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kam v okrese na fotbal

P o t ř e b u j e t e
b r ý l e  n a  č t e n í ?
Pokud je Vám více než 40 let a musíte při čtení 
napínat ruce, abyste čtený text oddálili, jedná 
se nejspíš o první příznaky presbyopie. Vaše 
vidění na blízko se začne pomalu zhoršovat. 
Nemusíte ale zoufat, jedná se totiž o přirozený 

proces snižování pružnosti svalů, které ovládají oční čočku. Ve Vašem věku je 
nyní 45% obyvatel. Tento problém lze velice rychle a efektivně vyřešit.
Zkušení optometristé v optice U Žatecké brány v Lounech Vám přesně objektiv-
ně změří pomocí autorefraktoru dioptrickou hodnotu na dálku a pak subjektivně 
dokoriguje na Vaši požadovanou vzdálenost na čtení. V optice si také domluvíte 
druh skla (skleněné, odlehčené, ztenčené nebo samozabarvovací atd.). Důležité 
si je předem rozmyslet, zda brýle potřebujete jenom na čtení v jedné vzdálenosti 
nebo do kanceláře na počítač, nebo je budete chtít využívat i na dálku. Vše se dá 
vyřešit různými speciálními typy brýlových skel (do kanceláře nebo multifokálními). 
Nespornou výhodou nákupu brýlí v optice U Žatecké brány je změření zraku zdarma 
a bez čekání, výběr ze dvou tisíc druhů trendových obrub a následné zhotovení 
brýlí do 1 hodiny a konečná anatomická úprava. Brýle od nás „sedí“. Také Vám 
odečteme slevu v hodnotě lékařského předpisu. V provozovně aplikujeme kontaktní 
čočky a prodáváme dezinfekční prostředky.

Na Vaší návštěvu se těší optik optometrista Karel Melíšek,
Optika U Žatecké brány, Žatecká 444, Louny. Tel.: 415 652 200

Otevírací doba: Po – Pá 8-17:30, So 8:30 – 12:00

Kupón na slevu veškerého zboží 20%
Optika U Žatecké brány v Lounech, Platí do 31.10. 2007
" "

Nejvíce mrzí porážka Loun 
v Ervěnicích, Louny potřebují 
body, neboť jejich ztráta na 
vedoucí Litvínov se neustále 
prohlubuje. Po tomto kole je to 
již 8 bodů. 

V Ervěnicích se hrál pod-
průměrný zápas, který mohly 
Louny vyhrát. Místo toho ale 
ztratily tři body. Po půlhodině 
hry byl faulován Bohata v po-
kutovém území a rozhodčí Prágl 
nařídil penaltu. Exekutorem byl 
Střelec, ale nastřelil pouze tyč. 
Za dalších 7 minut přišel trest 
v podobě branky domácích, kteří 
využili zaváhání obrany a po teči 
se dostali do vedení 1:0.

Do 2. poločasu přišli hosté 

posíleni o Sainera, v dalších mi-
nutách přišel ještě Hasil, který 
se vrátil po zranění na trávník. 
Především jeho hra znamenala 
oživení útoku a v 62. minutě se 
trefila nová posila z Chomutova 
Bernt. Na hřiště přišel i střelec 
z minulých utkání Hnátek, 
ale Louny již na další branku 
nedosáhly. Naopak 6 minut 
před koncem potvrdil prokletí 
pro Louny v Ervěnicích domácí 
útok, který po nedorozumění 
obrany vstřelil vítěznou bran-
ku. V tabulce se Louny propad-
ly na 5. místo se ztrátou 5 bodů 
na 2. místo a 11 bodů na první 
Litvínov.

Venku bodovaly Dobroměřice, 

když po vítězství 1:3 v Ledvicích 
se posunuly v tabulce na 8. místo 
a mají náskok 5 bodů na předpo-
slední Tuchořice, které podlehly 
Kopistům 6:1. 

Bod doma za remízu 2:2 s Břez-
nem si připsaly Domoušice, které 
neudržely poločasové vedení 2:1. 
Branky vstřelil Stanislav, jednu 
z pokutového kopu.

O nic lépe si nevedl poslední 
tým tabulky Černčice, které 
hostily Jirkov. Celek ze spod-
ních pater tabulky měl před 
utkáním pouze o tři body více. 
Přesto dokázal v Černčicích 
vyhrát rozdílem třídy 4:0, když 
první poločas ještě skončil 0:0. 
Ve druhém ale domácí nestačili 
fyzicky a zcela propadli. 1.A 
třída je nad síly tohoto muž-
stva. Skóre 6:29 z osmi utkání 
vypovídá za vše.

V 1.B třídě vedení…Tandem Postoloprty, Louny B 
si i nadále drží první příčky tabulky 1.B třídy. FK Postolopr-
ty nezaváhal v Obrnicích, kde se konečný výsledek zrodil již 
v prvním poločase, a to 1:2. FK Louny B hrály okresní derby 
(snímek z utkání) na domácím hřišti s Tatranem Podbořany 
a zcela zaslouženě ho přehrály 3:1, čímž ho poslaly opět blíže 
dnu tabulky. Tam je stále B tým Slavoje Žatec, který čeká na 
výhru. Tentokrát si připsal čtvrtou remízu, a to 2:2 na hřišti 
Březenecké Chomutov, když ještě v poločase vedl 0:1. (jt)

V sobotním zápase se oba 
soupeři několikrát vyměnili ve 
vedení. Do závěrečné směny šli 
hosté s dvoubodovým náskokem. 
Po dramatickém průběhu a velice 
nadějné situaci pro domácí olo-
moučtí nejtěsnější náskok uhájili.

Nedělní zápas v Třebíči proti 
tamním Nuclears se stal naopak 
nečekaně snadnou záležitostí. 
Bodové konto neustále narůsta-

lo ve prospěch lounských. I když 
letos pálka nebyla jejich parádní 
disciplínou, tento zápas byl pra-
vým opakem – dokonce 4! home-
runy (odpaly za plot) pomohly 
k jasnému vítězství 4:25.

Ne příliš povedená sezóna 
tedy byla zachráněna alespoň 
uchováním soutěže pro příští 
rok, námětů ke zlepšení zůstává 
však dostatek.

Do zápasu vstoupil Kolín podle 
očekávání aktivněji, ale houžev-
natý a bojovný výkon blšanských 
mladíků je pustil do šance až 
v 18. minutě. Zacharda vyběhl 
na Kocourka, ten nestačil přes-
ně zamířit a jeho pokus o šance 
se rozplynul. Jako blesk z čistého 
nebe přišla 30. minuta. Kolínští 
špatně rozehráli rohový kop, Rulf 
utekl po pravém křídle po celé 
délce hřiště a parádním centrem 
našel naběhnuvšího Trupa, který 

i přes svou menší postavu otevřel 
hlavou skóre. 

Největší šanci na vyrovnání 
měli domácí až v 54. minutě. 
Kocourkův roh, ale Bakeš poslal 
hlavou těsně vedle Zachardovy 
branky. Kolín měl sice územní 
převahu, ale Chmelaři nene-
chávali domácím fotbalistům 
prostor k rozehrávce a hlavně 
Dluzniewski s Řehákem jako 
stoperská dvojice i přes velmi 
nízký věk výborně bránila dvoji-

ci domácích útočníků – Doseděl, 
Kocourek. Blšany v Kolíně před-
vedli velmi bojovný výkon, kdy 
dokázali pokrýt celé hřiště. Pokud 
tento výkon zopakují hlavně se 
soupeři v boji o udržení, záchra-
na by nemusela být pro nereálná. 
Příležitost budou mít doma tuto 
neděli proti Varnsdorfu.

Fakta o utkání: BRANKY: 
30. Trup. ROZHODČÍ: Čížek 
- Polák, Myška

SESTAVA BLŠAN:Zacharda, 
Geovani, Dluzniewski, Bednář, 
Řehák, Rulf (86. Vávra), Břečka, 
Čonka, Trup (89. Vlk), Wilfrid, 
Podroužek (79. Mašek)

Bronzový úspěch 
na republice

BRNO (jj) – Koncem září 
proběhlo na brněnské střelnici 
mistrovství republiky ve střelbě 
z kulových zbraní. Na mistrovství 
se probojovala i Jana Brabcová, 
členka střeleckého klubu policie 
UNITOP Louny. Startovala zde 
v kategorii starší dorostenky, 
v disciplíně sportovní pistole 
SP30+30. Přípravě podřídila 
skoro celé prázdniny a velice 
pečlivě pracovala na technice 
střelby a fyzické kondici. Chtěla 
zlomit prokletí minulých mis-
trovství, když si z posledních čtyř 
ročníků odvážela nepopulární 
čtvrtou „bramborovou“ příčku. 
Narozdíl od zimního mistrovství 
ve vzduchové pistoli, z kterého 
má již stříbro. Tentokrát se vše 
podařilo a Jana ve velmi dobré 
konkurenci děvčat z reprezen-
tačního družstva vybojovala 
bronzovou medaili. Nutno však 
podotknout, že i tentokrát si 
vybrala notnou dávku smůly, 
když ji stříbro uniklo o pouhý 
jediný bod. I tak je to veliký 
úspěch a Jana si za všechnu dřinu 
medaili zaslouží. Dělá dobré jmé-
no městu, klubu i celé sportovní 
střelbě v Lounech. Blahopřeje 
trenér i vedení klubu.

Začátek zápasu se lépe vydařil 
hostům a domácí tým se pomalu 
dostával do zápasu. Lounským 
házenkářům se v závěru první-
ho poločasu podařilo vstřelit 3 
branky a do poločasu srovnali se 
soupeřem skóre. 

Ve druhém poločase začala 
přetahovaná o vedení a o to, 
kdo získá dva body do tabul-
ky, Domácí až do 15. minuty 
dotahovali 1 brankové vedení 
hostů, poté skóre konečně 
srovnali a sérií 4 branek sou-

peři odskočili a dotáhli zápas 
do vítězného konce. V zápase 
se střelecky dařilo Sochorovi 
a Breckovi, kteří společně na-
stříleli 17 branek.

Lounští házenkáři jsou v ta-
bulce na 2. místě se ztrátou 3 
bodů na vedoucí tým Bělá pod 
Bezdězem.

Sestava a branky: Dedera, We-
ber, Brecko J.8, Tancoš 4, Zmat-
lík, Sochor 9, Bittner 4, Kotěšo-
vec V.3, Kotěšovec M., Krahulík 
2, Gruncl, Klimt, Hanus 1

Los prvního kola regionálního 
přeboru přisoudil lounskému 
Slovanu neznámého soupeře 
z Vřesové, který se rekrutoval 
z bývalých ligových hokejistů 
Sokolova.

Od úvodního vhazování byli 
domácí daleko rychlejší, ale 
jejich šance končily na výborné 
obraně a nepřesnou střelbou. 
Hosté naopak několikrát zahro-
zili po přesných kombinačních 
akcích. Kombinace předcházela 
i úvodní branku domácích. 
Zetkovu finální přihrávku zpo-
za branky přesně umístil Petr 
Lenkvik. Kdo si myslel, že bude 
následovat další gólový příděl, 

velice se mýlil. Zkušení hosté 
využili dvě početní výhody a když 
při hře 4 na 4 potřetí prostřelili 
Turzu v domácí brance, vedli ve 
22. minutě již 3:1. Poté došlo 
k výměně brankařů a mladý Char-
vát trenéry nezklamal. Hostům 
docházely síly, začali faulovat a za 
vyloučení přišly gólové tresty. Ve 
26. snižoval Vaic a ve 34. po třetí 
Zetkově asistenci v řadě opět Petr 
Lenkvik. Hosté pak dostali ve 35. 
minutě dlouhou pětiminutovou 
výhodu při vyloučení obránce 
Saka, který loktem připravil 
soupeře o dva zuby. Ve 39. se 
radovali hned dvakrát. Nejprve 
po gólu, který rozhodčí správ-

ně neuznal, ovšem o 6 sekund 
později již nebylo proti čtvrté 
brance v síti domácích žádných 
námitek.      

V úvodu závěrečné části ujel 
v oslabení Petrlík a srovnal na 
4:4. Na další branku čekala 
hrstka domácích příznivců 
dlouhých 10 minut, ve kterých 
Slovan nevyužil několik mož-
ností přesilovek 5 na 3. Trápení 
ukončil v 54. Štěpán umístěnou 
střelou „pod víko“ a na koneč-
ných 6:4 při power play hostů 
do prázdné branky Petrlík, 
kterému z obranného pásma 
přes obránce soupeře loboval 
puk Trefný.

Branky domácích: 10. a 34. 
P. Lenkvik, 26. L. Vaic, 43. a 59. 
Petrlík, 54. Štěpán.

Základem pro konečné vy-
soké vítězství proti loňskému 
účastníku play-offs 1.Národní 
hokejbalové ligy, který prodal 
svoje práva PENTU Most „B“, 
byla už první třetina. V ní se 
hráči SHK dokázali poměrně 
brzy prosadit a soupeře dorazili 
ve druhé třetině. Stav 6:1 byl pro 

soupeře dost krutý a v poslední 
třetině se hra rozdrobila do 
řady šarvátek. I přesto dokázali 
domácí vstřelit svoji „normu“v 
tomto utkání, kterou byly 3 
branky na třetinu. Všichni hráči 
podali v neděli optimální kolek-
tivní výkon.

Branky Loun: 3 x Schoř, 2x  

Stádník, Ditrich, 1x Szabo, Der-
fler, Vyloučení: 14:13

Sestava Loun: Turza – Janeček, 
Hořák, Derfler, Fišer – Stádník, 
Ditrich, Szabo, Schoř, Sedláček, 
Svatopolský, Leska, Šimek, tre-
nér Radek Tengler

Příští utkání sehrají hokejbalis-
té SHK Louny opět doma v neděli 
14. října od 13 hodin proti muž-
stvu TJ HBC Baník Meziboří. 
Vítězství by domácí dost výrazně 
posunulo v tabulce nahoru.

Sobota dne 13. října, úřední 
začátek v 16:00 hod.
n I.A třída: Dobroměřice 
– Černčice 14:00, Tuchořice 
– Ledvice, Louny – Litvínov 10:
30.
n I.B třída: Postoloprty – Souš 
B, Podbořany – Obrnice, 
n OP: Peruc – Vel. Černoc, 
Hříškov – Slavětín, Lenešice 
– Cítoliby, Zeměchy – Sedčice, 
Chlumčany - Kryry
n III. třída: Vrbno – Dobro-
měřice B, Černochov – Kozly 
12:30, Chožov – Libčeves 12:30, 
Lipenec – Lenešice B, Staňkovice 
– Bezděkov, Blažim – Tuchořice 
B, Buškovice – Hlubany, Holedeč 
– Kr. Dvůr B, Nepomyšl – Pet-
rohrad 14:00, Vroutek – Kněži-
ce, Želeč – Lubenec, Měcholupy 
– Nové Sedlo.
Neděle dne 14. října, úřední 
začátek v 16:00 hod.
n ČFL: FK Chmel Blšany – SK 
Slovan Varnsdorf  od 10:30
n I.B třída: Žatec B – Klášterec 
hř. Libočany.
n OP: Černčice B – Výškov, Kr. 
Dvůr – Blatno.
n III. třída: Dynamo Louny 
– Pátek 10:30 v Dobroměřicích, 
Líšťany – Pan. Týnec, Cítoliby 
B – Ročov 10:30, Čeradice 
– Žiželice 13:30, Domoušice B 
– Postoloprty B.

Žatecké házenkářky 
zvítězily v Praze

TJ Spoje Praha - Šroubárna 
Žatec 16:21 (6:10)

PRAHA (mp) - Vítězná série 
Žatečanek pokračuje. V přede-
hrávaném utkání 16. kola jarní 
části soutěže nedaly domácím se-
bemenší šanci. Od prvních minut 
režírovaly průběh utkání. Velmi 
brzy si vybudovaly pětibrankový 
náskok a výborným kolektivním 
výkonem ve všech řadách si ho 
udržely zcela spolehlivě až do 
vítězného konce utkání.

Sestava a branky: Bobková, 
Broučková – Samková, Pourová, 
Vlčková, Schneiderová – Plecitá, 
Wüstová(12), Doskočilová(4), 
Bilohuščinová(5), Bartoňová.
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Jana Brabcová s bronzovou 
medailí z mistrovství ČR.

První výhra venku znamená zase 
blíž k záchraně

FK Kolín – FK Chmel Blšany 0:1 (0:1)
KOLÍN (jt) - Blšany přijeli do Kolína povzbuzeni první letošní 
výhry z minulého kola, kdy doma přehrály Slavoj Vyšehrad. Tre-
néru Štefkovi chyběli zranění Krejčík, Heinc, Klasna a  Patrik 
Gedeon, který alespoň asistoval na lavičce.

Slovan vyhrál těsně v 1. utkání sezóny, 
s Kadaní B pouze remízoval

HC Slovan Louny – HC PK Vřesová 6:4 (1:2, 2:2, 3:0)
LOUNY, KADAŇ (lš, ls) – Hokejová sezóna Slovanu Louny se 
začala minulý týden doma 1. kolem proti Vřesové vítězně a 7. října 
2. kolem v Kadani.

Ve druhém utkání hráči Slova-
nu hráli v Kadani. Ani 21 trestů 
pro domácí hokejisty Kadaně B 
nepomohlo lounskému Slova-
nu k plnému bodovému zisku. 
Nadlouho jim byl největší pře-
kážkou právě ochránce domácí 
svatyně. Již v 7 .minutě utkání 
měli hosté výhodu třetí přesi-
lové hry v řadě. Ta byla dokonce 
dvojnásobná a trvající více jak 
minutu. Hosté si sice vytvořili 
očekávaný tlak, ovšem bez efek-
tu. V 17. měli jednu z dalších 
výhod. Stačila však ojedinělá 

střela od modré čáry a v osla-
bení šli domácí do dlouhého 
jednobrankové vedení. 

V polovině druhé třetiny dali 
domácí při hře 4 na 4 šanci vy-
niknout také Turzovi v brance, 
podobně jako útočníku Štěpáno-
vi. Ten po sólu přes celé hřiště mí-
řil přesně – do brankařovy masky. 
Podobě si počínal i Jan Červíček, 
který opuštěn před brankovištěm 
opět trefil pouze jeho výstroj. Pak 
po faulu na Vaice jel trestné stříle-
ní Štěpán a opět mířil přesně tam, 
kam jeho předchůdci.

Zaslouženého vyrovnání se 
nakonec hosté dočkali až v čase 
58.41. Gólová akce začala u Sa-
ka, který našel obětavě hrající 
pravé křídlo Petrlíka. Ten ideálně 
přihrál nalevo na Gebelta a ten ač 
atakován mířil konečně za záda 
gólmana domácích.

Branka hostů: 59. Gebelt 
(Petrlík)

Vyloučení 21:9, využití 0:0, 
v oslabení 1:0

14. října hostí Louny od 17 
hodin tradičního soupeře Dra-
ky z Bíliny.

HC Kadaň B – HC Slovan Louny 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

Hokejbalisté zabojovali a k desítce 
nebylo daleko

SHK SEKO Louny – HBC CSKA Karlovy Vary 9:3 (3:1, 3:0, 3:2)
LOUNY (nt) - Vysoká porážka minulý týden od vedoucího 
mužstva tabulky Krupky postavila domácí hráče pevně na zem. 
Poznali, že bez bojovnosti, důrazu a pilné střelby nelze pomýšlet 
na úspěch.

Lounští fotbalisté z Ervěnic body 
nevezou, vyhrály pouze Dobroměřice

LOUNY (lš, mm) – 8. kolo 1.A třídy bylo pro naše týmy hodně 
smutné. Z pěti utkání vyhrály pouze jedno, a to Dobroměřice 
v Ledvicích 1:3. Remízovaly Domoušice doma s Březnem.  Na-
opak ostatní tři utkání skončila porážkami.

Jirka Hanus si prorazil cestu ke vstřelení branky obranou Chodova.
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Dramatická podívaná s výsledkem, 
který zajišťuje druhou příčku

Lokomotiva Loun – TJ JM Chodov 31:26 (16:16)
LOUNY (jbr) - V pátém kole 2. ligy házené mužů přivítali loun-
ští házenkáři soupeře z Chodova, který byl v tabulce na 2 místě. 
Zápas o přední příčky v tabulce sliboval veliké drama, ve kterém 
chtěli domácí samozřejmě zvítězit.
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Záchrana baseballistů přišla až v neděli
TŘEBÍČ (mk) - Po nešťastné sobotní prohře se Skokany Olomouc 
12:13 obhájili lounští baseballisté účast v ČMBL pro příští rok 
v neděli v Třebíči.


