
Lounští v Táboře… V Táboře byl v sobotu na programu 
závod Světového poháru v cyklokrosu. Jako předkrm se jel domácí 
ToiToi cup mládežnických kategorií. Mezi žáky dojel Adam Valeš ze 
Stadionu Louny sedmý. V závodu kadetů se nedařilo podle představ 
Vojtěchu Niplovi, druhému jezdci seriálu, který dojel na 6. místě 
a 15. byl Karel Moule. Z juniorů se nejvíce dařilo Martinu Černénu, 
který obsadil 8. příčku. Za ním dojeli Jakub Jerman (na snímku) 
na 14. místě, Láďa Kopec 21. a David Seifrt  23. (jt)
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kam v okrese na fotbal

Louny začaly doma proti celku 
Ledvic dobře, ale přes vytvořené 
šance v 1. poločase se jim branku 
vstřelit nepovedlo. Ani Hasilovi 
ve 20. minutě, když byl úspěšný 
v hlavičkovém souboji, ale gól-
man Gessel byl na svém místě. 
Stejně dopadly šance Kalivody či 
Jantoše. Hosté se do příležitostí 
mnoho nedostávali a pokud byli 

na dostřel branky, byl na místě 
Jindřich.

Ve druhém poločase v 60. 
minutě zachraňoval z brankové 
čáry Jantoš. O osm minut poz-
ději přišla rozhodující chvíle 
utkání, když po faulu rychle ro-
zehrál Domecký a Kalivoda měl 
volnou cestu na branku soupeře. 
Jeho přihrávku zužitkoval J. Su-

chý a ten zabezpečil svému týmu 
vedení. Druhou příležitost ve dru-
hém poločase si připravili hosté, 
ale díky Jindřichovi v brance se 
jim vyrovnat nepodařilo. V zá-
věru ještě měly Louny dvě další 
příležitosti, které ale skončily 
v náručí brankáře Gessela či na 
břevně po střele Hasila.

V okresním derby Tuchořice 

překvapivě rozstřílely Domouši-
ce a první poločas vyhrály 4:0. 
Domoušice si vytvořily šance, ale 
nedokázaly je proměnit. Na dru-
hé straně domácí využili každé 
chybičky soupeře a z protiútoků 
zvyšovali své vedení. Závěr po-
ločasu patřil kanonýrovi Plánič-
kovi, který vstřelil během dvou 
minut dvě branky. 

Ve druhém poločase v 71. mi-
nutě přidal třetí. Stal se nejúspěš-
nějším hráčem derby a významně 
se podílel na vysokém vítězství 
svého týmu.

Dobroměřice hostily Březno. 
Úvod patřil soupeři, který hrál 
velmi dobře, ale pouze k velkému 
vápnu. Pak se hra soupeře dro-
bila na špatné finální přihrávky 
a to přineslo oživení pro domá-
cí. První branka ve 25. minutě 
byla po teči z přímého kopu, ale 
domácím to přineslo důležité 
uklidnění. Ve druhém poločase 
pak Dobroměřice přidaly další 
dvě branky. Obě padly po hru-
bých chybách obrany, když je 
využili Kroupa a Hendrych.

Poslední zástupce Černčice 
hrály v Horním Jiřetíně. Neu-
držely ale vedení 1:0 z prvního 
poločasu. Vyrovnání přišlo 
trochu kuriózně, když až po 
pokynu pomezního rozhodčího 
uznal hlavní branku na 1:1. Míč 
podle rozhodčího přešel bran-
kovou čáru. V závěru již domácí 
dokázali otočit utkání a připsat 
si povinné body s posledním 
mužstvem tabulky.

Dobroměřice jsou na 4. místě 
tabulky se skóre 20:20, Louny 
po vítězství jsou na sedmém 
místě s pasivním skóre 14:16. 
Poslední tři místa v tabulce patří 
našim zástupcům, když 12. jsou 
Domoušice, 13. Tuchořice po 
osmi bodech a poslední Černči-
ce se 4 body. 

Fotbalová 
1.B třída

LOUNY (jt) – V sobotu se 
hrála všechna utkání 1.B třídy 
a celkům našeho okresu se da-
řilo. Tradičně úspěšní byli Po-
stoloprtští, kteří vezou tři body 
z Kadaně po výhře 3:0 (0:1). 
Lounská rezerva uhrála v Čer-
novicích s Větrníkem plichtu 0:
0 a to jí stačí na udržení druhé 
příčky tabulky. Tatran Podbořa-
ny zabojoval ve druhém poloča-
se. Nasypal do branky Souše B 
tři branky a vyhrál tak 4:1 (1:
1). Dařilo se i Slavoji Žatec B, 
který porazil Bečov 2:0 (1:0). 
Tím si udržel 9. místo právě 
před Tatranem se shodným po-
čtem bodů.

Basketbalisté 
Loun ve 

vítězné sérii
Sokol Louny – 

TJ Klášterec nad Ohří 
92:65 (58:34)

LOUNY (lš) - Louny odehrály 
celkem 5 utkání v letošní bas-
ketbalové sezóně a podlehly 
pouze ve 2. kole po těsném 
boji na hřišti největšího favo-
rita celé soutěže Slunety Ústí 
nad Labem. Ostatní soupeře 
přehrávají rozdílem až dvou 
tříd. Také v pátečním duelu 
s Kláštercem vyhrál Sokol o 27 
bodů, když hosté  odehrály vy-
rovnaně pouze poslední čtvrti-
nu. To ale bylo již v době, kdy 
Louny vedly již o 35 bodů.

V první desetiminutovce byly 
Louny rychlejší a hned v úvodu 
utkání předvedly svoji silnou 
zbraň – trojkové hody, když  
první dva střelecké pokusy zna-
menaly 6 bodů (Hnátek a Jakeš). 
Domácí potvrzovali, že jsou 
v utkání favority a svůj náskok 
neustále zvyšovali. Ve druhé 
části hry zvýšili náskok během 4 
minut z 30:22 na 48:23. V těchto 
momentech hrály Louny nejlepší 
basket z celého zápasu a dalšími 
čtyřmi trojkami výrazně posunu-
ly skóre dopředu. Hosté nestačili 
a prohrávali většinu soubojů. 
V závěru před poločasem ale 
přeci jenom vysoký náskok do-
mácích snížili. 

V dalších minutách se vystří-
dala celá lounská lavička, muž-
stvo si pohodlně došlo pro další 
dva body v tabulce a potvrdilo 
své 2. místo za Ústím nad La-
bem. V tomto utkání nastřílely 
Louny 13 trojek, nejvíce Jakeš 
5, Polcar 3, Polan J. a Hnátek 
po 2, Polan O. 1. 

V pátek 2. listopadu hostují 
Louny v Litvínově, kde chtějí 
potvrdit svým vítězstvím, že 
patří mezi nejlepší celky sku-
piny.

Body: Jakeš 21, Hnátek 14, 
Polcar V. 13, Polan J. 12, Vít J. st. 
8, Polan O. 7, Vít J. ml. 6, Vít M. 
5, Wainer 4, Špička 2. Za hosty 
nejvíce Schuster 19.

Trojky: 13:8. Rozhodčí: Pásek 
– Dub.

Hned od úvodu bylo jasně vidět 
kdo je doma pánem a již v 16. mi-
nutě šel Náchod do vedení.

Po samostatném úniku se 
k míči dostal útočník Martin 
Merganc, který střelou podél 
gólmana Zachardy otevřel skó-
re. Tím ale snaha skončila a hra 
se vyrovnala. Ve 36. minutě do-
stal brazilec Dluzniewski v dresu 
Blšan žlutou kartu a tím končilo 
dění prvního poločasu.

Ve druhém poločase se více 

bojovalo, než hrálo. V 67. mi-
nutě ale přišla druhá žlutá karta 
pro Dluzniewského a ten musel 
předčasně do kabin. Přesilovku 
však domácí nedokázali využít. 
Naopak se museli sami bránit 
tlaku Chmelařů a byli trestáni 
sérií žlutých karet. Krize v do-
mácích řadách využil Martin 
Bednář v 89. minutě a vyrovnal 
na 1:1. Hosté pak nasadili zdr-
žovací taktiku, za kterou dostal 
brankař Zacharda žlutou, ale 

velecenný bod se podařilo udržet 
a z východu Čech odvézt.

V nedělním dopoledni bude 
hostem B tým Mladé Boleslavi.

Fakta o utkání: 
BRANKY: 16. Merganc – 89. 

Bednář, Rozhodčí: Zeman - 
Vnuk, Pospíšil.

ŽK: Moník  Hudec, Zinke 
– Dluzniewski 2x, Řehák. Za-
charda.  ČK: Dluzniewski

DIVÁCI:  330  
SESTAVA BLŠAN: Zacharda 

- Bednář, Dluzniewski, Řehák, 
Heinc, Rulf, Čonka (65. Mašek), 
Gedeon, Trup, Loizeau Wilfrid, 
Klasna.  

Čekalo se velmi vyrovnané 
utkání a tak tomu i bylo na 
palubovce. Dlouho se žádné 
mužstvo nemohlo dostat do 
většího trháku a hrála se opatr-
ně ze zajištěných obran s cílem 
neudělat chybu. O branku navíc 
měli hosté, ale v 11. minutě se 
domácím povedla šňůra čtyř 
branek a odskočily od svého 
soupeře. Ten ale využil menších 
zaváhání a do poločasu bylo 
srovnáno. Ve druhém dějství se 

Lokomotivě podařilo odskočit 
dokonce na rozdíl čtyř branek, ale 
i tento rozdíl Pražany  nepoložil 
a dlouho bojovaly o vyrovnání. 
V samotném závěru hráli domácí 
přesilovku 6 na 4, ale bez většího 
efektu. Tu už dal ale trenér Miler 
šanci i mladíkům z lavičky.

Sestava branky: Dedera, We-
ber, Kerner, Brecko 6, Sochor 10, 
Hanus, Tancoš 6, Gruncl, Bitner 
4, Kotěšovec V.2, Krahulík 1, Ko-
těšovec M., Knobloch, Zmatlík.

Do branky nastoupil junior 
Groh a hned udržel čisté konto. 
V úvodu utkání vstřelily Louny 
branku, když ve 3. minutě své 
sólo proměnil Petrlík. 

V další části hry se vylučova-
lo na obou stranách, ale početní 
výhody zůstaly bez využití. Ve 
14. minutě přišla druhá branka 
(Vaic) a ještě do konce třetiny 
upravil na 3:0 Štěpán. 

Ve druhé třetině se hosté snažili 

snížit, aby se dostali do zápasu. 
Lounští hráči je ale k ničemu 
vážnějšímu nepustili a naopak 
přidali další branky. Na 4:0 zvy-
šoval při přesilové hře Petrlík a 4 
minuty před koncem třetiny na 
5:0, dokonce v oslabení upravil 
Csonka. 

V poslední třetině se hrálo 
především na hostující branku, 
ale promarněných šancí bylo až 
příliš. Hosté mohli odjet s ještě 

vyšší porážkou. Až v závěru 
třetiny přidali dvě branky Vaic 
a v 58. minutě Petrlík, který tak 
dovršil hattrick.  

4. listopadu hraje Slovan na 
svém ledě od 17 hodin proti 
celku Mattoni Ostrov nad 
Ohří. 

Vyloučení: 9:6, využití 1:0,  
v oslabení 1:0.

Sestava: Groh – Gebelt, Ště-
pán, Petrlík, Červíček, Princ 
–  Vaic, Lenkvik, Zetka, J. 
Lenkvik, Trefný – Vojtěchovský, 
Csonka, Červíček, Izera.

Přesto, že mužstvo nehraje 
v optimální sestavě, kosí ho 
řada zranění a velká nemocnost, 
odehráli hokejbalisté už druhé 
nešťastné utkání na půdě sou-
peře. Zatímco minulý týden je 
zradil povrch v Plzni, tentokrát 
to byli podivní rozhodčí. Jejich 
posuzování faulů ve vyrovnaném 
utkání je oním závažím na mis-
ce vah, které nakonec rozhoduje 

o tom, kdo si odveze tři body. Je 
to škoda, protože Louny patří 
výkonnostně určitě do špičky 
soutěže. 

Hosté vedli ve druhé třetině již 
0:2, když se začaly dít zmiňova-
né věci s rozhodčími. To vedlo 
ještě v průběhu druhé třetiny 
k vyrovnání skóre, aby se v zá-
věrečné bojovalo o vítězství. 
Rozhodující pro vývoj utkání 

asi bylo vyloučení Derflera do 
konce zápasu, který řekl roz-
hodčím popravdě, co si myslí 
o jejich rozhodování. 

Branky Loun: Schoř, Svato-
polský

Sestava Loun: Heller- Szakal, 
Derfler, Hořák, Fišer- Stádník, 
Ditrich, Szabó, Svatopolský Ja-
neček, Schoř, trenér Tengler

Příští utkání sehrají hokejba-
listé SHK SEKO Louny doma 
s celkem HBC Plzeň-Litice 
v neděli 4. listopadu, tentokrát 
však až od 14.00 hodin.

Sobota dne 3. listopadu, úřední 
začátek ve 14:00 hod.
n I.A třída: Domoušice – Horní 
Jiřetín
n I.B třída: Louny B – Žatec B, 
Postoloprty – Strupčice, Podbo-
řany – SKP Kadaň
n OP: Vel.Černoc – Výškov, 
Kryry – Blatno, Sedčice – Kr. 
Dvůr, Cítoliby – Černčice, Slavě-
tín – Chlumčany, Peruc – Země-
chy, Hříškov – Lenešice.
n III. třída: Petrohrad - Hluba-
ny
Neděle dne 4. listopadu, úřední 
začátek ve 14:00 hod.
n ČFL: Chmel Blšany – FK 
Mladá Boleslav B
n KP: Žatec - Litoměřice
n I.A třída: Černčice - Louny FO
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Velmi dobře v obraně zahrál Vašek Kotěšovec a dokázal 
i vystřelit.

Házenkáři postupují 
v Českém poháru

Lokomotiva Louny – SK Praha 4 29:26 (15:15)
LOUNY (jt) - Los druhého kola českého poháru v házené určil 
lounským házenkářům celek, který je stejně, jako oni na druhém 
místě II. Ligy, skupiny jihozápad – SK Praha 4.
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Blšany o desíti vybojovaly bod 
v předposlední minutě

FK Náchod-Deštné - FK Chmel Blšany 1:1 (1:0)
NÁCHOD-DEŠTNÉ (jt) - Domácí brali utkání jako povinné a ne-
pochybovali o tom, že tři body zůstanou doma. Jenže se přepočí-
tali. Hraje se 90 minut a tak byli fanoušci rozčarováni, když jejich 
tým porazil poslední celek tabulky, a to hrál jen o deseti.

Ani tato šance lounského Hasila neznamenala branku.

Vítězná utkání Loun, Tuchořic 
a Dobroměřic

FK Louny - FK Ledvice 1:0 (0:0) n Tuchořice - Domoušice 5:1 (4:0)
n Dobroměřice - Sokol Březno 3:0 (1:0) n Sokol Horní Jiřetín - SK Černčice 3:1 (0:1)
LOUNY (lš, mm) - V derby vyhrály Tuchořice vysoko nad Domou-
šicemi a také Louny konečně po třech kolech zvítězily. Tři body 
získaly i Dobroměřice, jež hladce přehrály Březno. 

Nešťastná prohra ve vyrovnaném 
utkání v Děčíně

HBC Bazzy Děčín – SHK SEKO Louny 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
DĚČÍN (nt) - Velmi dobrý výkon hokejbalistů Loun ve vyrov-

naném utkání s nepřízní rozhodčích k hostujícímu mužstvu, tak 
by se dalo charakterizovat utkání s druhým týmem tabulky 2. 
Národní hokejbalové ligy. 

Slovan vysoko zvítězil, Petrlík 
vstřelil hattrick 

HC Slovan Louny – HC Farmáři Trstěnice 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
LOUNY (lš, ls) – Hosté přijeli jako mužstvo, které dosud nezís-
kalo v KP ani bod. Proto nebylo pochyb o tom, že domácí chtějí 
vyhrát a vylepšit si skóre.
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