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V poločase to nevypadalo vůbec 
dobře, když domácí Jiřetín vedl již 
2:0. I když nutno říci, že měli vel-
ké štěstí, když první branka padla 
po nacvičeném signálu a druhou 
přidali těsně před odchodem do 
kabin. Jinak hosté hráli poměrně 
dobře a stejně tak mohli minimál-
ně dvě branky vstřelit. Proti bylo 
břevno a tyč domácí branky. 

Do druhé půle přišlo mužstvo 
Dobroměřic znovu útočně nala-
děno, když chtělo za každou cenu 
minimálně vyrovnat. Kroupa se 
prosadil v 50. minutě a snížil na 
2:1. Jak je Kroupa cenným hrá-
čem pro mužstvo, ukázala 70. 
minuta, když vyrovnal hlavičkou 
na 2:2.  V samotném závěru 
nebyl daleko od vítězné branky, 

když po přímém kopu brankář 
jen s velkou námahou kryl jeho 
střelu. Následně vznikl souboj 
domácího hráče, který napadl 
Plachého. Ten mu vše opětoval 
a tak oba hráči utkání nedohráli. 

Doma pak Tuchořice hostili 
poslední Klášterec, jistého se-
stupujícího. 

Mužstva již nebyla svázána 
žádnou taktikou a tak se hrál 
otevřený, útočný fotbal a padaly 
branky. Hosté šli do vedení ve 25. 
minutě, ale za deset minut bylo 
vyrovnáno. Penaltu proměnil 
Holák. Ve 42. minutě se prosadil 
Bartoň a strhl vedení na domácí 
stranu.

Do druhého poločasu přišlo 
mužstvo s ještě větší aktivitou 

a zcela zapomnělo na obranu. 
To se jim vymstilo, když soupeř 
opět vedení otočil na svoji stranu. 
Nejprve vyrovnal Kovařík a  v 65. 
minutě již hosté vedli 2:3. V na-
staveném čase se přeci jenom po-
dařilo vyrovnat a potvrdit osmou 
příčku v tabulce.

Černčice v posledním utkání 
hostily B-tým Lokomotivy Cho-
mutov. Domácí přes poločasovou 
prohru o branku drželi se silným 
soupeřem krok. Dokonce v jeho 
závěru nastřelili břevno. I po 
přestávce se snažili o vyrovnání, 
ale jejich snaha končila před 
hranicí vápna a sólo akce plné 
kliček neměli šanci na úspěch. 
Branka v 71. minutě učinila ko-
nec snahám o vyrovnání a hosté 
pak za dalších 5 minut pečetili 
výsledek. Černčice skončily před-
poslední a musí čekat na výsledky 
divize, zda v soutěži setrvají nebo 
budou sestupovat.

Hosté byli v prvním 
poločase aktivnější, ale 
nedokázali so prosadit 
proti houževnaté obraně 
a když se přes ní přeci jen 
dostali, stál jim v cestě 
brankář Baštýř Byli to 
domácí, kteří z nenápad-
né akce vytěžili trestný 
kop na hranici šestnáctky 
a ten proměnili ve vedoucí 
branku. 

Ve druhém poločase 
hosté tlačili více před 
žateckou branku. Žatec 
však nezůstával pozadu 
a zaslouženě získal tři 
body. Postoloprty neměly 
co ztratit a obsadily jako 
nováček soutěže velmi 
pěkné třetí místo. Žatci 

pak patří 8. příčka. 
Ve druhém utkání 

si Tatran Podbořany 
hladce poradil s Krás-
ným Dvorem, který na 
jaře zcela propadl. Po 
výsledku 5:2 patří Tat-
ranu 6. místo a Krásný 
Dvůr díku bodovému 
zisku z podzimu obsadil 
konečné 12. místo.

Do 1.A třídy minimál-
ně postupuje Slavoj Ža-
tec, který jako nástupce 
B-týmu Blšan bude 
pokračovat v soutěži, 
kterou mu přenechá. 
O tom, jaká to bude, se 
rozhodne až v posled-
ním kole KP opět na 
Libočanském hřišti.

V zahajovací sestavě dostali 
šanci brankář Rada a útočník 
Klasna, kteří si jinak na jaře do-
sud vůbec nezahráli. Na lavičce 
pak byla připravena hned čtveřice 
dorostenců, z níž dva mladíci se 
nakonec dostali i do hry.

Za horkého počasí se v první 
půli výrazně projevila nezkuše-
nost a vlastně i nesehranost. Ústí 
mělo více ze hry, Chmel byl pod 
tlakem a jen díky vynikajícímu 
výkonu brankáře Rady nedostal 
branku. Domácí si vytvářeli šan-
ce a ve střelách mezi tyče vyhráli 
7:0. Na góly se šlo ale do kabin 
za stavu 0:0. 

Ve druhém poločase nastoupi-
la obě mužstva se stejnými hráči, 
ale obraz hry se změnil. Domá-
cím zřejmě došly síly, přestali 
útočit a když ani Blšany mnoho 
nepředváděly. Vše překvapivě 
změnila až dvě střídání trenéra 
Bičovského v 66. minutě. Na 
hřiště se poprvé v kariéře mezi 
muži dostal kapitán dorostu 
Hofmann a hned po něm i jeho 
spoluhráč Hudec. Střídání mělo 
za hlavní účel dát ochutnat dru-
hou ligu úspěšným dorostencům 
a sám trenér asi nepočítal s tím, 
že tím rozhodne zápas. Hudec 
se po minutě pobytu na hřišti 
dostal k míči, vystřelil k pravé tyči 
a míč zapadl do branky domácí-
ho brankáře Diváckého, který se 
nestačil divit. Vstřelená branka 
působila na blšanské jako živá 

voda. A začali si vytvářet další 
šance.  Jednu z nich měl i aktivní 
mladíček a střelec gólu Hudec. 
Poté ještě utekl obraně domá-
cích Kožíšek, ale zakončil podle 
své tradice – nechal vyniknout 
brankáře. 

Ústí nemělo v závěru utkání ve 
velkém vedru sílu na zvrat, obě-
ma týmům už o nic nešlo, takže 
z konečné porážky si ani Ústí nic 
nedělalo. Ostatně, jak připomněl 
jejich trenér Habanec, i soupeř 
byl poměrně dost oslaben.

Chmel tak Ústí oplatil pod-
zimní domácí porážku a upevnil 
si 11. místo tabulky. Za urči-
tých okolností by mohly Blšany 
v závěrečném kole zaútočit až 
na 8. příčku tabulky, tedy na 
horní polovinu! Nejhůře pak 
může náš klub zakončit sezonu 
na 12. místě, protože zezadu 
ještě útočí už zachráněný Třinec. 
V posledním kole, v sobotu 16. 
června hostí od 17 hodin HFK 
Olomouc, která ztratila šanci na 
postup do ligy po kruté porážce 
od Bohemians 1905. 

Fakta o utkání:
BRANKY: 67. Hudec, ROZ-

HODČÍ: Hrubeš – Pinkas, 
Koval ŽK: Dvořák – Zachariáš 
DIVÁCI: 328

SESTAVA BLŠAN: Rada 
– Benko, Zachariáš, Novotný ©, 
Loos – Jedinák, Trup, Kožíšek, 
Krejčík (66. Hudec) – Klasna 
(67. Hofmann), Smejkal

Utkání mělo velký náboj, 
neboť v případě vítězství hostů 
by to znamenalo pro ně postup 
do KP. Remíza a vítězství Ol-
dřichova naopak jeho postup. 
Louny přijely s taktikou nein-
kasovat v úvodu střetnutí. To 
se jim dařilo do 15. minuty, ale 
právě v této minutě přišla chy-
ba v obraně a vedení domácích. 
Hosté otevřeli hru a snažili se 
vyrovnat. Svoji velkou šanci 
promarnil především Knotek. 
Do konce poločasu se ale výsle-
dek nezměnil. 

Po návratu z kabin se píšťalka 
rozhodčího Šimečka zdála mno-
hem přísnější na hosty. V 50. 
minutě dostal druhou žlutou 

kartu Chaloupka a za dalších 
6 minut byl vyloučen Hasil. 
Tím pomohl domácím rozhod-
čí rozbourat stabilitu obrany 
i útoku hostujícího mužstva. 
Přesto se Louny nevzdaly a bo-
jovaly s nepřízní osudu dále. 
V oslabení se podařilo Střelco-
vi snížit na 2:1 a vykřesat naději 
na lepší výsledek. Domácím se 
ale v přesilovce podařilo vstřelit 
třetí branku a rozhodnout celé 
utkání. Lounští bojovali až 
do posledních sekund a ještě 
v nastavení v 91. minutě snížili 
na 3:2, což byla definitivní teč-
ka za utkáním, také za celou 
sezónou FK Louny v 1.A třídě 
v sezóně.

Za poslední roky to byla jedna 
z nejlepších sezón, kdy Louny 
konečně bojovaly o návrat do KP. 
Ještě čtyři kola před koncem byly 
na prvním místě, ale zaváhání 
v posledních kolech je stála po-
stup. Šance na postup žila ještě 
v posledním kole, ale v oslabení 
se vítězství vybojovat nedalo. 
Do vyšší soutěže tak postupuje 
Oldřichov, který v sezóně pou-
ze dvakrát prohrál a sedmkrát 
remízoval. Louny měly stejný 
počet remíz, ale prohrály o dvě 
utkání víc.

Branky: 15. Rollinger, 58. 
a 80. Strouhal – 70. Střelec a 90. 
Kosinský. Rozhodčí: Šimeček 
st., ŽK 3:7, ČK 0:2 (Chaloupka 
a Hasil).

Trenér Loun Petr Jantoš byl 
po utkání smutný, neboť jeho 
tým bojoval a hrál maximum: 
„Především v druhém poločase 
rozhodčí hru nezvládal a to 
nekomentuji branku z ofsajdu 
v prvním poločase. Soupeři bla-
hopřeji k postupu.“

Postoloprtskou 
školní olympiádu 

otevřela 
olympionička

POSTOLOPRTY (bal) - Cent-
rum sportu Asociace školních 
sportovních klubů Základní 
školy Postoloprty za přispění 
města pořádalo v pátek již 
tradiční školní Olympijské hry. 
Kromě postoloprtských ško-
láků se olympiády zúčastnili 
žáci lounské základní školy J.A. 
Komenského.

Ředitelka závodu Zdena Ko-
vářová se zasloužila mimo jiné 
o vlastní hymnu postoloprtských 
olympijských her, kterou zazpí-
vali při slavnostním otevření 
žáci. Vrchní rozhodčí závodu 
Pavel Dovala dostal od ni spe-
ciální kšiltovku. Na půvabu celé 
ceremonii přidaly postoloprtské 
mažoretky. Nechyběla důvtipná 
živá mumie. 

Za mladými sportovci přijela 
tentokrát Květa Jeriová-Pecko-
vá, držitelka dvou bronzových 
a jedné stříbrné olympijské me-
daile v běhu na lyžích z let 1980 
a 1984. Dnes učitelka na lito-
měřickém gymnáziu, manželka 
vynikajícího veslaře a později 
trenéra Zdeňka Pecky, zapálila 
olympijský oheň a popřála dětem 
úspěšné sportovní klání. Došlo 
i na povídání se školáky o jejím 
bronzu z mistrovství světa 1982 
v Oslo v běhu na 10 km, stejně 
jako devíti vítězstvích v závodech 
světového poháru. 

Během olympijských her v pří-
zemi budovy na Draguši byla 
zahájena výstava výtvarných 
prací žáků školy a školního 
klubu. Ceny výhercům věnovalo 
Kulturní zařízení města Posto-
loprty. 

Komu padne 
černý Petr?

OKRES LOUNY (jt) - V před-
posledním kole KP hrála obě 
naše mužstva na hřištích sou-
peřů.

Sokol Domoušice jel do So-
běchleb, ale v přímém souboji 
o udržení neuspěl a odvezl si 
těsnou porážku 2:1. Blšanská 
záloha hrála proti silnějšímu 
celku, na hřišti  šestého týmu 
KP, Štětí.

Jak už bývá zvykem, Blšany na-
stoupily se vším, co měli k dispo-
zici a bez náhradníků i bez posil 
z A-týmu. Přesto hrála rezerva 
Chmelařů s favoritem vyrov-
nanou partii. Hattrick nastřílel 
Baierl a navíc trefil tyč. Blšany 
B dokonce vedly, ale o tři body 
přišly 3 minuty před koncem. 
V zápase nastřelily 3 tyče a další 
velké šance zahodily. 

Škoda, blšanští mohli být blí-
že k záchraně. Přesto jsou stále 
ve hře v boji o záchranu, ale 
i když vyhrají se Souší, musejí 
čekat, jestli Litoměřice prohrají 
s Modrou. 

Žatecké 
dorostenky vítězně

ŽATEC (mp) - V sobotu se ha 
hřišti Šroubárny hrál turnaj Ob-
lastního přeboru mladších žákyň. 
Domácí přehrály Litvínov 9:4 
a Chomutov 8:6. Kontumačně 
5:0 pak Hejnice, která se turnaje 
nezúčastnila. Družstvo Žatce ob-
sadilo v turnaji 1. místo. Celkově 
se v přeboru SvČ oblasti umístilo 
na 1. místě a zúčastní se Mistrov-
ství ČR mladších žákyň v termínu 
22. - 24. června v Žeravicích.

Sestava + branky: Rosecká (1) 
- Bicková, Andrtová, Karasová, 
Kačenáková, Polcarová – J. Ja-
nečková (3),  Solčaniová (11), 
Kuželová (1), Solarová (1), K. 
Janečková. Trenér:  L. Mixtaj.

Louny byly lepším mužstvem, 
které se ale nedokázalo dostat 
do finálního zakončení. Naopak 
hosté, kteří odehráli téměř celý 
první poločas v obraně, se do-
kázali pět minut před odchodem 
ze hřiště dostat do vedení, když 
pomohla štěstěna. Odražený 
míč se dostal ke kopačce domá-
cího hráče, který míč umístil za 
Petříkova záda. 

Po změně stran se Louny 
dostaly do ještě většího tlaku 
a snažily se vyrovnat. Nejblíže 
byl Sadílek, který hlavičkoval 
od břevna. Odehrály se další 
dvě minuty hry a hosté se dostali 
po nenápadné akci po centru do 

vápna, kde byl faulován žatecký 
útočník. Prvoligový rozhodčí 
Příhoda neváhal a nařídil poku-
tový kop, který proměnil Klíč. To 
běžela 70. minuta a lounským 
nezbývalo než dát všechny síly 
do útoku. Hostující obrana ale 
neudělala žádnou hrubku a spo-
lu s gólmanem Baštýřem uhájila 
čisté konto. 

Branky: 40. Andrt, 70. z pe-
nalty Klíč.

Domácí trenér Miroslav Vent 
po utkání řekl: „Po celé utkání 
jsem měli mírnou převahu, ale 
nedařilo se nám finální zakon-
čení. Blahopřeji soupeři, byl 
šťastnější.“

V úvodu druhé půle černčičtí neúnavně útočili, ale na zakončení již neměli.
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Úspěšné loučení Dobroměřic a nevýrazné 
Tuchořice. Černčice čekají na osud

Jiřetín – Dobroměřice 2:2 (2:0) n Tuchořice – Klášterec n.Ohří 3:3 (1:1) n Černčice – Loko. Chomutov B 0:3 (0:1)
LOUNY (lš,mm) – Dobroměřice hráli na hřišti Jiřetína, který je 
v tabulce těsně pod nimi.  Mužstvo se loučilo s trenérem Šidlofem 
a proto všichni chtěli na rozlučku minimálně bod, což se povedlo. 
Hosté remízou udrželi šesté místo v tabulce a staly se po Lounech 
druhým nejúspěšnějším klubem okresu Louny v 1.A třídě. 

Dorostenec Hudec rozhodl 
o výhře Chmelu v Ústí nad Labem

FK Ústí nad Labem – FK Chmel Blšany 0:1 (0:0)
ÚSTÍ NAD LABEM (mš,jt) - Chmel odjížděl k pondělnímu utkání 
do Ústí nad Labem dá se říci s náhradníky. Trenéru Bičovskému 
se tým doslova rozpadl pod rukama. Dovolenou dostali cizinci, 
aby se mohli vydat domů, tři hráči byli vykartovaní. Kouč tak 
v závěru sezony vsadil na nové hráče a opět měl šťastnou ruku. 
Blšany vezou výhru 0:1.

Ve finále okresního poháru 
ČMFS Louny podlehly Žatci

FK Louny b – Slavoj  Žatec 0:2 (0:1)
LOUNY (lš) – Ve finále okresního poháru ČMFS vyhrál Slavoj 
Žatec nad zálohou FK Louny, když v každém z poločasů vstřelil 
jednu branku. Domácím nebyla nic platná mírná převaha v prů-
běhu celého utkání, když branky stříleli hosté. Původně se mělo 
hrát na dvě utkání. Ale po dohodě vedení obou celků se hrál pouze 
jeden rozhodující zápas. 

Louny bojovaly se silným soupeřem, ale i s nepřízní sudího
Oldřichov – FK Louny 3:2 (1:0)

OLDŘICHOV (lš,pk) – V posledním kole 1.A třídy podlehly Louny 
vedoucímu celku soutěže o jednu branku, když měly velkou smůlu 
na rozhodčího. Pan Šimeček měl totiž neuvěřitelně přísný metr 
na hostující hráče. Za běžné fauly viděli Hasil a Chaloupka žluté 
karty a po druhých následovaly červené. To soupeři výrazně po-
mohlo při jeho útočné aktivitě a tak Oldřichov dokráčel s pomocí 
arbitra k vytouženému postupu. Nutno ale přiznat, že Lounům 
nevyšla poslední utkání, ve kterých ztratily cenné body, které 
chyběly k postupu.

Žatec postupuje, úspěšná sezona Postoloprt
Slavoj Žatec – Postoloprty 2:1 (1:0) n Tatran Podbořany – Krásný Dvůr 5:2 (4:1)

Kapitán Žatce Lajbl odzbrojil postoloprtské-
ho Lokajíčka.

ŽATEC (jt) - Poslední kolo měla na programu také 
1.B třída, ve kterém se utkala mužstva z okresu 
mezi sebou. Příjemné překvapení soutěže, celek 
Postoloprt sehrál své utkání proti čerstvému dr-
žiteli okresního poháru, Slavoji Žatec na hřišti 
v Libočanech. 
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