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kam v okrese na fotbal

V nedělním utkání 1.A třídy 
lounský celek opět pouze re-
mízoval a ztratil tak dva body 
v Ledvicích po remíze 1:1. Pro-
sadil se pouze Hasil a to nestači-
lo, neboť 9. celek tabulky vstřelil 
branku. Domácí hráli hodně 
tvrdě, rozhodčí zákroky ocenil 
sedmi žlutými kartami. Hosté 
měli pouze jednu. Oldřichov si 
šanci na postup nenechal vzít, 
když doma přehrál Březno 3:2. 
Vůbec to nebyl lehký zápas, ne-
boť Březno je na opačném pólu 
tabulky a bojuje o záchranu. Po 
poločasovém stavu 1:1 vystříleli 

tři body Obrtlík dvěma trefami 
a Bikar.

Oldřichov má nyní před posled-
ním utkání tři body náskok před 
FK Louny a vzhledem ke skóre 
a vzájemné bilanci již o postup 
nepřijdou. Louny bohužel ne-
zvládly závěr soutěže. 

Z dalších mužstev našeho okre-
su, které hrají 1.A třídu, se hrálo 
derby v Dobroměřicích a zde 
i přes velké šance domácích si od-
váželi tři body hosté z Tuchořic. 
Hosté přijeli oslabeni a tak jejich 
cílem bylo nedostat branku a od-
vézt si bod. Tato taktika se jim 

v průběhu utkání dařila a navíc 
po hrubé chybě, dvojnásobné, 
vstřelili jedinou branku utkání 
a odvezli si vítězství 0:1. Branka 
padla na začátku druhého polo-
času, když se po chybě obrany 
i brankáře dostal k míči Lehman 
a dával do prázdné branky.

Na straně Dobroměřic byla 
velká smůla, když mužstvo mělo 
velký počet šancí a mimo jiné 
nastřelili i tyč a břevno. 

V souboji dvou posledních cel-
ků tabulky vyhrály Černčice na 
domácím hřišti nad Kláštercem 
3:2. Utkání svou úrovní odpoví-
dalo postavení obou celků a ne-
být několika dobrých zákroků  
v brance, mohli hosté mít i bod. 
Z pohledu záchrany ovšem vítěz-
ství nic neřeší, neboť Březno má 
před posledním kolem náskok 4 
bodů. 

V průběhu celého střetnutí byly 
Postoloprty lepším celkem, který 
si vytvářel brankové příležitosti, 
které uměl i využít. V poločase 
již vedli domácí 2:0 po brankách 
Fridricha a Hájka, jehož branka 
padla přesně po 30 odehraných 
minutách.  Ve druhé půli  přidal 
třetí branku v utkání a svoji dru-

hou s chutí hrající Fridrich. Po 
snížení na 3:1 ale přišel na hřiště 
loučící se trenér Solar a z více jak 
dvaceti metrů oslavil svoji trenér-
skou misi v Postolortech.

Slavoj Žatec hrál na hřišti 
favorita, Spořic. Ty touží po po-
stupu a tak musely doma vyhrát. 
Naopak Žatec se zachraňuje 

a také on potřeboval body k jis-
totě setrvání v 1. B třídě. Vše 
nakonec dobře dopadlo. Žatec 
sice podlehl brankou z penalty 
a nebýt tradičně špatné koncov-
ky, mohli si hosté tolik potřebné 
body dovézt.  

Jak ale ukázaly další výsledky 
v předposledního kola, prohry 
sousedů v tabulce zajistily Žatci 
existenci i v dalším ročníku 1.B 
třídy. V posledním kole nastoupí 
v derby Žatec doma proti Posto-
loprtům. K vidění by tak mohl být 
pěkný fotbal bez svazující taktiky, 
neboť Žatec je zachráněn.

Jak byl první zápas před-
stavením výborných výkonů 
nadhazovačů a obran, druhý byl 
naopak pálkařským festivalem 
lounských. Nutno poznamenat, 
že soupeřovi nadhazovači ve 
druhém utkání byli poloviční 

proti svému kolegovi z úvodního 
utkání. Naopak domácí Beneš se 
výkonem velice blížil výbornému 
Pobudovi. V útoku se nejvíce da-
řilo Michalu Křížovi se čtyřmi, 
3 úspěšné odpaly zaznamenali 
Srbecký, Červa a Beneš. 

Obě vítězství jsou velice cen-
ná, jednak proto, že se domácí 
odpoutali z posledního místa, 
jednak proto, že byla dosažena 
proti soupeři z čela tabulky. 

Velice důležitá utkání čekají 
lounské v příštím kole, kdy zajíž-
dějí na hřiště poslední Třebíče.

Další lounská družstva již tak 
úspěšná nebyla. Kadeti prohráli 
v Roudnici nad Labem vysoko 
2:23, junioři nenavázali na dvě 
předešlá vítězství s Tempem Pra-
ha, tentokrát prohráli 4:14. 

Za drobného deště se v ne-
dělním dopoledni mezi chmel-
nicemi odehrála důležitá bitva 
o záchranu. Trenér Bičovský 
poslal na hřiště silnou sestavu 
i s uzdraveným Pilařem, ale bez 
distancovaného Bogdanova 
a také Kožíška, který měl v týd-
nu drobné zdravotní problémy. 
Trochu překvapivě se na hřiště 
podíval od začátku Krejčík.

Domácí míč měli na svých 
kopačkách a postupně přece jen 
zavřeli svého soupeře na jeho 
polovině. Ve 14. minutě centr 
Andreie lízl hlavou Novotný, ale 
trefil jen hostujícího gólmana. 

Ve 27. minutě zamotal hlavou 
obraně hostů Pilař, na jeho 
centr do vápna ale nedosáhl ani 
Andrei, ani Smejkal. Oba pak 
stáli u akce ve 32. minutě, An-
drei však přihrávku od Smejkala 
využil jen k poměrně nepovedené 
střele. Poté přišel s nádhernou in-
dividuální akcí Rosa, jeho střelu 
však gólman Drápala vyrazil, 
dorážka opět Rosy pak už mířila 
mimo tyče. První poločas měl 
Chmel jasně ve svých rukou, ale 
nedokázal proměnit ani vyložené 
šance.

Druhé dějství začalo drtivým 
tlakem Blšan a hosté se jen zoufa-
le bránili. Ve 47. minutě si Andrei 
naběhl na Pilařův centr, ale mířil 
mimo. Do velké šance se dostal 
za chvilku Loos, ale tváří v tvář 
brankaři přestřelil. V 59. minutě 

pak přišel první gól, po trestném 
kopu se ve vápně dostaly Blšany 
ke střele. Tu ještě Drápala vyra-
zil, ale na dorážku Smejkala byl 
krátký. Rovněž ze standardní 
situace pak padl i druhý gól 
Chmelu, když se v 72. minutě 
hlavou prosadil Jiří Novotný. Bl-
šany měli další šance. Tu nejhezčí 
měl Andrei, který odcentroval od 
brankové čáry. Trup ale neměl 
dostatek prostoru k přesnému 
zakončení. 

V závěrečné desetiminutovce 
se snad domácí zalekli vítězství 
a přenechali iniciativu hostům. 
Ti se ale utápěli v kličkách a po-

kud se dostali ke střele, pak jejich 
pokusy likvidoval Svoboda.

Blšany si výhrou upevnili 
11. místo v tabulce druhé ligy, 
vybojovaly záchranu a udržely 
jarní domácí neporazitelnost. 
Bohužel si po žluté kartě odnesli 
Pilař a Jamrách, což pro oba zna-
mená stop pro zápas v Ústí nad 
Labem, navíc druhý jmenovaný 
má distanc na 3 utkání.

Fakta o utkání: BRANKY: 
59. Smejkal, 72. Novotný. ROZ-
HODČÍ: Kovařík – Pokorný, 
Tulinger. ŽK: Pilař, Jamrich 
– Novakovič, Krejčíř, Nechvátal, 
Houšť. DIVÁCI: 675. SESTAVA 
BLŠAN: Svoboda – Jamrich, Za-
chariáš, Novotný, Rosa – Loos 
(60. Kožíšek), Pilař (78. Trup), 
Jedinák, Krejčík (76. Benko) 
– Smejkal, Andrei.

Disciplinární 
komise OFS Louny 

opět trestala
LOUNY (lš,mm) – Na svém 
dalším zasedání vynesla dis-
ciplinární komise OFS Louny 
tresty hráčům i trenérům. Nej-
tvrdší trest dostal vedoucí Soko-
la Pátek Spišák, který nesmí na 
hráčskou lavičku do konce září 
2007, nepodmíněně. 

Dvě soutěžní utkání si nezahra-
je Šramota z Žiželic.

Ostatní tresty byly podmíněné, 
většinou se jednalo o 2-3 týdny 
s odkladem do 31. srpna (např. 
Karban z Cítolib, Krupička z Ne-
pomyšle, či Dandel z Slavětína se 
Štěpánkem z Ročova).

Zasedala také krajská disci-
plinární komise, která řešila 
z okresu Louny pouze Marcela 
Chrze z Tuchořic. Komise mu 
zakázala start v jednom mistrov-
ském utkání.

Sobota dne 9. června, úřední 
začátek v 17:00 hod.
I.A třída: Tuchořice – Klášterec, 
Černčice – Loko Chomutov B
OP: Slavětín – Tuchořice B, 
Kryry – Lubenec, V.Černoc 
– Zeměchy, Cítoliby – Louny 
B, Chlumčany – Lenešice 16:00, 
Peruc - Blatno.
Neděle dne 10. června, úřední 
začátek v 17:00 hod.
I.B třída: Žatec – Postoloprty, 
Podbořany – Krásný Dvůr
OP: Černčice B – Ročov
Finále MF starších žáků:
Ročov – Lubenec v 10:30 na 
hříšti v Lipenci

Čtvrtek dne 7.června, v 17:00 
hod.
FK Louny B – Sj Žatec - finále 
Okresního poháru dospělých.

V krajském přeboru 
naděje stále žije

Domoušice – Neštěmice 
3:2 (2:0), Blšany B – Tat-

ran Kadaň 0:0 (0:0)
DOMOUŠICE,LIBOČANY 
(jt) - Před pouhými 30 diváky 
sehrál Sokol Domoušice po-
vedené utkání s pátým celkem 
přeboru. V poločase si vypra-
coval dvoubrankové vedení, ale 
v závěru střetnutí se strachoval, 
aby celý zápas dotáhl do vítěz-
ného konce. Rezervě Blšan

k vítězství nad průměrnou 
Kadaní nestačilo ani 6 hráčů 
A-týmu jako Kožíšek, Benko, 
Rosendo a další. Blšany B tak 
zůstávají poslední o dva body, 
drží sice ještě stále naději na zá-
chranu, ale vše bude záviset na 
posledních dvou kolech a také 
na tom, jak se bude dařit týmům 
z Ústeckého kraje v divizi.

Muži Šroubárny Žatec přivezli 
ze sobotního utkání v Litvínově 
oba body.
n KNHCH Litvínov B - TJ Šrou-
bárna Žatec 23:28 (12:15)

Sestava + branky: Mixtaj, Ha-
vránek – Šrajbr, Beldík, Fungáč  
–  Šůs (3),  Antol ml. (8), D. 
Nociar (13), Bayer (4). Trenér: 
Votava.

Dorostenky pak nestačily 
na Most. Dívky hrály bojovně 
a s nasazením. První poločas 
nevycházela střelba. Pět minut 

před koncem to bylo ještě 13:13, 
ale Žatečanky nedaly dva tresty 
za sebou a soupeřky naopak 
zvýšily svůj náskok.
n Baník Most NH - TJ Šroubár-
na Žatec 16:13 (7:4)

Branky: Čítková (6), Hlad-
ká (1), P. Schneiderová (5), 
Šíbalová (1). 

Sestava: Vojarová, Šíbalová, 
Valhová, Pejšová, Čítková, 
Hladká, Schneiderová P., Žiž-
ková, Pelcová. Trenérka: Ž. 
Kuželová.

Zdařilého 11. ročníku BTF se 
celkem zúčastnilo 245 občanů, 
kteří na fond boje s rakovinou 
přispěli částkou 10 667 Kč. 
Akce proběhla pod záštitou 
města Louny. Její cyklistickou 
trasu také absolvoval místosta-
rosta Jan Čermák a tradiční běh 
starosta města Jan Kerner. Mezi 
podporovatele již tradičně patřila 
lounská expozitura VZP, městská 
policie, která zajišťovala hladký 
průběh akce, a ze sponzorů je 
třeba jmenovat zejména Drinks 
Union a.s., firmu Progres i KÚ 
Ústeckého kraje.

Na sobotní Běh Terryho Foxe 

navázal nedělní Dětský den, kte-
rý na Červeňáku připravili cviči-
telé Sokola Louny spolu s turisty 
místní odbočky KČT. Na stano-
vištích zajímavého dětského zá-
vodu se při plnění připravených 
disciplin vystřídalo 107 dětí 
doprovázených svými rodiči. 
Hezké odpoledne bylo ukončeno 
náročným navlékáním korálků, 
ale i opékáním sponzorských 
párků na připraveném ohništi. 
Za občerstvení pořadatele vděči-
li lounskému řezníkovi a uzenáři 
Ivo Lošanovi a Jiřímu Zemkovi, 
dodavateli pramenité vody.

Eduard Bartoš

David Iška a Thomas Buhl 
podali standardní výkony. Oba 
si několikrát zlepšili osobní re-
kord. Thomas byl nejlépe čtvrtý 
na 200m prsa a David sedmý na 
200m znak. Barbora Hanušová 
plavala dva závody 100 a 200 
metrů prsa. Lépe se jí dařilo 
na delší trati, kde skončila na 
6. místě. Ve stejné disciplíně 
se pak nejlépe ze svých startů 
umístila i Adriana Chamrádová, 
když skončila na 5. místě. Klára 
Zvěřinová skončila již těsně pod 
stupni vítězů. Dvakrát se umísti-
la na 4. místě na tratích 100m 
volným způsobem a 200m prsa. 
První komu se podařilo dostat 
na stupně nejvyšší byla Kateřina 
Zumrová, která ve svém novém 
osobním rekordu, vybojovala 3. 
místo na 100m znak.

Kateřina Iblová a Hana Ei-

chelmanová plnily na těchto 
závodech limity pro možnou 
účast na Letním MČR staršího 
žactva. Obě podaly výkony na 
hranici svých možností a sbíraly 
skvělá umístění. Hanka byla 2x 
třetí a 2x druhá. Nejlepším jejím 
výkonem byl 100m znak, kde 
zaplavala čas 1:18.50. Katce se 
dařilo ještě lépe a byla hned 3x 
třetí a 3x druhá. Nejlepší výkony 
podala na motýlkářských tratích. 
Na 100m dosáhla času 1:22.30 
a na 200m pak 3:11.50. Oba tyto 
časy znamenaly zlepšení osobních 
rekordů a to o 3.97s resp. 7.60s.

Posledními našimi dvěma 
zástupci v Roudnici byli David 
Urban a Tomáš Plevko. Jelikož 
se oba pohybují na špici repub-
likových statistik, očekávali jsme 
od nich výborná umístění. Tomáš 
Plevko startoval v pěti závodech. 

Z nich 4x vyhrál a jednou odešel 
poražen a obsadil 2. místo. Vy-
zdvihnout je ale potřeba jeho vý-
kony na 50m volným způsobem, 
kde zaplaval čas 0:24.30 a na trati 
100m volným způsobem, kterou 
zvládl za famózních 0:54.20! Da-
vid Urban startoval v sedmi závo-
dech, nedal nikomu šanci a 7x se 
stal krajským přeborníkem. Na 
všech kraulových tratích (50, 
100, 200, 400 a 1500m) si doká-
zal zlepšit osobní rekord a z toho 
hned 4x posunout nejlepší letošní 
čas v ČR v rámci svého ročníku.

Celkem naši plavci startovali 
v 57 závodech a 41x pokořili své 
nejlepší časy. Získali jsme celkem 
11 zlatých, 6 stříbrných a 6 bron-
zových medailí. David Urban se 
bezpečně kvalifikoval na MČR 
a Hana Eichelmanová s Kateři-
nou Iblovou si i přes vynikající 
výkony musí ještě počkat na se-
stavení startovní listiny přijatých 
na MČR staršího žactva. 

V ČERVNU
SLEVA 15%
NA DESTIČKY 
A ČELISTI BRZD
AUTODÍLY KOČINA HUSOVA 
1082 Louny tel. 415652791

SK Černčice slaví dne 
23.6.2007 od 10.00 

hodin na místním hřišti

80 let
od svého založení.

Srdečně zveme všechny pří-
znivce kopané,na které čeká 
bohatý celodenní program, 
soutěže o ceny, vystoupení ma-
žoretek, slosovatelné vstupenky 
o ceny a mimo jiné i fotbalový 
zápas INTERNACIONÁLŮ  ČR 
od 17 hodin a večerní zábava 
pod širým nebem.

Černčice se tlačily do útoku, 
ale zakončovali dost zbrkle. 
Navíc je kosila hodně tvrdá 

obrana Klášterce.
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FK Louny ztratily šanci na postup. 
Na obou pólech tabulky je jasno

Ledvice – FK Louny 1:1 (0:0) n Dobroměřice – Tuchořice 0:1 (0:0) n Černčice – Klášterec nad Ohří 3:2 (1:0)
LEDVICE/LOUNY (lš,mm) – FK Louny byly jediným mužstvem, 
které mělo šanci postoupit do vyšší soutěže, řízené krajským sva-
zem ČMFS. V minulém kole se ale náskok jednoho bodu v tabulce 
před největším pronásledovatelem Oldřichovem rozplynul. Louny 
pouze remízovaly doma s Litvínovem B 2:2, když smolně vyrov-
naly vlastní brankou. Jejich největší soupeř vyhrál a získal tak 
jednobodový náskok.

Postoloprty rozstřílely Kadaň, 
Slavoj Žatec i přes porážku zachráněn
Postoloprty – Kadaň 4:1 (2:0) n Spořice – Slavoj Žatec 1:0 (0:0) n Bečov – Krásný Dvůr 3:1 (2:0)

POSTOLOPRTY/LOUNY (lš,pk) – V předposledním kole 1.B tří-
dy se dařilo doma Postoloprtům, které rozdrtily fotbalové policisty 
z Kadaně. Zápas byl současně rozlučkou trenéra Solara, který 
u mužstva končí. Úspěšně ho vedl do 1.B třídy a v nové sezóně se 
prosadil mezi tři nejlepší celky soutěže. Sám Solar v závěru utkání 
střídal, po několika vteřinách se na hřišti zorientoval a z velké 
dálky potvrdil brankou vítězství svého týmu.

Canibalové si na Lokomotivě vylámali zuby
Lokomotiva Louny - Canibals Šumperk 5:4, 17:7

LOUNY (mk) - Ve vyrovnaném prvním basebalovém zápase se vše 
rozhodovalo až v závěru. Za stavu 1:1 v 8. směně odpálili hosté 
home run a přidali ještě další dva body. V dohrávce domácí snížili 
na 3:4. V poslední nepustil Pobuda soupeřovi pálkaře na mety, 
naopak domácí srovnali zásluhou Babického po chybě šumper-
ské obrany. Vítězný doběh zaznamenal Michal Kříž po výborně 
zahraném signálu s Tománkem.

Krajské plavecké závody zcela 
ovládli Plevko a Urban

ROUDNICE (jka) - O víkendu 26.-27. května proběhl v Roudnici 
nad Labem Krajský přebor plavců ročníku 1995 a starších. Žatečtí 
plavci zde změřili síly s nejlepšími plavci severních Čech. 

V Blšanech s hymnou 
a bubny potvrzena 

druholigová definitiva
FK Chmel Blšany – FC Dosta Bystrc-Kníničky 2:0 (0:0)

BLŠANY (jt) - V předposledním domácím druholigovém zápase 
mohli domácí výhrou nad posledním celkem soutěže potvrdit svou 
druholigovou jistotu. Svému soupeři téměř nedali šanci a dvěma 
rychlými brankami ve druhém poločase utkání rozhodly. Utkání 
bylo zahájeno tradiční hymnou z pera Karla Vágnera, kterou se 
podařilo oprášit.
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Při nádherné
akci se Antonín
Rosa probil
přes Aleše
Schustera
až před branku.
Na zakončení mu
však již nezbyly síly.

Ohlédnutí za Foxem
LOUNY - Letošní 11. ročník Běhu Terryho Foxe (BTF) je již za 
námi. Cvičitelé TJ Sokol Louny spolu s vedením Základní školy 
J. A. Komenského v Lounech jej připravili jako součást Víkendu 
plného pohybu ve dnech 26. a 27. května. Využili totiž skutečnosti, 
že tradiční BTF není jen humanitární akce na podporu boje se 
zákeřnou lidskou chorobou, ale především výzvou ke zdravému 
životnímu stylu, ve kterém pohyb má své nezastupitelné místo.

Národní házená – Oblastní přebor


