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šachy
LOUNY - Šachový klub UNI-

ON Louny „B“ hrál v dalším 
kole Krajského přeboru II. třídy 
v domácím prostředí s TJ Sokol 
Údlice „A“. Hosté byli favority, 
protože jejich hráči vedou tabul-
ku této soutěže a výkonnostně 
mají na každé šachovnici v prů-
měru o 132 ELO bodů vyšší 
výkonnost. Celkově údličtí zvítě-
zili 2,5:5,5 bodu. Výsledky: Šišák 
- Paganik 0:1, Košťál – Pecka 0:
1, Majerik – Tichý 1:0, Zrzavý 
– Magát remis, Brázda – Zítek 
0:1, Urban – Kubát remis, Ja-
rina – Suchánek remis, Ulrych 
– Richter 0:1.    Ladislav Jarina

Ve druhém poločase hosté 
předvedli neuvěřitelné zlepšení 
a zaslouženě se blížili ke svému 
nejlepšímu výsledku venku. Po-
stupně se častěji dostávali před 
branku soupeře a v 60. minutě 
domácí zachránilo břevno po 
dělovce Lauricha.  V 70. minutě 

po faulu Novotného v pokutovém 
území nařídil rozhodčí penaltu 
pro hosty, ale ta skončila na tyči. 
Stejnou šanci dostaly i Černčice 
a Eymann se nemýlil. V závěru 
hosté mohli vstřelit vítěznou 
branku, když tutovku „zazdil“ 
Šus. 

Domácí přenechali hned od 
úvodního hvizdu aktivitu hostům 
a jen přihlíželi, jak se dostávají do 
jejich pokutového území. Už v 3. 
minutě přestřelil zblízka Sedlák. 
Hned za 10 minut se ale kopala 
standardka a Stanislav Rožboud 
našel díru ve zdi a nepřipravené-
ho Zachardu. 0:1. 

Vše Blšanský brankař odčinil 
ve 22. minutě, kdy se vrhl pod 
nohy Horkovi v pokutovém úze-
mí a zabránil pohromě. Hosté 
měli výraznou převahu a první 
šanci domácích měl jejich kapi-
tán Gedeon v 35. minutě, když 
hlavou poslal míč těsně vedle 

branky hostí.
V 60. minutě přišel na hřiště 

Vlček a hned po svém příchodu 
zahrozil z pravé strany. Zachar-
da byl ale na místě. O dvě mi-
nuty později nedůsledná obrana 
Blšan vyrobila hrubku, a Vlček 
měl dostatek času a prostoru, 
aby zblízka vstřelil druhou bran-
ku Ústí. V 84. minutě se situace 
opakovala, jako přes kopírák. 
Tentokrát zakončoval Kočí. 

Domácí si za celý zápas prak-
ticky nevytvořili gólovou šanci. 
Snadno přicházeli o míče, jejich 
hra byla bez nápadu. Hráli do 
široka a nestačili ani v rychlosti, 

ani v důraznosti. Zaslouženě tak 
přenechali body Sezimovu Ústí 
a přezimují na posledním místě 
s 9 body ze 17 zápasů a impo-
zantním skóre 6:53! 

Nad klubem, kterým prošlo 
dost výborných hráčů, visí velký 
existenční otazník. S největší 
pravděpodobností to byl také 
poslední zápas Gedeona v blšan-
ském dresu.

Fakta o utkání: BRANKY: 13. 
Rožboud, 62. Vlček, 84. Kočí. 
ROZHODČÍ: Bureš – Cupl, 
Špoták. ŽK: Čonka, Dluzniev-
ski, Trup, Řehák – Koutník. 
DIVÁCI: 70 

Sestava Blšan – Zacharda, Ge-
ovani (69. Vávra), Dlužniewski , 
Heinc, Řehák  Rulf, Čonka, 
Gedeon, Břečka (69. Mašek), 
Klasna (46. Trup), Bednář.

Lokomotiva šla od začátku 
zápasu do vedení a soupeře 
přehrávala. Dobře fungovala 
obrana a zdálo se, že zápas 
bude mít jednoznačný průběh, 
ale snad netradiční čas utkání 
zapůsobil na hráče neuvěřitelně. 
Ohromné množství technických 
chyb, pomalost v rozehrávce. 
Poločasové vedení o šest branek 
bylo uspokojivé, i když se čekalo 
vyšší. Druhým poločasem se už 
domácí doslova protrápili. Jinak 
výborně hrajícího Kotěšovce 
musel trenér po dvou vyloučeních 
stáhnout ze hry  a najednou byla 
obrana děravá. 

Dvě branky z úvodu byly na 
dlouhých 13 minut vše, co padlo 
za Biskupova záda. Naopak 
hosté využily chyb a už ve 48 
minutě byly na dohled dvou 
branek. Ještě 3 minuty před 

koncem zápasu vedli domácí 
pouze o 2 branky. V závěru se 
domácímu týmu povedlo vstřelit 
3 branky a nepřipustili závěrečné 
drama. V brance opět dominoval 
Dedera. Výborně zahráli ještě 
Sochor, V. Kotěšovec a Tančíš se 
Zmatlíkem. 

Poslední utkání podzimu se-
hraje Lokomotiva v neděli 25. 
listopadu od 17 hodin s Jiskrou 
Mimoň. Lahůdkou bude tuto 
středu 21. listopadu od 18 
hodin utkání 3. kola Českého 
poháru s extraligovým Frýdkem 
Místkem. V případě úspěchu 
by čekal na lounské házenkáře 
celek Lovosic.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Weber, Hanus, Dvořák, 
Zmatlík 2, Bittner 5, Tancoš 8,  
Sochor 10, Kotěšovec M., Kotě-
šovec V. 5, Gruncl, Knobloch  2   

První zápas skončil výhrou 
Slovanu 6:4. Hosté nastoupili 
téměř z poloviny s jiným kád-
rem. Po dlouhodobém zranění 
se objevil v obraně Kopecký, 
po delší absenci bek Svoboda 
a šanci dostali další junioři Bra-
dáč a Veselý.  

Hosté od počátku se rychlými 
kombinacemi jednoduše dostá-
vali do šancí. Dobrým napadá-
ním nutili soupeře k chybám, 
ale jejich střely končily na hrudi 
brankáře, nebo vedle. Domácí 
zahrozili a do největší šance se 
dostali až při své úvodní přesi-
lové hře. Ale hostující obrana 

se spolehlivým Turzou za zády 
odolala.

Slovan pak nedokázal využít 
ani šanci při přečíslení tři na 
jednoho. Na druhé straně v zá-
věru první třetiny po namazáni 
obránce Saka, jeli dva domácí 
sami na brankáře. Naštěstí 
Turza zabránil gólu pohotovým 
betonem. 

Ve druhém dějství se obraz hry 
neměnil. Navíc po krásném pasu 
ujel Hemiš, ale nedokázal promě-
nit. Nakonec až ve 34. minutě 
zpracoval přihrávku junior Princ 
a přesně zamířil do odkrytého 
horního růžku branky. Domácí 

pak dostali řadu možností za-
hrát si přesilovku, ale nedokáza-
li zakončit. A tak přišel trest. Po 
asistenci Vojtěchovského ukončil 
své trápení Hemiš a v 39. minutě 
zvýšil na 2:0 

Už ve 43. minutě po střele 
Petrlíka dorazil puk do branky 
Štepán. A za necelé dvě minuty se 
hosté radovali počtvrté a v tomto 
zápase naposledy, když nenápad-
nou střelu Vaice usměrnil Zetka. 

Hosté se neuspokojili s vede-
ním a dál hráli ofenzivní hokej. 
Na druhé straně domácí nevyužili 
další ze svých přesilovek. Zápas 
skončil zaslouženým vítězstvím 
Slovanu.

V neděli 25. listopadu od 17 
hodin přivítá na svém ledě ve-
doucí celek Kadaň B. 

Branky: 34. Princ, 39. Hemiš, 
43. Štěpán, 45. Zetka

Od začátku se hosté dostáli 
pod tlak, který byl po chybách 
v obranné činnosti potrestán 
dvěma  rychlými brankami. 
Do konce první třetiny se však 
hosté oklepali a podařilo se jim 
snížit při přesilová hře na 2:
1. Velmi vyrovnaná byla pro-
střední třetina, kdy opět v pře-
silovce hosté srovnali stav na 
2:2. O všem měla rozhodnout 
závěrečná třetina. Šancí bylo 
bezpočet na obou stranách, ale 
výteční brankáři domácí Heller 
a hostující Štefanský byli skvělí. 
Veledůležitou branku domácích 
vstřelil nakonec obránce Sza-
kal, aby v závěru při power-play 

hostů pečetil do prázdné branky 
Minařík.

Konečný výsledek je dílem ko-
lektivního výkonu, v konečné fázi 
pečetěný vynikajícím brankářem 
Hellerem.

Sestava SHK Louny: Heller-
-Szakal, Derfler, Petr Lenkvik, 
Svoboda-Ditrich, Stádník, Jane-
ček, Fišer, Minařík, Svatopolský, 
Hořák, Petr Lenkvik, Zetka, 
trenér Tengler

Branky SHK Louny: Svatopol-
ský, Stádník, Szakal, Minařík

Příští tři (!) utkání hraje SHK 
postupně v Ústí (odložené pro 
sněhovou kalamitu), v Karlo-
vých Varech a v Meziboří.

PODBOŘANY (jt) - Poslední 
letošní závod seriálu OffROAD 
Maraton se jel v sobotu 17. 
listopadu v Podbořanech. Na 
motorky a čtyřkolky čekali dvě 
hodiny jízdy, auta pak měla 
kroužit terénem hodin pět. 
V kategorii Speciál do dvou lit-
rů se čekal velký boj o konečné 
body. Tři týmy totiž měly mož-
nost být letošními mistry! 

V nepříjemném studeném po-
časí se sešlo i poměrně hodně 

fanoušků tohoto motoristického 
hodně atraktivního sportu, ale 
ti, kteří přijeli specielně na auta 
a zmeškali start, nic neviděli. 
Podle programu odjely své zá-
vody čtyřkolky a motorky. Také 
závody dětí a juniorů se ještě 
stihly. 

Auta vyrazila na trať se 
zpožděním a vydržela na ní 
jen hodinu. Poté byly závody 
ukončeny vojenskou policií, 
protože se konaly bez povolení 

ve vojenském prostoru Kozinec. 
Proti byli zastupitelé Vroutku na 
popud myslivců a tak vojenská 
ubytovací správa v Litoměřicích 
nevydala pořádající agentuře 24 
hours povolení. 

To, že akce nebyla povolena, 
nepřímo připustil také ředitel 
pořádající agentury Ondřej 
Nachtigall. Je to škoda, protože 
tento podnik zde má již tradici 
a zdejší trať patří k těm nejlep-
ším u nás.

Halový triatlon 
tuto sobotu!

LOUNY (bb) - V sobotu 24. 
listopadu se v městské spor-
tovní hale koná již XIII. ročník 
Veřejného halového triatlonu 
Louny. Propagátorem spojení 
tří halových disciplín (rotoped, 
běh, veslařský trenažer) je již 
léta lounský Veslařský klub 
Ohře. Novinkou letošního roční-
ku, v rámci evropského projektu 
Adventní veslování Labe-Sasko, 
je možnost postupu závodníků 
z Euroregionu Krušnohoří na 
Mistrovství Evropy v trenažero-
vém veslování v Drážďanech, a to 
s uhrazením startovného a cestov-
ních nákladů. Veřejný halový tri-
atlon je určen sportovcům všech 
disciplín, kteří chtějí i během zimy 
prověřit své schopnosti v zajímavé 
soutěži s výbornou atmosférou. 
Součástí závodu bude i soutěž 
štafet partnerů VKO.

Jan Steklý 
vicemistrem 

České republiky
 LOUNY (js) - Třetího listopadu 
se uskutečnilo jedenácté Mis-
trovství České republiky v JKA 
(Japan Karate Association). 
Připravil ho Český svaz karate 
JKA a Karlovarský svaz karate 
JKA, který byl i hlavním pořa-
datelem. Na tuto mistrovskou 
soutěž se nominovalo i několik 
závodníků z Karate klubu Lou-
ny – Jan Steklý. 

Nejúspěšnějšími závodníky klu-
bu byl Jan Steklý, který vybojoval 
titul vicemistra České republiky 
v seniorech a Robert Vitmajer, 
který si také dovezl stříbrnou 
medaili, ale v dorostu. Dále se 
dobře dařilo Petru Bílkovi, kte-
rý ve starších žácích vyzápasil 
pěkné třetí místo. V neposlední 
řadě si bronz v dorostu vybojo-
val Marek Stránský a v mladších 
žákyních Michaela Slavíková. 
Neztratila se Tereza Kubíčková, 
které uteklo čtyřčlenné finále 
v kata o jednu desetinu, tudíž 
skončila pátá. Výborně se vedlo 
i Elišce Janečkové ve starších 
žákyních, když vybojovala čtvrté 
místo v kata a šesté v kumite. 
Dobře též Karate klub Louny 
- Jan Steklý reprezentovali Ond-
řej Frolda, Martina Michálková, 
Jana Vovsová, Josef Konečný, Jiří 
Mazáček a Nikola Dvořáková.

Firma Busmat přijme řidiče s oprávněním skupiny D 
z Mostu, Litvínova a blízkého okolí - nabízíme 95,- Kč/hod. čistého. 
Dále přijme automechanika a elektrikáře s praxí na autobusech 
a LKW z Loun, Žatce a okolí – nabízíme 100 – 120,- Kč/hod. čistého.

Kontakt: 721 576 406.

KOMPRESORY
ORLÍK
1 – 3 JSK 75

SERVIS – VÝKUP – PRODEJ
Tel.: 415 783 090, mobil: 739 049 510

Martin Bednář marně hledá, jak přejít přes kapitána hostí Roberta Kochlöfla.

Prohra s Jihočechy podtrhla 
tragický podzim Blšan

FK Chmel Blšany – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí  0:3 (0:1)
BLŠANY (jt) - Hrstka věrných fanoušků Blšan na tribuně vidě-
la přesně to, co se dalo čekat, tedy porážku svého týmu, který 
opět nevstřelil ani branku. Prohru 0:3 lze v kontextu podzimu 
hodnotit jako průměrnou. Nikdo nečekal zázraky, ale takové 
fiasko také ne.

Výhra Slovanu přišla  až po 
polovině utkání

HC PK Vřesová  – HC Slovan Louny  0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
SOKOLOV (lš, ls) - Sedmé kolo hokejového přeboru bylo ve zna-
mení jednoznačných vítězství celků z čela tabulky. Vedoucí béčko 
Kadaně si poradilo se čtvrtým Chebem 9:3 díky gólové nadílce ve 
2. třetině 7:0. Druhá Bílina deklasovala farmáře z Trstěnic 14:1 
a očekával se i úspěch třetího Slovanu s předposlední Vřesovou, 
která má domácí led v Sokolově.

HUMMER OffROAD Maraton Podbořany

V souboji o lepší pozici se bojovalo v bahně i vodě.

V posledním utkání podzimu 
Černčice bodovaly

Loko Chomutov B – SK Černčice 1:1 (1:0)
SOUŠ (lš, mm) – Chomutov začal velkým náporem, hosté nevě-
děli kam dříve skočit. V 15. minutě padla první branka domácích, 
ale další už se jim nepodařilo vstřelit. Gólman Podlašecký další 
branku nepustil. To i přesto, že obrana hostů chvílemi připomí-
nala „ementál“.

Hokejbalová bitva do 
posledních sekund utkání
SHK SEKO LOUNY - TJ  HBC Krupka 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

LOUNY (nt) - K utkání s dosud jasně vedoucí Krupkou nastupo-
vali domácí v téměř ideální, „jarní“ sestavě, ve které si dokázali 
poradit v závěru 2.NHbL i v play-off  s jasnými favority. Pravda, 
chyběl nejlepší hráč Loun Jakub Schoř, který úspěšně působí 
v extraligovém Ústí, ale jako by o to víc byli motivováni ostatní 
domácí hráči. K vidění bylo dosud nejpovedenější domácí utkání 
s velmi dobrým soupeřem, který i přes viditelnou snahu zůstával 
o krok zpět za  domácím.

Lounští házenkáři doslova 
utrpěli vítězství a vedou 2. ligu
Lokomotiva Louny – Chemička Ústí nad Labem 32:27 (20:14)
LOUNY (jt) - 10. kolo II. Ligy házené proběhlo trochu netradičně. 
Místo na palubovce Ústí se hrálo v Lounech a navíc v pátek od 19 
hodin. Jinak tréninkový čas domácích. Pravděpodobně i to mělo 
za následek průběh utkání a domácí doslova utrpěli vítězství. Tre-
nér Miler postrádal Jiřího Brecka a to bylo na stylu hry hodně 
znát. Hostům zase citelně chyběl Vojta Srba.
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Pavel Zmatlík v pádu se snaží poslat míč za záda brankaře Ústí 
nad Labem Pavla Biskupa.
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