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šachy
Ve II. lize šachových družstev 

jeli v neděli hráči ŠK UNION 
Louny „A“ ke svému zápasu do 
Litoměřic. V sestavě se třemi 
náhradníky byli favorizovanému 
ČSOB „B“ vyrovnaným soupe-
řem a nakonec v sestavě Louček 
Kolář, Nudčenko, Klakurka, 
Volek, Košťál a Urban prohráli 
3:5 bodům. Touto prohrou se už 
dostali do pásma sestupu a na 
vylepšení tohoto stavu zbývají 4 
kola do konce soutěže. 

ŠK UNION Louny „B“ hrál 
krajský přebor II. třídy v domá-
cím prostředí se Slovanem Jirkov 
„B“ a rozešel se s ním smírně 
4:4. Výsledky na jednotlivých 
šachovnicích: Marejik – Jirásek 
1:0, Brázda – Rudolf 0:1, Vostřel 
– Šubert 1:0, Jarina – Poloprutský 
remis, Novák – Kubík 0:1, Zrzavý 
– Isteník remis, Raška – Čelko 1:0, 
Zbončák – Paluch 0:1. Remiza za-
jišťuje lounským stále čtvrté místo 
v této soutěži.       Ladislav Jarina

Šachový klub UNION Louny

HORNÍ POČERNICE (mš, jt) 
- Další přípravné utkání sehráli 
minulou středu Chmelaři s tý-
mem třetiligových Bohemians 
Praha. Jednalo se o souboj 
nejlepšího celku třetí ligy s  nej-
horším týmem druhé nejvyšší 
soutěže.

Trenér Bičovský přivezl do Prahy 
20 fotbalistů a všichni si zahráli. 
Volno dostali Bogdanov s Čon-
kou, nemoc schvátila druhého 
gólmana Svobodu. Filip Rada tak 
mohl odchytat celý zápas, všech 90 
minut na hřišti pobyl ještě kapitán 
Novotný.

V samotném utkání se ukázalo, 
že kvality obou týmů jsou přibližně 
srovnatelné. V 10. minutě vyrobila 
obrana Blšan první chybu a Rada 
musel vyrážet střelu hráče Bohe-
mians, jenž se ocitl sám před bran-
kou. V 21. minutě Radu zastoupila 
tyč, když Novotný neuhlídal agil-
ního útočníka hostů. Jako první 
z Blšanských na sebe upozornil 
ve 30. minutě Psohlavec, když se 
prosmýkl mezi stopery, ale z váp-
na vypálil vedle branky domácích. 
Hráči Blšan si ještě vypracovali 
několik standardek, které kopal 
většinou Pilař a i když rozehrá-
val dobře, spoluhráči z nich gól 
nevytěžili.

V druhém poločase začaly padat 
i góly. Ve 49. minutě se krásným 
zákrokem blýskl Rada. V 51. 
minutě na druhé straně aktivní 
Loos si vzal míč, postupoval po 
pravém křídle, kličkami si obhodil 
několik hráčů soupeře a v pravém 
rohu hřiště se uvolnil a odcentro-
val do vápna. Nabíhající Bednář 
už doklepl míč do branky a Blša-
ny vedly 1:0. Krátce nato vytáhl 
Rada trestný kop Bohemians na 
břevno, v 56. minutě pak vidělo 
několik přítomných diváků centr 

do pokutového území Blšan, kde 
nabíhající útočník uklidil míč 
do Radovy sítě, ovšem až po 
odmávání ofsajdu, takže branka 
neplatila. Bohužel v 76. minutě 
už tvrdou střelou z vápna Bo-
hemka srovnala na 1:1. Bednář 
v 82. minutě vstřelil další gól, 
ale také ofsajdový. V 83. minutě 
si další zákrok připsal Rada po 
střele zblízka.

Petr Loos ukázal svoje kvality 
směrem dopředu opět v 84. mi-
nutě. Výborně se proháčkoval po 
své pravé straně dopředu, odcen-
troval přesně na hlavu nabíhající-
ho Kožíška, ten ale nehlavičkoval 
nedůrazně pouze do brankáře 
Bohemians. 

Závěr zápasu byl hodně hektic-
ký. 87. minuta, Šiml tvrdě vystřelil 
zpoza vápna do brankáře, už o dvě 
minuty později se dostala Bohem-
ka ke standardce. Tu zahrávala 
z levé strany, hráč, který se k ní 
postavil, poslal míč před Radu, 
kde naběhl nepokrytý útočník 
a hlavou zavěsil za záda Rady - 2:
1. Snad o minutu později viděl 
rozhodčí nespornou ruku uvnitř 
blšanského vápna. Nařízenou 
penaltu, přízemní střelu ale Rada 
bravurně zneškodnil. V nastavení 
mohl ještě srovnat Šiml, ale v ne-
přehledném chumlu hráčů vystře-
lil slabě a navíc vedle branky.

Branky: 76., 89. – 51. Bednář 
Sestava Blšan; I. poločas: Rada 

– Süsser, Novotný, Zachariáš, He-
inc – Tavars, Poláček, Pilař, Krejčík 
– Klasna, Psohlavec 

II. poločas: Rada – Loos, No-
votný, Jamrich, Benko – Béreš, 
Jedinák, Šiml, Bednář – Cahel, 
Kožíšek 

ÚSTÍ NAD LABEM (jt) - Blšany 
po sérii porážek sehrály v so-
botním odpoledni další z pří-
pravných utkání. Tentokrát jeli 
na hřiště druholigového rivala 
z krajského města. Domácí se 
třemi nováčky v sestavě se pus-
tili s vervou do hry a Blšanští 
měli být snadným soustem. Už 
v 5. minutě překonal Svobodu 
nováček v dresu Ústí Bubenko, 
který přišel ze Slovenska. Ten si 
to namířil z dobrých 22 metrů 
na Svobodovu branku a trefil 
do šibenice. 1:0.

Chmelaři se ale nenechali zasko-
čit a velmi aktivní Klasna ve 14. 
minutě křížnou střelou překonal 
Diveckého v brance Ústí. Čtyři 
minuty nato zatáhl míč po pravé 
straně Dvořák. Na hranici malé-
ho vápna našel dobře postaveného 
Zoubeleho a ten nekompromisně 
nasměroval míč pod břevno, 2:1. 
Domácím chyběl tvůrce hry Petr 
Fousek, který dostal na tento duel 
volno a chyběl poměrně citelně. Do 
druhého poločasu nastoupil Jan 
Poláček a rozhodl utkání dvěma 
brankami. V 67. minutě se prosadil 
hlavou a výsledek pečetil z penalty, 
kterou kopal v 72. minutě po faulu 
Džubana.

„Konečně se prosadil někdo 
z útoku. Výkon nebyl ideální, ale 
každá výhra potěší,“ řekl trenér 
Blšan Přemysl Bičovský. 

Diváků: 30. Branky: 5. Buben-
ko, 18. Zoubele - 14. Klasna, 67. 
a 72 (p) Poláček.  Blšany: Svoboda 
- Loos, Novotný, Jamrich (46. Sus-
ser), Benko (46. Heinz) - Tavars 
(46. Bednář), Jediňák (46. Šiml), 
Pilař (46. Poláček), Bogdanov - 
Psohlavec (46. Cahel), Klasna.

V tom minulém podlehly Bl-
šany Údlicím 2:0 a Louny jasně 
přehrály Strupčice 4:1. Právě 
přemožitelé Blšan  z Údlic byli 
tentokrát soupeřem domácích. 
Utkání bylo od začátku vyrov-
nané. Domácí však postupně 
přebrali iniciativu a dostali své-
ho soupeře pod tlak. Výsledkem 
ale bylo jednobrankové vedení 
v poločase po brance Kalivody. 
Ve druhém poločase se domácí 
útočníci snažili zdolat údlickou 
branku, ale buď stříleli mimo ní, 
nebo se jim postavil výborný bran-
kař hostí. Z náporu se přece jen 
podařilo vytěžit druhou branku po 

střele Šimona, ale hosté nesložili 
zbraně a zatlačili Lounské do 
jejich šestnáctky a pilně ostřelo-
vali branku, kde se brankař notně 
zapotil. Údlickému Haklovi se po-
dařilo vstřelit branku  a snížit na 
2:1 a jeho spoluhráči pokračovali 
v tlaku. Jejich nápor však přišel 
příliš pozdě a vyrovnat se jim již 
nepodařilo. V prvním, ranním 
utkání přehrály Blšany Brozany 
5:2. V posledním utkání dne po-
razily Strupčice Most 2:0.

V posledním kole změří své síly 
právě Blšany s domácí Lokomo-
tivou. Utkání se hraje v sobotu 
17. února od 9 hodin.

Druhá třetina začala více než 
dobře a prakticky z první vážnější 
akce se zvyšovalo na 2:0. Pak ale 
hosté zavřeli Lokomotivu před 
její brankou a z tlaku prame-
nily chyby, které Děčín trestal, 
srovnal skóre a začínalo se od 
začátku. Nakonec štěstěna stála 
na straně domácích a ti uhájili 

těsné vítězství, v sezoně teprve 
druhé. 

O poznání lépe je na tom druhý 
zástupce okresu. Jazzmani ze Žat-
ce porazili Slávii Ústí nad Labem 
4:1 a České Lípě podlehli jen těsně 
4:5. Přesto se oba celky krčí na dně 
tabulky. Jazzmani s 15 a Lokomo-
tiva s pouhými 6 body.

Souboje obou mužstev jsou 
většinou vyrovnané a jinak tomu 
nebylo ani tentokrát. Jako první 
byli ale přece jen šťastnější do-
mácí, když se ve 12. minutě ujali 
vedení brankou Schoře. Sudí pilně 
vylučovali Kadaňské, ale domácí 
nedokázali využít nabízené příle-
žitosti. Buď se neprosadili proti 
houževnaté obraně hostí, nebo se 
v zápětí nechali vyloučit sami. 

Kadaň vzala ve druhém 
dějství otěže zápasu do svých 
rukou a ve 31. minutě využila 

přesilovku. Junior Schönauer 
srovnal skóre na 1:1. Po pěkné 
akci, kdy přibruslili kadaňští 
domácí obranu, vstřelil mladíček 
Schönauer svou druhou branku 
a hosté nabírali vrch. V závěru 
utkání dostali domácí možnost 
hrát pět minut přesilovku, která 
pokračovala ve třetí třetině, ale 
opět se nechali hloupě vyloučit 
a nebylo z toho nic. Časomíra 
odkrojila 37 sekund třetí třetiny 
a většího prostoru na ledě využil 
hostující Hubínek po ukázkové 

spolupráci s Nepráškem. Právě 
asistent střelce zahříval trest-
nou lavici, když domácí dokázali 
konečně využít početní převahu 
a snížit ve 46. minutě Perlíkem 
po přihrávce Petra Lenkvika na 
2:3. Za čtyři minuty měl Slovan 
k dispozici další přesilovku a tu 
také ukázkově zužitkoval, když 
puk propasíroval do Kadaňské 
sítě Petržílka po přihrávce Vaice 
a tím srovnal na konečných 3:3. 
V závěru utkání se obě strany 
úporně snažily strhnout vítězství 
na svou stranu, ale obrany hrály 
pozorně a tak utkání skončilo 
smírně.

Diváci: 110, vyloučení 4:12, 
využití 2:1.

Turnaje Národní 
házené

MÁLKOV (mp) – Zimní halový 
pohár v Národní házené star-
ších žákyň pokračoval druhým 
turnajem 3. února v Málkově. 
Nedostavila se děvčata NH Most 
a jejich utkání byla kontumavána. 
Zúčastnila se tak pouze 3 družstva. 
Žatečanky podlehly SK Chomutov 
NH 6:10 a poté i SKNH Louny 6:
12 a tak na ně zbylo jen poslední 
třetí místo.

Sestava + branky: Uherková 
– Rosecká, Andrtová, Bicková 
– Žižková (5), Kolářová, Kuželo-
vá, J. Janečková (6), Solčaniová 
(1). Trenér: L. Mixtaj a V. Sol-
čaniová.                                                      
n Mladší žákyně Žatce přehrály 

Litvínov 9:2 a podlehly Chomuto-
vu 4:6

Sestava + branky: Rosecká 
– Bicková, Andrtová, Karasová, 
Repiská – Kuželová (4), K. Janeč-
ková (2), J. Janečková (4), Solčani-
ová (3). Trenér:  L. Mixtaj.
n Svůj poslední turnaj sehrály 

dorostenky. Ty podlehly Chomu-
tovu 17:20 a celkově družstvo 
obsadilo druhé místo za Chomu-
tovem, který postupuje na Halové 
MČR.

Sestava + branky: Vojarová 
– Šíbalová, L. Schneiderová, 
T.Kopecká, Valhová – Čítková 
(9), Hladká (3), Vaníčková (3), 
P. Schneiderová (2), V. Solčanio-
vá. Trenérka: Ž. Kuželová
n Úspěšní tak byli jen doros-

tenci, kteří porazili Most 19:10, 
rozdrtili Chomutov 22:6 a také 
mimo turnaj hrající Modřany 15:9. 
Dorostenci obsadili v turnaji první 
místo.

Sestava + branky: Š. Horník 
– Mocek, Hokr (3), Hodina, To-
mek (3) – Hradiský (20),  P. No-
ciar (13), P.Sýkora (17). Trenér: 
J. Zrůst.
n Mladší žáci měli v Žatci 

na programu doma poslední 3. 
turnaj, který se hrál v sobotu 10. 
února. V něm žatečtí porazili Most 
19:13 a deklasovali Louku 24:2. 
Družstvo tak uhájilo první místo 
v sérii zimních turnajů a postou-
pilo na MČR. To se  uskuteční 17. 
března v hale TJ Sever Žatec.

Sestava + branky: Duda – Ža-
tecký (1), Ondo (1), Petr Hodina, 
Drábek, V. Pavlas (3) - Bartoň (12), 
Tatar (6), Popelka T. (5), Vaněk 
(15). Trenér: M. Plecitá ml.

Prodej budov v Zahradním 
městě v Lounech

Město Louny nabízí k prodeji komplex budov, nacházejících se 
v areálu bývalých kasáren města Loun. Jedná se o tři objekty určené 
k rekonstrukci na bytové domy:
1) bývalá budova štábu čp. 1700 vhodná pro výstavbu 18 - 24 bytových 

jednotek odhadní cena čp.1700: 11.938.790,- Kč

 Cena budovy čp.1700: 2.500.000,- Kč

2) další dva objekty čp. 1701 a1702 umožňují výstavbu 42 - 45 
bytových jednotek odhadní cena budovy čp. 1701: 19.680.600,- 
Kč, budovy čp. 1702: 19.520.570,- Kč

 Cena budovy čp.1701: 4.500.000,- Kč
 Cena budovy čp.1702: 4.500.000,- Kč

Bližší informace podají a případnou prohlídku objektů zajistí 
pracovníci odboru místního hospodářství MÚ Louny p. Jiří Parkman, 
tlf. 415621119 a Ing. Jana Vasilčinová, tlf. 415621165 nebo na 
internetových stránkách: www.mulouny.cz. 

V základní skupině se ukázaly 
v tom lepším světle, když ji vyhrály. 
Po výhře s ligovými Modřany 8:5 
(branky: Plecitá 4, Wüstová 3, Do-
skočilová 1) porazily Čakovice 7:4 
(Plecitá 3, Wüstová 3, Doskočilová 
1) a remizovaly s také ligovým Krčí-
nem 7:7 (Wüstová 3, Doskočilová 
2, Hokrová a Plecitá po 1).

Ve finálové skupině došlo 
k trpkému procitnutí. Porážka od 
domácího Náchoda 4:9 (Wüstová 
a Plecitá po 2) zanechala na druž-
stvu neskutečně poraženeckou 
náladu a po ostudném výkonu 

podlehlo „lídrovi“ ligové tabulky 
Dobrušce 3:13 (Doskočilová, Ple-
citá a Wüstová po 1 brance).

Družstvo odehrálo celý turnaj 
v sestavě: Pomejová, Vojarová 
– Samková, L. Schneiderová, 
Pourová, Šíbalová – Plecitá, 
Doskočilová, Wüstová, Hokrová 
a pod vedením J. Samka.

Družstva Náchoda, Modřan 
a Žatce měla v turnaji stejný bo-
dový zisk a o druhém až čtvrtém 
místě rozhodlo skóre, které měly 
Žatečanky nejhorší.    

Jindřich Samek

Žatecké házenkářky na 
turnaji v Náchodě čtvrté    
NÁCHOD - Národní házenkářky Šroubárny Žatec hrály v Náchodě 
na Memoriálu Ladislava Řezníčka v neděli 11. února v rámci pří-
pravy na jarní část ligové soutěže.

Bohemians připravili Blšanům 
pátou porážku v řadě
n Poláček v roli kanonýra zařídil výhru Chmelu v Ústí  n Bohemians Praha – FK 
Chmel Blšany 2:1 (0:0) n MFK Ústí nad Labem - FK Chmel Blšany 2:3 (2:1)

Střetnutí plné faulů
a úporného bránění. Stačí 

jen lehce pomoci a útočník 
soupeře jde k ledu. 
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Slovan vydřel s přispěním rozhodčích jen remízu
n Slovan Louny – SK Kadaň B 3:3 (1:0, 0:2, 2:1)
LOUNY (jt) - Druhým zápasem v řadě na domácím ledě pokračoval 
krajský přebor ledního hokeje pro lounský Slovan. Hostem bylo 
kadaňské „béčko“.

Vyrovnané utkání a boj o každý míček.

Vydřená výhra florbalistů 
na závěr základní části
n Lokomotiva Louny – 1. FBC DDD Děčín 4  5:4
LOUNY (jt) - V dohrávce 7. kola severozápadní ligy se utkali muži 
Lokomotivy Louny s Děčínem. Oba soupeře sice dělí v tabulce tři 
příčky, ale propastných 19 bodů. V posledním utkání základní části 
se domácí po minulé drtivé prohře s leaderem soutěže z České Lípy 
pustili do utkání se zajištěnou obranou, ale jejich útoky byly dost 
bezzubé. Do první přestávky šli domácí s hubeným jednobranko-
vým vedením. 

Šimon se neúnavně tlačil před Údlickou branku a nakonec 
zajistil domácím výhru.

Dorostenecká liga pokračovala 
na lounské umělce VI. kolem 
LOUNY (jt) – Na lounské umělce pokračoval za téměř jarního 
počasí zimní dorostenecký turnaj svým šestým, předposledním 
kolem.
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