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šachy

Šikovní psové si zasportovali... O uplynulém 
víkendu se ve sportovní hale v Lounech konal V. ročník  halové 
soutěže Agility. Do Loun se sjelo dohromady 93 pejsků. K nej-
úspěšnějším lounským borcům patří Kamil Heller,  který se 
svou sheltií  získal druhé místo ve zkoušce I. kategorie, jako 3. 
nejlepší obstál ve zkoušce I. kategorie open Jiří Balon s malým 
kníračem.  „Soutěžícím se v Lounech líbilo, ve sportovní hale 
k nám byli vstřícní. Doufáme, že se nám soutěž podaří uskutečnit 
i v příštím roce,“  uvedla Vlaďka Komůrková z Kynologického 
klubu Louny. (jt)
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Šachové soutěže pokračovaly 
prvními letošními zápasy Kraj-
ského přeboru III. třídy. V této 
soutěži jsou dvě družstva ŠK 
UNION Louny – „C“ a „D“. 

V domácím prostředí hrál se-
niorský celek „D“ proti TJ Sokol 
Údlice „D“. Lounští nastoupili 
v sestavě Brázda, Zrzavý, Raš-
ka, Fedor a Jedlička a zvítězili 
celkově až po šesti hodinách hry 
3,5:1,5 bodu. Toto vítězství jim 
udržuje minimálně průběžné 3. 
místo a kontakt s čelem tabulky.

ŠK UNION Louny „C“ jel ke 
svému utkání do Mostu. V sesta-
vě Vostřel, Novák Petr, Protiva, 
Šmatlák a Mach porazili Šachový 
klub Most „G“ 4:1 bodu.

Příští neděli pokračují soutěže 
– jak II. liga (ŠK UNION Louny 
„A“ – Bonex Teplice), tak Krajský 
přebor II. třídy (Merkur Kadaň 
„A“ – ŠK UNION Louny „B“). Již 
v sobotu se ale předehrává místní 
derby mezi ŠK UNION „C“ proti 
ŠK UNION „D“.

Ladislav Jarina
Šachový klub UNION Louny

Závodu se mělo zúčastnit také 
deset juniorů. Nakonec se jich 
ale spolu s muži na okruh v délce 
2650 m, který se jel 10x, vydalo 
pouze devět včetně lounských 
Jana Wolfa a Ladislava Kopce. 
Tím desátým měl být rovněž re-
prezentant Stadionu Louny Marek 
Farkaš, ale ten nakonec do závodu 
nenastoupil. Na startu chyběl také 
podbořanský Kamil Ausbuher, 
kterého nepustila angína. 

Trať byla po nočním lijáku 
rozmočená a dost těžká. Vedoucí 
závodník poháru, Zdeněk Mlynář 
se propadl do druhé desítky a čelo 
ovládli jezdci jinak startující v za-

hraničí. Petr Dlask, jenž si nakonec 
dojel pro svůj pátý titul, jeho stá-
jový kolega Štybar a třetí Šimůnek 
junior, kterého jsme mohli vidět na 
podbořanské trati, kterou jedinou 
jako domácí absolvoval. 

Poměrně dobře se dařilo od-
chovanci Stadionu Louny Janu 
Chrobákovi, hájícímu barvy John-
son Controls AŠ MB. Ten si dojel 
pro 9. místo se ztrátou 4,5 minuty 
na vítěze. Jako celkově 11. projel 
cílem u nás dobře známý nejlepší 
z juniorů Jiří Polnický. Lounský 
Wolf byl mezi juniory se ztrátou 
jednoho okruhu sedmý a Kopec 
osmý, když ztratil okruhy dva.

n JAZZMANI ŹATEC – TJ LO-
KOMOTIVA LOUNY 3:2 (1:2; 1:0; 
1:0)

Okresní derby začalo lépe pro 
lounskou Lokomotivu, která se 
ujala vedení už v 1. minutě a byla 
na hřišti jasně lepším týmem. Ke 
konci první třetiny byl vyloučen 
lounský Kejík a Žatec této šance 
dokázal využít. Krátce poté byl za 
stejný faul vyloučen i hráč Jazzma-
nů a Bartoš střelou z brankoviště 
dostal Louny do vedení. Během 
druhé třetiny dokázali Žatečtí 
vyrovnat a Lokomotiva nedoká-
zala proměnit ani jednu ze svého 
ne mála šancí. Třetí třetinu začali 
lépe Jazzmani, kteří hned dostali 
Lokomotivu pod tlak, ale své šance 

také promarnili. Vše už směřova-
lo k nájezdům. Jenomže necelé 
dvě minuty před koncem dostaly 
Louny nešťastnou branku, která by 
mohla dostat hodnocení „borec na 
konec“ (lounský obránce tečoval 
střelu na břevno, a ta se pak od 
brankářovy masky odrazila zpět 
za brankovou čáru), a tak podlehly 
Jazzmanům 3:2.

Branky (asistence) – 13. Mojžíš 
(Vít); 18. Čormák (Vít); 44. Vít - 
1. Paseka; 15. Bartoš (Semrád V.), 
Vyloučení:  4:4 Využití: 1:1

n USK SLAVIE ÚSTÍ – TJ LO-
KOMOTIVA LOUNY 4:1 (2:0; 0:1; 
2:0)

Druhým soupeřem Lokomoti-

vy byl tým USK Slavie Ústí n/L. 
Jestliže byly Louny v prvním 
utkání aktivnější než protiv-
ník, tak v tomto to bylo přímo 
naopak. Ústí hned od úvodu 
přehrávalo Lokomotivu, která 
se pořád ne a ne rozehrát. Slavie 
toho dokázala využít a postupně 
lounské rozebírala. Jenom díky 
nepřesnostem ústeckých pro-
hrávali Lounští po první třetině 
pouze 2:0. Během druhé třetiny 
Lokomotiva pomalu srovnala 
tempo a dokázala snížit, ale to 
bylo jediné na co se hosté během 
celého utkání zmohli. Na začátku 
třetí třetiny dokázala Slavie ještě 
vstřelit branku, a tak zbytek zápa-
su dohrávala v poklidu a došla si 
pro zasloužené vítězství 4:1.

Branky (asistence)  – 19. 
Svoboda (Bartoš) - nečitelný 
zápis soupeře. Vyloučení: 2:5 
Využití: 0

Okresní fotbalový 
přeborník již v plné 
přípravě

POSTOLOPRTY / LOUNY 
(lš, mm) – Okresní fotbalový 
přeborník FK Postoloprty zahájil 
přípravu na druhou část sezóny 
v uplynulém víkendu. Do další 
části sezóny nepředpokládají 
žádné posily, budou se snažit 
hrát se svými odchovanci a sou-
časným kádrem. 

V dalším víkendu se plánuje 
již první přípravné utkání a 21. 
ledna by mělo mužstvo odjet na 
soustředění do Nové Vsi u Přim-
dy. Po návratu ze soustředění 
budou hrát na turnaji v Líšťanech 
a současně budou hrát přípravná 
utkání v domácím prostředí, čímž 
vyvrcholí příprava na jarní část se-
zóny 2007.

Mezi obránci jsou nejlepšími 
hráči Trefný s 14 kladnými body, 
na druhém místě je Kopecký s 12 
kladnými body a na třetím je Brož 
s 10 body. Nejméně se v obraně 
daří Svobodovi, který má naopak 
na svém kontě –4 body.

Štěpán ve 12 utkáních vstřelil 
10 branek a na 4 nahrával. Se 16 
body je těsně na druhém místě 
mezi útočníky Gebelt, když ve 13 
utkáních 7x skóroval a 4x asisto-
val. Na třetím místě je Červíček se 
13 body, z 12 utkání. To znamená, 
že v každém utkání, v kterém hrál, 
získal minimálně bod. Mimo to 
ještě vede jako trenér mužstvo 
6. tříd.

Nejméně se v útoku daří Len-
kvikovi, který nastoupil ve 13 

utkáních. 3 branky vstřelil a na tři 
nahrál. Přesto má –12 bodů. 

V sezóně nastoupili do branky 
tři brankáři. Nejvíce času v bran-
ce strávil Varchola, který odchytal 
v 9 utkáních 492 minut a inkasoval 
49x.  Průměr na utkání je tak 5,44 
branky s úspěšností 80%. V 6 
utkáních hájil branku Slovanu 
Turza, který odchytal 288 minut 
a 26x inkasoval. Průměr na zápas 
má 4,33 a úspěšnost 79%. Pouze 
jedno utkání a tedy 60 minut od-
chytal Heller. Inkasoval 5 branek 
s úspěšností 83,3%.

Soutěž KP vede HC Roudnice, 
která dosud neprohrála, pouze jed-
nou remízovala. Má skóre 127:22 
a je hlavním favoritem na postup 
do II. ligy.

Žáci a učitelé se utkali 
v sálové kopané 

POSTOLOPRTY (kf) – Pře-
devším dobrá nálada byla hlavní 
devizou předvánočního turnaje 
v sálové kopané, který se odehrál 
v pátek 22. prosince 2006 v tělo-
cvičně ZŠ Postoloprty na Draguši. 
Síly mezi sebou změřily týmy žáků 
6.-7. ročníku, 8. ročníku, 9. roční-
ku, tým dívek a tým učitelů, kterým 
se nakonec podařilo zvítězit, ačko-
liv ani jedno utkání nemohli učitelé 
označit za předem vyhrané. 

Organizaci měl na starosti 
pan učitel Hubert, o ceny se 
postarali sami účastníci turnaje, 
o bouřlivou kulisu spolužáci, 
kteří jistě chtěli vidět učitele 
„na lopatkách“ - snad příště.
Za vítězným družstvem ve slože-
ní Mgr. Syrovátko, Mgr. Folber, 
Mgr. Deme, Petr Bernard, Vlas-
timil Hubert a Jaroslav Sládek 
skončili kluci z 9. ročníku, na 3. 
místě tým hochů z 8. tříd. Dívky 
bojovaly, ovšem stačilo to „jen“ na 
5. místo, čtvrté skončilo společné 
družstvo 6.-7. ročníku. 

V sobotu 6. ledna byla zahájena 
zimní liga dorostu  KJZ CUP 
a v neděli žákovský turnaj SIT-
TECH CUP 2007. Turnaje jsou 
první na umělé trávě, která je jediná 
v okrese Louny. Umělý trávník za 
více než 10 milionů korun nahradil 
na městském stadionu škváru. Pět 
a půl milionu dostali fotbalisté od 
ministerstva školství, zbytek za-
platilo město. Hřiště fotbalistům 
slavnostně předal starosta Loun 
Jan Kerner. V dnešní době si lze 
jen těžko představit, že by kva-
litní příprava na jarní část sezóny 
probíhala jinak než na umělé trávě. 
V Lounech je položena umělá tráva 
třetí generace.

Zimní liga dorostu pod názvem 
KJZ CUP zahájila v sobotu a první 
branku, která padla při oficiálním 

utkání, vstřelil hráč Baloun z muž-
stva Chmel Blšany, které porazilo 
Chomutov 3:1 (1:0). Chomutov 
podal v tomto utkání slabý vý-
kon, naopak Blšany předvedly 
výkon plný chuti do hry a tři pěk-
né branky. Celkem hraje na turnaji 
sedm mužstev. 

Ve druhém střetnutí nastoupily 
od 11 hodin Louny proti Mostu 
a ukázaly, že domácí trávník jim 
„sluší“. Vyhrály rovněž poměrem 
3:1, když v poločase vedly 2:1. Po-
sledním utkáním dne bylo střetnutí 
Strupčice – Brozany 4:2 (2:2). Ve 
druhém kole vstoupí do hry ještě 
Údlice. Program 2. kola 13. ledna 
2007: od 9 hodin Strupčice – Blša-
ny, od 11 hodin Brozany – Údlice 
a od 13 hodin hostí Louny celek 
Chomutova.

V neděli byl rozehrán druhý 
turnaj, žákovská liga, v které 
hraje šest celků. Mimo okresních 
FK Louny, Chmel Blšany a Žatce 
uvidí příznivci kopané také celky 
Bíliny, FŠ Most a Brozan.

V 1. kole porazila FŠ Most celek 
Žatce vysoko 4:0, Louny přehrály 
Brozany 2:0 a Blšany remízovaly 
s Bílinou 3:3, když neudržely 
vedení 2:0 z prvního poločasu. 
O vítězství přišly Blšany brankou 
v nastaveném čase.

14. ledna 2007 se bude hrát 2. 
kolo turnaje, kdy od 9 hodin na-
stoupí FŠ Most proti Bílině, od 10:
30 předvedou své umění žáci Loun 
v derby se Žatcem a od 12 hodin 
Blšany vyzvou Brozany.

Muži FK Louny pokračují 
v zimní přípravě a blíží se období, 
kdy opět začnou hrát přípravná 
utkání. To první sehrají již 14. 
ledna od 13:30 hodin, kdy na-
stoupí proti sobě A mužstvo a B 
mužstvo. V dalším týdnu 21. 
ledna vyzvou Louny k příprav-
nému utkání Křešice, účastníka 
1. B třídy.

Misogi, obřad vyhánění duchů... Koncem roku 
2006 uskutečnil Karate klub Louny tradiční očistný obřad těla 
i ducha. Misogi je závěrečný trénink na konci roku, ve kterém 
si každý vyzkouší své dosavadní výsledky v cestě karate-do. Jde 
o tvrdý trénink, na kterém každý přemáhá sám sebe a snaží se 
zacvičit co nejlépe a nejpřesněji. Samozřejmě nejenom na misogi 
cvičíme a snažíme se, ale hlavně v našich celoročních trénincích. 
Na stodvacetiminutovém tréninku se nás sešlo na 80 členů. Tré-
ninky byli rozdělené dle věku a technických stupňů. Na misogi se 
celkem odcvičilo na 1500 technik, které provázelo také posilování 
v podobě kliků. Všichni úspěšně vydrželi až do konce. Následoval 
dobrý pocit z vydařeného tréninku a těšení se na další tréninky v du-
chu karate v novém roce 2007.  (Jan Steklý, šéftrenér)

PLZEŇ (jk) - O víkendu 15.-
17. prosince 2006 se Tomáš 
Plevko zúčastnil Mistrovství ČR 
dorostu. Na závody odjížděl s 
medailovými ambicemi, ale bohu-
žel celou jeho celoroční přípravu 
zhatila nemoc. V pátek plaval 50m 
volným způsobem, kde měl sice 
přihlášený druhý nejlepší čas, 
ale vzhledem k jeho zdravotní 

indispozici se umístil sice na 
pěkném, ale pro něho nezvyklém 
8. místě. V neděli Tomáš ještě 
plaval 100 m volným způsobem. 
Tento závod se mu ovšem vůbec 
nevydařil a skončil v něm až na 16. 
pozici. Nezbývá tedy než doufat, 
že na dalším, tentokrát letním 
mistrovství, zopakuje Tomáš svá 
medailová umístění.

Florbal: Muži A se stále trápí
MOST (vs, mch) – Ani v roce Jamese Bonda (2*007) se Lokomo-
tivě nedaří zlomit prokletí letošní sezóny. Když už lounští podají 
dobrý výkon, nedokáží jej brankově a hlavně bodově zužitkovat. 
Lounské mužské florbalové trápení tak tentokrát dostalo podobu 
prohry v derby se Žatcem 2:3 a s ústeckou Slávií 1:4.

Po slavnostním předání hřiště s umělou trávou se odehrálo utkání Drozan se Strupčicemi. 
Strupčice byly aktivnější, vstřelili první branku a nakonec i zaslouženě vyhrály.

Zimní  fotbalové turnaje pouze 
v Lounech?!
n Na umělé trávě byl zahájen první turnaj
LOUNY (lš) – V minulém roce byl kvůli velké zimě problém dohrát 
zimní fotbalové turnaje dospělých v okrese Louny. Pořadatelé se 
těžko vyrovnávali s velkými sněhovými příděly. V letošní zimě, kdy 
je počasí téměř jarní, se naopak téměř nikde nehraje. Pořadatelům 
chybí především finance a tak jedinou výjimkou je FK Louny, kde 
o víkendu byly zahájeny dva turnaje: dorostenecký a žákovský. 

Domácí mistrovství cyklokrosařů bez 
Ausbuhera. Chrobák v první desítce.
ČESKÁ LÍPA (jt) - V sobotu se za poměrně příznivého počasí 
– teplota 10˚, beze sněhu a ledu, jel poslední závod cyklokrosového 
seriálu Budvar cup, který byl zároveň mistrovstvím ČR kategorie 
Elite a U23. 

Slovan Louny v KP na 4. místě
n Po polovině sezóny je nejlépe hodnocen Štěpán
LOUNY (lš) – V KP mužů pro sezónu 2006 – 2007 je v polovině sou-
těže HC Slovan Louny na 4. místě. V sezóně dosud vyhrál 6 utkání, 
jednou remízoval a 7 utkání prohrál. Mužstvo má i pasivní skóre 
76:80. Nejlepším hráčem mužstva je Štěpán, který v hodnocení 
+/- získal 17 bodů. 

Zimní mistrovství ČR dorostu


