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kam v okrese na fotbal

Domoušice začaly výborně 
a ještě v 1. minutě přišla vedou-
cí branka Maliňáka z přímého 
kopu. Za necelých dvanáct mi-
nut ale hosté srovnali krok, když 
po chybě obrany vstřelil branku 
Ištok. V závěru prvního poločasu 
strhly Domoušice vedení opět na 
svoji stranu, kdy se Ruckel dobře 
zorientoval ve vápně a vstřelil dru-
hou branku svého týmu.

Ve druhém poločase se ne-
ustále stupňoval tlak hostů, 
kteří chtěli vyrovnat. Několikrát 
bylo vyrovnání ve vzduchu, ale 
obrana domácích se štěstím ve-
dení uhájila. Velkou šanci měli 
v samotném závěru opět hosté, 
když míč skončil na břevně. 
Vypjatý závěr odnesl gólman 
Šulc, který dostal druhou žlutou 
kartu za filmování. Pro domácí 
ale vše dobře dopadlo a tři body 
zůstaly doma. Domoušice se tak 

dostaly na 12. místo se 4 body.
Tři body získaly i Dobroměřice 

po hubeném, jednobrankovém ví-
tězství. Ve 25. minutě utkání se 
trefil Kroupa, který po rohovém 
kopu nezaváhal. Herní srovnání 
ale pro domácí nevyznělo, když 
hra je rozháraná a přihrávky čas-
to končí na kopačkách soupeře. 
Hosté byli hodně zklamaní, neboť 
byli lepším mužstvem.

Na domácím hřišti ještě hrály 
Tuchořice, které bohužel pod-
lehly Lokomotivě Chomutov 2:
3 po poločase 1:2. První branku 
vstřelili hosté hned na začátku 
utkání, ale vyrovnat se podařilo 
již ve 20. minutě. Bohužel přišla 
rychlá odpověď, hostující Vencl 
dostal Chomutov opět do vedení 
za necelé tři minuty. Ve druhé 
půli domácí opět srovnali, když 
Plánička z přímého kopu trefil 
nádherně branku. Výhra ani 

remíza ale domácím souzena 
nebyla, neboť hosté vstřelili třetí 
branku a definitivně rozhodli 
o třech bodech. 

Velký smutek je v Černčicích, 
kde i po 5. kole je mužstvo bez 
bodu. V tomto kole hostily dru-
hý celek tabulky, Spořice. Hosté 
se ujali vedení již v 5. minutě hry. 
Domácí se snažili o rychlé brejky, 
ale jejich akce končily většinou na 
hranici šestnáctky, nebo v rukou 

brankaře hostí. O parádu se po-
kusil Spořický Martin Bouček 
nůžkami přes hlavu po chybném 
vyběhnutí brankaře Špacíra. Míč 
se ale jen otřel o tyčku. Ve druhém 
poločase se hra i skóre vyrovnaly, 
ale na favorita to nestačilo a tak 
zůstalo u těsné prohry. Černčice 
vstřelily teprve druhou branku 
v sezóně a tak bilance je negativ-
ní - 0 bodů, skóre 2:19 a poslední 
místo.

Domácí začali aktivněji a tla-
čili se před branku hostí. Jejich 
akce ale končily na hranici vel-
kého vápna. Prví šanci tak měli 
hosté po čtvrthodině hry, ale 

Zacharda byl na místě. Podru-
hé zachraňoval ve 25. minutě, 
když vytlačil dělovku Liberce na 
roh. Největší šanci měl liberecký 
Martan, který se dostal k odra-

ženém balónu, ale nastřelil tyč.
Po změně stran už fotbalisté 

Liberecké rezervy hru ovládli, 
ale míč do branky nedostali. Ob-
rovskou šanci měl v 71. minutě po 
nahrávce Martana ze strany Vě-
chet, byl sám před Zachardou, ale 
trefil pouze břevno. Po něm ještě 
v 85. minutě střílel mimo Dejmek, 
který se dostal k odraženému míči 
po standardce. Domácí se k ohro-
žení liberecké branky dostali v sa-
motném závěru utkání. Nejdříve 
Bednář mířil z hranice vápna 
nad branku a v nastaveném čase 
poslal Fraga Geovani míč lehce do 
náruče gólmana Uvarenka, který 
jinak nemusel předvést své umě-
ní. Domácí díky úporné defenzivě 
ubránili bod. Často tvrdě faulovali 
a sudí jejich zákroky potrestal šes-
ti žlutými kartami.

Fakta o utkání - ROZHODČÍ: 
Slavíček – Vokál, Morávek.  ŽK: 
Geovani, Řehák, Heinc, Čonka, 
Dluzniewski – Jarkovský, Zeman 
DIVÁCI: 200.

SESTAVA BLŠAN: Zacharda 
– Geovani, Šourek, Řehák (78. 
Krejčík), Heinc, Bednář Čonka 
(67. Dluzniewski), Trup, Wilfrid, 
Klasna, Podroužek (83. Rulf)

Hned po přestávce se Mezibo-
ří podařilo vstřelit branku, ale 
to bylo z jejich strany vše. Defi-
nitivní rozhodnutí přinesl čtvrtý 
gól, který vstřelil opět Stanislav 
Alberovský. Utkáni  sledovalo 
150 diváků, kteří hnali domácí 
celek k dobrému výkonu a ten se 
tak usadil pevněji na druhé příčce 
právě před Mezibořím.

Lounský B tým hostil rezervu 
SIADu Souš. Dlouho bylo utká-
ní vyrovnané a domácím se dařilo 
vytěžit z minima maximum, když 

dvě šance znamenaly dvě branky. 
Pak ale jejich soupeř odpadl 
a lounští útočníci se předháněli 
v neproměňování brankových 
příležitostí. Nakonec se přeci jen 
podařilo vstřelit třetí branku, po 
které rozhodčí utkání ukončil.

V dalších utkáních se celkům 
našeho okresu nedařilo. Žatec B 
těsně prohrál v Černovicích a fa-
vorizované Podbořany přenechaly 
tři body dosud poslednímu Kláš-
terci, který tak předal poslední 
místo tabulky Žatci.

Do konce poločasu se však 
lounským hráčům povedlo neje-
nom skóre srovnat, ale ujmout se 
i vedení, byť o jednu branku. To už 
lounský tým hrál bez vyloučeného 
Pavla Zmatlíka. V prvním poloča-
se se mimořádně střelecky dařilo 
Kamilu Sochorovi, který soupeři 
nastřílet 8 branek.

Pokyny trenéra Milera v šatně 
byly jasné. Nepustit domácí ke 
zvratu zápasu. Jak už je ale zvy-
kem, přišel herní výpadek a do-
mácí se sérií 3 branek dostali do 
vedení v 36. minutě o 1 branku. 
Od této chvíle zpřesnily Louny 
hru a pozorně bránily. V brance 
velice dobře chytal Vláďa Dede-
ra a Lokomotiva začala domácím 
odjíždět ve skóre. V 51. minutě 
byl stav 25:29. Domácí se pokusi-

li ještě o zvrat v zápase a povedlo 
se jim při přesilovce po lounských 
vyloučeních vstřelit 3 branky. To 
však bylo z jejich strany v tomto 
zápase vše a závěr již byl v plné 
režií lounských hráčů, kteří ještě 
dokázali vstřelit několik dalších 
branek. 

V neděli 23. září přijede na 
lounskou palubovku Dukla Praha 
SCM. Sobotní program obstarají 
od 12 hodin mladší dorost s Duk-
lou Praha – 1.liga a od 14:30 star-
ší dorost s Košutkou – 2. liga. 

Sestava a branky: Dedera 1, 
Weber, Knobloch, Házl 4, So-
chor 13, Kotěšovec V.1, Hudek 
2, Krahulík 3, Bittner 2, Zmatlík 
1, Kotěšovec M., Tancoš, Hanus 
4, Klimt 3.

Sobota dne 22. září, úřední za-
čátek v 16:30 hod.
n KP: Žatec – AFK LoKo Cho-
mutov
n OP: Vel.Černoc – Černčice, 
Kr. Dvůr – Chlumčany, Kryry 
– Hříškov, Sedčice – Peruc 14:
30 (v Libočanech), Cítoliby - 
Slavětín
n III. třída: Chožov – Černo-
chov, Libčeves – Líšťany, Ročov 
– Dyn.Louny vše od 13:00, Kozly 
– Vrbno, Domoušice B – Staňko-
vice, Bezděkov – Lipenec, Hluba-
ny – Želeč, Měcholupy – Vroutek, 
N.Sedlo – Nepomyšl, Lubenec 
– Holedeč, Petrohrad – Kr. Dvůr 
B.

Neděle dne 23. září, úřední za-
čátek v 16:30 hod.
n I.A třída: Černčice - Domou-
šice
n I.B třída: Louny B - Obrni-
ce
n OP: Blatno – Zeměchy 13:30, 
Výškov - Lenešice
n III. třída: Dobroměřice B 
– Cítoliby B, Pan.Týnec – Pátek, 
Lenešice B – Blažim 10:30, Po-
stolorty B – Čeradice, Tuchořice 
B – Lišany, Kněžice – Buškovice, 
hř. Podbořany.

V úvodu střetnutí to naopak 
vypadalo, že Štětí hraje doma, ne-
boť se hned od prvních minut do 
svého soupeře doslova zakouslo. 
Hosté si vytvořili několik branko-
vých příležitostí, které ale brankář 
Voigt dokázal zlikvidovat. Přesto 
ale hosté branku vstřelili, když 
se prosadil z dálky hostující Blín 
nádhernou střelou. Branka přece 
jenom domácí více nastartovala, 
ale jejich snažení končilo na vel-
kém vápně. 

Největší šance domácích 
přišla po téměř hodině hry, kdy 
chybu obrany nedokázal potrestat 

Klíma. V dalších minutách se opět 
začali více prosazovat hosté a za 
svoji herní aktivitu byli odměně-
ni v 67. brance druhou brankou, 
které jim přinesla ještě více klidu. 
Deset minut před koncem přišla 
ještě třetí branka z penalty, která 
znamenala definitivní konec na-
dějí alespoň na bod. V záběru byl 
vyloučen u hostů Uhliar (v nasta-
veném čase), ale to již na výsledku 
nemohlo nic změnit.

Sestava Žatce: Voigt – Zlato-
hlávek, Uhliar, Oppel, Kubálek, 
Stančík, Bauchner, Jindra, Vrá-
bík, Matějka, Jarolím.

ŽATEC (mip) - V sobotu hosti-
ly žatecké házenkářky nepříjemný 
celek pražských Spojů. Jejich hra 
domácím nesedí a to se potvrdilo 
i v první třetině utkání. Pražanky 
neustále vedly o branku až do 
stavu 7:8, než dostala v brance 
Žatečanek příležitost nová posila 
Broučková, která je zde na hosto-
vání z Čakovic. Několika úspěšný-
mi zákroky domácí podržela, skóre 
se otočilo a první poločas vyzněl 

ve prospěch žateckých děvčat. 
Ve druhém poločase si domácí 
neustále udržovali dvou až tří 
brankový rozdíl a utkání, které se 
hrálo ve svižném tempu zdárně 
dovedli do vítězného konce.

Sestava a branky: Bobková, 
Broučková – Samková, Pourová, 
Vlčková, Schneiderová – Plecitá 
(2), Bilohuščinová (8), Dosko-
čilová, Bartoňová (2), Wüstová 
(5), Čítková.

Start hlavního závodu kate-
gorie Elite je ve 14 hodin na 
velodromu v Lounech a na star-
tu bude kompletní česká špička 
– mistři světa Zdeněk Štybar, 
Zdeněk Mlynář, Ondřej Lukeš, 
Martin Bína, vicemistři světa 
Petr Dlask, Radomír Šimůnek, 

účastníci světových mistrovství 
Vladimír Kyzivát, Jan Chro-
bák, František Klouček, Lukáš 
Klouček, David Meger, Ondřej 
Bambula. Ze zahraničních jezd-
ců jsou předběžně přihlášeni 
závodníci z Německa, Slovenska, 
Belgie a Kanady.

Opět výpadky ve hře, ale 
body z Vysočiny jsou doma
Jiskra Havlíčkův Brod – Lokomotiva Louny 31:35 (16:17)

HAVLÍČKŮV BROD (jbr) - Ve druhém kole 2. ligy házené zajížděli 
lounští hráči do Havlíčkova Brodu. Úvod zápasu byl celkem vyrov-
naný, domácím se ale v rozmezí 7-8. minuty podařilo odskočit na 
rozdíl 3 branek. Lounským hráčům se podařilo srovnat skóre ve 
14. minutě na 14:14, ale přišel opět výpadek Lokomotivy, kterého 
domácí opět využili a vstřelili v sérii 4 branky.

Lounské Béčko 
a Postoloprty v čele 1.B třídy
FK Louny B - FK SIAD Souš B 3:0 (1:0) n FK Postoloprty - SFK 
Meziboří 4:1 (3:0)n Tatran ZKZ Podbořany - FK Klášterec nad 

Ohří 1:3 (1:1)n Větrník Černovice - Slavoj Žatec B 2:1 (1:0)
POSTOLOPRTY, LOUNY (jt) - V Postoloprtech začalo utkání ve 
velkém stylu. Již ve 3. minutě se domácí zásluhou Aleše Fridricha 
ujali vedení. Během následujících 6 minut skórovali ještě dvakrát 
– trefili se Alberovský a znovu Fridrich, čímž bylo o zápase v pod-
statě  rozhodnuto. Začalo se hrát nahoru, dolů a jen horší muška 
domácích střelců uchránila hosty od debaklu. 

Jiří Berta si pohrál s obránci Meziboří a přesně odcentroval 
před branku.

Druhý bod v Blšanech, Gedeon 
stále čeká na vstup do soutěže

FK Chmel Blšany – FC Slovan Liberec „B“ 0:0 (0:0)
BLŠANY (jt) - Minulé úterý sehrály Blšany přípravné utkání s B-
-týmem Mostu, za který nastoupili i někteří bývalí hráči Blšan. Do 
druhého poločasu nastoupil i Patrik Gedeon a Chmelaři vyhráli 
3:1 (1:0), když se trefili Geovani a 2x Čonka.

Dejmek zastavil pronikajícího Klasnu, ale nejdříve ho čistě zbavil míče.
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Plný bodový zisk Domoušic a Dobroměřic. 
Remíza Loun v Horním Jiřetíně

Sokol Domoušice – SK Viktorie Ledvice 2:1 (2:1), Dobroměřice - VČSA Ervěnice 1:0 (1:0), Sokol tchořice - 
AFK Loko Chomutov B 2:3 (1:2), Sokol Horní Jiřetín - FK Louny 1:1 (0:1), SK černice - 1.FC Spořice 1:2 (0:1) 

LOUNY (lš, mm) – V 1.A třídě se hrálo 5. kolo, které přineslo 
bodové zisky třem našim  mužstvům. Domoušice doma porazily 
Ledvice těsně 2:1 a stejně tak Dobroměřice získaly 3 body za těs-
nou výhru nad Ervěnicemi. Louny, které chtěly přivézt 3 body ze 
hřiště soupeře, v poločase sice vedly 0:1, ale po vyrovnávací brance 
ve druhé půli již nenašly sílu na odpověď. Je to druhá remíza 
a ztrácí na vedoucí Litvínov již 4 body. Ten totiž nezaváhal a má 
z pěti utkání bilanci pěti vítězství. 

Martin Dubecký se snaží marně probojovat přes obranu Spořic.
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Žatecké házenkářky 
získaly další důležité body

Šroubárna  Žatec - TJ Spoje Praha 18:17 (10:8)

Edita Bartoňová se dokázala proti obraně Pražanek prosadit.

Pozvánka na Český pohár v cyklokrosu
LOUNY (mch) – Cyklistický oddíl TJ Stadion Louny bude 28. září 
pořadatelem prvního závodu Českého poháru v cyklokrosu. Seriál 
8 závodů se v letošním roce jede pod názvem TOI TOI Cup 2007/8 
a lounský závod je společně s pěti dalšími zařazen do Světového 
poháru v cyklokrosu II. kategorie. 

Slavoj prohrál v KP rozdílem třídy
Slavoj Žatec –  SK Štětí 0:3 (0:1)

ŽATEC (lš, pk) – V 7. kole KP hostil Žatec na svém hřišti celek 
Štětí, který byl bodově i umístěním v tabulce níže. Očekávalo se, že 
hráči Slavoje získají další tři body a potvrdí vyšší polovinu tabulky. 
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