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kam v okrese na fotbal

Do lounské základní sestavy 
se vrátil kapitán Karel Hasil, 
ale chyběl Jakub Suchý (nemoc) 
a trenér Zdeněk Novotný nemohl 
ani počítat s novou posilou Kar-
lem Berntem.

V úvodu utkání se hosté dostali 
rychle do vedení již v 5. minutě.  
Hosté zachytili špatnou rozehráv-
ku domácího brankáře Jindřicha 
a Holubem otevřeli skóre utkání 
0:1. Domácí hráči se ze šoku pro-
brali až v 15. minutě, kdy poprvé 
ohrozili litvínovskou branku, nej-
prve vyzkoušel brankáře Kohla 
Lukáš Střelec a po něm hlavič-
kou Karel Hasil, obě situace ale 
zkušený brankář vyřešil. Běžela 
19. minuta utkání a po centru od 
postraní čáry se podruhé v zápase 
prosadil na zadní tyči nepokrytý 
Pavel Holub - 0:2. Ještě hůř pro 
domácí bylo ve 34. minutě, kdy 
hosté vybojovali zdánlivě ztrace-
ný balón u postraní čáry a rychlou 
přihrávkou se dostali do samo-
statného úniku, který skončil až 
penaltovým zákrokem vracejí-
cího se domácího obránce Jana 
Jantoše. Pokutový kop proměnil 
litvínovský kapitán Polomský 0:
3. V  závěru poločasu se odra-
žený balón po standardní situaci 
dostal k Václavu Suchému, který 
přesnou ranou do horního rohu 
branky nedal Kohlovi šanci 1:3. 

Druhý poločas utkání nepři-
nesl dlouho nic zajímavého a té-
měř čtvrthodinu se hrálo více ve 

středu hřiště. Až v 66. minutě 
došlo k faulu v pokutovém území, 
hosté podruhé v zápase kopali pe-
naltu a Polomský pohodlně zvýšil 
na1:4. V 80. minutě měli domácí 
možnost zahrávat standardní si-
tuaci, krásnou technickou střelu 
kapitána Karla Hasila zneškodnil 
parádním zákrokem litvínovský 
brankář Kohl. Bohužel pro 
lounské to ještě nebylo v sobot-
ním dopoledni vše. Hosté využili 
špatně zahraného ofsajd systé-
mu domácích a Roman Havlíček 
po kličce Jindřichovi dovezl míč 
pohodlně do sítě 1:5!

Utkání předních celků tabulky 
tak skončilo vysokým, ale zcela 
zaslouženým vítězstvím hostů, 
kteří tak dál vládnou tabulce I.A 
třídy skupiny B. 

V 1.A třídě se daří v posledních 
zápasech celku Dobroměřic, kte-
ré se dotahují bodově na Louny 
a po vítězství nad Černčicemi 3:
2 na domácím hřišti jsou již na 
7. místě tabulky pouhý bod za 
nimi. V poločase sice vedly již 
2:0, ale později si cestu za třemi 
body zkomplikovaly. Černčice 
ale vyrovnat nedokázaly a stále 
jsou na posledním místě s pou-
hými třemi body. Tuchořice na 
domácím hřišti neměly naději 
v souboji s Ledvicemi a podlehly 
0:5. Přijatelnou remízu přivezly 
z hřiště soupeře Domoušice, když 
hrály 1:1 v Jirkově. Branky padly 
již v prvním poločase.

Výrazně se na celém utkání 
podepsali rozhodčí, v čele s  
Petrem Berkou, když nad jeho 
verdikty kroutili hlavou i hosté, 
kteří takovouto „podporu“ ne-
měli zapotřebí. Trenér Štefko po-
strádá stále zraněného Gedeona, 
který je alespoň na lavičce a také 

Davida Čonku. Do hry se vrátil 
Heinc, ale ten zrovna nebyl vel-
kou posilou pro mužstvo. Hosté 
přijeli pod vedením staronového 
trenéra Josefa Hlouška a s hvěz-
dou Obajdinem.

Jako první zahrozili domácí 
z kopačky Rulfa, ale jeho střela 

z těžkého úhlu šla mimo bran-
ku. Hosté se oklepali a dali se 
do práce. V 16. minutě se trefil 
Fikej a zahájil Varnsdorfské 
brankové hody. Ve 29. si Blšany 
po střele hostujícího záložníka 
Romana Macha daly vlastní 
branku. O šest minut později 

posílá rozhodčí Berka pod sprchu 
kapitána domácích Klasnu po 
faulu ve středu pole. Domácí se 
dostali pod silný tlak a do konce 
poločasu se prakticky nedostali 
ze své poloviny. Ve 47. minutě 
posoudil hlavní sudí kolizi hráčů 
u postranní čáry jako druhý faul 

Heince a po druhé žluté vytasil 
červenou. Tím srazil Chmelaře do 
kolen. Hrát v 9 proti tak silnému 
soupeři bylo jako vraždění nevi-
ňátek, navíc se domácí nezmohli 
k ničemu a chyby se pod silným 
tlakem jen kupily. Za minutu 
poslal míč za Zachardova záda 
Obajdin, 0:3 a za další tři minuty 
je 0:4 po střele Jakuboviče. V 59. 
minutě fauloval v pokutovém 
území Dluzniewsky a  kromě 
žluté karty přišla i penalta, kte-
rou proměnil Grubhoffer. Ten 
pak za 10 minut poslal míč do 
domácí sítě ještě jednou, 0:6

Poslední ránu zasadil domácí 
totálně rozklížené obraně střída-
jící Vaško.

V nedělním dopoledni se hraje 
utkání pravdy, ve kterém Chmel 
bude hostit Buldoky z Karlových 
Varů, které jsou šestnácté a mají 
o pouhých 5 bodů více.

Fakta o utkání: Branky 11. 
Fikejz, 29. vlastní (L. Mach), 
48. Obajdin, 51. Jakubovič, 59. 
Grubhoffer z PK, 69. Grubhoffer, 
85. Vaško.  ROZHODČÍ: Berka, 
Stančík, Bacík. ŽK: Heinc, Trup, 
Dluzniewski - L.Mach. ČK: 35. 
Klasna, 47. Heinc. 250 diváků.

SESTAVA BLŠAN: Zacharda, 
Geovani, Řehák, Bednář, Heinc, 
Rulf, Klasna, Dluzniewski, Trup 
(56. Břečka), Wilfrid (73. Vlk), 
Podroužek (78. Mašek).

Drama se šťastným 
koncem a stále druhé 

místo v tabulce
HC Kolín – Lokomotiva 

Louny 23:24 (12:12)
KOLÍN (jbr) - V šestém kole 2. 

ligy házené mužů zajížděli lounští 
házenkáři na hřiště nováčka sou-
těže z Kolína. V začátku zápasu se 
oba týmy přetahovali o vítězství 
a poločas končil remízou. Pokyny 
lounského trenéra Milera do dru-
hého poločasu zněli jasně, vychá-
zet ze zajištěné obrany a rychlými 
protiútoky přehrát soupeře. To se 
v počátku dařilo a lounští hráči si 
vybudovali tříbrankový náskok. 

Pak ale přišla známá slabina 
Lokomotivy. Jakoby došla pára 
a výpadek ve hře znamenal pře-
lití vedení na stranu domácích. 
Špatné obrana a nepoměňování 
způsobily, že domácí v polovině 
2 poločasu vedli o 2 branky. Na-
štěstí se hosté probrali včas a díky 
skvělému finiši v závěru doslova 
vydřeli vítězství a odvezli si cenné 
dva body. 

V sobotu hostí Lokomotiva od 
17 hodin atraktivního soupeře 
HC SKP Pardubice, které jsou 
o dva body za Louny na třetím 
místě v čele 4 sedmibodových 
týmů.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Gruncl, Kotěšovec M., 
Bittner, Sochor 10, Zmatlík 4, 
Tancoš 2,  Brecko J. 7, Sábl, 
Baszo, Hanus 1.

Bílina, posílena o několik 
hráčů z exdruholigových Teplic 
měla úvodní výhodu přesilové 
hry, kterou zásluhou jistého 
Turzy nedokázala využít. Stej-
nou výhodu pak dostali domácí, 
dokonce třikrát v řadě. Předvedli 
ale pouze sérii nepřesných 
kombinací a nedokázali soupeře 
zatlačit trvale ani do obranného 
pásma. Nakonec byli rádi, že je 
ve 12. minutě zachránila tyčka 
a při další tutovce opět Turza. 
Do vedení šli nakonec po akci 
2 na 1. Štěpán ideálně přihrál 
najetému Petrlíkovi a ten střelou 
bez přípravy trefil branku.

Do druhé třetiny nastoupili 
hosté daleko důrazněji. Domá-
cí zbytečně dlouho drželi puk 
v obranném pásmu a toho také 
dokázal Závada využít už ve 23. 
minutě. Nenápadnou střelou 
z úhlu snadno vyrovnal na 1:1. 
Stejný střelec pak ve 29. opět 
využil chyby lounské obrany 
a bylo 1:2. Pak přišla další z ne-
povedených přesilovek, po které 

museli domácí opět několikrát 
pochválit svého brankaře. Toho 
pak potěšili konečně využitou 
početní výhodou ve 32. minutě. 
Byl u toho opět důrazný Petr-

lík, kterému asistoval Trefný. 
Neradovali se však dlouho. Pro 
hattrick si mezi nedůraznými 
lounskými obránci v klidu projel 
opět Závada.

Když na dvoubrankový rozdíl 
zvyšoval v 53. Král, zdálo se být 
rozhodnuto. Ovšem o minutu 
později vyslal Gebelt přesnou 

přihrávkou do sóla L. Vaice 
a ten nekompromisně snížil na 
nadějných 3:4. Netrvalo však 
ani minutu a opět šli hosté do 
dvoubrankového náskoku, když 
si asistenci připsal i rozhodčí. 
Při vhazování před Turzou 
vhodil puk přímo na hokejku 
Kubinčáka, ten bleskově odehrál 

puk na modrou a Král střelou bez 
přípravy mířil přesně.

Na domácím ledě se představí 
až v neděli 28. října, kdy hostí 
Farmáře z Trstěnic.

Branky: 16. a 32. Petrlík, 55. 
Lukáš Vaic – 23, 29. a 34. Záva-
da, 53. a 56. Král

Vyloučení: 8:15, využití 1:0.

V dalším dějství hokejbalisté 
SHK zrychlili na obrátkách 
a na hosty se hrnul jeden útok 
za druhým, kterému dokázali 
čelit jen za cenu faulů a diskusí 
s rozhodčími. To vyhovovalo do-
mácím, kteří  udeřili a zvýšili svůj 
náskok . Ke smůle domácích však 
další střely končily na tyči nebo 
těsně vedle branky. V poslední  
třetině domácí hráli co potře-
bovali a v klidu se snažili dohrát 
zápas. Přišel však  neštastný 
gól na 3:5  a hosté rázem ožili. 
Zrychlil svůj pohyb, ale  gól již 
nedali a nepřekonali tak velmi 
dobře chytajícího Hellera.

V závěru hráči Loun rozhodli 
o výsledku poslední brankou 
a co bylo důležité, dokázali proti 
neustále provokujícímu soupeři 
udržet nervy na uzdě. K dobrému 
výkonu tak přidali cenné vítězství 

a vyhoupli se na pěkné 4. místo 
v tabulce.

K dalšímu utkání zajíždějí 
hokejbalisté do Teplic na pohár 
Českomoravského svazu hokej-
balu a v neděli na ligové utkání 
v Plzni. 

Sestava SHK Louny: Keller-
-Dlouhý, Minařík, Derfler, Fišer 
– Stádník, Ditrich, Szabo, Svato-
polský, Sedláček, Schoř, Hořák, 
Leska, trenér Tengler. Branky 
SHK Louny: 2x Schoř, 1x Svato-
polský, Delfler, Ditrich, Sedláček. 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
        

Sobota dne 20. října, úřední 
začátek v 15:30 hod.
n   KP: Žatec – Proboštov
n   I.A třída: Domoušice - Dob-
roměřice
n   I.B třída: Postoloprty –  Pod-
bořany
n   OP: Vel.Černoc – Blatno, 
Kryry – Černčice B, Sedčice 
– Chlumčany 14:30 v Liboča-
nech, Slavětín – Lenešice, Peruc 
– Hříškov.
n   III. třída:Ročov – Chožov 
12:00, Kozly – Cítoliby B, Vrb-
no – Dynamo Louny, Bezděkov 
– Blažim, Žiželice – Staňkovi-
ce, Lipenec – Lišany, Hlubany 
– N.Sedlo,  Lubenec – Měcho-
lupy, Petrohrad – Vroutek 14:
00, Kr. Dvůr B – Nepomyšl, 
Buškovice - Holedeč
Neděle dne 21. října, úřední 
začátek v 15:30 hod.
n   ČFL: Chmel blšany – Buldoci 
Karlovy Vary od 10:30
n   I.A třída: Černčice – Tucho-
řice
n   I.B třída: Louny B – Strup-
čice
n   OP: Výškov – Kr. Dvůr, Cíto-
liby – Zeměchy
n   III. třída: Dobroměřice B 
– Libčeves, Pan. Týnec – Černo-
chov, Pátek – Líšťany, Lenešice B 
– Postoloprty B 10:30, Tuchořice 
B – Domoušice B, Kněžice – Že-
leč v Podbořanech

Brankař Loun Miroslav Jindřich měl před litvínovskými útoč-
níky plné ruce práce.

Fotbalisté Loun zklamali, 
Dobroměřice dotahují.

FK Louny - FK Litvínov B 1:5 (1:3) n Dobroměřice - SK Čern-
čice 3:2 (2:0) n Tchořice - SK Viktorie Ledvice 0:5 (0:4) n FK 

Slovan Jirkov - Sokol Domoušice 1:1 (1:1)
LOUNY (lš,jv) - V devátém kole I.A třídy zavítalo do Loun „B“ 
mužstvo Litvínova. Favorit odehrál výborné utkání a  potvrdil, 
proč vede tabulku 1.A třídy. Hostující tým byl po celé utkání 
lepším mužstvem a bohužel pro Louny byl úspěšný i střelecky.
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Slabý výkon a píšťalka sudího 
způsobily smutek mezi chmelnicemi

FK Chmel Blšany – SK Slovan Varnsdorf  0:7 (0:2)
BLŠANY (jt) – Po dvou výhrách z posledních kol si fanoušci 
Chmelu přáli další minimálně dob, ale ambiciózní soupeř ze 
severu Čech dal jasně najevo, kdo je na hřišti pánem.

Blšanský Řehák jen sleduje, co Radek Pácha s míčem udělá.

Louny nevyužily přesilovky 
a podlehly Bílině

HC Slovan Louny – HC Draci Bílina  3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
LOUNY (lš,ls) – Regionální derby hokejového přeboru mezi 
lounským Slovanem a bílinskými Draky bylo soubojem o prů-
běžné první místo. Domácí s dosavadními třemi body  vedli před 
Draky jen díky tomu, že soupeř měl o zápas méně.

Turza se v brance Loun musel pěkně ohánět před dotírajícími Draky.

Klidné nervy a rychlé akce pomohly 
hokejbalistům k posunu v tabulce

SHK SEKO Louny - TJ Baník Meziboří  6:3 (3:2, 2:0, 1:1)
LOUNY (lt) - K dalšímu důležitému zápasu nastoupili  domácí 
hokejbalisté, kteří hostili v 2.Národní hokejbalové lize Meziboří. 
SHK Louny po minulé výhře chtěl opět zvítězit a posunout se ze 
dna tabulky nahoru. V první třetině byl vidět vyrovnaný hokejbal, 
jak na šance tak na střely a proto se odcházelo za stavu 3:2 do 
kabin. 
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