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kam v okrese na fotbal
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Šárka Holá je 
mistryní ČR 

2007 ve fitnessu
PRAHA/LOUNY (lš, pk) 

- Mistryně světa Šárka Holá 
z Loun dokázala získat i domácí 
titul. Když 5. května vyhrála Me-
zinárodní mistrovství Slovenska 
2007, očekávalo se, že vyhraje 
i v Praze. MM ČR v naturální 
kulturistice mužů a fitness žen 
se konalo 19. května a Šárka  
nezklamala, když český titul vy-
bojovala. Celkově však skončila 
druhá, neboť se před ní dostala 
na první místo Ivana Matúšková 
ze Slovenska.

Je to další velký úspěch této 
sympatické závodnice z Loun, 
která je mistryní světa z Ruska 
2007.

DUCHCOV/LOUNY (lš, mm) 
– V předposledním kole hrály ve-
doucí Louny na hřišti zachraňu-
jícího se Duchcova. Hosté přijeli 
jako jasný favorit a také v první 
půli roli splnili. Ve druhém polo-
čase nepochopitelně přenechali 
aktivitu na domácích kopačkách 
a minutu před koncem Duchcov 
vyrovnal. Štěstí bylo, že na hřiště 
přišel na posledních deset minut 
Kosinský, který nádhernou akcí 

zachraňoval tři body, neboť 
předložil míč Džubanovi před 
prázdnou branku. To běžela 92. 
minuta. Hrát až do konce se opět 
vyplatilo.

Začátek utkání patřil domácím, 
kteří se snažili vstřelit branku 
a postrašit favorita z Loun. Na 

štěstí byl v brance výborný Jin-
dřich, který je ve formě a jen tak 
branky nedostává. V 15. minutě 
se hosté ujali vedení, když po 
faulu na Hasila kopal přímý kop 
Knotek. Louny vedly 0:1 a dál 
pokračovaly v dobré hře. Za 
dalších 15 minut byl opět fau-
lován aktivní Hasil a z dalšího 
trestného kopu střelou nad zdí 
byl úspěšný V. Suchý. 

Nástup do druhého poločasu 

ale přinesl neuvěřitelnou změnu, 
lounští hráči nechali veškerou ak-
tivitu v kabině a byla otázka času, 
kdy za tento výkon přijdou tresty 
v podobě branek. V 61. minutě 
opět propadla obrana a domácí 
snížili na rozdíl jediné branky. 
Poté došlo ke konfliktu, když 

Knotek nechtěl dát míč soupeři 
a bránil ho. Grundl se neudržel 
a lounského hráče srazil na zem. 
Červená karta oslabila domácí 
celek, ale ten i v deseti dokázal 
stále tlačit soupeře. Úspěch jim 
vlil další sílu do nohou a hostují-
cí celek se začal bránit. První vy-
rovnávací branka padla z ofsajdu 
a tak ji rozhodčí nemohl uznat. 

Minutu před koncem přišla 
umístěná střela z dálky, která 
skončila v brance Loun. 7 minut 
před koncem přišel na hřiště Ko-
sinský, jenž zařídí tři body pro své 
mužstvo. Po jeho nádherné akci 
přes dva zadáky předložil míč 
Džubanovi, který umístil míč do 
branky v 92. minutě. 

Poslední utkání v 1.A třídě ode-
hrají fotbalisté Loun netradičně 
již v sobotu 26. května od 10:15 

hodin. Louny hostí třetí Litvínov 
a jenom vítězství domácího celku 
zaručí postup bez ohledu na vý-
sledek Oldřichova. Pokud by Ol-
dřichov remízoval, stačí Lounům 
v utkání rovněž remíza. Postup 
do KP pro sezónu 2007 – 2008 
mají na svých kopačkách. 

V derby hostily Černčice celek 
Tuchořic. O záchranu bojující, 
ale bez zájmu hrající a zraněními 
oslabený celek zklamal a podlehl 
vysoko 0:4. Naopak v souboji 
o čtvrté místo se Dobroměřice 
díky brance Hendrycha mohly 
radovat ze tří bodů za vítězství 
1:0. Dobroměřice hrály posled-
ní půlhodinu bez vyloučeného 
Hrušovského za ruku, kterou 
zachránil své mužstvo před jis-
tou brankou. Nařízenou penaltu 
poslali mimo tyče.

LOUNY - Již osm zápasů 
marně čeká „A“ tým baseballistů 
lounské Lokomotivy na první 
letošní vítězství. Blízko k němu 
měli dvakrát v neděli proti Sabat 
Praha. I když nejlepší nadhazo-
vač Pobuda je zraněn, výborně 
ho zastoupil Beneš. Přesto to 
nestačilo. V obou zápasech hos-
té vedli po celé utkání, v závěru 
domácí dotahovali, ale k otočení 
zápasu to nevedlo. Nejlepším 
pálkařem byl Jiří Srbecký.

Z ostatních lounský mužstev 
byli úspěšní starší kadeti, kteří 
si snadno poradili s pražským 
Tempem v poměru 15:2. Méně 
úspěšní byli mladší kadeti, kteří 
podlehli favorizované Krči 6:12. 
Nejhůře dopadli junioři, kteří 
doma podlehli výrazně Kladnu 
2:16, tedy týmu, který jsme letos 
již porazili a dokonce to byla 
první porážka od Kladna v této 
věkové kategorii vůbec.

Miloš Kříž  

Domácí začali utkání aktivněji 
a dostali Sokolov pod tlak, ze 
kterého si vypracovali řadu stan-
dardních situací. V 10. minutě 
se prokličkoval aktivní Andrei 
do vápna, ale jeho střelu repre-
zentační brankář jednadvacítky 
Kubásek brankář vyrazil. Z ná-
sledného rohu zahrozil Rosa, 
na centr si vyskočil nejvýše, ale 
zamířil jen těsně vedle tyče. V 12. 
minutě se ve vápně Blšan dostal 
k míči Salák, ale z voleje střílel 
vedle. Pak přišly 2 zbytečné žlu-
té karty pro domácí hráče, Rosu 
a Andreie. Sokolov převzal po 
první dvacetiminutovce taktovku 
utkání. Zvyšil tlak a hrálo se na 
půlce Blšan. Ten vyústil nejdříve 
v šanci Mliky ve 24. minutě a o 3 
minuty později Saláka. Oba však 
tváří tvář Svobodovi neobstáli. 
Salákův pokus zastavil blšanský 
gólman těsně před brankovou 
čárou a dorážející Mlika si vyko-
ledoval žlutou kartu.

Další velká šance velmi aktiv-
ních hostů nastala ve 40. minu-
tě, po úniku po straně se k míči 
dostal Salák, ten s přehledem 
přenesl míč na vzdálenější tyč 
na Koukala, ale jeho přesnou 
hlavičku zázračně vytáhl brankář 
Svoboda. Tím byly šance prvního 
poločasu vyčerpány.

Po přestávce pokračoval So-
kolov v náporu a jeho útoky se 
valily na blšanskou branku. Po 
úvodním tlaku hosté zvolnili 
a ani jeden tým si nedokázal 
vypracovat šanci. Domácí se 
zatáhli do defenzivy a čekali 
na chybu soupeře. Ta však ne-
přicházela. Naopak v nadějné 
pozici se objevil Salák, ale na-
štěstí zakončoval pouze slabou, 
nepřesnou střelou. V 60. minutě 
přišla opět velká šance Saláka, 
který se z bezprostřední blízkos-
ti nemýlil, naštěstí byl odmáván 
a odpískán ofsajd a branka tedy 
nebyla uznána. 

V 64. minutě střídal poprvé 
domácí trenér Bičovský, odchá-
zejícího Vojtu Trupa nahradil 
také dorostenec Jakub Süsser. 
V závěru se dostaly i Blšany do 
dvou šancí. Nejdříve to byl v 82. 
minutě Bogdanov po přihrávce 
Novotného, když si ukázkově 
zpracoval míč, ale do jeho střely 
na poslední chvíli skočil hostu-
jící Mach. O dvě minuty později 
se ocitl sám před brankou Andrei 
Da Silva, ale tísněn nedokázal 
vystřelit a zůstal na zemi před 
prázdnou brankou. Nakonec se 
jako první vzpamatoval kapitán 
Sokolova Ondřej Szabo a od-
kopl míč do bezpečí. Utkání 
tak skončilo dělbou bodů, 0:0. 
„Vzhledem k možnostem sestavy 
je bod úspěchem,“ poznamenal 
trenér Bičovský.

Fakta o utkání: Rozhodčí: 
Moláček – Jiřík, Hrubeš. ŽK: 
15. Rosa, 17. Andrei – 25. Mli-
ka. Diváci: 638. Sestava Blšan: 
Svoboda – Rosendo, Jamrich, 
Novotný, Rosa – Trup (64. Süs-
ser ), Benko, Andrei (85. Krejčík) 
- Bogdanov, Smejkal

Vstup do zápasu se domácím 
vydařil a postupně si vytvořili 
4-5 brankový náskok. Pak se hra 
přece jen vyrovnala a Jiskra se 
přiblížila na rozdíl jediné branky. 
V závěru domácí zabrali a vypra-
covali si opět 4 brankový náskok, 
který do přestávky udrželi. 

V pohodě hrající domácí si 
náskok udržovali i v průběhu 
druhého poločasu, ale ve 12. 
minutě se opět hosté dostaly na 
dvoubrankový rozdíl 22:20. Za 
3 minuty to bylo zase o pět bra-
nek 29:24, ale výpadek v závěru 
a tříbranková šňůra z rychlých 
brejků hostí znamenali konečný 
výsledek 29:27.

V brance podržel svůj tým De-
dera, v obraně zahráli výborně 
Kotěšovec s Hanusem, kterému 
se spolu s Bittnerem dařilo 
i střelecky. 

Do utkání nastoupili hlavně 
dorostenci. Měli za sebou nároč-
né utkání s VŠ Plzeň, které se na 
nich částečně fyzicky podepsalo.

V konečném účtování jsou 
Louny na 8. místě se 16 body 
za 7 výher a dvě remízy ze 22 
utkání.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Hanus 6, Kotěšovec 4, 
Bittner 7, Šnajdar 5, Brecko 3, 
Gruncl 4,  Knobloch, Krahulík, 
Prágner, Macke, Hudek.    

Za pěkné účasti střelců ze So-
kolova, z Karlových Varů, Prahy 
a dalších míst republiky proběhl 
závod ve střelbě z libovolné 
pistole.

Je to jediná malorážná pisto-
lová disciplína, která se střílí na 

vzdálenost 50 metrů, narozdíl 
od ostatních, střílených na 25 
metrů. Soutěž odstartovala 
střeleckou sezonu. Výsledky: 1. 
Josef Jeremiáš SSK Žatec, 2. 
Tomáš Trnka SSK Praha,  3. Jiří 
Filipovský SSK Bilina.

Úvod utkání jim vyšel a v po-
ločasu odcházely do šaten 
s jednobrankovým náskokem. 
Úvod druhé půle se však nevy-
dařil. Brankářky si vybraly slabší 
chvilku a to zkušenému družstvu 
Tymákova stačilo, aby si vytvoři-
lo pětibrankový náskok, který již 
dovedlo do vítězného konce.

Domácí si tak velice zkompli-

kovali boj o záchranu,  která se 
touto porážkou pohybuje v ob-
lasti teorie.

Sestava a branky domácích: 
Bobková, Čítková  Samková, 
Pourová, Vlčková, Schneidero-
vá – Bilohuščinová (6), Wüstová 
(8), Doskočilová (2), Bartoňová 
(2), Hokrová. Trenér: P. Vota-
va.

Hrdinou nedělního utkání se 
stal brankař Martin Svoboda

FK Chmel Blšany – FK Baník Sokolov 0:0 (0:0)
BLŠANY (jt) - S hodně prořídlou soupiskou uhrál Chmel s am-
biciózním soupeřem bezbrankovou remízu. Hrdinou zápasu byl 
brankář Martin Svoboda, který kryl tři vyložené šance Sokolo-
va. 

Brazilec Andrei na zemi, stejně jako Kubásek. Prázdná branka, ale Szabo se přeci jen stačil 
zorientovat a zachránit situaci.

Tuchořický  Šaroch přešel přes Bradáče a poslal spoluhráče 
do další šance.

Mnoho nechybělo a z boje o postup 
zbyly oči pro pláč

Dobroměřice se štěstím a derby jasně pro Tuchořice
FK Duchcov – FK Louny 2:3 (0:2) n Dobroměřice- Ervěnice 1:0 (1:0) n Černčice – Tuchořice 0:4 (0:3)

Dobroměřice – Oslabení domácí se jen těžko prosazovali

Ani odpal Miloše Kříže prohru neodvrátil.

I když těsně, ale poraženi
Lokomotiva Louny - Sabat Praha  4:6, 4: 6

Házenkářky v existenčním 
utkání prohrály s Tymákovem
TJ Šroubárna Žatec - Sokol Tymákov 18:23 (11:10)

ŽATEC (mp) - Ve dvacátém kole hostily Žatečanky čtvrtý celek 
ligové tabulky a jen vítězství by je udrželo nadále v boji o záchranu.

Střelci bojovali v Nečichách
NEČICHY (red) – V sobotu 19. května proběhla na nečišské střel-
nici 4, ročník Velké ceny Střelecký klub policie UNITOP Louny.

Milan Bittner se dokázal prosadit proti agresivní obraně Mimoně.

Záchranářská definitiva 
házenkářů ve II. lize

TJ Lokomotiva Louny – Jiskra Mimoň 29:27 (18:14)
LOUNY (jt) - Posledním soupeřem letošního ročníku druhé ligy 
byli házenkáři Mimoně. K udržení soutěže chyběl domácím bod, 
ale Lokomotiva přeci jen chtěla odčinit podzimní porážku a po-
tvrdit jarní formu. Trenér Miler musel postrádat opory Sochora, 
Víta a Milera, kteří bojovali v Lovosicích o bronzové medaile. 
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Sobota 26. května, úřední za-
čátky v 17 hodin
1.A třída – Tuchořice – Ervě-
nice, Louny – Litvínov B od 
10:15
1.B třída – Krásný Dvůr – Me-
ziboří, Žatec – Podbořany
OP  – Kryry – Tuchořice B, 
Velká Černoc – Lubenec, Peruc 
– Louny B, Blatno – Lenešice 
od 14:00
III. třída – Chožov – Černo-
chov, Libčeves – Hříškov, Vrbno 
– Pátek, Pan.Týnec – Koštice, 
Domoušice B – Bezděkov, Li-
šany – Cítoliby B, Staňkovice 
– Lipenec. Od 14:00 Hlubany 
– Kněžice, Sedčice – Vroutek, od 
10:30 Petrohrad – Nové Sedlo.

Neděle 27. května, úřední začá-
tek v 17 hodin
OP – Černčice B – Slavětín, 
Cítoliby – Ročov, 
III. Třída – Líšťany – Kozly, 
Dobroměřice B – D.Louny, Le-
nešice B – Blažim, Výškov – Ží-
želice, Kr.Dvůr B – Měcholupy, 
Želeč – Nepomyšl, Lenešice B 
– Blažim od 10:30, Libočany 
– Holedeč od 13:00


