
strana 8                                                                                           14. března 2007                                                                               svobodný hlas

kam v okrese na fotbal

Přípravy nižších soutěží vrcholí... Na lounské 
umělé trávě se v nedělním popoledni střetla lounská rezerva s FK 
Slavoj Žatec. Žatečtí byli od začátku aktivnější a ve 20. minutě měli 
na kontě břevno, na které vytáhl technickou střelu brankář Loun. 
V úvodu druhého poločasu vstřelili první branku a čtvrt hodiny 
poté druhou. Trestuhodně nechali otevřenou obranu, čehož domácí 
dokonale využili a srovnali na konečných 2:2.  (jt)
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Hledá do svého týmu uchazeče na pozici

Referenta prodeje a odbytu do 
střediska STAVEBNIN v LOUNECH

Požadujeme : SŠ vzdělání stavebního,obchodního zaměření
 : Znalost práce na PC (MS Office,Word,Excel)
 : Flexibilitu, loajalitu, komunikační dovednosti,
 : Slušné vystupování a jednání se zákazníky
 : Zkušenost v oblasti obchodu a služeb vítána
 : Ochotu se dále vzdělávat a rozvíjet  
Nabízíme : Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející 

společnosti
 : Dobré pracovní i platové podmínky
 : Týmovou práci
 : Možnost odborného i kariérového růstu
V případě Vašeho zájmu zasílejte svůj životopis na adresu: 
edelman@vhv.cz , nebo faxem 415 655156

STAVEBNÍ 
FIRMA provádí:
- stavební a montážní práce
- zateplování rodinných domů
- sádrokartonářské práce, půdní 

vestavby atd.
- zednické práce všeho druhu
- bourací práce
- ruční výkopové práce, bazény 

atd.
Kontakt: J. Zlatník, Veltěže, tel.: 
724 311 750

Ve II. lize šachových družstev jel 
ŠK UNION Louny „A“ ke svému 
utkání do Děčína. Mužstvo svůj 
zápas v sestavě Louček, Mazá-
nek, Kolář, Nudčenko, Klakurka, 
Volek, Malec a Košťál s SK Děčín 
„A“ pouze zremizovalo 4:4 bodům, 
což zatím neřeší sestupovou situ-
aci lounských z II. ligy. Výsledky 
na jednotlivých šachovnicích: 
Havránek M. – Louček 0:1, 
Sejkora – Mazánek 1:0, Kánský 
– Kolář 0:1, Valeš – Nudčenko 
1:0, Janda – Klakurka 1:0, Klátil 
– Volek remis, Papay – Malec 0:1, 
Havránek T. – Košťál remis. 

ŠK UNION Louny „B“ hrál 
v domácím prostředí v krajském 
přeboru II. třídy s TJ Klášterec 
nad Ohří „A“ a zvítězil  5:3 bodům. 
Výsledky: Majerik – Císař remis, 
Brázda – Louda remis, Urban 
– Vyskočil 1:0, Bidovský – Wirkner 
0:1, Ulrych – Froněk 1:0, Novák 
– Horečný 1:0, Zrzavý – Marhan 
0:1, Fedor – Prchlík 1:0. 

Ladislav Jarina
Šachový klub UNION Louny

Začátek zápasu byl oboustran-
ně opatrný. Domácí však byli 
o poznání aktivnější, ale obrana 
Blšan pod vedením zkušeného 
Novotného pracovala spolehlivě. 
První vzrušení přišlo v 15. minutě, 
kdy po rychlé akci domácí vsítili 
první gól, ale postranní rozhodčí 
měl zvednutý praporek. O minutu 
později se na druhé straně dostal 
k míči v pokutovém území nepo-
krytý Jan Poláček, ale střela se mu 
nepovedla a šla hodně mimo. Za 
chvíli kopal Chmel rohový kop, ale 
Kožíškův pokus z hranice vápna 
byl zablokován. Trenér Jakubčovic 
pak netradičně brzo, ve 21. minutě, 
provedl první střídání.

Ve druhé polovině prvního po-
ločasu se dvakrát snažil prosadit 
Smejkal. Nejprve využil akci 
vymyšlenou Benkem ke slabé 
střele, podruhé se o kousek nedo-
stal k míči. Také Jakubčovice se 

tlačily dopředu, ale akce končily 
na spolehlivé obraně, a tak gólman 
Svoboda nebyl příliš v ohrožení 
a sbíral jen slabší pokusy. Vzrušu-
jící okamžiky přišly až těsně před 
přestávkou. Nejprve ve 43. minu-
tě měl šanci Poláček, když hlavou 
těsně minul. O minutu později se 
do podobné nebo ještě lepší šan-
ce dostal domácí Svatonský, ale 
naložil s ní stejně. Do kabin šli 
s lepší náladou domácí po brance 
ze samého závěru poločasu. Její 
autorem byl Novotný, když velmi 
nešťastně odhlavičkoval centr 
domácího kapitána Baránka. Za 
Svobodova záda.

Druhá půle začala tlakem 
Jakubčovic. Ty si vytvářely četné 
a místy i dost nebezpečné šance. 
Výsledkem tlaku bylo břevno, 
které nastřelili v 60. minutě zá-
pasu. Blšanští se obtížně bránili 
a pomáhali si i fauly. Žlutou kartu 

postupně obdrželi Krejčík, Benko 
a Loos. Trenér Bičovský na nepří-
znivý vývoj reagoval v 59. minutě, 
kdy poslal na hřiště Bogdanova na 
úkor Benka. 

Postupně se Chmelaři dostávali 
do útoku a vypracovávali si i šan-
ce. Velikou příležitost spálil v 68. 
minutě Kožíšek, kdy se z dobré 
pozice netrefil do branky. Tlak 
Blšan se pak stupňoval. Trenér 
Bičovský stáhnul Esequila Ro-
senda a nasadil Jedináka, poté 
ještě přišel na hřiště Šiml místo 
Pilaře. Chmel měl v závěru zápasu 
více ze hry, ale do vyložených šancí 
se nedostával. Nejvíce byl na hrotu 
vidět Smejkal, který využíval své 
výšky a dostával se k hlavičkám. Ty 
ale bohužel často branku Jakubčo-
vic jen míjely. Tlak v nastaveném 
času přinesl Blšanům několik 
rohových kopů, ale vytoužené 
vyrovnání nepřišlo. 

Fakta k utkání: 523 diváků, 
rozhodovali Paták – Szarowski, 
Vysloužil ŽK: Fischer – Krejčík, 
Benko, Loos

Branky: 45. Novotný (vlastní)
SESTAVA BLŠAN: Svoboda 

– Poláček, Novotný, Loos, Benko 
(59. Bogdanov), Zachariáš – Krej-
čík, Rosendo (76. Jedinák), Pilař 
(84. Šiml) – Kožíšek, Smejkal

Sokol vyhrál 4:2, když mužstvo 
konečně odehrálo zápas v nejkom-
pletnější možné sestavě.

Stále chybí opora zadních řad 
Franc a od minulého týdne Be-
lan. Ale jinak se již mužstvo dalo 
dohromady a to bylo pro nového 
trenéra Štádlíka velmi potěšující. 
V závěru to byl i výsledek utkání, 
když vyhrál Sokol, který již v prv-
ním poločase vedl 3:2. 

Hned v 6. minutě se trefil 
Zelinka, když chytře přehodil 
z velké dálky brankáře. Potom 
Sokol polevil a dorostenci se 
dostali dvěma brankami do 

vedení. Závěr prvního poločasu 
ale opět strhl vedení na stanu 
Sokolů. Během dvou minut díky 
Stanislavovi a Mullerovi bylo na 
straně účastníka KP vedení 3:2. 
Ve druhém poločase byl míč na 
kopačkách lepšího mužstva 
a tím byli hráči Domoušic. Po 
15-ti  minutách vstřelil Sachar 
čtvrtou branku a pojistil vedení 
svého mužstva. Za svoji aktivitu 
si mužstvo zasloužilo vstřelit další 
branky, ale zůstalo pouze u břevna 
a tyče.

Branky: Zelinka, Stanislav, 
Muller, Sachar.

Lounští hráči, i když se snažili, 
tak na rozjetou Duklu neměli a za 
21 minut prvního poločasu se jim 
povedlo vstřelit pouze 2 branky 
z odražených střel. To už byl stav 
utkání 15:2 a hosté měli za sebou 
oddechový čas z 5. minuty. Pokud 
nějaká střela prošla přes výbornou 
agresivní obranu Dukly, pak stál 
v brance skvěle chytající Rangl.

Ani druhý poločas nepřinesl 
žádnou zásadní změnu ve vývoji 
zápasu, Dukla si hrála co potřebo-
vala a lounským hráčům se začalo 
trochu dařit i střelecky. Přímou 
červenou kartu dostal lounský 
Krahulík za stažení pronikajícího 
hráče Dukly, což znamenalo další 
oslabení lounského týmu, takže na 

spojce si zahrál i Kotěšovec. Podle 
internetového zpravodaje došlo ke 
slovnímu napadení trenéra Duk-
ly, pana Faráře, ale ten při dotazu 
o ničem neví, takže toto nařčení je 
pouze fantazií některého z fandů 
Dukly.

V dalším kole čeká na lounské 
hráče TJ Sokol Bělá pod Bezdě-
zem. Utkání se hraje v Lounech 
v sobotu 17. března od 18 hodin. 
Jako předzápasy nejprve hraje 
mladší dorost 1. liga proti Nácho-
du od 14 hodin, od 16 hodin starší 
dorost 2. liga proti Liberci.

Sestava a Branky: Dedera, 
Brecko 7, Gruncl 1, Kerner, Zmat-
lík 2, Bittner 1, Šnajdar 4, Pragner 
1, Kotěšovec 4, Krahulík 2 

Od úvodního vhazování byli 
mladíci rychlejší než soupeř a vy-
vedla se i první početní výhoda. 
Po individuální akci vstřelil bran-
ku pro tento zápas nominovaný 
kapitán hostů Gebelt. Přesilovku 
ale dokázali využít i domácí Draci. 
Ti pak nestačili na rychlé mladíky 
a zastavovali jejich rychlé akce 
pouze za cenu potrestaných fau-
lů. Rozhodčí trestal i hosty a tak 
v 10. minutě zahříval trestnou 
lavici Vojtěchovský. Po odpykání 

trestu naskočil na led ve správný 
okamžik, kdy ho ideálně našel Kříž 
a hosté šli opět do vedení. Poté 
přišly nevyužité početní výhody. 
Mrzí především nezužitkovaná 
přesilovka 5 na 3, trvající téměř 
dvě minuty.

Do druhé třetiny vystřídal Turzu 
v brance junior Groh. Než si pořád-
ně sáhl na puk, inkasoval v rozmezí 
necelých 4 minut tři rychlé góly a za 
stavu 4:2 mířil zpět na střídačku. 
Šanci pak dostal další junior Char-

vát, který držel čisté konto až do 33. 
minuty, kdy dostali mladící další 
lekci z produktivity. Do té doby 
měli více ze hry, především díky 
nabídnutým početním i dvojná-
sobným výhodám. Ovšem scházel 
klid při zakončení. Ten měli domácí 
Draci a do konce druhé části zvýšili 
na 7:2, když předvedli jak se přesi-
lovky mají hrát. Využili tři. 

V úvodu třetí části přidali domá-
cí čtvrtou branku v početní výhodě 
a pak i další, tentokrát z brejku ve 
vlastním oslabení. Střelci Slo-
vanu se dostali opět ke slovu až 
za stavu 10:2, kdy ve 49. minutě 
snižoval Zetka. O minutu později 
dostali hosté šanci hrát dlouhou 

5minutovou přesilovku, po chvíli 
znásobenou dalším dvouminuto-
vým trestem pro domácí. Trojice 
domácích hráčů však využila chyby 
v rozehrávce a dokázala zvýšit na 
11:3. 

Nakonec ale protrhl střeleckou 
smůlu Žilík, který nejdříve snížil 
na 11:4 a poté byl na konci brej-
ku, když jeli tři hostující hráči na 
domácího gólmana. Žilík dorážel 
ukvapenou střelu Petrlíka a to byla 
také poslední branka sezóny 2006 
– 2007 v KP. 

Branky Loun 3.Gebelt, 13. 
Vojtěchovský, 49. Zetka, 56. a 59. 
Žilík. Vyloučení 17:10, využití 4:2, 
v oslabení 3:0

n II. liga
18.3. 10:30  Chmel Blšany 

– Vítkovice
n Krajský přebor

17.3. 15:00 Domoušice – Souš
18.3. 14:30 Blšany B – Vilémov 

v Libočanech

Odstoupení Brandova se promít-
lo do bodového souhrnu jednotli-
vých mužstev. Tak například Sokol 
Domoušice přišel o body za vysoké 
vítězství 6:1 a tím pádem mužstvo 
kleslo v tabulce na 14. místo s pou-
hými devíti body. Naopak Blšany 
B, které soupeři podlehly 2:3, mají 

o prohru méně. V součtu tak mají 
také devět bodů.

Mužstva našeho okresu jsou bo-
hužel největšími adepty na druhé 
sestupové místo. K nim je ještě po-
třeba počítat Litoměřice a Střekov, 
které dosud získaly o tři body více. 
S náskokem dvou bodů je nyní 

v tabulce na 13. místě Proboštov.
V jarní premiéře krajského 

přeboru měly Domoušice smůlu, 
když podlehly ve Štětí smolně 
brankou z penalty deset minut 
před koncem utkání. Mužstvo si 
zasloužilo minimálně bod, vždyť 
domácí celek nepustili do žádné 
šance. Jako všichni chtěli ukázat 
novému trenérovi Štádlíkovi, že 
mužstvo je skutečně kolektiv. 
Bojovali jeden za druhého, zá-
loha pomáhala obraně a z toho 
plynula její jistota a téměř nulové 

šance domácího celku. Ve druhém 
poločase měli hosté možnosti 
vyrovnat, ale když byl brankář 
překonaný, zastoupil ho obránce 
a vykopl míč z brankové čáry. 
I když Domoušice nebodovaly, 
tak tímto zodpovědným výkonem 
naznačily, že jaro by nemuselo 
znamenat sestup.

Nedařilo se ani blšanskému 
béčku, které prohrálo v Roudnici 
Litoměřicím těsně 1:0. Oba naši 
zástupci tak zůstávají na posled-
ních příčkách tabulky.

NOVINKY
Z VELETRHU
BRÝLÍ

O p t i k a  M e l í š e k
u Žatecké brány v Lounech

Tel.: 415 652 200
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šachy

Nešťastný vstup do jarní části II. Ligy. 
O utkání rozhodl vlastenec

Jakubčovice Fotbal – FK Chmel Blšany 1:0 (1:0)
FULNEK (mš, jt) - V zahajovacím utkání jarní části druhé ligy 
měl trenér Bičovský problémy se sestavou. Do obrany chyběli 
vykartovaní Rosa s Jamrichem. Brazilec Andrei na Moravu pro 
zranění ani neodjel, stejně jako Klasna. Premiéru si v blšanském 
dresu odbyl Argentinec Rosendo. V útoku ke Smejkalovi přidal 
Bičovský sice často kritizovaného, ale už osvědčeného Kožíška. 
Bogdanov měl zdravotní problémy, a tak ho kouč raději šetřil na 
lavičce. Domácí Jakubčovice, které hrají první a poslední sezonu ve 
druhé lize (licenci prodaly Dukle Praha), vedl bývalý hráč i trenér 
Blšan Günter Bittengel.

Poslední utkání v sezóně hráli převážně junioři
HC Draci Bílina – HC Slovan Louny  11:5 (1:2, 6:0, 4:3)

BÍLINA/LOUNY (lš,ls) - V posledním zápase letošního regionálního 
přeboru nastoupili v Bílině lounští hokejisté převážně s juniorskou 
sestavou. Ti dostali šanci změřit si síly s kvalitním soupeřem v rám-
ci přípravy na kvalifikaci o juniorskou ligu. Nejstarším hráčem na 
soupisce byl pak ve svých 25 letech útočník Daniel Štěpán.

KP v kopané bez Brandova, Dvě těsné prohry 
a poslední místa v tabulce

SK Mondi Packaging Štětí – Sokol Domoušice 1:0 (0:0) n FK Litoměřice – FK Chmel Blšany B 1:0 (0:0)
ÚSTÍ N.L./LOUNY (lš,mm) - Dlouho očekávaná zpráva se naplnila, 
celek FK Brandov vystoupil ze soutěže krajského přeboru v kopané. 
O tom, že Brandov ze soutěže vystoupí, se mluvilo již dost dlouho, 
ale pořád se nic nedělo. Až dva dny před zahájením soutěže přišel 
na krajský ČMFS dopis, který vše definitivně potvrdil. Důvodem 
jsou samozřejmě finance.

V improvizované sestavě bylo 
rozhodnuto po 20 minutách

HC Dukla Praha SCM – Lokomotiva Louny 36:22 (19:9)
PRAHA (jb, jt) - Na Duklu odjížděli lounští házenkáři doslova 
v troskách a trenér Miler měl na střídačce pouze dva hráče. Velká 
marodka způsobila ztrátu několika hráčů ze základu, takže se 
do zápasu nastupovalo v dost improvizované sestavě, což bylo 
vidět na vývoji zápasu.

Panenský Týnec získal 
Líšťanský pohár 

LÍŠŤANY (lš) - Zimní fotbalový turnaj skončil v Líšťanech šestým 
kolem. Byl velmi vyrovnaný a právě poslední kolo rozhodovalo 
o vítězi.

Generálka Domoušic se 
vydařila

Dorost Blšany – Sokol Domoušice 2:4 (2:3)
DOMOUŠICE (lš,ls) – Zahájí fotbalisté Sokola Domoušice KP 
v kopané stejně úspěšně, jako odehráli poslední přípravné utkání, 
které bylo součástí turnaje Apollo Cup? V posledním vystoupení 
hráli proti dorostu Blšan.

Potěšující byla pohoda kanonýrů 
mužstev, neboť v posledním kole 
padlo celkem 19 branek. Nejvíce 
jich vstřelily Postoloprty, ale na 
více jak druhé místo v celkovém 
pořadí nedosáhly. Celkové vítěz-
ství a pohár si odvezli fotbalisté 
Panenského Týnce, kteří v drama-
tickém utkání porazili Sokol Lipe-
nec 5:4. Lipenec dlouho odolával, 
neboť v případě vítězství měl ještě 
reálnou šanci na celkové vítězství. 
V poločase také vedl Lipenec 3:2. 
V rozhodující přestřelce se trefil 
Mazan, Pecinka a Vykouk. To 
znamenalo otočení stavu na 5:3 
pro Panenský Týnec a bez ohledu 
na vítězství Postoloprt pohár pro 
Týnec. Lipenec již jenom snižoval 
7 minut před koncem Mikovcem 
z penalty.

Ještě o jednu branku více padlo 
v utkání Líšťan a Postoloprt, když 

hosté vyhráli vysoko 7:3. Rozhod-
nuto již bylo v prvním poločase, 
který vyhrály Postoloprty 5:1. 

Pořadí turnaje: 1. Panenský Tý-
nec 26:12 11 bodů, 2. Postoloprty 
22:17 a 10 bodů, 3. Lipenec 18:13 
a 8 bodů a 4. místo patří Líšťanům 
se skóre 10:23 a 4 body.


