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kam v okrese na fotbal

Domácí celek byl velkým fa-
voritem a vítězstvím 2:0 a třemi 
body to také potvrdil. Ne příliš 
pohledné utkání se rozhodlo 
až v závěru druhého poločasu, 
když branky vstřelili Bohata 
(75) a Hnátek (84). Tuchořičtí 
nedokázali využít šance ke 
vstřelení branky a vyrovnání 
z penalty za faul v 76. minutě. 
V tabulce Louny stále ztrácí 2 
body na vedoucí Litvínov B, 
který dosud neztratil ani bod ve 4 
odehraných utkáních. V dalších 
zápasech bodovaly pouze Dob-
roměřice, které uhrály první bod 
v sezóně na hřišti Chomutova za 
remízu 2:2. 

Ještě hůře jsou na tom Čern-
čice, které dosud nebodovaly 
a také v tomto kole podlehly 
mužstvu Ledvic 2:0. Ledvice 
měly na kontě dosud pouze je-
diný bod. Celý výsledek ovlivnila 

30. minuta, kdy rozhodčí odpískal 
penaltu za zákrok, který byl hod-
ně diskutabilní. Bohužel domácí 
penaltu proměnili a šli do vedení 
z kopačky Zubra. Hosté se snažili 
hrát aktivně a vytvářeli si šance, 
které ale velmi lehce zahazovali. 
V brance chytal Podlašecký a je-
ho výkon lze jenom pochválit. 
Nejvíce práce měl v prvních 
patnácti minutách druhé půle, 
kdy se snažili domácí vstřelit 
pojišťovací druhou branku. To 
se jim nepodařilo a naopak hos-
té převzali iniciativu. V úplném 
závěru, kdy se většina hráčů 
Černčic vrhla do útoku, přišel 
druhý úder Ledvic. V 85. minutě 
se trefil Slováček. Černčice však 
naznačily, že by v dalších utká-
ních mohly pomýšlet na více jak 
poslední místo v tabulce s počtem 
bodů 0 a skóre 1:17.

Domoušice hrály na hřišti 

druhého celku soutěže Kopist. 
S omlazenou sestavou nezkla-
maly, ale prohrály 2:1. Branku 
vstřelily až za stavu 2:0 v samém 
závěru utkání, ale rozhodující 
byl výkon mužstva, které se na 
hřišti neztratilo. Všechno mohlo 
být mnohem zajímavější, kdyby 
již v 16. minutě trefil z přímého 
kopu Maliňák. Míč šel jen těsně 
vedle. Naopak soupeř dokázal 
výhodu přímého kopu využít 
k vedoucí brance. Těsně před 
odchodem do kabin mohl ještě 
srovnat Stanislav, jehož střelu 
reflexivně vyrazil brankář domá-
cích. V momentě, kdy ve druhém 
poločase vrcholila aktivita hos-
tů směrem k vyrovnání, přišla 
hrubka v rozehrávce a Kopisty 
trestaly z brejku. 5 minut před 
koncem Stanislav snížil na 2:
1, ale na vyrovnání již nebyl 
čas. Mužstvo ale svým výkonem 
potvrdilo, že má na klidný střed 
tabulky. 

Fotbalová B třída 
pro naše kluby 

úspěšně
LOUNY (jt) - V 1.B třídě si 

zatím vedou zástupci našeho 
okresu velmi úspěšně. Loun-
ská rezerva si drží první místo 
v tabulce, které potvrdila tento-
krát vysokou výhrou 0:4 (0:3) 
v Bečově. Velmi dobré utkání 
odehrály již tradičně Postolopr-
ty, které braly tři body za výhru 
v Klášterci n.O. 1:2 (0:1) a jsou 
zatím v tabulce na třetím místě 
o skóre za svým příštím soupe-
řem, Mezibořím.

První bodík si za remízu se 
Srupčicemi 2:2 (2:1) připsal 
B-tým Slavoje Žatec. Poprvé 
poražený zůstal Tatran Podbo-
řany, který nestačil na Březe-
neckou Chomutov a prohrál na 
jejím hřišti 3:2 (3:1) a patří mu 
zatím čtvrté místo v tabulce.

První poločas odehráli blšan-
ští poměrně vyrovnaný fotbal. 
V pohodě hrající domácí dostali 
Chmelaře pod tlak, který vyústil 
v první branku v Zachardově síti. 
To se dělovkou z dobrých třiceti 
metrů trefil Martin Tischler a ne-
dal blšanskému brankaři šanci. Ve 
druhé části již na hosté nestačili 
a toho využil k zápisu do listiny 
střelců hned dvakrát Václav 
Mrkvička, když udělal tečku za 
utkáním tři minuty před závě-
rečným hvizdem z penalty.

Příštím soupeřem bude v neděli 
16. září od 10:30 juniorko Slova-
nu Liberec, která se zatím hledá 
stejně, jako Áčko.

Fakta o utkání: BRANKY: 
39. Tischler, 77. Mrkvička, 87. 
Mrkvička (pen) 

ROZHODČÍ: Černý – Chládek 
T., Kořínek  ŽK: Heinc (Blšany) 
DIVÁCI: 200. 

SESTAVA BLŠAN: Zacharda, 
Bednář, Šourek, Řehák, Heinc, 
Geovani, Dluzniewski, Čonka, 
Loizeau, Klasna, Podroužek.

n Lokomotiva Louny – AŠ 
Mladá Boleslav 26:30 (12:14)

V prvním kole 1. ligy mladšího 
dorostu hostili domácí na svém 
hřišti tým z Mladé Boleslavi. Hos-
té předvedli bojovnější výkon než 
domácí, kteří byli navíc oslabeni 
o několik hráčů  základní sestavy 
a hosté si po zásluze z Loun od-
vezli oba body. 

Sestava a branky: Kolařík, 
Pastyřík, Fusch, Brecko M. 10, 
Skála 1, Fric 5, Vrána 6, Řeřicha 
1, Krob 1, Bařtipán 1, Hartman 
2, Michel.
n Lokomotiva Louny – AŠ 
Mladá Boleslav 26:22 (12:10)

V úvodním kole 2. ligy staršího 

dorostu hostili domácí na svém 
hřišti nováčka této soutěže – tým 
z Mladé Boleslavi. Domácí tým 
složený ze starších ale hlavně 
mladších dorostenců předvedl 
bojovný výkon a i když mladší 
dorostenci měli za sebou již 
zápas z 1. ligy, dokázali soupe-
ře přehrát a v zápase zvítězit. 
Domácí tým byl navíc oslaben 
většinu zápasu o svou oporu 
Gruncla, který byl již v prvním 
poločase vyloučen.

Sestava a branky: Kolařík, 
Knobloch O. 5, Gruncl 1, Klimt 
8, Pastiřík, Brecko M. 4, Skála, 
Fric 5, Vrána š, Řeřicha, Bařti-
pán, Švehla.   

Zápas nezačal pro domácí 
zrovna nejlépe. Dvě vyloučení 
těsně po sobě nahrála soupeři 
a domácí se chytli až pěti gólovou 
šňůrou, ve které byly lahůdkou 
branky Brecka a Sochora. V 10. 
minutě tak vedli o dvě branky 6:
4. Svůj náskok postupně navy-
šovali, ale pak přišel nepochopi-
telný výpadek. Ukvapená střelba 
z nepřipravených útoků a Slavia 
se dotáhla ve 22. minutě na 9:
8. Za pět minut ale zase domácí 
vedli dokonce o 4 branky, aby 
o náskok přišli a poločas končil 
těsným vedením o jednu branku 
Tento náskok si domácí udržoval 
a  v 27 minutě dokonce vedli o 4 
branky. Sérií nepřesností v závě-
ru 1 poločasu však o tento náskok 
domácí přišli a v poločase vedli 
pouze o 1 branku. 

Vstup do druhého poločasu se 

vydařil lépe domácím a rychle 
získali vedení 19:14. Utkání jak 
na houpačce. Slavisté opět srov-

nali krok, využili chyb a ve 56. 
minutě bylo 23:22. Důležitou 
branku dal v této fázi hry Jirka 
Hanus. Drama vrcholilo. Obě 
mužstva chtěla strhnou vítězství 
na svou stranu. Pražanům se 

podařilo vyrovnat. Domácí měli 
ještě míč, Tancoš vstřelil branku, 
kterou ale rozhodčí neuznali pro 
údajné kroky a Slavia již výsle-
dek udržela. V utkání zachytali 
výborně oba brankaři, hlavně ve 
druhém dějství Weber mužstvo 
hodně podržel. Na utkání se po-
depsali oba rozhodčí nepřesnými 
verdikty. U hostů byli nejlepšími 
střelci Pavlové, Zima s 9 a Klečka 
s 8 brankami Lokomotiva určitě 
měla na výhru a i když remíza 
je cenná, přeci jen to byl ztra-
cený bod. Přesto se ale ukazuje, 
že pokud se mužstvo vyvaruje 
výpadkům ve hře, pak má na 
to, aby bojovalo o přední příčky 
tabulky. K dalšímu utkání jede 
Lokomotiva 15. září do Havlíč-
kova Brodu.

Sestava a branky: Dedera, We-
ber, Bittner 2, Tancoš 4, Zmatlík, 
Sochor 5, Krahulík 1, Brecko J. 8, 
Gruncl 3, Kotěšovec V., Kotěšovec 
M., Hudek, Klimt 2, Hanus 2.  

Na další vývoj utkání měla 
podstatný vliv chyba rozhodčích, 
když neuznali regulérní vyrovná-
vací branku. Než se rozhořčení 
domácí stačili zkoncentrovat, do-
stali druhou. Ani za tohoto velmi 
nepříznivého stavu však nerezig-
novali a podařilo se jim v úvodu 
závěrečné třetiny vyrovnat na 2:2. 
V té době se hrálo téměř výhradně 
na polovině hostujícího týmu, ale 
k další smůle domácích skončil 
nastřelený balon od červené čáry 
v brance, 2:3. Při závěrečném ná-
poru ve snaze po vyrovnání však 
zase zaúřadovali rozhodčí a sérií 
vyloučení pomohli hostům pár 
sekund před koncem ke vstřelení 
čtvrté branky. 

Další utkání hraje SHK Louny 

v Liticích. Branky domácích: 
Ditrich, Schoř.

Sestava: Bartoň – Zetka, Jan 
Lenkvik, Dlouhý, Sobecký – Stád-
ník, Ditrich, Fišer, Svatopolský, 
Derfler, Schoř, Sláma, Janeček, 
Hořák, trenér R. Tengler

Rozhodčí: Belanec a velmi 
nepřesný Kalášek. Vyloučení 
12 : 9

V 15. minutě se dostal hostující 
tým do vedení díky Vinšové a to 
za dalších deset minut potvrdila 
Schubertová. Hostující celek měl 
i další šance, ale hráčky je nedo-
kázaly zužitkovat. Lenešice byly 
lepším mužstvem a do poločasu 
to ještě potvrdila Janečková, která 
vstřelila třetí branku 6 minut před 
koncem poločasu.

Ve druhé půli se domácí hráč-
ky snažily zkorigovat, ale výborná 
Rutová v brance nepřipustila, že 
by byla překonána a udržela čisté 

konto až do konce střetnutí. I hos-
tující tým si připravil další šance, 
ale zůstalo jenom u nich. 

Výhra na hřišti soupeřek je jistě 
příjemným vstupem do ligové se-
zóny 2007 – 2008. Po uzdravení 
zraněných hráček může toto 
mužstvo připravit řadě favoritek 
nepříjemné chvíle.

Sestava Lenešic: Rutová – Ja-
nečková, Tučková, Mašanská, Va-
nišová - Tothová, Vinšová, Schu-
bertová M., Tučková  – Peníšková, 
Schubertová J.

Sobota 15. září, úřední začátek 
v 16:30
n KP: Slavoj Žatec - Štětí
n 1.A třída: Domoušice – Led-
vice, Dobroměřice – Ervěnice, 
Tuchořice – Loko Chomutov B
n 1.B třída: FK Louny B – Souš 
B, Postoloprty – Meziboří, Podbo-
řany – Klášterec n.O.
n OP: Cítoliby – Velká Černoc, 
Slavětín – Sedčice, Peruc – Kry-
ry, Hříškov – Výškov, Lenešice 
– Blatno, Zeměchy – Kr.Dvůr, 
Chlumčany – Černčice B
Neděle 16. září, úřední začátek 
v 16:30
n ČFL: Chmel Blšany – Slovan 
Liberec B od 10:30
n 1.A třída: Černčice - Spoři-
ce

n Sokol Dobruška – Šroubár-
na Žatec  28:11 (10:5)

Na hřišti vicemistra s nepří-
jemným asfaltovým povrchem, 
bez Bilohuščinové a Bartoňové 
nezopakovaly Žatečanky výkony 
z úvodních kol ligové soutěže. 
V průběhu druhého poločasu 
rezignovaly, smířily se s rolí 
poražených a dovolily domácím 
dosáhnout vysokého vítězství.

Sestava a branky: Bobková, 
K. Hornová, Samková, Pourová, 
Vlčková, L. Schneiderová, Ple-
citá, Doskočilová 3, Wüstová 7, 
Hokrová, Čítková 1
n Sokol Krčín – Šroubárna 
Žatec 19:21 (8:12)

Na nedělní zápas přijely obě-
tavě Bartoňová s Bilohuščino-
vou a s jejich přítomností se do 
mužstva vrátil bojový duch. Do-
mácí lépe začali a do stavu 8:8 si 
neustále udržovali jednobrankový 
náskok. Závěr poločasu však pat-
řil jednoznačně hostujícímu celku 
a čtyřbrankový náskok v polovině 

utkání vypadal velice nadějně.
Druhá část utkání začala veli-

kým náporem Krčína, které jim 
přineslo vyrovnání na 16:16.

Žatečanky se však nechtěly 
vzdát naděje na plný bodový 
zisk. V posledních minutách od-
skočily domácím na tříbrankový 
rozdíl a utkání dovedly do vítěz-
ného konce. Za jejich bojovný 
a obětavý výkon to bylo vítězství 
zasloužené a důležité ligové body 
tak putují do Žatce.

Sestava a branky: Bobková, 
Hornová-Samková, Pourová, 
Vlčková, Schneiderová-Plecitá, 
Wüstová (18), Bilohuščinová 
(6), Doskočilová (6), Bartoňová, 
Hokrová (1), Čítková (1).
n Pozvánka na házenou:

I. liga žen – sobota 15. září od 
15:00 hodin

TJ Šroubárna Žatec – TJ Spo-
je Praha a II. liga mužů – sobota 
15. září od 13:30 hodin

TJ Šroubárna Žatec – TJ 
Spoje Praha

Strojetický 
duatlon

V sobotu 22. září se ve Strojeti-
cích koná tradiční závod amatérů 
v kategoriích muži - běh 5 km, 
jízda na kole 25 km, běh 3,5 km; 
ženy a mládež - běh 3,5 km, jízda 
na kole 18 km, běh 1,5 km; děti 
od 10 let - běh 1,5 km, jízda na 
kole 5 km, běh 0,7 km; manžel-
ské páry – je dána součty časů 
v kategorii muži a ženy. Pre-
zentace 9:30 – 10:30 hodin ve 
Strojeticích u pošty. Start dětí 
do 10 let 11:10, mužů ve 12:00, 
žen ve 12:17 a dětí od 10 let ve 
12:33 hodin.

Budoucí veslaři, 
hlaste se!

LOUNY (mv) – Veslařský klub 
Ohře počátkem září opět pořádá 
nábor chlapců a děvčat ve věku 
10 až 14 let. Zájemci o veslování 
mohou přijít každý všední den 
v září od 15:00 hodin do lodě-
nice. Zde se jim budou věnovat 
zkušení trenéři a každý bude 
mít možnost zkusit veslování na 
trenažéru i na vodě.

Většina šancí Loun končila v rukou gólmana Tuchořic.

Louny pokračují v pronásledování 
Litvínova, bod získaly Dobroměřice,

ostatní celky v 1. A třídě s porážkami 
LOUNY (lš) – Největším lákadlem pro fotbalové příznivce v Lou-
nech bylo derby s Tuchořicemi.
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Smolná prohra hokejbalistů s přispěním rozhodčích
SHK Louny - HBC Bazzy Děčín 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

LOUNY (nt) - V očekávání dobrého výsledku nastupovali hokej-
balisté SHK Louny ke svému prvnímu utkání v novém ročníku 
2. Národní hokejbalové ligy proti celku HBC Bazzy Děčín. Už 
oboustranně výborná první třetina ukázala, že utkání bude značně 
vyrovnané a důležité pro další vývoj zápasu bude, kdo dá první 
branku. To se bohužel podařilo hráčům Děčína v 17. minutě. 

Pavel Janeček se bohužel neprosadil. Děčínskou obranu drží 
v pozadí Hynek Dlouhý.

Zbytečně odevzdaný bod Pražanům
Lokomotiva Louny – HK Slavia Praha 27:27 (13:12)

LOUNY (jt) - II. Házenkářská liga měla na programu zahajovací 
kolo a soupeřem domácí Lokomotivy byla loni prvoligová Slavia 
Praha.

Kamil Sochor obešel obránce a nedal brankaři Slavie šanci.
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Blšany zaokrouhlily 
skóre na 1 ku 20

SK České Budějovice „B“ – FK Chmel Blšany 3:0 (1:0)
ČESKÉ BUDĚJOVICE (jt) - Fotbalisté rezervního týmu Dynama 
České Budějovice prožívají skvělý vstup do sezony ČFL a jsou pev-
ně na první pozici. V zápase šestého kola ČFL doma na Složišti 
hostili poslední celek tabulky z Blšan. Papírové předpoklady se 
vyplnily a překvapení se nekonalo.

Žatecké házenkářky přivezly 
důležité body z východních Čech
O víkendu odehrály žatecké házenkářky 3. a 4. ligové kolo na vý-
chodu Čech. V sobotu startovaly na hřišti loni stříbrné Dobrušky 
a v neděli se utkaly s Krčínem, účastníkem play-off.

Dorostenecká házená 
zahájila ligové soutěže

LOUNY (jbr) - Dorostenci Lokomotivy Louny zahájili své ligové 
soutěže. Mladší dorost doby odevzdal, starší svého soupeře o čtyři 
branky přehrál.

Fotbalistky Lenešic 
zahájily II. ligu vítězstvím

Pokratice – Lenešice 0:3 (0:3)
POKRATICE/LOUNY (lš, mm) – V prvním kole II. fotbalové ligy 
žen vyhrály Lenešice na hřišti soupeřek jasně o tři branky. Utkání 
rozhodly již v prvním poločase a to i přesto, že nepřijely v nejsil-
nější sestavě. Zranění nedovolilo trenérovi Schubertovi postavit 
ideální základní sestavu. 


