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šachy
JIRKOV - Šachový klub UNI-

ON Louny „A“ jel v neděli ke své-
mu dalšímu zápasu v Krajském 
přeboru šachových družstev do 
Jirkova. Bez nejlepšího hráče 
Vlasty Loučka svému soupeři 
Slovanu Jirkov „A“ podlehl 5,5:
2,5 bodu. Výsledky na jednot-
livých šachovnicích: Paganik 
– Mazánek 1:0, Horák – Kolář 
remis, Myškovský  - Švarc 1:0, 
Řezníček – Nudčenko 1:0, Chme-
lík – Volek 1:0, Pecka – Klakurka 
0:1, Jirásek – Košťál 0:1, Paluch 
– Majerik 1:0. 

ŠK UNION Louny „C“ hrál 
v Mostě s družstvem ŠK Most 
„E“ a v sestavě Vostřel, Rosen-
berg, Kopřiva, Novák a Šmatlák 
zvítězil 1,5:3,5 bodu.

Lounské déčko hrálo v domá-
cím prostředí s celkem TJ Sokol 
Údlice „D“ a v sestavě Zrzavý, 
Brázda, Raška, Fedor a Zbončák 
prohrálo nejtěsnějším rozdílem 
bodů 2:3.               Ladislav Jarina

Kdyby hosté na začátku utká-
ní vstřelili branku z vyložené 
příležitosti ve 3. minutě, možná 
mohlo být všechno jinak. Ovšem 
v dalších minutách předvedli 
divákům parádní jízdu a svého 
soupeře deklasovali hokejovým 
výsledkem. Z prvního protiútoku 
po této šanci vstřelil Orság první 
branku svého mužstva a potom 
již bylo na hřišti pouze jedno 

mužstvo. V utkání byl  ústřední 
postavou Jarolím, který vstřelil 
4 branky. Do poločasu se skóre 
posunulo na 4:0.

Na začátku druhého poločasu 
kopali hosté penaltu, ovšem 
Kořán ji kryl a udržel si v tomto 
střetnutí čisté konto. 

Poměrně dobrou bilanci na 
podzim si zkazily v posledním 
zápase Dobroměřice na svém 

hřišti, když podlehly druhým 
Spořicím 2:3 po poločase 1:1. 
Domácí měli po první poločas 
výraznou převahu, ale šance na 
těžkém terénu nedokázali využít. 
Tím klesli na 5. místo.

Utkání Černčic v Chomutově 
bylo odloženo, zatím bez urče-
ného termínu. 

Černčice přezimují na posled-
ním místě s pouhými 4 body 
a ztrátou 4 bodů na Domoušice. 
Tato mužstva budou mít na jaře 
velké potíže se záchranou, ale 
nic není ztraceno. Ve hře je cel-
kem 39, respektive pro Černčice 
42 bodů. 

Brankostroje na vodě… Také 1.B třída měla na 
programu své poslední podzimní kolo, které se hrálo za velmi 
nepříznivého počasí a mnohde na neregulérním terénu. Jediné 
domácí utkání sehrál Žatec B, který podlehl Obrnicím 0:3 (0:1). 
Podbořany hrály jen první poločas vyrovnanou partii, ale pak až 
snadno nechaly body ve Strupčicích po porážce 4:1 (2:1).  Ne-
dařilo se ani rezervě Loun, která prohrála těsně v Havrani 3:4, 
když ještě v poločase vedla 2:1. Poslední utkání vedoucího celku 
B. třídy, Postoloprt v Černovicích bylo odloženo (foto z utkání 
12. kola Postoloprty – Strupčice 2:0). (jt)

První poločas byl hodně vy-
rovnaný. Domácí měli mírnou 
územní převahu, ale Chmelaři 
hrozili z brejků. První větší šance 
přinesl až závěr druhého poloča-
su. Nejdříve na straně Blšan v 71. 
a 72. minutě. „Dvakrát jsme sou-
peře přečíslili a šli nejdříve dva na 
jednoho, a poté dokonce tři na 
jednoho. Obě příležitosti jsme 
ale špatně vyřešili,“ komentoval 
trenér Štefko.

Naopak Letohrad krátké po-
levení v obraně trestal. V 75. 
minutě kopali domácí tři rohy 
za sebou, Blšanští si špatně 
obsadili protihráče a Kočí dával 
hlavou na 1:0 pro Letohrad. Tra-
diční bolest Blšan. Po vyrovnané 
hře přijde jedna individuální 
chyba a obrana se sesype. V 82. 
minutě spálil vyloženou gólov-
ku domácí Čada. V 84. přidal 
ještě jeden gól. Lubomír Myšák, 

který vystihl malou domů Dluz-
niewskeho a bez problémů za-
končil. Minutu před závěrečným 
hvizdem poslal ještě jednou míč 
za záda Zachardy Myšák, ale jeho 
radost pokazil pomezní, který mu 
odmával ofsajd. 

Fakta o utkání:
BRANKY: 75. Kočí, 83. Myš-

ák. ROZHODČÍ: Kalenda - Ko-
val, Ochotnický.

Sestava Blšan: Zacharda – Ge-
ovani, Dluzniewski (84. Rámeš), 
Heinc, Řehák – Rulf (84. Mašek), 
Čonka, Krejčík, Gedeon – Wilfrid 
(87. Břečka), Bednář

n TJ Lokomotiva Louny 
– HBC Jičín  23:32 (9:15)

LOUNY (jbr) - V 9. kole 1. 
ligy mladšího dorostu v házené 
Louny hrály v domácí hale se 
soupeřem z Jičína. Utkání bylo 
do 25. minuty prvního poločasu 
vyrovnané. Bohužel lounští si 
nechali soupeřem ke konci prv-
ní půle vstřelit několik rychlých 
branek. Ve druhém poločase 
nedokázali hosty zastavit a až 
v závěru se Lokomotivě podařilo 
zápas trochu zkorigovat. 

Sestava a branky Loun: 
Pastyřík R., Šmakal M., Skála 
D., Knobloch J. (1), Brecko M. 
(10),   Fric M. (6), Vrána D. (3), 
Bařtipán D. (1), Řeřicha J., Hart-
man J., Konečný J. (2), Mikoláš 
M.,  Triebe P., Strašík J.

Starší dorost Loun vyhrál 
ve 2. lize 54:19 nad soupeřem 
z Libčic.

LOUNY (jbr)  -  V 9. kole 
hostili lounští házenkáři ne-
bezpečného soupeře z Jablonce 
nad Nisou, který byl v tabulce 
na 4. místě. Utkání s tímto 
soupeřem patří vždy k těm 
vyrovnaným a velmi kvalitním. 
Domácí vstoupili do zápasu 
sebevědomě, postupně si bu-
dovali náskok a v 19. minutě 
prvního poločasu byl stav 11:
6. Hosté se však nevzdávali 
a dokázali do poločasu sérií 
několika branek snížit rozdíl 
skóre na pouhé 3 branky a vše 
nasvědčovalo tomu, že ve dru-
hém poločase by mohl být zápas 
velice dramatický.

Domácí však ve druhém po-
ločase aktivní hrou a dobrou 
obranou nepustili soupeře poku-
sit se o zvrat v zápase a neustále 
si udržoval rozdíl ve skóre o 3 
až 6 branek, a až v samotném 
závěru zápasu, když v domácím 
týmu hrála i celá střídačka, se 
hostům podařilo skóre zápasu 
vylepšit. Střelecky se tentokrát 
dařilo hbitému Jirkovi Brecko-
vi, v brance opět podržel své 
spoluhráče skvělý Dedera.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Weber, Gruncl 2, Kno-
bloch, Brecko 10, Hanus, Sochor 
4, Tancoš 2,  Zmatlík 2, Bitner1, 
Kotěšovec V. 5, Kotěšovec M.        

Hokejbalisty 
zaskočil sníh

Plánované utkání v Ústí s EL-
BOU „B“ se v neděli neodehrálo 
pro sněhovou kalamitu. Nový 
termín bude předmětem jednání 
STK. Příští zápas hrají hokej-
balisté v Lounech v neděli 18. 
listopadu od 13 hodin proti do-
sud vedoucímu mužstvu tabulky 
HBC Krupka.                               (nt)

Domácí hráli velmi dobře a od 
začátku ovládli hru a protože 
již po odehrání čtvrthodiny hry 
byl stav 3:0. To nevěstilo nic 
dobrého. 

Na začátku druhé půle se poda-
řilo po sólu snížit na 4:1 Klímovi, 
ale to bylo bohužel vše, co hosté 
ve druhém poločase dokázali. 
V samotném závěru ještě hosté 
při snaze odvrátit centr do po-
kutového území si vstřelili vlastní 

branku a upravili na konečných 6:
1 pro Vilémov. Ten si tak upevnil 
vedení v tabulce KP.

Žatec vyhrál na podzim celkem 
4 utkání a dvakrát remízoval, zís-
kal 14 bodů. Skóre má pasivní 
17:39, což představuje druhou 
nejhorší obranu v soutěži.

Sestava: Voigt – Vrábík, Uh-
liar, Matějka, Kubálek – Fišer, 
Hofmann, Měšťan, Uhliar – Ha-
lam, Klíma.

Dlouho se rozhodovalo o tom, 
na kterém hřišti se bude hrát. Te-
rén na hlavním hřišti byl hodně 
rozmoklý. Na konec se i posled-
ní podzimní zápas hrál na pří-
rodní trávě a umělou si nechaly 

Louny až na zimní přípravu.
Trenér Jantoš měl oslabenou 

sestavu o Bernta a Knotka, jinak 
bylo mužstvo kompletní. Jediným 
pěkným momentem v prvním 
poločase byla přihrávka Hasila 

na Jakuba Suchého, který svoji 
šanci využil. Jinak se hrálo hod-
ně ve středu hřiště, když těžký 
terén nedával šanci na technický 
fotbal. Spíše se úporně bojovalo, 
Louny měly převahu a vedení si 
zasloužily.

V druhém poločase neuběhlo 
ani 5 minut, když po přímém 
kopu obrana Sokola odehrála míč 
přímo na Střelce, který bombou 
po zemi zvýšil na 2:0. V 60. mi-
nutě ale zaváhal gólman Jindřich 
a hosté snížili na rozdíl jediné 
branky. Snížení přineslo aktivitu 
na kopačky Domoušic, ale šanci 
si žádnou nevytvořily. Až deset 
minut před koncem dal Střelec 
svoji druhou branku v utkání. 
Byla to pojistka na 3 body, kte-
rou ještě minutu před koncem 
potvrdil druhou brankou Jakub 
Suchý, když si po zemi našel 
odkryté místo hostující branky 
a zvýšil na 4:1. 

Louny mají po podzimu bilanci: 
7 vítězství, 2 remízy a 4 porážky. 
Vstřelily 21 branek a 18 inkaso-
valy. Na mužstvo, které chtělo 
být na špici tabulky, výkony 
určitě za očekáváním. Tabulka je 
jinak velmi vyrovnaná s výjimkou 
prvního Litvínova B, který ztratil 
body pouze za dvě remízy a je jas-
ně první s náskokem 11 bodů na 
Louny a 8 bodů na 2. Spořice.

Jakub Schoř hraje 
extraligu…
Výborné výkony ve 2.Ná-
rodní hokejbalové lize, ve-
dení v kanadském bodování 
a maximální nasazení ve hře 
nezůstalo bez odezvy. Jakub 
od září pravidelně dojížděl do 
Ústí, kde trénoval v mužstvu 
několikanásobného mistra 
republiky ELBĚ Franklin 
Ústí nad Labem. Přesvědčil 
a příležitost v ústeckém dre-
su dostal v sobotním derby 
s rivalem HBC PENTO Most. 
A rozhodně nezklamal. Začal 
na pravém křídle ve třetí řadě, 
kde dokázal uplatnit svoji 
techniku s bojovností, aby  
nakonec skončil v  závěrečné 
třetině ve druhé pětce, kdy se 
pokoušelo Ústí vyrovnat při 
hře na dvě lajny. Víc si snad 
napoprvé nemohl představit 
ani ve snu. Lze si jen přát, 
aby jeho příkladu následovali 
i další mladí hokejbalisté SHK 
SEKO Louny. (nt)
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dorostenecká házená

O porážce Blšan rozhodla 
poslední čtvrthodina
FK OEZ Letohrad – FK Chmel Blšany 2:0 (0:0)

LETOHRAD (jt) - Blšany jely pod Orlické hory s nadějí na bod 
z utkání s nejčastěji remizujícím celkem ČFL, Letohrad se však 
dokázal probrat v závěru zápasu a ponechal si celý bodový pří-
děl.

Terén v Dobroměřicích byl těžký a hrálo se i ve vodě. Domácí ale promarnili hodně příležitostí.

Tuchořice v závěru sezóny ve 
střelecké formě

Sokol Tuchořice – FC Slovan Jirkov 7:0 (4:0) n Dobroměřice – 1.FC Spořice 2:3 (1:1) 
TUCHOŘICE (lš,mm) – V posledním utkání podzimu se Tucho-
řice blýskly na svém hřišti drtivou porážkou Jirkova, když mu 
nastřílely sedm branek. Celkově v závěrečných třech kolech na-
stříleli jejich borci 15 branek a pouze jednu inkasovali. V tabulce 
poskočily na 10. místo. Na osmý Chomutov již ztrácí pouze tři 
body. 

Třetí výhra Loun na konci 
podzimu, rozhodl až závěr utkání

FK Louny – Sokol Domoušice 4:1 (1:0)
LOUNY (lš) – V posledním utkání podzimu vyhrály Louny na 
svém hřišti na těžkém terénu nad Sokolem Domoušice o tři bran-
ky, ale vítězství až tak jednoznačné nebylo. Potvrzení tří bodů při-
šlo v samotném závěru střetnutí. Louny vyhrály tři poslední utkání 
po sobě. Mužstvo po odchodu trenéra Novotného boduje a zápas 
od zápasu se posouvá vpřed. Přezimuje na 4. místě se ztrátou tří 
bodů na Spořice a se stejným počtem jako třetí Kopisty. 

Útok Jakuba Bohaty se snaží zastavit Aleš Chlouba.

FO
TO

 J
A

R
O

S
LA

V
 T

O
Š

N
E

R

FO
TO

 J
A

R
O

S
LA

V
 T

O
Š

N
E

R

I nebezpečný Jablonec 
odjel z Loun s nepořízenou
Lokomotiva Louny – TJ EPL Jablonec nad Nisou 26:23 (15:12)

Žatec v KP přezimuje na 
13. místě 

Vilémov – Slavoj Žatec 6:1 (4:0)
VARNSDORF (lš, zj) – V posledním podzimním kole KP v kopané 
hostoval Žatec ve Vilémově. Utkání se kvůli terénu muselo hrát 
na umělé trávě ve Varnsdorfu, což vyhovovalo očividně domácí-
mu celku. Již v poločase bylo rozhodnuto a tak se snažili hosté 
ve druhé půli  zabránit vysoké porážce. Ani tento úkol trenéra 
Laibla ale mužstvo nesplnilo.
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