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kam v okrese na fotbal

šachy
V neděli skončila svým po-

sledním kolem nadstavbová část 
krajského přeboru III. třídy v šachu 
družstev. Oba lounské celky hrály 
své zápasy v domácím prostředí 
hotelu UNION. 

ŠK UNION Louny „C“ na-
stoupil proti mladému družstvu 
ŠK Most „G“ a v sestavě Vostřel, 
Novák, Šmatlák, Ulrych a Mach 
zvítězil 4:1.

ŠK UNION Louny „D“ hostil 
vedoucí tým TJ Tatran Podbořa-
ny „B“ a v sestavě Brázda, Zrza-
vý, Raška, Fedor a Kačín remizoval 
2,5:2,5 bodu. 

Celkově skončilo mužstvo „D“ 
na druhém místě a celek „C“ v po-
lovině tabulky.     Ladislav Jarina

Šachový klub UNION Louny

Tuchořice měly možnost získat 
tři body doma proti Chomutovu, 
ale hrubka gólmana Nováka při-
nesla remízu. Dlouho nevídaný 
kiks přinesl gól hostům, když 
Novák centr téměř z poloviny 
hřiště podběhl a míč skončil 
v síti. V utkání došlo i na červené 
karty, když 5 minut před koncem 
po vzájemném pošťuchování vy-
loučil rozhodčí Holáka a Krále. 

V nastaveném čase se mohlo 

vše ještě v dobré obrátit, když 
Jan Novák vystřelil bombu, 
kterou brankář dokázal vytlačit 
mimo branku. Jediná hrubka 
bohužel znamenala ztrátu bodů 
v zápase, který šancemi příliš 
neoplýval.

Černčice se oklepaly z deví-
tibrankového přídělu v minulém 
kole a vydřely výhru 1:0 nad 
Duchcovem brankou Švece ze 
75. minuty.

Střelecké hody měly Dobro-
měřice v Klášterci, když jasně 
přestřílely domácí 8:1 a v každém 
poločase se trefili 4x.

V tabulce 1.A třídy ke změnám 
nedošlo, pouze se zvětšily bodové 
rozdíly mezi prvním celkem Oldři-
chova a Loun. Náskok je po vítěz-
ství Oldřichova nad Litvínovem 1:
0 opět šestibodový. Louny mají 
naopak na třetí Litvínov náskok 
tří bodů.

Další naše celky se seřadily 
na 7. místě Tuchořice 21,8. 
Černčice 20 a 9. Dobroměřice 
19 bodů.

Brankově bohatá 
1.B třída

OKRES LOUNY (lš, jt) - Dařilo 
se Krásnému Dvoru, který překva-
pivě porazil Kadaň na jejím hřišti, 
když si síly mužstvo výborně roz-
vrhlo a v závěrečné dvacetiminu-
tovce svého soupeře úplně přehrá-
lo a vstřelilo tři branky, z toho dvě 
v poslední pětiminutovce. Kadaň 
byla v roli favorita a na domácí 
půdě si vůbec nepřipouštěla, že by 
mohla o body přijít. Rychlé vede-
ní znamenalo ještě větší uklidnění 
než je zdrávo a tak po půlhodině 
hry hosté vyrovnali. Uragán přišel 
v závěrečné části zápasu a domácí 
se nestačili divit. 

Prohra o tři branky je největším 
překvapením kola, SKP Kadaň 
– Krásný Dvůr 1:4 (1:1). Další 
utkání Souš B – Podbořany 5:1, 
Havran – Postoloprty 0:4, Žatec 
– Vilémov 5:1.

Do Blšan přijel nejhorší tým jara, 
Hlučín, který však měl o šest bodů 
více než domácí. Jednoznačným 
cílem byla výhra. V sestavě chyběl 
zraněný Zachariáš.

Hned v první minutě po závaru 
před hlučínskou brankou ocitl 
nekrytý Kožíšek, který se snad 
zalekl příležitosti a neposlal míč 
do zcela odkryté branky. Domácí 
se prvních dvacet minut hodně 
tlačili před branku hostí a vynutili 
si několik standartek. Vše ale zů-
stalo bez brankového efektu a tak 
se Hlučín začal také osmělovat. 
Tvrdou střelu Hanuse Svoboda 
zkrotil a další pokusy již uhlídala 
obrana. Trenér Bičovský už ve 
33. minutě vystřídal Argentince 
Rosenda Bulharem Bogdanovem 
a ten se okamžitě hnal po pravém 
křídle do útoků. Ve 37. minutě 
poslal krásný centr do vápna, ale 
Krejčík ho nezužitkoval. O minu-
tu později přišla sporná situace, 
kdy Jamrich vyslal tvrdou střelu 

na branku Hlučína, míč se však 
odrazil zpět do hřiště. Podle ně-
kterých názorů od vnitřní tyče, 
podle rozhodčích jen od břevna, 
takže skóre se neměnilo. 

Druhý poločas začal v duchu 
větší aktivity hostí. V 66. minutě 
Krejčík zabránil skluzem velké 
šanci a odvrátil na roh. O chvíli 
později se trenér Bičovský zno-
vu pokusil oživit hru střídáním. 
Stáhl Kožíška a nahradil ho 
mladým Andrejem a pak ještě 
Jedináka nahradil Loos. Na 
hodinách svítila 74. minuta 
a právě Brazilec Andrei získal po 
hrubce Hornyaka míč a brankaři 
Kosmálovi nedal šanci, když mu 
z očí do očí dal jesličky a poslal 
míč do sítě. Chmelaři statečně 
bránili hubený náskok a hráli 
na čas. Za zdržování si vysloužil 
zbytečnou žlutou Pilař. Poslední 
velkou šanci měl neúnavný Bog-
danov, který unikl sám po levém 
křídle a i když atakován branka-

řem, Hlučína stačil odcentrovat 
před prázdnou branku, kde však 
nikdo nebyl. 

“Bylo to hodně těžké utkání. 
Hráči jsou pod tlakem sestupu 
a schází důraz v pokutovém území. 
Snad konečně dojde k uvolnění,“ 
řekl po zápase trenér Přemysl 
Bičovský. „Maximálně bojovné 
střetnutí s řadou nepřesností, ve 
kterém udělaly Blšany pro vítěz-
ství víc,“ uvedl trenér hostí Erich 
Cviertna.

Ziskem tří bodů se Chmel po-
sunul z posledního místa tabulky 
na předposlední, i když jen o skóre 
před Bystrc. Další kolo se hraje 8. 
dubna od 10:30 opět na domácím 
trávníku. Hostem bude Zenit 
Čáslav. Na tribuně byl i asistent 
Michala Bílka ze Sparty, Zdeno 
Frťala.

Fakta o utkání: 501 diváků, 
rozhodčí: Hrubeš – Zlámal, Pinka. 
ŽK: Jamrich, Pilař- Tóth, Štýbar. 
BRANKY: 75.Andrei. SESTA-
VA BLŠAN: Svoboda – Krejčík, 
Jamrich, Novotný, Rosa – Polá-
ček, Jedinák (72.Loos), Rosendo 
(33.Bogdanov), Pilař – Smejkal, 
Kožíšek (67.Andrei).

Vstup do utkání měli lepší hos-
té a brzo se ujali dvoubrankového 
vedení. V 7. minutě však bylo 
srovnáno a Lokomotiva si udržo-
vala dvoubrankový náskok, který 

před přestávkou jablonečtí snížili 
na jednu branku. 

Pozorná agresivní obrana na 
soupeře platila a v první části 
druhého poločasu domácí během 

pěti minut tříbrankovou šňůrou 
odskočili na rozdíl pěti branek 
17:12. To se psala 14. minuta. 
Pomalu začínali všichni v hale 
věřit v jistou výhru nad silným 
soupeřem. Hosté však přidali 
na důrazu a naopak domácím se 
přestalo dařit. 

Když na tabuli svítil čas 28:39 
a stav 24:21, nechtělo se věřit, 
že by utkání mohlo skončit jinak 
plným bodovým ziskem pro Lokot-
ku. Ale jako už mnohokrát, domácí 
absolutně nezvládli koncovku 
a nechali se vylučovat. Toho sa-
mozřejmě zkušení hráči Jablonce 
využili a vyrovnali. Velkou šanci 
neproměnil v samotném závěru 
Havlovec, kterého vychytal bran-
kář Jablonce. Louny tak zůstávají 
předposlední s 11 body stejně jako 
Ústí před a poslední Hradec.

K dalšímu kolu jedou Lounští 15. 
dubna do Jičína.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Knobloch, Macke, Ekrt, 
Krahulík, Zmatlík 1, Šnajdar, 
Bitner 9, Kotěšovec 3, Gruncl 1, 
Vít 3, Miler 5, Havlovec 2

I ostatní vedoucí mužstva sku-
pin nezaváhala a 100% bodovala. 
Petrohrad doma přehrál Želeč 
2:0 a Hříškov potvrdil roli favorita 
v Černochově, když vyhrál 0:3.

Celkem padlo ve skupině A 24 
branek v poměru 17:7 ve pro-
spěch domácích. Nejvyšší výhry 
dosáhly Líšťany, které rozdrtily 
Dynamo Louny 7:1. Exceloval 
domácí Malý, který vstřelil 5 bra-
nek a stal se tak druhým nejlepším 
kanonýrem kola.

Další výsledky: Libčeves – Kozly 
5:0, Panenský Týnec – Dobroměři-
ce 2:1, Chožov – Pátek 0:2, Vrbno 
– Koštice 3:0.

Ve skupině B padlo nejvíce 
branek v Blažimi, kde domácí 
vyhráli 5:2 nad Bezděkovem, 
když to bylo utkání dvou polo-
časů. Po prvním vedli hosté 0:2, 
aby domácí ve druhé půli svého 
soupeře naprosto přehráli a na-

stříleli pět branek za 45 minut 
hry. Celkem ve skupině padlo 20 
branek v poměru 13:7.

Další výsledky: Lišany – Žíželi-
ce 1:1, Staňkovice – Holedeč 0:2, 
Lenešice – Cítoliby 5:0.

Ve skupině C bodoval jasně Vrou-
tek, když po prvním poločase vedl 
pouze 0:1 nad Kněžicemi. Po změ-
ně stran ale hosté zahráli výborně 
a střeleckou parádou Denka, který 
byl přesný 6x. Celkový počet bra-
nek byl 24 v poměru 13:11.

Další výsledky: Petrohrad – Že-
leč 0:2, Krásný Dvůr B – Nové Sed-
lo 1:1, Hlubany – Měcholupy 4:3, 
Sedčice – Buškovice 6:0.

V odehraném 12. kole museli 
rozhodčí 4x vylučovat. Největším 
překvapením byla vysoká prohra 
sousedů v tabulce, když Sedčice 
porazily o šest branek Buškovice 
a mužstva si prohodila v tabulce 
pořadí.

II. liga - 8. dubna Chmel Blšany 
– Zenit Čáslav   10:30

1.A třída - 7. dubna Dobroměři-
ce – Jirkov   14:00, 8. dubna Louny 
– Tuchořice   16:30

1.B třída 7. dubna Postoloprty 
– Bečov, Krásný Dvůr - Žatec    
16:30

OP - 7. dubna: Tuchořice B 
– Ročov, Lubenec – Zeměchy, 
Slavětín – Louny B, Kryry –Lene-
šice, Velká Černoc – Peruc, Cítoliby 
- Clumčany , 8. dubna Černčice B 
– Blatno    16:30

n Krajský přebor
Okres Louny (jt) - Tento víkend 

byl pro fotbalová mužstva našeho 
okresu velmi dobrý. To potvrdili 
i zástupci v krajském přeboru. 
Domoušice porazily favorita 
z Modré 3:1 (3:0) a Blšany B stej-
ným rozdílem přehrály Vilémov, po 
poločase 2:1. V tabulce nedošlo ke 
změnám, jen B tým Blšan má stej-
ný bodový zisk jako předposlední 
Střeliv a Domoušice na 13. pozici 
ztrácejí bod na Proboštov.

Házenkářky 
Šr. Žatec druhé na 
turnaji v Přešticích
PŘEŠTICE (js) - V rámci pří-

pravy na ligové boje startovalo 
žatecké družstvo žen v sobotu 31. 
března v Přešticích na Memoriálu 
Ivana Moravce. Družstvo odehrálo 
celý turnaj v sestavě: Pomejová, Ší-
balová – Samková, Vlčková, Pou-
rová, L.Schneiderová – Wüstová, 
Plecitá, Doskočilová, Hokrová. 

Nejlepší střelkyní turnaje se 
stala Lenka Wüstová s 23 bran-
kami. Poslední přípravný zápas 
před začátkem jarní části ligové 
soutěže sehrají žatecká děvčata 
v neděli 8. dubna, kdy budou 
na domácím hřišti hostit Sokol 
Březno – vedoucí tým oblastního 
přeboru Středočeské oblasti. Za-
čátek utkání v 10.00 hodin.

Výsledky: Žatec – Modřany7:6 
(4:3)  Branky: Wüstová 3, Plecitá 
2, Hokrová a Doskočilová po 1

Žatec – Přeštice B  17:7 (9:5)  
Branky: Wüstová 12, Plecitá a Ho-
krová po 2, Doskočilová 1

Žatec – Přeštice A  18:20 
(10:11) Branky: Wüstová 9, Ple-
citá 6,  Doskočilová 3

Ve finálovém utkání vedla žatec-
ká děvčata. V samotném závěru 
dokázaly domácí hráčky otočit 
výsledek ve svůj prospěch.

LOUNY (lš, mm) – V okresním 
přeboru  kopané se odehrálo první 
jarní kolo a vedoucí celek Blatna 
nezahájil nejlépe. V poločase 
sice na hřišti Cítolib vedlo 0:1, 
ale ve druhém poločase dvakrát 
inkasovalo a utkání skončilo 
překvapivou remízou 2:2. Dařilo 
celku FK Louny B, které vyhrály 
v Černčicích a dotáhly se na čelo 
na rozdíl tří bodů. Hattrick v tom-
to střetnutí nastřílel Minařík. Toto 
utkání bylo důležité i z pohledu 
bojů o přední příčky. Nyní druhé 
Louny díky vítězství nad svým 
soupeřem mu v tabulce odskočily 
na rozdíl 5 bodů. 

Celkem padlo ve 14. kole 31 bra-
nek v poměru 17:14, což zname-
ná 4,4 branky na zápas. Bilance 
domácí/hosté byla vyrovnaná, 
neboť 2 utkání vyhrála domácí 

mužstva, 2x hosté a třikrát viděli 
diváci remízu. Nejvíce diváků 
přišlo na souboj záloh Černčice 
versus Louny (170 diváků).

V Chlumčanech hostilo domácí 
mužstvo celek Peruce a i když již 
v 7. minutě vstřelili hosté vedoucí 
branku, nikdo z hráčů si nechtěl 
připustit, že tato branka bude 
rozhodující pro celé utkání. 

V Tuchořicích vidělo 70 diváků 
drama s Lubencem. Domácí totiž 
po první polovině utkání prohrá-
vali 0:3, ale stačili vyrovnat.

Další výsledky: Slavětín 
– Ročov 4:2 (1:0), Velká Černoc 
– Lenešice 6:2 (2:1) a Kryry – Ze-
měchy 1:1.

Na posledním místě tabulky 
jsou mužstva Lubence s 11 body, 
Cítoliby s 12 a Tuchořice na 13. 
místě se 13 body.

Již tradiční Velikonoční laťka... V pondělí 2. dubna 
se v tělocvičně Základní školy Postoloprty opět po roce konal přebor 
regionu Loun ve skoku vysokém – Velikonoční laťka. V kategorií 
starších žákyň laťku zdolává postoloprtská reprezentantka z 9.B 
Kateřina Graslová. (bal)
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Okresní fotbalový 
přebor vede Blatno

Louny se vítězstvím při ztrátě soupeře dotahují

III. třída zahájila jarní boje
Lipenec a Výškov ze skupiny B stále bez porážky

LOUNY (lš) - Po soutěžích, které jsou řízeny krajským fotbalovým 
svazem, se rozběhly naplno i soutěže pod hlavičkou OFS v Lounech. 
Ve III. třídě si neporazitelnost jako jediný ze všech 35 mužstev za-
choval Lipenec a Výškov. Lipenec vyhrál po boji v Domoušicích, 
když musel otáčet jednobrankovou ztrátu z prvního poločasu. 
Výškov doma horko těžko zdolal nejslabší celek skupiny Libočany 
1:0 brankou z druhého poločasu.

Brazilec Andrei Da Silva získal míč a chladnokrevně vstřelil vítězný gól.

Domácí výhra po více jak půl roce 
a zrovna na Apríla
FK Chmel Blšany – FC Hlučín 1:0 (0:0)

BLŠANY (jt) - Domácí fanoušci se po více jak půlročním půstu 
mohli radovat z výhry svého týmu ve II. lize. Naposledy to bylo 10. 
září loňského roku, kdy Chmel v 6. kole porazil Bohemians 1905. 
Hrdinou dne byl brazilec Andrei a tři body znamenají odpoutání od 
poslední příčky tabulky, byť jen o pouhou branku ve skóre.

Milan Bitner v zápasnickém klinči s jabloneckým Michalem 
Heinlem, kterého jistí dvojice Sluka, Dědeček. Snaha Venci 
Kotěšovce vyšla naprázdno.

Zápas končí sirénou. Za minutu a půl 
přišla Lokomotiva o jistou výhru

Lokomotiva Louny – ELP Jablonec Nad Nisou 24:24 (11:10)
LOUNY (jt) - Domácím do důležitého utkání chyběli Sochor, Brecko, 
Šilhánek a Klouřek. Naopak se po zranění představili „lovosičtí“ 
Vít a Miler. 
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O překvapení není v 1.A třídě nouze
Ervěnice – FK Louny 2:1 (1:0), Tuchořice – Chomutov 1:1 (0:0), Černčice –

Duchcov 1:0 (0:0), Klášterec – Dobroměřice 1:8 (0:4)
LOUNY (lš, mm) – Ve druhém jarním kole nedokázaly Louny 
potvrdit střeleckou mušku z utkání proti celku Černčic a ve svém 
druhém vystoupení si vezou porážku z Ervěnic. Za Louny skóroval 
Knotek, bohužel byl jediným střelcem. 


