
Postoloprty pomýšlejí na postup... Šlágrem 
fotbalové 1.B třídy bylo utkání Postoloprt s Tatranem Podbořa-
ny. Domácí byli favority a své postavení v tabulce potvrdili, když 
svého soupeře přehráli 3:0 (1:0). Nejlepším bráčem na hřišti 
byl Stanislav Alberovský (na snímku), který nadělal obráncům 
Podbořan hodně starostí a po krásné individuální akci, kdy získal 
míč na hranici šestnáctky, vstřelil druhou branku utkání. V dalších 
zápasech porazilo Meziboří Žatec 2:0 a Souš B Krásný Dvůr 2:1. 
Postoloprtští si drží stále druhou příčku.
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kam v okrese na fotbal

Hosté překvapili, že změnili 
sestavu a nechali hrát málo 
zkušené mladé hráče. Ti nezkla-
mali, neboť vydrželi do 70. mi-
nuty hrát bez branek a poměrně 
často ohrožovali domácí branku 
rychlými brejky. Kdyby Dobro-
měřice proměnily svoje tutovky, 
mohlo se utkání vyvíjet v jejich 
prospěch dříve. Vše ale změnila 
až 69. minuta, když se trefil 
kanonýr Hendrych z přímého 
kopu. Ten však viděl 4 minuty 
před koncem druhou žlutou a pak 
červenou, kdy neudržel nervy na 
uzdě a protestoval proti nespráv-
nému rozhodnutí rozhodčího Ja-
voreka.  Hosté ovšem přesilovku 

nevyužili a navíc ještě inkasovali 
dvě minuty před koncem utkání, 
když Sekulovu dělovku brankař 
jen nezvedl konečky prstů a míč 
zapadl pod břevno.

Dobroměřice se výhrou posu-
nuly na 4. místo tabulky, když 
přeskočily Ervěnice o jeden bod. 
Louny překvapivě doma pouze 
remízovaly s Chomutovem 1:1 
a přišly o vedoucí místo v tabul-
ce. Silně si tak zkomplikovaly 
cestu za postupem do KP a bu-
dou muset získat body na hřišti 
soupeřů. Ovšem v dalším kole 
hostí na jaře velmi úspěšné 
Dobroměřice. Derby bude urči-
tě velkým tahákem pro všechny 

příznivce z celého okolí Loun.
Tuchořice bodovaly v Jirkově 

po remíze 3:3. Mohlo být i lépe. 
Domácí byli hodně zaskočeni 
úvodem utkání. Pak ještě hosté 

vedli, ale po vyrovnání pokra-
čoval velký tlak Jirkova, který 
nedokázal proměnit ani penaltu, 
stejně jako další dvě vyložené 
příležitosti.

K zápasu mohl nastoupit i To-
máš Pilař, který v týdnu doléčil 
zranění z Opavy. K utkání nebyl 
nominován z disciplinárních dů-
vodů Kožíšek. Hradec postrádal 
své ofenzivní hráče a tak vsadil 
vše na houževnatou obranu a to 
přineslo ovoce.

Od úvodního hvizdu měli 
Blšanští mírnou převahu, ale 
nedokázali ji zúročit v gólové 
šance. Aktivitou hýřící Bogdanov 
se probíjel po křídle. V 18. minutě 
však jeho spoluhráči nedosáhli na 
centr a o něco později ho zastavi-
la obrana. V dalších útocích mířil 
hodně mimo branku Podhájské-
ho. Ve 40. se dostal do šance 
Smejkal, ale i on hlavou mířil 
mimo hradeckou branku. 

Do druhého poločasu na-
stoupil Brazilec Andrei, který 
nahradil Krejčíka a domácí opět 

začali aktivněji. Po minutě hry 
zahrával Tomáš Pilař přímý kop 
a jen těsně minul pravý horní 
roh branky. V 51. minutě přišla 
menší šance domácích, Rosen-
do přešel kličkou obránce, ale 
v hranici šestnáctky nedokázal 
Podhajského překonat. O 15 
minut později přišla šance, po 
přímém kopu Pilaře prohrál 
souboj Novotný, na následný 
rohový kop nedoskočil Smejkal. 
V 73. minutě přišel brejk Hrad-
ce, který hasil na poslední chvíli 
Andrei a za ostrý zákrok obdržel 
žlutou kartu. V 75. minutě vy-
střídal Rosu Benko. O několik 
okamžiků později střílel nebez-
pečně Pilař, zamířil však kousek 
nad břevno. Poté se k úniku také 
dostal Hradec, Dvořák se šikovně 
skácel ve vápně, ale rozhodčí jeho 
pokus správně posoudil a nechal 

pokračovat hru. Z následného 
blšanského útoku se zrodila další 
šance, Bogdanov po Rosendově 
úniku zamířil vedle brány. 

Největší šance zápasu přišla 
v nastaveném čase, střídající 
Loos skoro přehodil brankáře 
Podhajského, odražený míč vra-
cel před bránu Smejkal avšak 
Pilař se nezorientoval a Filip 
vykopával zhruba metr před 
brankovou čárou.

Výkon vlastních borců ohod-
notil po utkání trenér Bičovský 
takto: „Proti předchozím zápa-
sům chybělo nasazení, bojovnost 
a další věci, které dělají fotbal 
fotbalem.“

Fakta o utkání: ROZHODČÍ: 
Hrubeš – Ubias, Bouše  ŽK: 68. 
Jamrich, 68. Andrei 73. –  Woz-
niak 46.,  DIVÁCI: 528

SESTAVA BLŠAN: Svoboda 
– Rosa (75. Benko) , Jamrich, 
Novotný, Zachariáš – Krejčík 
(46.Andrei), Rosendo (84. 
Loos), Jedinák, Pilař – Smejkal, 
Bogdanov

Úvod utkání byl vyrovnaný, až 
do 6. minuty, kdy se domácím 
gólem Brecka podařilo odskočit 
na rozdíl dvou branek a o tři mi-
nuty později to bylo již 9:5, když 
skóroval Kotěšovec. Do šaten se 
šlo za stavu 16:10. 

Nástup do druhé půle vyšel 
skvěle domácím a za sedm mi-
nut hry svítil na ukazateli stav 
24:11. Hosté si brali oddechový 
čas a jejich odpor byl definitivně 
zlomen. Přesto ale utkání nepo-
ložili a snažili se něco vymyslet. 
Skvěle fungující obrana je však 

do trháku nepustila a naopak 
posílala spoluhráče do rychlých 
brejků. V utkání se střelecky 
dařilo Milanu Bittnerovi, kte-
rý nastřílel 10 branek. Celé 
mužstvo podalo velmi dobrý 
a zodpovědný výkon. V příštím 
kole zavítají Lounští na hřiště 
Zruče, která je v tabulce nad 
nimi, na 8. místě.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner,  Bitner 10, Ketěšovec 1, 
Havlovec, Sochor 2, Vít 8, Brecko 
8, Gruncl 3, Šnajdar 1, Knobloch, 
Prágner, Hanus, Krahulík 1.

Sobota dne 12. května, úřední 
začátek v 17:00 hod.
I.A třída: Tuchořice – Oldři-
chov        
I.B třída: Krásný Fvůr – Březe-
necká Chomutov, Žatec - Bečov
OP: Černčice B – Tuchořice 
B, Vel. Černoc – Kryry 14:00, 
Chlumčany – Lubenec, Peruc 
– Ročov, Blatno – Zeměchy, 
Lenešice – Louny B.
III. třída: Libčeves – Černochov, 
Vrbno – Chožov, Pan.Týnec – Pá-
tek, Dobroměřice B – Kozly, Dy-
namo Louny – Koštice 10:30 (hř. 
Zeměchy), Lišany – Lenešice B, 
Staňkovice – Bezděkov, Holedeč 
– Žiželice, Sedčice – Kněžice 
14:00 (hř. Libočany), Petrohrad 
– Měcholupy 10:30, Nepomyšl 
– Nové Sedlo 14:00.
Neděle dne 13. května, úřední 
začátek v 17:00 hod.
I.A třída: Louny – Dobromě-
řice    
OP:  Cítoliby - Slavětín
III. třída: Líšťany – Hříškov, 
Domoušice B – Blažim, Výškov 
– Cítoliby B, Sok. Libočany 
– Lipenec 13:30 (hř. Čeradice), 
Kr. Dvůr B – Hlubany, želeč 
- Buškovice
Soutěže žen: Kryry – Sn Jirkov 
10:30, Lenešice – Karl. Vary 
15:00.                    Jaroslav Mička 

BLOVICE - Dne 5. května se 
karatisté Shotokan karate clubu 
Louny zúčastnili závodů VC  Blo-
vic. Družstvo karatistů odjíždělo 
s cílem potvrdit kvality z přede-
šlých závodů. V kategorii Kata 
mladší žáci získal Aleš Vydra 
bronzovou medaili. V kategorii 
kumite mladší žáci +40kg získal 
překvapivou leč zaslouženou 

zlatou medaili Pavel Špecián, 
který ve finále porazil Aleše 
Vydru. Bronzovou medaili si vy-
bojoval David Kučera ml., který 
porazil Kryštofa Sýkoru. Takže 
se chlapci seřadili za sebou na 
prvních 4 místech. Ve váhové 
kategorii -40kg získal Martin 
Špecián bronzovou medaili.

Zdeněk Zeman

Vítězem běžeckého zá-
vodu se stal Robert Štef-
ko, v kategorii žen vyhrála 
Petra Kamínková. Závod 
handbiků vyhrál Edward 
Maalouf v rekordním 
čase 24:58 minuty před 
českými závodníky Pip-
kem a Civišem z Hand-

bike ČR. V kategorii žen 
zvítězila Laura Stamm 
z Holandska. Nejstarším 
závodníkem byl pan Hladík 
z Příbrami, ročník 1925, 
který pokořil trať a stal se 
nekorunovaným vítězem 
celého závodu běžců.

Běželo se tradičně 

z Počerad do Loun. Po-
řadatelé z ASK ELNA 
Počerady si zasadili do 
mozaiky závodů další 
perlu, všichni účastníci 
z deseti zemí světa byli 
spokojeni a určitě budou 
patřit k závodníkům 16. 
ročníku. Do Evropy i do 
světa opět půjde dobrá 
zpráva – v Lounech je 
vždy kvalitní závod jak pro 
běžce, tak pro hendikepo-
vané sportovce. K tomu je 
potřeba ještě přičíst lidový 
běh pro příchozí, kterého 
se zúčastnilo dalších více 
jak 350 běžců.

V hlavním závodě han-
dbiků o vítězství soupeřili 
Edward Maalouf s dvěma 
našimi závodníky Pipkem 
a Civišem. Libanonec žijí-
cí v Holandsku a startující 
ve stáji SOPUR předvedl 
skvělou formu a vyhrál 
s téměř minutovým ná-
skokem. Vytvořil nový 
traťový rekord časem 24:
58 minuty. 

V závodě formulových 
vozíků zvítězil Polák 
Tomasz Hamerlak, který 
jezdí na závody do Loun 
pravidelně a je zde již 
jako doma. Zvítězil v čase 
34:27 minuty před Sche-
ilingem z Holandska a na 
třetím místě dojel dobře 
známý Dušan Ščambura.

V kategorii žen zvítězila 
v handbiku Annie Reuvers 
z Holandska časem 47:24 
minuty.

V hlavním závodě běž-

ců vyhrál Robert Štefko 
v čase 48:38 minuty před 
Davidem Gerychem 49:
07 minuty(oba Kromě-
říž) a na třetím místě do-
běhl Pavel Brýdl z Nového 
města nad  Metují v čase 
54:12. Štefko si spravil 
náladu po loňském tře-
tím místě a znemožnil 
obhajobu právě druhému 
Gerychovi. Z domácích 
závodníků skončil na 11. 
místě Jan Wainer v dresu 
T line Louny a 15. Miro-
slav Rybáček.

V kategorii žen vyhrála 
Petra Kamínková z Olo-
mouce v čase 53:51 minuty 
a měla náskok 1:30 minuty 
před druhou Sekyrovou ze 
Sokolova. Třetí doběhla 
Jana Klimešová z USK 
Praha. V kategorii veterá-
nů do 49 let vyhrál Ivan 
Čotov v čase 51:50 minuty 
do 59 let Milan Smrčka 
v čase 51:26 minuty a do 
69 let Ivo Řehák v čase 1:
04,51 hodiny. 

I tentokrát žatecká sestava 
nebyla kompletní, chyběly Bob-
ková, Pomejová a Plecitá. Přesto 
dvě třetiny utkání byly naprosto 
vyrovnané. Ve střeleckých dosti-
zích, kdy útoky jasně přehrávaly 
obrany, vedli domácí deset minut 
před koncem jen o jednu branku. 
Takže až samotný závěr rozhodl 
o tom, že mistrovské body zů-
stanou v Chomutově. Co k utkání 
ještě dodat? Asi lze zcela souhla-
sit s názorem zraněné kapitánky 
Plecité, která sledovala utkání jen 
jako divák: „Že si odvezeme body 
z Chomutova, to se nepředpoklá-

dalo, i když děvčata zahrála velmi 
dobře. My se musíme soustředit 
na nadcházející dvojkolo, kdy na 
domácím hřišti hostíme v sobotu 
od 15 hodin o záchranu bojující 
Studénku a v neděli pak od 10:
00 pátý celek tabulky Rokytnici. 
Jestliže dokážeme v těchto utká-
ních zabodovat, naše šance na 
záchranu jsou reálné.“

Sestava a branky: Čítková, 
Horáková – Samková, Pourová, 
Vlčková, Schneiderová – Wüs-
tová (9), Bilohuščinová (13), 
Doskočilová (3), Hokrová, Bar-
toňová.   

VÝKUP MEDU
Výkupna v Lounech 
Poděbradova 2501 

oznamuje zahájení výkupu 
v roce 2007

Dnem 14. 5. denně od 16 -18 
hodin včetně sobot, nedělí

Zajímavé ceny – platba hotově
Po dohodě přijedeme.

Tel.:
602 319 623, 415 652 564

Tomáš Pilař si našel cestu mezi hradeckými Kandou a Karalem, bohužel jeho přihrávky spo-
luhráči nezužitkovali.

V domácím utkání si Chmelaři připsali 
v boji o záchranu bod

FK Chmel Blšany – FC Hradec Králové 0:0 (0:0)
BLŠANY (jt) - Blšany nezopakovaly střelecké hody z Hradce 
a se svým soupeřem se rozešly smírně bez branek. Spravedlivá 
remíza posunula Chmel blíže k záchraně, když největší kon-
kurenti o záchranu Bystrc, Hlučín a Třinec prohráli, Vítkovice 
pouze remizovaly.
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Derby skončilo vítězstvím Dobroměřic, Louny pouze remizovaly
Dobroměřice – Černčice 2:0 (0:0) n FK Louny – Loko Chomutov B 1:1 (1:0) n Jirkov-Tuchořice 3:3 (2:1) 

DOBROMĚŘICE (lš) - Jarní derby skončilo vítězstvím domácího 
celku, který potvrdil  dobrou formu. Po prvním poločase byl stav 
bez branek, neboť hosté překvapivě i s oslabenou sestavou drželi 
krok. Dobroměřice zbytečně příliš kombinovaly a málo střílely. 
To při bojovnosti hostujícího celku a zabezpečené obraně přidě-
lávalo domácím vrásky. Vše se změnilo po brance Hendrycha, 
který však nedohrál, neboť viděl červenou kartu 5 minut před 
koncem utkání.

Dobroměřičtí se dokázali prosadit až v závěrečné čtvrthodince.

Memoriál Karla Raise ozdoben rekordem
LOUNY (lš) – V soboru se konal v Lounech XVIII. 
ročník silničního běhu a jubilejní XV. ročník závo-
du vozíčkářů, ve kterém vedle běžců na trati 15 km 
startují i vozíčkáři. Těch se letos sešlo rekordních 
šedesát.

Libanonec Edward Maalouf jedoucí za holandskou stáj 
SOPUR splnil roli favorita a zvítězil v novém rekordu.

Petra Kamínková obháji-
la své loňské prvenství.

Karatisté uspěli v Blovicích 

Házenkářské derby v Chomutově 
lépe vyznělo pro domácí

SK Chomutov NH  -  Šroubárna Žatec  29:25 (13:11)
CHOMUTOV (ple) - V nedělním prvoligovém derby v národní 
házené žen nastupovaly proti sobě celky z opačných pólů ligové 
tabulky. Domácí vícenásobní mistři ČR bojující o titul, a hostující 
celek hrající o záchranu.

Takhle vstřelil Jirka Brecko jednu ze svých osmi branek.
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Trené Miler dostal dárek k svátku, 
velký krok k záchraně

Lokomotiva Louny – Jiskra Havlíčkův Brod  34:21 (16:10)
LOUNY (jt) - Podle kalendáře měl v neděli svátek Radoslav 
a házenkáři lounské Lokomotivy dali asi ten největší dárek 
svému trenérovi, Radoslavu Milerovi v podobě jasného vítězství 
nad házenkáři Havlíčkova Brodu. Do utkání sousedů v tabulce, 
kteří bojují o záchranu II. ligy, poslali oba trenéři všechny hráče, 
které měli k dispozici a dopisovali hráče na soupisku na poslední 
chvilku. Očekával se tuhý boj o cenné body. 
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