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kam v okrese na fotbal

Právě Litvínov hostil doma celek 
Dobroměřic, ale ty se nedokázaly 
favoritovi vzepřít. Podlehly zcela 
jednoznačně 5:1, když propadly 
zejména ve druhém poločase. 

Po prvním prohrávaly pouze 
o jednu branku, ale potom se 
domácí dostali do tempa a hosty 
přestříleli 4:1. 

Litvínov střelil první branku 
již v 16. minutě, kdy po sólu ob-
střelil brankáře Sedláčka domácí 
útočník. Hosté se snažili vyrovnat 
a měli k tomu hodně blízko. Po 
půlhodině hry po faulu na Hen-

drycha kopal penaltu Plachý. 
Ovšem neproměnil. 

Ve druhé půli přidal Litvínov na 
důrazu a rychlosti, posunul skóre 
na 4:0 a hrozil debakl. O snížení 

se postaral pěknou střelou Hen-
drych. Poslední slovo měli domácí 
10 minut před koncem utkání. 

Nepřesnost rozhodčího připra-
vila Tuchořice o cenný bod z Ervě-
nic. V závěru se hosté po rohovém 
kopu dostali k vyrovnání, ale sudí 
pro údajný faul branku neuznal.   

Začátek utkání byl zcela v režii 
domácího celku, který měl i smů-

lu. Nastřelil břevno, hráči ná-
sledně vykopávali míč z prázdné 
branky. Do poločasu ale branka 
přeci jenom padla, když ve 34. mi-
nutě rozhodčí odpískal penaltu po 
souboji v pokutovém území. Hos-
té se ale ani v dalších minutách do 
gólové šance nedostali. 

Po odehrané čtvrthodině druhé 
půle se domácí dostali do dvou-
brankového vedení, když obraně 
utekl Muller. Hosté ale bojovali 
a podařilo se jim snížit za nece-
lé tři minuty. Hosté se vrhli do 
útoku a to  i přesto, že byl v 80. 
minutě vyloučen po druhé žluté 
kartě Malý. Bylo to hodně přís-
né a když dokázaly Tuchořice 
vyrovnat i v deseti a rozhodčí 
regulérní branku neuznal, bylo 
to velké zklamání.

V derby vyhrály doma Černčice 
nad Domoušicemi 4:1 a získaly 
tak po šesti kolech první body 
v soutěži. Konečně přišla odmě-
na za zlepšené výkony z posled-
ních kol. Skóre otevřel Eymann 
po půlhodině hry z penalty a za 
dvě minuty zvyšoval Pořt na 2:0. 
Domoušičtí mohli děkovat svému 
brankaři před pohromou, když 
zlikvidoval dvě tutovky domácích. 
Po přestávce přidali další branky 
Eymanna a střídající Princlík.

Louny jsou v tabulce na 5. 
místě s 11 body. Domoušice 
jsou se 6 body 9. a ostatní naše 
mužstva uzavírají tabulku – 12. 
jsou Dobroměřice se 4 body, 13. 
Tuchořice se třemi, stejně jako 
poslední Černčice. 

Výborný pohyb a střelba hosty 
zaskočila natolik, že prohrávali po 
10 minutách 36: 6. Baník nepři-
jel v žádné oslabené sestavě, ale 
do Loun se z hostování z Prahy 
vrátila většina hráčů, kteří mají 
za sebou prvoligovou zkušenost 
z dorostu ( Jakeš, Hnátek, Jiří 
Vít ml).

Ve druhé části hry Louny 
mírně polevily, ale stále si držely 
náskok, který měly z první čtvrti-
ny. V posledních dvou minutách 
před poločasem nechaly soupeře 
vstřelit pouze jednu šestku a samy 
přidaly 10 bodů, což znamenalo 
vedení o 37 bodů. 

Lounským hráčům se dařila 
střelba trojek. Do poločasu jich 
zvládli 6, z toho 4 v první čtvrtině. 
Na rozehrávce diktoval hru Hná-
tek a střelecky se dařilo Jakešovi, 
který nastřílel 28 bodů. Dravými 
průniky z křídla se prezentoval 
Polan J., který se prosazoval pod 

košem, stejně jako při střelbě 
ze střední vzdálenosti. Herně 
a střelecky byla vyrovnaná třetí 
čtvrtina, kterou Louny vyhrály 14:
11. Hosté zlepšili obranu a hra se 
více rozdrobila. 

Poslední čtvrtina již byla opět 
podle scénáře z úvodu utkání. 
Dostavila se efektivní střelba 
trojek (4) a důraz pod oběma 
koši. To přineslo další nárůst ve 
skóre, když lounští hráči navýšili 
vedení o dalších 15 bodů a celko-
vě tak rozdrtili těžkého soupeře 
o 55 bodů. 

Soupeř, který přijel v plné 
sestavě a oproti minulému roku 
posílený o tři hráči z dalších mos-
teckých klubů, byl z vývoje skóre 
evidentně zaskočený. V závěru 
ještě zbytečně přitvrdil.

Body Louny: Jakeš 28, Polan 
J. a Vít J. ml.  po 20, Hnátek 18, 
Patzak 11, Polcar V. 7, Vít J. st. 
4, Wainer 2. Trojky 12:0.

Do netradičně ve středu hrané-
ho utkání poslal trenér Štefko již 
Patrika Gedeona, ale chyběli zra-
nění nebo nemocní Čonka, Pod-
roužek, Břečka a kvůli 4 žlutým 
kartám distancovaný Klasna.

Utkání zahájily Blšany nápo-
rem a již ve 2. minutě vystihl 
Bednář na útočné polovině při-
hrávku stopera Lizáka. Rozehrál 
na tísněného Wilfrida, který pod 
tlakem vystřelil, ale brankář 
střelu nohou vyrazil. V 7. minu-
tě domácí Zajac nejprve obešel 
Heince, pak Krejčíka, dal si míč 
do pokutového území, kde se po 
druhém kontaktu s Krejčíkem 
ochotně skácel k zemi, a byla 
z toho penalta, kterou ještě na 
jaře blšanský Zachariáš promě-
nil - 1:0. Ve 12. minutě vybojoval 
na útočné polovině míč Gedeon, 
uvolnil do pokutového území roz-

běhnutého Rulfa, jeho střelu ze 12 
metrů domácí brankář vyrazil na 
rohový kop. Ve 14. minutě přišel 
sporný domácí roh. Hosté stačili 
odvrátit, ale vrácený míč zblízka 
Lízák uklidil za Zachardova záda 
0:2. V 17. minutě zastavil před 
pokutovým územím Geovani 
pronikajícího domácího hráče 
a přišel přímý kop. První střelu 
Zacharda vyrazil nad sebe, ale 
pak byl atakován, čehož Petrů 
využil a pohodlně přeskočil 
odblokovaného Zachardu - 3:
0. Ve 27. minutě zahrávali do-
mácí další rohový kop, který za 
přihlížení hostujících obránců 
napotřetí dopravil do blšanské 
branky Zajac - 4:0. Ve 33. minutě 
zahrál domácí obránce Veselý po 
dobrém presinku hostů špatnou 
zpětnou přihrávku. Tu vystihl 
Wilfrid a šel sám na brankáře 

Rondzika, kterému udělal klič-
ku a střelou do prázdné branky 
snížil - 4:1. 

Druhý poločas začali hosté 
aktivně a ve 49. minutě se po 
přihrávce od Rulfa dostal za 
obranu domácích Bednář, ale 
místo střely volil přihrávku na 
Wilfrida a tu obrana odkopla. 
Poté se začala defenziva Chmelu 
hroutit. V 53. a v 56. minutě se 
vlašimští lehce dostali přihráv-
kami za špatně reagující obra-
nu Blšan a pro Vořechovského 
s Kabelem nebyl problém dát 5. 
a 6. gól. V 70. minutě po ruce 
Heince v pokutovém území Hla-
va z penalty zvýšil na 7:1. V 76. 
minutě se domácí opět lehce 
dostali za zdecimovanou obranu 
Blšan a Vořechovský dal osmou 
branku. V 77. minutě si další 
šanci vytvořili hosté, když Trup 
uvolnil za obranu Dlužniewské-
ho, který šel podruhé sám na 
brankáře, ale jeho střela šla ved-
le. V 82. minutě po nedůrazném 

bránění Trupa se podařilo přejít 
domácím do pokutového území 
Blšan. Před brankou osamocený 
Vořechovský pak pohodlně vstře-
lil devátou branku domácích. Dílo 
zkázy pak dokonal v 89. minutě 
svým třetím gólem v zápase Voře-
chovský k velké radosti domácích 
fanoušků Obnovená premiéra na 
českých trávnících tak Patriku Ge-
deonovi hodně zhořkla.

Fakta k utkání: BRANKY: 
6. Zachariáš (pen), 14. Voře-
chovský, 20. Petrů, 26. Zajac, 
52. Vořechovský, 55. Kabele, 
70. Hlava (pen), 75. Zajac, 81. 
Vořechovský, 89. Vořechovský 
– 34. Wilfrid 

ROZHODČÍ: Tereba, Černý, 
Štumpf. ŽK: Geovani, Řehák 
(oba Blšany). DIVÁCI: 600 

SESTAVA BLŠAN: Zacharda 
– Geovani (62.Tlatla), Šourek 
(73.Vávra), Krejčík (54.Dluž-
niewski) – Rulf, Gedeon, Trup, 
Řehák – Bednář, Trup. Trenér 
Štefko

Stejný obraz hry byl k vidění 
i ve druhé části hry. Ta se změnila 
v exhibici a skandování Bílý balet. 
Ve 43. minutě svítilo na tabuli 26:
13 a za 8 minut střílel Kamil So-
chor třicátou branku. Pak domácí 
polevili a navíc dohrávali v osla-
bení o dva hráče. Toho využila 
Dukla ke zkorigování výsledku. 
Domácí hráli tentokrát velmi 
dobře v obraně, za kterou opět 
výborně zachytal Dedera. Loun-
ským vycházely rychlé přechody 

do protiútoků, brejky i kombi-
nační hra. Střelecky se prosadili 
Brecko a Sochor, kteří spolu dali 
20 branek.  V tabulce jsou lounští 
házenkáři po třech kolech na dru-
hém místě. V dalším kole zajíždějí 
na hřiště vedoucího celku soutěže 
Bělé pod Bezdězem.

Sestava a branky: Dedera, We-
ber, Havlovec, Brecko J. 12, Kra-
hulík 4, Bittner 4, Kotěšovec M.1, 
Sochor 8, Tancoš 1, Kotěšovec V., 
Knobloch o. 1, Gruncl 1.

Od začátku utkání si ani jedno 
mužstvo nic nedarovalo a tomu 
také odpovídal průběh střetnutí 
a počet vyloučených v poměru 
14:13 v neprospěch domácích, 
z nichž na obou stranách bylo po 
jednom vyloučení 5 plus do konce 
utkání. To, že se nakonec rozešli 
soupeři smírně i po samostat-
ných nájezdech, bylo zásluhou 
obou brankářů, především pak 
hostujícího Mikesche s extrali-

govými zkušenostmi. Domácí 
zahráli tentokrát velmi dobře, 
vynikal především Jakub Schoř, 
autor jedné z branek a rozhodně 
nejlepší hráč na hřišti.

Branky Loun: Jakub Schoř, 
Stádník

Sestava Loun: Bartoň – Dlou-
hý, Janeček, Jan Lenkvik, Hořák 
– Stádník, Ditrich, Fišer, Schoř, 
Sedláček, Svatopolský, Leska, 
trenér Radek Tengler

Sobota dne 29. září, úřední za-
čátek v 16:30 hod.
n I.A třída: Domoušice – Spořice 
10:30, Dobroměřice – SK Kopisty 
14:00, Tuchořice – Litvínov B
n I.B třída: Postolorty – Louny 
B, Podbořany – Bečov, Žatec B 
– Havraň 16:00 v Libočanech
n OP: Slavětín – Vel. Černoc, 
Peruc – Cítoliby, Hříškov – Sed-
čice, Lenešice – Kryry, Zeměchy 
– Výškov, Chlumčany – Blatno.
n III. třída: Vrbno – Pan. Týnec, 
Černochov – Libčeves 13:00, Li-
penec – Žiželice, Lišany – Bezdě-
kov, Staňkovice – Postoloprty B, 
Blažim – Domoušice B, Kr. Dvůr 
B – Hlubany, Buškovice – Petro-
hrad, Holedeč, Kněžice, Nepomy-
šl – Lubenec 14:00, Vroutek – N. 
Sedlo, Želeč - Měcholupy
Neděle dne 30. září, úřední za-
čátek v 16:30 hod.
n I.A třída: Louny – L. Chomu-
tov B
n OP: Černčice B – Kr. Dvůr
n III. třída: Pátek – Dobro-
měřice B, Dyn. Louny – Kozly 
10:30 v Dobroměřicích, Líšťany 
– Ročov, Cítoliby B – Chožov 
10:30, Čeradice – Tuchořice

Házenkářky 
v Modřanech prohrály
Spartak Modřany - Šroubárna 

Žatec 12:6 (9:4)
PRAHA (mp) - V šestém ligo-

vém kole zajížděly žatecké házen-
kářky do Modřan. Zde je čekalo 
nevlídné prostředí Modřanské 
rokle, kde má místní Spartak 
hřiště s asfaltovým povrchem 
a hlavně reprezentační brankař-
ka Dušková. Od úvodních minut 
utkání bylo zřejmé, že tentokrát 
žatecké útočnice na domácí bran-
kařku recept nenajdou. Snahu jim 
nelze upřít, ale komplex Dušková 
opět zapracoval. V průběhu prv-
ního poločasu si domácí vytvořili 
pětibrankový náskok, který v prů-
běhu druhé půle udrželi a tak 
mistrovské body asi zaslouženě 
zůstaly v Modřanech. 

Sestava a branky: Bobková, 
Broučková – Samková, Vlčková, 
Schneiderová – Bilohuščinová 
(3), Wüstová (1), Doskočilová 
(2), Plecitá, Hokrová.

LOUNY (lš) - Hokejisté 
Slovanu Louny zahájí své další 
účinkování v KP v neděli 30. 
září od 17 hodin proti celku PK 
Vřesová, které se hraje na ledě 
v Sokolově. Dalšími účastníky 
sdruženého přeboru jsou HC 
Cheb 2001, HC Mattoni Ostrov 
nad Ohří, Farmáři Trstěnice, 
kteří budou hrát v Mariánských 
Lázních. Tradičními soupeři 

jsou HC Draci Bílina, Kadaň B 
a pravděpodobně Litoměřice B. 
Právě třemi týdny totiž Litomě-
řice koupily II. ligu od Teplic 
a tak ještě není jisté, zda jejich B 
mužstvo nastoupí v KP.

V mužstvu Loun ke změnám 
v kádru nedošlo, zůstane stejný, 
pouze bude doplněn nadějnými 
juniory. Na trenérské lavici bude 
nově tandem Lávička a Kovařík. 

Po odehrání první části KP 
se mužstva rozdělí na skupiny 
a budou samostatně bojovat 
o celkové vítězství a právo po-
stupu do kvalifikace o II. ligu. 
Podstatné pro celou soutěž je, 
že body získané před rozdělením 
na skupiny se počítají všechny 
dohromady. 

Najdou si příznivci hokeje 
opět cestu na zimní stadion? 

Desítka ve Chmelařské síti ve Vlašimi 
a další čtyři kousky od Jablonce

FC Graffin Vlašim – FK Chmel Blšany 10:1 (4:1)
VLAŠIM (jt) - Blšany si odváží z Benešovska naprosto nečekaně 
porážku 1:10! Se dvěma body zůstáváme jasně poslední a naše 
působení v ČFL se mění ve frašku. Nepomohlo ani   posílení Patri-
kem Gedeonem, obrana propadla a byl z toho potupný debakl.

Blšanské trápí v již dost tak 
úzkém kádru marodka. Nastoupit 
nemohli zranění Gedeon, Břečka, 
Podroužek a nemocný Čonka. Na-
víc k dispozici nebyl ani zkušený 
obránce Šourek.

Blšany nestačily na dobře 
kombinující a rozběhané domácí. 
Ve 12. minutě po vhazování Ge-
ovaniho se míč dostal k Heincovi 
do vlastního pokutového území, 
ten pod tlakem zvolil špatnou 
rozehrávku, tu zachytil domácí 
kapitán Mičkal kousek před po-
kutovým územím, narazil si míč 
a střelou z 10 metrů k tyči dostal 

domácí do vedení. O pouhou 
minutu nestačil Krejčík nestačil 
zareagovat na přihrávku. Domácí 
se dostali za obranu a Mičkal dal 
svou druhou branku. Podobná 
akce se opakovala i ve 34. minu-
tě, kdy jablonečtí opět zaútočili 
po levé straně Blšan a přihrávku 
do pokutového území proměnil 
ve svůj hattrick Mičkal - 3:0. Ve 
38. minutě kopali domácí rohový 
kop, první míč hosté odhlavič-
kovali, ale domácí jej vysokým 
obloukem vrátili k Zachardovi, 
který prohrál souboj s domácím 
Huberem - 4:0.

Ve 2. poločase se Blšany vrá-
tily do hry a sehrály s domácími, 
kteří byli i nadále na koni, celkem 
vyrovnanou partii. Hosté se do-
stali i do několika šancí, ale jejich 
střely šly většinou mimo domácí 
svatyni. V 68. minutě vystihl ro-
zehrávku Řeháka domácí hráč, 
přešel až do pokutového území, 
ale jeho střelu Zacharda vyrazil. 
V 70. minutě předvedli rychlou 
akci blšanští po rohovém kopu 
domácích, když Rulf uvolnil za 
obranu Wilfrida, ale domácí 
brankář nebezpečnou situaci 
včasným vyběhnutím a odko-
pem vyřešil. Od 77. minuty hráli 
hosté v převaze, když po druhé 
žluté šel pod sprchy Šisler. V 86. 

minutě pálil Bednář ze 30 m 
těsně nad. Poslední šanci změnit 
skóre měl Dlužniewski, když po 
přímém volném kopu Bednáře, 
ale míč z jeho hlavy letěl těsně 
nad opuštěnou branku.

Fakta o utkání: BRANKY: 12., 
14., 34 Mičkal, 38 Huber 

ROZHODČÍ: Mareš – Svobo-
da, Martínek. ŽK: Šisler, Stožic-
ký-Trup, Zacharda, Dlužniewski 

ČK: 77. Šisler (2. ŽK). DIVÁ-
CI: 90 .

SESTAVA BLŠAN: Zacharda 
– Geovani (46.Tlatla), Heinc, 
Řehák, Krejčík (77.Mašek) 
– Dlužniewski – Rulf, Bednář, 
Trup, Wilfrid – Klasna. Trenér 
Štefko

FK Jablonec „B“ – FK Chmel Blšany 4:0 (4:0)
ČESKÝ DUB (jt) - Hráči se z ostudné porážky ve Vlašimi nepoučili 
a od rezervy Jablonce dostali čtyřgólový příděl. Rozhodnuto bylo 
po prvním poločase.

V 6. kole 1. A třídy Louny poprvé prohrály, 
Černčice v derby získaly první body

1. FC Spořice - FK Louny 1:0 (0:0) n Ervěnice - Sokol Tuchořice 2:1 (1:0)
n Litvínov B-Dobroměřice 5:1 (1:0) n SK Černčice - Sokol Domoušice 4:1 (2:0)

LOUNY (lš) – V 6. kole 1.A fotbalové třídy hrály Louny na hřišti 
druhých Spořic. Bohužel poprvé prohrály. Vše rozhodla branka 
v druhém poločase. Jeden z favoritů na postup tak ztrácí po 6 
kolech již 7 bodů na první Litvínov. 

Slovan Louny vstoupí do další sezóny v KP

Svatopolský nadělal při svých rychlých nájezdech na branku 
ústecké obraně hodně starostí.
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První bod hokejbalistů po 
velkém boji s favoritem

SHK SEKO Louny – Elba Franklin Ústí n/Labem „B“ 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)
LOUNY (nt) - Zajímavé  a rušné utkání mohli vidět diváci při 
střetnutí domácích hokejbalistů s vítězem minulého ročníku 2. 
Národní hokejbalové ligy z Ústí nad Labem. 

Martin Kotěšovec si razí cestu přes obránce Dukly Honsu a Kerna.

Lounští ukázali mladým 
vojákům, jak vypadá střelnice
Lokomotiva Louny – HC Dukla Praha SCM 32:18 (20:11)
LOUNY (jt) - Los třetího kola II. ligy házenkářů přivedl do Loun 
juniorku Dukly Praha.  Mladíci z Dukly ani nestačili zformovat 
své řady a už padala jedna branka za druhou do jejich sítě. Marná 
byla snaha trenéra Faráře. Jeho svěřenci se nedokázali prosadit 
a ve 20. minutě Lokomotiva vedla o 9 branek 15:6 a 5 sekund před 
sirénou střílel Jirka Brecko dvacátou branku.

Basketbalisté Loun vstoupili do 
nové sezóny vysokým vítězstvím 

Sokol Louny – BK Baník Most 110:55 (61:24)
LOUNY (lš) – Basketablisté Loun vstoupili do nové sezóny vy-
sokým vítězstvím nad Baníkem Most, když soupeře přehrávali 
v průběhu celého zápasu. Přesto byl důležitý vstup do utkání. 
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Domoušický 
Petr Vyskočil 
odvrací další 
útok Černčic.


