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V úvodu střetnutí, ale vlastně 
celý první poločas bylo mužstvo 
domácích výrazně lepším a také 
střílelo branky. Mužem utkání 
byl domácí Klíma, který během 

prvního poločasu vstřelil hat-
trick. Stačilo mu na to 40 minut 
hry. Domácí byli u všech míčů 
dříve a dorostenci hráli hodně 
zakřiknutě.  Ve 21. minutě přišla 

druhá branka, když obrana ne-
dokázala pokrýt s chutí hrajícího 
Klímu. Před poločasem se Klíma 
trefil potřetí.

Do druhého poločasu jakoby 
Žatec nechtěl hrát a naopak 
dorostencům se vlila krev do 
žil. Začali se výborně pohybovat 
a najednou jich bylo doslova plné 
hřiště. Ale ke smůle pro doros-

tence přišla 56. minuta a Žatec 
vstřelil čtvrtou branku.  Od této 
chvíle ale hrály již jenom Blša-
ny a také začaly střílet branky. 
Ty ale přišly pozdě a tak jenom 
utkání zkorigovaly. 15 minut 
před koncem utkání snížily na 
1:4 a následně po slabší chvilce 
obrany Žatce to bylo 4:2. Více 
již mladíci nestihli.

Na prvním tréninku minulé 
pondělí se pod taktovkou tre-
néra Jana Štefka sešla hrstka 
statečných. Čonka, Klasna, 
Bednář a dorostenci Hofmann, 
Řehák, Zápotocký, Meisner, 
Rulf. Zranění zatím stále léčí 
Krejčík a Trup. Na soupisce tedy 
není žádný brankář. 

Okamžitě se rozběhla jednání 
o doplnění kádru s týmy Mostu, 
Teplic a Plzně, které v současné 
době řeší opačné problémy, tedy 
zužují kádry po letní přípravě.

Blšanští sehráli své první pří-
pravné utkání v sobotu na půdě 
Regensburgu, který stejně jako 
Chmel dnes hraje třetí Německou 
ligu, když ještě nedávno figuroval 
v té druhé.

Dalším přípravným utkáním 
bude doma, ve čtvrtek 26. čer-
vence od 11. hodin střetnutí 
s druholigovou Duklou Praha, 
která koupila licenci od Jakubčo-
vic. 29. července pak je programu 

pohár ČMFS. Blšany pojedou na 
hřiště divizních Vejprnic, které 
v předkole porazily Chodov 3:1.

Vedení klubu chce vytvořit tým, 
který by se mohl vrátit do druhé 
ligy. „Cílem pro tuto sezonu je 
stabilizovat situaci v klubu a ká-
dru, oddlužit klub a dát ho trochu 
dohromady. Chtěli bychom, aby 
se situace vyvíjela tak, abychom 
v horizontu několika let mohli 
myslet znovu na vyšší soutěž,“ 
přeje si sportovní ředitel Zdeněk 
Kovář.

Na závěr ještě krátké předsta-
vení trenéra Štefka – přichází 
ze Siadu Most, kde zatím prožil 
celou trenérskou kariéru. Mnoho 
let působil jako předseda komise 
mládeže a vedl tamní mládežnic-
ké celky. Poté se stal asistentem 
trenéra Sčasného u prvoligového 
A-mužstva. K této funkci převzal 
v létě 2006  mosteckou juniorku, 
která se po trápení přeci jen udr-
žela v divizi.

Po remíze na domácí hřišti 
s Litoměřicemi  odjelo mužstvo 
k utkání do Milešova, které hra-
je rovněž 1. A třídu a skončilo 
v uplynulé sezóně stejně jako 
Louny na druhém  místě. Utkání 
rozhodla branka z úvodu střetnu-
tí, když se po rychlé akci dostal 
míč od Knotka k Salyukovi a ten 
poslal míč na Kosinského. Pro něj 
již nebyl problém míč umístit do 
branky. Hrálo se ve velké vedru 
a lounští hráči měli i další šance. 
Tu největší nevyužil Kosinský, 
když se dostal před brankáře 
sám a jenom těsně minul.

Louny mají široký kádr  a prá-
vě přípravná utkání mají ukázat, 
kdo z hráčů bude v sestavě na 
mistrovskou sezónu. 

Do druhého poločasu přišlo 
7 nových hráčů, mezi nimi Do-
mecký, Sainer, Matějka, Hnátek, 
Kalivoda, J. Suchý a Sadílek. 
Právě mladíček Kalivoda se uká-
zal velmi nadějně, když se mu 
dařilo a velmi dobře zapadá do 
mužstva. Po jeho spolupráci s Ko-
sinským se dostal k míči Sadílek, 
ale pálil těsně vedle. 

V brance Loun chytal Soldán 
a i on musel několikrát v průbě-
hu utkání  ukázat své umění. Ale 
také brankář Milešova byl často 
pod palbou hostujícího celku 
a jenom díky němu neskončilo 
utkání větším rozdílem. Hlavně 
v závěru, když vychytal tutovky 
Suchého či Hasila. 

Na domácím trávníku nastou-

pily minulou středu Louny proti 
Bílině. Účastníka krajského 
přeboru přehrály 3:1. Příjemnou 
zprávou bylo, že se vrátil do muž-
stva V. Suchý, který byl na testech 
v divizních Brozanech. Je dobře, 
že tento hráč zůstane v Lounech. 
V brance hostů nastoupil lounský 
gólman Petřík a nutno uznat, že 
chytal výborně. Hostujícího 
gólmana zastoupil skvěle a proti 
domácím hráčům předvedl své 
umění.

Lounští mají v přípravných 
utkáních výborné vstupy do 
utkání. I v tomto střetnutí padla 
branka  hned v 5. minutě, když 
se prosadil Hasil po přihrávce 
Bajcury. I v dalších minutách se 
valil na branku Bíliny jeden útok 
za druhým a Petřík si skutečně 
zachytal. Měl i štěstí, když vy-
razil střelu Hasila a po dorážce 
V. Suchého skončil míč na tyči. 

Soupeř ale přeci jenom vyrovnal  
po chybě v obraně. V závěru po-
ločasu přišla druhá hrubka, po 
které nařídil rozhodčí penaltu. 
Soldán ji ale kryl.  

Do druhého poločasu na-
stoupilo mužstvo Loun ve zcela 
změněné sestavě, když v brance 
zůstal pouze Soldán. Ostatní 
hráči se zcela vyměnili a do útoku 
se postavil Kosinský s Hnátkem, 
kteří vystřídali Grunda a Hasila. 
Hnátek se ukázal pěknou střelou, 
která skončila na tyči, Kosinský 
střílel vedle. Bylo vidět, že Lou-
ny jsou  při chuti. Po hodině 
hry přišla pěkná kolmice na 
Kosinského a ten byl faulován 
v pokutovém území gólmanem. 
Penaltu proměnil s jistotou 
Džurženík. Domácí hráči byli 
pohyblivější a  aktivně hrající 
Kosinský vstřelil třetí branku, 
po pěkné akci s Hnátkem.

Turnaj trojic... Dalšího nohejbalového turnaje, pořá-
daného Sokolem Hřivčice se tuto sobotu zúčastnilo 7 trojic 
– Zlonice, Amálka, Výpitka, Černochov, Lamalu, Astra a Sal-
do. Nejdříve se všechna družstva utkala systémem každý 
s každým v základní skupině a čtyři nejlepší pak KO systé-
mem o prvenství. Poměrně brzo se vykrystalizovala poměrně 
vyrovnaná čtyřka. Vítěz základní části, Výpitka narazil na 
čtvrtý tým, Saldo. Ten však potvrdil zkušenost a jasně vy-

Blšany konečně 
zahájily přípravu

BLŠANY (jt) - V neděli 5. srpna startuje ČFL, třetí nejvyšší fotba-
lová soutěž, jejímž účastníkem se nakonec Chmel stal. Své první 
soutěžní utkání sehraje na hřišti rezervy Viktorie Plzeň. Proto je 
nejvyšší čas začít s přípravou a se stavbou mužstva.

Klíma (v bílém, střelec tří 
gólů) se snaží prodriblovat 
do vápna Blšan.
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Slavoj Žatec se připravuje na KP
Slavoj Žatec – Blšany dorost  4:2 (3:0)

LIBOČANY (lš,mm) – Přípravné utkání se hrálo v Libočanech ve 
velkém vedru a k vidění byly dva rozdílné poločasy. V tom prvním 
dominovali hráči Žatce, v tom druhém se začalo dařit více dorostu 
Blšan. Nebýt náskoku z první půle, Žatec by nevyhrál. V závěru 
utkání mu totiž došly síly, ale také chuť do hry.

Fotbalové Louny pokračují v přípravě 
a zvítězily nad Bílinou

FK Louny – SK Siad Bílina 3:1 (1:1)
LOUNY – Lounští fotbalisté v přípravě odehráli již tři utkání. 
V prvním remízovali s Litoměřicemi 2:2, ve druhé porazili Mi-
lešov  1:0 a ve třetím přehráli nováčka krajského přeboru Bílinu 
dokonce 3:1.

hrál 2:0. Ve druhém si Amálka z Kladna poradila s Astrou.
Finále pak pro sebe rozhodla trojce Salda, když porazila po 

tahanicích ve skóre Amálku 2:1. Saldo tak letos vyhrálo  i druhý 
turnaj. Třetí místo nakonec vybojovala v souboji poražených 
semifinalistů Astra jasným výsledkem 2:0.

Dalším bude 18. srpna Pouťový turnaj trojic, na který všechny 
hráče a příznivce nohejbalu pořadatelé zvou. (foto z utkání As-
tra-Saldo 2.0)
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Fajn tuning party Panenský Týnec... Po roce na 
letišti u Panenského Týnce burácely silné motory, duněla nadupaná 
akustika a oči přecházely z neskutečných laků a úprav vozů všech 
značek a typů. Na soutěžící čekaly závody, joko  „Tuning Magazine 
CAR WARS“ na 400 m o hodnotné ceny, hodnocení nejhezčích 
aut v rámci celoroční soutěže „Tuning Cup 2007“, kaskadérské 
exhibice, měření audisestav podle pravidel EMMA a dB Drag, noční 
soutěž v „gumování“ a další doprovodný program. Fajn Tunng 
Party vrcholila večer, kdy motorová párty přešla v hudební a hosty 
byli: Dj Chris Sadler a mr. Nightingale. (jt)
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REGENSBURG (lš,mm) 
– V prvním přípravném duelu 
podlehly Blšany celku Regens-
burgu a především  v prvním 
poločase se hrál hodně vyrov-
naný fotbal. Výborná defenzíva 
Blšan soupeře k ničemu nepus-
tila a mužstvo, které ještě před 
dvěma týdny téměř neexistovalo 
odehrálo velmi dobrý poločas. 
Blšany byly posíleny o hráče 
Mostu, kteří by zde mohli na 
hostování zakotvit a čekat na 
svůj ligový osud. Mužstvo až 
překvapivě dobře bránilo a bo-

jovnosti měli mladí hráči na 
rozdávání.

Ve druhé půli se ale obraz hry 
výrazně změnil v neprospěch hos-
tů. Hráči jako kdyby zapomněli 
na svoji týmovost a bojovnost 
a začali se spíše předvádět indi-
viduálně. Toho domácí borci k ra-
dosti diváků využili a začali střílet 
branky. Celkem lovil brankář Be-
láň míč třikrát.  Trenér Štefko měl 
k dispozici devatenáctku hráčů, 
kteří si postupně všichni zahráli.  
Celé utkání odehrál bez  střídání 
pouze Fleišman. 

Blšany podlehly v Německu 
a nevstřelily ani branku
Regensburg – FK Chmel Blšany 3:0 (0:0)


