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kam v okrese na fotbal

šachy
RAKOVNÍK - V neděli se hrálo 

poslední kolo II. ligy šachových 
družstev. ŠK UNION Louny „A“ 
jel ke svému zápasu, který již 
neměl vliv na umístění v tabulce, 
do Rakovníka. V sestavě Louček, 
Mazánek, Švarc Nudčenko, Kla-
kurka, Volek, Drobný a Rosenberg 
uhráli lounští s družstvem ŠK Ra-
kovník remizu 4:4. Po dvou letech 
první družstvo ŠK UNION Louny 
sestupuje z II. ligy do divize, kde 
bude jistě bojovat o návrat zpět do 
vyšší soutěže.

Ladislav Jarina,
Šachový klub UNION Louny

Téměř husarský kousek se po-
vedl celku Loun v Jiřetíně, když 
v poločase Louny prohrával 2:0 
a vůbec to nevypadalo, že by si 
mohl dělat naděje na bod. I pře-
sto, že Louny nehrály především 
v první polovině poločasu špatně 
a vypracovaly si šance, nedoká-
zaly skórovat.  Suchý dokonce 
nastřelil tyč. Po půlhodině hry 
utekl hostujícím zadákům domácí 
útočník a chladnokrevně zakončil. 
A to ještě v poslední minutě první 
půle přišel opět brejk a bylo 2:0.  
Ze hřiště musel odstoupit Hasil, 
na kterého se snad domácí hráči 
domluvili a velmi nevybíravými 
zákroky doslova zneškodnili 
lounského kanonýra.

Chvíle Loun přišly v poslední 
půlhodině hry, když po první 
brance následovala za další 
tři minuty vyrovnávací. To již 
domácí začali na hřišti zuřit. 
Vítězná branka padla z penalty, 
kterou kopal Knotek a dokázal 
tak svůj tým dostat do vedení, 
které mohli ještě hráči v závěru 

pojistit ze tří velkých šancí. 
Domácí totiž po třetí brance 
zcela odpadli a pouze faulovali. 
Rozhodčí byl k jejich hře velmi 
ohleduplný, neboť je ohodnotil 
pouze žlutou kartou.

Podobně se dařilo celku Dobro-
měřic ve Březně, když  v poločase 
prohrával 1:0 a tento stav trval až 
do 68. minuty. Ve druhém poločase 
se ale domácí nechali vyprovoko-
vat, což rozhodčí ocenil dvěma čer-
venými kartami. Oslabení soupeře 
dokázali hosté využít, když nejprve 
Sekula vstřelil vyrovnávací branku 
a v prodloužení vstřelil vítěznou 
branku Hendrych. Ani hosté ne-
dohráli v plném počtu, když byl 
vyloučen po 2 ŽK Kroupa.   

Zklamáním byl výkon Tuchořic, 
které naprosto nezvládly utkání 
s téměř posledním Duchcovem. 
Nic dobrého nevěstil již první po-
ločas, v kterém domácí prohrávali 
0:3 a zkáza byla dokonána dalšími 
třemi brankami ve druhé půli. Je-
diného úspěchu dosáhl Bartoň, 
když za stavu 0:4 snížil na rozdíl 

tří branek. Výkon domácích byl ka-
tastrofální a lze jen těžko pochopit, 
co se s mužstvem stalo, když před 
týdnem trápilo FK Louny a ode-
hrálo výborné utkání. 

Fotbalovou nudu přineslo stovce 
diváků utkání v Černčicích. První 
poločas se odehrál prakticky ve 
středu pole, kde si díky nepřesnos-
tem hráči obou celků vyměňovali 
míč a před branky se dostali jen 
ojediněle. Ve druhém poločase 
začali domácí hrát útočněji a při-
šly i šance, z nichž největší měl 
Radek Škuthan, který šel sám na 

brankaře. Ten však včas vyběhl a na 
hranici velkého vápna míč vyrazil. 
Domácí i nadále tlačili, ale nedo-
kázali zakončit. Když pak domácí 
brankař nadvakrát neudržel míč 
a obrana doslova zaspala, stačil 
Říha jen lehce zasunout a bylo 
rozhodnuto. Závěr utkání byl 
hodně nervózní a plný strkanic. 

Utkání se zapíše do dějin snad 
jen počtem karet, kterých padlo 10 
žlutých (2:8) + 1 červená. Kromě 
jisker od kopaček padaly i slovní 
a rasové urážky na adresu rom-
ského hráče Ledvic.

„Fantastické prostředí. Kdo v ta-
kovém zápasu nastoupí, musí mít 
radost ze hry,“ řekl kouč Chmelu 
Přemysl Bičovský. 

Před zápasem bylo zřejmé, že 
horkým favoritem jsou domácí, 
kteří na jaře pětkrát vyhráli. Tre-
nér Bičovský nebyl omezen ve 
výběru hráčů pro zápas, protože 
v týmu Blšan není v současné 
době nikdo zraněný, ani vykarto-
vaný. Kouč, jenž má s Bohemkou 
hodně společného, vsadil na zku-
šené starší hráče, u kterých věděl, 
že se lépe vypořádají s bouřlivou 
atmosférou, která na hřišti Klo-
kanů tradičně panuje. Domácí 
si nepřipouštěli nic jiného, než 
výhru.

Jako první se do šance dostal 
domácí Adam ve 13. minutě. 
Chmelaři se snažili kontrovat, ale 
do vyložených šancí se nedostali. 
Obrana dirigovaná zkušeným 
Novotným si hlídala soupeře mimo 
dosah Svobodovy branky a když to 
tedy zkusil domácí Adam aspoň 
z dálky, jeho bombu ze 25 metrů 
gólman vyrazil. Do kabin se šlo za 
stavu 0:0, což Chmelu vyhovovalo. 
Navíc předvedené výkony dávaly 
velkou naději na zisk bodu.

Jenže ve druhém poločase se Bo-

hemians zlepšili. Již v 50. minutě 
se zelenobílí radovali z vedoucí 
branky, když se po akci Bartka 
a Slezáka dostal k míči Pavel 
Hašek a z úhlu překonal branká-
ře Svobodu. Bezprostředně poté 
ze stoprocentní šance přestřelil 
Bartek. Klokani ve druhé půli 
dokazovali, že jsou nyní daleko 
silnějším týmem, než ten, který 
se představil v Blšanech v září. 
Domácí si vytvářeli jednu šanci za 
druhou a obrana Chmelu odoláva-
la jen s obtížemi. Přesto dokázaly 
Blšany zahrozit, když nebezpečně 
hlavou lízl centr Novotný a gólman 
Sňozík měl plné ruce práce.

V 66. minutě dostal zbytečnou 
žlutou kartu Tomáš Pilař, když 
dvakrát naznačil rozehrání rohu, 
ale míč neodkopl. Trenér Bičovský 
pak sáhl po svém trumfu sedícím 
na lavičce, kterým byl Brazilec An-
drei da Silva. Blšany se po vystří-
dání snažily útočit, ale k vyrovnání 
byly dlouho daleko. V 75. minutě se 
k trestnému kopu z dobré vzdále-
nosti postavil Jedinák, ale míč 
skončil v náruči Sňozíka. Chmel 
si vypracoval i další standardní 
situace. Nakonec ale vyrovnal ze 
hry, když se v 81. minutě po rohu 
k míči volný Rosa, prošel obranou 

domácích a sám proti Sňozíkovi se 
nemýlil a zmrazil v letním vedru 
více než 8 tisíc diváků.

Bohemka ještě mohla strhnout 
vedení na svou stranu. V 84. mi-
nutě vymyslel akci Slezák, na jeho 
centr si nabíhal Hašek a ve skluzu 
jen těsně minul branku Martina 
Svobody. V samotném závěru 
zápasu si ale Blšany pohlídaly re-
mízu. Bohužel závěrečné bránění 
výsledku přineslo žlutou kartu 
Bogdanovovi. Skvělým divákům 
Bohemians děkovali i fotbalisté 
Blšan. Nepochopitelným pak 
zůstává chování Jamricha, který 
provokoval hlavní tribunu a nebu-
de zde mít mnoho příznivců. Přímá 
konfrontace v boji o udržení čeká 
na Blšanské v neděli, kdy hostí 
B-tým Olomoucké Sigmy.

„Remíza je spravedlivá. Po 
vstřelené brance jsme se zbytečně 
zatáhli a přišel zasloužený trest,“ 
nezapíral trenér Zbyněk Busta. 
„Musíme být skromní. I bod může 
mít svou cenu,“ soudil Sňozík.

Fakta o utkání: Rozhodčí: 
Jech – Lhoták, Novák, ŽK: Matůš 
– Rosa, Pilař, Bogdanov

BRANKY: 50.Hašek – 81. 
Rosa

SESTAVA BLŠAN: Svoboda 
– Rosa, Jamrich, Novotný, Za-
chariáš – Rosendo (67.Andrei), 
Jedinák, Bogdanov, Pilař – Smej-
kal, Kožíšek

Celý zápas probíhal v tempu 
běžeckých a střeleckých dostihů, 
bohužel ale v neprospěch loun-
ského týmu. Ten proti rozjetému 
Jičínu neměl od začátku šanci 
a když si bral trenér Miler v 8. mi-
nutě oddychový čas, bylo skóre 
5:0. Dále narůstalo ve prospěch 
domácích a lounským hráčům se 
ho podařilo trochu korigovat až 
v závěru prvního poločasu.

Přestože pokyny v poločase 
od trenéra byly jasné hlavně na 
vyztužení obrany a nepustit Jičín 
do rychlých brejků, opak byl prav-
dou. Na brankaře Kernera se valil 

jeden útok za druhým a ani ten 
pod špatnou obranou nedokázal 
zastavit nepříjemně narůstající 
skóre. Jičínu se nakonec 2 vteři-
ny před koncem zápasu povedlo 
vstřelit vytouženou 40. branku 
a zcela vymazat lounský tým 
v tomto zápase.  

Odčinit krutou prohru bude 
moci Lokomotiva v sobotu 21. 
dubna od 17:00 proti poslednímu 
Hradci Králové.  

Sestava a branky: Kerner, Ko-
těšovec 1, Bittner 6, Šnajdar 2, 
Zmatlík 1, Knobloch, Sochor 10, 
Vít 6, Krahulík, Gruncl.

II. liga:   22. dubna Chmel Blšany 
– Sigma Olomouc B od 10:30
KP: 22. dubna Blšany B – Domou-
šice od 14:30 v Libočanech
1.A třída: 21. dubna Dobroměřice 
– Oldřichov 14:00
22. dubna Louny – Klášterec             
17:00
1.B třída: 21. dubna Postoloprty 
– Nová Ves, Krásný Dvůr – Vilé-
mov od 17:00
OP: 21. dubna Ročov – Louny 
B, Lubenec – Lenešice, Slevětín 
– Blatno, Kryry – Peruc,         Velká 
Černoc – Cítoliby
22. dubna Tuchořice B – Zeměchy, 
Černčice B – Chlumčany. Vše od 
17:00.

Od prvních minut byla znát 
na hřišti nervozita z důležitosti 
utkání. Bylo to domácí druž-
stvo, které se dříve uklidnilo, 
v průběhu celého utkáni si 
udržovalo 2 až 3 brankové ve-
dení a díky bojovnému výkonu 

celého kolektivu dovedlo zápas 
do vítězného konce.

Sestava a branky: Pomejová, 
Bobková - Samková, Vlčková, 
Pourová, Schneiderová – Plecitá 
6, Doskočilová 3, Wüstová 1, 
Hokrová, Bilohuščinová 5

LOUNY (r)- Úspěšný lounský 
triatlonista Jan Wainer se v sobotu 
hodinu po poledni oženil. Obřad 
se uskutečnil na lounské radnici. 
Požehnání „z moci úřední“ dal 
jemu a novomanželce Jitce mís-
tostarosta města Jan Čermák. 

J. Wainer je známý svými spor-
tovními úspěchy, díky nimž je 
pravidelně nominován do ankety 
Nejúspěšnější sportovec okresu 
Louny. Například letos si z ní 
odnesl stříbrný post v kategorii 
jednotlivců.

Chmelaři vylovili z klokaní kapsy 
bod v ceně zlata

FC Bohemians 1905 – FK Chmel Blšany 1:1 (0:0)
PRAHA (mš, jt) - Rozjetá Bohemka, která na jaře neprohrála, se 
zastavila na blšanské tvrzi. Na Klokany Blšanští umí, to potvrdili 
i na podzim. Po zásluze si z Vršovického dolíčku vezou bod. Neu-
věřitelná návštěva 8 115 diváků!
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Úspěšný vstup žateckých házenkářek 
do jarní části ligové soutěže

TJ Šroubárna Žatec – SK NH Klášterec n.O.  15:12 (7:5)
ŽATEC (jv) - V převelice důležitém utkání jarní části ligové soutěže 
dokázala žatecká děvčata zvítězit. V souboji dvou družstev, která 
bojují o ligovou existenci jen vítězství jednomu z nich uchovalo 
naději v boji o záchranu, poražený si vystavil cestu k sestupu.

Jičínská rezerva rozdrtila 
Louny rozdílem třídy

C.S. Cargo HBC Jičín – Lokomotiva Louny 40:26 (17:11)
JIČÍN (jbr) - K dalšímu zápasu zajížděli lounští házenkáři na hřiště 
v tabulce druhého Jičína. Lounští přijeli se Sochorem i Vítem, ale 
jinak pouze s 11 hráči a hlavně s jedním brankařem Kernerem.

Osobní souboje, nepřesnosti a tvrdé střety – to bylo utkání 
v Černicích.

Neuvěřitelný finiš FK Louny v Jiřetíně, 
karetní hody v Černčicích

Horní Jiřetín – FK Louny 2:3 (2:0), Březno – Dobroměřice 1:2 (1:0)
Tuchořice – Duchcov 1:6(0:3) Černčice – Ledvice 0:1 (0:0)

LOUNY / HORNÍ JIŘETÍN (lš, mm) – Fotbalové soutěže po-
kračovaly dalším jarním kolem za pěkného letního počasí. V 1. 
A třídě se dařilo Lounům, které neuvěřitelným závěrem otočily 
zdánlivě prohrané utkání, stejně jako Dobroměřice, které vezou 
tři body z Března. Naopak Tuchořice po těsně prohře v minulém 
kole v Lounech tentokrát zklamaly na domácím hřišti a podlehly 
vysoko Duchcovu. 

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci 

úředník/ce/přestupkového oddělení správního odboru
pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 9

Informace na č. tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu Jany 
Táboříkové, nebo e-mailem na adrese taborikova@mulouny.cz

Předpoklady:
- státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území 
ČR
- vzdělání VŠ, ÚSO, ÚSV
- způsobilost k právním úkonům
- morální a trestní bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka 

Ostatní předpoklady:
- znalost práce na PC
- praxe ve veřejné správě a znalost příslušné legislativy vítána
- příjemné vystupování, samostatnost, zodpovědnost
- znalost světového jazyka vítána

Popis pracovní činnosti:
- řešení přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění 
pozdějších předpisů

Nástup 1. června 2007
Přihlášení:
Přihlášku,  ve které bude uvedeno jméno a příjmení, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum 
a podpis uchazeče, doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti 

a dovednosti týkající se správních činností)
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
předejte nebo zašlete do 27. 4. 2007 (včetně) na adresu: Městský úřad Louny, 
kancelář úřadu – personální úsek , Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Výběrové řízení na funkci -
vedoucí ekonomického odboru

Podmínky: VŠ ekonomického směru, praxe v oboru 5 let, znalosti 
jazykové a PC.

Žádosti s životopisem zasílejte do 30. 4. 2007 na Úřad práce v Lounech, 
Postoloprtská 2664, 440 81 Louny. Předpokládaný nástup 1. 6. 2007.

ANGLIČTINA
pro dospělé začátečníky 

i pokročilé
- pro děti ve věku od tří let formou her
- doučování školáků
více na telefonu: 602 447 259 

nebo e-mailem: 
JaJa.english@seznam.cz

SERVIS VAH
Přemysl Verner

Nová Ves 12, 440 01 Louny
zajišťuje:

opravy n montáž n cejchování 
vah a závaží

Tel.: 604 325 761, 415 694 577

Oznamuji příznivcům léčivých bylin
zahájení činnosti v oblasti

n  prodeje a využití léčivých bylin n alternativní meziprostorové 
diagnostiky n detoxikace

Pracoviště: Václav Paur, Žatecká 11, Louny, tel.: 603 713 136
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Wainer v chomoutu


