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národní házená

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.

Před úvodním výkopem pro-
běhlo slavnostní rozloučení 

s trenérem Přemyslem Bičov-
ským a jeho asistentem Pavlem 
Chaloupkou, kteří odcházejí do 
Slovenského Ružomberoku. Po 
mnoha letech práce pro klub 
odchází také trenér brankářů 
Tomáš Obermajer do Pražské 
Dukly. Velká gratulace patřila 
i čestnému předsedovi klubu 
Arnoštu Zernerovi, který slaví 
75. narozeniny.

Utkání začalo celkem vlaž-
ně, ale již ve 3. minutě kopali 
domácí roh, Rosův centr si 
zpracoval Pilař, který hned vy-
pálil míč doprostřed branky, ale 
mířil asi metr nad. Mezi tyče 
však zamířila střela Kožíška 
v 15. minutě, když si na hranici 
jedenáctky zpracoval míč a ten 
poslal do šibenice olomoucké 
branky. Konečně se tak Vlasta 
Kožíšek prosadil a vstřelil svou 
první branku v sezoně! Násled-
ně se v další šanci ocitl Smejkal, 

ale hostující brankář Aleksijevič 
jeho přízemní střelu chytil. 

V 21.minutě neudržel Aleksije-
vič míč a Loos mu z následného 

rohu nadělal velké starosti, když 
jeho střelu k tyči vyrazil instink-
tivně nohami. Blšanští hýřili 
aktivitou a u většiny akcí stál 
výborně hrající Tomáš Pilař. Ve 
31.minutě poslal od půlící čáry 
malou domů kapitán HFK Ko-
tulek tísněný Kožíškem. Aleksi-
jevič však chybně zareagoval, 
míč ho minul a skončil v jeho 
síti. Toto byl i podle obou tre-
nérů zlomový bod utkání. Hned 
z následného rozehrání padla 
další branka, kdy se do vápna 
probil Kožísek se Smejkalem, 
Zachariáš poslal střílený centr 
podél brankové čáry, Dadák 
vykopl jen k Trupovi a ten míč 
vrátil do branky. 

Do druhé půle nastoupili hosté 
s odhodláním, pokusit se o zvrat. 
Začali diktovat tempo, ale jejich 
pokusy končily na pozorné 
obraně domácích. V 56. minutě 
provedl trenér HFK Kalvoda 
dvojí střídání, ale ani to nevedlo 
ke zlepšení jejich hry. Přišla 65. 
minuta a z rychlého protiúto-
ku vstřelil šťastně patou svojí 
druhou branku v utkání Vlasta 
Kožíšek, kterému  nahrával 
Smejkal.

V 67. minutě mohl Kožíšek 

zkompletovat hattrick, ale na 
poslední chvíli mu ukopl míč 
Kotůlek. Následné rohové kopy 
domácí již nezužitkovali.

V 78. minutě vystřídal Vojtu 
Trupa další dorostenec Řehák. 
Poté se dostávají na hrací plo-
chu další dorostenci. Za Loose 
přichází kapitán staršího dorostu 
Hofmann, který po třech minu-
tách pobytu na hřišti přihrává 
na pátou branku Michalu Smej-
kalovi. Poté střídání za Jedináka 
Zápotocký.

Blšanský koncert a Holická 
tragedie končí. Snad nikdo si ne-
vzpomíná, kdy naposledy domácí 
zvítězili takovýmto rozdílem. Po 
podzimu téměř odepisovaní 
Chmelaři se posouvají na osmou 
příčku tabulky. 

Fakta o utkání:
BRANKY: 15. , 65. Kožíšek, 

31. Kotůlek (vl.) , 33. Trup, 84. 
Smejkal, ROZHODČÍ: Adam 
- Štěrba, Mencl, ŽK: Pilař, Rosa 
– Krutý, DIVÁCI: 481

SESTAVA BLŠAN:  Rada 
– Jedinák (84. Zápotocký), 
Novotný, Smejkal, Loos (81. 
Hofmann), Trup (78. Řehák), 
Pilař, Rosa, Kožíšek, Benko, 
Zachariáš.

Hlavní závod zcela ovládl Jan 
Chrobák, který vedl od startu do 
cíle. O další místa bojoval Kamil 
Ausbuher, který byl dlouho na 2. 
místě. Pak ale nezachytil nástup 
Kyziváta a Lukeše ze Sparty 
Praha, kteří v závěrečné čtvrtině 
závodu nasbírali tolik bodů, že 
domácího  Ausbuhera odsunuli 
na 4. místo.

V kategorii žen vyhrála Lucie 
Záleská z Lucas Frames Blšany, 
která je ještě věkem kadetka.  

Celková účast na kritériu 
ovšem byla největším zklamá-
ním pro celý tým pořadatelů 
v čele se Zdeňkem Ausbuhe-
rem. Připravit takové kritérium 
v ulicích města není nic jedno-
duchého a pokud chtěli pořada-
telé mít maximální bezpečnost 

v průběhu celého závodu, stálo 
je to hodně úsilí. Proto je ško-
da, že i v kategorii žáků bylo 
pole velmi řídké a nedorazilo 
ani družstvo Stadionu Louny, 
které je jinak vždy při takových 
akcích na startu.

A tak, ač to byl závod silniční, 
byl hlavně pro cyklokrosaře, ne-
boť ti na startu převažovali.

Výsledky mužů: 1. Jan Chro-
bák AŠ Mladá Boleslav, 2. Vla-
dimír Kyzivát (stejný klub), 3. 
Ondřej Lukeš Sparta Praha.4. 
Kamil Ausbuher Cyklo Team 
Podbořany.

Závod žen: Lucie Záleská 
Lucas Frames Blšany, 2. Jana 
Kyptová AŠ Mladá Boleslav a 3. 
Kateřina Špindlenová Lucas Fra-
mes Blšany.

Domoušice měli nejlepší vý-
chozí pozici a k záchraně stačil 
pouhý bod. Nepodařilo se a tak 
po ročním působení v KP se So-
kol vrací do 1.A třídy. Doplatil tak 
na velmi úzký kádr. S Krajským 
přeborem se domoušičtí roz-
loučili až příliš krutou prohrou 
s Tatranem Kadaň 0:6. Trenéru 
Štádlíkovi chyběli čtyři hráči zá-
kladní sestavy – Franc, Laurich, 
Houdek a Sachar. Do utkání tak 
museli naskočit tři hráči Béčka 
a do druhého poločasu nastoupil 
místo zraněného Zelinky i trenér 
Štádlík

První poločas ještě nevypadal 
tak katastrofálně, ale po třetí 
brance ze 60. minuty se mužstvo 
položilo a Kadaň si v pohodě ještě 
vylepšila skóre.

Co bude dál,  je velkou 
neznámou, protože někteří 
hráči mužstvo opouštějí. Již 
v průběhu sezóny bylo vidět, 
že KP je na Domoušice příliš 
vysoko. Proto nebyl ani až tak 
velký zájem soutěž udržet. Na 
druhé straně, Louny skonči-
ly v 1.A třídě druhé a mohly 
v případě udržení Sokola od 
něho soutěž v KP odkoupit. 

Vysoká prohra ale tuto teorii 
ani nedovolila.

Blšany B se pokusily o ne-
možné a ačkoli po téměř celou 
sezónu byly na posledním místě 
tabulky, přišlo jejich probuzení 
včas. Hodně pomohly i posily 
z A týmu. Do posledního utkání 
nastoupil Jamrich. V trochu 
divoké přestřelce byla nakonec 
rezerva chmelařů úspěšnější 
a posunula se před Domoušice. 
Blšany B však končí a předávají 
soutěž Slavoji Žatec, pokud se do 
KP přihlásí.

Našim celkům posledně uděla-
ly čáru přes rozpočet Litoměřice, 
které „zázračně“ vyhrály na tráv-
níku pátého mužstva KP, Modré 
1:3 a tím se zachránily a odsoudi-
ly k sestupu Domoušice.

ŽATEC (mp) - Ve dnech 15-17 
června proběhlo v Žatci Mis-
trovství ČR starších žáků za 
účasti 6 celků. Chlapci domá-
cího celku Šroubárny v turnaji 
vybojovali stříbrné medaile.

Sestava Žatce: M. Horník, 
Benda – M. Pavlas, Taraba, M. 
Popelka, M. Tancoš – Gunár (15), 
Šmíd (23), P. Nociar (47), Janák 
(2), Marhold, Hudeček, P. Horník 
(3). Trenér: Ing. J. Popelka.

Zápasy:  
1. Žatec - Opatovice n.L.                 19:17
2. Žatec – Draken Brno                   22:17
3. Žatec – Rokytnice                        12:12
4. Žatec – Stupno                            19:22
5. Žatec – Podlázky                         18:18

Pořadí: body        skóre
1. Sokol Podlázky   7           99:86
2. TJ Šroubárna Žatec 6           90:86
3. TJ Sokol Rokytnice 6           79:77
4. Sokol Stupno 5           85:89
5. NH Opatovice n/L 4           91:94
6. Draken Brno 2           63:75

Oddíl národní házené TJ 
Šroubárna Žatec děkuje Měst-
skému úřadu Žatec a všem, kteří 
se podíleli na bezproblémovém 
průběhu celého mistrovství.

Starší žákyně (8. - 9. ročník)  
Kros 900 metrů 1. Petra Krejčí 
ZŠ JAK Louny 2:26:00 min. 
Běh 60 metrů 1. Vlasta Holá 
9.B 8,90 s. Skok vysoký 1. Petra 
Ladižinská 8.A 135 cm.

Skok daleký 1. Soňa Nováková 
8.A 407 cm. Vrh koulí 1. Eliška 
Šnajdrová ZŠ JAK Louny 840 
cm.

Starší žáci (8. - 9. ročník) 
Kros 1500 metrů 1. Lukáš Kudry 
8.B 04:41,0 min.

Běh 60 metrů 1. David Skála 
ZŠ JAK Louny 7,70 s. Skok 
vysoký 1. Karel Pazdziora 8.B 
160 cm. Skok daleký 1. Karel 
Pazdziora 8.B 553 cm. Vrh kou-

lí 1. Vít Sedláček 9.A 1170 cm.
Mladší žákyně (6. - 7. ročník) 

Kros 600 metrů 1. Lenka Rušči-
nová 6.B 1:28:00 min.

Běh 60 metrů 1. Klára Štekrová 
ZŠ JAK Louny 9,00 s. Skok vy-
soký 1. Daniela Hořejší ZŠ JAK 
Louny 130 cm. Skok daleký 1. 
Daniela Hořejší ZŠ JAK Louny 
388 cm. Hod míčkem 1. Lucie 
Vavřinová 6.C 40,00 m.

Mladší žáci (6. - 7. ročník) 
Kros 900 metrů 1. Martin Němec 
ZŠ JAK Louny 2:19:00 min.

Běh 60 metrů 1. Petr Černík ZŠ 
JAK Louny 8,50 s. Skok vysoký 
1. Petr Černík ZŠ JAK Louny 135 
cm. Skok daleký Martin Zablou-

dil ZŠ JAK Louny 415 cm. Hod 
míčkem Martin Zabloudil ZŠ 
JAK Louny 58,00 m.

Zdravotní tělesná výchova (6. 
- 9. ročník) Jízda zručnosti na 
kole a hody na koš 1. Nikola Bom-
balová 7.B 66,80 sek, 7 hodů.

Chlapci (4. - 5. ročník) Kros 
300 metrů 1. Zdeněk Schramm 
4.A 00:38,3 min. Běh 50 metrů 
1. Pavel Ploc 4.B 7,86 s. Skok 
daleký 1. Zdeněk Liška 5.B 353 
cm. Hod míčkem 1. Jiří Ševčík 
ZŠ JAK Louny 49,00 m.

Dívky (4.  -  5.  ročník) 
Kros 300 metrů 1. Martina 
Seifertová 5.C 00:36,5 min. 
Běh 50 metrů 1.  Dominika 
Červeňáková 5.A 8,36 s. Skok 
daleký 1. Martina Seifertová 
5.C 333 cm. Hod míčkem 1. 
Marie Seydlová ZŠ JAK Lou-
ny 30,00 m.

Lucka Svěcená si svými časy 
zajistila účast hned v pěti závo-
dech. Na kraulových tratích se 
jí tolik nedařilo a skončila na 50 
i 100m ve třetí desítce. Pak ale 
na 400m volným způsobem při-
šlo zlepšení a obsadila 16. místo. 
Ovšem Lucie nejoblíbenější styl 
je znak a to také potvrdila. Na 
100m obsadila 11. místo a na 
poloviční padesátimetrové trati 
se dokonce probojovala až do 
první desítky a obsadila pěkné 
8. místo.

Ilona Nováková se ve všech 
svých startech vešla do první 
patnáctky. Nejlepších umístění 
dosáhla na tratích 100m volným 
způsobem kde skončila na 12. 
místě, 50m volným způsobem 
kde byla na 11. místě a nejlep-
šího umístění dosáhla na trati 
100m motýlek, kde se ji podaři-
lo dostat až mezi nejlepších deset 
plavkyň z celých Čech a skončila 
na výborném 9. místě.

Posledním naším plavcem 
v Domažlicích byl Antonín Svě-
cený. Jeho nejoblíbenějším styl 
jsou prsa. Náš plavec nejprve 
na padesátimetrové trati obsadil 
slibné 12. místo, aby se pak na 
100m posunul ještě o pět pozic 
výše až na vynikající 7. příčku. 
Když už se zdálo, že to bude 
jeho nejlepší umístění. Nastou-
pil k poslednímu závodu na 50m 
znak. V něm svedli tři plavci velký 
souboj o 2.-4.místo a vítězně z něj 
vyšel právě náš plavec. Antonín 
Svěcený obsadil fantastické 2. 
místo a zařadil se mezi nejlepší 
plavce našeho oddílu, kteří 
přivezli medaili z mistrovského 
závodu na úrovni ČR

Celkové hodnocení tohoto 
Mistrovství plavců z celých Čech 
vyznívá pro náš oddíl velice 
kladně. 5x jsme se umístili mezi 
prvními deseti a navíc jsme vybo-
jovali stříbrnou medaili zásluhou 
Antonína Svěceného. 

Na trase absolvovali cyklisté 
1. časovku jednotlivců po rovině 
5,5 km přes obec Chbany. Cyk-
listé museli  čelit silnému proti-
větru, dále na 54. kilometru byla 
odstartována v obci Radonice 
2. časovka jednotlivců do vrchu 
– 1,9 km. Zde si museli přede-
vším ti starší účastníci sáhnout 
až na dno svých sil. Úsek trasy 
z Mašťova přes Krásný Dvůr 
do Podbořan a ostatní úseky 
zpáteční trasy z Podbořan přes 
Vys. Třebušice, Čeradice, Ža-
tec, Postoloprty a Počerady až 
do cíle v Rané se jelo již docela 
v pohodě. 

Celkové dosažené výsledky 
v jednotlivých kategoriích: do 
35 let – l. Guse Michal, 2. Bláha 

Aleš, 3. Chabr Jan, do 50 let: 1. 
Vinkler Jindřich, 2. Hausl Jan, 3. 
Drdlík Pavel, nad 50 let: 1. MU-
Dr. Semrád Jan, 2. Macek Jiří, 3. 
Ing. Bouda Miloslav. 

Pořadatelé děkují všem činovní-
kům i všem ostatním příznivcům 
sportu za pomoc při uspořádání 
této tradiční sportovní akce. 
Poděkování patří rovněž všem 
sponzorům, kteří nám tak opět 
napomohli s průběhem akce 
a i za věcné ceny pro účastní-
ky. Celkové vyhodnocené akce 
s přátelským posezením proběhlo 
na sále Kulturního domu. Pořa-
datelé věří, že se opět příštího 
ročníku v r. 2008 zúčastní větší 
počet cyklistů. 

Miroslav Aidlpes

Nejlepší nakonec.
Blšanský koncert a hanácká tragedie

FK Chmel Blšany – 1.HFK Olomouc 5:0 (3:0)
BLŠANY (jt) - K utkání posledního kola II. ligy přijel na stadion 
mezi chmelnicemi tým 1.HFK Olomouc. Mužstvo, které ještě 
v minulém kole hrálo o postup do nejvyšší soutěže a mělo jednu 
z nejlepších defenziv soutěže. Právě jejich domácí prohra s Bo-
hémkou zanechala na hráčích citelné stopy a otřesené mužstvo 
inkasovalo ještě tvrdší direkt od Chmelu v podobě pěti branek. 

Tomáš Pilař zakládá útočnou akci, nabíhá mu Michal Smejkal. Holičtí Kotulek a Škůta se je 
marně snaží zastavit.

Rozloučení s Přemyslem Bičovským, který v Blšanech odvedl 
obrovský kus práce.

Domoušice po roce opouštějí KP, 
Blšany B zachránily soutěž pro Žatec

Sokol Domoušice – Tatran Kadaň 0:6(0:2) Chmel Blšany B – SIAD Souš 5:4 (4:3)
DOMOUŠICE, LIBOČANY (jt) - Na třech hřištích se v sobotu 
od 17 hodin odehrávala poslední klání o body. Ta nejsledovanější 
v Domoušicích, kde chtěl Sokol udržet Krajský přebor a také v Li-
bočanech, kde ani blšanské béčko nechtělo pustit soutěž, ačkoli 
samo v v KP končí. 

Vítězové 5. olympiády ZŠ Postoloprty
POSTOLOPRTY (bal) – V minulém čísle jsme přinesli krátkou 
reportáž ze zahájení 5. ročníku olympijských her ZŠ Postolopr-
ty. Za účasti lyžařky-olympioničky Květy Jeriové-Peckové. Nyní 
přinášíme z výsledků alespoň vítěze jednotlivých disciplín podle 
kategorií. 
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Cyklistické kriterium 
v Podbořanech vyhrál Chrobák

Pořadatelé se snažili, ale závodníci neměli zájem
PODBOŘANY (lš) – V Podbořanech se jelo v sobotu cyklistické 
kritérium pod názvem Okruhy ulicemi města Podbořany. Pořa-
datelé se snažili, aby závod připravili co nejlépe. To se jim také 
povedlo, ale úspěch celé akce záležel také na účasti. A ta byla 
bohužel velmi slabá, neboť v hlavní kategorii na start nastoupilo 
pouze sedm závodníků a v kategorii žen jely dokonce pouze tři 
závodnice! Vítězem se stal odchovanec Stadionu Louny Jan Chro-
bák, který startoval v dresu Johnson Control AŠ Mladá Boleslav, 
stejně jako druhý v závodě Vladimír Kyzivát. 

FO
TO

 M
IR

O
S

LA
V

 A
ID

LP
E

S

Raná - tour 2007
RANÁ - Pokažené jarní počasí z pátku na sobotu 16. června ovliv-
nilo podstatně účast na 23. ročníku známé cyklistické jízdy Raná 
– Tour 2007. Na start se dostavilo „pouze“ 17 cyklistů. Oficiální 
přivítání a zahájení sportovní akce provedl starosta obce Ing. Jiří 
Černý. Trasa letošního ročníku dlouhá 126 km vedla přes Leneši-
ce, Postoloprty, Žatec, Chbany, Račetice, Mašťov, Krásný Dvůr do 
Podbořan a zpět přes Vysoké Třebušice, Čeradice, Žatec, Stekník, 
Postoloprty, Počerady, Břvany a do cíle v Rané. 

Svěcený přivezl stříbrnou 
medaili z Poháru ČR desetiletých
DOMAŽLICE (jk) - O víkendu 9.-10. června se konal Pohár ČR 
desetiletého žactva. Z žateckého oddílu se na tento závod kvalifi-
kovali Antonín Svěcený, Lucie Svěcená a Ilona Nováková. 


