
Cheb hrál, Louny dávaly branky a zlomily odpor hostí… 
Slovan Louny – HC Cheb 2001 7:2 (2:0, 2:2. 3:0) 

Jedenácté kolo hokejového KP svedlo k utkání na zimním stadionu v Lounech sousedy v tabulce. 
V utkání nevalné úrovně plném nepřesností měli více štěstí domácí. Hosté měli sice puk více na 
svých hokejkách, ale selhávali v koncovce. Domácím se podařilo v první třetině využít přesilovku 
a dvě šance znamenaly dvoubrankové vedení. Když se Chebští útočníci dostali ke střele, byl na 
svém místě Lukáš Turza (foto). Ve druhé části se hostům podařilo vstřelit dvě branky, ale Slovan 
vždy kontroval a tím definitivně zlomil odpor hostí. V posledním dějství v pohodě kontroloval vývoj 
střetnutí a přidal do sítě Chebu ještě 3 branky. V sobotu 15. prosince hraje Slovan na ledě Farmářů 
v Trstěnicích. (jt)
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šachy
LOUNY - Mužstva ŠK UNION 
Louny hrála v neděli další sou-
těžní kola ve svých šachových 
přeborech.

Tým A jel ke svému zápasu 
Krajského přeboru do Teplic. 
Lounští hráči podali solidní vý-
kon a v základní sestavě Louček, 
Mazánek, Kolář, Švarc, Nud-
čenko, Volek, Klakurka a Košťál 
zaslouženě zvítězili nad TJ Gla-
verbel Czech 6:2 na body.

C tým hrál rovněž v Teplicích 
a s družstvem Bonex Teplice D 
v Krajském přeboru III. třídy v se-
stavě Vostřel, Kopřiva, Novák, 
Protiva a Šmatlák zvítězil 4:1.

Družstvo D v domácím prostře-
dí hrálo rovněž v Krajském pře-
boru III. třídy se Slovanem Jirkov 
C a po hrubých chybách podlehlo 
v sestavě Zrzavý, Brázda, Raška, 
Fedor a Jedlička 2:3 bodům. 

Ladislav Jarina

Teplice chtěly favorita potrápit, 
ale příliš se jim to nepodařilo. 
Pouze v první čtvrtině se domácí 
prosazovali více pod útočným 
košem, než by hostující obrana 
chtěla, a tak Teplice vedly o jeden 
bod 26:25. Především obranné 
doskoky hostů umožnily domá-
cím vedení. 

Ve druhé čtvrtině se karta 
začala obracet, když se Louny 
dostaly do 10bodového náskoku.  
Hostům tentokráte nevycházela 
střelba trojek a proto se nedostali 
do většího náskoku.  Domácí se 

naopak prosadili právě ve střelbě 
trojek, když jich dokázali nasázet 
13 do lounského koše. 

Ve třetí a čtvrté čtvrtině byla hra 
i vývoj podobný předchozí části, 
když Louny si pečlivě hlídaly 
náskok, který přeměnily v sedmé 
vítězné body. Výrazně se prosadi-
la trojice Jakeš, Hnátek a Polcar 
V., která nastřílela 59 bodů.

Body: Jakeš 27 (trojky 2), Hná-
tek 16 (3), Polcar V. 16 (1), Polan 
L. 7 (1), Vít J. st. a Polan J. po 6, 
Vít M. 5 a Urik O. 5 (1). Trojky 
13/8, trestné hody 21/14:28/18.

Jediným zástupcem Stadionu 
byl Karel Moule, který dojel 
tři minuty za Polnickým na 9. 
místě. Tři závody 
před koncem poháru 
je Vojtěch Nipl na 4. 
místě a Karel Moule 
na místě 15. Junioři 
jeli bez reprezentantů. 
Mezi nimi měli loun-
ští jediného jezdce 
a to Ladislava Kopce, 
který ve dvaadvaceti-
členném poli dojel na 
15. místě, když zaostal 
za vítězným Karlem 
Neprašem ze Slezanu 
Frýdek Místek o jeden 
okruh. V průběžném 
hodnocení Kupcovi 
patří 21. místo. Martin 
Černý je zatím na mís-
tě 11. a o příčku níže je 
Jakub Jerman.

V sobotu 15. pro-
since se jede devátý 
podnik TOI TOI 

Cupu v Kolíně, který je zároveň 
Mistrovstvím ČR mládežnických 
kategorií.

Mladší žáci jsou bronzoví 
LOUNY (red) - Mladým flor-

balistům Lokomotivy Louny se 
o víkendu dařilo. Mladší žáci si 
připsali dvě výrazná vítězství 
a hlavně body, které je posunuly 
v tabulce Ústecké ligy mladších 
žáků na 3. místo! 

FBC Kadaň - TJ Lokomotiva 
Louny 2:7

TJ Lovochemie DDM ELKO 
Lovosice - TJ Lokomotiva Lou-
ny 1:10.

Po 13 odehraných podzimních 
kolech skončilo na 5. místě, 
když především začátek soutěže 
bylo mužstvo ve výborné formě 
a vyhrálo 5 utkání po sobě. Až 
v dalších utkáních začalo ztrácet 
body, ale pozitivní bilanci podzi-
mu to příliš nepokazilo.

Mužstvo odehrálo 7 zápasů na 
domácím hřišti, z toho 4 utkání 
byla vítězná a 3x odešlo pora-

ženo. Nastřílelo 11 branek a 8 
inkasovalo a získalo 12 bodů. 
Na hřištích soupeřů vyhrálo 
dvakrát, dvakrát remízovalo 
a dvakrát prohrálo při skóre 11:
9. To znamenalo zisk 8 bodů 
a celkově po podzimu 5. místo 
v tabulce s minimální ztrátou tří 
bodů na druhé místo. Suverénem 
soutěže jsou FK Postoloprty, kte-
ré prohrály pouze v jediném střet-

nutí a celkově získaly 32 bodů.
Nejlepším střelcem podzi-

mu byl lounský Džurdženík, 
který zatížil konto soupeřů 5x, 
Pšigrocký 4x. Jediné utkání za 
„béčko“ odehrál i Sainer, člen 
týmu A a hned si připsal jednu 
vstřelenou branku. 

Ve všech 13 utkáních nastoupi-
lo 5 hráčů – Dzurdženík, Salyuk, 
Sadílek, Šefraný a Schoř.   

Hráčem, který byl nejvíce na 
podzim trestaný, se stal Jan 
Jantoš, který viděl 4 ŽK, ka-

pitán Minařík se 2 ŽK + 1ČK. 
Mužstvo ztratilo body přede-

vším v posledních 4 utkáních 
podzimu, tím si výrazně pohor-
šilo do té doby výbornou bilanci. 
Z těchto utkání vytěžili lounští 
pouhý jeden bod. Nejvíce mrzí 
porážky s Obrnicemi 0:3, Strup-
čicemi a v derby se Žatcem B 1:2.

Jarní zápasy začínají 30. března 
2008. Louny hrají v Chomutově 
a uvidíme také první derby – Ža-
tec B zahájí v Libočanech proti 
vedoucímu celku Postoloprtům.

Už první třetina byla zajíma-
vá. Hosté hráli a domácí dávali 
branky. Tu první dal Hynek 
Dlouhý dělovkou z dálky až 
v osmé minutě hry a byla to 
prakticky první střela na branku 
hostí. Začátek druhé třetiny měl 
obdobný charakter, kdy mladí 
hráči Škodovky uzavřeli domácí 
na jejich polovině a odstřelovali 
brankáře Hellera. Stačil však 
jeden z dalších brejkových útoků 

a bylo to 3:0. To hosty definitivně 
zlomilo a hokejbalisté Loun zača-
li předvádět jednu skvělou akci za 
druhou, vždy se stejným výsled-
kem, brankou v síti Plzně. 

Do poslední třetiny vyměnila 
Škodovka brankáře a trenérům 
se povedlo zjančené mladíky 
trochu srovnat. Na průběh utkání 
to však velký vliv nemělo, pouze 
hlad po brankách SEKA už nebyl 
tak velký. Lahůdkou pro hrstku 

prokřehlých diváků bylo pozoro-
vat hru Jakuba Schoře (Kuny). 

Hokejbalisté Loun tak přezimují 
na pátém místě tabulky s absolut-
ně největším počtem vstřelených 
branek ve 2.Národní hokejbalové 
lize. Navíc mají v kanadském 
bodování v první desítce čtyři 
hráče. Snad i to bude příslibem 
do jarních bojů o play-off.

Branky Loun: 4x Stádník, 2x 
Svatopolský, 1x Dlouhý, Schoř, 
Derfler, Mynařík. Sestava Loun: 
Heller- Szakal, Derfler, Dlouhý, 
Fišer- Stádník, Ditrich, Janeček, 
Svatopolský, Schoř, Mynařík. 
Trenér Tengler.

Lucie Urbanová v první dis-
ciplíně, kterou byl 100m znak, 
zaplavala na hranici osobního 
rekordu a obsadila pěkné 6. 
místo. V následujícím závodě 
200m prsa se poprvé předsta-
vila i druhá závodnice Kristýna 
Štrancová. Ta si v něm zlepšila 
osobní rekord o necelou vteřinu 
a obsadila 12. místo. Do dalších 
dvou disciplín pak nastupovaly 
žatecké závodnice spolu. Nejpr-
ve to bylo na 50m volným způ-
sobem. Kristýna sice plavala až 
ve třetí nejrychlejší rozplavbě, 
ale zabojovala a bylo z toho 8. 
místo, což bylo nakonec i její 
nejlepší umístění. Lucka starto-
vala v nejrychlejší rozplavbě na 
50m volným způsobem. Hned 
po startu nasadila vysoké tem-
po, na obrátce na 25 metrech 

byla na 3. místě. V druhé půlce 
padesátimetrové tratě dokázala 
své tempo ještě vystupňovat 
a s přehledem své fantastické 3. 
místo uhájila a získala bronzo-
vou medaili. Na konci prvního 
závodního půldne přidala ještě 
Lucka další pěkn é 6. místo na 
100 polohový závod.

V neděli plavala Kristýna jen 
jednu disciplínu a tou bylo 100m 
prsa. Opět zabojovala, zlepšila 
si osobní rekord a obsadila 16. 
místo. 

Na Lucku čekaly stejně jako 
v sobotu tři závody. Nejprve to 
bylo 100m volným způsobem. 
Podala skvělý výkon, zlepšila si 
osobní rekord o 1.70s a skonči-
la na vynikajícím 4. místě. V ná-
sledujícím závodě 50m motýlek 
měla Lucka opět medailové am-

bice. Závod se 
jí ovšem nezda-
řil dle vlastních 
představ ale i tak, 
po drobné sty-
lové chybě, kte-
rá se na krátké 
sprinterské trati 
těžko napravuje, 
obsadila výborné 
5. místo. Posled-
ním startem byl 
pro Lucku 200m 
polohový závod. 
V něm byla po 
motýlku čtvr-
tá, po znaku se 
posunula již na 
třetí místo, po 
prsou, ale obra-
cela až na pátém 
místě a ani vyni-
kající kraulový 
závěr neodvrátil 
opět umístění na 
4. místě.

Okresní přebor 
v plavání 

středních škol 
ŽATEC (oa) – Ve středu 28. 

listopadu byli velice úspěšní 
plavci Obchodní akademie 
Žatec ve Středoškolské soutěži 
v plavání, jejímž organizátorem 
byla jako tradičně OA Žatec. 
V krátkém bazénu si domácí 
reprezentanti doplavali téměř 
pro všechna medailová umístění 
a stali se nejúspěšnější školou 
přeborů. K těm nejúspěšnějším 
patřili Klára Zvěřinová, Natálie 
Sucháčková, Jana Kleprlíková, 
Michal Valko, Jan Ležák, Mi-
chael Beneš, František Mocek. 
Výsledky soutěže ovšem do jisté 
míry „znehodnotila“ velmi nízká 
účast středních škol. Pozvání 
pořadatelské školy přijala pouze 
Střední škola zemědělská a eko-
logická v Žatci. 
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Roland Stádník poslal do sítě Plzně desátou branku Loun a svou čtvrtou. Tím také pečetil výsledek utkání.

Hokejbalisté Loun nadělili plzeňským 
mladíkům pod stromeček desítku

SHK SEKO Louny – HBC Škoda Plzeň „B“ 10:2 (2:0, 6:1, 2:1)
LOUNY (nt) - V neděli bylo na programu poslední podzimní kolo 
II.Národní hokejbalové ligy. Ve vítězství domácích hokejbalistů 
v tomto utkání vzhledem k vyrovnanosti tabulky všichni doufali, 
ale výhrou si jisti nebyli. Že to bude taková hladká záležitost, 
nečekal ani ten největší optimista. 

Po podzimu rezerva FK Louny na 5. místě 1.B třídy
LOUNY (lš) – Rezerva FK Louny B si v minulé sezóně vybojovala 
postup z OP do 1.B třídy. Mužstvo vstoupilo do podzimních bojů 
pod vedením Petra Jantoše. 

Urbanová a Štrancová uspěli na MČR v plavání
KLADNO (jik) – První prosincový víkend proběhlo Mistrovství 
Čech pro ročníky 1996 pod názvem Zimní pohár ČR jedenácti-
letých. Z žateckého oddílu se kvalifikovaly na tento závod Lucie 
Urbanová a Kristýna Štrancová.

Družstvo ZŠ Postoloprty (ve 
složení Kovář, Pleyer, Kudry, 
Pošta, Pichl, Lepič, Račko, Pape-
žík, Leško a Hildebrandtová) po 
výhrách v základní skupině nad 
lounskými ZŠ Přemyslovců a ZŠ 
28. října shodně 3:2 a v dramatic-
kém utkání proti ZŠ P. Holého (3:
1) postoupilo do finále a v souboji 
o 1. místo těsně podlehlo skvěle 
hrající Peruci 2:1.

Obdivuhodné na tomto zápase 
bylo pro Postoloprtské to, že 
žáci základní sestavy dali před-
nost hráčům, kteří v průběhu 
turnaje spíše „zahřívali lavičku“, 
a i přes vědomí, že skončí na cel-
kovém druhém místě, umožnili 
zbytku týmu zasáhnout do hry. 
Všichni předvedli skvělou hru 
a týmového ducha, za což jim 
patří velký dík.

Oblastní přebor starších žáků 
vyhráli Peručtí

LOUNY (vh) – Ve čtvrtek 6. prosince se na ZŠ Školní za účasti 
devíti škol z Lounska uskutečnil další ročník školního turnaje ve 
florbale starších žáků. 

Sokolové si připsali 
sedmé vítězství 

BK Teplice – Sokol Louny 75:88 (41:51)
TEPLICE (lš) – V osmém kole KP v basketbalu si mužstvo Sokola 
Louny připsalo sedmé vítězství a je stále na druhém místě těsně 
za SLU Ústí nad Labem. Louny odehrály šesté vítězné utkání 
v řadě za sebou. V pátek 14. prosince je čeká poslední zápas 
první poloviny soutěže v Mostě s béčkem. 

Jediný lounský junior v bahně Ladi-
slav Kopec.

Cyklokrosaři pilují na MČR
ČESKÁ LÍPA (jt) - TOI TOI Cup měl v neděli na programu 8. 
závod. Mezi devatenácti závodníky v kategorii starších žáků 
Adam Valeš ze Stadionu Louny dojel s minutovou ztrátou na 
vítěze na 6. místě a průběžně mu patří osmá příčka. Kategorii 
kadetů jasně kraluje Radek Polnický z EMPELA Czech Teamu, 
kterému bohužel neskanduje lounský Vojta Nipl. Ten v tomto 
závodě nestartoval. 
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