
strana 8                                                                                           21. března 2007                                                                               svobodný hlas

kam v okrese na fotbal

V krajském přeboru oba naše celky bodovaly… 
Tím úspěšnějším byly Domoušice, které si poměrně překvapivě 
poradily se Souší. Převahu z první půle proměnily ve dvě branky 
ze standardních situací, když zvlášť ta první biliárová trefa Holase 
byla vydařená. Podruhé se trefil Sachar. Druhý poločas hrála Souš 
v deseti a čelila nájezdům domácích jen s obtížemi. Ti nastřelili dvě 
tyče, ale byli to hosté, kteří snižovali z penalty. Domácí pak také 
z penalty Hanusem pečetili na konečných 3:1 (2:0) (foto z utká-
ní). Blšanské Béčko dokázalo v Libočanském azylu jen remizovat 
s Vilémovým 0:0 a zůstává zatím poslední v tabulce. Domoušice 
se posunuly o skóre před Střekov.  (jt)
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šachy
KLÁŠTEREC N.O. - V nástav-

bové části krajského přeboru III. 
třídy šachových družstev jel ŠK 
UNION Louny „D“ ke svému 
utkání do Klášterce. V sestavě 
Brázda, Zrzavý, Raška, Fedor 
a Jedlička svému soupeři TJ 
Klášterec nad Ohří „B“ podlehl 
2:3 bodům.

Ve stejné soutěži se lépe 
vedlo ŠK UNION Louny „C“, 
který hrál v domácím prostředí 
a v sestavě Vostřel, Novák Petr, 
Protiva, Šmatlák a Novák Michal 
zvítězil nad ŠK Merkur Kadaň „B“ 
poměrem 5:0.  

Ladislav Jarina

Do sestavy se vrátil na post le-
vého obránce Rosa a nahradil tak 
Benka. V záloze se objevil Argen-
tinec Rosendo. Utkání provázel od 
začátku silný vítr a jak poznamenal 
trenér hostí Alois Grussmann, míč 
nešel udržet na hřišti.

Švec z přímého kopu trefil tyč 
blšanské branky. Pak se přeci jen 
domácí proti silnému větru do-
stali několikrát do slibných šancí 
a ohrožovali Kellovu branku. Dvě 
příležitosti za sebou měj Smejkal, 
ale golman Vítkovic a vítr mu je 
zhatili. Střela Poláčka z otočky 
se otřela o vnější stranu tyče a ani 
Kožíšek se neprosadil, když dostal 
míč do vápna a pak se snažil sám 
zakončit. 

Druhý poločas začal ve stylu 
nakopávání a nepřesností na 
obou stranách. Na trávníku se 
něco začalo dít až po příchodu 
Brazilce Andreie da Silva, který 
po hodině hry střídal Bogdanova. 
Hned v první akci byl faulován 

Hromkovičem a jeho zákrok byl 
oceněn žlutou kartou. Z přímého 
kopu ale domácí nic nevytěžili. Pak 
ale přišla 64. minuta. Blšanský Ro-
sendo fauloval ve vápně Motyčku 
a byla z toho penalta. Tu kapitán 
Černý proměnil a všechny plány 
Blšan dostaly vážnou trhlinu. 

Chmel se nepoložil a do svého 
soupeře se pustil s ještě větší ver-
vou. Velmi blízko vyrovnání byl 
stoper Jiří Novotný, který se dostal 
před brankou Vítkovic k hlavičce 
a namířil míč do tyče. V 80. minutě 
se snažil o zakončení Kožíšek, ale 
přestřelil. Trenér Bičovský pak sáhl 
k poslednímu střídání, posílil ofen-
zivu když poslal na hřiště Šimla 
místo Zachariáše. A za malou 
chvíli už se Chmel radoval z vy-
rovnání! Právě po Šimlově centru 
z levé straně využil svou výškovou 
převahu Smejkal a hlavou překo-
nal gólmana Vítkovic.

V samotném závěru se pak Blša-
ny mocně snažily o strhnutí vedení 

na svou stranu. Nejblíže k tomu byl 
v 88. minutě Tomáš Pilař, který se 
elegantně zbavil vítkovického 
obránce, uvolnil se a ocitl se sám 
před gólmanem hostů. Bohužel 
zamířil těsně vedle branky. Po 
této neproměněné akci už se nic 
nestalo, hosté nakonec odvezly 
cenný bod. 

„Kdyby se to dneska počítalo 
na body jako gymnastika nebo 
krasobruslení, tak jsme vyhráli. 
Zase jsme chybou nabídli soupeři 
vedení, pak to horko těžko dohá-
níme,“ prohlásil trenér Bičovský. 
Blšany teď čeká sobotní zápas 
v Třinci, ve kterém půjde o udrže-
ní kontaktu.

Fakta o utkání: 533 diváků, 
rozhodovali Kovařík – Pokorný, 
Uriáš, ŽK: Bogdanov, Rosendo 
– Hromkovič, Kello

BRANKY: 84.Smejkal – 64.Čer-
ný (pen.)

Sestava: Svoboda – Rosendo, 
Zachariáš (82.Šiml), Novotný, 
Rosa – Bogdanov (62.Andrei), 
Pilař, Poláček (67.Jedinák), Krej-
čík – Kožíšek, Smejkal

Od samého začátku se oba celky 
přetahovaly o vedení. Hosté byli 
tím šťastnějším, když se domá-
cím celých 10 minut nepodařilo 

vstřelit branku a tak šli do šaten 
s jednobrankovým náskokem. 
Jako první se až ve třetí minutě 
trefil Šilhánek. Pak však přišla 

zbytečná vyloučení, kdy chvílemi 
měli hosté o dva muže v poli více 
a trestali. V 16. minutě byl stav již 
17:22 a zdálo se být rozhodnuto. 
Lokomotiva začala plnit pokyny 
trenéra Milera a agresivní obra-
nou zastavila nápor Bělé. Vrátila 
se do zápasu a v končící 26. minutě 
Brecko rovnal na 25:25.

Drama vrcholilo a 70 diváků 
hnalo domácí do boje. Hostům se 
podařilo za přispění rozhodčích 
opět odskočit na rozdíl branky. Za-
čala poslední minuta zápasu, hosté 
navíc hráli po faulu svého nejlep-
šího hráče Švece v posledních 30 
vteřinách v oslabení. Domácímu 
týmu se však bohužel přes veš-
kerou snahu nepodařilo vyrovnat 
a poslední střelu Šilhánka brankař 
hostí zlikvidovat. 

K dalšímu důležitému utkání 
jede Lokomotiva 25. března do 
Chodova.

Sestava a střelci: Dedera, Ker-
ner, Kotěšovec 2, Šilhánek 6, Klou-
ček 3, Krahulík, Zmatlík, Bittner 5, 
Moscato, Brecko 2, Šnajdar, Pehr 
2, Havlovec 6, Gruncl.

n 1.A třída
24. března 12:00 Dobroměřice 
– Ledvice
25. března 15:00 Louny – Čern-
čice
n 1.B třída
24. března 15:00 Postoloprty 
– Meziboří
Krásný Dvůr – Spořice
n Okresní přebor
24. března Slavětín – Ročov
Kryry – Zeměchy
Černice B – Louny B
V.Černoc – Lenešice
Cítoliby – Blatno
Chlumčany – Peruc
25. března Tuchořice B – Lu-
benec
Začátky v 15:00

Mšené Lázně byl soupeř lehčí 
nejenom proto, že hraje 1.B tří-
du. Louny nenastoupily v úplné 
sestavě a první poločas vyhrály jen 
těsně 1:0. Ve druhém poločase ale 
rozehrálo mužstvo vynikající před-
stavení, v kterém hlavní roli hrál  
Karel Hasil. Ten vstřelil 4 branky 
a byl hlavním režisérem vysoké 
výhry Loun. Hosté až v závěru 
zkorigovali penaltou a druhou 
branku vstřelili díky nepozornosti 
obrany. Hosté využili malé domů 
jako nahrávku na góla.

V neděli 18. března nastoupily 
Louny k poslednímu přípravné-
mu utkání proti Chlumci, který 
hraje stejnou soutěž.  První po-
ločas nepatřil k těm lepším v po-
dání domácího celku. Nejprve se 
Louny dostaly do vedení ve 14. 
minutě brankou Hasila, který vy-
užil vyražené tvrdé střely po akci 
V. Suchého. Dobíhající Hasil již 
věděl, co s míčem před prázdnou 
„zívající brankou“. Další minuty 
ale nebyly z pohledu domácích 
vydařené a bylo štěstí, že se hos-

tům nepodařilo vyrovnat. Šance 
si vytvořili.

Naopak druhý poločas, asi po 
důrazné domluvě v kabině, se 
stal velmi zajímavým především 
díky zlepšené hře celého loun-
ského mužstva. V 50. minutě 
přišel nádherný pas Kubisky na 
Knotka. Ten efektně narazil J. Su-
chému a stále zlepšující se Louny 
vedly 2:0. I v dalších minutách se 
hra dařila a Louny stále ohrožo-
valy branku hostů. Zaslouženě 
ještě přidaly třetí úspěch, když po 
trestném kopu Knotka se prosadil 
V. Suchý.

Trenér Petr Jantoš byl po utká-
ní spokojen s druhým poločasem, 
když  hru svých svěřenců chválil. 
Naopak v první půli především 
obrana měla okénka, která by 
v mistrovských utkáních mohla 
znamenat ztrátu bodů. Mužstvo 
má týden na to, aby obranu 
doladilo, neboť útok s výborně 
střelecky disponovaným Hasi-
lem znamená pro Louny velkou 
údernou sílu.

Vše se začalo pro domácí vyvíjet 
daleko lépe po prvním ohrožení ve 
velkém vápně, když došlo k faulu 
a Klíč proměnil nařízený pokuto-
vý kop. Touto brankou se Slavoj 
zklidnil, ovšem došlo k chybě při 
obranném zákroku a Holák vy-
rovnal.  Domácí začali lépe bránit 
a snažili se o rychlé protiútoky. 
Z těchto brejků hrozilo hostům 
veliké nebezpečí, ale jenom smůla 
nedovolila domácím zvýšit skóre. 

Až v závěru poločasu dostal domá-
cí celek do vedení Bauchner, když 
v tuto chvíli mohlo být skóre klidně 
již 5:1. Toho se diváci dočkali až 
v závěru utkání.

Do druhého poločasu nastoupil 
Žatec výborně a hned po dvou mi-
nutách vedl již 3:1. Dvacet minut 
před koncem vstřelil Klíč druhou 
branku v utkání a zvyšoval již 
na 4:1. Nádherná byla poslední 
pátá branka, když si Klíč dokázal 

zpracovat poměrně těžký míč 
a obloučkem přehodil vybíhající-
ho gólmana. 

Výkon Tuchořic byl zklamáním 
a i když měly více ze hry, šance 
proměňovali domácí hráči a svého 
soupeře doslova rozstříleli. Možná 
bude v mistrovských zápasech vše 
jinak a Tuchořice budou úspěšné. 
K tomu ale budou potřebovat 
výrazně zlepšit útok a jeho pro-
duktivitu.

Rozhodčí: Hofmann. Branky: 
Klíč 3, Kouba, Bauchner – Holák. 

Střelci uzavřeli 
9. ročník 

VC UNITOPu
LOUNY (kb) - Sportovní střelci 
SKP UNITOP Louny zakončili 
v neděli 4. března finálovým 
závodem 9. ročník Velké ceny 
UNITOPu Louny v olympijské 
disciplíně vzduchová pistole. 
Finálové kolo proběhlo opět na 
ZŠ Školní 2426 Louny. 

První místo vybojoval Tomáš 
Trnka s velice kvalitním nástřelem 
577 bodů. Celkové první místo 
obhájil Josef Jeremiáš a opět tak 
dokázal, že je nejen výborným 
trenérem, ale též vynikajícím 
střelcem. Ceny nejlepším předal 
předseda SKP UNITOP Louny 
pan Radek Štefl, asistovala mu 
Jana 

Brabcová. Tato nejúspěšnější 
střelkyně se klání nezúčastnila 
nejprve kvůli reprezentačním 
povinnostem, nyní si léčí dlou-
hodobé zranění a tak se ujala 
alespoň role hostesky při deko-
rování vítězů. 

Vítězové VC UNITOPu, 9. 
ročník, 4. kolo: VzPi 60 - muži, 
junioři: 1. Trnka Tomáš (SSK 
DUEL Praha) nástřel 577bodů. 
VzPi 40 - ženy, juniorky, dorost: 
1. Nosová Martina (SSK Duch-
cov) 348 bodů. elkové výsledky 
9. ročníku Velké ceny UNITOPu 
Louny: VzPi 60 - muži, junioři: 1. 
Jeremiáš Josef (SSK Žatec) celko-
vý započítaný nástřel 1720 bodů. 
VzPi 40 - ženy, juniorky, dorost: 1. 
Nosová Martina (SSK Duchcov) 
1072 body.

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114

Vaše obchodní 
příležitost!
Chcete rozdávat zdraví 
a zároveň se s každým 

klientem blížit ke svému cíli?

Překonejte obavy 
a zavolejte: 602 377 389.

Vydrží lounským vítězná 
cesta i na mistrovská utkání?

FK Louny – Mšené Lázně 7:2 (1:0) n FK Louny 
– Chlumec 3:0 (1:0)

LOUNY (lš, mm) – V posledních dvou přípravných utkáních fotba-
listé FK Louny pokračovali v úspěšné přípravě na jarní boje o postup 
z 1. A třídy do krajského přeboru. Utkání s Mšenými Lázněmi se 
hrálo ještě na umělé trávě, ale druhé utkání 18. března se hrálo již 
na hlavním hřišti. Fotbalisté si tak konečně mohli vyzkoušet zelený 
pažit a vžít se týden před zahájením do atmosféry mistrovských 
utkání. 

Jan Poláček si prorazil cestu přes vítkovického Valáška, kterému spěchá na pomoc Švec.
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Domácí remíza s Vítkovicemi je 
v honu za záchranu další ztrátou

FK Chmel Blšany – FC Vítkovice 1:1 (0:0)
BLŠANY (jt, mš) - První jarní domácí zápas byl pro Chmel velice 
důležitý. Jedenáctý tým tabulky z Vítkovic bylo třeba porazit, aby 
se Blšany udržely v kontaktu se zbytkem týmů z konce tabulky.

Dramatický zápas probudil halu, 
na body to ale nestačilo

Lokomotiva Louny – TJ Sokol Bělá pod Bezdězem 26 : 27 (11 : 12)
LOUNY (jt) - Sobota patřila házené a podvečerním vrcholem bylo 
utkání s vedoucím celkem II. ligy, Sokolem Bělá pod Bezdězem. Do 
sestavy se vrátil po delší době Petr Klouček a také Pavel Pér, který 
se objevil nakrátko v Lounech. Na podzim sehrála Lokomotiva 
poměrně vyrovnané utkání. Stejné to bylo i tentokrát. 

Jirka Brecko se prodral mezi Stachem s Hrubým a poslal míč 
do branky Bělé.
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Tuchořice  podlehly v Žatci, Klíč vstřelil hattrick 
Slavoj Žatec – Sokol Tuchořice 5:1 (2:1)

ŽATEC (lš, mm) - Tuchořice nepřijely do Žatce prohrát a také v úvodu 
domácí celek pěkně proháněly. Slavoj hraje o třídu níž. 

KAMENICTVÍ „U Krupičků“ v. o. s. Postoloprty
Oznamujeme zákazníkům, kteří mají zájem navštívit naši provozovnu, že 
od 1. března 2007 jsme přestěhovali kamenickou dílnu do nového objektu. 
Hala v areálu ul. Dvořákova 681, Postoloprty za autobazarem. Po 15:00 hod. 
Smetanova 332 proti hasičské zbrojnici. 
Dílna Postoloprty
Po-Pá 6:30 - 15:00
St: 6:30 - 18:00
415 783 390
777 008 425, 777 008 436

Kancelář Louny
Po, St: 8:00 - 17:00
415 652 170
777 008 435

Privát: 
Cítoliby
Májová 283
415 691 201
777 008 435


