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Motorky, motorky, motorky… V sobotním odpoled-
ni hřměly motory motocyklů všech možných značek a kubatur 
při spanilé jízdě motorkářů. Ti si dali dostaveníčko v Žerotíně 
a projeli se do Loun. Tady své umění předvedl akrobat a něko-
likanásobný mistr ČR Míra Lisý. Do Žerotína pak za motorkáři 
přijela i výborná muzika včele s Vítkáči. (jt)
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Prodej uhlí
OŘECH I.    175,-Kč
OŘECH II.   125,-Kč
KOSTKA      185,-Kč
Objednávky

tel.+fax 415 674563
Mobilní 736 752022

AKCE
SRPEN
SLEVA VÝFUKŮ
VOZY ŠKODA -10%
ZAHRANIČNÍ VOZY -15% 
Autodíly Kočina 
Husova 1082 Louny tel.415652791

TOP nebankovní 
půjčky

od 20-300tis.Kč, vhodné 
i pro důchodce do 

75let! bez poplatku! 
schválení do 30 min!
tel.774 140 201 
p. Stehlíková

www.MEDOU.cz
POMATURITNÍ 

studium Aj
individuální 

výuka a kurzy Aj

Skládka Vrbička s.r.o.
Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany

Příjme do stálého pracovního 
poměru samostatnou účetní.

Požadujeme:
n ÚSO s maturitou
n znalost podvojného účetnictví a daňové 

evidence
n min. 3 roky praxe v samostatném vedení 

celkového účetnictví
n znalost problematiky DPH a mzdové 

agendy
n znalost práce na PC
n samostatnost a pečlivost

Přihlášky zasílejte písemně na adresu společnosti 
do 30.9. 2007

Ředitel Úřadu práce v Lounech
vypisuje výběrové řízení na funkce:

odborný referent pro monitoring,
požadavky: VŠ bakalářské nebo VOŠ (hospodářská politika 

a správa - samostatná tvůrčí činnost)
 znalosti jazykové a PC. 
odborný poradce pro zprostředkování a poradenství
požadavky: VŠ bakalářské nebo VOŠ (sociální politika a sociální 

práce - samostatná tvůrčí činnost)
 znalosti jazykové a PC.

Žádosti s životopisem zasílejte do 25. 8. 2007 na Úřad práce 
v Lounech, Postoloprtská 2664, 440 81 Louny.

Personální agentura VK JOB s.r.o.
přijme do HPP větší počet manuálně zručných 

pracovníků, dále zámečníky, svářeče.
Nástup možný ihned.

Velmi dobré platové podmínky ihned po nástupu.
tel. 777 052 402, 415 653 135.

Za dvanáct ročníků se mítink 
zařadil mezi významné atletické 
soutěže v našem kraji. Na startu 
této soutěže stáli takoví závodníci 
jako Miroslav Guzdek, Jiří Vojtík, 
Petr Bělunek, Štěpánka Klapáčo-
vá a mnoho dalších. Atleti  mají 
k dispozici dráhu s umělým, 
velmi rychlým povrchem a k dis-
pozici je vlastní elektronická 
časomíra.

Letos atletů bylo poskromnu 
a také časomíra si postavila hlavu 
a tak musely být první dva běhy 
na 100 m měřeny ručně. V někte-
rých disciplínách byli pouze dva 

závodníci a závěrečné štafety 
nebyly ani odstartovány. Stávalo 
se, že atleti přecházeli z jednoho 
sportoviště na druhé. Po loňském 
velmi dobře obsazeném mítinku 
to bylo pro pořadatele zklamání.

Jako nejhodnotnější výkon 
celého mítinku byl oceněn skok 
výškaře Lukáše Horáka, který 
zdolal výšku 205 cm. 

Výsledky: 100  m žákyně Anna 
Šetková, TJ Lovochemie Lovosice 
13,7 s, 100 m ženy Denisa Fuja-
rová Atletic Club Ústí n.L. 13,4s, 
100 m muži Martin Lecjaks TJ 
VTŽ Chomutov 11,7s, 300 m 

dorostenky Anna Šetková 46,16s, 
300m junioři Martin Lecjaks 
36,92s, 300m muži Filip Andrý-
sek Atletic Club Ústí n.L 39,89s, 
1000 m ženy Petra Fandovská AC 
Česká Lípa 3:11,85 min, 1000 m 
dorostenci Lukáš Laufke TJ VTŽ 
Chomutov 2:57,94 min, Skok 
vysoký juniorky Hana Pecková 
USK VŠEM Ústí n.L. 165 cm, 
ženy Kamila Ajšmanová 155 
cm, muži Lukáš Horák TJ Lovo-
chemie Lovosice 205 cm, Skok 
daleký ženy – Kamila Ajšmano-
vá AC Česká Lípa 507 cm, muži 
David Melničuk AC Chemopetrol 
Litvínov 622 cm, vrh koulí ženy 
– Hana Hyjánková Hvězda SKP 
Pardubice 11,38 m, muži David 
Melničuk AC Chemopetrol Lit-
vínov 11,88 m.

Sparta ovládala hru od sa-
mého začátku až do poslední 
minuty. Poločasový výsledek 
2:0 pro domácí byl pro Blšany 
velice milosrdný. Pražané kro-
mě dvou gólů ještě nastřelili 
břevno a tyč, navíc jim rozhod-
čí možná upřel jednu penaltu. 
Těch se však Sparta dočkala ve 
druhé půli.

Po přestávce už se stal zápas 
exhibicí Sparty. Ta začala střílet 

jeden gól za druhým. Chmel 
měl jen drobné náznaky šancí, 
největší příležitostí byl trestný 
kop z hranice vápna, z něhož ale 
Šourek nic nevytěžil.

V nastaveném čase se ještě po 
zbytečném excesu nechal vyloučit 
Šourek – šlápl na ležícího hráče 
domácích a šel pod sprchy. Za 
stavu 0:7! Následovala penalta, 
kterou si šel kopnout brankář 
Sparty, ale v souboji gólmanů 

vyhrál blšanský Brejcha, který 
desítku zneškodnil.

Utkání jasně ukázalo, že 
by Chmel potřeboval výrazně 
posílit. To se ovšem nyní stát 
nemůže, protože ČMFS opět za-
stavil klubu přestupy. Dluhy stále 
nejsou splaceny. Vedení klubu si 
je vědomo, že se současným 
týmem nelze uspět v ČFL, bude 
se snažit přestupy odblokovat 
a následně tým posílit.

Do utkání nastoupilo několik 
hráčů dorostu, kteří přitom hráli 
své utkání České ligy předchozí 
den v Jablonci. Například bran-
kář Brejcha, který sice obdržel 
sedm branek, ale několik dalších 
chytil.

V neděli hostí Blšany na 
domácí půdě Union Cheb. Za 
stávající situace s jediným cílem 
– neudělat ostudu podobnou té 
se Spartou.

Fakta o utkání: BRANKY: 
29. Fikejz, 33. Nádeníček, 57. 
Fikejz, 64. Krob, 69. Fikejz 
(pen.), 87. Nádeníček, 90. Bíro 
(pen.)  ROZHODČÍ: Navara 
– Černý, Chládek 

ŽK: Beutel, Rada – Šourek, 
Klasna  ČK: 92.Šourek  DIVÁ-
CI: 176 

SESTAVA BLŠAN: Brejcha 
– Bednář, Šourek, Heinz, Řehák 
– Břečka, Čonka (83. Poborský), 
Hofmann (66. Rulf),Trup (78. 
Vávra) – Klasna, Podrouzek

Přestože domácí nenastoupili 
v plné sestavě, odehráli s kvalit-
ním týmem pěkné utkání. 

První branka padla v samot-
ném závěru prvního poločasu, 
když byl míč tečován do proti-
pohybu brankáře. Jinak se prá-
vě dorostenci poměrně dobře 

prosazovali. Velmi dobře hrál 
Laurich a právě po deseti ode-
hraných minutách 2. poločasu 
po jeho střele dorážel Prokeš 
a vyrovnal na 1:1. 

V dalších šancích se již domácí 
neprosadili a tak utkání skončilo 
zaslouženou remízou.

V utkání proti Proboštovu, 
celku KP, se opět předvedl ve 
výborné střelecké formě Karel 
Hasil, autor hattricku, stejně 
jak v předchozím zápase se So-
běchleby.

Hrálo se v dobrém tempu a prv-
ní branka padla již ve 12. minutě, 
když se střelecky prosadil Hasil. 
Dále se do vyložených příležitostí 
dostali Sainer, Domecký. Brankář 
hostujícího mužstva měl velké 
štěstí. A naopak po půlhodině 
hry se po chybě domácí obrany 
dostali k vyrovnání hosté. 

Ve 2. poločase se opět prosa-
dil Hasil, který strhl vedení zpět 
na stranu domácích. Louny 
pokračovaly v nátlakové hře 
a připravily si další šance. Vyšla 
ta Suchého, který se prosadil po 
pěkné akci s Hasilem.  Dvacet 
minut před koncem utkání se 
podařilo hostům po rohovém 
kopu snížit na 3:2. Ale za dal-
ších pět minut již to bylo opět 
o dvě branky, když Hasil vstřelil 
svoji třetí branku v utkání. 10 
minut před koncem ještě zazá-
řil Hnátek, který využil chyby 

v rozehrávce soupeře a krásným 
lobem překonal překvapeného 
brankáře. 

n FK Louny – FK Lovosice 
0:2 (0:0)

V předposledním utkání let-
ní přípravy si pozvaly Louny 
účastníka 1.A třídy skupiny 
A Lovosice. A domácí opět zača-
li výborně, když svého soupeře 
hned od začátku sevřeli před 
jeho branku. Střelec ale z nadějné 
pozice zakončoval nad branku. 
Pak však hra domácích ztratila 
tempo. Hosté hráli se zataženou 
obranou a dařilo se jim držet 
čisté konto. Velmi dobrý výkon 
také předvedl hostující gólman 
Šplíchal, kterému museli hráči 
hodně děkovat.

Ve druhém poločase Louny vy-

střídaly a aktivita se opět zvýšila. 
Po deseti minutách vytáhl gól-
man Lovosic jasnou branku na 
roh, po trestném kopu Knotka. 
Za malou chvíli se do střely opřel 
Bohata a jeho bomba skončila na 
břevně. Po chybě obrany Loun se 
ale k míči dostal hostující útočník 
a proměnil. Pak přišlo minimálně 
5  brankových příležitostí Loun, 
ale míč do branky nikdo nedoká-
zal dostat. 

Dvě minuty před koncem doká-
zali hosté potrestat další hrubku 
obrany a zvýšili na konečných 0:
2. Před sezónou velmi poučné 
utkání!

Sestava Loun: Šindelář – Do-
mecký, Bednář, Knotek, Sainer 
– Střeelc, Kubiska, Bohata, V. 
Suchý – Hnátek, Hasil. Střídali: 
Chaloupka, Španihel, J. Suchý. 

Blšanský Chmel zvadl pod náporem 
Sparťanské juniorky
AC Sparta Praha „B“ - FK Chmel Blšany 7:0 (2:0)

PRAHA (mš, jt) - Krutý, ale naprosto zasloužený debakl utrpěl 
Blšanský tým na Strahově. Juniorka mistrovské Sparty Praha 
mohla dát i více gólů. Nepomohla ani čerstvá posila Blšan, Ra-
dek Šourek, jehož příchod byl uskutečněn v posledním týdnu. 
Bohužel, svým výkonem moc nepřesvědčil a už tak rozpačitý 
dojem totálně pokazil na konci zápasu zbytečným vyloučením. 
V dalším zápase tak určitě nenastoupí.

FK Louny v přípravě finišuje s jasným 
cílem do sezóny

FK Louny – Proboštov 5:2 (1:1) 
LOUNY (lš) – FK Louny je v samotném závěru přípravy na sezónu 
2007 – 2008. Cílem je postup do krajského přeboru. V minulé 
sezóně skončilo mužstvo na 2. místě. Před začátkem nové ještě 
posílilo, když přišel trenér Zdeněk Novotný a další hráči jako Josef 
Bohata z Brandova či Lukáš Bednář z Německa. To jsou zkušení 
hráči, kteří doplní již tak široký kádr, což by mělo přinést své 
ovoce ve chvílích, kdy musí někdo z mužstva táhnout.

Na úspěšná vystoupení v po-
sledních závodech navázali 
i zde. Lídr lounského družstva 
Jan Wolf opět potvrdil svoji dob-
rou formu, když v úvodní etapě 
skončil třetí a vyhrál 2., 3. i 4. 
etapu a stal i celkovým vítězem 
tohoto mezinárodního závodu.

Skvělou reprezentaci lounské 
cyklistiky potvrdil 3. místem 
v celkovém hodnocení Jakub 
Jerman, který si připsal na své 

konto také třetí místo v 3. etapě. 
Úspěšní byli i Martin Černý a Jiří 
Podaný. Černý 2. místem v závě-
rečné etapě a 6. místem celkově 
a Podaný 4. místem v závěreč-
né etapě a celkovým 5. místem.

Junioři se po krátkém volnu 
budou připravovat na zářijové 
závody celostátních soutěží, 
ale hlavní úsilí bude směřovat 
k úspěšnému vystoupení na 
mistrovství ČR v časovce jednot-

livců. Tento závod pořádá z pově-
ření Českého svazu cyklistiky TJ 
Stadion Louny v sobotu 8. září 
v Lenešicích za zrušený červnový 
závod v Ostrovačicích.

Celkové výsledky :
1. Jan Wolf, CZE - Stadion Louny
2. Gábor Kasza, Srbská republika
3. Jakub Jerman, CZE - Stadion 
    Louny
4. Dániel Toth, Maďarsko
5. Martin Černý, CZE – Stadion
    Louny
6. Jiří Podaný, CZE – Stadion Louny

Milan Chrobák

Junioři úspěšní v Maďarsku
MAĎARSKO –  Tři týdny po startu maďarských reprezentantů na 
mezinárodním etapovém závodě v Lounech oplatili tuto návštěvu 
lounští junioři ve dnech 3. – 5. srpna v maďarském Tamási.

Velká Cena ČEZ v atletice 
v komorním obsazení

Letošní třináctka mítinku nepřinesla mnoho štěstí
LOUNY (jt) - Velká Cena ČEZ v atletice vznikla z iniciativy ASK 
Elna Počerady v roce 1995. Záměrem bylo vytvořit v Lounech 
atletický mítink na dráze pro mládež.

David Melničuk zvítězil ve skoku dalekém o pouhý centimetr

Skvělý start a finiš dovedly 
k vítězství v běhu na 300 m 
Martina Lecjakse.
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Remíza v posledním 
přípravném utkání Domoušic

Domoušice – Mutějovice 1:1 (0:1)
DOMOUŠICE (lš,mm) – V posledním přípravném utkání remí-
zovali na svém hřišti Domoušice s celkem ze sousedního Rakov-
nického okresu.


