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kam v okrese na fotbal

Lounští šachisté zahajují sezónu
Šachový klub UNION Louny 

bude mít v letošních soutěžích 
družstev celkem čtyři muž-
stva.

V neděli 28. října sehraje A muž-
stvo svůj první zápas po sestupu 
ze II. ligy. Utká se v prvním kole 
krajského přeboru (dříve divize) 
v domácím prostředí s celkem TJ 
Slavoj Litoměřice A. 

Družstva C a D hrají ve stejném 
termínu v krajském přeboru III. 
třídy v cizím prostředí. Céčko 
odjíždí do Teplic k utkání s TJ 
Glaverbel Czech Teplice C a déč-
ko do Žatce k zápasu s Magic 
Žatec C.

Poslední zahájí lounský B tým 
až první listopadovou neděli zá-
pasem krajského přeboru II. třídy 
v Mostě s celkem ŠK Most C.

Ladislav Jarina
Šachový klub UNION Louny

Nástup do utkání mohl hostují-
cím hráčům vyjít, neboť již ve 3. 
minutě po rohovém kopu Bohata 
byl ve vyložené šanci. V sedmé 

minutě zápasu tentýž hráč hla-
vičkoval těsně nad branku po 
trestném kopu Václava Suchého. 
Úvodní čtvrthodinu utkání za-

končil dobře zahraným trestným 
kopem lounský kapitán Hasil, ale 
mířil těsně nad břevno. Domácí 
poprvé vážněji ohrozili branku 
Loun ve 22. minutě a paradoxně 
otevřeli skóre. Vyrovnat mohli 
hosté o tři minuty později, po 
centru Hasila, ale osamocený V. 
Suchý hlavou mířil nad branku. 

Po návratu z kabin pokračo-
vali hosté v nátlakové hře, ale 
v 68. minutě  domácí podruhé 
ohrozili branku a vedli 2:0. 
Rychlou akci po levé straně 
zakončenou přesnou přízemní 
přihrávkou proměnili ve dru-
hou branku 2:0. V 72. minutě 
výborně hrající Sainer zatáhl 
míč po levé straně, zpětnou 
přihrávkou našel J. Suchého, 
jehož ránu zastavila tyč, a v ná-
sledujícím závaru skončil míč 
ještě na břevně domácí branky. 
Výbornou produktivitu potvrdili 
domácí hráči o tři minuty pozdě-
ji, centr z pravé strany napálil za 
hranicí pokutového území volný 
kanonýr Lovíšek tak, že míč 
na špatném terénu nečekaně 
skočil před brankařem Jindři-

chem a bylo 3:0. V 77. minutě 
se v pokutovém území uvolnil 
střídající Vojtěch Španihel, ale 
i jeho střelu zastavila tyč domácí 
branky a v poslední šanci utkání 
hlavičku V. Suchého odvrátil na 
brankové čáře stojící obránce. 

V dalších utkáních 1.A třídy se 
hrálo derby v Černčicích, které 
skončilo nerozhodně 2:2, když 
v poločase domácí vedli 1:0. Hrá-
lo se na těžkém terénu a obě muž-
stva se předháněla v zahazování 
šancí. Ve druhém derby, které se 
hrálo v Domoušicích, hostující 
Dobroměřice dokonale využily 
zaváhání Loun a díky vítězství 
3:2 se staly nejlépe umístěným 
mužstvem okresu Louny. Získa-
ly již 16 bodů a předstihly Louny 
se 14 body. Ty se propadly na 9. 
místo tabulky a snad náznak zlep-
šeného výkonu přinese v dalších 
kolech body a posun do horních 
pater tabulky.  

Poslední tři místa v tabulce 
patří našim celkům v pořadí: 12. 
Domoušice se 8 body, 13. Tucho-
řice s 5 body a poslední Černčice 
se 4 body.

Suverénní Postoloprty… V 1.B třídě si do Postoloprt 
jezdí ostatní celky pro příděl. V posledním kole si odvezl příděl 
Tatran Podbořany po porážce 6:2 (3:0). Domácí opět začali ve 
velkém stylu a za 10 minut bylo 2:0. Hosté se ale nevzdávali 
a útočili. Jejich akcím však chyběl důraz a přesnost. V závěru 
poločasu došlo i na penalty. Za domácí Fleischman proměnil, na 
druhé straně mířil podbořanský střelec do břevna (foto z utkání 
při druhé brance, kdy servíruje Svoboda Fridrichovi).

Opět zaváhala rezerva Loun a doma podlehla Stupčicím 1:2 
(0:1). Druhou výhru si připsal Slavoj Žatec B, který překvapivě 
bral body v Meziboří po výhře 3:1 (1:1).

V samotném úvodu byli ak-
tivnější domácí, kterým patřila 
první desetiminutovka, ale 
s jejich útoky hostující obrana 
odrazila. Pak Buldoci převzali 
taktovku a začali se tlačit před 
Zachardovu branku. Ve 23. 
minutě propadl míč za domácí 
obranu a po následném faulu 
kopali hosté přímý kop. Střela 
šla do hráče hostí ve zdi ale od-
ražený míč po přehlédnuté ruce 
karlovarského hráče nedokázali 
blšanští dostatečně odkopnout. 
Ten se na hranici pokutového 
území dostal k hostujícímu hráči, 
který byl podle rozhodčího fau-
lován. Přísně nařízenou penaltu 
pak Geňo proměnil ve vedoucí 
branku. Po půlhodině hry pustili 
domácí obránci Bednář s Hein-
cem do pokutového území útoč-
níka soupeře, ten ještě přihrál, 
ale jeho spoluhráč nezakončil 
přesně. Ve 32 .minutě prošel po 

levé straně až do pokutového 
území Wilfrid, přihrál volnému 
Čonkovi, který našel zpětnou 
přihrávkou Klasnu, ale jeho 
pohotová střela zblízka šla nad 
branku Četverika. Ve  40. minu-
tě nedůsledné bránění rohových 
kopů již hosté potrestali. Řehák 
neubránil Kubiceho a ten poslal 
míč hlavou k tyči. Těsně před 
poločasem mohl snížit Čonka, 
kterého do pokutového území 
ideálně uvolnil Bednář: míč z je-
ho hlavy přeletěl už bezmocného 
Četvrika, ale bohužel pro domácí 
skončil na břevně!

Hned po změně stran udělal 
chybu v rozehrávce střídající 
Trup a hosté středem prošli až 
před Zachardu, který ale doká-
zal nebezpečnou střelu vytěsnit 
na roh. V 63. minutě musel ze 
hry odstoupit zraněný Bednář, 
přičemž domácí posílili útok 
Ale ani po této změně pozorně 

bránící hosté domácí mladíky 
do šancí dlouho nepouštěli 
a ohrožovali branku z několika 
rohových kopů za sebou.. Pak 
se k závěrečnému tlaku nadechli 
domácí. V 83. minutě dostal na 
levé straně míč za obranu až 
k brankové čáře Řehák, stačil 
odcentrovat před branku, kde 
našel zcela osamoceného Maš-
ka, ale ten zblízka poslal tutovku 
vedle! V 87. minutě Wilfrid z 25 
metrů vystrašil Četverika, který 
míč s obtížemi vyrazil nad bran-
ku. Poslední šanci zkorigovat stav 
měli domácí v nastaveném čase, 
kdy Čonka uvolnil Trupa, který 
šel z levé strany sám na Četve-
rika, ale ten si s jeho střelou po 
zemi poradil.

Fakta o utkání:
BRANKY: 23.Geňo (PEN.), 

39.Kubice
ROZHODČÍ: Němec – Bene-

dikt, Čmucha 
ŽK: Čonka, Geovani – Janáček, 

Nerad. DIVÁCI: cca 100 
SESTAVA BLŠAN: Zacharda, 

Geovani, Řehák, Heinc, Bed-
nář (63.Mašek), Dlužniewski 
(46.Trup), Rulf, Čonka, Gedeon, 
Wilfrid,  Klasna. 

Domácí neponechali nic náho-
dě a od začátku zápasu šli zcela 
jasně za dvěma body. Trenér 
Miler poslal na palubovku nej-
silnější sestavu a ta předváděla 
koncert a 3-4 gólovými sériemi 
se vzdalovali svému soupeři na 
poločasových 23:13. Branky pa-
daly většinou po rychlých akcích, 
kdy se dařil přechod z obrany do 
protiútoku. 

Pohledná házená pokračo-
vala i ve druhém poločase, 
i když tempo opadlo a hráči se 
bavili parádičkami pro diváky 
i pro sebe. Kličky Brecka, finty 
Sochora a ležérní sedmička 
Hanuse roztleskaly přihlížející. 
V obraně zůstávaly mezery, 
čehož hosté využili ke zkorigo-
vání výsledku. V závěru dostali 
šanci i mladíci z lavičky. Pade-
sátka se nakonec nekonala, ale 
všichni si přišli na své. Lounští 
házenkáři jsou v tabulce nadále 
na 2 místě, ztrácejí již pouze 1 

bod na Bělou pod Bezdězem.
Tento pátek se lounští hráči 

představí před domácím publi-
kem, když od 18 hodin sehrají 
2. kolo Českého poháru  proti 
vedoucímu týmu 2. skupiny 2. 
ligy týmu SK Praha 4.

Sestava a branky: Weber, 
Brecko J.12, Hanus 4, Gruncl, 
Kerner, Zmatlík 5, Bittner 5, 
Krahulík 1, Kotěšovec V. 3, 
Sochor 12, Tancoš 2, Dedera, 
Dvořák 1, Kotěšovec M.

Hosté z Loun, než se vzpama-
tovali a zorientovali v nezvyklých 
podmínkách, prohrávali za chvíli 
3:0. Zhruba v polovině utkání se 
síly vyrovnaly, ale to už byl stav 
5:1. Pak se však děli věci. Hosté 
dotáhli na 5:4 a hráli závěr utká-
ní bez brankáře. Zle Škodovce 
zatápěli, ale rozhodující gól do 
prázdné branky dali domácí 

a dobruslili si tak šťastně pro tři 
body.  Jediným pozitivem utkání 
bylo, že se nikdo jako zázrakem 
nezranil. K příštímu utkání zajíž-
dějí hokejbalisté do Děčína.

Sestava Loun: Heller – Szakal, 
Fišer, Lenkvik Jan – Ditrich, Les-
ka, Stádník, Schoř, Sedláček, 
Šimek, trenér Tengler. Branky 
Loun: 3x Schoř, 1x Stádník.

Sobota dne 27. října, úřední 
začátek v 14:30 hod.
n I.A třída: Dobroměřice – 
Březno, Tuchořice – Domoušice
n I.B třída: Podbořany – Souš B
n OP: Hříškov – Vel. Černoc, 
Lenešice – Peruc, Zeměchy 
– Slavětín, Chlumčany – Cítoliby, 
Blatno - Výškov
n III. třída: Černochov – Pá-
tek , Chožov – Kozly, Libčeves 
– Ročov vše od 11:00, Lišany 
– Lenešice B, Čeradice – Lipenec 
13:30, Blažim – Žiželice, Holedeč 
– Hlubany, Nepomyšl – Buškovi-
ce 14:00, Vroutek – Kr. Dvůr B, 
Želeč – Petrohrad, Měcholupy 
– Kněžice, N.Sedlo – Lubenec.
Neděle dne 28. října, úřední 
začátek v 14:30 hod.
n I.A třída: Louny – Ledvice
n I.B třída: Žatec B – Bečov 
v Libočanech
n OP: Černčice B – Sedčice, Kr. 
Dvůr - Kryry
n III. třída: Dynamo Louny 
– Dobroměřice B 10:30 v Dob-
roměřicích, Líšťany – Vrbno, 
Cítoliby B – Pan.Týnec 10:30, 
Domoušice B – Bezděkov, Po-
stoloprty B – Tuchořice B.

ŽATEC (mpl) - O víkendu 
žatecké národní házenkářky 
ukončily posledními dvěma 
zápasy podzimní část ligové 
soutěže. Na svém hřišti hosti-
ly soupeřky z protipólů ligové 
tabulky. V sobotu třetí Hlinsko 
a v neděli beznadějně poslední 
Vracov.
n Šroubárna Žatec - HK Hlin-
sko 17:20 (10:11)

Žatecké házenkářky mu-
sely v sestavě improvizovat. 
Zranění nepustilo na hřiště 
Samkovou.. V obraně na jejím 
místě musela zaskakovat Ple-
citá, která tak chyběla v úto-
ku. Proti kvalitnímu soupeři 
to bylo znát. Po vyrovnaném 
prvním poločasu si v úvodu 
druhé půle Hlinsko vybudo-
valo až čtyřbrankový náskok. 
Domácí se snažili manko sma-

zat, bojovali, ale na kvalitního 
soupeře tentokrát nestačilo 
a ten si tak odvezl ze Žatce 
oba mistrovské body.
n Šroubárna Žatec - TJ Sokol 
Vracov 22:10 (10:5)

V posledním mistrovském 
utkání podzimní části soutěže 
chyběla v sestavě nejen Samková, 
ale i Bilohuščinová. Žatečanky 
se po rozpačitém úvodu roze-
hrály a bylo jen otázkou s jakým 
brankovým přídělem poslední 
celek ligové soutěže ze Žatce 
odjede. Domácí celek tak skvěle 
zakončil vydařenou podzimní 
část soutěže.

Sestava a branky: Bobková, 
Broučková – Vlčková, Pourová, 
Schneiderová-Plecitá (7), Bilo-
huščinová (6), Wüstová (14), 
Doskočilová (3), Bartoňová (4), 
Hokrová (5). 

První střela na Turzu ve 2. 
minutě zápasu a domácí šli do 
vedení. O necelé 4 minuty poz-
ději opět gólově trestají vylouče-
ní J. Červíčka. Na druhé straně 
pak nabídnutou početní výhodu 
hosté nedokážou využít a poté 
ve vyložené šanci mířil Štěpán 
pouze do brankaře. V 16. ubrá-
nil Slovan oslabení, když ale již 
v plném počtu opět snadno 

inkasoval. V závěru úvodní části 
se měnili hostující brankaři, 
ale než si stačil Varchola sáh-
nout na puk, vedli domácí 4:
0. Druhou třetinu začali hosté 
s redukovanou sestavou a téměř 
dvouminutovou výhodou 5 na 3. 
Ovšem nevydařenou. Ke snížení 
se ale nakonec dostali v době, 
kdy domácí hráli ve čtyřech. 
Ovšem po další nenápadné akci 

je opět čtyřgólový rozdíl 5:1. Ve 
26. minutě pronikl do útočného 
pásma důrazný Petrlík a jeho 
střelu dorazil Štěpán. O necelou 
minutu později z podobné akce 
skóruje dvojice Zetka – Srbecký 
na nadějných 5:3.  

Ve 37. minutě končí zápas pro 
Saka po hrubém faulu u manti-
nelu. Dlouhou 5minutovou 
výhodu zkazilo netaktické vy-
loučení a při hře 4 na 4 zvýšili 
domácí opět na třígólový rozdíl. 
V úvodu závěrečné části získal 
Slovan další dlouhou dvojnásob-
nou výhodu. Snížení se dočkal až 
při hře 5 na 4, kdy obránce F.Čer-

víček přesnou přihrávkou vybídl 
ke skórování Gebelta. Ovšem po 
půlminutě využitá přesilovka 
domácích a znovu třígólový ná-
skok 7:4. Stejnou mincí platili 
v 52. minutě i hosté a dvojice 
Štěpán – Petrlík snižovala na 
dvoubrankový rozdíl. Poslední 
řádka ve střeleckém zápise je 
z 58. minuty, kdy se prosadila 
dvojice Gebelt – F. Červíček, 
která šestou brankou hostů za-
končila brankové hody.

Branky hostů: 24. a 27. Sr-
becký, 26. Štěpán, 46. Gebelt, 
52. Petrlík, 57. F. Červíček

Vyloučení 11:8, využití 2:3.

šachy

Pohyblivý Wilfrid dělal hostujícím zadákům starostí. Byl ale většinou osamocen.
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Buldoci si snadno poradily 
s povadlým Chmelem

FK Chmel Blšany – FC Buldoci Karlovy Vary 0:2 (0:2)
BLŠANY (jt) - Hrstka věrných fanoušků i s Františkem Chvalov-
ským dorazila na utkání v naději, že uvidí výhru domácího muž-
stva nad karlovarskými Buldoky, ale výkon jejich hráčů a počasí 
je dokonale zchladily. Po dlouhé době mohl do utkání zasáhnout 
jejich nejzkušenější hráč Gedeon! Hosté přijeli do Blšan s novým 
trenérem, kapitánem, exblšanským Karlem Tichotou a jasným cí-
lem. Po několika nevydařených zápasech bodovat naplno!

Tuchořický kapitán Pavel Benda s obtížemi zachraňuje na 
rozmočeném terénu.

Fotbalisté Loun jsou v krizi, trenér Novotný odvolán
Jedno derby pro Středohor, druhé dopadlo smírně

SK Kopisty - FK Louny 3:0 (1:0) n Sokol Domoušice - Dobroměřice 2:3 (1:2) n SK Černčice – Sokol Tuchořice 2:2 (1:0)  
KOPISTY, LOUNY (jv) - V minulém týdnu došlo k odvolání tre-
néra Zdeňka Novotného, společně s ním skončil i asistent Václav 
Chaloupka a tak přijeli lounští hráči k utkání pod vedením sta-
ronového trenéra Petra Jantoše. Hostující tým předvedl zlepšený 
výkon, ale ke vstřelení branky se nedostal. Míč byl dvakrát na tyči 
a jednou na břevně. Body zůstaly v Kopistech a Louny se tabulkou 
propadají níž.

Porážka v Chebu od neznámého soupeře o tři branky
HC Cheb 2001 – HC Slovan Louny 9:6 (4:0, 2:3, 3:3)

CHEB / LOUNY (lš,ls) – Ve 4. kole hokejového přeboru hosto-
vali lounští  hokejisté až na západní hranici Karlovarského kraje 
– v Chebu. Zde je čekal zcela neznámý soupeř, složený z hráčů 
všech věkových kategorií, kterým dominovalo několik čtyřiceti-
letých veteránů s ligovými zkušenostmi z nedalekého Sokolova. 
A ti Slovan v úvodní třetině dokonale zaskočili.

Házenkářkám skončila 
podzimní část ligové soutěže

Největším soupeřem 
hokejbalistů byl povrch

HBC Škoda Plzeň „B“ – SHK SEKO Louny 6:4 (3:0, 2:1, 1:3)
PLZEŇ (nt) - K utkání se sousedem v tabulce odjížděli hokej-
balisté Loun ve značně redukované sestavě, zaviněné absencí 
nemocných hráčů. To by samo o sobě tolik nevadilo, jako hřiště, 
na kterém se hrálo. Plzeňští totiž položili experimentálně na 
plochu umělohmotný povrch, který se za deště změnil v kluziště. 
V podstatě se ani v poli nehrálo v deseti lidech, protože se téměř 
neustále dva či tři hráči váleli bez cizího zavinění na zemi. Hra 
podle toho také tak vypadala. 

Jirka Brecko nedal hostujícím 
brankařům příliš šancí.

Rozjetá lokomotiva byla 
blízko padesátce

TJ Lokomotiva Louny – HC SKP Pardubice 45:32 (23:13)
LOUNY (jt) - Sedmé kolo 2.ligy házené přivedlo do Loun poli-
cisty z Pardubic. V loňském roce s tímto celkem domácí bojovali 
o záchranu a podlehli. Tentokrát byla situace jiná. Oba celky jsou 
v popředí tabulky a očekával se vyrovnaný zápas. 
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