
V Lounech se uskutečnil jedenáctý Běh Terryho Foxe... 
Na trať se vedle běžců již tradičně vydali i cyklisté. V 9 hodin ráno byl 
odstartován výšlap s cílem Červený vrch a zpět, celkem 6 km chůze. 
Pak následoval start cyklistů na trasu Dobroměřice, Nečichy a kolem 
rybníka pod Červeným vrchem zpět. V 11 hodin odstartoval klasický 
Běh Terryho Foxe, který vedl Pod Šancemi, přes náměstí zpět ke 
škole. Součástí akce je veřejná sbírka na fond boje s rakovinou, která 
se uskutečnila vždy jednu hodinu před každým startem v budově 
základní školy J. A. Komenského. Výtěžek Běhů Terryho Foxe z celé 
republiky bude rozdělen mezi výzkumná pracoviště komisí České 
onkologické společnosti. (red)
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kam v okrese na fotbal

Poslední vystoupení na domá-
cím trávníku přineslo bitvu v tro-
pickém vedru a nástup domácích 
ukazoval, že chtějí vstřelit branky 
co nejdříve a vyhnout se nervóz-
nímu závěru. V brance Litvínova 
však chytal výborně Kohl. Po 
tlaku domácího celku a třech 
vyložených příležitostech však 

zaúřadoval hostující Hotový po 
rohovém kopu. Louny jsou ale 
bojovným celkem a v letošním 
ročníku 1.A třídy to několikrát 
potvrdily. Také do poločasu se 
jim podařilo výsledek zcela otočit 
dvěma brankami. Nejprve Střelec 
napravil svoje zaváhání z úvodu 
střetnutí a vyrovnal. A minutu 

před koncem poločasu přišla 
chvíle kanonýra Hasila, který si 
poradil s dorážkou a opět ukázal, 
že umí být vždy na správném mís-
tě. Branka v závěru poločasu, to 
mělo soupeře „srazit do kolen“. 

Domácí ale začaly druhý polo-
čas hodně v defenzívě a snažily se 
spíše o rychlé brejky. V  obraně to 
ale fungovalo a zdálo se, že sou-
peř nemá čím překvapit. Přišla 
ovšem 80. minuta a po přímém 
kopu z poloviny Litvínova se 
snesl míč na hlavu Knotka, kte-
rý v souboji míč nešťastně poslal 
do vlastní branky a vyrovnal na 
2:2. V závěru se snažily Louny 
strhnout vedení na svou stranu 
a vsadily vše na útok. Obrana 
se mnohem více otevřela a na-
konec z toho mohla být prohra. 
Na štěstí byl v brance výborný 
Jindřich. Když už se zdálo, že se 
nic nestane, přišla v prodloužení 
obrovská šance Loun. Hlavičku 
Hasila zastavil na brankové čáře 
hostující gólman ve spolupráci se 
svým bekem. 

Bohužel Louny nepotvrdily na 
domácí hřišti tři body a to může 
být v samotném závěru souboje 
o postup rozhodující. Oldři-
chov vyhrál v Klášterci 2:5 a je 
nyní opět o jeden bod na čele 
soutěže. Louny hrají příští kolo 
v Ledvicích, kde musí zvítězit 
a v posledním kole hrají na hřišti 
svého největšího soupeře – Ol-
dřichova. Vyvrcholení soutěže 
jak má být, jen jestli bude pro 
Louny šťastné.

Branky: Střelec, Hasil – Hoto-
vý, Knotek (vlastní), rozhodčí: 
Trégr – Šimeček, Koloc, ŽK 2:5, 
ČK 0:1 Havlíček.

V 1. B třídě 
derby pro Žatec

OKRES LOUNY (jt) - 1.B 
třída měla na programu derby, 
mezi Slavojem Žatec a Tatranem 
Žatec. Před stovkou diváků šla 
obě mužstva do kabin za ne-
rozhodného stavu, když každý 
vstřelil po brance. Po přestávce 
padlo branek více a o jeden míč 
bylo v síti Tatranu. Žatec zvítězil 
3:2. Postoloprty hrály ve Sta-
rých Spořicích s Březeneckou 
Chomutov a s chutí si zastřílely. 
V každém poločase daly po 6 
brankách a konečný účet zněl 
1:6 (1:3). Krásný Dvůr pokračo-
val ve slabých jarních výkonech 
a přenechal tři body Meziboří po 
prohře 0:2 (0:1).

Druhé utkání bylo o něčem 
jiném. Hosté se strojovou pravi-
delností přidávali body v každé 
směně, na což lounští nedoká-
zali v útoku reagovat. Nicméně 
i tento zápas má jednu zazna-
menání hodnou událost. Junior 
Michal Kříž odpálil svůj první 
regulérní homerun (odpal za 
oplocení).

Svá utkání odehrála i všechna 
ostatní lounská družstva: junioři 
i ve značně pozměněné sestavě 
vinou zranění, nemocí a maturit 
dokázali porazit pražské TEMPO 
18:9. V tomto zápase na sebe vý-
razně upozornili skvělou hrou na 

pálce Vích a Šebek, hlavní strůjci 
vítězství.

Starší kadeti utrpěli debakl 
v Praze od Kotlářky 2:25, mladší 
kadeti také prohráli s Kotlářkou 
v poměru 8:16.

Mužský „B“ tým nastoupil 
proti Rýchorům a dokázal zvítězit 
17:14. Nejlépe se na pálce dařilo 
Křížovi a Fouskovi.

V dalších zápasech na domá-
cím hřišti se představí „A“ tým 
v sobotu od 13:00, který přiví-
tá družstvo Šumperka, junioři 
v neděli od 11:00 Tempo a „B“ 
tým hraje v neděli od 15:00 
znovu s Rýchory.

Blšany jely na Žižkov s cílem 
pokusit se zaskočit favorita. 
V sestavě kromě vykartovaného 
Rosy chyběl i Pilař, jehož trenér 
po zranění stále šetří na důležité 
utkání s Bystrcí. Chyběl i mladí-
ček Vojtěch Trup, jenž byl s do-
rostem Blšan ve Francii.

Utkání začalo ve výborném 
tempu, se šancemi na obou stra-
nách, ale Blšany byly překvapivě 
dokonce lepší. Žižkov měl velkou 
příležitost v 11. minutě, kdy ale 
Straceného vychytal Svoboda. 
Blšany okamžitě odpověděli 
útočnou akcí, na jejímž konci 
byla střela Bogdanova do tyče. 
Po čtvrthodině hry blšanská 
aktivita ochabla, ale pozornou 
obranou nedali Žižkovu šanci. 
Ve 24. minutě se dostal do 
šance Kožíšek, ale naložil s ní 
po svém – nedůraznou střelou 
a Bartalský neměl problém jeho 
pokus zlikvidovat. Nervózní 
Žižkov pak v 37. minutě vstřelil 

nakonec rozhodující branku, 
Loos nepokryl Labanta a ten 
po centru Straceného poslal 
míč k pravé tyči, kam blšanský 
Svoboda nedosáhl. Domácí se 
uklidnili a do konce poločasu se 
hrál pohledný aktivní fotbal na 
obou stranách.

Ve druhé půli zkušený tým 
Žižkova si hlídal jednobrankové 
vedení. Do velké šance se dostal 
opět Bogdanov, když se proháč-
koval do vápna, ve kterém byl 
faulován Kušnírem. Rozhodčí 
sice nedovolený zákrok odpískal, 
ale místo posunul mimo hranici 
vápna a penalta se nekonala. 

Dva důležité okamžiky přišly 
v závěru zápasu. V 87. minutě 
Bogdanov zcela zbytečně šlápl 
na ležícího hráče Žižkova, kte-
rý ho krátce předtím přibrzdil 
v útočné akci. Za nesportovní 
chování dostal okamžitě čer-
venou kartu a musel do sprch, 
čímž pokazil svůj do té doby 

výborný výkon. Jeho vyloučení 
už příliš neovlivnilo zápas na 
Žižkově, ale je jistá jeho absence 
v zápase s Bystrcí. 

Blšany si nakonec ze Žižkova 
bod odvést mohly. Na pomoc 
se spoluhráčům vydal brankař 
Svoboda při blšanském rohu, ale 
akce vyšla naprázdno a naštěstí 
Bartalský otálel s rozehráním 
a tak se stačil vrátit mezi svoje 
tyče. V 92. minutě se po centru 
z levé strany dostal míč k osa-
mocenému Jiřímu Novotnému 
na malém vápně, ale šanci tres-
tuhodně zahodil, když míč poslal 
nad branku domácích. Remíza by 
asi byla spravedlivější vzhledem 
k obrazu hry. V dalším kole hostí 
Blšany Dostu Bystrc.

Fakta o utkání: BRANKY: 37. 
Labant. ROZHODČÍ: Michel 
– Chytil, Ondo. ŽK: Kušnír, 
Švancara – Hamrách. ČK: 88. 
Bogdanov. DIVÁCI: 1452

SESTAVA BLŠAN: Svoboda – 
Zachariáš, Jamrich, Jiří Novotný, 
Benko (79. Krejčík) – Bogdanov, 
Loos, Jedinák, Andrei (66. Ro-
sendo) – Kožíšek, Smejkal

Sobota 2. června, úřední začá-
tek v 17:00 hod.
KP: Domoušice - Neštěmice
I.A třída: Dobroměřice – Tucho-
řice 14:00
I.B třída: Postoloprty – Kadaň, 
Podbořany – Havraň
OP: Lenešice – Peruc, Ročov 
– V.Černoc, Lubenec – Černčice 
B, Slavětín – Kryry.
III. třída: Černochov – Dobro-
měřice B, Dyn.Louny – P.Týnec 
10:30 (hř. Zeměchy), Koštice 
– Líšťany, Pátek – Libčeves, Koz-
ly – Vrbno, Hříškov – Chožov, 
Blažim – Sok. Libočany, Holedeč 
– Výškov, Žiželice – Staňkovice, 
Lipenec – Lišany, Bezděkov 
– Lenešice, Nepomyšl – Petro-
hrad 14:00, Buškovice – Kr. Dvůr 
14:00, Vroutek – Hlubany 14:00.

Neděle 3. června, úřední začátek 
v 17:00 hod.
II. liga: Chmel Blšany – Dosta 
Bystrc
KP: Blšany B – Kadaň 14:30 
v Libočanech
I.A třída: Černčice - Klášterec
OP: Tuchořice B – Blatno, Lou-
ny B – Chlumčany, Zeměchy 
- Cítoliby
III. třída: Cítoliby B – Domou-
šice B 10:30, Kněžice – Želeč 
v Podbořanech, Měcholupy 
- Sedčice

Žatečanky jako jedny z kandi-
dátek sestupu startovaly v sobot-
ním utkání na hřišti vedoucího 
družstva Dobrušky, kde se bo-
dový zisk neočekával. Poslední 
nadějí tak zůstával nedělní zápas 
v Krčíně. 
n Sokol Dobruška - Šroubárna 
Žatec 22:16 (10:9)

Proti ligovému lídrovi Žate-
čanky bojovaly a předem nic 
nevzdávaly. Ještě v polovině 
druhého poločasu se museli 
domácí strachovat o výsledek, to 
vedli jen těsně 17:15. Až samotný 
závěr utkání rozhodl o předpoklá-
daném vítězství Dobrušky.
n Sokol Krčín - Šroubárna 
Žatec 18:25 (9:17)

KRČÍN - Nedělní utkání mělo 
definitivně rozhodnout o ligo-
vých ambicích Žatečanek. Jen 
vítězství je mohlo zachránit za 
předpokladu, že Studénka pro-
hraje v Klášterci. Byl to nejlepší 
výkon sezony, domácí se nestačili 
divit, s jakým nasazením a bojov-
ností se po celý zápas prezentoval 

hostující celek. Po vítězném konci 
radost žateckým děvčatům dlou-
ho nevydržela. Zpráva z Klášterce 
o vítězství Studénky je definitivně 
odsoudila k sestupu.

Sestava a branky: Bobková 
– Samková, Pourová, Schne-
iderová – Bilohuščinová(14), 
Wüstová(13), Doskočilová(8), 
Čítková(6).                                           

Oblastní kolo 
Poháru rozhlasu 

LOUNY (r) - Na hřišti ZŠ 
Prokopa Holého v Lounech 
proběhlo ve středu 23. května 
oblastní kolo Poháru rozhlasu. 
Závodilo se v běhu, skoku, vrhu 
a štafetě. „Při pohledu na vý-
sledky jednotlivých družstev je 
třeba vyzdvihnout také výkony 
našich žáků. Za veliký úspěch 
lze považovat dvě druhá a jedno 
třetí místo, která získali starší 
i mladší chlapci a mladší dívky,“ 
říká zástupce ředitele ZŠ Posto-
loprty Karel Folber. První místo 
mezi staršími děvčaty a chlapci, 
ale i v kategoriích mladší děv-
čata a mladší chlapci suverénně 
obsadily družstva ZŠ Prokopa 
Holého Louny. V úterý 29. 
května pak v Lounech proběhlo 
kolo okresní, jehož výsledky byly 
známy po uzávěrce novin. 

Louny se snažily hrát z dob-
ře zajištěné obrany. To jim 
naprosto vycházelo a když se 
právě v druhé polovině prvního 
poločasu dostaly pod obrovský 
tlak soupeře, inkasovaly pouze 
vyrovnávací branku, která jak se 
ukázala, byla jediným aktivem 
Postoloprt. Již v 10. minutě ved-
ly Louny po brance Jantoše, ale 8 
minut před koncem poločasu se 
prosadil Fridrich. Louny vstřelily 

před odchodem do kabin důleži-
tou vedoucí branku Šefraným 
a tím hodně rozhodily psychiku 
soupeře. 

Hosté se ve druhé půli sna-
žili vstřelit branku a neustálým 
tlakem na soupeřovu branku se 
chtěli vyrovnat. Lounská obrana 
hrála bezchybně a tak došlo na 
Jantošův brejk, kterým zvýšil na 
3:1. Za deset minut mohl defini-
tivně postup potvrdit Pšigrocký, 

ale to by musel proměnit penaltu. 
Vítězství ale jistil ještě 5 minut 
před koncem nádhernou střelou 
z 20 metrů Kalivoda. Překvapení 
tak bylo na světě a Louny B po-
stoupily do finále.

Ve druhém semifinále si 
Žatec nenechal ujít příležitost 
zahrát si finále, když porazil 
celek Velké Černoce díky bran-
kám z prvního poločasu. Slavoj, 
jasný favorit utkání, nastoupil 
do prvního poločasu s jasným 
cílem co nejdříve vstřelit bran-
ku. Tato snaha ale vyznívala 
naprázdno, když se obrana hos-
tů překonávala. Až deset minut 
před koncem poločasu přišla 
první branka, když se podařilo 
hlavičkou překonat brankáře 
Andrtovi. Za necelých 5 minut 

přišel druhý úder, když po pěk-
né střele aktivního Andrta, která 
skončila na břevně, se podařilo 
dorazit míč do branky Trnkovi. 
Hrálo se ve velkém vedru a tak 
hráčům viditelně ubývaly síly. 
Ve druhém poločase již nebylo 
mnoho fotbalu. Zajímavým 
momentem, kdy se ještě mohlo 
něco dít, byla 70. minuta, když 
gólman Slavoje Haštaba fauloval 
a byla nařízena penalta. Hráči 
Černoce však zklamali i v této 
chvíli a branku nevstřelili. Tím 
pádem bylo definitivně o postu-
pu Žatce rozhodnuto.

Finále se hrají 7. června od 
17:00 hod. Louny B – Slavoj 
Žatec, odveta pak 14. června  
od 17:00 hod. Slavoj Žatec 
– FK Louny B.

Louny B porazily Postoloprty a překvapivě postoupily 
do finále, druhým postupujícím je Slavoj Žatec

FK Louny B – Postoloprty 4:1 (2:1) n Slavoj Žatec – Velká Černoc 2:0 (2:0)
LOUNY (lš, pk) – Ve čtvrtek 24. května se v semifinále utkala 
mužstva o postup do finále Okresního poháru ČMFS. První utkání 
skončilo překvapením, neboť favorizované Postoloprty nedokáza-
ly svého soupeře přehrát. Očekávalo se, že se Louny posílí o hráče 
A mužstva, ovšem to se nestalo a tak postup do finále si skutečně 
vybojoval celek se sestavou z OP. Ve druhém semifinále postoupil 
zaslouženě Slavoj Žatec, který rozhodl utkání již v prvním polo-
čase. Více jak půlhodiny ovšem hosté dokázali odolávat a drželi 
s favoritem krok.

Před televizními kamerami těsná 
prohra s leaderem II. ligy

FK Viktoria Žižkov – FK Chmel Blšany 1:0 (1:0)
PRAHA (jt) - V televizním utkání na půdě vedoucího celku II. ligy 
předvedly Blšany velmi dobrý výkon, ale především vinou nepro-
měněných šancí těsně prohráli a umožnili tak Viktoriánům slavit 
postup do první ligy.

Vlastní branka zřejmě připravila 
FK Louny o postup

FK Louny – FK Litvínov B 2:2 (2:1)
LOUNY (lš) – Důležité utkání 1. A třídy, kdy hrál první celek 
s třetím, se odehrál v Lounech v nezvyklém termínu. Louny hostily 
Litvínov B, když záměrně pořadatel posunul utkání na sobotní 
dopoledne. Záměr byl jasný, neboť nechtěli přivítat v Lounech 
posily z Litvínova A. V původním, nedělním termínu by je jistě 
Litvínov přivezl. Sobotní termín ale štěstí nepřinesl, Louny po-
třebovaly tři body a ty nezískaly. Vlastní branka 10 minut před 
koncem je o vítězství připravila.

Domecký z FK Louny se snaží zastavit útok Litvínova.

Žatecké házenkářky ligu 
nezachránily

DOBRUŠKA (mp) - V posledním dvojkole I. ligy národní házené 
žen se definitivně rozhodlo o dvou sestupujících.

Pozdní probuzení
Trochu pozdě se probudily zá-

stupci našeho okresu v Krajském 
fotbalovém přeboru. Ve 27. kole 
soutěže Sokol Domoušice bodo-
val v Roudnici, kde vybojoval re-
mízu 1:1 (0:0). Je to první bod od 
výhry nad B týmem Blšan z 22. 
kola. Blšanská rezerva, která 
v minulém kole šokovala Neště-
mice a porazila je 3:0, vyhrála 
tentokrát v Soběchlebech 1:3 
(0:2). Oba celky však zůstávají 
na posledních místech tabulky 
a záchrana soutěže je spíše ve 
sféře teorie. (jt)

Čekání na vítězství ukončeno
Lokomotiva Louny - Blesk Jablonec  9:8, 3:13

LOUNY (mk) - Zápas proti Jablonci dlouho nevypadal, že by měl 
být letošním prvním vítězným pro domácí. Hosté neustále vedli, 
před dohrávkou poslední směny dokonce 2:8! Neuvěřitelným vý-
konem na pálce, korunovaným dvojmetovým odpalem Srbeckého, 
však vybojovali vítězství. 


