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Domácí v úvodu zahrozili 
nebezpečnou střelou a brankář 
Baštýř se musel mít na pozoru. 
V dalších minutách se nedařilo 
ani jednomu mužstvu a tak se 
hrálo především ve středu hřiš-
tě. Rozháraná hra přinášela 
chyby a míč končil na kopač-
kách soupeře. Po půlhodině hry 
se opět dostali ke slovu domácí 
a hráči Slavoje měli štěstí, že 
neprohrávali. Naopak 5 minut 
před koncem prvního poločasu 
poprvé „zahřmělo“, když bran-
ku vstřelil Klíč. 

Ve druhém poločase trenéři 
využili vzájemné domluvy 
a vystřídali větší počet hráčů. 
Právě příchozí Glöckner vstře-
lil druhou branku Žatce. Druhá 
branka Žatce neznamenala ko-
nec snahy domácích o zvrácení 
výsledku a tak byly na hřišti 
vidět zajímavé momenty. 15 
minut před koncem utkání do-
mácí snížili na 2:1. 

n Slavoj Žatec – Sokol Domou-
šice 2:2 (0:0)

Utkání skončilo smířlivou re-
mízou, když obě mužstva nebyla 
v úplné sestavě. 

V první polovině utkání branka 
nepadla, když se hrálo hodně ve 
středu hřiště. V dresu Žatce 
zaujal mladíček Plášil, který pře-
kypoval pohybem a celkovou ak-
tivitou na hřišti. Na druhé straně 
byl nejlepším hráčem Laurich, již 
tradiční opora Domoušic. 

V úvodu druhého poločasu 
přišla nádherná střela Fišera, 
ale brankář Šulc dokázal přesně 
umístěnou střelu vyrazit.  

Žatec se dostal do dvojnásob-
ného vedení, když v 65. a 68. 
minutě se trefili Plášil, který 
pohotově vystřelil a domácí vedli 
1:0. Druhou branku vstřelil Siro-
vý, který prostřelil obranu a získal 
vedení 2:0. Za deset minut snižo-
val z pokutového kopu Franc a 5 
minut před koncem hosté vyrov-
nali na konečných 2:2.

Chmelaři se dlouho trápili 
s neúplnou sestavou. Jen něko-
lik dnů před spuštěním soutěže 
jim ČMFS odblokoval přestupy 
a blšanští konečně mohli začít 
posilovat.

Prvním soupeřem v ČFL byla 
rezerva Plzeňské Viktorie, v je-
jichž dresu se představili hned 
dva exblšanští hráči. Jakub 
Süsser a Šiml, který byl právě 
z Viktorky na hostování a pro 
zranění si moc mezi chmelnice-
mi nezahrál.

Plzeň vlétla do utkání jako 
uragán a vyvinula obrovský tlak 

na nesehrané domácí. Aktivní 
hra se Viktorce vyplatila a již 
v 10. minutě šla do vedení. Byl 
to Ondřej Šiml, kdo vybojoval 
na polovině hřiště míč, přistrčil 
jej Ferenci Róthovi a ten našel 
volného Leitla, který střelou 
přímo z voleje nedal brankáři 
Brejchovi šanci - 0:1. Branka 
hosty pochopitelně uklidnila 
a stále diktovali tempo hry až 
do konce první části. V ide-
álních pozicích se ještě ocitli 
Leitl a Róthem, ale na stavu se 
nic neměnilo. Domácí Krbečka 
v plzeňské brance prakticky 

neohrozili. Pouze ve 33. minu-
tě pálil z úctyhodné vzdálenosti 
Hofman. 

Druhý poločas začali lépe 
domácí. Převzali taktovku 
utkání a celých 25 minut měli 
výraznou převahu, bohužel 
bez brankového efektu. Snaha 
končila na pevné obraně v čele 
s Krbečkem. Viktoria mohla 
svůj náskok zvýšit aktivně 
hrajícím Leitlem, Grambalem, 
či Róthem, chybělo však více 
přesnosti při zakončení. Pak 
jako by došel domácím dech 
a začali hrát Viktoriáni. Bylo 
otázkou času, kdy se jim po-
daří vstřelit druhou branku, 

což se nakonec stalo v samém 
závěru utkání. V 89. minutě 
Šiml zahrával rohový kop, míč 
se dostal až k Chvojanovi a ten 
posunul Viktorku definitivně ke 
třem bodům - 0:2. 

V dalším kole 12. srpna bude 
Chmel hostem AC Sparty Praha 
B.

Fakta o utkání:
Branky: 10. Leitl, 89. Chvojan. 

Rozhodčí: Němec ŽK: Bednář, 
Heinc – Süsser, Chvojin, Roth

Sestava Blšan: Brejcha – Břeč-
ka, Heinc,Řehák,Vávra – Bednář, 
Čonka, Trup (84 Poborský), Hof-
mann – Podroužek(67 Rulf), 
Klasna

Začátek byl naplánován na 
14. hodinu a co naplat, že zde 
způsobně čekali vážení hosté 
– starosta Podbořan Radek Re-
indl, místostarosta Karel Honzl, 
předseda TJ Tatran Lumír Šopf, 
předseda podbořanského fotbalu 
Augustýn Karvay a poslanec Par-
lamentu ČR Josef Čerňanský. Po-

kud není Václav Schieferdecker, 
nemůže se začít. Ten si s nějakým 
začátkem hlavu nedělal, protože 
se jel domů vykoupat a oholit! 
Začátek se tedy posunul o hodinu 
a půl a i pozdější organizace při-
pomínala film Hoří, má panenko! 
Je to však v dobrém slova smyslu, 
protože spontánnost a oddanost 
fotbalu místních lidí je dojemná. 

Po úvodní řeči Schieferdeckera, 
kde poděkoval všem, že přišli, 
byli bývalí dlouholetí funkcio-
náři klubu, hráči a členové, ob-
darováni dárkovými koši. Těmto 
kmetům se dostalo zasloužených 
ovací. Poté ve své řeči starosta 
města Radek Reindl oznámil 
kněžickým, že Podbořany získaly 
dotaci 840 tisíc korun na rekon-
strukci kabin včetně vodovodní, 
kanalizační a elektropřípojky 
pro zázemí hřiště v Kněžicích. 
Akce začne v září a celkové ná-
klady akce se vyšplhají na 1,7 
mln korun, starosta vyjádřil 
obavu, aby tato investice nebyla 
zbytečně vynaložená a aby tady 
fotbal neskončil. 

„Co budu živ a zdráv, tak mohu 

slíbit, že fotbal v Kněžicích zůsta-
ne. Již třetím rokem nám posky-
tuje zázemí TJ Tatran Podbořany, 
protože zde není základní hygie-
nické zázemí a my tímto Tatranu 
děkujeme. Nemůžeme se však 
dočkat, až budeme hrát doma,“ 
pokračoval Schieferdecker.

Většina z přítomných mužů se 

kněžickému fotbalu věnuje takřka 
celý život a jsou to patrioti tělem 
i duší. V současnosti hrají 3. třídu 
a mají 25 členů. Na tréninky se 
scházejí každý pátek.  Současný 
místopředseda klubu Luboš Vrát-
ník do svých 46 let ještě aktivně 
za Sokol hrál. Dalších osm let pak 
za starou gardu.

„To víte, fotbal na vesnicích 
obvykle bývá jedinou zábavou 
a nejinak je tomu i tady. Každý 
kluk tráví dětství na hřišti. Teď 
už jen trénuji, ale fotbalu jsem 
zasvětil celý život. Nejdřív jako 
hráč, teď kolem funkcí, znáte 
to,“usmívá se pan Vrátník a je 
na něm vidět, že by neměnil.

Stejně hovoří i Schiferdecker: 
“Já hrál za dorost v Blšanech 
a po vojně jsem šel do Kněžic 
a zůstal tady doteď. Neumíte si 
představit, co je kolem toho sta-
rostí a lítání. Dokud to půjde, tak 
ale neskončím. A nemyslete si, že 
nejsme dobří. Před týdnem jsme 
se vrátili z Anenského turnaje 
z Bezděkova, který jsme vyhráli! 
Historický úspěch jsme však za-
znamenali před 10 lety v Blatně, 

kde se hrál Blatenský turnaj za 
účasti 8 družstev a ten jsme bez 
jediné porážky vyhráli.“

Fotbalisti by rádi založili nejpr-
ve oddíl pro malé kluky, aby zjis-
tili jaký je zájem a potom zvažují 
i založení oddílu. Dětem se věnují 
stále. Důkazem je nedávný dětský 
den, který zorganizovali a kde se 
vydovádělo na 30 capartů. Vše 
bylo zakončeno pořádným tábo-
rákem s buřty. V tuto chvíli však 
kolem nás obchází dobrovolník 
a shání fotbalisty, kteří si zahrají 

turnaj. Nejraději by oblékl do 
dresu i redaktorku a když vidí 
její zděšení, lakonicky prohodí: 
„To máte jedno pani, tady hrajou 
všichni.“ A skutečně, nedostatek 
chlapů nahradily dvě dívky 
a bylo vidět, že je to tady úplně 
normální. 

„Teď máme čtvyry dresy, je to 
díky sponzorům. Naposledy to 
byl nějaký chalupář, který nám 
je zaplatil. Stejné je to i balóny 

a ostatním vybavením. Většinu 
si kupuje každý sám. U toho 
vesnického fotbalu to snad ani 
jinak nejde. Musím však zdů-
raznit, že nám hodně pomáhá 
podbořanská radnice, přispěla 
nám na dětský den i tuto oslavu. 
Nejmladším naším hráčem je 
můj syn Vašík, kterého máme na 
hostování z Blšan a nejstarším je 
Jiří , kterému je 39 let – všechno 
Schieferdeckerové!“ směje se 
předseda. A skutečně – Schi-
eferdecker – kam se podíváš. 
Předsedova manželka na dotaz, 
jak snáší to, že manžel není stále 
doma, se shovívavě usměje: „Za 
ta léta si zvyknete, on by bez 
toho ale nemohl žít. Alespoň, že 
už nemusím prát dresy pro celé 
družstvo.“

Přijel i Luboš Jedlička z Pod-
bořan, který byl kapitánem 
právě v Blatně, u historického 
úspěchu Sokola Kněžice. „Hrál 
jsem v Podbořanech, atmosféra 
tam však byla nevalná, tak jsem 
v roce 85 přišel do Kněžic. Byly 
to nádherné časy, každou neděli 
jsem osedlal svoji skládačku a jel 
sem na kole. Po každém zápase 
jsme šli na pivo do hospody k pa-
ní Novákové, kde se to všechno 
probralo a dalo dohromady. 
Nakonec jsem tu hrál 15 let,“ 
vzpomíná Jedlička.    

To už se ale dala dohromady tři 
družstva – v modrých, zelených 
a modrobílých dresech. Složení 
je pestré, hrají minulí, současní 
a možná i budoucí hráči, hosté 
i dívky. Zkrátka, kdo měl nohy, 
naskočil na hřiště. Předseda do 
mikrofonu prosí někoho, kdo to 
odpíská, dožaduje se někoho, 
kdo tomu alespoň trochu rozumí 
a když není stále úspěšný, slibuje 
za odpískání pivo. Rozhodčí se 
tedy nakonec našel a turnaj mohl 
začít. Pro vítěze byly připraveny 
ceny – opět typicky kněžické, 
žádné poháry a šampaňské, ale 
steaky a pivo.

Vstup do třetí ligy se nevydařil, ale jsou tu i pozitiva
FK Chmel Blšany - FC Viktoria Plzeň B 0:2 (0:1)

BLŠANY (jt) - Prvním soutěžním kolem zahájila tento víkend 
i třetí nejvyšší fotbalová soutěž. 

Padesát let fotbalu v Kněžicích
KNĚŽICE (sih) - V sobotu se uskutečnily oslavy 50 let Sokola 
Kněžice. Předsedou klubu a mužem, bez kterého to zkrátka 
nejde, je fotbalový nadšenec a „blázen“ v dobrém slova smyslu 
Václav Schieferdecker. A co platí jinde, neplatí v Kněžicích. Tam 
mají svoje vlastní pravidla. 

Přestože se hrálo na nekva-
litním terénu, dokázali lounští 
hráči v prvním poločase předvést 
střeleckou smršť a za stálého 
deště nastříleli sedm branek. 

Již v 11. minutě se trefil V. Su-
chý a naznačil, že Louny si s chu-
tí zatrénují proti slabému soupe-

ři. Sice po této brance domácí 
několikrát ohrozili Šindeláře, 
ale ten uhájil čisté konto, v jed-
nom případě s pomocí obránce, 
který vykopával míč z již prázdné 
branky. Ve 20. minutě ukázali 
útočníci Loun pěknou akci na 
jeden dotek, když zakončoval 

Hasil. Za dvě minuty opět Hasil 
ukázal sílu při střele a bombou 
se trefil do břevna, následně 
do gólmana. Po půlhodině hry 
již slavil útočník Loun hattrick. 
Po akci s Bohatou ukázal ši-
kovnost a správnou drzost při 
kličce gólmanovi a zvýšil na 0:
4.  Za další tři minuty se Hasil 
sebral míč soupeři a zakončil. 
8 minut před koncem poločasu 
Hasil po rohovém kopu poslal 
míč hlavou na nekrytého Janto-
še a Louny již vedly 0:6. Hoke-
jové tempo pokračovalo a ještě 

před koncem poločasu vstřelil 
sedmou branku v po trestném 
kopu s tečí opět Hasil. 

Do druhého poločasu na-
stoupil do branky Jindřich 
a celkově se dá říci, že poločas 
hostům vůbec neprospěl. Na 
trávník se vrátilo mužstvo bez 
pohybu a utkání se již pouze 
dohrávalo. 

Sestava Loun: Šindelář (46. 
Jantoš) – Chaloupka, Bednář, 
Knotek, Jantoš – Suchý, Kubis-
ka, Salyuk, Bohata – Holoch, 
Hasil. Trenér: Petr Jantoš.

Příprava Loun úspěšně pokračuje
Hasail vstřelil čistý hattrick a ještě dvě přidal l Soběchleby – FK Louny 0:8 (0:7)

SOBĚCHLEBY (lš, mm) – V dalším přípravném utkání došlo ke 
zklamání, neboť zápas měl posloužit jako další kvalitní příprava 
před sezónou. Ovšem domácí trenér poslal na hřiště pouze zá-
lohu, což neodpovídalo kvalitě týmu z krajského přeboru. Louny 
předvedly ve svém dresu i případnou posilu, pokud by se mohl 
vrátit, Josefa Bohatu. Excelentně si vedl kanonýr Karel Hasil, 
který vstřelil v utkání 5 branek.

Slavoj Žatec je v přípravě 
na KP na vítězné vlně

FC Spořice - SLAVOJ Žatec 1:2 (0:1)
SPOŘICE, LOUNY (lš,mm) – Příprava Slavoje na novou sezónu 
v KP pokračuje úspěšně. Mužstvo odehrálo zajímavé a vítězné 
utkání na hřišti Spořic, které jsou nováčkem v 1.A třídě. Utkání 
mělo především za cíl, dát možnost zahrát co nejširšímu počtu 
hráčů, kteří měli trenérům ukázat, kdo bude kandidátem na 
místa v kádru.  


