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„My nebudeme své rozhodnu-
tí komentovat,“ řekl předseda 
představenstva blšanského klubu 
Robert Janek. Blšanští nesplnili 
podmínky pro účast v profesi-
onálních soutěžích a v řádném 
termínu proto neobdrželi licenci. 
Na začátku tohoto týdne se klub 
proti rozhodnutí licenční komise 
odvolal, ale dnes svůj podnět 
vzal zpět.

Problémem je špatná ekono-
mická situace Blšan, které dluží 
peníze svým bývalým hráčům, 

trenérům i jiným klubům. Ves-
nický tým tak měl i zablokované 
přestupy a po odchodu řady 
hráčů neměl téměř s kým zahájit 
přípravu.

„Teď řeším, zda budeme moci 
hrát aspoň ČFL,“ říká blšanský 
sportovní ředitel Zdeněk Kovář. 
„Druhá liga bude podle mého 
názoru v regionu chybět, ale 
musíme se s tím smířit. Teď je 
nutné zajistit, abychom mohli 
zaregistrovat nové hráče. Věřím, 
že jsme tým schopni sestavit.“

Mezi 21 hráči, kteří do stře-
dečního utkání zasáhli, chyběli 
mimo jiné Václav Suchý, který 
je na měsíční zkoušce v diviz-
ních Brozanech, Jiří Chaloupka 
(zranění) a Miroslav Jindřich. 
Po dlouhé pauze zaviněné těž-
kým úrazem se znovu na hřišti 

představil Václav Schoř. Lounský 
dres si také vyzkoušelo několik 
nováčků. Marcel Grund, Jakub 
Hnátek, František Zeman, Karel 
Rulf, Lukáš Bednář, který jako 
jediný odehrál celé utkání, a ta-
ké dorostenci Novotný, Maurer 
a Salyuk. 

Utkání se hrálo na umělém po-
vrchu a začalo v poklidném tem-
pu, jako první se do vyložené šan-
ce dostali v 25. minutě hosté. Jiří 
Šindelář skvělým zákrokem udr-
žel čisté konto. Dvě minuty poté 
přišla chyba lounských hráčů na 
vlastní polovině, ale samostatný 
nájezd litoměřického útočníka 
znovu zneškodnil Šindelář. Ve 
35 minutě měli aktivně hrající 
hosté další gólovou příležitost, 
ale vše vyřešil v pohodě chytající 

Šindelář. Na pořad tak přišlo 
rčení „nedáš, dostaneš“. V zá-
věru prvního poločasu se míče 
zmocnil Karel Hasil, proháčkoval 
se hostující obranou a zastavil jej 
až penaltový zákrok litoměřické-
ho obránce, sám faulovaný trestal 
a bylo to 1:0.

Do druhého poločasu vyběhlo 
v lounském dresu deset nových 
hráčů, zůstal pouze Lukáš 
Bednář v obraně. První šance 
druhého poločasu patřila znovu 

hostům, v 53 minutě zachránilo 
brankáře Luboše Petříka břev-
no. V 60 minutě, ale  Zdeněk 
Kubiska vysunul Jakuba Suché-
ho, který prostřelil litoměřic-
kého brankáře a zvýšil na 2:0. 
O dvě minuty později se poprvé 
prosadili i hosté, po standardní 
situaci byl u míče dříve litomě-
řický útočník než brankář Pet-
řík a hlavou snížil na 2:1. V 68 
minutě se ve stoprocentní šanci 
ocitl Jakub Hnátek, ale nastřelil 

pouze brankáře. Hosté se tak 
dočkali zaslouženého vyrovnání, 
které přinesla znovu standardní 
situace a přesná hlavička v 87 
minutě utkání 2:2.

Sestava  (I. poločas) Šindelář, 
Bednář, Novotný, Jan Jantoš,  
Knotek,Zeman, Španihel, Stře-
lec, Matějka, Hasil, Rulf.

(II. poločas) Petřík, Bednář, 
Domecký, Sainer, Schoř (74. 
Rulf), J. Suchý, Kubiska, Maurer, 
Salyuk, Grund, Hnátek

Stejně jako v minulém roce 
bude působit v klubu družstvo 
starších žáků a jako třetí tým 
bude nově postaveno mužstvo 
B, které bude hrát regionální 
ligu. „Béčko“ by mělo posloužit  
hráčům, kteří se nevejdou do 
A kádru jako možnost se roze-
hrát a být připraveni pro případ 
zranění někoho z ligy. To by mělo 
trenérům usnadnit nahrazení 

některého z hráčů, neboť budou 
rozehraní a snadněji se začlení 
do ligového mužstva.  Určitě to 
bude dobrá motivace pro hráče 
nahoru i dolů.  Kdo nebude 
odvádět výkony, může se dostat 
do zálohy a naopak pracovití 
a úspěšní hráči z nižší soutěže 
se mohou rychle dostat do ligy. 
Žáci budou hrát  Mistrovství ČR 
skupiny severozápad 

LOUNY (jt)  - 20. ročník Mléč-
ného závodu byl ve znamení 
zahraničních jezdců. Domá-
cím cyklistům, kteří tradičně 
sbírali vavříny, se tentokrát 
nedařilo.

Letošní ročník závodů cyklis-
tických nadějí přilákal na loun-
ské silnice silnou zahraniční 
konkurenci, ale ani české týmy 
nezůstaly pozadu. Celkem bylo 
na startovní listině zapsáno 
132 jmen ze 32 stájí a kromě 
našich  zde byli mladí cyklisté 
z Německa, Belgie, Rakouska, 
Dánska, Nizozemí a Maďarska. 
Právě zahraniční jezdci domi-
novali etapám. Marco Haller 
z Rakouska zvítězil ve třech 
etapách a zaslouženě si odvezl 
nejen žlutý trikot za celkové ví-
tězství v závodě, ale stal se také 
vítězem bodovací soutěže za nej-
aktivnějšího jezdce pelotonu.

Všechny etapy tradičně velmi 
dobře připraveného závodu se 
odehrávaly za úmorného vedra. 
Hned ta první v okolí Tuchořic 
hodně napověděla o tom, jak se 

bude závod dále vyvíjet. Hlav-
nímu poli ujel Rakušan Marco 
Haller, kterého stíhal Michal 
Šimerle z Jabloneckého SG Ko-

operativa. Hlavní pole pak s při-
vedl David Dvorský z Vrbna p. P.

Druhou etapou byla jízda 
proti chronometru, která má 
již tradičně start u Lenešického 
rybníka. V této etapě dominovali 

závodníci družstva Bavorska 
I,  jež obsadili první tři místa. 
Haller dojel až desátý s více než 
půlminutovou ztrátou a protože 
jeho soupeř  Šimerle byl kla-
sifikován jako pátý se ztrátou 
pouhých 10 sekund, oblékl se 
před sobotním odpoledním kri-
teriem do žlutého. Cyklisté proti 
minulým ročníkům opustili ulice 
města, což je škoda, a přesunuli 
se na okruh mezi výrobní haly 
na průmyslové zóně. Aktivitou 
opět hýřil Haller, který v krite-
riu zvítězil. Šimerle se nechal 
zavřít v poli jezdců a dojel bez 
jediného bodu. Musel opět 
žlutý dres předat rakouskému 
jezdci. Poslední, nedělní etapa 
se startem z Dobroměřicích byla 
poměrně poklidná a hlavní pole 
jezdilo pohromadě. V samotném 
závěru předvedl své sprinterské 
schopnosti žlutý Haller a dojel 
si nejen pro etapové, ale i pro 
celkové vítězství v závodě. V té-
to etapě odstoupil jeden ze tří 
jezdců Stadionu Louny Karel 
Moule.

Výsledky: 1.etapa na 70 km 
– 1. Marco Haller, Rakousko 

1:49:28, 2. Michal Šimerle SG 
Jablonec n.N. 1:49:42, David 
Domecký, ACS Drak Vrbno 
1:49:58. 46.Vladimír Bečka, 

78. Karel Moule, 98 David 
Hanuš.

2.etapa (časovka) na 13 km 
1. Andrea Klopf, 0:18:01, Mi-
chael Schwarzmann 0:18:05, 3. 
Maximilian Klein 0:18:07, všich-
ni Team Bayern I. 65. Hanuš, 85. 
Moule, 91. Bečka

3.Etapa (kriterium) 24 km 
– 1. Marco Haller  Rakousko 
25 bodů , 2. Maximilian Klein 
Team Bayern I 20 bodů, 3. Ol-
dřich Novotný SK Koloservis 
Sedlčany 16 bodů.

4.Etapa  – Marco Haller 
Rakousko, 2. Daniel Klemme 
Německo-RSG Harsewinkel, 3. 
David Rais TJ ZČE cyklistika 
Plzeň, všichni v čase 1:44:37.31. 
Bečka a 103 Hanuš.

Celkové pořadí: 1. MArco 
Haller Rakousko, 2. Michal 
Šimerle SG Jablonec n.N., 3. 
Andrea Klopf Team Bayern I, 
44. Bečka, 104. Hanuš. Klasifi-
kováno bylo 106 jezdců.

Bodovací soutěž  - Marco 
Haller Rakousko-RLM Kostel 
Grafenstein

Vrchařská soutěž – Michael 
Schwarzmann- Team Bayern I.

Z OP sestoupila mužstva Kozlů 
a Koštic. Právě Koštice se dostaly 
do krize, neboť se nepřihlásily ani 
do nového ročníku. Zda jsou to 
finanční potíže nebo skutečnost, 
že mužstvo nemá potřebný počet 
hráčů na kvalitnější výkony, to 
v této chvíli ještě není jasné.

Vítězný celek měl i nejlepšího 

kanonýra celé skupiny A, když 
Petr Hnilica nastřílel 24 branek, 
na druhém místě nejlepších 
střelců byl Václav Matouš s 20 
úspěchy a třetí Martin Malý s 16 
trefami. Další střelec Hříškova  
Radek Němec s 13 brankami 
skončil celkově mezi kanonýry 
pátý.

Valná hromada přijala deváté-
ho člena z okresu Rakovník. Je 
jím celek Falco Kounov.

Soutěž se bude losovat 13. 
července a všechny celky sta-
rých gard mají povinnost poslat 
přihlášku nejpozději do 11. 
července. 

Po dlouhých letech se měnilo 
vedení soutěže, neboť na vlastní 
žádost odstoupil pan Július Mu-
cha z funkce sekretáře a vedoucí-
ho soutěže. 

Novým předsedou je nyní   
Ing. Peter Glockner a místo-
předsedou je pan Jiří Vydra,  
sekretářem  Ivan Teuber ml.

Začátek soutěže je 3. září 
a bude se hrát vždy v pondělí. 
Došlo k ještě jedné změně. 
V novém ročníku již nebude 
celek Lipence,  který v  mi-
nulých letech vystupoval za 
Žíželice.   Proto nyní  bude 
v rozlosování uveden klub TJ 
Žíželice.

Louny v přípravě s týmem z KP nerozhodně
FK Louny – Litoměřice 2:2 (1:0)

LOUNY (jt) – Minulou sobotu začala příprava mužů FK Louny 
na nadcházející sezónu. Trenérská dvojice Zdeněk Novotný a Petr 
Jantoš  přivítala 24 hráčů a po úterním tréninku čekal na hráče 
první přípravný zápas s mužstvem Litoměřic, který se jen tak tak 
udržel v KP
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Blšany vzdaly druhou 
ligu

BLŠANY  -  V pátek padlo definitivní rozhodnutí: fotbalové Blšany 
nebudou hrát druhou ligu. Klub odstoupil od svého odvolání proti 
dřívějšímu neudělení profesionální licence. V soutěži je nahradí 
Sparta Krč.

SHK Louny rozšířily 
počet mužstev

Po 4. místě v II. NHL by měl přijít další kvalitativní posun
LOUNY (lš) – Hokejbal patří ke sportům, které má v Lounech 
poměrně krátkou tradici, ale v sezóně 2006 – 2007 dosáhlo muž-
stvo dospělých vynikajícího výsledku, když skončilo ve 2. NHL na 
4. místě. Před sezónou se všichni dívali jako na maximum, když 
by mužstvo postoupilo do bojů play off. To se podařilo a mužstvo 
přidalo ještě další dva „velké“ kroky a významně se zapsalo do 
celého ročníku II. NHL.

Z III. třídy skupiny A postoupil 
Hříškov do vyšší soutěže

LOUNY (lš) – Sokol Hříškov je mužstvem, které postoupilo do OP 
v kopané. Zaslouženě, neboť téměř celý minulý ročník mužstvo 
vedlo tabulku. Soutěž by měla mít 14 účastníků a Sokol se bude 
snažit v soutěži se udržet. Naopak  ve III. třídě se bude hrát ve 
třech skupinách po dvanácti účastnících, kteří budou rozděleni 
podle měst na skupiny: Louny, Žatec a Podbořany. Předchází 
se tak zbytečným nákladům na cesty, neboť by musela některá 
mužstva cestovat k zápasu dohromady kolem 100 km. 

Okresní fotbalová liga 
s novým vedením
V sezóně 2007/2008 bude hrát 9 mužstev

ŽATEC/LOUNY (lš,mm) – Pod novým vedením a s počtem 9 
účastníků bude zahájena nová sezóna Okresní ligy veteránů. 
Mění se dlouhodobě ustálený počet účastníků, který byl léta 
v počtu osmi celků.

Mléčný závod ovládli cizinci

Šimerle (84)byl sice 
v poslední etapě hodně vidět 
na špici, ale to nestačilo.

Marco Haller (36) ukázal, jak se spurtuje o body.

Michael Schwarzmann byl nejen nejlepším vrchařem, ale 
i druhým v časovce.
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