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Kněžice si vítězství plně za-
sloužily, když dvakrát vyhrály 
a jednou remízovaly. Získaly tak 
7 bodů a měly aktivní skóre 3:
1. Naopak bez vítězství skončilo 
mužstvo Nového Sedla, které 
mělo pouze jeden bod a pasivní 
skóre 1:5. Nejlepším gólmanem 
turnaje byl vyhlášen Petrik 
z domácího celku a nejlepším 
hráčem se stal Kudláček z vítěz-
ného celku.

Pa r a d o x n ě  j e d i n é  b o d y, 

které ztratily Kněžice,  byly 
s  mužstvem Nového Sedla, 
k d y ž  u t k á n í  s k o n č i l o  0 : 0 . 
Pro nejslabší celek turnaje to 
byla útěcha za zisk jediného 
bodu.

Další dva zápasy vítěz získal 
poměrem 1:0 nad Bezděkovem 
a 2:1 nad Sokolem Želeč.

Tabulka: 1. Kněžice 3:1 a 7 
bodů, 2. Bezděkov 4:2 a 6 bodů, 
3. Želeč 3:3 a 3 body, 4. místo 
Nové Sedlo 1:5 a 1 bod.

Dvakrát se trefil Argentinec 
Rosendo, který ještě na jaře ob-
lékal žlutý dres a dnes je v sestavě 
Mostu. Po necelých 70 minutách 
byl stav 4:0 a pak se vytratila 

koncentrace, čehož využili hosté 
a zkorigovali dvěma brankami 
v 70. a 80. minutě.

Branky za Blšany: 7. Rosendo, 
22. Trup, 50. Rulf, 68. Rosendo

V dalším přípravném utkání se 
měl Chmel střetnout s pražskou 
Duklou, která naskočila do II. 
Ligy na místo Jakubčovic. Blša-
ny využily i v tomto utkání mož-
nosti postavit některé z hráčů FK 
SIAD Most, kteří byli v tamním 
areálu stejně jako Dukla na 
soustředění. Obě branky do 
sítě brankáře Pláničky vstřelili 
mostečtí útočníci Brzezina 
a Bogdanov. 

V útoku Dukly se předvedl de-
vatenáctiletý útočník Jiří Böhm, 

který přichází z Baníku Ostrava 
na hostování. Branky: 18. Picka, 
82. Kunc (pok. kop)

Na fakt, že to v nadcházející 
sezoně nebude mít Chmel jed-
noduché si budou muset jeho 
příznivci zvyknout. První ostrá 
zkouška před třetiligovou sou-
těží, první kolo poháru ČMFS, 
nedopadla dobře. Na půdě diviz-
ního celku SK Slávia Vejprnice 
podlehly Blšany 2:1 a se soutěží 
se stejně jako loňský rok loučí 
v jeho úvodu.

Začalo se budovat nové muž-
stvo. Stále zde zůstalo dost kva-

litních hráčů ze starého základu 
a k tomu několik posil z B týmu 

a nadějní dorostenci. Asistentem 
trenéra je hrající Milan Franc. 

Sokolové si pozvali jako soupe-
ře po náročném tréninku druhý 
celek 1.B třídy, Postoloprty.

Jak se nakonec ukázalo, byl 
to soupeř nad jejich síly. Na do-

mácích byla vidět nesehranost 
a spíše se na ploše hledali. Schá-
zel důraz, rychlost a přesnost 
v zakončení. Postoloprtští hráli 
svou hru, jakou předváděli vloni 
a potěšili tak své fanoušky, kteří 
se přijeli na ně podívat.

Domácí se sice ujali vedení 
již v 10. minutě, když hostu-
jící obránci i brankař totálně 
zaspali. Za minutu však bylo 
srovnáno a ve 25. z přímého 
kopu mezerou ve zdi se hosté 
ujali vedení 1:2. Právě místo po 
Patrovském se bude asi hodně 
těžko zaplňovat. Brankař nepů-
sobil zrovna nejjistěji. Na další 
brance se podepsala obrana, 
která se nechala vyšachovat 
a dva postoloprtští hráči měli 
snadný úkol, 1:3. Po přestávce 
se sice domácím podařilo v 55. 
minutě z penalty vyrovnat, ale 
v 75. minutě neudržel brankař 
Domoušic dělovku s dobrých 
30 metrů, vyrazil pouze k do-
bíhajícímu útočníkovi hostí 
a ten nezaváhal. Pět minut před 
koncem byl zpečetěn výsledek 
poslední brankou v domácí síti.

Dalšími soupeři v nejbližších 
dnech mají být Slavoj Žatec 
a Mutějovice. Snad se Sokolům 
bude dařit lépe a do nové sezony 
vstoupí úspěšně.

Pro žateckého plavce bylo už 
pouhé přijetí mezi elitní české 
plavce velkou odměnou na závěr 
sezóny. Vždyť Tomáš nedávno 
oslavil své šestnácté narozeni-
ny a už plaval po boku našich 
reprezentantů typu Květoslava 
Svobody, kterému je bezmála 26 
let, tedy o deset více než Tomášo-
vi. Tomáš v disciplíně 50m volný 
způsob zaplaval velmi slušně 

a ze 32 plavců obsadil 19. místo. 
V královské disciplíně na 100m 
volný způsob obsadil Tomáš také 
slušné 20. místo.

Tomáš byl po závodech trochu 
zklamaný, protože jeho zaplava-
né časy byli daleko za osobním 
maximem z MČR juniorů. Sám 
věděl, že kdyby tyto časy zaplaval, 
mohl pomýšlet na lepší umístění 
kolem desáté pozice.

V prvním utkání porazil Mál-
kov Sedčice 4:1 a ve druhém si 
snadno poradili domácí favorité 
s Lautrbachem 8:1. O třetí mís-
to si to tak rozdaly poražené 
celky. Již po 10 minutách bylo 
o výsledku rozhodnuto, když 
v německé síti skončily tři střely 
a to ještě padla jedna branka z of-
sajdu a jednou Sedčičtí nastřelili 
břevno. Byl to spíše pěší fotbal po 
polední klobásce a pivu a tak po 
výsledku 8:2 (5:1) si třetí místo 
vystřílely FC Sedčice. Nejlepší 
mušku měl Matac, který dal pět 
branek a tím se stal nejlepším 
střelcem turnaje.

Pak už přišlo na řadu finá-
le. Domácí byli favority, ale 
Málkov jim nic nedaroval. Dvě 
chyby v obraně znamenaly dvě 
branky v jejich síti a když ne-
dokázali proměnit ani vyložené 
šance, tak si vítězství v utkání 
2:0 (1:0) a v celém turnaji od-
nesli fotbalisté Sokola Tucho-
řice. V týmu Tuchořic byl také 
nejlepší brankař turnaje Michal 
Plánička. Poražený finalista SK 
Málkov si tak odvezl pohár za 
druhé místo.

Po skončení turnaje si tucho-
řičtí veteráni zahráli s celebritami 
z týmu Arabela.

n FK Louny – Děčín 0:1 (0:1)
V prvním střetnutí podlehly 

Louny favoritovi pouze o jednu 
branku, když celé utkání roz-
hodla 12. minuta. Po zaváhání 
obrany se Děčín dostal do vede-
ní a to již udržel. Nutno přiznat, 
že soupeř byl jednoznačně lepší 
a Louny měly štěstí, že neinkaso-
valy další branky. 

Hrály v sestavě: Soldán 
– Suchý, Bednář, Sainer, Jantoš 
– Střelec, Kubiska, V. Suchý, 
Salyuk – Hnátek, Holech.
n FK Louny – Lovosice 2:1 (1:0)

Utkání soupeřů z 1.A třídy 
přineslo body lounskému cel-
ku, který zaslouženě vyhrál. 
Hned v úvodu mohly jít Louny 
do vedení, ale vyloženou šanci 

spálil Suchý. Za další dvě mi-
nuty již byl úspěšný a Louny 
vedly. I další minuty přinesly 
zajímavé momenty před oběma 
brankami. 

Pěkná byla druhá branka, 
která přišla po dlouhém vý-
kopu gólmana Soldána. Míč 
převzal Hasil a pěkné sólo 
dovedl do úspěšného konce 
a potvrdil vedení 2:0. Lovosice 
korigovaly až dvě minuty před 
koncem.

Sestava: Soldán – Suchý, 
Bednář, Sainer, Jantoš – V. Su-
chý, Kubiska, Střelec, Sadílek 
– Hasil, Holoch.

n FK Louny – Neštěmice 0:1 
(0:1)

Ve třetím utkání potřebovaly 
Louny vyhrát, aby obsadily na 
turnaji druhé místo. Bohužel 
dvě minuty před koncem první 
půle přišla chyba, která byla 
pro celé utkání rozhodující. Ve 
druhém poločase měl šanci na 
vyrovnání Hasil, ale mířil vedle. 
Celkově z pohledu herního to 
bylo nejméně pohledné utkání, 
hrálo většinou ve středu hřiště.

Sestava: Soldán – Suchý, Bed-
nář, Sainer, Jantoš – V. Suchý, 
Sadílek, Střelec, Salyuk – Hasil, 
Hnátek.

Takto by byli fanoušci spokojeni, Patrik Gedeon s kapitánskou páskou.
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Stále se hledá tým, který bude hrát ČFL
Blšany končí v poháru MFS n FK Chmel Blšany - Zvezda Minsk 4:2 (2:0) n FK Chmel Blšany + FK SIAD Most - Dukla Praha 2:2 (2:1)

BLŠANY (jt) - Chmelaři by se měli připravovat na III. Ligu, ale 
stále nemají pohromadě hráčský kádr. V minulém čísle jsme 
uvedli, že Chmel sehrál přípravné utkání v Regensburgu. Šlo 
však o střetnutí Siadu Most za účasti hráčů Blšan pod vedením 
trenéra Štefka. Do prvního přípravného utkání na domácím tráv-
níku se tak zapojili hráči, kteří v blšanském dresu již působili. 
S kapitánskou páskou nastoupil dokonce Patrik Gedeon, který 
uplynulou sezonu strávil v polské lize. Odehrál velmi dobrý po-
ločas a dirigoval mladíky kolem sebe. 

Domoušice v přípravě podlehly vysoko Postoloprtům
Sokol Domoušice – FK Postoloprty 2:5 (1:3)

DOMOUŠICE (jt) - Trenér Sokola Domoušice Petr Štuclík nemá 
jednoduchou situaci. Po sestupu z KP odešli z týmu jeho největší 
opory. Marek Hodas a Richard Zelinka do Chomutova a na ob-
chodu je i Sachar. Po ukončení hostování zůstalo volno i v brance 
po Patrovském.

FK Louny třetí na turnaji v Lovosicích
LOVOSICE, LOUNY (lš, mm) – FK Louny pokračuje v přípravě 
na novou sezónu. Minulý víkend hrál v Lovosicích, za účasti 
– Děčína, Neštěmic (KP), Lovosic a Loun (1.A třída). Vítězem 
se stalo zaslouženě mužstvo Děčína, které potvrdilo svoje kvality 
a ani jednou neprohrálo. Louny skončily na třetím místě, když 
porazily domácí Lovosice a ve dvou dalších utkáních body ztratily. 
Hrálo se 2x 20 minut.

Domoušická obrana hasí situaci po rychlém útoku Postoloprt.

Pohár pro vítěze 
memoriálu je doma

TUCHOŘICE (jt) - V sobotu se na Tuchořickém hřišti odehrál VI. 
ročník memoriálu Josefa Hejdy. Turnaje se zúčastnily čtyři celky. 
Kromě domácího Sokola Tuchořice, účastníka 1.A třídy to byly 
FC Sedčice a SK Málkov (účastníci OP) a celek SV Lauterbach, 
jehož dres obléká i několik Čechů. 

Tuchořičtí útočníci se jen těžko probíjeli zhuštěnou obranou.
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Anenský turnaj 

v Bezděkově pro Kněžice 
BEZDĚKOV (lš) – Domácí celek prohrál o jednu branku s Kně-
žicemi, což pro něj znamenalo druhé místo. Anenský turnaj 
hrála čtyři mužstva, která odehrála utkání ve zkráceném čase 
2x 20 minut. 
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Plevko poprvé na MČR 
v plavání seniorů

PRAHA (jk) - Žatecký plavec Tomáš Plevko se po skvělé sezóně 
a po zisku titulu mistra ČR v plavání juniorů představil poprvé 
v životě na Mistrovství České republiky seniorů v pražském Po-
dolí. Tomáš se kvalifikoval ve dvou disciplínách, a to 50 a 100 
metrů volný způsob. 
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