na druhém místě 
a hosté na místě posledním.

Hokejbalisté drží naděje na play off
n SHK Louny – HBC Krupka 2:5 
LOUNY (lš, jš) – Lounští hokejbalisté podlehli i ve druhém jarním 
vystoupení, když na svém hřišti přivítali favorizovaný celek Krupky. 
Louny potřebují bodovat, neboť chtějí postoupit mezi nejlepších 
osm celků 2. NHL. 
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Na úvod vydřená výhra nad ambiciózní Chemičkou Ústí
n TJ Lokomotiva Louny – Chemička Ústí nad Labem 30:28 (16:14) 
LOUNY (jt) - Házenkáře lounské Lokomotivy čekala v úvodu 
jarní části Chemička Ústí, za kterou hrají i trenéři Lovosic Srba 
a Bojko. Lounští si přeložili utkání na neděli v naději, že budou 
hrát extraligisté Sochor, Vít a Miler, ale ti pro zranění nemohli 
nastoupit a tak paradoxně hosté byli v plné síle. 

Mládí kontra zkušenost. Ondra Havlovec se tentokrát proti 
Vojtovi Srbovi neprosadil.

Většinu hlavičkových soubojů vyhrávala nová posila z Plzně, Mi-
chal Smejkal, kterého sledují trenéři Bičovský s Chaloupkou.

Exligoví ladili na II.ligu. Jeden 
bojuje o postup, druhý o udržení
n FK Chmel Blšany – Vysočina Jihlava 0:0 (0:0)
BLŠANY (jt) - Zápas se hrál na druhém hřišti a na velmi těžkém 
terénu, který ještě více nasákl po předchozím dešti a sněhové 
přeháňce.
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