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šachy

Turnaje na umělce v plném proudu… O víkendu 
pokračovaly svými zápasy zimní turnaje na lounské umělé trávě. 
V sobotním dorosteneckém KJ2 Cupu nejdříve Blšany snadno pře-
hrály Strupčice 6:2 a v odpoledním utkání domácí Louny podlehly 
Chomutovu 2:3, když prohrávaly již 0:3.. Nedělní program patřil 
starším žákům a jejich SITECH CUPu. Jako první změřily síly Most 
a Bílina, s výsledkem  0:5. Poté Louny nedovolily Žatci prakticky 
nic a jasně vyhrály  7:0 (4:0) – foto z utkání. Den uzavřelo utkání 
Blšany – Brozany. Oba turnaje pokračují o víkendu 20. ledna od 9:
00 Blšany – Most, a od13:00  Brozany – Louny. V neděli pak v 10:
30 Louny – Most,  12:00  Blšany – Žatec.
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Základní škola Cítoliby
Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby

tel. 415 691 259
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
v pátek 19.ledna 2007 od 13 do 17 hodin
K zápisu si přineste občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte a případně návrh 

pedagogicko psychologické poradny pro odklad školní docházky.
Mimo obvyklé nabízíme:
Ø škola zdarma zajišťuje vybavení všech žáků školními potřebami
Ø školní družina od 7.00 do 17.00 hod, měsíční poplatek 50,- Kč
Ø všechny vzdělávací akce konané mimo školní budovu jsou  dotovány až do výše 50% školou
Ø letitá tradice v pořádání ozdravných pobytů pro žáky školy  s cenou do 1.000,- Kč za 9 dní 
Ø zřizovatel školy přispívá žákům 1. ročníku částkou 1.000,- Kč na nákup vybavení
Ø škola úzce spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem v Žatci a Pedagogicko psychologickou 

poradnou
Ø začátek a konec výuky je uzpůsoben tak, aby navazoval na autobusové spoje
Ø zájmové kroužky: počítačový v učebně s 10 PC, sborový zpěv, dramatický, výuka hry na flétnu, výtvarný, 

dopravní výchova, výchova ke zdraví, pěstitelský
ÚŘAD MĚSTYSE Cítoliby                                                                    Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka školy
www.obec-citoliby.cz

Ve druhé lize šachových družstev 
hostil v neděli UNION Louny „A“ 
tým Bonexu Teplice „A“. I když 
nejlepší lounský hráč Vlastimil 
Louček porazil na 1. šachovnici 
mezinárodního mistra Jindřicha 
Trapla, přesto hráči UNIONU to-
muto soupeři podlehli celkově 3:5 
bodům. Výsledky na jednotlivých 
šachovnicích: Louček – Trapl 1:
0, Mazánek  Hadraba remis, Švarc 
– Vaněk 0:1, Kolář – Sochor remis, 
Nudčenko – Kurka 1:0, Klakurka 
– Vrchotka 0:1, Volek – Král 0:1, 
Košťál – Seliger 0:1. 

Již v sobotu se předehrával 
zápas Krajského přeboru III. 
třídy mezi Unionem Louny „C“ 
a „D“. Seniorský celek „D“ zví-
tězil těsně 2:3 bodům. Výsledky: 
Vostřel – Brázda 0:1, Novák Petr 
– Zrzavý 0:1, Šmatlák – Raška 0:1, 
Novák Michal – Fedor 1:0, Mach 
– Jedlička 1:0.     Ladislav Jarina

Ze soupisky ubyla pětice fotba-
listů: Belaň, Bogdanov, Čonka, 
Štípek a Flaišman, kteří  zahájili 
přípravu se SIADem Most a rvou 
se tam o místo v sestavě. Zatím 
nepříliš úspěšně, hrají maximálně 
za juniorku. Pokud se do sestavy 
neprosadí, přesunou se s velkou 
pravděpodobností zpět do Blšan, 
aby hráli druhou ligu.

Na druhou stranu, má kouč 
Bičovský od pondělí k dispozici 
i nové tváře. Do branky přijde 
velká posila, zkušený 32letý 
gólman Martin Svoboda, který 
chytal první ligu v Mostě a už na 
konci devadesátých let v Hradci 
Králové. V Blšanech podepsal 
půroční hostování do konce 
sezony, jeho příchod je tak už 
hotovou věcí. O místo jedničky 

se popere s Filipem Radou. 
Nejsledovanější osobou na 

pondělním tréninku Blšanských 
byl asi obránce Jiří Novotný. Je to 
třináctinásobný mistr české ligy 
se Spartou, který odkopal 405 
prvoligových zápasů, dal v nich 
na obránce úctyhodných 31 bra-
nek a působil i v ruské lize. Zatím 
však jeho působení v Blšanech 
není jisté a pouze zde zahajuje 
přípravu. Jinak zůstává hráčem 
Mostu, hledá si nové angažmá 
a blšanskou nabídku zvažuje jako 
jednu z alternativ. Pokud však 
zůstane pro jaro, výrazně zvýší 
věkový průměr týmu (na jaře mu 
bude 37 let) a hlavně přinese do 
obrany tolik potřebné zkušenosti. 
Po půlročním hostování v Mostě se 
do Blšan vrací Jan Klasna, který se 

na podzim rozehrával po zranění 
v divizi. Teď se pokusí dostat do 
A-týmu trenéra Bičovského. Siad 
Most by měl podle plánu do Blšan 
dodat i nějaké další fotbalisty ze 
zahraničí, které by měl náš klub 
během zimy vyzkoušet.

Druhá liga zahajuje svou jarní 
část až za téměř dva měsíce. Do 
té doby odehraje Chmel spousty 
přípravných zápasů, během 
nichž bude opět vyzkoušeno 
mnoho dosavadních i nových 
fotbalistů. Prvním je v sobotu 20. 
ledna od 11 hod. zápas s prvoli-
govými Teplicemi v rámci turnaje 
Tipsport Cup v Mostě. Hned dru-
hý den, v neděli opět od 11 hod.se 
Chmel utká s SK Kladno. Kromě 
tohoto velmi kvalitně obsazeného 
turnaje čeká ještě Chmel dohrání 
turnaje na Vyšehradě a také značné 
množství individuálně sjednaných 
zápasů. 

Házenkářky Šroubárny 
Žatec postoupily do 
semifinále ČP

MÁLKOV - V sobotu 13.ledna 
se uskutečnilo ve sportovní hale 
v Málkově čtvrtfinále Čs. Poháru 
v národní házené. Žatecká děv-
čata mile překvapila a druhým 
místem si zajistila postup do 
semifinále. V průběhu turnaje 
sehrála následující utkání s tě-
mito výsledky:
n Šr.Žatec – Baník Most NH    
28:9    (13:5)

S vedoucím družstvem oblastní-
ho přeboru bylo od první minuty 
jasné, že se hraje o výši brankového 
rozdílu. Branky: Wüstová 13, Ple-
citá 8, Hokrová 5, Doskočilová 2.
n Šr.Žatec – SKNH Klášterec 
n.O.    15:11   (6:4)

Klášterec byl evidentně zaskočen 
zodpovědným a kolektivním výko-
nem Žatečanek. Ty v průběhu celé-
ho utkání neustále vedly a oplatily 
tak svým soupeřkám porážku z li-
gové soutěže. Branky: Wüstová 6, 
Plecitá 3, Doskočilová 6.
n Šr.Žatec – SK Chomutov NH  
„B“  20:7   (12:5)

Cíl byl jasný, porazit účastníka 
oblastního přeboru a zajistit si 
postup do dalšího kola Čs.pohá-
ru. Úkol byl jednoznačně splněn. 
Branky: Wüstová 8, Plecitá 6, 
Hokrová 4, Doskočilová 2.
n Šr.Žatec – SK Chomutov NH 
„A“    12:18   (4:8)

Finále ve kterém již o nic nešlo. 
Obě družstva již měla postup jis-
tý. Několikanásobný mistr ČR byl 
v tomto utkání, které postrádalo 
sportovní náboj, lepší. Branky: 
Wüstová 3, Plecitá 3, Hokrová 2, 
Doskočilová 4.

Žatecké družstvo odehrálo celý 
turnaj v sestavě: Pomejová – Sam-
ková, Vlčková, L. Schneiderová 
– Plecitá, Doskočilová, Wüstová 
a Hokrová pod trenérskou tak-
tovkou Petra Votavy, jemuž asis-
toval Jindřich Samek. Ženy svým 
výkonem překvapily a na jejich 
herním projevu bylo znát, že zimní 
příprava, se kterou začaly hned po 
skončení podzimní části soutěže, 
přináší své ovoce. Ještě je určitě 
hodně co zlepšovat, ale sobotní 
výsledek přesvědčil i samotné 
hráčky, že jarní boj o záchranu 
ligové soutěže je reálný.

Jindřich Samek

Minulý týden podlehl Sokol 
A mužstvu Bíliny, v tomto střet-
nutí si spravil chuť na dorostu.  
Mužstvo ještě stále nenastoupilo  
v plném složení, což je příležitost 
pro nového trenéra Novotného 
neustále zkoušet různé varianty. 
Nepříjemné bylo, že se v úvodu 
zranil Zelinka. 

Celý první poločas se odehrával 
ve fázi očekávání, co soupeř před-
vede, a tak z toho moc přitažlivá 
podívaná nebyla.  V závěru po-
ločasu měl Sokol vyloženou pří-
ležitost, ale Sachar s ní nenaložil 
podle představ trenéra. První 
půle tak končila bezbrankovou 
remízou.

K vítězství Sokolů přispěly dva 
přímé kopy. Ten první se kopal po 
60 minutách hry, když se k míči 
postavil Muller a technickou 
střelou poslal míč do sítě Bíliny. 
Dorostenci chtěli za každou cenu 
vybojovat bod a také se jim poda-
řilo vyrovnat. Stalo se tak 15 minut 
před koncem utkání, když se pro-
sadili po nedůrazné hře soupeře. 
Sokol s remízou ale smířený nebyl 
a neustále se snažil atakovat.  Těs-
ně před koncem utkání po faulu na 
Stanislava přišel další přímý kop. 
Muller opět ukázal svoji výbornou 
kopací techniku a zajistil svému 
mužstvu vítězství.

Sestava: Patrovský – Pokor-
ný, P. Maliňák, Belan, Houdek 
– Zelinka (Stanislav), Karpí-
šek, Chlouba, Muller – Sachar, 
Hendrych. Trenér: Zdeněk 
Novotný.

Tuchořice předvedly v utkání 
neuvěřitelný obrat, když ne-
vzdaly utkání ani za stavu 4:0 
ve prospěch Března. Po prvním 
poločase prohrávaly již 0:2 a lépe 
to s nimi nevypadalo ani ve druhé 
polovině. Po deseti minutách dru-
hého poločasu již prohrávaly 4:0 
a zdálo se, že utrpí i ve svém dru-
hém vystoupení debakl. V prvním 
utkání turnaje prohrálo mužstvo 
s dorostem Mostu 7:0. Vzhledem 
k tomu, že mužstvo nehrálo v pl-
ném složení, je potřeba ocenit 
závěrečnou snahu o vyrovnání 
výsledku. K tomu v závěru na-
konec chybělo jen málo. Dvacet 
minut před koncem se Tuchořice 
trefily poprvé na turnaji a Březno 
postupně začalo ztrácet „půdu“ 
pod nohama. Za dalších pět 
minut přišla druhá branka a tři 
minuty před koncem vystrašil 
soupeře třetí brankou Novák. 
Stav 4:3 přinesl dramatický 
závěr, když se zdálo před tím 
utkání již rozhodnuté. Březnu 
se již podařilo závěr ustát bez 
chyby a neinkasovalo. 

Okresní přebor ve 
stolním tenise vedou 
Černčice 
n Sever Žatec v derby neztratil  
     ani jedno utkání

ŽATEC (lš,mm) -  Stolní tenisté 
pokračovali v okresním přeboru ve 
stolním tenise 10. kolem,  které-
mu kralovali hráči Černic A, když 
v derby rozdrtili své B mužstvo 
15:3 a druhý Sever Žatec C de-
klasoval svého soupeře Žatec D 
dokonce 18:0. Ani třetí Ročov na 
svých stolech nepřipustil překva-
pení a porazil souseda v tabulce 
Lenešice vysokým rozdílem 16:2. 
Bez bodů v soutěži zůstalo muž-
stvo Libořic, které sice získalo 5 
bodů v jednotlivých zápasech, ale 
celkově podlehlo 13:5 a je bezna-
dějně poslední.

Jedinou ztrátou bodů v domácím 
prostředí utrpěla Blažim, když 
nedokázala přehrát Smolnici C 
a mužstva se rozešla smírně 9:9.

Tentokrát však domácí nastou-
pili bez respektu a do soupeře se 
zakousli od úvodního vhazování. 
Pomohla jim v tom i první početní 
výhoda, ze které však vytěžili pouze 
několik šancí. Jak se mají promě-
ňovat, ukázal na druhé straně 
exsparťan Žemlička, který zůstal 
před Varcholou nepokrytý a dostal 
se tak bez k problémů k vyražené 
střele. V 11.minutě se dočkali 
diváci branky i v Davídkově síti. 
V přesilovce zatáhl do útočného 
pásma Gebelt, přihrál  zpět na 
modrou obránci Kopeckému a ten 
střelou, která mu vůbec nesedla, 
překvapil sebe i hostujícího bran-
káře. V 16.minutě dostali hosté 
šanci hrát 49 sekund dvojnásob-
nou přesilovku a tu také využili. 

Byl u toho opět Žemlička, který 
po vyšachování domácí trojice 
servíroval přihrávku Fialovi a ten 
umístěnou dělovkou upravil na 2 : 
1. Další početní výhoda domácích 
opět branku nepřinesla, naopak 
museli hodně děkovat Varcholovi 
za zlikvidované trestné střílení. 

Úvod druhé třetiny byl ve zna-
mení zbytečných faulů. Trestnou 
lavici postupně zahřívali Svoboda, 
Petrlík, a Zdeněk Vaic. Oslabení 
sice domácí ubránili, ovšem v po-
lovině utkání se početní fanoušci 
hostů radovali potřetí. Ve skrumáži 
před brankou se tentokrát dobře 
zorientoval Svoboda. Když ve 43. 
zvyšoval při hře 4 na 4 Petr Zuzi-
ak po přihrávce bratra Pavla., bylo 
rozhodnuto. Pátý gól přidal Woš, 

navíc při hře v oslabení. Tato přesi-
lovka byla nakonec střelecky úspěš-
ná i pro domácí. Opět u toho byl 
Kopecký, kterého vyražená střela 
skončila před nepokrytým kapitá-
nem Červíčkem, pro kterého nebyl 
problém mířit do prázdné branky. 
Poslední zápis do střelecké listiny 
byl opět při početní výhodě, ovšem 
na druhé straně. Na konečných 6 
: 2 pro hosty upravil Sailer. Závěr 
utkání pak byl ve znamení vylučo-
vání na obou stranách, kdy si hráči 
začali vyřizovat vzájemné účty.

Slovan tedy zůstává nadále na 
pátém místě se stejným bodovým 
ziskem, jako čtvrtá Kadaň B, která 
neuspěla v Bílině. Příští zápas se-
hrají Louny  na ledě Litoměřic. 

Domácím divákům se předsta-
ví až v neděli 4. února, kdy bude 
hostit Bílinu.

Branky:11. Kopecký, 50. Fr.Čer-
víček – 5. Žemlička, 17. Fiala, 33. 
Svoboda, 43. Zuziak, 50. Woš, 52. 
Sailer. Vyloučení 15: 14, využití 
2 : 2, oslabení 0 : 1

Na turnaji Apollo prohrály 
Tuchořice a vyhrály Domoušice
MOST (lš,mm) – Na zimním fotbalovém turnaji pokračovali účastní-
ci o víkendu v dalších bojích. Ze zástupců okresu Louny byl úspěšný 
Sokol Domoušice, který porazil dorost Bíliny a naopak prohrály 
Tuchořice, které sice mocně dotahovaly čtyřbrankové manko, ale 
zázrak se nepovedl. 

Zimní příprava Chmelu Blšany 
se rozjela i s Jiřím Novotným
BLŠANY (mš,jt) - Měsíční dovolená fotbalistů Blšan skončila. V pon-
dělí se hráči poprvé sešli na tréninku, aby zahájili zimní přípravu. 
Trenéru Borovskému se hlásili staří známí, ale i nováčci v týmu.

Petr Zuziak dostal ideální přihrávku od bratra Pavla do jízdy a obrana Slovanu jen přihlížela, 
jak švihem zavěsil za Varcholova záda - 4:1
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Slovan favorita potrápil a ten 
rozhodl až v závěru
n HC Slovan Louny  – TJ HC Roudnice  2:6 ( 1:2, 0:1, 1:3)
LOUNY (lš,ls) – V neděli odehráli hokejisté Slovanu Louny první 
letošní domácí utkání. Soupeře měli přetěžkého, vedoucí celek 
KP. Ten měl z dosavadní bilance vzájemných zápasů jednoznačně 
navrch. Obě střetnutí vyhrál s dvoucifernými výsledky a skóre 22:
2 stavělo hosty opět do role jasného favorita.


