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kam v okrese na fotbal
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Již v 11. minutě se prosadil 
Bednář po rohovém kopu Kali-
vody. Ještě před tím si ale hosté 
vytvořili dvě tutovky, vyšla až 
ta třetí. Od začátku utkání bylo 
vidět, kdo je v tabulce poslední 
a také proč. Výjimkou byla 20. 
minuta utkání, kdy zaspala 
obrana Loun a domácí se mohli 
radovat z vyrovnání. Bohužel pro 
ně, důležitý moment nezvládl 
Dubecký. Za deset minut přišla 
vizitka Hasila, který se konečně 
prosadil a hlavou zvýšil na 2:0. 
Těsně před odchodem do kabin 
vyslal pěknou střelu Domecký, ta 
ale skončila na tyči. Za svoji ak-
tivitu si Louny vedení zasloužily. 

Ve druhém poločase Louny spí-
še nechali hrát soupeře. Hrálo se 

v polovině hřiště a jednotlivé akce 
končily na hranicí velkého vápna. 
V 54. minutě po hrubce obrany 
Loun byl nařízen pokutový kop, 
který proměnil Eymann. Než se 
ale domácí dostali k dalším mož-
nostem, uhasil jejich šance na 
bod Střelec, který tečoval střelu 
Bohaty a opět posunul skóre na 
rozdíl dvou branek.  Tři minuty 
před koncem utkání byla naříze-
na penalta i proti domácím, ale 
brankář Špacír výborně zasáhl 
a Hasilovu penaltu kryl. 

V dalších zápasech 1.A třídy 
překvapily Tuchořice. V Březně 
vyhrály 3:0.  Hosté hráli hodně 
aktivně a vytvářeli si šance. 
Hned třetí využil Jarolím, když 
se vyplatilo útočné napadaní 

soupeře. Za další čtyři minuty 
zvýšil Plánič ka pěknou střelou 
k tyči. Domácí byli vývojem 
utkání zaskočeni a do poločasu 
se nevzpamatovali. Ve druhé 
půli hráli hosté více do obrany 
a těžili z rychlých protiútoků. 

Jeden z nich proměnil Plánička, 
zvyšoval na 0:2.

Tuchořice se tak konečně od-
poutaly od předposledního místa 
a stlačily pod sebe ještě Jirkov. 

Dobroměřice se vítězstvím nad 
Jirkovem, bylo to jejich šesté v řa-
dě, posunuly na 4. místo tabul-
ky. Rozhodující moment přišel 
půlhodiny před koncem utkání, 
kdy si Hendrych zpracoval těžký 
míč a rozhodl parádní střelou 
o bodech. 

Domoušice držely krok do po-
ločasu, když hrály 1:1. Po změně 
stran ale přišla další hrubka 
a hosté zvýšili na 2:1. Vedení 
do konce již udrželi, když si do-
mácí vypracovali příležitosti, ale 
nedokázali je proměnit. Pád Do-
moušic je asi větší, než si mohli 
představit i ti největší pesimisté.

Zápas otevřela již ve 4. minutě 
chyba domácího Aleše Sadílka, 
kterou hostující hráči bleskově 
potrestali a šli hned v úvodu 
utkání do vedení 0:1.  Domácí 
se po tlaku dočkali zaslouženého 
vyrovnání ve 37. minutě, Zdeněk 
Maurer byl faulován v pokuto-
vém území, kapitán Jiří Minařík 
spolehlivě proměnil penaltu. Ta 
měla dohru v podání hostující-
ho kapitána Laibla, který udeřil 
pěstí do obličeje Vojtěcha Špani-
hela  za což si vysloužil červenou 
kartu.  Běžela 65. minuta, domácí 
ztratili balón v půli hřiště a hosté 

z rychlého brejku podruhé udeřili 
1:2. V 70. minutě mohlo být pro 
domácí ještě hůře, po další chy-
bě ve středu hřiště šli hosté sami 
na Luboše Petříka, ten však své 
mužstvo podržel.

Samotný závěr utkání přinesl 
další dvě červené karty, jako 
první opouštěl hřiště v 85. minutě 
po druhé žluté kartě lounský ka-
pitán Jiří Minařík a v 88. minutě 
jej následoval druhý žatecký hráč, 
který stejně jako jeho spoluhráč 
v prvním poločase udeřil pěstí 
do obličeje tentokrát střídajícího 
Milana Pšigrockého. 

Do sestavy domácích se sice 
vrátili Krejčík, Břečka, Klasna 
a Podroužek, ale jiné hráče zákla-
du zase trenér Štefko postrádal. 
Po opatrném začátku a nepřes-
nostech na obou stranách přele-
těla nad hřištěm jako bombardér 
labuť a při druhém náletu dosedla 
na hrací plochu a musela být vy-
kázána ze hřiště. To bylo jediné, 
co diváky pobavilo. 

Ve 13. minutě byl před poku-
tovým územím faulován Břečka. 
Přímý kop Wilfrida z 25 metrů 
měl správný směr, ale scházela 
mu razance a tak si s ním brankář 
Ehrenberger poradil. O 2 minuty 
později vystihli hosté rozehrávku 
Bednáře, rychle zaútočili do ote-
vřené obrany a následný centr 
před branku zasáhl Čonka tak 
nešťastně, že vysoký míč zapada-
jící do šibenice musel Zacharda 
vytěsnit na roh. Ve 27. minutě 
Bednář neodhadl dlouhý míč, 
podskočil jej a přihrál soupeři, 
ten jej rychle posunul za obranu, 
ale následná střela šla vysoko nad 
domácí svatyni. Ve 37. minutě se 
probíjel podle lajny Wilfrid, ustál 
2 fauly soupeře, přihrál Krejčíko-

vi, ten posunul do pokutového 
území na Rulfa, ale ten si míč 
špatně zpracoval a následný centr 
zlikvidovala hostující obrana. Su-
perhrubku vyrobil v první minutě 
nastavení ve vlastním pokutovém 
území Heinc. Soupeř mu vypíchl 
míč a následný centr neudržel 
vybíhající Zacharda. Poté vleže 
fauloval hostujícího hráče. Naří-
zenou penaltu proměnil Sedláček 
ve vedoucí branku - 0:1.

Do 2. poločasu nemohl pro 

obnovené zranění zad nastoupit 
Klasna a tak jej nahradil Pod-
roužek. Největší šanci srovnat 
stav měli domácí v 65. minutě, 
kdy po kombinaci na jeden do-
tek mezi Čonkou a Gedeonem se 
míč dostal k Břečkovi, který z 18 
metrů vystřelil a tečovaný míč 
prudce padal do šibenice mlado-
boleslavské branky. Bravurním 
zákrokem jej Ehrenberger vyra-
zil na roh. V 75. minutě ztratil 
míč při rozehrávce na pravé 
straně Bednář, soupeř rychle 
zaútočil do otevřené obrany, kde 
netaktickým vyběhnutím Čonka 
uvolnil hostujícího Schuberta, 

který následnou přihrávku po 
zpracování uklidil k tyči, 0:2. 

V 83. minutě se nedohodli Váv-
ra s Čonkou a brankářem Zachar-
dou, míč propadl do pokutového 
území, kde se k němu lehce dostal 
Nečas a střelou zblízka pod břev-
no dal třetí branku hostů. V 85. 
minutě se pro změnu nedohodli 
při hlavičkovém souboji Bednář 
s Heincem, míč opět propadl, 
ale následnou šanci zlikvidoval 
včasným vyběhnutím Zacharda. 
V 87.minutě se totéž opakuje na 
levé straně a Zacharda opět za-
chránil. V 90. minutě dostal míč 
do běhu v pokutovém území Čon-
ka, centroval před branku, ovšem 
Ehrenberger míč stačil v pádu vy-
razit, ten se dostal na zadní tyči 
k Rulfovi, ale jeho tvrdou střelu 
stačili hosté zablokovat. V 91. 
minutě předvedli hosté opět rych-
lý útok až do pokutového území 
domácích, naštěstí se střela 
sklouzla po břevně ven. Poslední 
šanci si vytvořili domácí, kdy po 
Gedeonově přímém kopu se od-
ražený míč dostal k Heincovi, ale 
ten jej z 15 metrů poslal z voleje 
mimo branku.

Fakta o utkání: BRANKY: 45. 
Sedláček (pen), 75. Schubert, 83. 
Nečas. ROZHODČÍ: Vnuk – Ko-
val, Svoboda. ŽK: Čonka. 

Začátek zápasu se lépe vydařil 
domácím a lounští hráči až do 12. 
minuty dotahovali náskok Liber-
ce. Od této minuty ale šňůrou 
8 branek soupeři odskočili a šli 
zcela jednoznačně za vítězstvím 
v tomto zápase.V brance chy-
tal velice dobře Dedera, který 
chytil 2 sedmičky a velmi dobře 
fungovala i celá obrana. Pokyny 
do druhého poločasu zněly jasně 
- nepolevit v nastaveném tempu 

a zvítězit co nejvyšším rozdílem 
branek. 

Prvních 12 minut ve druhém 
poločase předvedli lounští hráči 
házenkářský koncert. Výborné 
nahrávky Tancoše a Hanuse na 
pivoty Koťešovce a Knoblocha, 
střelba křídel Sochora a Brecka, 
výborná hra Zmatlíka a Bittne-
ra, to vše znamenalo, že loun-
ští hráči nastříleli v této sérii 
domácím 8 branek a hrála se 

výborná házená. Ve zbytku zá-
pasu si v lounském týmu zahráli 
i všichni hráči z lavičky a Liberci 
se v přesilové hře podařilo snížit 
brankový rozdíl ve skóre.

V sobotu 10. listopadu je na 
programu od 12 hodin utkání 
mužů, soupeřem je Jablonec nad 
Nisou. Od 14:30 hodin hraje star-
ší dorost s Libicemi. V 17 hodin 
mladší dorost 1. ligu s Jičínem.

Sestava a branky: Dedera, Ker-
ner, Weber, Bitner 2 , Zmatlík 1, 
Kotěšovec V.3, Kotěšovec M., Brecko 
8, Sochor 8, Gruncl, Dedera, Tancoš 
3, Hudek, Knobloch 2, Hanus 5.   

Úvodní třetina zápasu byla ve 
znamení nevyužitých přesilovek 
na obou stranách. Mírná převa-
ha domácích byla korunována 
několika nevyžitými šancemi. 
Dvě tutovky spálil Lukáš Vaic, 
kterého přesnými přihrávkami 
vyslal do sóla obránce Trefný, 

pak Gebelt pouze vyprášil bran-
kářovy betony.

V úvodu druhé části Slovan 
ubránil další oslabení a poté stře-
leckou nemohoucnost korunoval 
junior Vojtěchovský, který sám 
před brankářem pálil snad dva 
metry vedle. Nakonec se hrstka 

domácích příznivců branky do-
čkala. Další mladík v lounském 
týmu obránce Princ si počínal 
při přesilovce ve 25. minutě na 
modré čáře zkušeně. Našel nekry-
tého střelce Petrlíka, pro kterého 
nebyl problém usměrnit puk do 
odkryté branky. Stejný autor se 
zapsal do střeleckého zápisu i ve 
28. minutě, kdy opět při početní 
výhodě zužitkoval přihrávku Ště-
pána. Šanci na snížení pak měli 
v početní výhodě i hosté. Ovšem 
v brance čaroval Groh a nakonec 
byli rádi, že neproměnil svůj bla-
fák Petrlík. Hosté se snížení nako-
nec dočkali v době, kdy už hráli 
domácí v plném počtu. Gólová 
odpověď přišla brzy, když stře-
lou bez přípravy propálil Štěpán 
brankářovy betony. Ve 38. minutě 
konečně vyšel na třetí pokus únik 
Lukáši Vaicovi a tak se do posled-
ní třetiny nastupovalo za jasného 
vedení 4:1. 

Domácí naskočili na led spoko-

jeni s dostatečným náskokem a to 
se jim nevyplatilo. Ve 44. minutě 
dvakrát v rozmezí 12 sekund 
inkasovali. Za další 4 minuty 
hosté gólově trestali chybnou 
rozehrávku lounské obrany a bylo 
vyrovnáno.

Plný bodový zisk musel na-
konec zajistit necelé 4 minuty 
před koncem zápasu kapitán F. 
Červíček. Přesilovková střela od 
modré skončila tečovaná popáté 
v hostující brance. Závěr zápasu 
ještě zdramatizovalo Štěpánovo 
vyloučení a následná power play 
hostů. A v posledních sekundách 
pobavila diváky i šarvátka dvou 
dvacítek na dresu Červíčka a hos-
tujícího Kopsteina. Z té si oba 
aktéři v poslední sekundě zápasu 
odnesli do kabin  dvouminutové 
tresty a lounští hokejisté pak za-
sloužené dva body.

Branky domácích: 24. a 28. 
Petrlík, 34. Štěpán, 38. L.Vaic, 
57. F. Červíček.

Soupeř přitom nebyl tak slabý, 
jak by napovídal výsledek, ale 
spolehlivá obrana v čele s bran-
kářem Hellerem je k ničemu 
vážnějšímu ve svém obranném 
pásmu nepustila. Když se k to-
mu přidala i dobrá rozehrávka, 
byla to voda na mlýn brejkovým 
lounským hráčům, kteří často 
pořádně Liticím motali hlavu. 
Nejlépe se v tomto směru uplat-
nil Jakub Schoř, který se tak 
dostal s třemi brankami a třemi 

asistencemi do čela kanadského 
bodování 2.Národní hokejbalové 
ligy. Bylo by pěkné, kdyby svoji 
dobrou formu potvrdili hokej-
balisté Loun i tuto neděli v Ústí 
proti místní Elbě.

Branky Loun: 3x Schoř, 2x 
Svatopolský, Ditrich, 1x Minařík. 
Sestava Loun: Heller - Szakal, 
Svoboda, Dlouhý, Fišer, Hořák 
– Stádník, Ditrich, Janeček, Mi-
nařík, Svatopolský, Schoř, Szabo. 
Trenér Tengler.                                  

Sobota dne 10. listopadu, úřed-
ní začátek ve 14:00 hod.
n I.A třída: Dobroměřice 
– Spořice, Tuchořice – Jirkov
n OP: Lenešice – Vel. Černoc, 
Zeměchy – Hříškov, Chlumčany 
– Peruc, Kr. Dvůr – Cítoliby, 
Blatno - Sedčice
Neděle dne 11. listopadu, úřední 
začátek ve 14:00 hod.
n I.A třída: Louny – Domouši-
ce
n I.B třída: Žatec B – Obrnice, 
hř. Libočany
n OP: Černčice B – Slavětín, 
Výškov- Kryry

Povinná výhra v Liberci pojistila druhou příčku
Handball Liberec – Lokomotiva Louny 24:32 (11:17)

LIBEREC (jbr) - V 8. kole 2 ligy mužů zajížděli lounští házenkáři  
k soupeři do Liberce s úkolem přivézt 2 body. Liberec se snažil 
na poslední chvíli přehodit čas začátku zápasu na dopoledne, ale 
nakonec se utkání hrálo od 15 hodin podle původního plánu. 
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Slovan v dramatickém závěru přehrál Ostrovany, 
od modré rozhodl kapitán Červíček

HC Slovan Louny – Mattoni Ostrov nad Ohří  5:4 (0:0, 4:1, 1:3)
LOUNY (lš, ls) - Posledním neznámým soupeřem ze západočes-
kého regionu před odvetnými zápasy hokejového přeboru byli pro 
lounský Slovan hokejisté celku Mattoni Ostrov nad Ohří.  

Puk je podruhé za zády Groha a lounský Perlík se raduje.

Derby pro Louny. Dobroměřice vyhrály v Jirkově a jsou na 4. místě
SK Černčice – FK Louny 1:3 (0:2) n Jirkov – Dobroměřice 0:1 (0:0) n Březno – Tuchořice 0:3 (0:2) n Domoušice – Horní Jiřetín 1:2 (1:1)
ČERNČICE (lš) – Ve 12. kole se hrálo tradiční derby mezi celky 
Loun a Černčic. 

Útočícího Karla Hasila ne-
zastavil ani všudypřítomný 
Jakub Novotný.
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Nic jiného, než prohru si Blšany nezasloužily
FK Chmel Blšany – FK Mladá Boleslav „B“ 0:3 (0:1)

BLŠANY (jt) - Chmel nepotvrdil bod z Náchodu a doma zaslou-
ženě prohrál s rezervou Mladé Boleslavi 0:3. Hrstka prokřehlých 
nejvěrnějších fanoušků trpících na tribuně tak opět odcházela bez 
radosti ze vstřelené branky.

Patrik Gedeon patřil v neděli k ústředním postavám Blšan.
 F

O
TO

 J
A

R
O

S
LA

V
 T

O
Š

N
E

R

Brankové hody okořenil 
hattrick Schoře

SHK SEKO Louny – TJ Plzeň-Litice 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)
LOUNY (nt) - Jednoznačným vítězstvím potvrdili hokejbalisté 
SHK dobrou formu z předchozích utkání. Po vzájemném oťu-
kávání v začátku zápasu převzali domácí postupně iniciativu 
do svých rukou a po celé utkání ji již soupeři z Plzně nepředali 
a oplatili mu tak porážku z domácího prostředí.

Svatopolský se probíjel k brance Litic a pálil ze všech pozic.

Derby Loun a Žatce 
s červenými kartami 

FK Louny B - FK Slavoj Žatec B 1:2 (1:1) 
LOUNY (jv) – Sobotní derby mezi B-týmy Loun a Žatce přineslo 
tři branky a stejný počet červených karet. Na domácí straně utkání 
nedohrál autor jediné branky, kapitán Jiří Minařík; oba žatečtí 
hráči byli vyloučeni za udeření protihráče pěstí do obličeje!

Tatran ZKZ Podbořany - SKP Kadaň 1:1 (1:1)
PODBOŘANY (jt) - Nešťastné 

utkání sehráli doma Podbořany. 
V prvním poločase se hrál solidní 
fotbal, Tatran šel do vedení v 18. 
minutě po krásné střele Edla. Ka-
daň snadno vyrovnala. Domácí 
obránce Baša se nechal lehce 
oběhnout útočníkem hostů, kte-

rý se dostal do pokutového území 
až u brankové čáry. Zašlápl míč, 
otočil se a při cestě ven z vápna 
byl doslova sestřelen vracejícím 
se Bašou. Pokutový kop promě-
nil brankář hostů Strádal na 1:1 
a jak se nakonec ukázalo, byl to 
konečný výsledek.


