
KP: 14. dubna  Sokol Domoušice 
– Jiskra Modrá v 16:30
1.A třída: 14. dubna  Tuchořice 
– Duchcov
15. dubna Černčice – Ledvice 
od 16:30
1.B třída: 14. dubna  Žatec 
– Souš B, Podbořany – Meziboří 
od 16:30
OP: 14. dubna Cítoliby –  Tucho-
řice B, Chlumčany – Velká Černoc, 
Peruc – Černčice B, Blatno – Kry-
ry, Lenešice – Slavětín, Zeměchy 
– Ročov
15. dubna Louny B – Lubenec 
vše od 16:30 
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kam v okrese na fotbal

Nedělním šlágrem kola bylo 
pro naše fanoušky utkání Loun 
s Tuchořicemi. Domácí FK chtěl 
odčinit výpadek z posledního 

kola a dohnat bodovou ztrátu. To 
se jim dařilo a do šaten šli s jed-
nobrankovým vedením, když se 
z dobrých 30 m trefil Václav Su-

chý. Ve druhé části zamkli domá-
cí tuchořické před jejich brankou 

a pilně ji ostřelovali, bohužel však 
bez efektu.

Po čtvrthodině jejich tlak ochabl 
a řadou nepřesností v rozehrávce 
poskytli hostům šance z brejků. 
Tuchořice rozehrály roh a Michal 
Plánička pěknou střelou mezi 
bezradnými obránci, kteří navíc 
clonili brankaři, srovnal v 75. 
minutě na 1:1. Ani poté se však 

domácí neprobudili a ještě mohli 
inkasovat. 

Rozhodčí nastavil 3 minuty 
a Lounští se přeci jen natlačili do 
šestnáctky soupeře. Jedna akce 
následovala za druhou a snaha 
byla korunována brankou Martina 
Knotka. Okamžitě po rozehrání byl 
zápas ukončen. Louny tak získaly 
potřebné 3 body a po zaváhání Ol-
dřichova v Ledvicích 1:0 se bodově 
dotáhly.

POSTOLOPRTY (jt) - V pří-
jemném slunečném sobotním 
odpoledni se v 1.B třídě utkal 
v Postoloprtech domácí FK se 
Sokoly z Bečova. První poločas 
končil spravedlivou remízou 1:1, 
když za domácí skóroval David 
Svoboda. Po přestávce ale měli 
více ze hry Bečovští a jeden jejich 
útok střídal druhý. Obrana domá-
cích se hodně zapotila a útočníci 
se jen zřídka dostávali do šancí. 
Staré známé nedáš – dostaneš, se 

potvrdilo a spíše šťastnou brankou 
strhli Postoloprtští po střele Jiří-
ho Berty vítězství na svou stranu. 
Hosté se pět minut před koncem 
oslabili po druhé žluté o jednoho 
muže v poli a jejich marné snahy 
o vyrovnání končily v rukou do-
mácího gólmana. Postoloprty tak 
i nadále drží třetí příčku.

Krásný Dvůr podlehl doma 
Slavoji Žatec 0:3 a Podbořany 
nechaly body v Kopistech po 
prohře 2:1.

LOUNY (r) - V pondělí 2. dubna 
proběhlo na radnici v Lounech 
důležité jednání, za účasti staros-
ty města Jana Kernera, ředitele 
her Zdeňka Kubce, předsedy 
ČBA Petra Ditricha a zástupců 
pořádajícího oddílu Lokomotiva 
Louny Petra Minaříka a Miloše 
Kříže.

Na programu bylo upřesnění 
pravomocí a odpovědností jed-
notlivých účastníků. Stav příprav 
baseballového turnaje byl hodno-
cen velmi vysoko. Turnaj proběh-
ne podle plánu na dvou hřištích, 
které připraví za podpory města 
pořádající oddíl. Starosta města 
Louny Jan Kerner vylosoval celý 

turnaj, symbolicky jako první tým 
vytáhl z osudí obhájce titulu Olo-
moucký kraj, a pozval všechny do 
Loun, speciálně na první letní den 
21. června, kdy od 13:30 proběhne 
slavnostní zahájení a poté budou 
rozehrány čtvrtfinálové zápasy.

Ředitelem turnaje byl jmenován 
pan Miloš Kříž.

Družstvo bylo kompletní, včetně 
uzdraveného Zachariáše. V zá-
kladní sestavě se však překvapivě 
neobjevil Kožíšek.

Utkání nezačalo z pohledu Blšan 
příliš šťastně. Již ve třetí minutě 
musel Svoboda v brance zachra-
ňovat po dorážce Jirouše a to se 
ještě hosté dožadovali penalty za 
stažení Klesy Poláčkem. Po pěti 
minutách si ale právě Klesa vše 
vynahradil. Ve středu pole přišel 
o míč Pilař, Podrazký prodloužil 
na Klesu a ten nedal Svobodovi 
šanci, 0:1. 

Pak však hosté ukolébáni snad-
ným a rychlým vedením polevili 
a Blšanští se pokoušeli prosadit. 
Jejich akce ale postrádaly přes-
nost nebo jim chyběl kousek štěstí. 
V 15. minutě poslal příliš dlouhý 
pas Smejkal na Bogdanova, ale 
ten se k míči dostal později než 
Švenger. Ten o něco později spíše 
instinktivně vyrazil špičkou slabý 
pokus Jedináka. Po půlhodině 
hry kopaly Blšany rohový kop 
a do slibné šance se dostal Rosa. 
Skončil však na zemi se zraněním 
a míč minul čáslavskou branku. 
Jediným vzrušením v pokutovém 

území před Švengerem tak byla 
ropucha, kterou  gólman odchytil 
a odnesl do bezpečí. Do konce 
první půle se Chmel doslova pro-
trápil.

O přestávce sáhl trenér Bičovský 
ke střídání. Loose nahradil Argen-
tinec Rosendo. Jako první se po-
kusil změnit stav všudypřítomný 
Bogdanov, když na čáslavskou 
branku tvrdě vystřelil a jeho pokus 
s obtížemi výborný Švenger vytáhl 
nad břevno. To svítila na tabuli 47. 
minuta.

Trenér Bičovský  posílil ofenzi-
vu nasazením Kožíška. Tlak Blšan 
se zvyšoval. Úsilí korunoval v 66. 
minutě Michal Smejkal, který 
vyrovnal na 1:1, když proměnil 
centr Pilaře. O dvě minuty později 
přihrál Kožíšek do běhu Rosendovi 
a ten tvrdou přesnou střelou poslal 
Chmel do vedení 2:1!

Pak už domácí mohli jen kont-
rolovat hru. Nebyli pasivní, právě 
naopak, ale už se nehnuli dopředu. 
Zaskočená Čáslav nevěděla, co 
hrát a pokud se sporadicky její 
útočníci dostali před domácí bran-
ku, pak jejich pokusy s přehledem 
vyřešil Svoboda. 

Trenér Bičovský tak mohl být 
po utkání spokojen: “Vyhrát dvě 
utkání za sebou je těžké. V 9. 
minutě jsme mohli prohrávat 3:
0 a klidně to zabalit. Vyšlo nám 
ale střídání. Klíčovým hráčem 
byl Pilař. Přes chyby, které udě-
lá, je nenahraditelný, jak dává 
hře myšlenku a rozdává míče.“ 
Své zklamání neskrýval bývalý 
hráč Blšan a trenér Čáslavi Luboš 
Zákostelský: „Jsem velmi rozča-
rován z výkonu našich hráčů, kteří 
neodvedli maximum v 90 minu-
tách. Naším nejlepším hráčem 
byl Švenger, kterého nepodržela 
obrana. Mužstvo po vydařeném 
úvodu pustilo utkání a už se do 
něj nevrátilo.“

Chmel i přes zisk tří bodů 
zůstává vzhledem k výsledkům 
předposlední, ale střed tabulky je 
již na dohled. Dalším soupeřem 
budou v neděli Bohemians 1905, 
na které to Chmelaři umí.

Fakta o utkání: 721 diváků, 
rozhodčí: Štěrba – Teuber, Bílek. 
ŽK: Zachariáš, Jedinák – Haniak, 
Klesa, Broschinský. Branky: 66. 
Smejkal, 68. Rosendo – 8. Klesa

SESTAVA BLŠAN: Svoboda 
– Milan Zachariáš, Novotný, 
Poláček, Rosa – Loos (46. Ro-
sendo), Pilař, Jedinák, Krejčík 
(59. Kožíšek) – Bogdanov (90. 
Šiml), Smejkal

Dorost Chmelu 
jednou nohou v lize

BLŠANY (jt) - Veledůležité 
utkání jara měl před sebou Bl-
šanský dorost. Jejich soupeřem 
byl celek Ústí nad Labem, který jim 
jako jediný dokázal na podzim vzít 
body. Domácí se na nedělní utkání 
připravili a nenechali nic náhodě. 
V sestavě nastoupili i hráči z Áčka 
– Jakub Süsser, brazilec Andrei 
da Silva a Vojta Trup. Na nepříliš 
dobrém terénu hřiště č. 2 se hosté 
nedokázali prosadit a tak stříleli 
pouze domácí. Ve 13. a 40. minutě 
Trup v závěru poločasu do vlastní 
sítě nešťastně usměrnil trestňák 
Andrei a výsledek pečetil v 85. 
minutě Lesniak.

Po tomto utkání již mají blšanští 
dorostenci pětibodový náskok prá-
vě na Ústí a mohou tak pomýšlet 
na postup do divize České fotba-
lové ligy.

Hokejbalisté 
postupují do play 

off ze 6. místa
SHK Louny – CSKA 
Karlovy Vary B 8:2

LOUNY (lš) – Před týdnem 
si lounští hokejbalisté pojistili 
postup do play off v utkání s po-
sledním týmem II. NHL. Lounští 
deklasovali ve svém posledním vy-
stoupení v základní části soutěže 
celek Karlových Varů osmibran-
kovým přídělem, když mužstvo 
podalo vyrovnaný výkon ve všech 
řadách a pojistilo si šesté místo 
v základní části soutěže.

Největší devizou současného 
mužstva je vyrovnanost a na druhé 
straně k tomu ještě výborné indi-
viduální výkony Svatopolského, 
který v tomto střetnutí byl celkem 
u pěti branek. Tři sám vstřelil a na 
další dvě nahrál.

Do dalších bojů jde mužstvo ze 
šestého místa na HBC Bazzy Dě-
čín. Mužstvo si do dalších bojů věří 
a nemá strach z žádného týmu ve 
vyšších patrech tabulky. Při sou-
časné výkonnosti mužstva se může 
stát, že porazí některý z celků ve 
vyšších patrech II. národní hoke-
jové ligy.

Za dorostenecký tým startoval 
ostřílený závodník Marek Strán-
ský, dále Robert Vitrmajer, Tereza 
Kubíčková a Andrea Korbelová. 
Velmi dobře zabojovali a získali 
v druhém kole stříbrné medaile. 
První skončili závodníci z Prahy 
a třetí z Neratovic. Jan Steklý 
startoval v kategorii seniorské 
a se svým týmem tuto kategorii 
vyhrál. Systém soutěžení je 
takový, že mezi sebou zápasí 
smíšená pětičlenná družstva, 
každý s každým, a to vždy dva 

zápasy mužů v kumite, jeden 
v kata a jeden v kumite a kata 
žen. Bodováno je jak vítězství, 
tak i remíza, o výsledku pak roz-
hoduje celkové skóre.

„Druhé kolo Národní ligy bylo 
pro náš závodní tým další velmi 
dobrou zkušeností na poli sou-
těžním. Nyní se již připravujeme 
na Národní pohár mládeže, Kraj-
ský přebor a v neposlední řadě na 
Mistrovství Evropy, které se letos 
bude konat ve Slovinsku,“ uvedl 
Jan Steklý.

Výchova mladého střelce není 
jednoduchá, děti pochopitelně 
nebaví teorie, chtějí hlavně stří-
let a trenér to má brát v úvahu. 
Přitom se musí snažit, aby mladí 
nepochytili špatné návyky, které 
by jim později kazily úspěšnou 
střelbu. Začínající střelec se totiž 
musí naučit správně mířit, spouš-
tět, dýchat, držet zbraň, zaujmout 
polohu ke střelbě. To vše je třeba 
provádět přesně. Žádný střelec 
nemůže všechny tyto činnosti 
současně vědomě kontrolovat. 
Zejména to platí pro nejmladší. 
Se stoupající výkonností stoupají 
i nároky na tréninkové vybavení 
a to i v případě, že nadějný střelec 
je na základě svých výkonů zařazen 
do Sportovního centra mládeže, 
případně do reprezentace. 

Reprezentantka Jana Brabcová 
se mohla kvalitně připravovat na 
mistrovství světa, kde se střílelo 
na nejmodernější elektronické 
terče se světelnou signalizací, 
jen díky svému otci, který zajistil 
terčové zařízení se světelnou 
signalizací pro trénink sportovní 

pistole SP30+30. Pořízení elek-
tronické vyhodnocovací zařízení 
pro střelbu ze vzduchové pistole 
se pro svoji finanční náročnost 
neobejde bez sponzorů, kteří se 
však pro toto sportovní odvětví 
jen velmi obtížně shánějí. 

Cílem střeleckého klubu není 
přímo výchova špičkových střel-
ců, smyslem činnosti je zajistit 
dětem rozumně strávený čas 
v dobrém kolektivu a rozvíjet jejich 
trpělivost, soustředění, důvěru ve 
vlastní schopnosti. Pokud však 
mladého střelce jeho sport sku-
tečně baví a je ochoten na sobě 
tvrdě pracovat, má v klubu naději 
vypracovat se pod vedením trenéra 
Josefa Jeremiáše až mezi mladou 
nadějnou českou střeleckou re-
prezentaci. 

Všichni, kdo máte o sportovní 
střelbu zájem, můžete přijít na 
základní tréninky. Ty probíhají 
v tělocvičně ZŠ 28. října, Louny 
vždy v úterý od 17:00. Informace 
lze získat i u trenéra na tel. čísle 
737 715 893.

Karel Brabec

Velkou šanci Bogdanova zmařil na hranici velkého vápna Gross.
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Pouhé dvě minuty rozhodly o tom, 
že body zůstaly v Blšanech

FK Chmel Blšany – FC Zenit Čáslav 2:1 (0:1)
BLŠANY (jt) - Blšany nutně potřebovaly vyhrát i druhý domácí 
zápas v řadě. Čáslav, která zatím na jaře plně bodovala, také chtě-
la bodovat a upevnit si pozici ve středu tabulky. Utkání to bylo pro 
obě mužstva těžké a s dobrým koncem pro domácí, když  trenéru 
Bičovskému   opět vyšlo střídání.

Baseballový turnaj Olympiáda dětí 
a mládeže 2007 rozlosován
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Louny zachraňovaly utkání tři minuty po dvanácté
Středohor Dobroměřice – FK Slovan Jirkov 3:0 (2:0), FK Litvínov B - SK Černčice 1:0 (1:0), FK Louny – Sokol Tuchořice 2:1 (1:0)

LOUNY (jt) - O velikonočním víkendu pokračovala 18. kolem 1.A 
třída. V sobotních utkáních přivítaly Dobroměřice na svém hřišti 
Jirkov. Jirkovští se jen horko těžko dostávali na polovinu soupeře 
a pokud se dostali k míči, pak jej snadno odevzdávali. Domácí 
si tak bez větších problémů vytvořili řadu šancí, z nichž vytěžili 
v prvním poločase dvě branky. Tu třetí přidali po změně stran. 
V dalším utkání podlehly Černčice na hřišti třetího celku tabulky, 
Litvínova B, 1:0.

V samotném závěru utkání se v Lounech bojovalo o každý míč 
a každý kousek hřiště.

Hráči Jirkova se v Dobroměřicích jen těžko dostávali k míči.

Máte-li zájem o sportovní 
střelbu, přijďte mezi nás

LOUNY - Při střeleckém klubu SKP UNITOP Louny působí skupina 
mladých sportovních střelců, kteří vstřebávají pod vedením trenéra 
Josefa Jeremiáše základní taje sportovní střelby. Postupně se vě-
nují vzduchové pistoli, jejíž zvládnutí je předpokladem pro trénink 
dalších pistolových disciplín. Pro ty zdatné zajišťuje klub účast na 
závodech, v případě dobrých výsledků i na Mistrovství ČR. 
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Daniel Zíbrt se musel hodně snažit, aby zastavil lavinu 
bečevských útoků.

Postoloprty odrazily nápor 
a šťastně vyhrály
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Jan Steklý se svým týmem opět 
zlatý v Národní lize družstev

NERATOVICE (js) - V druhém předposledním kole Národní ligy 
JKA karate nemohli chybět borci z Karate klubu Jan Steklý. Star-
tovalo se ve dvou kategoriích a to v dorostu a v seniorech. 

Vpravo
Robert Vitmajer


