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kam v okrese na fotbal

Louny přijely k derby jako jed-
noznačný favorit. Domácí se ale 
potřebovali chytit a tak lounští 
věděli, že je nečeká nic lehkého. 
Domácí útok trápí střelba, ne-
boť si v uplynulých dvou kolech 
připravili řadu šancí, ale nic 
neproměnili. Hrálo se poměrně 
tvrdě, ale ne zákeřně. Obrany 
čekaly na chybu soupeře, ale 
v prvním poločase jich mnoho 
nebylo. Územní převahu měly 
Louny, ale vytěžily z ní pouze 
po půlhodině hry jasnou bran-
kovou příležitost. Míč, který již 
směřoval do sítě, neboť brankář 

byl překonán, vykopl Halíř. 
Po deseti odehraných minu-

tách druhé půle se ukázal opět 
Hasil, který se prosadil v souboji 
a připravil šanci Suchému. Vyra-
žený míč po pěkné střele dorážel 
Střelec a Louny vedly 0:1. Za 
dalších deset minut mohlo být 
definitivně rozhodnuto, ale odpís-
kanou penaltu neproměnil jindy 
bezchybný Knotek. Od této chvíle 
hráli domácí v deseti po vylouče-
ní Halíře. V 70. minutě ve vápně 
odpískal rozhodčí faul na Pap-
cuna. Říká se, že faulovaný hráč 
penaltu kopat nemá. Papcun si 

ale míč připravil a vystřelil vedle! 
V závěru utkání bylo vidět, že 

domácí chtějí vyrovnat a jejich 
snaha přinesla další šance. 
Bohužel pro ně s nimi naložili 
stejně jako ve dvou předchozích 
utkáních. Hostujícím příznivcům 

zatrnulo nejvíce v nastavení, když 
Krupka pálil do břevna. 

Černčice nestačily na soupeře 
z Horních Kopist, když v průbě-
hu celého utkání tahali za kratší 
konec. Soupeř byl rychlejší a po-
hodlně si dokráčel pro vysoké 
vítězství 0:4.

Tuchořice rovněž v utkání ne-
stačily na svého soupeře, když 
ten předváděl výborný výkon. 
Nejenom, že byli hosté rychlí, 
ale také dokázali v rychlosti ba-
lón zpracovat. To přinášelo vel-
ké závary před brankou Nováka, 

kterému může mužstvo děkovat, 
že nedostalo desítku. Rozhodnu-
to bylo po polovině utkání, když 
hosté vedli 0:3. Domácí ztráceli 
míče již v rozehrávce a tak se 
v podstatě během utkání k váž-
nější akci nedostali. Střelecká 

potence hostujícího mužstva 
byla ohromná a brankář Novák 
byl největší oporou svého týmu. 
V samotném závěru ještě Novák 
fauloval a penalta uzavřela účet 
s nelichotivou pětkou v prospěch 
Jiřetína, který je nyní na 2. mís-
tě tabulky se sedmi body. Louny 
jsou páté se sedmi body, stejně 
jako další 4 týmy, ale mají horší 
skóre. Domoušice a Tuchořice 
mají po 3 bodech a jsou na 8. 
respektive 9. příčce.Tabulku 1.A 
třídy uzavírají bez bodu Dobro-
měřice a Černčice.

Postoloprty předvádějí po-
hledný útočný a bojovný fotbal. 
O tom, že neskládají zbraně, 
přesvědčily v sobotním utkání. 
V prvním poločase sice měly 
územní převahu, ale jejich stře-
lecká potence byla žalostná. To 
soupeř byl stoprocentní. První 
branku dal v 15. minutě po 
standartce a druhou po faulu D. 
Fridricha z penalty ve 41. minu-
tě. Po přestávce se však děly věci. 
Nejdříve Alberovský v 55. snížil, 
o pět minut později A. Fridrich vy-
rovnal a za minutu šly do vedení 
Hájkem. Pět minut před koncem 

dal svou druhou branku Fridrich 
a za dvě minuty pečetil Svoboda 
na konečných 5:2.

Nic neponechalo náhodě loun-
ské Béčko, které hostilo Meziboří. 
Hned v prvním poločase vstřelilo 
dvě uklidňující branky a druhý 
poločas s jistotou náskok uháji-
lo, když v samotném závěru 3x 
zahrozili lounští z brejků, ale 
jejich střely šli mimo.

B-tým Žatce je stále bez bodu, 
když tentokrát podlehl policistům 
z Kadaně nejtěsnějším rozdílem 
a nevyužil ani čtvrthodinovou 
přesilovku.

Utkání bylo plné nepřesností, 
ale hrálo se ve svižném tempu 
a o šance nebyla nouze. První váž-
nější měl brazilec Dluzniewski, 
který vyzkoušel pozornost Diviše 
v brance Slavie. Po něm měli šan-
ce Klasna a Rulf, ten se však ani 
nepokusil poslat míč do prázdné 
branky. V 17. se dostal na druhé 
straně Tomáš Necid s ligovými 
zkušenostmi, ale Zacharda včas 
vyběhl. Ve 32. získal míč na 
polovině 17letý Fraga a probil se 

až před branku. Jeho střela však 
šla přímo do náruče Diviše. Po 
něm se do šance dostal i kapitán 
Čonka, ale ani on se neprosadil. 
Ve 40. vychytal Zacharda podru-
hé Necida.

Po přestávce to vypadalo, 
že mužstva mají pokyn hájit 
bezbrankovou remízu. Hra se 
uklidnila a zahřmělo až v jejím 
závěru. Psala se 75. minuta, 
když po křídle utekl Podroužek, 
ale tísněn nestihl zamířit. O minu-

tu později využil zmatku v obraně 
Wilfrid a poslal míč do prázdné 
brány. Jeho střela byla tak slabá, 
že Kopřiva stačil ještě zareagovat 
a míč vykopnout. V 87. zahrozili 
slavisté z kopačky Dvořáka, ale 
jeho ránu Zacharda vyrazil 
a zlikvidoval před dobíhajícím 
Klavíkem. Dělba bodů tak byla 
spravedlivá.

Fakta o utkání: Rozhodčí: 
Pešek – Kučka, Aubrecht. ŽK: 
Čonka, Řehák, Černý, Diviš, 
Kovařík. Diváci: 160

Sestava Blšan: Zacharda 
– Fretta Fraga Geovani, Bednář, 
Řehák, Heinc, Rulf (87. Vávra), 
Dluzniewski (87. Kyncl), Čon-
ka, Wilfrid, Klasna (87. Tlatla), 
Podroužek.

Po přestávce domácí obrana 
značně přitvrdila, rozhodčí Bitt-
ner to toleroval a žatecký útok 
dal v prvních patnácti minutách 
jen jednu branku. Chomutov 
srovnal skóre a postupně se ujal 
vedení 15:12. Hostující celek se 
však nevzdal, znovu se dostal 
do hry a v poslední minutě bylo 
vyrovnáno 15:15. Se závěreč-
ným hvizdem rozhodčího přišel 

faul ze žatecké strany. Domácí 
Benešová z nulového úhlu k pře-
kvapení všech vstřelila vítěznou 
branku a žatecká děvčata si tak 
vypila kalich hořkosti až do sa-
mého dna.

Sestava a branky: Čítková, 
Bobková – Samková, Pourová, 
Vlčková, Schneiderová – Wüstová 
(5), Bilohuščinová (9), Doskočilo-
vá (1), Bartoňová, Hokrová.

Od začátku zápasu šli lounští 
hráči do vedení a neustále si 
udržovali rozdíl ve skóre o 3 
– 5 branek ve svůj prospěch. 
Domácí tým, kterému svědčilo 
venkovní hřiště, statečně bojoval 
a zápas nevzdával. Lounští hráči 
neproměnili v prvním poločase 
2 sedmičky a venkovní hřiště 
jim občas na rozdíl od domácího 

týmu dělalo problémy. Nic to však 
nezměnilo v jejich úsilí navázat na 
úspěšné zápasy v Českém poháru 
v loňské sezoně a v poločase vedli 
o 8 branek.

Druhý poločas se odehrál za 
velmi chladného počasí a za 
umělého osvětlení, což lounští 
hráči zažili prvně v životě. Jeho 
první půle byla celkem vyrovna-

ná, v lounském týmu došlo k sérii 
vylučování a červenou kartu do-
stal Václav Kotěšovec a za chvíli 
i Pavel Zmatlík. Tým však toto 
oslabení zvládl a naopak v sérii 
od 20. minuty vstřelil soupeři 5 
branek a nakonec se dočkal i té 
třicáté branky. Sestava a branky: 
Dedera, Kotěšovec V. 2, Kotěšo-
vec M. 1, Bittner 1, Brecko 12/1, 
Zmatlík, Sochor 8, Házl 1, Klimt, 
Gruncl 4, Baszo   

II. liga má na programu 1. kolo 

již tuto sobotu a Louny hostí od 
12:00 ve sportovní hale HK Slavii 
Praha. Lokomotiva nastoupí opět 
pod vedením trenéra Milera. Do 
mužstva se natrvalo vrátil zkuše-
ný Kamil Sochor, odešel Karel Vít 
do Německa, zatím se nepřihlásili 
Moscato, ani Ekrt. Petr Klouček 
jedná o hostování v Chomutově. 
Šilhánek je po operaci. V jed-
nání je příchod Tancoše ze IV. 
Německé ligy, ale do soboty se 
to asi nezvládne.

Sobota dne 8. září, úřední začá-
tek v 17:00 hod.
n OP: Vel. Černoc – Chlumčany, 
Kr. Dvůr – Lenešice, Blatno – Hříš-
kov 14:00, Kryry – Slavětín 
n III. třída: Dobroměřice B 
– Černochov, Chožov – Dyn. 
Louny, Libčeves – Vrbno, Ročov 
– Pátek vše od 13:30, Kozly – Pan. 
Týnec, Blažim – Čeradice, Bezdě-
kov – Žiželice, Hlubany – Vroutek, 
Želeč – Nepomyšl, Měcholupy 
– Holedeč, N.Sedlo – Buškovice, 
Lubenec – Kr. Dvůr B
Neděle dne 9. září, úřední začá-
tek v 17:00 hod.
n I.A třída: FK Louny – Tucho-
řice
n I.B třída: Žatec B – Strupčice 
16:00 (v Libočanech)
n OP: Černčice B – Zeměchy, 
Výškov – Peruc, Sedčice – Cíto-
liby 14:30.
n III. třída: Cítoliby B – Líšťa-
ny, Lenešice B – Staňkovice oba 
v 10:30, Domoušice B – Lišany, 
Postoloprty B – Lipenec, Kněžice 
– Petrohrad (hř. Podbořany).
Středa dne 12. září  
n KP: Žatec – Bílina od 17:00

Hokejbalisté 
zahajují

LOUNY (nt) - Hokejbalisté 
SHK SEKO Louny sehrají svoje 
první mistrovské utkání v sezóně 
2007/2008 ve 2. Národní hokej-
balové lize v neděli dne 9. září od 
13 hodin na hokejbalovém hřišti 
Letního cvičiště. Jejich prvním 
soupeřem bude mužstvo HBC 
Bazzy Děčín. Přijďte se podívat!

LOUNY (lš,mm)  – Minulý 
týden se rozehrál další ročník 
Okresní veteránské fotbalové 
ligy.  Nejvyšší výhry v 1. kole 
dosáhly Louny, které deklaso-
valy Lubenec 6:1. Mužstev je 
v soutěži devět, proto v jednom 

kole vždy jeden účastník ne-
hraje. V 1. kole si volno vybraly 
Postoloprty.

Ostatní výsledky:  Žiželice 
– AFK Žatec 2:4, Libočany 
– Kounov 3:3 a Podbořany 
– Slavoj Žatec 3:3.

Házenkáři zahájili sezónu utkáním českého poháru
Sokol Vršovice – Lokomotiva Louny 21:30 (10:18)

PRAHA (jbr) - Ve středu v podvečer sehráli lounští házenkáři 1. 
kolo Českého poháru v házené 2007 – 2008 na venkovním hřišti 
Sokola Vršovice.
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Pasivní bilanci v 1.A třídě zachraňovaly Louny. 
Dobroměrice po třech kolech bez vstřelené branky

Dobroměřice – FK Louny  0:1 (0:0) n Sokol Tuchořice – Horní Jiřetín 0:5 (0:3) n SK Černčice – Kopisty 0:4 (0:2) 
n Sokol Domoušice – FK Litvínov B 0:2 (0:1)

LOUNY (lš) – O prvním zářijovém víkendu se hrálo 3. kolo 1.A 
třídy a bilance mužstev okresu nebyla vůbec příznivá. Ve třech 
utkáních vstřelila pouze jednu branku, když Louny uspěly v derby 
v Dobroměřicích. Zde ustály roli favorita a přivezly od sousedů 
vítězství. Podobně, jako Dobroměřice jsou na tom Černčice, které 
jsou poslední a v tomto kole dostaly doma 4 branky od Kopist. 
Tuchořice dokonce ještě o jednu víc a žádnou nevstřelily. 

Černčický Zdeněk Šus se dokázal uvolnit, ale se zakončením 
už to bylo horší.

Lounští útočníci, jako Václav Suchý, se jen těžko prosazovali 
proti zhuštěné obraně Dobroměřic.
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První ligový bod a odblokované přestupy. 
Dva velké kroky mezi chmelnicemi

FK Chmel Blšany – SK Slavia Praha B 0:0 (0:0)
BLŠANY (jt) - Nedělnímu utkání předcházelo páteční rozhodnutí 
Fotbalového svazu o odblokování přestupů do Blšan po uhrazení 
většiny pohledávek za hráči a trenéry. Okamžitě byl kádr dopl-
něn brankařem Zdeňkem Zachardou z Teplic, brazilcem Loizeau 
Wilfridem z Mostu a s ním přišel i Miloslav Tlatla. Největší posila 
Patrik Gedeon zůstal zatím na lavičce, než se vyřídí jeho hostování 
z Vaduzu, kde má zatím platnou smlouvu.

Daniel Podroužek se vrhl 
mezi Slavisty Kopřivu 
a Koblera. Ti ho však 

k ohrožení branky
nepustili.

Nešťastná porážka žateckých 
házenkářek v Chomutově

SK Chomutov NH - Šroubárna Žatec 16:15 (7:10)
CHOMUTOV (r) - Několikanásobný mistr ČR v národní házené 
Chomutov nastupoval do utkání jako vysoký favorit. Žatečanky 
však začaly ve velkém stylu. Bojovností a nasazením zcela ovládly 
hru a do přestávky si vybudovaly tříbrankový náskok. 

Lounský B tým do čela 1.B 
třídy, Postoloprtská střelnice 

ve druhém poločase
FK Louny B – SFK Meziboří 2:0 (2:0) n FK Postoloprty – Baník 
Březenecká Chomutov 5:2 (0:2) n Tatran Podbořany – FK KU-Laci

Havraň 4:0 (1:0) n SKP Kadaň – Slavoj Žatec B 1:0 (0:0).
LOUNY, POSTOLOPRTY (jt) - Třetím kolem pokračovala také 1.B 
třída, ve které se našim týmům dařilo. Jediný Žatec B nebodoval, 
když těsně podlehl Kadani.

Postoloprty - Březenecká: Michal Lokajíček se snaží probít po křídle.

Veteránská liga rozehrána
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