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kam v okrese na fotbal

Louny tak dostaly opět 
možnost vrátit se na čelo 
soutěže v derby s Dobro-
měřicemi. Na zápas při-
šlo 450 natěšených fandů 
obou táborů. Hosté však 
nezopakovali dobré vý-
kony z posledních utkání 
a po třech ukázkových ak-
cích inkasovali z kopačky 
Suchého a bylo rozhodnu-
to. Tím také fotbal končil 
a kdo o přestávce odešel, 
udělal dobře. Domácí 

přestali hrát, naprosto 
sterilní hosté se k ničemu 
nedostali, utápěli se v ne-
přesnostech a zbytečně 
tvrdými zákroky poslali 
dva domácí hráče na 
nosítkách mimo hrací 
plochu.

Jako poslední se 
představily v Ervěnicích 
Černčice, které by se rádi 
zachránily, ale obraz hry 
podtrhl výsledek a čern-
čický debakl.

Krásný Dvůr 
konečně zvítězil

OKRES LOUNY (jt) - V 1.B 
třídě konečně po sérii porá-
žek naplno zabodoval Krásný 
Dvůr, který těsně porazil Bře-
zeneckou Chomutov 2:1 (1:0). 
K záchraně to ale zdaleka stačit 
nemusí.

Velmi zklamáni nejen z předve-
deného výkonu byli příznivci FK 
Slavoje Žatec. Ten na domácím 
trávníku prohrál s Bečovem 
0:1(0:1). Bez bodu a s vysokou 
porážkou odjížděl ze Spořic Ta-
tran Podbořany, který dostal na 
cestu příděl pěti branek a sám 
nedal ani jedinou.

Postoloprty pokračují v sympa-
tických výkonech a nebyly daleko 
od plného bodového zisku v Sou-
ši. Nakonec Souš B - Postoloprty 
2:2 (1:2). Postoloprtští tak jsou 
na velmi pěkném třetím místě, 
které si určitě budou chtít ještě 
vylepšit. V dresu Blšan se nemohli 

představit Pilař (zranění), Polá-
ček, Šiml (dlouhodobé zranění) 
a Kožíšek  Trenér Bičovský 
i proto postavil velmi netradiční 
formaci, v níž nastoupil tradičně 
Jedinák a k němu tři mladí hrá-
či, kteří dosud na jaře v základu 
nenastupovali – Loos, Andrei 
a především dorostenec Vojtěch 
Trup, který si odbyl premiéru 
v utkání dospělých. 

Favorizovaná Jihlava hrála 
bez distancovaného dirigenta 
obranných řad Kadlece a kano-
nýr Faldyna byl jen na lavičce. 
V polovině poločasu sevřela 
Jihlava Chmel do kleští a z tlaku 
si vypracovala sérii rohů, ale Bl-
šany se ubránily. Po půlhodině 
hry se domácí tým marně doža-
doval penalty poté, co Jamrich 
srazil Balážovu dělovku v rohu 
pokutového území rukou, do 
přestávky ještě Cihlář sám před 
brankou podskočil centr a Ra-

bušic vzápětí pálil do gólmana.
Druhý poločas začal tlakem Jih-

lavy, který však neústil v branko-
vé příležitosti. Blšanský obranný 
val byl pro Vysočinu nepřekona-
telnou překážkou. Domácí trenér 
Bokša se pokusil hru oživit stří-
dáním, ale ani příchod kanonýra 
Faldyny v 63. minutě obraz hry 
nezměnil. Jihlava stále měla míč 
na kopačkách. Vladykův trestný 
kop Svoboda vyrazil a Balážovu 
ránu po házenkářském zámku 
zblokovala zhuštěná obrana. To 
bylo z jejich strany vše. 

Pak ale přišla v teplém podveče-
ru studená sprcha. V 80. minutě 
Chmel předvedl ukázkový brejk, 
míče se zmocnil Loos, vysunul 
Smejkala, ten našel před brankou 
Andreie a mladičký Brazilec tvr-
dou střelou k tyči z bezprostřed-
ní blízkosti překonal Tulise. Tato 
branka domácí hráče dokonale 
zaskočila a ti se již v závěrečné 
desetiminutovce nedokázali vze-

přít k odporu. V závěru Blšany 
ještě takticky vystřídaly. Trup 
v 87. minutě přenechal místo dal-
šímu dorostenci, ještě mladšímu 
reprezentantovi do 18 let Süsse-
rovi. Jihlava zahrozila pořádně až 
poté v nastaveném čase, ale pří-
mák Vladyky zlikvidoval gólman 
Svoboda, následnou dorážku 
Faldyny vykopl z brankové čáry 
Zachariáš. 

„V Jihlavě jsem vyhrál snad 
úplně poprvé v kariéře. Jinak 
jsme tady dostávali vždycky 
nakládačky,“ usmíval se Pře-
mysl Bičovský. „Odvedli jsme 
perfektní obrannou práci. V de-
fenzivě jsme udělali minimum 
chyb,“ pochválil blšanský kouč 
své svěřence.

Fakta o utkání: BRANKY: 
81. Andrei. ROZHODČÍ: Možíš 
– Kubáň, Lakomý ŽK: Jedinák, 
Bogdanov, Zachariáš. DIVÁCI: 
1573

SESTAVA BLŠAN: Svoboda 
– Zachariáš, Jamrich, Novotný, 
Rosa – Trup (87. Süsser), Loos, 
Jedinák, Andrei – Bogdanov, 
Smejkal

Zkušený ústecký tým zápletku 
nepřipustil. Domácí sice byli dvě 
třetiny vyrovnaným soupeřem. 
Za Ústí nastoupilo 6 extrali-
gových posil, v čele s nejlepším 
hráčem Extraligy 04-05, Janem 
Štěpánkem.

Domácí začali aktivně a také 
se snažili ukázat, že hokejbal 
hrát umějí. V úvodní části byli 
střelecky pilnější, ale spolehli-
vého Mikesche v brance Ústí 
do úzkých nedostali. Největší 
šance otevřít skóre měly Louny 
ve čtyřech přesilovkách, ale ne-
prosadily se.

Hosté se dočkali své příležitosti 
po 20 minutách, nejprve zkušený 
Štěpánek a po něm i mladý Kváš 

dostali Elbu do dvoubrankového 
náskoku. V těchto chvílích hosté 
polevili a umožnili domácím 
do třetiny vyrovnat. Zvláště gól 
Derflera 6 sekund před druhou 
sirénou vrátil domácí do hry.

Hned v úvodu závěrečné části 
hosté využili přesilovku, když 
domácího gólmana propálil Pav-
lík. Ve 38. minutě vzal definitivně 
domácím vítr z plachet Štěpánek, 
který využil nepřesnosti Loun při 
vlastní přesilovce a v oslabení dal 
hostům opět uklidňující dvou-
brankový náskok. Vzápětí se na 
hřišti strhla v této sérii tradiční 
mela. Domácí se přestali věno-
vat hře a o vítězi a postupujícím 
do finále bylo rozhodnuto.

Sobota dne 19. května, úřední 
začátek v 17:00 hod.
KP: Domoušice - Střekov
I.A třída: Dobroměřice – Ervě-
nice 14:00
I.B třída: Postoloprty – Spořice, 
Podbořany – SKP Kadaň
OP: Tuchořice B – Leneši-
ce, Zeměchy – Peruc, Ročov 
– Chlumčany, Lubenec – Cítoli-
by, Slavětín – Vel.Černoc, Kryry 
– Černčice B
III. třída: Černochov – Dyn. 
Louny, Koštice – Dobroměřice B, 
Kozly – Pan.Týnec, Pátek – Líš-
ťany, Hříškov – Vrbno, Chožov 
– Libčeves, Blažim – Holedeč, 
Žiželice – Sok.Libočany, Bezdě-
kov – Lišany, Lenešice B – Do-
moušice B, Nové Sedlo – Želeč 
14:00, Buškovice – Petrohrad 
14:00, Vroutek – Kr. Dvůr 14:
00, Hlubany – Sedčice 14:00.
Neděle dne 20. května, úřední 
začátek v 17:00 hod.
II. liga: Chmel Blšany – Baník 
Sokolov od 10:30
KP: Blšany B – Neštěmice 14:
30
I.A třída: Černčice - Tuchořice
OP: Lounny B - Blatno
III. třída: Lipenec – Výškov, 
Cítoliby B – Staňkovice 10:30, 
Kněžice – Nepomyšl (hř. Podbo-
řany).                        Jaroslav Mička  

V úvodu druhé části hry se 
strhla malá přestřelka, kdy si 
obě družstva připsala na své 
konto dvě branky. Studénka, kte-
rá změnila postavení své obrany 
se pak ale začala vracet do zá-
pasu, jelikož žatecké útočnice 
začali nepřesně střílet a ztrácet 
míče chybnými přihrávkami. 
V polovině druhého poločasu se 
tak podařilo hostujícímu celku 
snížit na tři branky. V této části 
hry, kdy se domácím střelkyním 
vůbec nedařilo, podala perfekt-
ní výkon obrana, která rovněž 
nedovolila hostujícím útočni-
cím skórovat. Pak se přece jen 
domácí útok vrátil domácím 
vedení o pět branek, které si 

udržel až do konce tohoto dů-
ležitého utkání. 

Sestava: br- Bobková, Po-
mejová, obr- Samková, Pourová, 
Vlčková, L. Schneiderová, út- 
Bilohuščinová 6, Doskočilová 4, 
Wüstová 8, Hokrová, Bartoňová, 
Plecitá 

n Šroubárna Žatec 13:16 TJ 
Sokol Rokytnice (5:10) 

Hostující Rokytnice si během 
úvodních patnácti minut vytvo-
řila až pětibrankový náskok. Do-
mácí obrana nedokázala odolávat 
nájezdům a navíc útoku se lepila 
smůla při střelbě, kdy trefila hod-
ně tyčí. Domácí lavička reagovala 
změnou v brance, kdy nastoupila 

mladá Čítková, proti které se ro-
kytnické střelkyně prosazovaly 
jen stěží. Bohužel trápení žatec-
kých v útoku pokračovalo a tak 
poločasové skóre bylo 5:10. 

Od začátku druhé části hry se 
již hrála vyrovnaná házená, kde si 
však stále hostující tým udržoval 
své vedení. Unavení žatečtí však 
přeci jenom zabrali a svého 
soupeře po sérií rychlých útoků 
dostali pod tlak. Vyvrcholením 
bylo, že domácí snížili na rozdíl 
dvou branek. Rokytnice si ná-
skok v závěru utkání již podržela 
a své vedení v samotném závěru 
ještě navýšila. Žatec vzhledem 
i k výsledkům svých soupeřů se 
tak opět potopil do záchranář-
ských prací. 

Sestava: br- Bobková, Čítková  
obr- Samková, Pourová, Vlčková, 
L. Schneiderová, út- Bilohušči-
nová 7, Doskočilová, Wüstová 4, 
Hokrová, Bartoňová 2, Plecitá

Mistrovský titul 
pro VKO

RAČICE (bb) - Na Mistrov-
ství ČR ve skifu a dvojkách bez 
kormidelníka, které se konalo 
5. - 6. května v Račicích, za-
zářila veslařka VK Ohře Nikol 
Richterová. Probojovala se až do 
finále A, kde obsadila 5. místo 
mezi staršími soupeřkami. Jako 
jediná ve finále do 23 let získala 
mistrovský titul v disciplíně skif 
ženy lehké váhy sen-23. Dvojka 
bez kormidelníka dorostenek 
K. Voglerová, A. Brezaniová 
skončila na 4. místě ve finále B 
juniorské kategorie. Vstupenkou 
na MČR byla úspěšná účast na 
Mistrovství ČR na dlouhé trati 
(8 km), tradičním to postrachu 
nejen lounských veslařů.

SK Černčice slaví dne 
23.6.2007 od 10.00 

hodin na místním hřišti

80 let
od svého založení.

Srdečně zveme všechny 
příznivce kopané, na které 

čeká bohatý celodenní 
program a večerní zábava.

N. Richterová (vpravo)

Z nedělního utkání
s Rokytnicí
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Rozdílná víkendová utkání v Žatci
 Šroubárna Žatec 18:13 SK Studénka (11:6) 

ŽATEC (ple) - V důležitém utkání se jako první prosadili hosté. 
Po zbytek utkání pak však na hřišti kraloval již jen Žatec. Ten 
se dobrou hrou obrany podpořenou dobrými zákroky brankařky 
Bobkové vytvořil několikabrankový náskok, který během prvního 
poločasu vyšplhal na 6 branek. Žatecké útočnice tak brzy našly 
recept na hostující obranu s obráncem na kraji a přesnými stře-
lami jí doslova deptali. 

Favorité z čela tabulky to s Chmelaři 
nemají jednoduché

FC Vysočina Jihlava – FK Chmel Blšany 0:1 (0:0)
JIHLAVA (mš, jt) - Blšany jely do Jihlavy s vědomím, že mohou 
pouze překvapit. Před zápasem patřilo Chmelu 11. místo tabulky. 
Jihlava je ambiciózní tým bojující o postup do první ligy, v tabulce 
je čtvrtá a dva předchozí domácí zápasy zvládla bez problémů. 

Ve druhém poločase se hodně jiskřilo 
a dva likvidační fauly poslaly dva hráče 
Loun ze hřiště na nosítkách.

Louny se vrátily do čela, Tuchořický 
zázrak v prodloužení

Tuchořice – Oldřichov 3:3 (1:1) n FK Louny – Dobroměřice 3:0(3:0) n Ervěnice – Černčice 7:2 (3:1)
LOUNY (jt) - Jako první se v sobotu zapojily do 
bojů o čelo 1.A třídy Tuchořice. Hostili totiž vedou-
cí Oldřichov. Ve velmi pěkném utkání drželi domácí 
krok s favoritem a nakonec se jim šťastně podařilo 
vyrovnat v nastavení z penalty.
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Lounští nemají na Zruč nejlep-
ší vzpomínky, když po podzimní 
domácí výhře byl nakonec do-
datečně výsledek kontumován 
ve prospěch Zruče a právě tyto 
body pak chyběly ke klidu.

V začátku zápasu se oba soupe-
ři přetahovali o vedení, lounským 
hráčům se povedlo v 21. minutě 
odskočit na rozdíl až 5 branek. 
Poté se domácím podařil dokona-
lý zvrat v zápase a 2 vteřiny před 
koncem poločasu šli do vedení.

Do druhého poločasu nastou-
pili lounští hráči s vědomím, že 
musí vývoj zápasu zvrátit a to se 
jim hned od začátku začalo dařit. 
Zlepšená hra v obraně, dobré vý-
kony obou brankařů a podstatně 

lepší produktivita ve střelbě byly 
základem k úspěchu. Lounským 
hráčům se nakonec povedlo 
domácí tým přehrát a v tomto 
zápase zvítězit. Výhrou se po-
sunuli lounští na osmou příčku 
právě před Zruč. 

K poslednímu utkání sezony 
nastoupí Lokomotiva v sobotu 
19. května od 17 hodin proti 
Mimoni, která se v závěru soutě-
že trápí a tak by oba body měly 
zůstat doma. Předzápas 2. liga 
st. dorostu Louny - Plzeň od 14:
30 hod.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Knobloch, Gruncl 2, Vít 
15/5, Brecko 7,  Šnajdar 4, Kra-
hulík, Pragner 1, Bittner 3 

Důležitá pojistka v boji 
o udržení II. ligy

Jiskra Zruč nad Sázavou – TJ Lokomotiva Louny  24:32 (13:12)
ZRUČ NAD SÁZAVOU (jbr) - K předposlednímu zápasu 2. ligy 
ČR v házené zajížděli lounští házenkáři do Zruče nad Sázavou. 
Trenér Miler měl k dispozici k tomuto velice důležitému zápasu 
10 hráčů, kteří jeli s odhodláním přivézt 2 body, potřebné k za-
chránění této soutěže pro Louny na příští sezónu.

Obrana Ústí s Mikeschem v brance odolala v první třetině 
silnému tlaku Loun.

Hokejbalisté zůstali před 
branami finále

SHK Louny – Elba Franclin Ústí nad Labem B  2:5 
(0:0, 2:2, 0:3)

LOUNY (jt) - Hokejbalistům Loun končí nejúspěšnější sezóna. 
Louny minulý týden prohrály první utkání 3:7 (2:1, 0:0, 5:2), když 
je srazila do kolen třetí třetina, ve které měly 10 vyloučených, 
z toho 3x šly do třech.
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