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LOUNY - Premiérové utkání 
lounské rezervy v I.B třídě roz-
hodla jediná branka domácího 
Vojtěcha Španihela ze závěru 
utkání. 

60 diváků bylo zvědavo jak si 
povede „B“ tým FK Louny ve 
své premiéře v I.B třídě. Hned 
pátá minuta utkání mohla při-
nést změnu skóre, ale Dušan 
Džurdženík nedokázal ve vylo-
žené šanci překonat brankáře 
Novotného. Hosté zahrozili 
jedenkrát a to trestným kopem, 
který ale zneškodnil Luboš Pe-

třík. První poločas tak skončil 
bez branek. 

I ve druhém poločase se dlou-
hou dobu hrálo bez brankových 
příležitostí převážně ve středu 
hřiště, trochu vzruchu přinesla 
až 65 minuta, v níž nebyl do-
mácím hráčům uznán gól pro 
těsné postavení mimo hru. V 75 
minutě zahrozili také hosté po 
rohovém kopu, ale skóre se 
neměnilo. Až přišla 78 minuta 
a brejk domácích hráčů, Dušan 
Džurdženík svou šanci nevyužil, 
ale po zmatcích v chomutovské 

obraně se balón dostal k volné-
mu Vojtěchu Španihelovi, který 
chytrým lobem překonal obránce 
včetně brankáře 1:0. Deset mi-
nut před koncem mohl hubené 
domácí vedení pojistit kapitán 
Aleš Sadílek, ale své sólo gólově 
nezakončil.

POSTOLOPRTY - Okresní 
derby na úvod 1.B třídy bylo 
k vidění v Postoloprtech, kde 
byla hostem žatecká rezerva.

V prvním vyrovnaném poločase 
měly šance oba celky, na obou 
stranách však chyběla finální při-

hrávka. V průběhu druhé půle už 
jasně dominovali domácí.  Hosté 
se sice ujali ve 49. minutě vedení, 
když Klíma prostřelil vybíhajícího 
brankáře 0:1. Za dvě minuty do-
mácí vyrovnali, po rohu se hlavou 
trefil Pokorný. O minutu později 
na 2:1 dal po trestném kopu opět 
hlavou Berta. V 71. minutě zvýšil 
na 3:1 pro střídající Hájek, když 
obránce jeho střelu tečoval tak, že 
brankář Dupály neměl šanci. Na 
konečných 4:1 dal opět hlavou 
Aleš Fridrich. Trefil se po další 
standardní situaci. 

Union nastoupil v nejsilnější 
sestavě a od první minuty nepone-
chal nic náhodě. Chmel nastoupil 
v základní sestavě s dvěmi posila-
mi, kterými jsou brazilští doros-
tenci na hostování z Mostu. Pro 
trest nemohl nastoupit Šourek, 
ale při jeho výkonu ze Sparty to 
taková ztráta zase nebyla.

Hosté hned od úvodních minut 
utkání dostali Chmel pod tlak 
a jeho defenziva vyráběla jednu 
chybu za druhou. První šanci 
měli ve 14. minutě, ale pálili těs-
ně mimo. Ve 27. minutě se dostal 
do vyložené šance Sládeček, ale 
Brejchovi se podařilo ho vytěsnit 
a následovalo 5 rohů v řadě. Do-
mácí si oddechli. Cheb trpělivě 
čekal na příležitost a přišla v 33. 
minutě. Tu zužitkoval Sládeček 

a nádhernou střelou k tyči roz-
vlnil síť za Brejchovými zády. 
Blšanské mužstvo se snažilo 
vzdorovat, ale chebská obrana 
pracovala spolehlivě. 

Druhý poločas začal Union opět 
aktivně a Papica ve 48. minutě 
tvrdou ránou do šibenice zajistil 
Chebu dvoubrankové vedení. 

Utkání mělo svižné tempo 
a Union kontroloval vývoj utká-
ní. V 70. minutě vstřelil nejlepší 
hráč utkání David Sládeček třetí 
gól, který bal vlastencem bran-
kaře Brejchy a o výsledku bylo 
rozhodnuto. Ve zbývajícím čase 
si hosté hlídali výsledek. Deset 
minut před koncem se dostal 
do šance ještě Bednář, ale po 
průniku po levém křídle již neměl 
dostatek sil na zakončení. 

V tomto utkání zahrála velmi 
dobře obrana Unionu, v záloze 
Šebesta s Papicou a útočníci 
Sládeček s Linhartem byli stálou 
hrozbou pro domácí branku.

Trenér Zdeněk Procházka po zá-
pase řekl: „Do Blšan jsme přijeli 
vyhrát a to se nám podařilo.

Hráči nic nepodcenili. Jsem 
spokojený se třemi body a rád, že 
máme Blšany za sebou, protože si 
myslím, že jejich mužstvo půjde 
výkony nahoru.“

Fakto o utkání:
BRANKY:32,70 Sedláček 47 

Papica, ROZHODČÍ: Průcha,  
Šedivka, Slavíček. Žk:22.Marti-
nák Diváci:100

Sestava Blšan: Brejcha – 
Břečka, Řehák, Bednář, Heinc, 
Fraga Fretta (85. Poborský), 
Dluzniewski (79. Rulf) , Čonka, 
Hofmann, Podroužek (67. Trup), 
Klasna

LOUNY (lš, mm) – 1. kolem 
byla rozehrána fotbalová 1.A 
třída, která přinesla zajímavé 
výsledky. V průběhu letní přípra-
vy to s Tuchořicemi nevypadlo 
dobře, ale mužstvo v prvním 
kole překvapilo a vyhrálo v Dob-
roměřicích.  Domácí sice začali 
výborně a připravili si jasné 
gólové šance, ale nedokázali je 
proměnit. Debaklem skončilo 
první vystoupení Černčic, které 
na domácí půdě inkasovalo po-
tupných pět branek od Ervěnic. 
Ani Domoušice nezvládly vstup 
do nové sezóny, když na domácím 

hřišti podlehly 1:3 Chomutovu.
Necelá stovka diváků viděla 

první derby sezóny, když na 
trávník do Dobroměřic přijely 
Tuchořice. Favoritem byli domácí 
a od začátku to také potvrzovali. 
V prvních dvaceti minutách se 
hrálo téměř pouze na hostující 
branku a brankář Novák se 
nenudil. Hlavně jemu vděčili 
hosté, že přežili úvodní tlak bez 
úhony. Především Hendrychovi 
kryl 100% šanci. 

Po dvaceti minutách se ale 
hosté vymanili z tlaku a opatrně 
při brejcích začali naznačovat 

nebezpečí pro brankáře Sedláčka. 
Ve 28. minutě již hosté v dalším 
brejku nezaváhali, když Jarolím 
utekl po pravém křídle a přesnou 
přihrávkou našel Pláničku, který 
svoji střelu umístil do sítě. I po 
přestávce hráli hosté ze zajištěné 
obrany a nepouštěli nikoho z do-
mácích borců do šancí. Vytvořili 
si několik šancí, které Sedláček 
dokázal chytit a držel naději na 
případnou remízu. Útočníci 
Dobroměřic se ale ze hry téměř 
vytratili. Trest přišel 5 minut před 
koncem z kopačky Jarolíma. Pro 
domácí šok a prohra 0:2. Jarolím 
byl nejlepším hráčem na hřišti, 

když jednu branku vstřelil a na 
druhou přihrával.

Domoušice zahájily sezónu 
smolným úvodem utkání, když po 
dvou šancích, které neproměnily, 
se stalo to, že brankář vykopnul 
míč na záda protihráče a míč se 
dostal do b ranky. V dalších minu-
tách se hrálo spíše ve středu hřiště 
a žádné brankové příležitosti k vi-
dění nebyly. Až ve 32. minutě se 
opět prosadili hráči Chomutova, 
když zvyšovali na 0:2. 

Druhý poločas přinesl změny 
v rozestavení hráčů, což  hře 
domácího mužstva prospělo. 
Snížili brankou Millera na 1:2 
a pokračovalo v útočné aktivitě, 
která bohužel branku nepřinesla. 
Branka visela ve vzduchu, ale míč 
do branky nespadl. Naopak hosté 
využili rychlého protiútoku k třetí 
brance, která definitivně rozhodla 
o tom, že body si odvezli hráči do 
Chomutova.

Černčice po dvou hrubkách 
obrany prohrávaly v poločase již 
o dvě branky. Druhou část hry 
zahájily tlakem, ale nedokázaly 
se prosadit a přesně zakončit. Na-
opak hosté se jednoduše dostali 
po rychlých akcích před branku 
a skórovali, když 4 branky padly 
po jednoduchých akcích, obra-
na nepokryla útočníky a jedna 
(čtvrtá) branka padla z přímého 
kopu.

Nikdo nečekal, že za několik se-
kund bude vyrovnáno a dokonce 
za dalších pět minut domácí pove-
dou 2:1. Jak k tomu došlo? Hned 
po rozehrání po vstřelené brance 
Loun, se dlouhým pasem dosta-
lo Březno do pokutového území, 
kde zaváhala obrana s odkopem 
a přišla vyrovnávací branka. V 8. 
minutě vstřelil domácí branku 
z brejku, když hostující záloha 
přišla opět zbytečně o míč a ne-
uvěřitelné bylo realitou. Domácí 
vedli již 2:1. 

Kdo přišel na stadion později, 
přišel hned o tři branky. Louny 
to ale nedeprimovalo a kapitán 
Hasil táhl mužstvo za vyrov-
návací brankou. Míč z prázdné 
branky vykopla domácí obrana. 
Louny pokračovaly v tlaku a po 
rohovém kopu ve 14. minutě 
se hlavou trefil Domecký. Bylo 

vyrovnáno 2:2. 
V dalších minutách tempo mír-

ně polevilo a nikdo se nechtěl do-
pustit další chyby. Mírná převaha 
byla na kopačkách Loun. 

Ve druhé půli byli opět lepší 
hosté. Když hráči Března se hod-
ně zatáhli a pokoušeli se hlavně 
o brejky. Končilo se stejně, jako 
se začínalo. S tím rozdílem, že 
se hrálo téměř na jednu branku 
a to domácí. Deset minut před 
koncem ukázal svoje kvality Ha-
sil, ale gólman stačil vyrazit na 
roh. V posledních minutách při-
šly ještě další tři vyložené šance, 
ale utkání skončilo remízou i přes 
velký nápor Loun v závěru.

Sestava Loun: Šindelář – Do-
mecký, Sainer, Knotek, Bednář 
– Bohata, Střelec, Kubiska a Su-
chý -  Hasil, Hnátek. Střídali: 
Jantoš, Španihel, Chaloupka.

Sobota dne 25. srpna, 17:00 h.
n I.B třída: Žatec B - Podbořany 
n OP: Vel.Černoc – Zeměchy, 
Chlumčany – Lenešice, Kr. Dvůr 
– Peruc, Blatno – Slavětín, Kryry 
- Sedčice.
n III. třída: Černochov – Dyn. 
Louny , Chožov – Pátek, Libče-
ves – Pan. Týnec, Ročov – Kozly 
vše od 13:30, Blažim – Lipenec, 
Hlubany – Nepomyšl, Vroutek 
– Holedeč, Želeč – Buškovice, 
Měcholupy – Kr. Dvůr B, N.Sedlo 
– Petrohrad, Lubenec - Kněžice
Neděle dne 26. srpna, 17:00 h.
n I.A třída: FK Louny – Sn Jirkov
n OP: Černčice B – Hříškov, 
Výškov - Cítoliby
n III. třída: Dobroměřice B 
– Líšťany, Cítoliby B – Vrbno 10:
30, Lenešice B – Čeradice 10:30.

Pozvánka na 
hokejbalový turnaj

LOUNY (nt) - V sobotu 25. srp-
na se uskuteční na hokejbalovém 
hřišti v Lounech 1. ročník turnaje 
SEKO edm CUP. Turnaj bude mít 
kvalitní obsazení a zúčastní se 8 
mužstev druhých a oblastních ho-
kejbalových lig. Jistě atraktivním 
mužstvem pro diváky bude tým 
HBC Jihlava, ale i účast hokejistů 
místního Slovanu. Zahájen turnaj 
bude v 9 hodin a finálové utkání je 
plánováno na 17:30. Po celou dobu 
je zajištěno občerstvení. Přijďte se 
seznámit s tímto atraktivním spor-
tem a strávit tak příjemný den!

Lounští starší žáci šli do tur-
naje po týdenním soustředění, 
které bylo zaměřeno na fyzickou 
přípravu. To se odrazilo na jejich 
výkonu. V tomto turnaji obsadili 
6. místo. Mladší dorostenci po 
fyzické přípravě a dvou trénin-
cích v hale s balony předvedli 
solidní výkon a obsadili 3. 
místo.

Výsledky a sestavy lounských 
týmů: 

Starší žáci: Louny – Strakonice 
19:21, Louny – Nové Veselí 20:
22, Louny – Kutná Hora 23:26, 
Louny – Plzeň 11:27, Louny 
– Velká Bystřice 15:15.

Šmakal, Fuchs, Trubač Michal 
1, Borl 23, Strašík 15, Botha, 
Trubač Marek, Cinegr 2, Šimíček 
1, Svoboda 1, Jahn 7, Triebe 26, 
Bařtipán 1, Zabloudil 7. 

Mladší dorost: Louny – Lovosi-
ce 26:20, Louny – Mladá Boleslav 
13:15, Louny – Velká Bystřice 17:
15, Louny – Plzeň 18:27. 

Kolařík, Konečný 14, Vrána 10, 
Krob 3, Skála 2, Mikoláš 2, Hart-
man 1, Brecko M. 20, Knobloch 
J. 11, Michel R. 4, Michel T. 2, 
Řeřicha 2.

Vítězi turnaje se stali starší žáci 

BHC Strakonice a mladší doros-
tenci Lokomotivy Plzeň.

V individuálních soutěžích se 
lounský mladší dorostenec Mar-
tin Brecko umístil na 1 – 2 místě 
mezi nejlepšími střelci. 

Ceny vítězům předal místosta-
rosta města Loun Jan Čermák, 
který celý turnaj společně s jeho 
hlavním organizátorem Petrem 
Knoblochem v neděli odpoledne 
slavnostně ukončil.

kam v okrese na fotbal

K nejlepším hráčům domácích patřil Klasna, který si poradil se Suchánkem, ale už nedokázal zakončit.

Foto Jaroslav Tošner – 

Kdeže loňské sněhy jsou... 
Souboj exligistů jasně pro Cheb l FK Chmel Blšany - FK UNION Cheb 2001 0:3 (0:1)
BLŠANY (jt) - Souboj mužstev, která v nedávné minulosti hrála 
naší nejvyšší soutěž, byl tak trochu prestižní. Domácí mohli jen 
překvapit, hosté z Chebu si věřili a chtěli bodovat naplno.

Lounská rezerva získala premierové body v soutěži 
Postoloprty jasně se Žatcem l FK Louny B – Baník Březenecká Chomutov 1:0 (0:0)

l FK Postoloprty – Slavoj Žatec B 4:1 (0:0) l Tatran Podbořany – SK Větrník Černovice 1:1(1:1)
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Tuchořice překvapily, Domoušice doma 
zklamaly, Černčice nic nepředvedly

Dobroměřice – Sokol Tuchořice 0:2 (0:1) l Sokol Domoušice – Chomutov 1:3 (0:2) l SK Černčice – Ervěnice 0:5 (0:2)

Černčický Václav Pořt byl hodně vidět, ale na soupeře to nestačilo

Domácí hráli a hosté (v bílém) 
zvítězili.Taková byla realita 
v Dobroměřicích
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Branková smršť v první 
čtvrthodině ve Březně

Sokol Březno – FK Louny 2:2 (2:2)
BŘEZNO (lš, mm, jt) – Trenér Zdeněk Novotný poslal na trávník 
motivované mužstvo, které si hned ve 2. minutě vytvořilo jasnou 
příležitost a domácí obrana hasila faulem na Suchého. Tomu 
předcházela nádherná přihrávka od nové posily Bohaty. Penaltu 
kopal Knotek a prokázal, že je umí. 

Mladší dorostenci si se svými vrstevníky z Lovosic poradili.

Házenkářský turnaj Vábení
LOUNY (jbr) - Od pátku do neděle proběhl v rámci Lounského 
vábení první ročník turnaje v házené starších žáků a mladších 
dorostenců. Odehrál se v Městské lounské sportovní hale a na 
venkovním hřišti 3. ZŠ. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 týmů 
z celé ČR včetně lounských týmů vedených trenéry Miroslavem 
Jahnem (starší žáci) a Jaroslavem Dvořákem (mladší dorost). 
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Výuka anglického 
jazyka

n začátečníci i pokročilí
n děti od 4 let
n příprava ke státním 

a mezinárodním zkouškám
n firemní výuka n v centru Loun

R. A. Novotná, tel.: 721 076 280
e-mail: romanaannanovotna@seznam.cz


