
Ohlédnutí za triatlonem...Snímkem se vracíme k úspěšnému XIII. ročníku Ve-
řejného halového triatlonu v Lounech, v němž závodilo 312 sportovců všech věkových ka-
tegorií, od aktivních, až po rekreační sportovce. Nejlepší v mládežnických kategoriích se 
zdarma zúčastní 15. prosince největšího trenažerového klání v Evropě - ME Drážďany. (jž)

Pohár trvale drží Krásnodvorští... Členové TJ Sokol Zeměchy, organizovaní v rámci 
České Asociace sport pro všechny uspořádali 11. ročník turnaje v sálové kopané žáků O pohár 
starostky obce Jimlín. Do sportovní haly v Lounech se v neděli sjela družstva žáků Havran Kryry, 
Tatran Podbořany, TJ Sokol Krásný Dvůr, TJ Sokol Lenešice, TJ Chožov A a B družstvo, TJ Sokol 
Zeměchy. Celkovým vítězem turnaje se stali mladí fotbalisté z Krásného Dvora, kteří pohár starosty 
Jimlína získali již potřetí, a tak zůstává v jejich trvalém držení. V šesti utkáních našli jen jednou 
přemožitele – tím byl Tatran Podbořany, kterému podlehli 1:2. Dále pak porazili Zeměchy 2:0, 
Chodov A 5:1, Chodov B 1:0, Lenešice 2:0 a Kryry 2:0. (jt)
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šachy

stolní tenis

KADAŇ - ŠK Union Louny 
B jel ke svému zápasu ve 3. 
kole Krajského přeboru II. třídy 
do Kadaně. Nepodařilo se mu 
zopakovat loňský vítězný zápas 
a podlehl ŠK Merkur Kadaň 
A 6:2 bodům. 

Výsledky na jednotlivých 
šachovnicích:  Švarc – Šišák 
1:0, Nudčenko – Košťál 1:0, 
Kubů – Majerik 1:0, Kučera 
– Brázda remis, Nechyba – Ur-
ban remis, Lausmann – Jarina 
remis, Jirušek – Bidovský 1:0, 
Korecký – Ulrych remis. Urči-
tou zvláštností je, že k vítězství 
kadaňskému celku dopomohli 
dva hráči (Švarc a Nudčenko), 
kteří stabilně hostují za A muž-
stvo lounského Unionu.

Ladislav Jarina

To poslední nepatřilo k nejpře-
svědčivějším, neboť se nedařila 
střelba ze střední vzdálenosti. 
Přesto domácí zápas jasně ovlá-
dali, vyhráli každou ze čtvrtin 
a potvrdili tak své 2. místo v ta-
bulce. 

V první čtvrtině začali lépe 
hosté, ale postupně se domácí 
dostali do tempa a šli do vedení. 
První čtvrtinu vyhrály Louny 
18:13, především díky dvěma 
úspěšným trojkám. Ve druhé 
čtvrtině v okamžiku, kdy se Lou-
ny prostřílely k většímu náskoku 
než 10 bodů, vždy nechaly hrát 
soupeře a ten lacino opět snižo-
val náskok. 

I ve druhé polovině utkání po-
kračoval zápas řadou nepřesných 

přihrávek na obou stranách.  Ve 
27. minutě vedly Louny o 11 
bodů, ale ve zbytku času opět 
nechaly soupeře snížit na roz-
díl sedmi bodů. Chybovalo se 
především v útoku, střelba byla 
uspěchaná a nepřesná. Napros-
to stejný obraz hry byl k vidění 
i v poslední čtvrtině, když domácí 
celek v závěru ztratil své 14bodo-
vé vedení. 

Louny si připsaly vítězství, 
ale bylo to tentokrát po nej-
slabším výkonu v sezóně. Štěs-
tí, že soupeř střílel ještě více 
zbrklých trojkových pokusů, 
čímž domácím situaci hodně 
zlehčovali.

Body: Urik 17 (3 trojky), 
Hnátek 12 (2), Polan J. (1), Vít 

J. ml. 9, Vít J., st. 4, Vít M. 4, 
Polan L. 3 (1), Polcar V. a Polan 
O po 2.

V pátek 7. prosince hrají Lou-
ny v Teplicích a 14. prosince 
v Mostě. 

Na svém hřišti budou hrát až 
4. ledna 2008 od 19:30 odvetné 
utkání proti SLU Ústí nad La-
bem. Soutěž je v letošním roce 
velmi dlouhá, neboť až do břez-
na se budou hrát zápasy skupin. 
Od 5. dubna se bude hrát play 
off, v kterém se střetnou první 
čtyři mužstva ze skupin A a B. 

Soutěž tak vyvrcholí až kon-
cem května 2008 a Louny podle 
dosavadních výkonů budou ur-
čitě u toho.

Kadeti Sokola Louny podlehly 
na domácím hřišti celku Slavoji 
Litoměřice 66:75 (34:31). Hosté 
díky širšímu kádru lépe zvládli 
konec utkání a odvezli si dva 
body.

Střídavě úspěšní 
florbalisté

Muži
n TJ Lokomotiva Louny - SK 
Bivoj Litvínov St. Pušky C 2:1
n Tornádo USK Sláv. Ústí n. L. 
B - TJ Lokomotiva Louny 2:5

VARNSDORF (vos) - Muži 
se po utrápeném začátku se-
zóny snad už pomalu zvedají. 
Šest bodů z víkendu v dalekém 
Varnsdorfu je toho rozhodně 
důkazem. První zápas s Lit-
vínovem byl sice na malém 
hřišti více bojem než sportem, 
ale v druhém si to Louny vyna-
hradily a proti Ústí se jim dařil 
i pohledný kombinační florbal.

Starší žáci
n SK Osečná vs. TJ Lokomo-
tiva Louny 2:9
n FBC Liberec vs. TJ Loko-
motiva Louny 10:1

LIBEREC (vos) - V sobotním 
výletu do Liberce ukázali starší 
žáci Lokomotivy, že florbal hrát 
umějí a s radostí si zastříleli pro-
ti poslední Osečné. Ovšem první 
Liberec ukázal, kdo je v soutěži 
pánem, a bohužel nedal loun-
ským šanci.

Úvod zápasu překvapivě pa-
třil Slovanu. Časomíra ukrojila 
pouhých 11 sekund a už se ra-
doval Štěpán, který zpracoval 
Petrlíkovu přihrávku a přesnou 
střelou nedal domácímu bran-
káři šanci. Raketový vstup do 
zápasu ale měli i domácí a za 
necelou minutu bylo při početní 
výhodě vyrovnáno. Netrvalo to 
ani další minutu a domácí už 
vedli zásluhou Fouska, kterému 
dali lounští obránci dost času na 
opakované střely. Stejný autor se 
zapsal do střeleckého zápisu v 8. 
minutě po samostatném nájezdu. 
Že brejky umí i hosté, předvedl 
úspěšně Vojtěchovský a tak se 

z ledu odcházelo po první třetině 
za nadějného stavu 3:2.

Ve druhé třetině však stačily 
dvě využité přesilovky domácích 
a ti odskočili na tříbrankový roz-
díl. Ve 43. minutě zápasu přišla 
další využitá přesilovka a bylo 
jasné, že tentokrát si Slovan 
body neodveze. Dokázal pak 
alespoň korigovat na 7:3, kdy 
byl opět z brejku úspěšný Voj-
těchovský.

Bohužel v závěru třetí třetiny 
ještě Draci přidali další 3 branky. 
Využili další přesilovku, pak do-
konce skórovali ve vlastním osla-
bení a nakonec potěšili hrstku 
příznivců vytouženou desítkou. 

Konečné skóre pak poopravil 8 
sekund před závěrečnou sirénou 
Petrlík, ale to už se na lounské 
střídačce nejásalo.

Vyloučení 16:13, využití 5:0, 
v oslabení 1:0.

Branky hostů: 1. Štěpán, 12. 
a 48. Vojtěchovský, 60. Petrlík.

V žákovské lize zvítězila muž-
stva 6. tříd Slovanu Louny + 
Bílina nad HC Sokolov 6:2 (2:1, 
3:1, 1:0) po velmi dobrém výkonu 
celého mužstva. Soupeř si přijel 
pro body, ale bojovný výkon loun-
ských jim to neumožnil.

Bodovali i sedmáci, kteří své 
protivníky přehráli 4:2. Vedli 
poměrně rychle 3:0, ale v další 
hře si vše zkomplikovali. Vyhráli 
v dramatickém závěru, když při 
power play vstřelili rozhodující, 
čtvrtou branku.

Louny poměrně brzy vedly 0:
2, ale na začátku druhé třetiny 
už byl stav vyrovnaný na 2:
2. Hosté šli ale opět do vedení 
a byli to oni, kdo měl iniciativu 
na svých hokejkách. Houževnatý 
a emotivně hrající soupeř se však 
nevzdal a opět srovnal. Ovšem 
nakonec rozhodla třetí třetina. 
V té již střelecky dominovali 
hráči Loun a třemi brankami 
rozhodli utkání.

Branky Loun: Schoř 2, 

Derfler 2, Dlouhý, Ditrich.
Sestava Loun: Heller - Szakal, 

Derfler, Dlouhý, Fišer- Stádník, 
Ditrich, Janeček, Svatopolský, 
Schoř, Šimek, Leska, Hořák. 
Trenér Tengler.

Příští, tentokrát poslední 
podzimní utkání hrají hokejba-
listé doma v neděli 9. prosince 
od 13 hodin. Zápas slibuje 
pěknou podívanou, neboť sou-
peřem jim bude HBC Škoda 
Plzeň „B“.                                       

ZŠ Louny, Přemyslovců byla 
nalosována do skupin, které 
hrály v dopoledních hodinách. 
Do sobotního finálového dne po-
stoupily z dopoledního programu 
dvě trojice. Žáci lounské školy si 
postupně poradili se všemi druž-
stvy a suverénně bez ztráty setu 
postoupili do sobotní finálové 
skupiny, která se uskutečnila 
v Praze na Pankráci v rámci no-
hejbalového utkání se SR.

Finálová skupina již byla velmi 

složitá a žáci ZŠ Louny, Přemys-
lovců nejprve svedli urputný boj 
se ZŠ Prostějov, kterou porazili 
2:1 na sety (3:10, 10:9, 10:8). 
V utkání o první místo si pak 
poradili se ZŠ Trhové Sviny 
také 2:1 na sety. Tím se jim 
podařilo obhájit pohár, který 
škola vlastnila již celý předchozí 
školní rok. O úspěch se zaslou-
žili žáci 9. tříd Václav Mužík, 
Zdeněk Drvota a Vít Bartoš.

Miroslav Ekrt

FILIPOV, DĚČÍN (ab) - 
V krajském přeboru I. třídy 
nastupovali hráči Lenešic 
nejdříve v sobotu ve Filipově, 
kam odjeli bez hráče základní 
sestavy Martina Kolovratníka, 
kterého nahradil z B- týmu 
Milan Ďuračka. V neděli pak 
už M. Kolovratník proti silné-
mu soupeři nastoupil.
n Filipov - TJ Lenešice 6-10

Po čtyřhrách vedli lenešičtí 
2-0 a neustále si udržovali 
dvoubodový náskok, pak do-
mácí srovnali na  6-6, ale hosté 
pak už vyhráli všechny dvouhry 
a nakonec zaslouženě vyhráli. 
Příjemně překvapil náhradník 
Milan Ďuračka, který prohrál 
pouze jedno utkání ze tří.

Body Lenešic: Brandtl 3,5, 
Zlatohlávek a Ďuračka po 2,5 
a Koželuh 1,5.

n Děčín B - TJ Lenešice 10-8
První porážka v letošní sezóně 

Lenešic přišla u kvalitního sou-
peře v Děčíně, který byl před 
tímto utkáním na druhém místě 
za Lenešicemi. Hosté přitom do 
zápasu vstoupili velmi odvážně 
a po čtyřhrách vedli opět 2-0 
a pak zvyšovali náskok až na 
7-2 a zdálo se, že hosté vyhra-
jí jednoznačně. Poté se však 
domácí neuvěřitelně vzchopili 
a utkání otočili. Smolný zápas 
odehrál Aleš Brandtl, kterému 
se vůbec nedařilo a všechny 
dvouhry prohrál.

Body Lenešic: Zlatohlávek, 
Kolovratník a Koželuh po 2,5, 
Brandtl 0,5.

Po porážce jsou lenešičtí stále 
na prvním místě o bod před dru-
hým Děčínem. Podzimní dvoj-
kolo zakončí důležitými zápasy 
8 a 9. prosince proti Terezínu 
a SKP Ústí na svých stolech.

Dobrého výsledku dosáhl To-
máš také ve štafetě juniorů na 
4x100 m volný způsob, která bo-
jovala vyrovnaný závod s Poláky 
a Maďary a nakonec doplavala 
těsně druhá. Tomáš se připra-
vuje na vrchol podzimní sezóny. 
Tím je Mistrovství ČR juniorů 

a jeho výsledky napovídají sluš-
nou formu.  Tomáš bude obha-
jovat titul mistra ČR na 100 m 
volným způsobem a vicemistra 
ČR na poloviční trati. Tomáše 
můžete podpořit osobně, neboť 
Mistrovství se uskuteční od 14. 
do 16. prosince v Chomutově.

Po problémových 
prohrách skvělá výhra

n TJ Baník Meziboří – SHK SEKO Louny 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
MEZIBOŘÍ (nt) - Utkání proti dalšímu problémovému soupeři 
řídili tentokrát kvalitní rozhodčí a na jeho průběhu to bylo znát. 
I přes řadu vyloučených na obou stranách se hrál velice pohledný 
a rychlý hokejbal s šancemi na obou stranách. 
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Tomáš Plevko úspěšně 
reprezentoval ČR

PITESTI (jk) - Žatecký plavec Tomáš Plevko se účastnil prvních 
mezinárodních závodů v plavání juniorů v rumunské Pitesti za 
Českou reprezentaci, a hned na sebe upozornil vynikajícím třetím 
místem na 50 m volný způsob výborným časem: 0:24,55. 
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Obhajoba přeboru ČR základních 
škol v nohejbalu trojic

PRAHA - Uplynul přesně rok a žáci ZŠ Louny, Přemyslovců 2209 
se vydali za obhajobou na přebor ČR v nohejbalu trojic základních 
škol. Turnaje se zúčastnilo 30 trojic z celé republiky. Základní 
skupiny se hrály v pátek 30. prosince v Praze Dejvicích. 

Drtivá porážka Loun v Bílině je 
smutným obrazem hokeje v Lounech  

Draci Bílina – HC Slovan Louny 10:4 (3:2, 2:0, 5:2)
LOUNY (lš, ls) – Ještě nedávno se v hokejových střetnutích tradič-
ních rivalů radovali téměř vždy lounští hokejisté. V této sezóně je 
vše jinak a hokejisté Slovanu odjížděli z bílinského ledu s vysokou 
porážkou. Lounští střelci sice měli první a poslední slovo, přesto 
si odvezli desetibrankový příděl.

Sokol Louny přehrál Ústí a je na 2. místě
BK Sokol Louny - Ústí n. L. Skřivánek 64:55 (37:31)

LOUNY (lš) – Další vítězné utkání sehrálo mužstvo lounských 
košíkářů v letošní sezóně, když tentokráte porazili na svém hřišti 
Ústí nad Labem Skřivánek. Byl to již sedmý zápas v soutěži a So-
kol podlehl pouze ve druhém střetnutí v Ústí celku SLU Ústí nad 
Labem o 7 bodů. Jinak má na svém kontě 6 vítězství. 
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