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šachy

SERVIS VAH
Přemysl Verner

Nová Ves 12, 440 01 Louny
zajišťuje:

opravy n montáž n cejchování 
vah a závaží

Tel.: 604 325 761, 415 694 577

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114

     K O U P E L N Y
              V l a d i m í r  F o g l
• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • bytová jádra 
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení •
                  Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
                  tel.: 415 652 306
                  e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

LOUNY - Šachové soutěže druž-
stev pokračovaly v neděli dalšími 
zápasy v Krajském přeboru III. 
třídy. ŠK UNION Louny „D“ 
jel ke svému zápasu do Kadaně. 
Z důvodu nemoci několika členů 
družstva odjeli lounští jen se čtyřmi 
hráči a od začátku tedy prohrávali 
1:0. V sestavě Brázda, Zrzavý, Fe-
dor a Kačín nakonec zvítězili nad 
ŠK Merkur Kadaň „B“ 2:3 bodům. 
Hůře se dařilo ve stejné soutěži ŠK 
UNIONu „C“, který v domácím 
prostředí podlehl celku TJ Sokol 
Údlice 2:3.

Ladislav Jarina
Šachový klub UNION Louny

Domoušice i bez některých 
hráčů základní sestavy předved-
ly solidní výkon, když v úvodní 
půlhodině hry měl soupeř více ze 
hry. Své šance nevyužil a až deset 
minut před koncem poločasu 
zaváhala obrana Sokola poprvé. 
Těsně před odchodem do kabin 
ale dokázaly Domoušice vyrov-
nat, jako kdyby chtěly dokladovat 
zlepšení své hry. Branku pěknou 
střelou vstřelil Pokorný.

Ve druhém poločase se Sokol 

ještě zlepšil a byl blízko vedoucí 
branky. Stanislav v sólu ale netrefil 
ani branku. Pravidlo nedáš – dosta-
neš se opět potvrdilo, když Březno 
za několik desítek sekund dokázalo 
po brejku vstřelit vedoucí branku. 
Dvacet  minut před koncem doká-
zal Sokol vyrovnat a potvrdit, že 
utkání bylo vyrovnané a bod jim 
rozhodně „sluší“.

Sestava: Patrovský – Franc, 
Pokorný, Chlouba, Belan – Muller, 
Karpíšek, Maliňák, Sachar – Hen-

drych, Houdek. Střídal: Stanislav. 
Trenér: Zdeněk Novotný.

V dalším programu turnaje na-
stoupily Tuchořice proti Litvíno-
vu. Litvínov vstřelil první branku 
již v 10. minutě hry. Následující 
branky padly již z pokutových 
kopů. 5 minut před koncem 
poločasu šel soupeř do vedení 
2:0 z pokutového kopu. Z pro-
tiútoku ale Tuchořice vstřelily 
branku a bojovaly o naději, že by 
se mohly ve druhém poločase do-
čkat remízy. Vyrovnání viselo na 
vlásku, když soupeře zachránilo 
pouze břevno branky dvacet mi-
nut před koncem zápasu. V závěru 
ale rozhodčí odpískal druhou a to 
velmi spornou penaltu. Na stavu 
se již nic do konce střetnutí ne-
změnilo.

V sobotním zápase byly jasným 
favoritem Teplice. Utkal se totiž 
poslední tým druholigové tabulky 
s osmým týmem první ligy. Navíc 
jsou Teplice v plné přípravě a jsou 
už částečně rozehrané. V Blšanech 
se po zimní pauze vyprázdnila 
marodka, takže trenér Bičovský 
mohl po dlouhé době nasadit 
Jana Poláčka. Především se ale 
na hřišti objevily posily – hlavně 
obránce Jiří Novotný, který převzal 

roli kapitána. To proto, že kdo do-
stane poprvé kapitánskou pásku, 
musí zaplatit do společné poklad-
ny, vysvětlil v žertu trenér Přemysl 
Bičovský. V brance chytal Martin 
Svoboda a také několik fotbalistů, 
které Blšany testují pro Siad Most. 
Především útočníci. Jednalo se 
o Keňana Oboyu, Francouze Ta-
varse, Bulhara Penchev a Angli-
čana Campbella, všichni dostali 
k dispozici jeden poločas.

V samotném zápase nebylo moc 
znát, že hraje tým z první poloviny 

tabulky 1. ligy s posledním týmem 
ligy druhé. Teplice měly převahu 
snad jen ve druhé polovině prvního 
poločasu, kdy ale několik velkých 
šancí chytil Svoboda. I Chmel 
měl příležitostí, ale Jedinákův 
trestný kop minul branku Teplic 
jen o kousek, v závěru zápasu 
neproměnil svou šanci Béreš. Vý-
borně zahrála především obrana, 
v níž kromě Novotného nechyběl 
mladíček Jakub Süsser.

Trenér Přemysl Bičovský po zá-
pase neřekl nic překvapivého: „Já 
jsem spokojený. Musím, protože 
se nám podařilo odehrát nejen 
dobré utkání, ale uhrát i remízu 
s předním prvoligovým týmem.“ 
To novopečený kapitán Jiří No-
votný byl sdílnější: „Teplice byly 
herně určitě lepší, měly i šance. 
Ale příprava teprve začala, takže 
bych z toho nedělal žádné závěry.“ 
Zároveň si po zápase pochvaloval, 
že sice nyní hraje v horším týmu, 
ale pod lepším trenérem, než 

na podzim v Mostě. SESTAVA 
BLŠAN: Svoboda – Tavars (46. 
Hranička), Novotný, Poláček 
(46. Süsser), Benko (46. Heinc) 
– Béreš, Jedinák, Zachariáš (46. 
Kožíšek), Krejčík (46. Vrabec) 
– Psohlavec (46. Cambell), Oboya 
(46. Penchev)

Hned v neděli odehrály 
Blšany svůj druhý zápas. 

Sestava byla velmi podobná té 
sobotní ze zápasu s Teplicemi. 
Jen v bráně vystřídal Svobodu 
Filip Rada. Opět hrála čtveřice 
testovaných zahraničních hráčů, 
stejně jako mladík Ondřej Vra-
bec. Bohužel útočníci se znovu 
neprosadili, největší šanci spálil 
po hodině hry Psohlavec, který 
z dobré pozice hlavičkoval nad 
branku Kladna. První poločas byl 
vyrovnaný a Chmelaři měli chvíle-
mi více ze hry. Do brankové příle-
žitosti se ale nedokázali dostat. Ve 
druhé půli se už  projevila herní pr-
voligového Kladna, které si dvěma 
slepenými góly zajistilo vítězství. 
Blšany dohrávaly utkání o deseti, 
když musel z utkání odstoupit pro 
zranění v obličeji Benko.

Trenér Bičovský porážku nehod-
notil jako neúspěch: „Myslím, že 
jsme hráli celkem dobře. S Klad-
nem jsme dokázali držet krok. 
Rozhodly dvě naše hrubé chyby. 
Mrzí mě, že jsme nedali gól, ale 
po třech trénincích odehrát dva 
zápasy v řadě je těžké.“

V Kladenské sestavě nyní pů-
sobí dva bývalí hráči, kteří svou 
podstatnou část kariéry spojili 
s Chmelem Blšany. Zkušený Ra-
dek Šelicha kopal za Blšany pět 
let, mladší Lukáš Michal 8 sezón.

Diváci: 80, ŽK: 31.Pončák 
(Kladno). BRANKY: 70. Radzi-
nevičus, 75. Kacián. SESTAVA 
BLŠAN: F. Rada – Hranička (5. 
Tavars), Novotný, Poláček, Heinc 
(46. Benko) – Zachariáš (46. Jedi-
nák), Kožíšek, Krejčík, Béreš (46. 
Vrabec) – Oboya (46. Penchev), 
Campbell (46. Psohlavec)

Florbalisté se 
střídavými výsledky
n Muži A:

RUMBURK (vos) - Mužský 
A tým Lokomotivy sice turnaj od 
turnaje zlepšuje svou výkonnost. 
Již to není taková mizérie jako na 
začátku sezóny, ovšem na body to 
stále nestačí. Z dalekého výletu si 
Louny přivezly dvě jednogólové 
porážky, když remízu v obou 
zápasech ztratily po chybách v je-
jich samém závěru. FBC Kladno 
B - TJ Lokomotiva Louny 3:2, 1. 
FBC DDM Děčín 4 - TJ Lokomo-
tiva Louny 5:4
n Starší žáci:

LOUNY (vos) - Mladé lounské 
naděje si vedou mnohem lépe než 
jejich dospělí kolegové. V druhé 
polovině sezóny pokračují v kva-
litních výkonech a v sobotu se na 
domácí palubovce blýskli pěknou 
hrou odměněnou dvěma výhra-
mi. S dvaceti body jsou v tabulce 
již čtvrtí. TJ Lokomotiva Louny 
- DDM Rozmarýn Litoměřice 
3:2, TJ Lokomotiva Louny - FBC 
Vipers 16. ZŠ Most 4:2

Tentokrát v brankové přestřelce 
otočili z nepříznivého stavu 2:4 ne-
celých pět minut před závěrem na 
6:5, přesto odjeli poraženi.

Do vedení šli již ve 4. minutě, 
kdy Gebeltovu střelu šikovně te-
čoval Fr. Červíček. O to však brzy 
přišli při vyloučení Zetky, kdy 
domácí kapitán Hamr měl dost 
času na dorážku. Skóre pak otočil 
Tvrzník po sóle přes celé hřiště, 
které zakončil parádním blafákem. 
Nedůslednost Lounských v obraně 
pak potrestal Slapnička. Naštěstí 
dokázali využít početní výhodu 
také hosté. Na 3:2 po přihrávce 
Petržilky snižoval dělovkou od 
modré obránce Kopecký. 

Domácí střelec Slapnička 
v úvodu druhé části zvýšil na 
dvoubrankový rozdíl. Ve 28. mi-
nutě měla smůlu lounská druhá 
útočná formace, která během 
jednoho střídání dvakrát rozezvu-
čela brankovou konstrukci domácí 
branky. Šťastnější byla určitě při 
dalším střídání, kdy přesilovou 
hru zužitkoval L.Vaic, který pro-
tlačil puk za záda nedůsledného 
brankáře. Stejná formace byla 

i u vyrovnávací branky. Ve vlast-
ním oslabení prokázal Gebelt, že 
je stejně šikovný jako Tvrzník a sólo 
úspěšně zakončil. Po druhé siréně 
však odcházeli do šaten šťastnější 
domácí za stavu 5 : 4. Svůj čistý hat-
trick v zápase završil Slapnička.

V úvodu závěrečného dějství 
trenéři Slovanu pozměnili sestavu 
a hra byla zcela vyrovnaná. V 52. 
minutě dostali hosté dlouhou 
pětiminutovou početní výhodu 
při vyloučení kapitána Hamra, 
kterou také zužitkovali Štěpá-
novou vyrovnávací brankou. 
Úspěšný střelec pak v čase 55.33 
strhl vedení 6:5 na stranu hostů, 
které však dlouho neudrželi. Zby-
tečné Svobodovo vyloučení bylo 
potrestáno po necelé minutě. 
Za dalších 30 sekund vedly opět 
Litoměřice, které stav 7:6 udržely 
i přes krátkou power play Slovanu 
v samotném závěru.

Sestava: Turza – Petrlík, Schoř, 
Fr,Červíček, Svoboda, Trefný 
–L.Vaic, Gebelt, Štěpán, Kopecký, 
Sak –Zetka, J.Červíček, Petržilka, 
Izera, Z.Vaic. Vyloučení: 6:6, vyu-
žití 4:4, oslabení 0:1

V okresním přeboru 
stolního tenisu 
překvapil Žatec
n Libořice jsou stále bez bodu

ŽATEC / LOUNY (lš, mh) 
– V okresním přeboru stolních 
tenistů I. třídy se odehrálo v Žat-
ci dramatické utkání, v kterém 
využil Sever Žatec C výhodu 
domácích stolů proti vedoucímu 
celku Černčic. Vítězstvím stáhlo 
domácí mužstvo náskok vedoucí-
ho celku na pouhý bod. Zaváhal 
i třetí Ročov B, který nezvládl 
utkání na Smolnici a ztrácí tak 
po 11. kole na druhé místo již 
tři body.

Výsledky 11. kola I. třídy OP: 
Sever Žatec C – Černčice A 10:8, 
Smolnice C – Ročov B 11:7, Le-
nešice B – Černčice B 15:3, Sever 
Žatec D – Šroubárna Žatec 12:6, 
Libořice  B – Blažim 2:16.

Na domácím lounském trávníku 
odehrála dorostenecká mužstva 
další kvalitní utkání. Most porazil 
Údlice 2:0 po poločase 0:0. První 
branka padla z penalty z kopačky 
Melichara a druhou vstřelil Živic-
ký. Strupčice překvapivě vedly 
nad Chomutovem 1:0 po prvním 
poločase, ale Lokomotiva stačila 
ve druhém poločase hru zefektivnit 
a vstřelit dvě branky. 

Smutno bylo po prvním po-
ločase lounským hráčům, kteří 
zcela propadli, když prohrávali 
s Brozany 0:3. Kdo čekal po 
nástupu do druhého poločasu 
změnu hry, ten se nedočkal. Do 
lounské branky ještě přibyly další 
tři branky. A až za tohoto stavu se 

Louny probudily a velkým finišem 
mocně dotahovaly. Stačily vstřelit 
5 branek a tak neuvěřitelně vyso-
kou prohru zkorigovat. Branky za 
domácí stříleli: Stránský 2, Novot-
ný, Parýzek a Kalivoda.

V turnaji žáků si to nejdříve roz-
daly Bílina a Brozany. Brozanští 
zvítězili 2:0. Ve druhém utkání si 
domácí žáci Loun poradili s Mos-
tem 1:0. Posledním utkáním dne 
bylo utkání Žatec-Blšany. Žatec 
hrál proti minulému utkání jako 
vyměněný. V poločase vedl 2:1. 
Pak ale vlastními chybami o ve-
dení přišel a Blšany jasně vedly. 
Závěrečný finiš Žateckých přišel 
pozdě a stihli jen korigovat na 6:5 
pro Blšany.

Žáci Žatce mohutně finišovali, ale chyběl jim v závěru kousíček štěstí.

Turnaje na umělé trávě v Lounech 
pokračovaly 3. kolem
LOUNY (lš, jt) – Zimní turnaj na umělé trávě v Lounech pokračoval 
3. kolem v kategorii dorostu i žáků. Navíc mladší žáci odehráli další 
úspěšné utkání na turnaji v Rakovníku, kde Louny vyhrály i ve svém 
druhém vystoupení, když porazily domácí Rakovník 4:1 (1:0). Ve 
svém prvním utkání vyhrály vysoko nad SK Kladno 9:0 (5:0).

Slovan v závěru vedl, 
ale body neudržel
n HC Stadion Litoměřice  – HC Slovan Louny 7 : 6 ( 3:2, 2:2, 2:2)
LOUNY (lš, ls) – Hokejisté Slovanu po vyrovnaném výkonu na do-
mácím ledě s Roudnicí odehráli vyrovnané utkání i v Litoměřicích. 
Až v závěru po zbytečném vyloučení Svobody ztratili body. V pátém 
kole dokázali z nepříznivého stavu 0:3 srovnat pět minut před zá-
věrečnou sirénou na 5:5, aby pak při vlastní přesilovce obdrželi 
rozhodující branku a odjížděli bez bodu.

Keňský rychlonohý útočník Oboya v dresu Blšan byl na levém 
křídle hodně vidět. Bohužel však neměl komu adresovat finální 
přihrávku.

V Mostě byla za účasti Blšan rozehrána 
skupina Tipsport Cupu
n Chmel uhrál na Tipsport Cupu remízu s Teplicemi FK Chmel Blšany – FK Teplice 
0:0 (0:0) n FK Chmel Blšany – SK Kladno 0:2 (0:0)
MOST (jt, mš) - První utkání po zimní přestávce se Blšanským 
náramně vydařilo. Vždyť s předním týmem první ligy udrželi krok 
a vybojovali cennou remízu. Ve druhém utkání s Kladnem dlouho 
sahali také po bodu, nakonec rozhodli dvě hrubky v závěru střet-
nutí.
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Na Apollo Cupu bodovaly pouze Domoušice 
n Březno – Domoušice 2:2 (1:1), Litvínov – Tuchořice 3:1 (2:1)
SOUŠ / LOUNY (lš, mm) – Na turnaji v Souši odehrály Domoušice 
vyrovnané utkání proti celku Března. Soupeř vždy o branku vedl, 
ale Sokol dokázal vždy odpovědět. V závěru měly Domoušice štěstí, 
neboť soupeř zahodil vyloženou příležitost. Tuchořice nebodovaly 
ani ve svém třetím vystoupení, kdy podlehly Litvínovu 3:1. Dvě 
branky přitom inkasovaly z penalt.
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