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šachy
LOUNY - ŠK UNION Lou-

ny A ani ve 3. kole Krajského 
přeboru I. třídy nebodoval. 
V domácím prostředí hostil SK 
Děčín A a podlehl 3:5 bodům. 
Výsledky na jednotlivých ša-
chovnicích: Louček – Havránek 
1:0, Mazánek – Sejkora 0:1, Ko-
lář – Valeš remis, Švarc – Kánský 
0:1, Nudčenko – Reitinger remis, 
Volek – Janda remis, Klakurka 
– Papay 0:1, Košťál – Reitinge-
rová remis. 

ŠK UNION Louny C nastou-
pil v Krajském přeboru III. třídy 
proti svému soupeři Bystřanští 
jezdci B pouze se třemi hráči. 
Přesto dokázali lounští šachisté 
v sestavě Vostřel, Kopřiva a Pro-
tiva remizovat 2,5:2,5 bodu. 

ŠK UNION Louny D hrál 
rovněž v Krajském přeboru III. 
třídy v Údlicích s místním TJ 
Sokol Údlice C a v sestavě Zrza-
vý, Brázda, Raška, Kačín a Fedor 
přivezli nerozhodný výsledek 2,5:
2,5 bodu.               Ladislav Jarina

Konec fotbalové 
sezóny

ČERNOVICE (jt) - Poslední 
zápas fotbalového podzimu se 
konal v neděli v Černovicích, 
kde se hrála dohrávka 1.B třídy. 
V soutěži neporažený Větrník 
hostil vedoucí FK Postoloprty 
a utkaly se zde nejlepší obrany. 
Po prvním poločase to vypadalo, 
že domácí by přeci jen mohli 
utrpět první porážku, když šli do 
šaten s jednobrankovým man-
kem 1:2. Postoloprtští už ale 
žádnou branku nepřidali a král 
remíz vyrovnal na konečných 
2:2. Postoloprty tak vedou 1.B 
třídu se ziskem 32 bodů a na 
druhou Havraň mají devítibo-
dový náskok. Jsou také nejlépe 
střílejícím a bránícím celkem, 
když jejich skóre je 43:15!

Trenér Radek Miler soupeře 
nepodcenil a od úvodního hvizdu 
poslal na palubovku sestavu z po-
hárového střetnutí s Frýdkem. Na 
hráčích byla spíše než únava znát 
ztráta motivace a také soupeř je 
nenutil hrát naplno. 

V 15. minutě pouhých 7:5 a po-
ločasové vedení 15:9 bylo poměr-
ně uspokojivé. I druhý poločas 
jel ve vlažném tempu a domácí 
těžili hlavně z brejků po získání 
odraženého míče a rychlého ro-
zehrání. Nádherná byla dvacátá 
branka, kdy mezi 5 hostujících 
hráčů rozehrál od postraní čára 
Bitner na nabíhajícího Sochora 
a než se vzpamatovali, vlnila se 
jejich síť, 20:13. Lokomotiva 
nabrala rychlost a jiskry uhasí-
naly. Ve 47. minutě byl stav již 
27:15, ale pak se soukolí zasta-
vilo. Přestalo se dařit střelecky 
a když opory nahradili mladíci, 
tak trenér hostí rozmíchal jiskry 
odporu a jeho svěřenci se začali 

dotahovat. Domácí celých 7 mi-
nut nevstřelili branku, až několik 
sekund před závěrečnou sirénou 
na konečných 32:23.

Lounští házenkáři tak pře-
zimují na první příčce tabulky 
skupiny severozápad, když pod-
lehli pouze Bělé a remizovali se 

Slavií. Z ostatních duelů odešli 
vítězně. Ohrozit je už nemůže 
ani Bělá, která má odložené utká-
ní s Chodovem k dobru, protože 
v posledním kole doma prohrála 
s Pardubicemi vysoko 32:40.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Sochor 8, Brecko 10, V. 
Kotěšovec 3, Gruncl 1, Hanus, 
Bitner 6, Zmatlík, Tancoš 4, M. 
Kotěšovec, Krahulík, Knobloch.

Samotný úvod utkání zvedl di-
váky ze sedadel. Při prvním útoku 
se míč dostal k Jirkovi Breckovi 
a ten podle zásady, když nevíš, 
co s míčem vystřel se prodral 
obranou hostí a poslal míč do 
soupeřovi sítě. Průběh utkání 

byl celý první poločas vyrovnaný 
a byli to hosté, kdo musel stále 
dotahovat. V 16. minutě při 
přesilovce poslal Kamil Sochor 
svou typickou střelou domácí 
do dvoubrankového vedení 9:7. 
Pak se dostal do brejku Brecko 

a nedal. Během následující mi-
nuty hosté srovnali stav na 9:
9 a zase bylo na domácích, aby 
udrželi krok.

Frýdek se dostal ve 23. popr-
vé do vedení 12:13. Odpověď 
byla rychlá a po dvou minutách 
opět Sochor nekompromisně 
zakončoval na 14:13. Domácím 
se dařilo získávat odražené míče 
a hlavně přesně zakončovat. 
Vláďa Dedera v brance doslova 
čaroval. Jeho protějšek Šoltés  
byl občas doslova nešťastný z to-
ho, z jakých pozic posílali lounští 
střelci míče za jeho záda. Poločas 
končil za příznivého vyrovnaného 
stavu 16:16.

Druhý poločas se začal vyvíjet 
lépe pro favorita. Ve 36. se do-
stal poprvé do dvoubrankového 
vedení na 18:20. Následně přišla 
Sochorova branka, která dostala 
Lokotku do kontaktu a ve 39. 
Breckovo sólo znamenalo vede-
ní 22:21. Hosté srovnali, a poté, 
co Kerner chytil sedmičku, se 
dostaly Louny opět do dvou-
brankového vedení. Bohužel 
však naposledy. Přišla 47. minuta 

a zbytečné vyloučení Brecka a ná-
sledný trest pro lavičku. Početní 
výhodu zkušený Frýdek využil 
a strhl vedení na svou stranu. 
Dedera pokryl minimálně 4 tu-
tovky, ale výpadek v zakončová-
ní znamenal vedení hostí 25:27. 
Frýdek udržel lounské střelce 
v dostatečné vzdálenosti od své 
branky a navíc střely, které na 
ní směřovaly končily mimo tyče. 
Stav naběhl až na 27:32. 

V samotném závěru se domácí 
ještě snažili alespoň zkorigovat 
stav a trenér Miler si 50 sekund 
před sirénou vybral oddechový 
čas, ale skóre na časomíře se již 
nezměnilo. 

Nejlepším střelcem utkání byl 
se 13 brankami Alexovič v dresu 
hostí.

Přes porážku podal Lounský 
tým výborný výkon a zaslouženě 
sklidil potlesk.

Sestava a branky: Dedera, 
Kerner, Weber, Brecko 9, Ha-
nus, Zmatlík 2, Bitner 1, Tancoš 
5, Sochor 9, V. Kotěšovec 1, 
Gruncl, Knobloch, M. Kotěšo-
vec, Hudek.

Rychlé vedení přišlo již v ča-
se 1:07, kdy důrazný Lukáš 
Vaic usměrnil do branky střelu 
obránce Trefného. Pak překvape-
ní hosté nestačili na rychlou hru 
Slovanu. Tu přerušovali pouze 
za cenu faulů, které rozhodčí 
Touš trestal a při následujících 
početních výhodách přišly i dal-
ší šance, bohužel bez využití. 
První početní výhoda Kadaně 
při vyloučení Vojtěchovského 
byla korunována vyrovnáním 
v 9. minutě. O pět minut později 
hráli domácí již čtvrtou přesi-
lovku a konečně úspěšnou. Na 
dělovku od modré obránce Jana 
Lenkvika nestačil brankář Zajíc 
vůbec reagovat. Těsně před siré-
nou lišácky využil zaváhání hos-
tujícího brankáře junior Csonka. 
Brankář vyjel mezi kruhy a při 
rozehrání ztratil puk, kterého se 

atakující útočník zmocnil a i přes 
hozenou brankářskou hůl dovezl 
puk až za brankovou čáru.

Ve druhé třetině se měnilo skó-
re pouze jednou, když hosté vyu-
žili další přesilovku. Slovan sice 
ubránil přes minutu trvající osla-
bení 3 na 5, ovšem již ve čtyřech 
inkasoval podruhé. Doplatili na 
nekoncentrovanost ve hře, když 
čárovému rozhodčímu vytýkali, 
že přehlédl puk, který se dostal 
z útočného pásma hostů snad 10 
centimetrů za modrou čáru. 

V závěru třetiny Vojtěchovský 
nastřelil brankáře po odpískání 
došlo k šarvátce a pak i sérii 
vyloučení. Rozhodčí Touš za ne-
sportovní chování udělil hostům 
osobní tresty, včetně vyloučení 
Armstarka do konce utkání. Pak 
přijel k domácí střídačce se slovy 
„Hele kluci, já potřebuji ještě jed-

noho hráče na trestnou“ a poslal 
je do čtyřech.

Oslabení domácí ubránili, 
ovšem další početní výhoda hos-
tů v úvodu třetí části znamenala 
vyrovnání na 3:3. To už střídač-
ka opět nespokojeně bouřila při 
přehlédnutém faulu na domácího 
hráče a následnému úspěšnému 
brejku Klepsy.  Vítěznou branku 
vstřelila Kadań ve 46. minutě jako 
jedinou, kdy byli domácí v plném 
počtu. Ovšem neuhlídali únik 
Hubínka a ten vymetl pavučiny 
pod víkem Turzovy branky.

Závěrečný nápor a přes minutu 
trvající přesilovka 5 na 3 vyrov-
nání nepřinesly. Obránce Princ 
pouze rozezvučel tyč Zajícovy 
branky.

Příští víkend zajíždí Slovan 
na derby do Bíliny a doma se 
představí v neděli 9. prosince, 
kdy přivítá HC Cheb 2001. 

Branky: 2. L. Vaic, 14. J. Len-
kvik, 20. Csonka. Vyloučení 9:4, 
využití 1:3

n ELBA Ústí nad Labem „B“ 
– SHK Louny 8:4 (3:2, 0:1, 5:1)

ÚSTÍ N.L (nt) - Bohužel, opro-
ti minulému týdnu se nepodařilo 
dát dohromady silnou sestavu 
a výsledkem jsou hokejbalová 
utkání, jako na houpačce. Je-
den týden porazí SHK prvního 
v tabulce, aby následující týden 
prohrálo s posledním.

Svědčí to také o vyrovnanosti 
soutěže, ale výsledkem jsou pak 
značné posuny směrem dolů 
a nahoru. Přitom utkání se zase 
nevyvíjelo tak špatně, do po-
slední třetiny šla obě mužstva 
za stavu 3:3. V poslední třetině 
však hostům došly síly a zkušení 
domácí hráči toho dokázali pat-
řičně využít.

Sestava SHK Louny: Heller-
-Zetka, Svoboda, Fišer, Hořák- 
Ditrich, Stádník, Leska, Svato-
polský, Šimek, Šarišský, Trenér 

Tengler. Branky Loun: Stádník, 
Svatopolský, Ditrich, Svoboda.
n CSKA Karlovy Vary – SHK 
Louny 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

KARLOVY VARY (nt) - Do 
Karlových Varů si jelo SHK 
pro tři body. Co se však dělo na 
hřišti i mimo hřiště, nemá v his-
torii účinkování SHK ve 2.Ná-
rodní hokejbalové lize obdoby 
a bude to předmětem stížnosti 
na vedení ligové komise. Jak 
trefně poznamenal jeden hráč, 
„tady už chyběj jenom sanitky 
a policie“.

Sestava SHK Louny: Heller-
-Szakal, Svoboda, Dlouhý, Fi-
šer- Šimek, Schoř, Svatopolský, 
Stádník, Ditrich, Hořák, Leska, 
Trenér Tengler.

Branky Loun: Dlouhý, Šimek, 
Schoř.

K příštímu utkání zajíždí 
SHK do Meziboří.

Jan Steklý startoval v kategorii 
seniorské a se svým týmem tuto 
kategorii také vyhrál. Systém 
soutěžení je takový, že mezi se-
bou zápasí smíšená pětičlenná 
družstva, „každý s každým“, a to 
vždy dva zápasy mužů v kumite, 
jeden v kata a jeden v kumite 
a kata žen. Bodováno je jak ví-
tězství, tak i remíza, o výsledku 
pak rozhoduje celkové skóre. 
A právě skóre rozhodlo, že se 
dorostenecký tým Jana Steklého 
umístil v celkovém hodnocení 
na 2. místě za SKBU Hostivař 
z Prahy.

Jan Steklý: Třetí kolo Národní 
ligy bylo pro mne a pro ostatní 
členy našeho závodního týmu 
další velmi dobrou zkušeností 
na poli soutěžním. Nyní se již 
připravujeme na mezinárodní 

turnaj, který se koná v polovině 
prosince taktéž v Praze. Děkuji 

tímto všem našim reprezen-
tantům za výborné výsledky ve 
všech třech kolech Národní ligy 
družstev karate JKA.

13. ročník veřejného 
halového triatlonu

LOUNY (lš) – Ve sportovní 
hale v Lounech se v sobotu 24. 
listopadu uskutečnil 13. roč-
ník halového triatlonu, který 
přilákal více jak 300 sportovců. 
Tradičním a spolehlivým pořa-
datelem triatlonu byl Veslařský 
klub Ohře Louny. 

Disciplíny, v kterých závod-
níci soutěží, jsou: veslování na 
trenažéru, jízda na rotopedu 
a člunkový běh. 

Nejúspěšnějším závodníkem 
byl odchovanec klubu Ohře Vítěz-
slav Vondra, který v současnosti 
hájí barvy VK Slavia Praha. Mezi 
ženami si nejlépe vedla Hedvika 
Vašková z VK Blesk Praha. Na 
3. místě skončila odchovankyně 
lounského veslařského klubu 
Nikol Richterová, která je nyní 
ve VK Smíchov.

Ve veteránech se neztratil Zde-
něk Helšus, který obsadil páté 
místo. Celkem se soutěžilo ve 12 
věkových kategoriích.

Celé dvě třetiny se Slovan marně snažil dopravit puk do branky Kadaně.

První třetina na výhru nestačila
HC Slovan Louny – HC Kadaň B 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)

LOUNY (lš, ls) – Slovan v tomto střetnutí bojoval o druhou příčku 
tabulky. Když odcházeli domácí hráči do šaten po první třetině 
spokojeni po výborném výkonu a za vedení 3:1, málokdo předpo-
kládal, že již další branku nevstřelí a odejde s prohrou.
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Favorit to v Lounech dlouho neměl jisté
Lokomotiva Louny – SKP Frýdek Místek 27:32 (16:16)

LOUNY (jt) - Třetí kolo Českého poháru v házené přivedlo do 
Loun atraktivního soupeře – extraligový Frýdek Místek. Trenér 
Miler mohl počítat se všemi oporami a tak na palubovku nastou-
pila Lokomotiva v nejsilnější sestavě.

Házenkáři přezimují na čele tabulky 
II.ligy – severovýchod

Lokomotiva Louny – TJ Jiskra Mimoň 32:23 (15:9)
LOUNY (jt) - Poslední podzimní utkání měla Lokomotiva v ná-
ročném týdnu na programu v nedělním podvečeru opět doma 
a soupeřem byl předposlední celek soutěže, Mimoň.

Pro Milana Bitnera nebyl problém přesně zamířit a zavěsit.

Jirka Brecko se prosazoval hlavně z rychlých brejků.
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Oslabení a dvě utkání 
o víkendu = dvě prohry

Robert Vitmajer vpravo, byl 
člen zlatého družstva.

Jan Steklý se svým týmem opět 
zlatý v Národní lize družstev

PRAHA (jst) - V Praze proběhlo třetí závěrečné kolo Národní 
ligy JKA karate. Na tomto prestižním turnaji nemohl chybět ani 
Jan Steklý, předseda a šéftrenér Karate klubu Louny. Startovalo 
se ve dvou kategoriích a to v dorostu a v seniorech. Za doros-
tenecký tým startovali žáci Jana Steklého, ostřílený závodník 
Marek Stránský, Robert Vitrmajer, Tereza Kubíčková a Andrea 
Korbelová. Velmi dobře zabojovali a získali v tomto posledním 
kole zlaté medaile. Druhé místo obsadili domácí z Prahy a třetí 
skončily Neratovice. 
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Florbal: Muži spokojení se 
čtyřmi body

Lovosice (vos) – Opět po 
týdnu přivítala hala Chemik 
Ústeckou ligu mužů. Minulý 
turnaj lounská Lokomotiva sice 
předváděla oproti předchozím 
vystoupením solidní florbal, 
nedokázala to však ještě bodově 
využít. Tuto pošmournou ne-
děli se však konečně podařilo 
ukořistit i body. Celkem čtyři za 
remízu se Štětím 1:1 a výhru nad 
Žatcem 4:2.

n TJ Lokomotiva Louny – FbK 
MP Igráčci Štětí 1:1 (1:0; 0:1; 0:0)

Branky: 5. Bartoš – 27. Sita ; 
vyloučení: 0:1; využití: 0

n Jazzmani Žatec – TJ Loko-
motiva Louny 2:4 (1:1; 0:2; 1:1)

Branky: 8. Bartoš, 26. Strán-
ský, 29. Herink, 42. Pihrt – 6. 
Gazdík, 33. Čornák

Vyloučení: 1:1; využití:  0; 
střely: 25:27


