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šachy
Ve II. lize šachových družstev 

hrál v neděli ŠK UNION Louny 
„A“ na domácích šachovnicích 
s celkem Slavoje Litoměřice 
„A“ a podlehl poměrem 2,5:
5,5, čímž si velice zkomplikoval 
boj o záchranu.

Výsledky na jednotlivých 
šachovnicích: Louček – Vágner 
1:0, Mazánek – Cichý remis, Švarc 
– Hula 1:0, Kolář – Mrnka 0:1, 
Nudčenko – Trejbal 0:1, Klakur-
ka – Čížek 0:1, Volek - Chaloupka 
Vladimír 0:1, Malec – Chaloupka 
František 0:1. 

ŠK UNION Louny „B“ v kraj-
ském přeboru II. třídy jel ke své-
mu zápasu s vedoucím celkem 
soutěže TJ Tatran Podbořany 
„A“. Ve velmi vyrovnaném 
utkání nakonec zvítězili po 6 
hodinách hry podbořanští ša-
chisté 5:3. 

Výsledky: Balín Jan – Majerik 
1:0, Ráliš – Košťál 1:0, Balín Kamil 
– Brázda remis, Vávra – Urban 0:1, 
Červinka – Vostřel remis, Blažek 
– Jarina 0:1, Bandas – Rosenberg 
1:0, Pichert – Ulrych 1:0.     

Ladislav Jarina
Šachový klub UNION Louny

Sokol Domoušice byl v utkání 
favoritem, vždyť je účastníkem 
KP a stále se čeká, kdy se muž-
stvo konečně probudí ze zimního 
spánku. Nestalo se tak ani o tomto 
víkendu. Celkem 7x musel trenér 
Tuchořic Brynda unést tíhu poráž-
ky svého mužstva, než se mohli 
všichni radovat.

Obě mužstva opět nenastoupila 
v plné sestavě – mají řadu zraně-
ných hráčů. V úvodu střetnutí 
Tuchořice hýřily aktivitou a šly 
do vedení již v 8. minutě, když 
po zaváhání obrany Sokola se 
Bartoň prosadil poprvé a za nece-
lých deset minut si to zopakoval. 
Šikovně hlavičkou umístil míč 
za záda brankáře Šulce. V tento 
moment to vypadalo s Domouši-
cemi špatně, ale na štěstí byl ve 
hře Hendrych. Ještě před jeho 
skvělou pětiminutovkou měly 
Tuchořice štěstí při břevnu, ale 
ve 30. minutě se již zmiňovaný 

útočník trefil a snížil na 1:2. Za 
necelých dalších 240 sekund byl 
stav již 2:2, protože Hendrych 
využil samostatné akce Zelinky. 
V těchto momentech se zdálo, že 
Domoušice dokáží utkání úplně 
otočit. Nebýt břevna těsně před 
odchodem do šaten, mohlo se 
to podařit. 

Do druhého poločasu nastupo-
vala mužstva za stavu 2:2. Čekalo 
se, kdo se první prosadí. A byl to 
Hendrych, který se řítil do šance. 
Bohužel pro jeho mužstvo se ani 
nedostal ke střele. Celé utkání 
rozhodla standardní situace, 
když Podroužek technickou stře-
lou přehodil gólmana a vstřelil 
třetí branku. Závěrečný nápor 
přinesl domoušickým již jenom 
tyč z kopačky Sachara.

O tom, jak na tom současný 
kádr Sokola Domoušice je, svědčí, 
že do utkání nastoupil asistent tre-
néra Novotného, Petr Štádlík.

Zápas měl úroveň pouze v prv-
ním poločase, po přestávce už 
připomínal spíš boj. Výsledkem 
ale bylo první domácí vítězství od 
září 2006, kdy se fanoušci radovali 
z výhry nad Bohemians 1905. Jedi-
ný gól zápasu padl po přetaženém 
centru Loose, který sklepl Klasna 
přímo na Pilaře a ten z voleje ze 
vzduchu napálil míč do branky 
hostů. Na brance se tak podíleli 

dva domácí odchovanci, kteří za-
žívají dobrou zimní přípravu, a asi 
největší posila zimy Tomáš Pilař, 
který předvedl výborný výkon.

Nejhorší byla prostřední část 
druhého poločasu. Brankář Fi-
lip Rada si připsal dva výborné 
zákroky a mužstvo tak podržel. 
V 65. minutě ale špatně zpraco-
val těžkou malou domů od Benka 
a nabídl tak šanci hostům, sám 

slovenský obránce však situaci 
dokázal zachránit. V závěru mu-
sel odstoupit pro nakopnutý kot-
ník Poláček a Chmel tak dohrával 
o deseti.

Poslední přípravný zápas před 
zahájením jarních bojů o setrvání 
ve druhé lize hrají blšanští opět 
doma 3. března od 11 hodin proti 
Vysočině Jihlava.

BRANKA: 35.Pilař . BLŠANY: 
Rada – Rosa, Novotný, Jamrich 
(46.Süsser), Loos – Krejčík, Pilař 
(46.Poláček), Šiml (46.Jedinák), 
Čonka (66.Benko) – Klasna 
(66.Bednář), Kožíšek

Sobotní cesta do finále nebyla 
jednoduchá, rezerva Sparty chtě-
la oplatit porážku ze středečního 
přípravného zápasu a byla na 
dobré cestě. Pražané se v 54. 
minutě ujali vedení. Jenže Jedi-
nák s Bednářem se v 70. a 75. 
postarali o rychlé otočení skóre. 
Pak už si Blšanští dokázali tento 
výsledek pohlídat, dotáhli utkání 
do vítězného konce a postoupili 
tak do nedělního finále. V něm 
je čekala juniorka druhých praž-
ských „S“ - Slávie. 

Jenže nedělní finále se Chmelu 
vůbec nepovedlo. V 7. minutě se po 
chybě obrany dostal do velké šan-
ce velmi aktivní Robin Dejmek, ale 
jeho střele chyběla razance a Rada 
si s ní poradil. Vše si Dejmek vyna-
hradil o pět minut později. Slavia 
se dostala před blšanskou branku 
rychlou kombinací po levé straně, 
statická obrana Blšan jen přihlíže-
la tomu, jak Vrzal poslal míč před 
prázdnou branku a Dejmek neměl 
problém uklidit míč do sítě. Šan-
ce Blšan přišla v 15. minutě, kdy 
trestný kop Pilaře lízl hlavou Šiml, 
ale brankář Slavie Diviš ho vytáhl 
nad břevno. Podruhé exceloval 
Diviš ve 26. minutě, když vytáhl 
hlavičku Rosy po rohovém kopu 
z pod břevna. Ve 27. minutě mu-

sel pro zranění odstoupit Tomáš 
Pilař a nahradil ho Čonka. Ve 34. 
minutě několika fandům Blšan 
i celé lavičce zatrnulo při nedo-
rozumění Rady s Jedinákem, na 
hranici pokutového území, vše 
ale dobře dopadlo. O dvě minuty 
později viděl Rosa žlutou kartu 
za protesty.

Druhý poločas už vůbec dobrý 
fotbal nepřinesl. Slavie v 63. mi-
nutě dala druhý gól Vrzalem, ale 
přitom byl odpískán ofsajd. V 68. 
minutě tvrdou střelu sešívaných 
z hranice vápna vyrazil Rada. 
Rozhodnutí přišlo v 86. minutě, 
kdy blšanští hráči spíš sledovali, 
jak se po průniku po pravé straně 
dostal k centru Dubský a střelec 
Dejmek zakončil hlavou, čímž 
upravil na konečných 2:0 pro 
Pražany. Ti se tak mohli radovat 
s prvenství v turnaji a tím i prémie 
30 000 Kč. Chmel bere za stříbro 
20 tisíc. Na výkonu se mohla pro-
jevit únava ze sobotního zápasu 
se Spartou. Přece jen sešívaní 
mají širší kádr.

Branky: 12. a 86. Robin Dej-
mek. BLŠANY: Rada – Rosa, 
Novotný, Jamrich, Loos – Krejčík 
(46.Trup), Pilař (27.Čonka), Šiml, 
Jedinák, Bednář (46. Kožíšek) 
– Bogdanov. ŽK: Rosa

Od začátku měly Louny převa-
hu, ale hosté byli hodně nebez-
peční z brejků. Na štěstí domácí 
dobře zvládali ofsajd systém 
a tak se hosté do připravených 
„sítí“ lounské obrany nachytali 
a nedostali se do žádné nebez-
pečné akce. S výjimkou jediné, 
a to bylo vyrovnání na 1:1 po půl 
hodině hry.

První branku střetnutí vstřelil 
ve 24. minutě Kubiska, který 
efektně trefil pravý roh branky 
hostí. Do vedení šly Louny 
brankou z pokutového kopu, kte-
rý proměnil Knotek. Ještě před 
odchodem do kabin přesvědčil 
Kubiska podruhé o skvělé ko-
pací technice a z přímého kopu 

natočil míč nádherně do horního 
rohu branky.

Ve druhé půli se Louny snažily 
skóre ještě zvýšit a dobrou aktivní 
hrou si připravily další možnosti. 
Třetí branka těsně před koncem 
poločasu soupeři vzala sílu i chuť 
do další hry. Deset minut před 
koncem utkání Střelec upravil 
na konečných 4:1 pro domácí 
a určitě si Louny vylepšily psy-
chickou pohodu před dalšími 
přípravnými utkání do začátku 
jarní soutěže.

Sestava Loun: Petřík (46. 
Jindřich) – Chaloupka, Csonka, 
Knotek, Domecký – Sadílek, Ku-
biska, Suchý J, Suchý V. – Střelec, 
Kalivoda. Trenér: Petr Jantoš.

Postoloprtská 
gymnastika

POSTOLOPRTY (bal) - Ve 
středu 21. února ožila tělocvična 
základní školy na Draguši v Po-
stoloprtech gymnastickými závo-
dy. Z přeborů tříd se kvalifikovali 
vždy tři nejlepší žáci, z nichž jeden 
působil jako náhradník. Dvě dívky 
a dva chlapci z každé třídy bojovali 
o co nejlepší osobní výsledek, aby 
tak získali co nejvíce bodů do ce-
loroční soutěže Nejlepší a nejvše-
strannější sportovec školy. Však 
také Milan Hejduk, který přednesl 
při zahájení slib všech závodníků, 
s jistotou řekl: “Slibuji za všechny 
závodníky, že se budeme snažit 
dobře reprezentovat své třídy 
a podáme nejlepší osobní výkony 
v duchu fair play.“ 

Další sobotní zápas je na progra-
mu od 14:30 hodin. Starší doros-
tenci, kteří jsou po podzimní části 
2. ligy na 2. místě, hrají s Wendy 
Mělník.

V neděli dopoledne se uskuteční 
v městské sportovní hale přípravný 
turnaj mladších žáku. Od 13 hodin 
sehrají svůj první jarní mistrovský 
zápas muži. Soupeřem jim budou 
hráči Chemičky Ústí nad Labem, 
za kterou hrají i bývalí házenkáři 

Lovosic, hlavně současný trenér 
A týmu Vojta Srba a jeho asistent 
Pavel Bojko.Tito hráči nastříleli 
lounským házenkářům v podzim-
ním zápase 14 branek a byli strůjci 
vítězství nad Louny, byť pouze o 2 
góly. Ani v zápase v Lounech nebu-
dou určitě oba hráči chybět, neboť 
Lovosice hrají extraligu v sobotu 
v Jičíně.

V sestavě Loun nejsou po 
zimní přípravě v kádru žádné 

změny, trenér Radoslav Miler 
by měl mít k dispozici všechny 
hráče, kteří od konce podzimní 
části sehráli vydařené pohárové 
zápasy s Třeboní a v Jičíně. Jeli-
kož Lovosice hrají zápas v sobo-
tu, neměl by v neděli chybět ani 
Kamil Sochor a teoreticky ani syn 
trenéra Milera. Vše bude zaležet 
na dohodě.

Lounští házenkáři chtějí Ústí 
vrátit podzimní porážku, kdy 
v závěru zápasu místo aby skóre 
srovnali, tak po zbytečné chybě 
inkasovali ještě další branku. Zvou 
tak všechny fanoušky, aby je přišli 
v tomto zápase povzbudit.  

Hokejisté lounského Slovanu 
téměř do poloviny utkání pře-
hrávali soupeře na jeho polovině, 
ale nebyli schopni své šance pro-
měnit. Litoměřice byly v utkání 
favoritem, neboť jsou  v tabulce 
na druhém místě.

Přitom úvod zápasu vyšel do-
mácím dokonale. Na časomíře 
svítilo 1:17 a Štěpánovu přihrávku 
umístil za Šemberova záda důraz-
ný Petržilka. Radost na střídačce 
trvala pouze do 5. minuty, kdy 
hosté potrestali vyloučení Kopec-
kého. Slovan pak ubránil další 
oslabení, ale v době, kdy naskočil 
na led vyloučený Perlík, radovali se 
hosté podruhé. Pak se dlouho hrálo 
v jejich obranném pásmu. Ale 
tutovky Vojtěchovského, Žilíka, 
P. Lenkvika skončily v lepším pří-
padě na Šemberových betonech, 
v tom horším nedokázali trefit 
prázdnou branku. Nedokázali 
ani využít další početní výhodu. 
Naopak z dalšího ojedinělého 
brejku mířil opět přesně nad 
nejistou Varcholovu lapačku Pat-

zenhauer. Snížení na 2:3 přišlo 
v další nabídnuté početní výhodě 
zásluhou Semiše. To byl pro toto 
utkání poslední střelecký zápis 
domácích.

Šance na vyrovnání byly, Slovan 
však nezužitkoval žádnou z mnoha 
početních výhod. To pak dokázal 
soupeř ve 31. minutě, kdy si střelec 
utkání Patzenhauer připsal další 
bod za asistenci u Horejskovy 
branky. Po chybách na útočné 
modré a brejcích soupeře děkovali 
za udržení stavu Varcholovi. Ten 

však později nestačil na Horejskův 
brejk, který umístěnou střelou zvý-
šil na 5:2.

Šestá branka soupeře měla stejný 
scénář jako ty předchozí. Nevyuži-
tá početní výhoda a brejk soupeře. 
Na sedmý gól nečekal soupeř nijak 
dlouho a ani se nenadřel. Hamrovu 
přihrávku před branku si totiž sra-
zil Varchola za svá záda. V závěru 
zápasu si své statistiky vylepšil 
Patzenhauer. Nejdříve zakončil 
kombinační akci s kapitánem Ha-
mrem a na konečných 2:9 upravil, 
když hosté předvedli, jak se hraje 
v přesilovkách.

Branky: 2. Petržilka, 17. Hemiš 
– 5.,15.,56.a 60. Patzenhauer, 9. 
Jakl, 31.a 37. Horejsek, 52. Skal-
nička 53. Hamr. Vyloučení 9:12.
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Obecenstvo, které soutěži přihlí-
želo, odměňovalo výkony závodí-
cích častým potleskem. „Bylo to 
velmi potěšující, protože se k naší 
radosti začíná projevovat výrazně 
nejen snaha o kvalitní výkony, ale 
i sportovní etika,“ řekla učitelka 
tělesné výchovy Mgr. Zdena Ko-
vářová.

A komu patří medailová 
místa?

Mladší chlapci: 1. Lukáš Pour 
7.B, 2. Jakub Vodrážka 7.B, 3. 
Martin Pošta 7.C

Mladší dívky: 1. Nikola Hil-
debrandtová 7.B, 2. Kateřina 
Klimendová 6.A, 3. Jaroslava 
Šlégrová 7.C.

Starší chlapci: 1. Milan Hejduk 
8.B, 2.- 3. Oliver Ubersax 9.B, Filip 
Baník 9.B.

Starší dívky: 1. Petra Ladižinská 
8.A, 2. Andrea Příhodová 8.B, 3. 
Markéta Klimendová 9.A.

Cesta Blšan za pohárem Dragoun Cup 
na Vyšehradě skončila ve finále
n AC Sparta Praha  B – FK Chmel Blšany 1:2 (0:0) 
n FK Chmel Blšany – SK Slávia Praha B 0:2 (0:1)
PRAHA (mš, jt) - Ve finále turnaje na Vyšehradě tým Chmelu podlehl 
Slavii B 0:2 a skončil tak druhý. Tam se probojoval po semifinálové 
sobotní výhře nad rezervou Sparty 2:1.

Na turnaji  APOLLO Cup vyhrály 
Tuchořice první zápas
n Domoušice v přípravě na KP nevědí, jak dál
SOUŠ (lš, mm) – Na turnaji Apollo Cup v Souši se podařilo celku 
Tuchořic konečně vyhrát, když v derby utkání porazily účastníka 
krajského přeboru Sokol Domoušice. Rozhodující branka padla 
15 minut před koncem utkání. Střelcem byl Podroužek, který 
krásnou střelou  rozhodl celý zápas.

Kopisty odjely z Loun se 
4 inkasovanými brankami 
n Po návratu ze soustředění druhá výhra n FK Louny – Kopisty  4:1 (3:1)
LOUNY (lš, mm) – V přípravě na druhou část sezóny v 1. A třídě 
získaly Louny po návratu ze soustředění v Nové Vsi u Přimdy druhé 
vítězství. Minulý týden přehrály Černiv 5:3 a nyní v sobotu na umělé 
trávě odjely s nepořízenou Kopisty. Louny nemohly nastoupit v pl-
né sestavě a trenér Jantoš musel poslat na trávník tři dorostence. 
Přesto lze hodnotit výkon mužstva jako velmi dobrý. 

Jarní část házenkářských soutěží začíná o víkendu
LOUNY (jb) - Již o tomto víkendu začne jarní část ligových soutěží 
v házené. Nejprve v sobotu 3. března sehrají svůj zápas mladší do-
rostenci v derby s Lovosicemi od 12 hodin. Mladší dorostenci jsou 
v tabulce na 8. místě s 9 body, Lovosice jsou na 9. místě o horší skóre, 
takže se očekává velice dramatický zápas.

Pilařův gól zlomil prokletí domácích zápasů
n FK Chmel Blšany – AC Sparta Praha B  1:0 (1:0)
BLŠANY (mš, jt) - Zdánlivě nemožné se dnes stalo skutečností. 
Chmel Blšany na domácí půdě vyhrál. V přípravném zápase porazil 
třetiligovou rezervu Sparty nejtěsnějším možným   rozdílem. 

Litoměřický kalich hořkosti pro 
lounský Slovan byl vrchovatý
n HC Slovan Louny – HC Stadion Litoměřice  2:9 (2:3, 0:2, 0:4)

Hokejisté Litoměřic se dokázali bez větších problémů uvolnit.

LOUNY (lš, ls) – Na domácím ledě odehrál Slovan Louny poslední 
utkání sezóny. V dalším kole má volno a v posledním kole soutěže 
odehrají naši hokejisté utkání v Bílině proti domácím Drakům. 
Půjde o to, zda Louny skončí poslední a nebo v případě vítězství 
by se posunuly na 4. místo tabulky. K tomu ale ještě musí doufat 
v porážku Kadaně B. 

Typický obrázek třetí třetiny. Rychlý brejk a Horejsek veze 
šestou branku za Varcholova záda.
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