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šachy
LOUNY - Po týdenní přestávce 

pokračovaly v neděli šachové 
soutěže družstev dalšími zápasy 
v Krajském přeboru III. třídy. ŠK 
UNION Louny „D“ hrál v do-
mácím prostředí se sousedním 
družstvem v tabulce TJ Klášterec 
n/O „B“. Lounští senioři (věkový 
průměr hráčů je 74 let) svého 
soupeře přehráli, zvítězili 4,5:0,5 
bodu a stále si udržují druhé místo 
v soutěži.

Výsledky na jednotlivých ša-
chovnicích: Brázda – Louda 1:
0, Zrzavý – Vyskočil 1:0, Raška 
– Wirkner 1:0, Fedor – Horečný 
1:0, Jedlička – Marhan remis. 

Ve stejné soutěži jel ŠK UNION 
Louny „C“ do Podbořan k utkání 
s vedoucím celkem soutěže ŠO TJ 
Tatran Podbořany „B“. V sestavě 
Vostřel, Novák Petr, Protiva, 
Šmatlák a Novák Michal podlehli 
celkově 3,5:1,5 bodu.                  

Ladislav Jarina,
Šachový klub UNION Louny

Další zimní 
fotbalové turnaje 
rozehrány
LOUNY (lš, mm) –  V okrese 
Louny byly rozehrány další dva 
fotbalové turnaje, které mají 
dát trenérům jasno v jarních 
soubojích jednotlivých soutěží. 
Divákům by měla utkání vyplnit 
mezeru mezi podzimní a jarní 
částí soutěže. 

V Krásném Dvoře se rozehrál 
turnaj se čtyřmi účastníky a v prv-
ním utkání porazila Kadaň celek 
Havran Kryry 4:2 po poločase 
1:1. Havrani šli v první půli do 
vedení, aby o něj přišli v závěru 
poločasu z penalty. Ve druhém 
poločase již Kadaň vedla 2:1 od 
60. minuty. Paradoxně odpověď 
našel brankář Bartoš, který změ-
nil role a nastoupil i v útoku. Ale 
dvacet minut před koncem utkání 
se dokázalo mužstvo Kadaně vy-
rovnat s úlohou favorita zápasu 
a vstřelit dvě branky v rozmezí 
pěti minut. 

Nedělní střetnutí se hrálo 
výjimečně v Žihli na umělé 
trávě. V prvním poločase jsme 
se branky nedočkali, ale hosté 
si to vynahradili ve druhé části 
hry, když rozhodli utkání dvěma 
vydařenými střelami. Především 
ta druhá devět minut před koncem 
byla pro domácí celek definitivní 
z hlediska získání alespoň bodu 
za remízu 1:1.

Současně byl rozehrán i turnaj 
Líšťanského fotbalového svazu, ve 
kterém na domácím hřišti nastou-
pili fotbalisté Panenského Týnce 
proti Sokolu Líšťany. Domácí 
celek byl lepším mužstvem a jen 
štěstí a dobrý výkon obrany Líšťan 
znamenal jedinou branku v jejich 
síti. Do druhé půle šly ale Líšťany 
se snahou vyrovnat výsledek a až 
příliš otevřely obranu. Panenský 
Týnec se mnohem snadněji do-
stával do útoku a ke střelám, což 
přineslo tři další branky v jejich 
síti. Dvě vstřelil Pecinka, po jedné 
Mazan a Ohem. Za hosty snižoval 
v samém závěru Cífka, který kori-
goval výsledek na 4:1.

Ve druhém utkání tohoto turna-
je Lipenec nastoupil doma proti 
Postoloprtům a díky brankám 
z prvního poločasu podlehl 1:3. 
Po první brance Lipenec vyrov-
nal z penalty, ale další dvě branky 
v jejich síti již znamenaly vítězství  
Postoloprt 3:1.

V nejmladší kategorii 1997 
a mladší se dařilo Antonínu 
Svěcenému (1997), který se 
hned dvakrát umístil na stupních 
vítězů a získal stříbrné medaile 
v závodech na 100 a 200m prsa. 
Jeho sestra Lucie Svěcená (1997) 
skončila jen těsně pod nejvyššími 
stupni v závodě na 50m znak, kde 
obsadila 4. místo.

V kategorii 1995-1996 jsme 
měli tři zástupce. Thomas Buhl 
(1995) se sice nevešel do první 
desítky, ale dvakrát se mu podaři-
lo zlepšit svůj osobní rekord. Lucie 
Urbanová (1996) potvrdila svou 
stále vzrůstající formu a i když 
startovala s o rok staršími sou-
peřkami, dokázala se probojovat 
na stupně nejvyšší. V závodě na 
50m znak vybojovala 2. místo 
a na 50m motýlek získala dokonce 
zlatou medaili, když si zlepšila svůj 
osobní rekord o 2,56s. Posledním 
z ročníku 1995 byl David Urban, 
který opět předvedl, proč se řadí 
k nejlepším plavcům celé ČR. 
Dokázal hned 4x zvítězit a to na 
tratích 200 a 100m volným způso-
bem, 100m polohový závod a 50m 
znak. K prvním místům přidal 
ještě bronzovou medaili na 100m 

znak a 5. místo na 100m motýlek. 
Ve všech svých startech si David 
také zlepšil osobní maximum.

Nejstarší kategorií byli plavci 
ročníku 1993-1994. Lucie Celbo-
vá (1994) absolvovala bohužel jen 
závod na 100m prsa a pak musela 
kvůli zdravotním problémům od-
stoupit. Hana Eichelmanová 
(1994) se nejprve 4x umístila na 
rozhraní první desítky. Ve svém 
pátém závodě na 200m prsa 
skončila na 5. místě a až v poslední 
disciplíně se dokázala probojovat 
na stupně vítězů. V závodě na 50m 
znak získala bronzovou medaili po 
velikém souboji s další naší závod-
nicí této kategorie, Kateřinou Ib-
lovou (1994). Katka se taktéž 4x 
umístila kolem 10.místa a na již 
zmiňovaných 50m znak získala 
pěkné 4. místo. Nejlépe si však 
vedla na trati 50m motýlek, kde 
si fantasticky zlepšila svůj osobní 
rekord o 5,92s a vybojovala tím 
i 1. místo. 

Celkem naši plavci startovali 
v 35 závodech a 28x pokořili své 
nejlepší časy. Získali jsme 11 
medailí – 6 zlatých, 3 stříbrné a 2 
bronzové.

Jiří Karas

Domácí nevyužili úvodní početní 
výhodu, což na druhé straně do-
kázali hosté v samotném závěru 
výhody 5 na 3. Juniorská lajna 
pak nedokázala využít několika 
šancí, aby nakonec chybovala. 
Nepokryla hostujícího Mikoláška 
před Turzou, který měl dost času 
aby jej podruhé překonal. Nedů-
slednost lounské obrany využila 
Bílina i ve 24. minutě a po akci 2 
na 1 byl střelecky opět úspěšný 
Mikolášek, který zvýšil na 0:3. 

V polovině utkání předvedli 
přihrávky na jeden dotek Gebelt 
se Štěpánem a poprvé překonali 
výborného Nováka v hostující 
brance. Ten své umění předvedl 
i při následující početní výhodě 

Slovanu. Další individuální chy-
ba, tentokrát obránce Trefného, 
a úspěšný zásah Viedemana zna-
menaly opět třígólový rozdíl, který 
mohli hosté zvýšit ve 37. minutě. 
Obránce Sak si nedovoleným brá-
něním vykoledoval trestné střílení, 
ovšem Kubinčák domácího bran-
kaře nepřelstil. Po následujícím 
vhazování odčinil předchozí chybu 
Trefný, když střelou bez přípravy 
zužitkoval přesnou přihrávku 
Lukáše Vaice. 

Šance na obrat v utkání přišla 
v závěru druhé třetiny při sérii 
vyloučení hostů. Dlouhou pře-
silovku 5 na 3 však zužitkovali 
pouze ke snížení na 3:4 ve 43. 
minutě. Odpověď hostů přišla 

o minutu později. Střelou bez 
přípravy prostřelil Kubinčák vše, 
co stálo v cestě. Slovan pak pro-
marnil další přesilovky. Nakonec 
využil přesilovku až v 53. minutě 
opět zásluhou Trefného. 

Ukazatel skóre se opět měnil 
v 56. minutě, ovšem na straně 
hostů. Na 4:6 zvyšoval Gergel, 
který bez povšimnutí projel 
lounskou obranou. Ta nakonec 
nechala v samotném závěru 
zápasu samotného Kouska před 
Turzou a v klidu sledovala, jak ho 
„vykoupal“. Konečný výsledek je 
spravedlivý. Hosté dokonale vyu-
žili chyb v domácí obraně, a když 
nedokáže Slovan proměnit nabíze-
né výhody přesilových her, nemůže 
ani bodovat. 

Branky: 28. Gebelt, 37.a 53. 
Trefný, 43.Štěpán – 8. Lexa, 13. 
a 34. Mikolášek, 35.Videman, 
44. Kubinčák, 56. Gergel, 60. 
Kousek

Vyloučení: 10:16, využití 2:1

V blšanském dresu nastoupil 
do zálohy zkušený Tomáš Pilař, 
který zde bude na hostování do 
konce sezony. Do týmu se vrátil 
mezi fanoušky oblíbený Lubomir 
Bogdanov, který odehrál celý první 
poločas, stejně jako další navráti-
lec Flaišman. Naopak chyběli ma-

rodi, v čele s Jiřím Novotným. Za 
Plzeň nastoupil na první poločas 
i odchovanec Chmelu Petr Trapp, 
který z Blšan odešel po sestupu 
z první ligy. Sám Trapp mohl dát 
gól, když agilní Róth šel sám na 
brankáře Radu, ten jeho střelu 
vyrazil, k dorážce se dostal právě 
Trapp, ale i s jeho pokusem si 
gólman Blšan poradil. Inkasovali 
tak jen v 17. minutě zápasu, když 
Plzeň předvedla před blšanskou 
brankou dobrou kombinační akci, 
na jejímž konci se trefil do sítě ne-
pokrytý Ference Róth. Tato branka 
se nakonec ukázala jedinou a pro 
zápas tak rozhodující. 

Ve druhém poločase byli Blšanští 
blízko k vyrovnání. Plzeň podržel 

výborný brankář Krbeček, který 
především v závěru zabránil ve 
skórování Psohlavcovi a Krejčí-
kovi. Chmelaři se ve druhé půli 
dožadovali penalty za stáhnutí 
Psohlavce ve vápně, ale píšťalka 
sudího zůstala němá.

Trenér Bičovský přes porážku 

neskrýval spokojenost: „Myslím, 
že jsme sehráli kvalitní utkání. 
Škoda, že jsme neproměnili šan-
ce,“ posteskl si pouze na tradiční 
blšanský problém.

Branky: 17.Róth  ŽK: Zachariáš 
(BLŠ), Malcharek (PlZ)

Sestava Blšan: F. Rada – Tavars 
(46. Bednář), Zachariáš, Heinc 
(25. Süsser), Benko – Bogdanov 
(46. Kožíšek), T. Pilař (46. Krej-
čík), Šiml, Fleišman (46. Jedinák) 
– Psohlavec, Klasna 

V sobotním dopoledni pak 
Blšany ukončily své působení 
v zimním turnaji Tipsport Cup 
v utkání s partnerským Mostem. 
Ten se slepenou sestavou, ale zato 
s novou posilou v podobě Vozábala 

ze Slovácka a také s Jeslínkem toho 
moc nepředvedl, ale k vítězství mu 
to stačilo.

Chmel nastoupil bez Novotného, 
Pilaře, Bogdanova a Oboyi. První 
poločas byl ve znamení houžev-
naté obrany Blšan a trápení se 
domácích. V jeho závěru  přišel 
první gólový moment zápasu, kdy 
využil Alex Mendy nedorozumění 
blšanské obrany s brankářem Svo-
bodou a vstřelil gól. Ten vyústil po 
přestávce v tlak Mostu, který ho ale 
nedokázal využít.

V poločase udělal trenér Bičov-
ský změnu a na hřiště přišel místo 
„Pejska“ Psohlavce mladý útočník 
Jan Klasna. Změna se mu skoro 
vyplatila, protože Klasna běžel 
dvakrát sám na brankáře hostí 
Vaniaka, ale pokaždé bez úspěchu. 
Na druhé straně na sebe upozornil 
Martin Vozábal, který mohl zvýšit, 
ale brankář Svoboda ho vychytal.

Pár minut před koncem utkání 
vyrobili Chmelaři chybu a Gaš-
parík zvýšil na 2:0 pro Most. I přes 
obdržené branky předvedl solidní 
výkon gólman Svoboda, který tak 
napravil dojem ze svého posled-
ního vystoupení, když se mu před 
týdnem nepovedl zápas s Krčí.

Když utkání skončilo, trenér 
litoval chyb v obraně ke konci 
obou poločasů a jako vždy nepro-
měněných šancí, které se zdají být 
Achilovou patou mužstva.

Mužstvo Blšan tak skončilo 
na turnaji ve skupině C poslední 
s pouhým jedním bodem za remízu 
s Teplicemi.

Branky: 42. Mendy, 86. Gaš-
parík. Sestava Blšan: Svoboda 
– Süsser, Zacharíáš, Jamrich (46. 
Poláček), Benko – Tavars (68. 
Bednář), Jedinák, Šiml, Krejčík 
(68. Béreš) – Psohlavec (46. 
Klasna), Kožíšek.

Turnaj starších žáků 
v Národní házené

ROKYCANSKO/ŽATEC (mp) 
- S účasti sedmi celků se v sobotu 
sehrál v Ejpovicích přátelský 
turnaj starších žáků v Národní 
házené. Žatečtí žáci v celém utkání 
ztratili pouze jediný bod po remíze 
se Stupnem a po zásluze celý turnaj 
vyhráli. 

Zápasy: Žatec – Ejpovice  11:
6, Žatec – Stupno 8:8,  Žatec 
– Tymákov  9:3, Žatec – Nýřany 
11:6, Žatec – Dobřív 6:5, Žatec 
– Blovice  6:4.

Sestava + branky: M.Horník 
–   M.Pavlas, M.Popelka, Launer 
-  Šmíd (31),  Gunár (11),  Benda 
(3), Janák (6). Trenér: Ing. J. 
Popelka.

Před Draka Nováka se domácí dostali jen zřídka.

S děravou obranou neměli Draci problémy
n HC Slovan Louny  – HC Draci Bílina  4:7 (0:2, 2:2, 2:3)
LOUNY (lš, ls) – Po čtrnáctidenní přestávce se lounští hokejisté 
opět zapojili do bojů v regionálním přeboru, navíc posíleni o ně-
které chomutovské juniory. Ti v rámci dohody mezi oběma kluby 
vypomohou v lounském juniorském celku a dostanou šanci zahrát 
si i v A mužstvu.

Česká Lípa přehrála muže 
A rozdílem třídy – snad jen v dis-
kuzích s rozhodčími se jí Louny 
vyrovnaly.

Muži B si nevedli o moc lépe 
a též obě svá utkání prohráli 
a ani výkonem se publiku příliš 
nezavděčili.

Celkově si Louny ze zpackané-
ho víkendu odnášejí tři prohry 
a nelichotivé skóre 3:15. Pouze ve 
dvou z devíti třetin utkání, které 
hrály, totiž dokázaly své soupeře 
přehrát nebo se jim alespoň vy-

rovnat a vstřelit branky. A to je 
žalostně málo.

Muži A: FBC Česká Lípa - TJ 
Lokomotiva Louny 7:1 (3:0, 3:0, 
1:1)

Muži B: TJ Lokomotiva Louny 
B - SK Bivoj Litvínov Staré Pušky 
C 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

FbC 98 Chomutov - TJ Lokomo-
tiva Louny B 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

Neúspěch mohou muži Áčka od-
činit 11. února ve SH Louny, kdy se 
od 12:50 hraje Lokomotiva Louny 
vs. 1. FBC DDM Děčín 4.

Žatečtí plavci dominovali na 
prvních závodech v Litoměřicích
LITOMĚŘICE - V sobotu 27. ledna naše družstvo Jazzmani Žatec 
absolvovalo první závod po zimní přestávce – Litoměřický kalich 
– za účasti 24 oddílů z celé ČR. Závod byl soutěží nejen jednotlivců, 
ale i družstev a my jsme obsadili celkově výborné 8. místo. 

Českolipští nechávali hráče Lokomotivy za sebou jako diváky 
jejich akcí.
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Florbal: Lokomotiva držela krok 
jen ve dvou třetinách z devíti
LOUNY (vos) - Celkem tři utkání čekala na lounské florbalisty o ví-
kendu v domácí hale. V sobotu hráli muži A s Českou Lípou a v ne-
děli muži B s Litvínovem C a Chomutovem 98. Jak se Lokomotivě 
předminulý týden dařilo (dvě výhry), tak tento byl pravý opak.
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Blšany ukončily své účinkování v Tipsport 
Cupu se ziskem jediného bodu
n FK Chmel Blšany – FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1) n FK Chmel Blšany – Siad Most 0:2 (0:1)
MOST (mš, jt) - Minulou středu pokračoval zimní turnaj Tipsport 
Cup zápasem Blšan s Plzní. Na umělé trávě v Mostě prohrál Chmel 
s tímto prvoligovým týmem 0:1. 

Blšanského Martina Psohlavce zadržel na hranici vápna plzeňský kapitán Jan Zakopal.

Martin Psohlavec neúnavně útočil a získával míče ve středu pole.
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