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šachy
LOUNY - Šachový klub Uni-

on Louny B hrál svůj další zápas 
v Krajském přeboru II. třídy 
v domácím prostředí hotelu 
Union s mužstvem ŠK Most B. 
Lounští zatím v soutěži hráli se 
všemi celky z čela tabulky a pro 
zlepšení své pozice nutně potře-
bovali získat body. Celek hostí 
tvoří většinou mladí perspektiv-
ní hráči z mosteckého šachového 
střediska, ale k zápasu z důvodu 
nemocí nastoupili jen v sedmi. 
Louny svůj cíl splnily a v sestavě 
Šišák, Košťál, Majerik, Drobný, 
Zrzavý, Brázda, Urban a Jarina 
zvítězily celkově 4,5:3,5 bodu.

Ladislav Jarina

Nástupcem na postu trenéra 
dorostu FK Louny se stal Milo-
slav Danda, který již dorostence 
úspěšně vedl v uplynulých letech 
a řada jeho svěřenců dnes hraje 
v dresu A týmu FK Louny.

Nový trenér nastoupil také 
do B mužstva FK Louny. Je 
jím ještě nedávno aktivní hráč 
Bořivoj Dubský, bývalý kapitán 

FK Louny. Svoji  fotbalovou kari-
éru ukončil v roce 2005.  Na jaře 
tak povede B mužstvo, které je 
účastníkem 1. B třídy a bude 
se snažit atakovat vedoucí Po-
stoloprty.

Mužstvo FK Louny A se zú-
častní 22. prosince halového 
turnaje v Lovosicích za účasti 8 
mužstev. Bude se hrát ve dvou 

skupinách. Louny jsou nalo-
sovány do skupiny A, kde se 
střetnou s Lovosicemi A a celky 
Velkých a Malých Žernosek. Ve 
skupině B budou hrát Lovosice 
B, Brozany, Žitenice a ASV 
Stubig.

Hrací doba ve skupině je 10 
minut, semifinále a finále se 
bude hrát na 15 minut. Louny 
hrají první utkání v 8:45 proti 
Malým Žernosekům, druhé v 9:
15 proti domácímu týmu Lo-
vosice A a třetí od 10:45 proti 
Velkým Žernosekům.  

V první třetině se usadil první 
útok Slovanu v obranné třetině 
domácích, ale bez brankového 
efektu. Domácí se osmělili a dva-
krát zahrozili. V 6. minutě se po 
chybě obrany ujali dokonce  vede-
ní, když osamocený hráč vstřelil 
gól z druhé vlny. Vyrovnání na 
sebe nedalo dlouho čekat. Zpo-
za brány vystřelil Vojtěchovský 
a jeho puk si srazili domácí do 
brány. Zaúřadovala první lajna 
a po kombinaci zvýšil na 2:1 
Gebelt. 

Do druhé třetiny vstoupil Slo-
van s cílem zvýšit svůj náskok. 
Hráči se dokázali vyrovnat s fauly 
a zbytečně neopláceli. Po závaru 
vsítil další gól Lukáš Vaic. Do-
mácí občas zazlobili, ale obranu 
s Turzou v brance nepřelstili.

Následoval festival zahozených 
šancí a zkrat domácího brankáře, 
který dostal 10 minut za faul na 
Z. Vaice. Po chvíli nevyužili 
hosté přesilovku 5 na 3. Pak jim 
přeci jen podařilo využit svoji 
přesilovku Štěpánem, po při-
hrávce Petrlíka. Tlak na domácí 
branku pokračoval, ale branka 
již nepadla. 

V poslední třetině hráči Slo-
vanu se nechali zbytečně vylu-
čovat a domácí měli převahu 
v přesilovkách, ale nic z toho 
nevytěžili. Hosté dobře drželi 
obranný čtverec a ostřelovali 
pilně lounskou branku. Turza 
měl ale dobrý výhled a neměl 
s likvidací střeleckých pokusů 
problém. V 10. minutě se domá-
cí přece jen zaradovali. V jedné 

z přesilovek Turza jen puk vy-
razil a nikým nehlídaný domácí 
útočník neměl problém dorazit 
pod horní tyčku. Louny nechtěly 
nic ponechat náhodě a po spolu-
práci dvojice Štěpána a Petrlíka 
poslední skóroval. Utkání se už 
dohrálo v klidu a Louny si odvá-
žejí tři body. 

Jejich největší soupeř v tabul-
ce, HC Cheb 2001 doma jen 
remizoval s Ostrovem n.O. 6:6, 
když musel dotahovat. Kadaňská 
rezerva jasně přehrála Vřesovou 
10:4 a prozatím vede tabulku 
o bod před Bílinou, která měla 
volno.

K dalšímu utkání jede Slovan 
opět na led soupeře a to do Os-
trova nad Ohří, v sobotu 22. 
prosince.

Sestava: Turza (Charvát)-
-Červíček F, Princ, Lenkvik J, 
Sak, Bradáč- Petrlík, Gebelt, 
Štěpán-Veselý, Vaic Z., Vaic 
L.,-Csonka, Hemiš, Vojtě-
chovský.

Sobotní dopolední program 
začínal disciplínou 200m vol-
ným způsobem. David byl na-
sazen až s pátým nejrychlejším 
časem. Prvních 100 metrů to 
vypadalo, jako když zkouší, co 
vše ruka vydrží, ale pak nasa-
dil vysoké tempo a zaútočil na 
medailové pozice. S přehledem 
se posunul na 3. místo a dotíral 
i na stříbrnou příčku, za kterou 
nakonec zaostal o pouhých 
0.63s. Druhým dopoledním zá-
vodem pak bylo 400m volným 
způsobem. Zde svedl David 
velký souboj o 2. místo s trut-
novským plavcem Radoslavem 
Šutriepkou, aby ho nakonec 
porazil 0.28s a získal tak titul 
vicemistra České republiky.

Odpoledne plaval David 50m 
volným způsobem. V tomto zá-
vodě si zlepšil svůj osobní rekord 
hned o půl vteřiny a obsadil opět 
vynikající 3. místo. Tím také za-
končil své skvělé sobotní vystou-
pení, ve kterém získal ve 3 svých 
startech 3 medaile z MČR. 

V neděli nastoupil David nejpr-
ve na 200m znak. Tuto trať měl 
spíše jen jako doplňkovou a byla 
zařazena z důvodu lepšího roz-

plavání před jeho oblíbenou 
disciplínou 100m volným způ-
sobem. Žatecký plavec tak ve 
volnějším tempu obsadil solidní 
11. místo. Poté ho již čekala „krá-
lovská“ kraulová stovka. Závod 
byl soubojem čtyř plavců, kteří 
se přetahovali o vítězství. Na 
poslední pětadvacítce uplaval 
jindřichohradecký Martin Rus 
a zvítězil s nepatrným násko-
kem před trojicí plavců, kteří 
dohmátli na vlas stejně. Koneč-
né pořadí musela tedy rozluštit 
až elektronická časomíra. 2. 
místo patřilo zlínskému Martinu 
Chmelickému za čas 1:02.67, 3. 
místo jabloneckému plavci Petru 
Tajčmanovi za čas 1:02.72 a na 
Davida zbylo 4. místo za čas 1:
02.73, což byla ztráta jedné se-
tiny sekundy na medaili! 

Ovšem konečné rozluštění to-
hoto závěru mělo přijít o necelou 
minutu později. V tu dobu byla 
totiž vyhlášena diskvalifikace 
dráhy číslo 2 pro předčasný 
start a tím byl jablonecký Petr 
Tajčman. David se tímto roz-
hodnutím vrchního rozhodčího 
posunul na 3. místo a získal svou 
další bronzovou medaili.

Ilona Nováková poprvé 
v elitě ČR v plavání… 
O víkendu 1. - 2. prosince 
proběhl v Sokolově Pohár 
České republiky 10letého 
žactva. Z žateckého oddílu se 
na něj nominovali tři plavci 
– Ilona Nováková, Lucie Svě-
cená a Antonín Svěcený. Ilonka 
prokazuje poslední dobou zlep-
šené výkony a v mistrovském 
závodě to také potvrdila. Hned 
pětkrát se umístila v první de-
sítce. Třikrát skončila na 7. 
místě na tratích 50m a 200m 
volný způsob a 100m znak. 
Na trati 100m volný způsob 
si zlepšila osobní rekord 
o 1.70s a získala výborné 5. 
místo v čase 01:17.00. Po 
tomto úspěchu nastoupila 
k závodu 50m znak a nabitá 
energií ho vystřihla v dalším 
osobním rekordu za 39.70. 
Tento její čas překonaly jen 
dvě její soupeřky a Ilona tím 
získala fantastické 3. místo 
a bronzovou medaili!       (jka)

n PON s úspěšnou účastí 
mladých stolních tenistů Se-
veru Žatec

ÚSTÍ NAD LABEM - V sobotu 
9. prosince proběhl Pohár olym-
pijských nadějí nejmladších žáků, 
kteří byli nominováni KSST. Mezi 
desítkou nominovaných byli i dva 
žatečtí žáci. Stanislav Čaja a Pavel 
Pek a nevedli si vůbec špatně.

Stanislav Čaja obsadil celkově 
4. místo a jen dva míčky ho dělili 
od třetího místa. Pavel Pek po-
tvrdil oprávněnost své nominace 
a obsadil 8. místo, když o lepší 
umístění se připravil několika 
špatně zvládnutými koncovkami. 
Úspěšné vystoupení žateckých 
žáků potvrdilo dobrou práci 
s mládeží v oddíle stolního tenisu 
TJ Severu.               Jindřich Samek

Vyhráli ho tentokráte rozhodčí 
z Prahy, kteří porazili ve finále 
obhájce z okresu Louny 3:1.  
Přihlášeno bylo celkem 10 muž-
stev. Všechna s výjimkou Mostu 
(nedostavil se) přijela a svedla na 
palubovce zajímavá utkání. Hrálo 
se ve dvou skupinách, když v té 
první Louny remízovaly s Plzní 
0:0 a shodně porazily Litoměřice 
a Děčín 1:0. To znamenalo 1. mís-
to ve skupině a možnost bojovat 
opět o prvenství. 

Ve druhé skupině si vedli nej-
lépe rozhodčí z Prahy, kteří ne-
zaváhali ani v jednom střetnutí 

a suverénně postoupili do finále. 
V boji o 3. místo se utkal Ra-

kovník s Plzní a v normální hrací 
době utkání skončilo 1:1. Rozho-
dovalo se v penaltovém souboji, 
který pro sebe rozhodli rozhodčí 
z Rakovníka, kteří vyhráli 4:3.

V boji  o 5. místo uspěl Cho-
mutov. I tento duel s Děčínem se 
musel rozhodovat v penaltách, 
když zápas v normální hrací 
době skončil 3:3 a na penalty 
vyhrál Chomutov 4:3.

Ve finále se hrálo otevřeně 
a Praha se dostala do vedení. 
Louny našly odpověď v podobě 

Kynclova gólu. Po druhé brance 
Prahy se Louny vrhly do útoku, 
neboť chtěli obhájit prvenství 
z minulého ročníku. V momentě, 
kdy vyrovnání bylo na spadnutí, 
přišla hrubka gólmana Beneše 
a hosté vyhráli 3:1.  

Nejlepším střelcem turnaje se 
stal Zdeněk Kopta z Chomutova 

s 8 brankami a nejlepším gól-
manem se stal Marek Kráčmer 
z Plzně.

Pořadí mužstev Memoriálu 
Josefa Buchla: 1. Praha, 2. OFS 
Louny, 3. OFS Rakovník, 4. OFS 
Plzeň, 5. OFS Chomutov, 6. OFS 
Děčín, 7. OFS Litoměřice, 8. OFS 
Karlovy Vary, 9. OFS Kladno.

FO
TO

 J
IŘ

Í K
A

R
A

S

stolní tenis

Stoprocentní výkon neúplného 
Lounského Slovanu

HC Farmáři Trstěnice – HC Slovan Louny 5:2  (2:1, 2:0, 1:1)
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (jt) - V sobotu pokračoval Krajský přebor 
ledního hokeje 11. kolem. Lounský Slovan zajížděl do Marián-
ských lázní k utkání s posledním celkem tabulky, Farmáři z Trs-
těnic. Papírově to měla být snadná záležitost a i když hosté přijeli 
bez 6 hráčů základu, které nahradili junioři, na výkonu nebylo 
znát, že někdo chybí.

Fotbalové trenérské ozvěny 
FK Louny před svátky na turnaj do Lovosic

LOUNY (lš) - Před koncem roku došlo ke změnám na postech 
trenérů mužstva Středohoru Dobroměřice. Odcházejícího trenéra 
Jindřicha Bureše nahradil Jiří Hora z FK Louny. Pan Hora vedl 
dorost FK Louny a současně hrál za Peruc. Nyní povede 6. tým 
1.A třídy do jarních bojů a bude tak soupeřem FK Louny.

Rozhodčí lounského okresu neobhájili prvenství 
v Memoriálu Josefa Buchla 

Na stupních vítězů David Urban vpravo.

Mistrovství ČR 
mladšího žactva

LITOMĚŘICE (jka) - Mistrovství České republiky mladšího 
žactva proběhlo o víkendu 8.- 9. prosince v Litoměřicích. Z ža-
teckého oddílu se na něj kvalifikoval jeden z nejlepších plavců 
David Urban a to i přesto, že tři týdny nemohl trénovat kvůli 
zranění ruky a jeho zaplavané nominační časy tomuto handi-
capu odpovídaly.
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Mezi kadety je bezkonkurenč-
ní Radek Polnický z EMPELA 
CZECH Team, který letos nenašel 
přemožitele. Ten si také s jistotou 
dojel pro mistrovský titul. Dvoji-
ce lounských jezdců obsadila ve 
26členném poli 7. místo – Karel 
Moule -1:39 a 8. místo Vojtěch 
Nipl -1:48. V konečném poháro-
vém umístění je Nipl 7. a Moule 
na 11. místě. Oddíl Stadionu 
Louny pak na 4. místě. 

Nejpočetnější zastoupení měly 
Louny v kategorii juniorů a to tři 
závodníky. Největším letošním 
zklamáním je výkon Ladislava 
Kopce, který se v terénu trá-
pil a na kolínské trati dojel se 
ztrátou 4:06 za vítězným Lu-
bomírem Petrušem z EMPELA 
CZECH Teamu na 21. místě. 14. 

dojel Jakub Jerman - 3:10 a jako 
nejlepší z lounských dojel Martin 
Černý na 7. místě se ztrátou 1:12 
na vítěze. 

V závěrečném hodnocení jsou 
Černý 9., Jerman 12. a Kopec19. 
Stadion Louny drží 4. příčku 
v hodnocení oddílů. Závodů ka-
tegorie Elite a U23 se zúčastnili 
z odchovanců Stadionu Louny 
Jan Chrobák v barvách Johnson 
Controls Mladá Boleslav a Marek 
Farkaš, který jezdí svou první se-
zonu za TJ Lokomotivu Beroun. 
Do závodu odstartovalo 38 
borců, z nichž 36 dojelo. Farkaš 
dostal jeden okruh a dojel na 32. 
místě. Jan Chrobák byl od bed-
ny jen 3 sekundy a tak na něho 
zbyla nepopulární bramborová 
medaile. V dramatickém cílovém 

spurtu vyhrál o decimetry Zdeněk 
Mlynář z MAX Kursor před On-
dřejem Bambulou. Chrobákovi 
také patří 4. místo průběžného 
pořadí Poháru právě za Bam-
bulou. Farkaš je na 42. příčce 
hodnocení.

Poslední letošní závod Čes-
kého poháru v cyklokrosu TOI 
TOI Cup se pojede v sobotu 22. 
prosince v Podbořanech.

„Na rozdíl od ostatních sedmi 
míst, kde se pohár letos konal, se 
start závodu Elite v Podbořanech 
posouvá už na 13. hodinu na žá-
dost České televize, aby mohla 
připravit na večer záznam ze 
společného závodu Elite, U23 
a vybraných juniorů ČR,“ in-
formoval ředitel závodu Zdeněk 
Ausbuher. Start přislíbili z čes-
kých reprezentantů i jeho syn 
Kamil Ausbuher, Jan Chrobák 
z Loun, který je zatím třetí v seri-
álu, lídr a obhájce trofeje Zdeněk 
Mlynář, Martin Bína, Ondřej Lu-
keš a další zejména mladí jezdci 
včetně několika ze zahraničí.

Jezdci Stadionu Louny na stupně 
vítězů nedosáhli

KOLÍN (jt) - Devátým podnikem v Kolíně pokračoval TOI TOI 
Cup, který se jel zároveň jako MČR mládežnických kategorií. Po 
odchodu Vojtěcha Nipla mezi kadety měl Stadion Louny v této 
kategorii pouze jednoho závodníka – Adama Valeše. V závodě 
dojel na šestém místě s minutovou ztrátou na prvního Pokorné-
ho z Johnson Controls Mladá Boleslav. V závěrečném hodnocení 
poháru mu pak patří 7. místo. 

Železářství v České
Děkuje všem svým zákazníkům za přízeň 
a přeje všem lidem dobré vůle hezké Vánoce 
a hodně štěstí a zdraví po celý rok 2008 

Železářství v České ulici,
Táboritská 157, Louny, tel.: 415 652 306
e-mail fogl-vladimir@worldonline.cz

LOUNY (lš) – V sobotu 15. prosince ve sportovní hale v Lounech 
uctili památku Josefa Buchla rozhodčí z různých okresů Čech na 
halovém turnaji Memoriál Josefa Buchla.


