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Osmdesátiny za osmdesát... S.K. Černčice oslavil v sobotu 23. června osmdesátiny. Spor-
tovní sláva začala v 10 hodin zápasem dorostu Černčic proti FK Louny nerozhodně 1:1. Pokračovalo se 
utkáním žáků SK Černčice proti Vrbnu nad Lesy 7:3. K obědu jste si mohli dát halušky, gyros, kuře nebo 
párky či klobásu. Odpoledne si místo si-
esty naordinovali fotbálek staří černčičtí 
gardisté (na snímku). Před zápasem byl 
panu Antonínu Hnilicovi předán dárko-
vý balíček k šedesátinám. Zralí sportovci 
hráli sice pomaleji než nažhavené mládí, 
ale promyšleně a se zjevnou chutí. Bylo 
na nich znát, že je sport drží v kondici. 
Vyvrcholením odpoledního klání byl 
zápas mužstva „A“ s internacionály ČR. 
Celodenní vstupné na osmdesátiny činilo 
osmdesát korun, patrně korunu za každý 
odžitý rok. Což o to, skalní fanouškové 
svůj klub podpořili rádi a se zájmem si 
kupovali i suvenýry a sešitek o historii 
klubu. Horší to bylo se dvěma mamin-
kami, které si odpoledne došly pro potomky (děti měly vstup zdarma). Fotbal je nezajímal, platit se 
zdráhaly, a tak přesvědčovaly pořadatele: „My jenom sbalíme ty děti a jsme pryč!“ (toš)

Dá se říci, že týmu funkcioná-
řů i mužstvu hráčů se podařilo 
úkoly, které mělo před sezónou, 
splnit. A to nejenom herní a vý-
sledkové, ale i zlepšená hra táhla 
diváky do hlediště. Louny měly 
celkově druhou největší návštěv-
nost v 1. A třídě. Celkem 3000 
diváků, když nejvíce jich přišlo 
na derby s Dobroměřicemi, kdy 
na stadionu bylo 450 platících 
diváků.V tomto střetnutí zářil 
Václav Suchý, který vstřelil 
hattrick a byl výraznou osob-
ností celého jara, když nastřílel 
na jaře 10 branek. Celkově 12 
brankami se stal  4. nejlepším 

střelcem soutěže. O jednu bran-
ku více a na třetím místě skončil 
kanonýr sousedních Dobroměřic 
Kroupa.

O postup ale mužstvo přišlo 
zbytečnými prohrami již na pod-
zim. Naopak na jaře předvádělo 
výbornou hru, ovšem mrzí určitě 
zaváhání v Ervěnicích, kde muž-
stvo podlehlo 2:1. Další prohra 
přišla až v posledním utkání sezó-
ny v boji o postup v Oldřichově. 
Louny byly na hřištích soupeře 
nejlepším celkem z celé soutěže, 
když získaly 26 bodů za 8 výher, 2 
remízy a tři porážky při aktivním 
skóre 26:19. To se budou muset 

pamětníci hodně rozpomenout, 
kdy bylo mužstvo na hřištích 
soupeře takto úspěšné.

Nejvyšší výhru viděli diváci 
v Lounech při derby s Černčice-
mi, které rozstřílely 9:0 a vítězství 
viděl druhý nejvyšší počet diváků 
v sezóně 400. Naopak nejvyšší 
prohra přišla v Litvínově při 
porážce 4:0.

Velkou míru bojovnosti proká-
zalo mužstvo při utkání v Březně 
a Duchcově. V Březně mužstvo 
prohrávalo 2:1, ale dokázalo v zá-
věru otočit ve vítězství 3:2. V Du-
chcově Louny naopak vedly 2:0, 
ale ve druhém poločase náskok 
promarnily a v nastaveném čase 
zachránil tři body Džuban.

To vše dohromady by měl být 
vstupní kapitál pro novou sezónu 
2007 – 2008. Vytvořila se i parta 
lidí, kteří chtějí lounský fotbal  
posunout do vyšší soutěže. Mož-
ná hned v příští sezóně?

Bylo odehráno 28 utkání na 
dvou hřištích, soutěž vyvrcholila 
v pátek semifinálovými zápasy, 
v sobotu se hrála utkání o třetí 
místo a finále. 

V prvním semifinále na sebe 
narazila Praha proti Ústecké-
mu kraji, druhé bylo moravské 
– Jihomoravský kraj proti Mo-
ravskoslezskému. První potvr-
dila roli favorita Praha a porazila 
„domácí“ 7:3. Druhé semifinále 
bylo plné zvratů, favorit z Jižní 
Moravy dlouho vedl, aby o vítěz-
ství přišel až v samotném závěru 
v poměru 6:11.

Utkání o třetí místo bylo zpo-
čátku vyrovnané hlavně díky 
dobrému výkonu nadhazovače 
Marka Minaříka. Po několika 
chybách polařů se dostali do 
vedení jihomoravané, své ve-
dení průběžně zvyšovali až na 
konečných 10:0.

Ve finále se utkala Praha, 
největší favorit nejen letošní, 
ale i všech předcházejících 
olympiád,  s Moravskoslezským 
krajem. Zajímavostí je, že Pra-
ha olympiádu v minulosti nikdy 
nevyhrála. Pražáci nechtěli nic 
ponechat náhodě a na nadhoz 
nasadili jednoznačně nejlepšího 
hráče této věkové kategorie – To-
máše Sýkoru. Proti němu se ne-
dokázali pálkaři soupeře dlouho 
prosadit, Pražané si vybudovali 

slibný osmibodový náskok. Až 
za tohoto stavu v předposlední 
směně Moravané získali 4 body. 
Soupeř kontroval dvěma body 
– zvýšil na 10:4. Pak už opět 

úřadoval Sýkora, nepovolil sou-
peřovým pálkařům obsadit ani 
jednu metu a zápas tak skončil 
vítězstvím Prahy 10:4.

Pořadí turnaje:
1. Praha
2. Moravskoslezský kraj
3. Jihomoravský kraj
4. Ústecký kraj      

Na základě výborně zvládnu-
tých závodů juniorských 125 ccm 
doplněné (Evropským pohárem) 
loni a předloni se rozhodla fede-
race I.M.B.A. o zařazení závodů 
125 ccm pro rok 2007 do Krás-
ného Dvora.

Je to obrovská čest pořádat 
takový podnik, který dalece 
přesahuje hranice našeho regi-
onu, nehledě na stejnou míru 
zodpovědnosti, která takovéhle 
závody provází. Zvlášť, když do 
toho může vstoupit třetí hráč, 
a tím je počasí.

Ovšem i na variantu s poča-
sím se AMK důkladně připravil 
a s pomocí dobrovolných hasičů 
z Krásného Dvora a Nepomyšle, 
dále technickou úpravou tratě, 
se tyto závody budou moci jet za 
každého počasí.

Při samotné přípravě obrov-
skou měrou vypomohli také 
chovanci z Výchovného ústavu 
v Pšově, dále soukromé jak ze-
mědělské, tak i stavební firmy 
a i samotní občané Vysokých 
Třebušic.Dalo by se říci, že bez 
této pomoci, byť členové AMK 
na dráze nechali kus svého ži-
vota, by nebylo možné tak velké 
závody pořádat. 
n Co je na trati nového 

Minimální šíře po celé její délce 

je 6 až 7 metrů. Přibyl jeden nový 
17metrový skok, ostatní skoky 
byly navýšeny pro větší aktivitu, 
jak diváckou tak jezdeckou. U to-
ho největšího se dá předpokládat, 
že se bude skákat okolo 30 - 35 
metrů.

Pro diváky bude nejen připra-
veno několik stánků s občerstve-
ním, ale též doprovodný program 
malých mažoretek z Postoloprt 
při dopoledním představení 
jezdců M.E., které bude od 12 
hodin. Dopolední program je 
vyhrazen tréninkům a samotné 
závody začnou od 13 hodin star-
tem třídy 85 ccm a následovat 
bude závod M.E. a dále vložené 
závody M.Č.R. ve třídách 125, 
OPEN a veterán.

Závody M.E. se jedou systé-
mem 3 rozjížděk na 18 min + 1 
kolo, závody M.Č.R. na 2 rozjížď-
ky 20 min + 1 kolo.
n Kdo a kde bude startovat 

Na M.E. 125 budou za ČR 
startovat: Kochaníček Jaroslav 
(Honda), Hrabica Jindřich 
(Honda), Romančík Jaromír 
(KTM), Janeček Vojta (Yama-
ha), Mňuk Josef (Yamaha), 
Votroubek Michal (Yamaha), 
který je vedoucím jezdcem to-
hoto šampionátu se 492 body. 
Pořadatel si i zde vyhrazuje 

právo dosadit domácího jezdce 
do nominace (jedná se o tzv. 
Divokou kartu) uvažuje se 
i o 15letém Honzovi Šeflovi 
z AMK Krásný Dvůr, který letos 
na jaře ležel v nemocnici se zlo-
menou rukou a otřesem mozku 
ze závodů v Ředhošti.
n Koho uvidíme z AMK ve 
třídě 125 v M.Č.R

Již zmiňovaného Honzu Šefla 
na Suzuki, když nepojede M.E., 
Jirku Městeckého na KTM, ve 
třídě OPEN by se měl objevit 
předseda Honza Šefl starší na 
Suzuki 450, jestliže to bude 
po organizační stránce tro-
chu možné, a ve třídě veterán 
Franta Bína na Kawasaki. 
Ostatní členové bohužel musí 
zajišťovat bezproblémový chod 
závodů.   

Celkem počítá AMK s účastí 
zhruba 140 až 150 jezdců ve 
všech kubaturách. 

Již druhý den po závodech, 9. 
července začíná tradiční soustře-
dění jak pro začínající, tak pro 
pokročilé jezdce pod vedením 
zkušených trenérů E. Krajčoviče 
a J. Zelendy, které končí pátkem 
13. července. Kompletní zázemí 
opět poskytl fotbalový klub Krás-
ný Dvůr.

Jediný problém pro naši závod-
ní dráhu jsou vandalové, kteří 
neúnavně ničí majetek AMK 
a naší práci.              

Jan Šefl, předseda AMK

Zveme na 
parkury

LOUNY  - Letní jezdecké 
závody v parkurovém skákání 
Memoriál Miroslava Balcara 
a Putovní pohár města Loun 
se uskuteční 7. – 8. července 
v areálu jezdeckého klubu v ulici 
Parašutistů v Lounech. Začátek 
závodů po oba dny je v 10 ho-
din. Občerstvení zajištěno, pro 
děti jízda na ponících, sobotní 
večer je ukončen zábavou. Hlav-
ními partnery jsou Skupina ČEZ 
s Město Louny.

LOUNY (jbr) - Tuto sobo-
tu proběhl v lounské Městské 
sportovní hale na ukončení há-
zenkářské sezony 2006 /2007 již 
25. ročník tradičního Rybího tur-
naje starých pánů v házené o pu-
tovní pohár lounského pivovaru. 
Tohoto turnaje se v letošním roce 
účastnili týmy Jiskra Třeboň, HK 
Slavie VŠ Hradec Králové, So-

kol Libčice nad Vltavou, Baník 
Most, a samozřejmě domácí tým 
Lokomotiva Louny. 

Turnaj byl v letošním roce pou-
ze jednodenní a byl jako obvykle 
spojen s tradičním opékáním 
makrel v prostoru za sportovní 
halou. Domácí tým složený ze 
starších a mladších bývalých 
hráčů Lokomotivy dokázal v ce-

lém turnaji pouze jednou zvítězit 
o obsadil čtvrté místo. 

V lounském týmu nastoupil 
i celkově nejstarší hráč turnaje 
Miroslav Maršál, který si na svůj 
věk v brance vedl velice solidně. 
Nakonec se celkovým vítězem 
stali hráči Baníku Most, za který 
nastoupili i bývalí lounští házen-
káři Šváb a Tancoš.

V prvním utkání turnaje podlehli domácí pozdějším vítězům z Mostu 10:11.

Most vítězem Rybího turnaje
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FK Louny v 1. A třídě předčily své 
plány před sezónou

Po posledním zápase zavládl smutek
LOUNY (lš) – FK Louny po dlouhé době hrálo ve své soutěži na 
špici a až do posledního zápasu bojovalo o postup do KP. Před 
sezónou se podle slov trenéra Jantoše mělo mužstvo pohybovat 
na předních příčkách a snažit se svoji atraktivnější hrou nalákat 
diváka do hlediště. Měla to být příprava na postupný vzestup 
lounského fotbalu a připravit mužstvo postupně na KP. Mužstvo 
ale dobu předběhlo a především na jaře se dostalo do dobré formy 
a bojovalo o postup ještě v posledním kole.
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Mistrovství Evropy motokrosařů 
VYSOKÉ TŘEBUŠICE - V AMK Krásný Dvůr v těchto dnech 
vrcholí přípravy na neděli 8. července, kdy AMK pořádá největší 
podnik v celé své historii a tím je Mistrovství Evropy ve třídě 125 
ccm doplněné M.Č.R. Amatérů.

Hry III. Olympiády dětí a mládeže
LOUNY (mk) - Ve dnech 19.-23. června proběhla v našem kraji 
významná sportovní událost – olympiáda dětí a mládeže. Kromě 
baseballu se vše odehrálo v Ústí nad Labem. Baseballová část 
proběhla v Lounech. 

Jihomoravané bodovali odpaly i prací v poli. Po tomto odpalu 
se měnil stav na 7:0 v neprospěch Ústeckého kraje.
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PRAHA (jt) - V pondělí se 
upíral nejeden pár očí směrem 
ku Praze, kde komise ČMFS 
rozhodovala o udělení licence 
pro týmy první a druhé Gam-
brinus Ligy. Kladno, nad kterým 

Visel otazník, licenci má, Chmel 
Blšany, který tolik nadchl své 
fanoušky strhujícím závěrem 
soutěže, licenci nedostal a dveře 
druhé ligy pro něho zůstanou 
uzavřeny.

Když před necelým rokem říkal 
dnes již bývalý trenér Chmelu 
Přemysl Bičovský: „Tyhle světla 
se už nerozsvítí“, nikdo netušil, 
jak blízko jsou tato slova prav-
dě.

Světla se nerozsvítí


