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kam v okrese na fotbal

Hokejbalisté Loun porazili leadera soutěže…  
V předposledním utkání základní části druhé hokejbalové ligy-seve-
rozápad přivítali Lounští vedoucí celek soutěže ELBA Franclin Ústí 
nad Labem B. První třetina začala oboustranně opatrně, ale domácí 
přece jen nabírali vrch a třetina končila jejich vedením 1:0. 

Druhou část začali opět domácí mnohem aktivněji a výsledkem 
byly další dvě branky v síti Ústí. To hrálo jen na dvě pětky, což bylo 
znát na jejich rychlosti. Úvod třetí třetiny byl ve znamení oslabení 
domácích, chvílemi i 3 na 5. Pětiminutovku v oslabení však přečka-
li a dokonce po rychlém průniku po levém křídle skórovali, když 
hostující brankař neudržel střelu na lapačku. Hosté zesílili tlak, 
ale jejich snaha vždy končila na výborném brankaři Loun. Domácí 
v poslední minutě pečetili na konečných 5:0

SHK Louny – ELBA Franclin Ústí nad Labem B 5:0 (1:0. 2:0, 
2:0).

Poslední utkání se hraje 1. dubna a hostem v Lounech bude 
CSKA Karlovy Vary B, beznadějně poslední celek soutěže. Louny 
tak určitě udrží šestou příčku tabulky.
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šachy
LOUNY - Ve II. lize šachových 

družstev hrál ŠK UNION Louny 
„A“ na domácích šachovnicích 
s vedoucím celkem soutěže KŠ 
Tietz Karlovy Vary „A“. Hosté 
nastoupili v nejsilnější sestavě 
včetně Rusa Olega Spirina na 2. 
šachovnici, a bylo znát, že postup 
do I. ligy myslí skutečně vážně. 
Lounské družstvo jim však bylo 
vyrovnaným soupeřem a zápas 
nakonec skončil těsným vítězstvím 
hostí 4,5:3,5 bodu. 

Výsledky na jednotlivých 
šachovnicích: Louček – Soukup 
remis, Mazánek – Spirin 0:1,Švarc 
– Krejčík 0:1, Kolář – Lorenc 0:1, 
Nudčenko – Čontoš remis, Kla-
kurka – Nový 1:0, Volek – Fric 1:0, 
Košťál – Bicek remis. Před posled-
ním kolem je už jisté, že lounský 
celek po dvouletém působení ve 
II. lize tuto soutěž opustí. 

V krajském přeboru II. třídy 
jel ŠK UNION Louny „B“ ke 
svému zápasu do Mostu. V se-
stavě Majerik, Drobný, Brázda, 
Urban, Vostřel, Bidovský, Novák 
a Kačín podlehl ŠK Most „B“ 6:2 
bodům. Po tomto závěrečném kole 
skončili lounští šachisté v soutěži 
uprostřed tabulky. 

Ladislav Jarina
Šachový klub UNION Louny

Na domácích bylo vidět, že body 
svému soupeři rozhodně nechtějí 
nechat. Na druhou stranu soupeř 
hrál velmi agresivně a rozhodčí jim 
z počátku jejich tvrdou na hranici 
či za hranicí pravidel toleroval. 
S dalšími minutami ale získávaly 
Dobroměřice půdu pod nohama 
a na branku soupeře se valil jeden 
útok za druhým. Bohužel Sekula 
ani Kroupa a další hráči nebyli 
úspěšní. Až  těsně před koncem 
prvního poločasu se prosadil 

Plachý po Kroupově odražené 
střele. 

Ve druhém poločase  se hosté 
nedostali do vyložených šancí 
a domácí si hlídali vedení a brejky 
se snažili o rozhodnutí. Pojistka 
přišla v 61. minutě, když po faulu 
na Daniše kopal Kroupa penaltu, 
kterou potvrdil vedení na 2:0. V zá-
věru se hosté dostali do šancí, ale 
nedokázali  proměnit ani  ty nej-
vyloženější a tak brankář Sedláček 
uhlídal jarní nulu. 

Velmi dobře si vedli fotbalisté 
Loun, kteří v úvodním střetnutí 
1.A třídy potvrdili vysokým ví-
tězstvím ambice na boj o první 
příčku v tabulce. Kanonýr Hasil 
prokázal, že byl v přípravě nejlep-
ším střelcem mužstva a připsal si 
dvě jarní branky. Stejně se dařilo 
V. Suchému, který byl také dvakrát 
úspěšný. Další branky přidali Stře-
lec, Holoch,  Kubiska a Džuban.  
Předvedená hra nebyla nejlepší, 
ale lounští hráči prokázali velkou 
efektivitu v proměňování šancí.  
Hosté vyhráli pouze na žluté karty, 
které skončily v poměru 2:3.

Poslední zástupce okresu, 
Tuchořice prohrály ve Březně 
3:1 (1:0).

Za nepříliš pěkného počasí se 
utkaly dva týmy bojující o záchra-
nu. Před zápasem patřila Třinci 
11. příčka v tabulce, Blšany byly 
poslední se ztrátou 6 bodů. Mír-
ným favoritem tak byli domácí. 
Blšanským chyběl distancovaný 
Bogdanov, jinak měl trenér Bi-
čovský kádr kompletní.

První poločas začal aktivněji Tři-
nec, ale dlouho nebyl nebezpečný. 
Fotbalové ticho prolomil až v 19. 
minutě Kožíšek, když trefil z po-
měrně malé vzdálenosti tyč branky 
domácích! Už ve 23. minutě pro 
změnu břevno zachránilo Chmel 
od obdržení vlastního gólu při od-
vracení trestného kopu. Po těchto 
vzrušujících okamžicích se hrálo 
aktivněji, hlavně ze strany Blšan. 
Bohužel snaha vyšla naprázdno 
a jediným statisticky zachytitel-
ným výsledkem byla žlutá karta 
pro útočníka Smejkala. 

Pak udeřili domácí. Ve 38. mi-
nutě přišla jednoduchá akce, centr 

z levé strany do vápna proměnil ve 
vedoucí branku Třince Martinčík. 
Gól padl téměř ve stejném čase, 
jako na podzim, kdy Třinec šel do 
vedení v Blšanech. Studená sprcha 
hráče Blšan neprobudila, naopak 
na pokraji druhého gólu se octli 
těsně před přestávkou, kdy gól-
man Svoboda skvělým zákrokem 
vyrazil trestný kop Kořínka mířící 
do šibenice.

Přestávku tedy Blšany prožily ve 
špatné náladě a trenér Bičovský 
měl co svým hráčům vysvětlovat. 
Přesto nesáhl ke změnám v sesta-
vě. Druhou půli zahájil obdržením 
žluté karty Pilař. O chvíli později 
však přišla daleko horší pohroma. 
Na hranici velkého vápna se dostal 
ke střele Martinčík a přízemní ra-
nou překonal gólmana Svobodu, 
čímž posunul vedení Třince na 2:
0. Psala se 52. minuta a začalo být 
zřejmé, že sen o výhře v Třinci se ve 
skutečnost nepromění.

Kouč Bičovský v 58. minutě stáhl 

Rosu a Rosenda a na jejichž místo 
přišli Jedinák s Brazilcem Andrei-
em. Chmel postupně začal přebírat 
iniciativu. Posledním oživením se 
stal v 65. minutě Ondřej Šiml, 
jenž nahradil Krejčíka. Jenže čas 
běžel a hráči si stále nebyli schopni 
vytvořit potřebný tlak, který by vy-
ústil v brankové příležitosti. V 85. 
minutě měl tým Chmelu k dispozi-
ci trestný kop, postavil se k němu 
Andrei a provedením nezapřel 
brazilskou krev. Jeho pokus olízl 
břevno branky Vreštiaka.

To bylo ale vše, co tým předvedl. 
Zaslouženě prohrál 0:2 v Třinci 
a zůstává poslední v tabulce. Po-
kud v neděli nevyhraje doma nad 
Hlučínem, bude už situace velmi 
kritická.

Fakta o utkání: 637 diváků, 
rozhodčí: Racek – Jiřík, Douda, 
ŽK: Smejkal, Pilař

BRANKY: 38.Martinčík, 52.Ko-
řínek.  SESTAVA BLŠAN: Svobo-
da – Loos, Jamrich, Novotný, Rosa 
(57. Andrei) – Krejčík (66. Šiml), 
Poláček, Rosendo (57. Jedinák), 
Pilař – Smejkal, Kožíšek

n Junioři:
TJ Lokomotiva Louny - Mocní 

Tuleni Podbořany 3:6
TJ Lokomotiva Louny - FBC 

TBC 68 Ústí n-L 2:5
RUMBURK (vos) - Na posled-

ním turnaji sezóny si chtěli lounští 
junioři hlavně zahrát: o výsledky až 
tak nešlo. Mladíci se hrou dobře 
bavili a do pole se dostal i náhradní 
gólman Tomáš Gieszmann, který si 
vstřelil svou premiérovou branku 
v soutěži, stejně jako věčný ná-
hradník Tomáš Křivánek. Jedinou 
kaňkou na závěru ligy se stalo ne-
šťastné zranění Dana Kosa, který 
si při pádu naštípl prst.

n Muži A:
T.B.C. Králův Dvůr B: TJ Lo-

komotiva Louny 3:4
THC Mariánské Lázně: TJ 

Lokomotiva Louny 8:2
ÚSTÍ NAD LABEM (vos) - Stej-

ně jako junioři tak i muži nasadili 
do hry i náhradního brankáře. 
Cimrman sice branku nevstřelil, 
ale v obraně odvedl solidní výkon, 
a tak i díky jeho přispění se mohly 
Louny na předposledním turnaji 
radovat ze tří bodů. V druhém 
zápase však oslabená sestava 
nestíhala soupeře hlavně fyzicky, 
čehož se Mariánky nebály využít 
a jasně Lokomotivu přehrály.

PRAHA (bre) - V 15. kole I. 
ligy mladšího dorostu v házené 
jsme jeli opět do Prahy, tentokrát 
na Chodov, kde jsme hráli se 
Sokolem Vršovice. Úvod utkání 
se našim chlapcům vydařil, ale 
při velkém množství technických 
chyb, které jsme vytvářeli, začal 
soupeř náš náskok dotahovat. 
První poločas jsme vyhráli o dvě 
branky. Hned po přestávce soupeř 
vyrovnal a dokonce se i ujal vede-
ní. V této fázi utkání jsme špatně 
bránili a v útoku jsme neproměňo-
vali vyložené šance. V závěru naši 
chlapci přitvrdili v obraně, v útoku 

začali hrát zodpovědně a opět si vy-
tvořili dvoubrankové vedení, které 
udrželi až do konce.

Sestava a branky Loun: 
Kolařík M., Pastyřík R., Skála 
D., Knobloch J., Brecko M. (1), 
Klimt V. (8), Dvořák J. (9), Fric 
M. (1), Vrána D. (3), Konečný 
J., Kameník J. (3), Tobola L. (3), 
Řeřicha J.

TJ Chodov – Lokomotiva Lou-
ny 25:26 (17:10)

V neděli 25. března odehrálo 
mužstvo starších dorostenců 
mistrovské utkání II. ligy na 

půdě  velmi silného soupeře TJ 
Chodov.

Po nevydařeném 1. poločase, 
který naše mužstvo prohrálo 17:
10, jsme nastupovali do 2. poloča-
su bez opory – Jiřího Brecka, který 
za faul na konci poločasu dostal 
červenou kartu. Po velmi dobrém 
kolektivním výkonu jsme v napja-
tém zápase vyhráli 26:25 a upevnili 
si tímto druhou příčku.

Sestava a branky: Kerner, 
Kolařík, Gruncl 7, Brecko J. 2, 
Knobloch 2, Kotěšovec, Hrdlička, 
Klimt 10, Konečný, Brecko M. 4, 
Vrána, Dvořák 1, Skála, Řeřicha.

Ve 2. poločase se lounští hráči 
snažili skóre obrátit, ale sérií něko-
lika až čtyřminutových vyloučení 
umožnili domácím neustále udr-
žovat si bezpečný náskok a přitom 
šetřit síly. Rozhodující byl zlom 
mezi 24. a 27. minutou, ve kterém 
lounští inkasovali další 4 branky 
a výsledek utkání byl zpečetěn. 
Louny tak zůstávají předposled-

ní o bod před Hradcem Králové.
V dalším kole II. Ligy hostí Lo-

komotiva v sobotu 31. března od 
17 hodin přetěžkého soupeře ELP 
Jablonec nad Nisou, aktuálně pátý 
tým tabulky. 

Sestava a branky: Dedera, Ker-
ner Šnajdar 1, Bittner 4, Zmatlík 4, 
Krahulík 3, Klouček 4, Šilhánek 1, 
Prágner, Gruncl 2, Knobloch.

Sobota 31. března, úřední začá-
tek v 16:00 hod.
n Krajský přebor: Domoušice 
– STAP Vilémov
n I.A třída: Tuchořice – Loko 
Chomutov B, 
n I.B třída: Žatec – So Vilémov, 
Podbořany – Březenecká Chomu-
tov, 
n Okresní přebor: Chlumčany 
– Tuchořice B, Peruc – Cítoliby, 
Blatno – V. Černoc 14:00, Lenešice 
– Černčice B, Zeměchy – Slavětín, 
Ročov - Lubenec
n III. třída: Pan.Týnec – Černo-
chov, Dobroměřice B – Líšťany, 
Dynamo Louny – Vrbno 10:30, 
hř. Zeměchy, Koštice – Libčeves, 
Kozly – Chožov, Pátek – Hříškov, 
Holedeč – Lišany, Žíželice – Do-
moušice B, Lipenec – Lenešice 
B, Petrohrad – Kněžice 10:30, 
Nepomyšl – Kr. Dvůr B 13:00, 
Nové Sedlo – Sedčice 13:00, 
Buškovice – Hlubany 13:00.
Neděle 1. dubna, úřední začátek 
v 16:00 hod.
n Krajský přebor: Blšany B 
– Modrá 14:30, hř. Libočany
n I.A třída: Černčice - Duch-
cov
n Okresní přebor: Louny B 
- Kryry
n III. třída: Výškov – Blažim, 
Sok. Libočany – Staňkovice 13:30, 
hř. Čeradice, Cítoliby B – Bezděkov 
10:30, Měcholupy – Vroutek.

Jaroslav Mička 

ROUDNICE N.L. (r) - Velký Přá-
telský turnaj karate JKA (Japan 
Karate Association) se uskuteč-
nil 10. března ve Sportovní hale 
v Roudnici nad Labem.

Tohoto turnaje se zúčastnili pře-
devším začínající karatisté z devíti 
oddílů. Velmi dobře se dařilo zá-
vodníkům z Karate klubu Louny 
– Jan Steklý. „Výborně náš klub 

reprezentovali Jan Sofron, který 
vybojoval bronzovou medaili 
v kumite žáků, Petr Trhlík, který 
vyhrál a získal tak cenou zlatou 
medaili v kata žáků. Neztratili 
se ani Martin Brožovský, když 
obsadil stříbrnou pozici v kata 
starších žáků, a Zdena Minaříková 
bronzovou v dorostenkách,“ řekl 
trenér Jan Steklý.

Zlepšená hra mužstva, zodpo-
vědný výkon obrany a celkově 
velká chuť do hry pod vedením 
trenéra Štadlíka přinesla vítěz-
ství a velkou vzpruhu do dalších 
jarních bojů. Vzhledem k ne příliš 
vydařené přípravě mužstva v zi-
mě, odchodu trenéra  Novotného 

to s mužstvem nevypadalo příliš 
růžově. Přesto Domoušice doká-
zaly bodovat díky vydařenějšímu 
druhému poločasu v Litoměřicích, 
kdy jejich branku vstřelil Pokorný. 
Tento bod může mít v závěrečném 
účtování cenu zlata, neboť soupeř 
patří také do závěru tabulky.

Oddíl Jazzmani Žatec zde repre-
zentoval jediný plavec, dorostenec 
Tomáš Plevko (1991). Ten nejprve 
plaval 50m motýlek, kde časem 
00:28.05 obsadil výborné 14. 
místo z 52 plavců. Poté startoval 
ve své nejúspěšnější disciplíně 
50m volným způsobem, ve které 
vyhrál svou rozplavbu časem 00:
25.00. Do finále nakonec těsně 

nepostoupil a tento čas stačil na 
konečné výborné 9. místo v kate-
gorii dospělých z 58 plavců z celé 
republiky. 

Tomáš se připravuje na letní 
Mistrovství České republiky ju-
niorů a poprvé také seniorů, a tak 
každé osobní zlepšení je dokladem 
výborné formy. Více na www.pla-
vanizatec.com. 

florbal

Lounští kanonýři neměli problém poslat míč za záda bezmocného brankaře Černčic. Tento 
projektil byl na 8:0!
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Jaro začalo pro lounské 
a dobroměřické fotbalisty úspěšně
Nevídané brankové hody n FK Louny Středohor Dobroměřice – SK Viktorie 

Ledvice 2:0 (1:0) n FK Louny – SK Černčice 9:0 (3:0)
LOUNY/DOBROMĚŘICE (lš, mm) – O víkendu byly zahájeny 
mistrovské zápasy v 1.A třídě. Louny po úspěšné zimní přípravě 
na umělé trávě se v prvním zápase zaskvěly především střelecky. 
Vstřelených 9 branek do sítě Černčic mluví za vše a 400 diváků 
muselo být spokojeno. Úspěšně zahájili také hráči Dobroměřic, 
kteří porazili nevyzpytatelné Ledvice.

Blšany vezou ze záchranářské bitvy 
další porážku

Fotbal Třinec – FK Chmel Blšany 2:0 (1:0)
TŘINEC (mš, jt) - Naděje vkládané do utkání v Třinci zůstaly nena-
plněné. Domácí tým v důležitém zápasu získal tři body za výhru 2:
0. Chmel jel domů s prázdnou.

Jedním z mála světlých momen-
tů letošní hokejové sezóny v Lou-
nech tak byli junioři Slovanu, kteří 
vybojovali vítězství v KP a budou 
bojovat o postup do juniorské ligy 
ČR pro sezónu 2007 – 2008.

Vzhledem k tomu, že v Lounech 
již není led, připravují se na svoji 

velkou šanci v Chomutově, kde 
také budou hrát „domácí“ zápasy. 
Systém bojů je dvoukolový, když 
soupeřem lounského mužstva 
budou Mariánské Lázně a HC 
Nymburk. Lounští hráči jsou 
posíleni o několik hráčů celku 
HC Chomutov. Celá kvalifika-

ce bude trvat až do 8. dubna.
V pátek 30. března hostí od 

15:30 hodin v Chomutově celek 
Nymburka a v neděli 1. dubna 
od 13:00 hodin nastoupí v odvetě 
proti Mariánským Lázním.

Na zápasy mohou jet i příznivci 
Slovanu, když autobus stojí 20 Kč 
a je vypravován od zimního stadi-
onu v Lounech dvě hodiny před 
začátkem utkání, tedy v 13:30 
v pátek a v neděli  v 11:00 hodin.

V Lounech již led není, ale junioři bojují o ligu
LOUNY (lš, ls) – Na zimním stadionu v Lounech již vládne klid. 
Na rozdíl od jiných stadionů v kraji, kde se i přes ukončené sezóny 
žákovských družstev trénuje dál. Ono se není co divit, když mužstvo 
mužů hraje od letošní sezóny na amatérské úrovni.

Házenkářský dorost veze body z Prahy
Sokol Vršovice –  TJ Lokomotiva Louny 26:28 (12:14)

Muži Lokomotivy nedokázali 
napodobit dorostence

TJ JM Chodov – Lokomotiva Louny 30:21 (15:8)
PRAHA (bre) - K těžkému zápasu nastupovali lounští hráči bez ně-
kolika zraněných a také bez Jiřího Brecka, jemuž rozhodčí nevrátili 
registrační průkaz po zápase staršího dorostu, který mu sebrali 
za faul loktem na protihráče. Až do 11. minuty prvního poločasu 
byl zápas celkem vyrovnaný, ale poté se domácí šňůrou 6 branek 
dostali do výrazného vedení a poločas končil rozdílem 7 branek 
v jejich prospěch. 

Tomáš Plevko na mezinárodních 
závodech před branami finále

CHOMUTOV (jk) - V sobotu 17. března se konal mezinárodní 
plavecký závod SPEEDO CUP, který byl určen pro elitní kategorii 
dospělých.

Karate klub Louny – Jan Steklý 
na přátelském turnaji

Domoušice vezou cenný 
bod z Litoměřic

FK Litoměřice – Sokol Domoušice 1:1 (1:0)
DOMOUŠICE/LOUNY (lš, mm) – Po dvou jarních odehraných 
kolech získaly Domoušice čtyři body. Minulý týden porazily na 
domácím hřišti jasně celek Souše a o posledním víkendu přivezly 
velmi cenný bod z Litoměřic, když ve druhém poločase vyrovnaly 
náskok soupeře Pokorným.


