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kam v okrese na fotbal
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Chmel držel naději na pro-
dloužení série dobrých výsledků 
jen v prvním poločase.. Po změně 
stran ale kralovali Slezané a zá-
pas dokonale otočili. 

Hned v 7. minutě musel od-
stoupit pro zranění Pilař a na 
jeho místo přišel Krejčík. Ve 14. 
minutě neúspěšně zahrozil z dál-
ky Rosendo. Po obrovské chybě 
domácích v 17. minutě vyrazil 
Bogdanov do brejku, ale situaci 
vyřešili Pejša s Kovaříkem. Vzá-
pětí obral obranu Blšan o míč 
Janoviak,  našel před brankou 
Sluku, ale ten branku netrefil. 
Za faul na aktivního Partyše do-
stal ve 25.minutě Novotný žlutou 
kartu. Dopředu se pak vydal do-
mácí Kiša, přihrál  Partyšovi, ale 
jeho střílený centr obrana hostí 
zachytila. Následný protiútok 
byl zblokován na roh. Antonín 
Rosa vyskočil ve vápně nejvýš a 
poslal Blšany do vedení 1:0. Ve 
30 minutě utkání poslal balon 
do pokutového území Barteska 
a hlavičku Janoviaka brankář 
Svoboda s námahou vytáhl 
nad branku. Následně obrana 

Chmelu poslala míč na hranici 
pokutového území. Tam si jej 
doběhl Partyš a tvrdě vystřelil. 
Jeho skákavou ránu brankář 
Svoboda kryl.

Těsně před koncem poločasu 
minul na hranici pokutového 
území Mezlík míč, když stál pro-
ti prázdné brance Blšan..Přímý 
kop rozehrál na konci poločasu 
z pravé strany Partyš. Jeho centr 
líznul hlavou v pokutovém území 
Janoviak a míč proletěl těsně ko-
lem levé tyče hostí. 

Do druhé půle vletěli domácí 
s daleko větší chutí. Barteska ve 
48.minutě rozehrál přímý kop, 
ke kterému se dostal Zapletal, 
lehce míč tečoval a ten skončil v 
síti branky Svobody- vyrovnáno. 
Blšany byly  pod silným tlakem.V 
53.minutě kryl gólman Svoboda 
střelu Kozáka. V 57.minutě chy-
boval Novotný, jeho přihrávku 
srazil hostující hráč a založil 
rychlý protiútok, který skončil 
až brankou v Blšanské síti, zá-
věrečnou střelu po zemi zvládl 
Kozák.

Špatně hrající Novotný se pak 

nechal obehrát domácím Ko-
zákem a nechal ho nebezpečně 
vystřelit, naštěstí míč letěl mimo  
branku. Trenér Bičovský  stáhl 
Rosenda a nasadil Brazilce 
Andreie. O chvíli později ještě 
přišel na hřiště Loos za Bogda-
nova. Blšany se vymanily z tlaku 
a začali hrát vyrovnané utkání. 
Chmel mohl v závěru i vyrov-
nat, když se dobrým střeleckým 
pokusem prezentoval Andrei. V 
nastaveném čase korunoval svůj 
tragický výkon v zápase Novotný, 
Půda mu nasadil jesličky a vstřelil 
poslední gól zápasu na 3:1. 

Na reparát budou mít Chmelaři 
čas do neděle, kdy hostí Hradec 
Králové.

Fakta o utkání: BRANKY: 
48.Zapletal, 57.Kozák, 92.Půda 
– 29.Rosa

ROZHODČÍ: Hrubeš – Wilc-
zek, Košec.

ŽK: Zapletal , Halaška – Krej-
čík, Andrei, Rosa, Novotný  DI-
VÁCI: 2725

SESTAVA BLŠAN: Svoboda 
– Rosa, Jamrich, Novotný, Za-
chariáš – Rosendo (64.Andrei), 
Jedinák, Bogdanov (79.Loos), 
Pilař (7.Krejčík) – Smejkal, 
Kožíšek

Louny hostovaly jako vedoucí 
celek tabulky na hřišti 9. celku. 
Po prvním poločase to vůbec 

nevypadalo dobře. Domácí ved-
li brankou Kříže a chtěli favorita 
o body připravit. Ve druhé půli 
ale Louny prokázaly vekou vůli 

po vítězství, když i s deseti hrá-
či na hřišti (bez vyloučeného J. 
Suchého) vstřelily dvě branky 

a utkání otočily a připsaly si dů-
ležité vítězství. Branky vstřelili 
Kosinský a Kubiska.

Tuchořice opět předvedly, že 

jsou schopny vyhrávat, když 
doma porazily Ledvice 2:0. První 
branku daly hned v první minutě 
po dlouhém autovém vhazování. 
Než se hosté zorientovali, poslal 
Novák míč do ledvické sítě. Hos-
té pak převzali iniciativu, ale ani 
z vyložených šancí nedokázali 
skórovat do prázdné branky. 
Hrálo se poměrně tvrdě a hosté 
dostali 4 ŽK. Branky Novák 
a Bartoň.

Třetím bodujícím mužstvem 
okresu Louny byly Dobroměři-
ce, které remízou 1:1 odrazily 
možnost, že by se soupeř při 
vítězství posunul v tabulce na 
jejich místo. 

V nedělním programu dohrá-
valy Černčice s Oldřichovskými. 
Favorit hrál jen to, co potřebo-
val a po páté brance, ze samého 
úvodu druhého poločasu, utkání 
zcela vypustil. Domácí získávali 
míče, ale ukvapeností a nepřes-
nostmi se nedokázali brankově 
prosadit.

V neděli hostí Louny od 
17:00 hodin na svém hřišti 
celek Lokomotivy Chomutov 
B. Soupeř je na šestém místě 
tabulky a tak by diváci mohli 
vidět kvalitní kopanou. Přijď-
te povzbudit Louny v boji 
o postup do KP.

Choceň byla 
k poražení

LOUNY (mk) - Druhým sou-
peřem lounských baseballistů 
v Českomoravské lize byli cho-
ceňští Orli. Do vedení se sice 
dostali hosté hned ve 2. směně, 
ale Louny otočily na 3:2. Celý zá-
pas vedly, nejvyšší rozdíl byl 9:4 
po šesté směně. Pak si ale slabší 
chvíle vybrali jak nadhazovači, 
tak obrana. Hosté dotahovali, 
až se jim v závěrečné směně po-
dařilo strhnout vítězství na svou 
stranu v poměru 11:13. Vyrovna-
ný zápas, který v závěru domácí 
neunesli psychicky. 

Druhý zápas už byl jednoznač-
nou záležitostí Orlů, kteří v po-
klidu rozdrtili domácí 2:21. 

Nejlepšími hráči domácím 
v útoku byli Tománek a Srbecký, 
shodně se čtyřmi odpaly. 

Mládežnická mužstva byla 
tentokrát úspěšná, starší kadeti 
porazili Roudnici těsně 19:18. 
Junioři hráli na hřišti Spálené-
ho Poříčí a přivezli si vítězství 
27:14. V tomto zápase se na 
pálce dařilo nejlépe Benešovi 
s pěti odpaly.

Ihned na začátku se zranil loun-
ským Jiří Gruncl. Až do 15. mi-
nuty prvního poločasu byl zápas 
vyrovnaný. Poté se zranil další 
lounský hráč Pavel Zmatlík, Vác-
lav Kotěšovec a Ondra Havlovec 
začínali dostávat tresty a lounský 
tým držel nad vodou střelecky 
pouze Jirka Brecko se 7 nastříle-
nými brankami do poločasu. To 
ale na rozjeté Pardubice nestači-
lo a Louny prohrávaly v poločase 
o 6 branek. 

Trenér Miler nerozhodl po-
slat do pole brankaře Michala 
Kenera, a ten nastoupil do hry 
v průběhu 2. poločasu, když 
Kotěšovec musel po červené do 
šatny. Po diskvalifikaci Havlovce 
musel zápas dokulhat na hřišti 
i Gruncl. Lounským házenkářům 
se v takto improvizované sestavě 

nepodařilo zvrátit vývoj zápasu 
z prvního poločasu a i když se 
soupeřem drželi ve druhém po-
ločase střelecky krok tak v zápase 
prohráli. 

Problémem stále zůstává pře-
hnaná tvrdost v místech, kdy 
lounští dorostenci nestačí na 
zkušenější hráče soupeře. Pak při-
cházejí vyloučení a červené karty, 
který tým ještě více oslabují.

Tuto neděli hraje nejprve od 
12 hodin starší dorost, poté od 
14:30 mladší dorost. Oba mají 
za soupeře Dvůr Králové. Muži 
nastoupí od 17 hodin proti TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod.

Sestava: Dedera, Macke, 
Gruncl 2, Knobloch, Brecko 9, 
Havlovec 3, Dedera, Kerner 1, 
Krahulík 3, Bitner1, Zmatlík, 
Kotěšovec.

Sobota 5. května, úř. zač. 17:00 hod.
I.A třída: Dobroměřice – Čern-
čice 14:00
I.B třída: Postoloprty – Pod-
bořany
OP: Zeměchy – Lenešice, Ro-
čov – Blatno, Lubenec – Peruc, 
Slavětín – Chlumčany, Kryry 
- Cítoliby
III. třída: Černochov – Košti-
ce, Kozly – Dyn. Louny, Pátek 
– Dobroměřice B, Hříškov 
– Pan. Týnec, Chožov – Líšťa-
ny, Libčeves – Vrbno, Blažim 
– Žiželice, Lipoenec – Holedeč, 
Bezděkov – Výškov, Domoušice 
B – Lišany, Buškovice – Nepo-
myšl 14:00, Vroutek – Petrohrad 
14:00, Sedčice – Kr. Dvůr B 14:
00, hř. Libočany
Neděle 6. května, úř. z. 17:00 hod.
II. liga: FK Chmel Blšany – FC 
Hradec Králové  10:30
KP: Blšany B – Střekov 14:30, 
hř. Libočany
I.A třída: Louny – Loko Cho-
mutov B
OP: Tuchořice B – Louny B, 
Černčice B – Vel. Černoc
II. liga žen: FFC Lenešice – Ka-
čice 15:00            Jaroslav Mička

Již v  prvním poločase byli 
hosté lepším mužstvem a domá-
cí se nedostali do šance. Přesto 
Patrovský udržel čisté konto 
a všichni věřili, že se domácí 
dostanou do hry. Pravý opak byl 
pravdou, hosté byli viditelně 
dobře připraveni a nezaskočilo 
je ani téměř letní vedro. Hned 
po příchodu na hřiště na začátku 
druhé půle vstřelili hosté vedoucí 
branku a také v dalších minutách 
domácí celek téměř drtili. V 65. 
minutě byl stav na ukazateli již 
0:3 a Sokol pouze přihlížel ex-
hibici soupeře. Pět minut před 
koncem utkání ještě přišla další 

rána, když hosté podtrhli svoji 
velmi dobrou hru a matný výkon 
domácích čtvrtou brankou.

V tabulce mužstvo kleslo na 
13. místo. Litoměřice sice také 
prohrály, ale pouze 2:0 a mají 
nyní lepší skóre. Obě mužstva 
mají po 19 bodech a na 11. 
Proboštov ztrácí dva body. Na 
10. Soběchleby ztrácí již bodů 
6. Střekov doma remízoval 2:2 
a tak ztrácí po 21. kole na Sokol 
dva body.

Vysoká porážka Blšan B 4:0 
v Proboštově již nikoho nepřekva-
pila a mužstvo je jasně poslední 
s pouhými 13 body. 

n HK Hlinsko – Šroubárna 
Žatec  29:20 (15:12)

Žatečanky nastoupily opět v ne-
úplné sestavě. Chyběla Bilohuš-
činová, Vlčková a Hokrová, aby 
toho nebylo málo, v 20. minutě se 
zranila kapitánka Plecitá. Přesto 
byl průběh prvního poločasu až 
do samého závěru vyrovnaný. 
V druhé části si domácí vybudo-
vali rozhodující náskok a i přes 
výborný střelecký výkon Wüstové 
přesvědčivě zvítězili.

Sestava a branky: Bobková, 
Šplíchalova – Samková, Pourová, 
Schneiderová L., Pomejová – Ple-
citá(2), Wüstová(14), Doskočilo-
vá(2), Schneiderová P.(2).
n Spartak Modřany – Šroubár-
na Žatec 9:10 (4:2)

V nedělním utkání se do sestavy 
vrátily Bilohuščinová a Vlčková, 
obětavě nastoupila i zraněná 

Plecitá. Před žateckými házen-
kářkami ležel velice těžký úkol, 
jenom vítězství je nadále udr-
žovalo v boji o prvoligovou pří-
slušnost. Rozhodující pro vývoj 
utkání byl ten fakt, že žatecká 
obrana dovolila domácímu úto-
ku minimum a žatecké útočnice 
dokázaly v druhém poločasu najít 
recept na reprezentantku Duško-
vou v brance domácích. Poslední 
minuty byly doslova infarktové. 
V 56. minutě dávají žatecká děv-
čata desátou branku a pak musí 
obrana eliminovat zoufalý nápor 
domácích o vyrovnání. To se 
zdařilo a dva ligové body v ceně 
zlata v boji o záchranu  tak pu-
tují do Žatce. Sestava a branky: 
Bobková, Pomejová – Samková, 
Pourová, Vlčková, Schneiderová 
L. – Plecitá, Wüstová(6), Bilo-
huščinová(3), Doskočilová(1).

Domácí se probudili v poslední desetiminutovce, ale bez dů-
razu a nepřesnostmi se neprosadili.

Domoušice doma v KP zklamaly
Sokol Domoušice – Loko Chomutov 0:4 (0:0).

DOMOUŠICE (lš, mm) – Sokol se na utkání chystal a chtěl po-
tvrdit velmi dobrý výkon z minulého kola. Ovšem především hra 
ve druhém poločase přinesla velké zklamání. Na svého soupeře 
z Chomutova nestačili a odešli z domácího trávníku s vysokou 
porážkou. Stačila k tomu vynikající střelecká bilance Chomutova 
v rozmezí 15 minut na začátku druhého poločasu.

Příliš tvrdé pardubické sousto 
pro lounské mladíky

HC SKP Pardubice – TJ Lokomotiva Louny  25:19 (13:8)
HEŘMANŮV MĚSTEC (jb, jt) - Lounští házenkáři odjížděli do 
Pardubic v 11 lidech, z toho 3 byli brankaři a z 11 hráčů bylo 5 
dorostenců. Přesto se chtěli pokusit přivézt nějaký bod.

Blšany se ze Slezka vracejí bez 
bodu a se zraněným Pilařem

Slezský FC Opava – FK Chmel Blšany 3:1 (0:1)
OPAVA (mš, jt) - Na severu Moravy se hrálo utkání dvou týmů, 
kterým se na jaře zatím velmi daří. Opava už dohrává spíš pro 
radost a o čest, Blšany se rvou o záchranu. 

Tuchořice: Ledvice byly fotbalově lepší, ale nedokázaly za-
končit, jako třeba Aleš Marko.

FK Louny se daří a vyhrál 13. zápas v sezóně, 
bez bodu tentokrát pouze Černčice 

Sokol Březno - FK Louny 1:2(1:0) n AFK Loko Chomutov B - Dobroměřice 1:1 (1:1) n Sokol 
Tuchořice - SK Viktorie Ledvice 2:0(1:0) n SK Černčice - Oldřichov 0:5 (0:3)

LOUNY (lš, mm) – V 1.A fotbalové třídě se zástupcům okresu 
Louny dařilo s výjimkou Černčic, které utrpěly doma vysokou 
prohru 0:5 od druhého celku tabulky, Oldřichova. Právě vítěz-
ství Černčic nad favoritem mohlo přinést body domácím a také 
výraznou pomoc Lounům, které mají stále pouze jednobodový 
náskok v čele tabulky po vítězství v Březně.

Žatecké házenkářky přivezly z Modřan 
dva důležité mistrovské body 

O víkendu bylo odehráno 14. a 15. kolo I. ligy národní házené žen. 
V sobotu startovaly  žatecké házenkářky v Hlinsku, kde proti tře-
tímu celku ligové tabulky velké naděje na úspěch nebyly. V neděli 
odehrály velice důležité utkání v Modřanech proti Spartaku, který 
se rovněž nachází v sestupovém pásmu ligové tabulky. 

Postoloprty na 
špici 1.B třídy

OKRES LOUNY (jt) - Ve fot-
balové 1.B třídě se Postoloprtští 
výrazně prosadili v Krásném 
Dvoře, kde deklasovali domácí 
1:6 a usadili se pevněji na druhém 
místě tabulky o bod za Kopisty. 
Ty podlehly Slavoji Žatec 1:2.  
Dařilo se také Podbořanům, které 
přehrály Novou Ves v Horách 4:1 
(2:0) a jsou nyní na pátém místě. 
Právě v příštím kole změří své síly 
Postoloprty s Podbořany. 
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