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V ženské kategorii vládla Pavla 
Havlíková z KC Kooperativa, kte-
rá na velice náročné trati „naděli-
la“ stříbrné juniorce z nedávného 
světového šampionátu bikerek 
v cross country ve Skotsku Jitce 
Škarnitzlové (DIMP-Giant) přes 
minutu. 

Podobně suverénně si v závodě 
kadetů počínal Radek Polnický 
z celku Empella, spolu s ním 
vystoupili na stupně vítězů Ma-
těj Lasák (Sundance) a Tomáš 
Paprska (Scania Apache).

Mezi juniory dominoval 
Lubomír Petruš z Vrbna pod 
Pradědem. Za ním dlouho jezdil 
na stříbrné pozici Marek Benda 
z celku ZČE Plzeň. V posledním 
okruhu jej dostihl Filip Adel 

z Budvaru Tábor a cílem projel 
se sekundovým náskokem. 

V kategorii Elite vítězem úvod-
ního závodu seriálu Toi Toi Cup 
v cyklokrosu se stal jezdec bel-
gické profesionální stáje Fidea 
Zdeněk Štybar. 

Do terénu vjel sice na prvním 
místě Lukáš Klouček, který od 
nové sezony hájí barvy italské-
ho celku Selle Italia, a za ním 
jeli Štybar a Kamil Ausbuher. 
Po prvním okruhu se v čele 
závodu usadila trojice Štybar, 
Mlynář a Martin Bína z Top Ten 
Factor, ale posledně jmenovaný 
začal rychle po technických 
problémech ztrácet a nakonec 
vzdal. 

Nejlepší český jezdec sou-

časnosti Štybar získal malý 
náskok i na Mlynáře, který 

ztrácel především v náročné 
pasáži na rozbahněné louce. 

V polovině závodu se na páté 
místo propracoval bronzový 
medailista z mistrovství světa 
jezdců do 23 let v cross country 
Jaroslav Kulhavý. V následují-
cím okruhu však svlékl galusku 
a ze závodu odstoupil, pro zdra-
votní problémy jej následoval 
i Ausbuher.

Hlavním pořadatelem akce byl 
TJ Stadion Louny v čele s Mila-
nem Chrobákem a Miloslavem 
Boudou.

Výsledky: 1. Štybar (Fidea) 1:
01:25, 2. Mlynář (Max Cursor) 
-44, 3. Birkenfeld (Něm.) -2:37, 
4. Fr. Klouček (PSK Whirlpool) 
-3:12, 5. Metlička 3:21, 6. Gla-
jza (oba SR) -3:47, 7. Chrobák 
(Johnson Conson Ml. Boleslav) 
-4:00, 8. Menger (Budvar Tábor) 
-4:12, 9. O. Bambula (Budvar Tá-
bor) -4:27, 10. Škarnitzl (DIMP 
Giant) -4:54.

Ve 14. minutě otevřel skóre 
krásnou střelou z dobrých 25 
metrů lounský kapitán Jiří Mi-
nařík, který trefil přesně horní 
roh branky. Domácí měli více 
ze hry, ale brankovou příležitost 
měli do poločasu jedinou, když 
Lokajíčkova střela z úhlu těsně 
minula lounskou branku. 

V úvodu 2. poločasu si domácí 
vytvořili velký tlak. Z něj vytěžili 
pouze tři zmařené brankové 
příležitosti, dvakrát nepřekonal 
z bezprostřední blízkosti bran-
káře Svoboda a v 60. minutě 
v největší šanci zápasu netrefil 
branku z 11 metrů Aleš Fridrich. 
V době, kdy se hra začala vyrov-
návat, nakonec lounští přeci jen 
inkasovali. V 82. minutě si na 
rohový kop Davida Fleischmana 

naběhl Pokorný a hlavou vyrov-
nal na konečných 1:1.

Sestava Postoloprt: Junek 
- Daniel Fridrich - Holoch, 
Pokorný, Baláž - Lokajíček, 
Fleischman, Aleš Fridrich, Berta 
– Svoboda, Alberovský. Střídali: 
Richter, Fiedler. Trenér: Antonín 
Ebert. Sestava Loun: Petřík - 
Čermák, Šefraný, Sadílek, Jantoš 
- Schoř, Minařík, Hnátek, Salyuk 
- Džurdženík, Pšigrocký. Trenér: 
Petr Jantoš. Rozhodčí: Jaroslav 
Fraško. Diváci: 180.

Zápasy 8. kola se konají 
v sobotu 6. října takto: Sokol 
Obrnice - FK Postoloprty (výkop 
v 10:30), Baník Březenecká Cho-
mutov - FK Slavoj Žatec B a FK 
Louny B - Tatran ZKZ Podbořany 
(výkopy v 16:00).

Hosté se od začátku utkání ne-
dostali příliš do hry. Domácí byli 
hodně aktivní a již v samotném 
úvodu měl vyloženou příležitost 
Džurdženík, který ale zaváhal. 
Do poločasu bylo na kontě Loun 
6 vyložených šancí, ale nikdo 
z hráčů neměl přesnou mušku. 
Těsně před odchodem do kabin 
se ale Louny prosadily, když po 
odraženém míči trefil branku 
Hnátek. 

Kdo čekal ve druhé půli větší 
aktivitu hostů, spletl se. Louny 
pokračovaly v dalším tlaku na 
branku a jediné co chybělo k vy-
jádření převahy, byly branky. Ci-
telné bylo oslabení útoku, kde pro 
zranění nemohl hrát Hasil. V 60. 
minutě byl faulován po průniku 
do vápna V. Suchý. I když se říká, 
že faulovaný hráč nikdy penaltu 
nemá kopat, kapitán Loun ji zku-
sil. A výsledek byl, že neproměnil. 
Trochu tak dal naději hostům  na 
možnost vyrovnat, ale za dalších 
deset minut již se prosadil opět 

Hnátek, který se prosadil stře-
lou ze skrumáže před brankou. 
Až v závěru se hosté dostali do 
šancí, které ale vychytal Jantoš. 
Jednou měl štěstí, neboť se míč 
třel o břevno. 

Hosté branku nevstřelili a za-
slouženě odjeli z Loun vyřazeni 
z dalších bojů o pohár. Hnátek 
se stal pohárovým hrdinou a byl 
jediným, kdo dokázal nahradit 
kanonýra Hasila. Pochvala za 
hru i nasazení patří ale i celému 
mužstvu, které si tak „pofoukalo 
bolístku“ v podobě ztracených 
bodů z 1.A třídy. Bylo by dobře, 
kdyby se tímto vítězstvím odra-
zily Louny k lepším výsledkům 
v mistrovských zápasech.

Branky: Hnátek 45. a 70. 
minuta

Sestava: Jantoš – Chaloupka, 
Sadílek, Schoř, Bednář – V. Su-
chý, Střelec, Kubiska, Salayuk 
– Hnátek, Džurdženík. Střídali: 
Csonka, Bajcura. Trenér: Zde-
něk Novotný.

Soutěž se ve 14 hodin přeru-
šila a všichni přítomní shlédli 
barážové utkání mužů mezi 
domácím Žatcem a Plzní Bílá 
Hora s výsledkem 5:2. Odveta 
se hraje v sobotu v Plzni. Potom 
se tato skupina dohrávala až do 
pozdních večerních hodin, když 
poslední utkání se hrála za umě-
lého osvětlení. 

V neděli se hrály ostatní 2 finá-
lové skupiny. Na tuto část soutěže 
se nedostavili žáci SK Liapor Kar-
lovy Vary. To už bylo velmi pěkné 
počasí a viděli jsme velmi dobré 

výkony našich nejlepších žáků. 
Celkové pořadí:

1. Sokol I Prostějov
2. NK Šumperk
3. SKP Žďár n/S
4. NK ELNA Počerady
5. NK Mnichovo Hradiště
6. TJ Jiskra Aš
7. TJ AVIA Čakovice
8. SK Liapor Karlovy Vary
9. TJ Solidarita Praha
10. VV Zvírotice
11. TJ Slovan Chabařovice
12. NK Plzeň-Litice
13. SKN Žatec

Za AMK Krásný Dvůr starto-
vali David Bartoníček (jel svůj 
první závod) ve třídě 50 ccm a  
skončil celkově třetí, v první roz-
jížďce dokonce vedl do poloviny 
závodu, než upadl. Pavel Švihlík 
ml. (také jel svůj první závod) ve 
třídě 85ccm skončil na pěkném 
13. místě. Bohouš Široký ve tří-
dě veterán mimochodem velmi 
nabité skončil na slušném 24. 
místě. Honza Šefl ml. na 125 ve 
třídě licencí bez rozdílu kubatur 
skončil na výborném 10. místě. 
V této kategorii jelo 24 jezdců, 
z toho 10 vynikajících závodníků 
jezdících Mistrovství ČR, napří-
klad M. Jiránek, A. Doležal. Hon-
za Šefl st. (předseda AMK) ve 
třídě licencí po třech pádech 
a potížích se svojí čtyřdobou 450 

skončil na dobrém 12. místě. 
Jednalo se o velmi povedené 

závody na výborně připravené 
dráze, bez jediného zranění 
s počtem diváků okolo 200 a to 
i přesto, že AMK kvůli srpnové-
mu požáru přišlo skoro o veškerý 
svůj majetek. 

Je opravdu k zamyšlení, že k ta-
kovéto organizaci, která pořádá 
od závodů pro začínající jezdce, 
mezinárodní soustředění, mis-
trovství ČR amatérů po mistrov-
ství Evropy se město Podbořany 
otočí zády, když AMK radnici 
požádá o pomoc. Naštěstí exis-
tují i vyjímky a AMK děkuje za 
pomoc obci Krásný Dvůr, která 
přispěla v rámci svých možností 
částkou 5000 korun.

Jan Šefl, předseda AMK

Litvínov byl do zápasu s Tucho-
řicemi jediným mužstvem, které 
neztratilo ani bod. Nyní ale při-
šel o první dva body za remízu 
1:1. Mužstvo musí poděkovat 
brankáři Novákovi, který je 
skutečně podržel a především 
v prvním poločase udržel čisté 
konto. Domácí hráli čistou obra-
nu,otevřít se soupeři, znamenalo 
vícebrankovou prohru. Taktiku 
trenéra Bryndy ale mužstvo 
dokázalo udržet a tak uhrálo 
remízu, když dokonce vedlo 1:
0 po brance Malého. 15 minut 
před koncem hosté přeci jenom 
branku vstřelili, ale druhou již 
nepřidali. Jednoznačný úspěch 
domácího celku.

Louny potvrdily dobrý rozjezd 
z poháru, kdy vyřadily Bílinu, 

a tentokráte vstřelily tři branky, 
když soupeř prohrával po prvním 
poločase již 2:0.

Branky vstřelili Bohata, J. 
Suchý a třetí přidal Kalivoda. 
Jedinou branku Chomutova 
vstřelil Ceithamer. Louny tak 
srovnaly bodově krok právě 
s Chomutovem, když se v tabul-
ce dostaly na 3. místo (oba celky 
mají po 14 bodech). Na vedoucí 
Litvínov ztrácí nyní Louny již 
jenom 5 bodů.

Dobroměřice doma přehrály 
Kopisty, když v poločase vedly 2:
0 a další dvě branky ještě přidaly. 
Střelci: Kroupa 2, Papcun a Pla-
chý. V tabulce se posunuly na 10. 
místo se sedmi body. 

Bez vítězství zůstaly Domou-
šice, které podlehly doma Spoři-

cům 1:2, když  v prvním poločase 
vedly 1:0 brankou Maliňáka. Ve 
druhém poločase ale soupeř 
viditelně přidal a dokázal zápas 
otočit ve svůj prospěch. 

Černčice hostovaly v Březně 
a přivezly si letos bohužel tra-
dičně vysokou prohru. Tentokrát 
podlehly 5:0, když v poločase 

domácí vedli 3:0. V tabulce jsou 
beznadějně poslední s pasivním 
skóre 6:25 po sedmi zápasech. 
Mužstvo tak nemá ani vstřele-
nou branku na zápas a krize je 
veliká. 

Celkově potěšil zisk 7 bodů 
i přes dvě porážky našich okres-
ních zástupců.

1. podnik národního cyklokrosového 
poháru hodně namokro

Kamil Ausbuher pro zdravotní potíže v průběhu závodu odstoupil
LOUNY (red) - Značně nepříznivé počasí, silný déšť, chvílemi 
doslova liják provázel v pátek první závod cyklokrosového Toi 
Toi Cupu na tradiční trati v Lounech. Ani to však neodradilo 
od startu poměrně početnou zahraniční účast, na české trati 
jelo celkem patnáct cizinců ze šesti zemí včetně jedné exotické 
Japonky mezi ženami.

Zdeněk Štybar předvedl své 
mistrovství v blátě a dešti.
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Tuchořice remízovaly s prvním celkem tabulky 
Louny se třemi body proti Chomutovu 

LOUNY (lš) – V 7. kole 1.A třídy zvítězila tři mužstva nad svý-
mi soupeři. Louny porazily doma Chomutov B, Dobroměřice si 
překvapivě snadno poradily s Kopisty a Tuchořice remízovaly 
s vedoucím Litvínovem. Naopak další bodovou ztrátu si připsala 
mužstva Černčic a Domoušic.

Louny porazily doma Chomutov.

Motokrosové závody nováčků 
i ostřílených jezdců

VYSOKÉ TŘEBUŠICE – V sobotu se na motokrosové trati ve 
Vysokých Třebušicích za krásného počasí konaly motokrosové 
závody jak pro začínající jezdce, tak pro pokročilé závodníky. 
Jedná se o takzvaný Hobby cup, kde se závodí ve třídách od 
50ccm (děti od 6 let) až po veterány a jezdce s licencí. Závody 
pořádal AMK Krásný Dvůr a zůčastnilo se jich 150 závodníků 
ve všech kubaturách.

Fotbalisté Loun vyřadili 
Bílinu z poháru

FK Louny – SK Siad Bílina 2:0 (1:0)
LOUNY (lš) – Ve druhém kole severočeského poháru Siads 
Cup 2007 hostovalo na lounském hřišti mužstvo z KP SK Siad 
Bílina. Hosté byli favority, ovšem nastoupili v pozměněné sestavě 
a překvapivě lounský celek hrál v celém utkání hlavní roli. Louny 
zaslouženě vyhrály, když neproměnily navíc penaltu. 

Baráž o extraligu Žatec – Plzeň Bílá Hora, vlevo domácí Čeněk Souček.

Mistrovství ČR družstev 
žáků v nohejbalu 

ŽATEC (kj) - V Žatci se hrálo v sobotu ve 4 skupinách. Nedostavila 
se bez omluvy Čáslav. První ze skupin postoupily do finále o 1. 
- 4. místo, druzí o 5. - 8. místo a třetí resp. čvrtí o 9. - 13. místo. 
Ještě v sobotu se odehrála skupina o 9. - 13. místo.
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Postoloprty vyrovnaly 
v samotném závěru utkání

FK Postoloprty - FK Louny B 1:1 (0:1)  
POSTOLOPRTY (mk, jv, bal) – V sobotu odpoledne se počasí 
umoudřilo a utkání B týmů na stadionu v Postoloprtech mohlo 
začít za hojné účastí diváků. Hosté přijeli na půdu vedoucího 
celku s obrannou taktikou, která jim dokonale vyšla. 

U míče autor „last minut“ gólu Postoloprt David Pokorný.

V neděli 5. kolo soutěží v házené dorostů a mužů
LOUNY (jbr) – V Městské sportovní hale Louny se 7. října 
koná 5. kolo soutěží v házené 2007-2008 dorostů a mužů.
12:00 hodin Mladší dorost 1 liga - soupeř Vršovice 
14:30 hodin Starší dorost 2. liga - soupeř Chodov
17:00 hodin Muži 2 Liga ČR - soupeř Chodov.
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