
Mistrovství se plavalo na 50 
metrovém bazénu a starší junioři 

se zde mohli kvalifikovat dokon-
ce na Mistrovství Evropy juniorů. 

Tomáše Plevka čekali celkem dva 
závody na 50 a 100 metrů volný 
způsob. Každý závod se plaval 
na rozplavby a nejlepších osm 
se dostalo do velkého finále. 
Tomáš plaval hned v sobotu třetí 
rozplavbu, kterou suverénně 
vyhrál časem 24,90 vteřin, což 
byl Tomášův nový osobní rekord 
a důvod k oslavě, protože zname-
nal postup do finále a především 
výbornou formu. 

Do odpoledního finále se 
kvalifikovali také největší sou-
peři, v čele s Michalem Ledlem 
z Motorletu Praha. Michal Ledl 
kraluje českým plaveckým tabul-
kám a je již reprezentantem naší 
republiky. Podle zaplavaných 
časů z rozplaveb postoupil Tomáš 
druhým nejlepším časem právě 
za Michalem Ledlem a slibovalo 
to tedy krásný souboj o medai-
le. Ve finále, které probíhalo 
v nádherné atmosféře hodné mi-
strovství republiky plaval Tomáš 
fantasticky, těsně vedle Ledla 
a souboj to byl tak vyrovnaný, že 
pořadí musela určit až elektronic-
ká časomíra: Michal Ledl vyhrál 
těsně o 9 setin před Tomášem. 

Oba plavci si zlepšili svá osobní 
maxima a oba vyrovnali Český 
rekord Mistrovství republiky. 
Tomáš obsadil nádherné druhé 
místo časem: 0:24,71 a těšil se 
na neděli na královskou disciplí-
nu 100m volný způsob.

V neděli Tomáš hned první 
rozplavbu vyhrál a s napětím 
sledoval ostatní soupeře a jejich 
časy kvůli postupu do finále. 
Tam propracoval nejrychlejším 
časem a protože Ledl v této 
disciplíně nestartoval, byl i favo-
ritem číslo jedna. Na odpolední 
finále nastupoval Tomáš trochu 
nervózně, protože věděl, že je 
v sázce titul Mistra ČR. Výborně 
vystihl moment startu a vyrazil 
na svůj životní závod. Plaval 
famózně a když ve finiši jeho 
soupeři zrychlovali, zařadil ještě 
rychlejší stupeň a vyhrál svůj prv-
ní titul Mistra republiky v životě 
časem 0:54,59 což byl navíc nový 
osobní rekord a vstupenka do re-
prezentace ČR! 

Gratulujeme Tomášovi k jeho 
úspěchu a přejeme hodně štěstí 
na MČR dospělých v Praze Po-
dolí.

Z tohoto pohledu nás bude 
nejvíce zajímat KP, kde bude hrát 
Slavoj Žatec, který koupil soutěž 
od Blšan B. Hracím dnem Žatce 
bude sobota. Soutěž zahajuje 
11. srpna na hřišti FK Český lev 
Neštěmice. Po delším čase se tak 
Žatec vrací mezi krajskou elitu, 
když před několika lety po pádu 
z divize se rozpadl Lučan Žatec.

V 1.A třídě nás bude nejvíce 
zajímat skupina B, kde bude 
hrát hned 5 týmů. Z KP spadly 
Domoušice, mezi favority budou 

patřit po letošním 2. místě urči-
tě FK Louny a o místa na výsluní 
budou bojovat ještě Tuchořice, 
Dobroměřice a Černčice.

Na svém hřišti začnou 11. 
srpna Domoušice proti Cho-
mutovu B, v Dobroměřicích se 
hned půjde na derby s Tucho-
řicemi a Černčice budou hostit 
12. srpna celek Ervěnic. Louny 
zahájí sezónu v neděli 12. srpna 
na trávníku ve Březně.

V 1.B třídě bude pozornost 
fotbalových příznivců zaměřena 

především na skupinu C, kde 
budou okres Louny reprezento-
vat Postoloprty, Žatec B, Louny 
B a Podbořany.

V 1. kole se odehraje další 
derby v Postoloprtech, neboť 
sem zavítá Žatec B. Louny B 
budou hrát v sobotu 11. srpna 
na hřišti u cyklistického sta-
dionu s Baníkem Březenecká 
Chomutov a Podbořany budou 
hostit v ten samý den SK Větr-
ník Černovice.

Krajská disciplinární komise 
řešila mimo dalších záležitostí 
i zápas 1.A třídy Černčice vs. 
Ledvice. Na hostující hráče 
během utkání diváci pokřiko-
vali hanlivé rasové narážky na 

hráče hostujícího týmu, v jehož 
řadách nastoupil hráč romské-
ho původu. 

Oddíl byl potrestán pokutou 
5 000 Kč, neboť v průběhu utká-
ní pořadatelé nedokázali tomuto 
jevu zamezit. 

V KP se zvyšuje odměna pro 
hlavního rozhodčího o 100 Kč, 
který tak po utkání obdrží 700 
Kč. Pro srovnání hlavní rozhod-
čí v 1. lize má nárok na 17 000 
Kč. 

Popřejme všem klubům úspěš-
nou letní přípravu, aby divák 
viděl na podzim kvalitní kopa-
nou a pokud možno co nejvíce 
vítězných utkání od zástupců 
okresu Louny.

BLOVICE - Poslední důležitý 
krok pro účast na Mistrovství 
Evropy v silniční cyklistice uči-
nil Jan Wolf ze Stadionu Louny 
o tomto víkendu. Přesvědčivým 
vítězstvím v mezinárodním 
etapovém závodě Junior Tour 
v Blovicích u Plzně potvrdil svoji 
nominaci na tento šampionát, 
který se uskuteční v termínu 19.- 
22. července v bulharské Sofii. 

Po úvodní čtvrteční etapě, kdy 
dojel celý peloton pohromadě 
položil lounský Wolf základ 
k úspěchu vítězstvím ve druhé 
etapě – časovce jednotlivců. 
Svůj útok na žluté tričko vedou-
cího jezdce potvrdil v následující 
odpolední etapě, kdy po úniku 
s Polnickým (bronzový medailis-
ta z posledního mistrovství světa 
juniorů v cyklokrosu) přijeli do 
cíle III. etapy s náskokem 1 mi-
nuty před Šimerlem (Kooperativa 
Jablonec) a 3:38 min. před celým 
hlavním polem.

Tímto náskokem byl dán zá-
klad pozdějšího úspěchu a také 
taktiky jízdy zbytku družstva 
Stadionu Louny pro závěrečné 
dvě etapy. Úkol zněl nepřipustit 
žádný výrazný únik jednotlivce 
či skupiny závodníků, kteří by 
mohli ohrozit Wolfovo vedoucí 
postavení. Ve složení Jiří Poda-
ný, Jakub Jerman, Martin Černý, 
Ladislav Kopec a Ladislav Bečka 
obětavě pracovali v obou etapách 

na špici pelotonu a umožnili tak 
Wolfovi soustředit se na případ-
ný atak dalšího reprezentanta 
Polnického.

Úkol se podařilo splnit a Jan 
Wolf si připsal v juniorské kariéře 
na své konto další výrazný úspěch 
a zároveň byl reprezentačním 
trenérem Henkem nominován 
na MEJ 2007 v Bulharsku.

strana 8                                                                                         11. července 2007                                                                              svobodný hlas

FK Louny zahájilo přípravu 
na novou sezónu

LOUNY (lš) - Fotbalový klub FK Louny zahájil přípravu na no-
vou sezónu 2007 – 2008. Všichni v klubu chtějí pro postup do 
KP udělat maximum. 

Krajské fotbalové soutěže rozlosovány
Disciplinárka řešila černčický rasismus pokutou

20. ročník Mléčného závodu
LOUNY - Mezinárodní cyklistický etapový „Mléčný závod“ pořá-
dá cyklistický klub TJ Stadion Louny již jako 20. ročník ve dnech 
13. – 15. července. Závod je zařazen do mezinárodního kalendáře 
UCI a zároveň je to i závod Českého poháru kadetů na silnici.

Mistrovství Evropy v motokrosu… AMK Krásný 
Dvůr se stal pořadatelem Mistrovství Evropy I.M.B.A (amatérů) ve 
třídě 125 ccm. Závod se jel na tři rozjížďky na 18 minut + jedno kolo 
na trati ve Vysokých Třebušicích. Velmi dobře si v konkurenci jezdců 
z 8 zemí vedli naši motokrosaři. Celkovým vítězem se stal Jaromír 
Romančík (na snímku), který uspěl hned ve dvou rozjížďkách a ve 
druhé dojel druhý, když kryl záda vedoucímu jezdci mistrovství, 
Michalu Votroubkovi. Na velmi dobře připravené a prašné trati byly 
kromě hlavních závodů k vidění závody nadějí – 85 ccm, závody 
open, mistrovství ČR do 125 ccm a závody veteránů. (jt)

Vítězem Memoriálu Miroslava Balcara se stal Petr Doležal na 
koni Avena 1

Putovní pohár města 
Louny potřetí do Židovic
LOUNY (jt) – Sobota a neděle patřily v Lounech koním a jejich 
příznivcům. Jezdecký klub Bon Equi  Club Louny pořádal ve svém 
areálu závody v parkurovém skákání o Putovní pohár města Lou-
ny a Memoriál Miroslava Balcara. 

Tomáš Plevko se stal mistrem republiky 
v plavání a vstoupil do reprezentace ČR!

Vítězství zajistilo 
Wolfovi nominaci

Jan Wolf si odvezl nejen po-
hár, ale i nominaci na ME.
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Celkové výsledky:
1.            Jan Wolf Stadion Louny                             10:34:38
2.            Jiří Polnický Empella Czech team                       - 00:52   
3.            Michal Šimerle Kooperativa Jablonec                     - 01:38
14.         Jakub Jerman Stadion Louny                                    - 04:54
15.         Jiří Podaný Stadion Louny                                    - 04:55
35.         Ladislav Kopec    Stadion Louny                                    - 17:28
50.         Vladimír Bečka Stadion Louny                                    - 39:17

Milan Chrobák
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Za velmi pěkného počasí se 
přišlo podívat bohužel jen málo 
příznivců jezdeckého sportu. 
Ani s účastí soutěžících to ne-
bylo příliš slavné, i když mezi 
startujícími se kromě místních 
objevili i jezdci a koně ze vzdále-
nějších míst republiky, jako jsou 
Karlovy Vary, nebo i Hradec Krá-
lové. V sobotním programu bylo 
nejdříve na programu dvoufá-
zové skákání 100/110, poté 
dvoufázové skákání 110/120, 
pak soutěž obtížnosti L a po ní 
následoval závod S.

V neděli se začínalo rovnou 
obtížností S, po které následoval 
závod se stupňovanou obtížností 
do 110 cm, pak ST, jako memori-
ál Miroslava Balcara. Do soutěže 
o Putovní pohár města Louny se 
započítávali výsledky obou závo-

dů obtížnosti S. Tento pohár si již 
potřetí odnesl Ondřej Pospíšil ze 
stáje Židovice.

Výsledky: L – 1. Jakub Smrčka 
– BIBI – JK Třebívlice, 2. Vero-
nika Řimnáčová – RUBIS - Bon 
Equi  Club Louny.

S - sobota – 1. Ondřej Pospí-
šil – HONTO – Stáj Židovice, 
2. Petr Doležal, AVENA 1, 3. 
Petr Doležal LOGO  - Český 
jezdecký klub.

S – neděle – 1. Ondřej Pospí-
šil – HONTO, 2. Petr Doležal 
LOGO 1, 3. Petr Doležal AVE-
NA 1.

ST – Memoriál Miroslava 
Balcara – 1. Petr Doležal, AVE-
NA 1 -  Český jezdecký klub, 
2. Jiří Papoušek, VOLONTER 
T – JK Tarpan, 3. Petr Doležal 
LOGO 1.

Na startu očekáváme všechny 
přední české kadety této kate-
gorie, tedy chlapce 15 a 16 let. 
Mezinárodní účast reprezentují 
přihlášená družstva Belgie, 
Dánska, Holandska, Německa, 
Rakouska, Polska, Slovenska 
a Maďarska. Lounskou cyklisti-
ku budou reprezentovat Karel 
Moule, Ladislav Bečka a David 
Hanuš. 

Start 1. etapy je v pátek 13. 
července v 17:00 v Tuchořicích. 
Pojede se na okruhu Tuchoři-
ce-Markvarec-Hřivice-Lipno-
-Tuchořice, který měří 10 km 
a pojede se 7krát.

V sobotu 14. července dopo-
ledne startuje v 9:30 časovka 
jednotlivců na trati Lenešice-Po-
stoloprty-Vrbka-Výškov-Břvany-
-Lenešice. Její délka je 13 km. 
Odpoledne pokračuje závod kri-
tériem v ulicích na jižním okraji 
Loun. Závodníci absolvují v 16:
00 12x dvoukilometrový okruh 
v ulicích Rybalkova-V. Majera-
-MK kolem firem Ekostavby 
a Aisan-propojkou ulic Rakov-

nická a Rybalkova.
Závěrečná nedělní etapa 

startuje v 9:00 v Dobroměřicích 
a pokračuje pěti okruhy obcemi 
Nečichy-Chožov-M.Týnec-Chra-
berce s cílem v Dobroměřicích.

Závěrečné vyhodnocení celého 
závodu proběhne v restauraci 
Stromovka v Lounech ve 12:30 
hodin.

Hlavním garantem tohoto 
mezinárodního závodu je MÚ 
Louny s patronací jednotlivých 
etap OÚ Tuchořice, Lenešice 
a Dobroměřice.

Upozornění pro motoristy :
1. etapa bude protisměrně 

uzavřena v době od 15:30 do 
19:00 hod.

2. etapa také protisměrně 
uzavřena v době od 9:00 do 12:
00 hod.

3. etapa se pojede s úplnou 
uzavírkou jmenovaných ulic 
v Lounech

4. etapa bude opět protisměr-
ně uzavřena od 9:00 do 12:00 
hod.

Milan Chrobák

Po trénincích přijdou na řadu 
již první přípravná utkání, která 
jsou naplánována na 11. čer-
vence, když doma budou hostit 
celek z KP Litoměřice. Výkop 
je v 18:00. V dalších dnech bude 
pokračovat tréninková příprava 
se zaměřením na práci s míčem 
a v neděli 15. července odehraje 
mužstvo druhé přípravné utkání 
na hřišti druhého celku 1.A třídy 
(druhé skupiny) v Milešově.

Hned ve středu 18. července si 

změří síly s tradičním soupeřem 
z turnajů Bílinou, která je nováč-
kem v KP.

V sobotu 21. července se Lou-
ny zúčastní turnaje v Lovosicích, 
kde jim budou soupeři právě 
domácí Lovosice, Něštěmice 
a Děčín.

Celkem je naplánováno 10 pří-
pravných utkání a jeden turnaj. 
To vše by mělo být základem do 
bojů o postup do KP, který do 
Loun rozhodně patří.

ÚSTÍ N. L./LOUNY (lš, mm) - Krajské fotbalové soutěže budou 
rozehrány 11. a 12. srpna. Ty jednotlivé byly rozlosovány v sobotu 
30. června. KP se odehraje v jedné skupině, 1.A třída se bude 
hrát ve dvou skupinách A a B a 1. B třída se odehraje ve třech 
skupinách A, B a C. 

Tomáš Plevko vybojoval mistrovský titul v královské disciplíně.
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ZLÍN (jk) - Poslední červnový víkend se konalo ve Zlíně Mi-
strovství České republiky juniorů v plavání. Z našeho oddílu 
plavání SKJ Žatec odcestoval na mistrovství pouze jediný, ale za 
to velice favorizovaný plavec Tomáš Plevko. Do Zlína ale také 
dorazila silná konkurence 250 nejlepších plavců z 85 oddílů 
z celé republiky. 
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