
strana 4                                                                                           29. srpna 2007                                                                                svobodný hlas

kam v okrese na fotbal

Plastová
Hliníková
Dřevěná

návrh, výroba a montáž plastových oken, dveří, zimních zahrad
Dodáváme pětikomorový systém TROCAL s trojitým těsněním U 1,1

SLEVY až 30 %! 
12 LET NA ČESKÉM TRHU
Zajistíme Vám finanční prostředky na výměnu oken bez nutnosti 
zástavy bytů.

Louny - Miroslav Krupka Osvoboditelů 2671
Obchodní kancelář Tel./fax: 415 653 988
 mobil: 602 247 973
 e-mail: ltplast@tiscali.cz

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

ANGLIČTINKA
pro děti

od 3 do 6 let
kurz od září 2007
tel.: 602 447 259

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Oznámení -  přerušení dodávky pitné vody

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice oznamují, že v pátek dne 7. 
9. 2007 od 6.00 hod do 20.00 hod bude v důsledku výměny části vodovodního 
potrubí přerušena dodávka pitné vody v Žatci v následujících ulicích:

Čeradická, Lučanská,  Kunětická, Kadaňská, Zeyerova, Kovářská, P. Ma-
lého, Vol. Čechů, Masarykova, Alšova, Karla IV., Nákladní, Obránců Míru, 
Klášterní, Tyršova, U Odborů, Fügnerova, Poděbradova, Dlouhá, Oblouková, 
J. Hory, Žižkova, Jakubská, Libočanská cesta, Chmelová, Pod Známkovnou, 
Studentská, Nádražní Schody, Červenka a náměstí Žižkovo, Nerudovo, Chel-
čického, Hošťálkovo, Kruhové, Smetanovo, Svobody, Chmelařské a v obci 
Libočany.

Mobilní cisterny s pitnou vodou  budou umístěny na náměstí Svobody, 
Žižkově nám., v ulici Zeyerova a Smetanově nám. před finančním úřadem. 
Všem spotřebitelům se za způsobené problémy omlouváme a žádáme je, 
aby se pitnou vodou dostatečně předzásobili.

PRODEJNA TRIOLA
Česká 147, Louny (50 m od kostela)

Výrazné slevy triček! 
Dále nabízíme podprsenky Triola, veškeré spodní 
prádlo dámské i pánské, pyžama, italské spodní prádlo. 

Domácí byly aktivnější, ale do 
gólové šance je pozorná obrana 
nepustila. Na branku šla za celý 
první poločas jedna tvrdší střela, 
ale s tou si brankář hostí poradil. 

Ve stejném duchu se nesla i druhá 
půle. Docela fotbalová nuda bez 
nápadu a šance. Až do 81. minuty, 
kdy domácí obrana vyrobila hrub-
ku a rázem před Šindelářem byla 

osamocená dvojce 
Jirkovských. První 
střelu ještě lounský 
brankař vyrazil, ale 
proti dorážce byl 
bezmocný. Pak se 
začaly dít věci. Lou-
ny tlačily a najednou 
přišly i šance. Míč 
se dostal dokonce 
do jirkovské branky 
a gól nebyl uznán 
pro faul při strkani-
ci po rohovém kopu. 
Přišla 89. minuta 
a ruka v šestnáctce. 
Nařízenou penaltu 
Hasil s jistotou pro-
měnil. Rozhodčí 
nastavil 4 minuty 
a v 92. Hasil získal 
na polovině míč, 

prošel šokovanou obranou 
a poslal míč podle vyhnuvšího 
brankaře do sítě podruhé. 

Velmi dobře si vedly Domouši-
ce, které doufaly, že přivezou bod. 
První poločas přinesl poměrně 
vyrovnanou hru. Sokoly podržel 
brankář Šulc, když chytil penaltu. 
Ve druhém poločase hosté změni-
li taktiku, když si pohlídali tvůrce 
hry Ervěnic a přes střed posílali 
finální přihrávky. Ty zužitkoval 
Laurych dvakrát a jednou se tre-
fil Stanislav. Další tři vyložené 
příležitosti zůstaly nevyužité.

Ostatní zástupci okresu už tak 
úspěšní nebyli a odvezli si ze 
hřišť soupeřů pěkný příděl. Vel-
kým zklamáním byly Tuchořice, 
které v minulém kole zahrály 
velmi dobře v Dobroměřicích, 
ale ukazuje se, že jejich výkonnost 
bude opět jako na houpačce, ne-
vyzpytatelná. Tentokrát podlehly 
vysoko 5:1 nováčkovi soutěže ze 
1.FC Spořice.

Šlágrem dalšího kola bude ur-
čitě derby Dobroměřice Louny, 
které se hraje v sobotu 1. září od 
14 hodin.

Velké drama se špat ným kon-
cem se odehrálo v Havrani. Tam 
jely sebevědomé Postoloprty 
minimálně pro bod a dlouho 
to vypadalo, že si  odvezou 
body tři,  když do přestávky 

šly s dvoubrankovým vede-
ním. Domácím se však podařil 
malý zázrak a utkání dokonale 
otočili.

V okresním derby nestačila 
rezerva Žatce na Tatran Pod-

bořany, když vše podstatné se 
odehrálo ve druhé části hry. 
Žatec hrozil hlavně z brejků, 
a z jednoho dokonce skóroval 
Karolín. Asi za šest minut pod-
bořanští vyrovnali po zmatcích 
v obraně Žatce. Druhý gól dali 
prakticky hned po rozehrání 
z rozehrávky. Žatecká obrana 
se pak úplně rozpadla a Tatran 
soupeře dorazil třetí brankou.

Domácí se hned po úvodním 
hvizdu nastěhovali na polovi-
nu Blšan a do první šance se 
dostal Plašil v 15. minutě, sám 
před brankařem Krejčím ale 
pálil těsně vedle. Pohroma však 
na sebe nedala dlouho čekat. 
Obrana se pod tlakem sesypala 
a kupila chybu na chybu. Již ve 
24. minutě poslal Štochl lobem 
míč za nováčka v blšanské bran-
ce Krejčího. Ten trochu zaspal 
a bylo 1:0. O dvě minuty později 
zužitkoval centr Škácha a hla-
vičkou pod břevno zvýšil na 2:0. 
Další branka padla opět po centru 
do pokutového území. K míči se 
dostal brazilec Jales, který přišel 
z Liberce, a tvrdou střelou propá-

lil vše, co mu stálo v cestě – 0:3.
Ve druhém poločase se hra 

trochy vyrovnala, ale hosté se 
šancí přesto nedostávali. Přišly 
opět chyby obrany a ty Marila 
potrestala. V 83. minutě si na 
rohový kop vyskočil nejvýše 
Plašil a poslal míč za Krejčího 
záda počtvrté. Ještě ale nebyl 
všemu konec. V poslední minutě 
se opět hlavou po rohovém kopu 
trefil Štochl. Pak přišel i čestný 
úspěch Chmelu, když se krásně 
uvolnil 17letý brazilský fotbalis-
ta Fraga Fretta Geovani, který je 
v Blšanech na hostování z Motu, 
a zamířil přesně k tyči.

Po utkání byl trenér Blšan Jan 
Štefko hodně zklamaný: „Ne-

hlídali jsme si rohy, ani centry 
k bráně. V hlavičkových soubo-
jích ve vápně jsme byli hodně 
nedůrazní a nešli jsme do odra-
žených balónů. Jsou to základní 
individuální chyby, které vyplývají 
z naší pasivity.“

Blšany uzavírají tabulku s hro-
zivým skóre 1:17 a jejích příštím 
soupeřem budou v neděli od 10:
30 junioři Slavie Praha.

Fakta o utkání: Branky: 24., 
90. Štochl, 26. Škécha, 39. Ja-
les, 83. Plašil, - 90. Fraga Fretta 
Geovani. Rozhodčí: Bureš - Cupl, 
Žáková. ŽK Mácha (65) - Klasna 
(18)

Sestava Blšan: Krejčí – Břeč-
ka (46. Poborský), Řehák, Heinc, 
Bednář – Geovani, Čonka (44. 
Kincl), Marcelo Dluzniewski 
(75. Mašek), Rulf – Klasna, 
Podroužek.

Žateckým děvčatům se lepila 
smůla na ruce a spousta jejich 
střel končila na tyčích branky 
Tymákova. V samotném závěru se 
podařilo vstřelit vedoucí branku 
a tím vyhrát poločas.

V úvodu druhého poločasu si 
domácí hráčky vybudovaly až 
čtyřbrankový náskok na 9:5. 
Soupeřkám se povedlo náskok 
stáhnout, ale domácím hráč-

kám se podařilo vedení udržet 
a v dramatické koncovce si svůj 
náskok pohlídaly. Dva mistrov-
ské body zůstaly zcela zaslouženě 
v Žatci.

Sestava a branky: Čítková, 
Bobková – Samková Pourová, 
Vlčková, Schneiderová, Šíbalová 
– Wüstová (8), Bilohuščinová 
(4), Doskočilová (1), Plecitá, 
Bartoňová (1).

Sobota dne 1. září, úřední začá-
tek v 17:00 hod.
n I.A třída: Domoušice – Lit-
vínov B 10:30, Dobroměřice 
– Louny 14:00, Tuchořice – H. 
Jiřetín 10:15.
n I.B třída: Postoloprty – Bře-
zenecká CV, Podbořany – Ha-
vran
n OP: Sedčice – V. Černoc 
14:30 (hř. Libočany), Cítoliby 
– Kryry, Slavětín – Výškov, Pe-
ruc – Blatno, Hříškov – Kr. Dvůr, 
Lenešice – Černčice B, Zeměchy 
– Chlumčany.
n III. třída: Kozly – Dobroměři-
ce B, Vrbno – Chožov, Bezděkov 
– Lenešice B, Lipenec – Domou-
šice B, Lišany – Blažim, Petro-
hrad – Lubenec 14:00, Buškovice 
– Měcholupy, Holedeč – Želeč 10:
30, Nepomyšl – Vroutek 14:00.
Neděle dne 2. září, úřední začá-
tek v 17:00 hod.
n ČFL: Chmel Blšany – Slavia 
Praha B od 10:30
n KP: Žatec – Oldřichov
n I.A třída: Černčice - Kopisty
n I.B třída: Louny B - Meziboří
n III. třída: Pan.Týnec – Ročov, 
Pátek – Libčeves, Dyn. Louny 
– Cítoliby  B 14:00 (hř. Dobro-
měřice), Líšťany – Černochov, 
Žiželice – Tuchořice B, Čeradice 
– Staňkovice 13:30, Kněžice 
– Hlubany (hř. Podbořany), Kr. 
Dvůr B – N. Sedlo

Zpestřením poháru byla zcela 
jistě i účast hokejistů HC Slo-
van Louny, kteří vnesli svým 
hokejovým pojetím trochu jiný 
pohled na hokejbal. Pořadatelé 
tajně doufali v atraktivní  finále 
mezi „A“ mužstvem SHK Louny 
a právě hokejisty HC Slovanu. 
Ti však byli bohužel v semifi-
nále vyřazeni v samostatných 
nájezdech pozdějšími vítězi 
hráči Jihlavy a v bezprostředně 
následujícím boji o třetí místo 
podlehli již vyčerpaní hokejisté 
největšímu překvapení turnaje 
– hokejbalistům HBC Kapitán 
Jirkov. 

Samotné finále mezi hráči SHK 
Louny a HBC Flayers Jihlava se 

odehrávalo v režii hokejbalistů 
SHK Louny. Ti vedli dlouho 1:0, 
ale špatná viditelnost v pokroči-
lém večeru byla příčinou vyrovná-
ní Jihlavou na 1:1. Rozhodčí poté 
proto finále předčasně ukončili 
a přišly na řadu samostatné ná-
jezdy. V této loterii byli úspěšnější 
hráči Jihlavy, kteří si tak odvážejí 
pohár na Moravu. 

Samotný turnaj lze hodnotit 
jako vydařenou akci a pořada-
telé se jistě vynasnaží, aby další 
ročník SEKO CUPu měl úroveň 
ještě vyšší. Největším problé-
mem pro další rozvoj hokejbalu 
v Lounech je absence umělého 
osvětlení, což se plně projevilo 
i v závěru turnaje.

V ZÁŘÍ SLEVA 10%
NA LOŽISKA KOL
Autodíly Kočina 
Husova 1082 Louny tel.415652791

První vstřelená branka Blšan, 
ale další pět v jejich síti

Marila Příbram B – Chmel Blšany 5:1 (3:0)
PŘÍBRAM (jt) - Hráči Blšan spíše doufali, že by mohli vstřelit 
příbramské juniorce svou první branku, než aby mohli pomýšlet na 
překvapení a první body. Jejich cíl se jim splnil v poslední minutě 
hry, a kruté porážce se nevyhnuli.

Lounská rezerva s plným bodovým ziskem, Postoloprty 
odevzdaly vyhrané utkání, derby pro Tatran

FK Klášterec nad Ohří – FK Louny B 1:2 (0:1) n FK KU Laci Havraň – 
FK Postoloprty 4:3 (1:3) n Slavoj Žatec B – Tatran ZKZ Podbořany 1:3 (0:0)

LOUNY (jt) - V I.B třídě se zrodilo velké překvapení, o které se 
postaralo béčko Loun. To jelo ke svému utkání do Klášterce nad 
Ohří. Tým, který sestoupil z I.A třídy, se sice snažil, ale lounští 
si velmi dobrou hrou zajistili tři body. V příštím kole hostí zatím 
vedoucí celek tabulky Meziboří.

Utkání Loun s Jirkovem: slabý důraz 
v osobních soubojích a minimum šancí.

Za Louny hasil Hasil, Domoušice jistě se 
třemi body, ostatní s nakládačkou

FK Louny – FK Slovan Jirkov 2:1 (0:0) n VČSA Ervěnice – Sokol Domoušice 0:3 (0:0) n 1.FC Spořice – Sokol 
Tuchořice 5:1 (4:0) n Sokol Horní Jiřetín – Dobroměřice 5:0 (3:0) n FK Litvínov B – SK Černčice 6:1 (4:0)

LOUNY (jt) - V nedělním pozdním odpoledni se přišlo podívat na 
své borce na městský stadion v Lounech úctyhodných 250 diváků. 
Soupeřem domácího FK byl Slovan Jirkov.

Žatecké házenkářky v úvodním 
ligovém kole zvítězily 

Šroubárna Žatec – Sokol Tymákov  14:12 (5:4)
ŽATEC (mpl) - V úvodním ligovém kole žatecké házenkářky 
připravily svým příznivcům velmi příjemné překvapení. Bojovný 
a disciplinovaný výkon celého kolektivu, to byl základ úspěchu. 
Vysoce favorizovaný tým hostí byl tímto přístupem domácích 
evidentně zaskočen.

Proti síle a zkušenosti platilo nasazení, obětavost a chytrost, 
jako předváděla Andrea Doskočilová.
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Ve finále s Jihlavou dlouho tahali za delší konec domácí hokejbalisté.
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Hokejbal: pohár SEKO CUP 
putuje do Jihlavy

LOUNY (nt) - Prvního ročníku o pohár SEKO CUP se zúčastnilo 
celkem osm mužstev Oblastních a 2. Národních hokejbalových lig 
v rámci přípravy na nadcházející sezónu.
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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


