KULTURA
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PLESY
• 10.
• 11.
• 17.
• 18.

Trojičný sloup očima mladých badatelek
1.
1.
1.
1.

MATURITNÍ
MATURITNÍ
MATURITNÍ
MATURITNÍ

PLES
PLES
PLES
PLES

STÁTNÍHO GYMNÁZIA - od 20 hod. v městském divadle
ISŠ ÚDLICE - od 20 hod. v městském divadle
STÁTNÍHO GYMNÁZIA - od 20 hod. v městské divadle
ISŠ a SZŠ - od 20 hod. v městském divadle

ZÁBAVNÉ POŘADY
• 8. 1. VEČERNÍČEK aneb tančíme s Českou muzikou V. Nemeše
Nemeše, od 17 hod. v Kulturním domě na Zahradní
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
• 14. 1. HUDEBNÍ A RECITAČNÍ VYSTOUPENÍ - od 13 hod. ve Stacionáři (NsP)
• 21. 1. DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ - děti ZUŠ Jirkov, od 16 hod. ve Stacionáři
PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 11. 1. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ - od 9 hod.
• 13. a 20. 1. DÍVKA ROKU 2003 - pro přihlášené dívky, od 16,30 hod.
• 13. a 20. 1. STUDIO CREATIV - PLASTIKA Z MÝDLA - pro učitele, dospělé a mládež
od 15 let.
• 15. 1. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY - určeno pro všechny literáty, věk nerozhoduje. Na programu „Poetická dílna“, přednáší Mgr. Pavel Markvart, od 17,30 hod.
• 17. 1. OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE - pro ZŠ a víceletá gymnázia, okresní
kolo, od 9 hod. na Gymnáziu v Klášterci n.O.
• 18. 1. MASOPUSŤÁČEK - hudba, tanec, soutěže, od 15 hod.
• 20. 1. DOMÁCÍ VÝROBA - PLASTIKA Z MÝDLA - pro pedagogické pracovníky
a ostatní zájemce, poplatek 180,- Kč, přihlášky do 31. 1. 2003
• 20. 1. VÝMĚNA POKÉMONŮ - od 16 hod.
VÝSTAVY
• MALÍŘI MOSTECKA - výstava skupiny výtvarníků v galerii Lurago, výstava potrvá
do 29. 1. 2003.
• O NEJHEZČÍ KNÍŽNÍ ZÁLOŽKU - vyhodnocení dětské soutěže, výstavní síň knihovny.
FILMY
Kino Praha,
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. –
14. –

20. –
22. –
Kino
10. –
14. –

20. –
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začátky představení od 19 hod. (není-li uvedeno jinak)
CHARLOTTE GRAY - válečné drama, č. tit. (Brit.)
DRUHÁ MÍZA - ŠÚ komedie, č. tit. (Brit.)
od 17,30 a 20,00 hod. DRUHÁ MÍZA - ŠÚ komedie, č. tit. (Brit.)
od 17,30 a 20,00 hod. BARAKA, ODYSEA ZEMĚ - fascinující obrazový
příběh světa, č. tit. (USA)
13. 1. AUSTIN POWERS - GOLDMEMBER - ŠÚ komedie, č. tit. (USA)
15. 1. ČERVENÝ DRAK - ŠÚ thriller, č. tit. (USA)
16. 1. MR. DEEDS - NÁHODNÝ MILIONÁŘ - komedie, č. tit. (USA)
17. 1. od 17,30 a 20,00 hod. MR. DEEDS - NÁHODNÝ MILIONÁŘ - (USA)
18. 1. od 17,30 a 20,00 hod. AGENT BEZ MINULOSTI - ŠÚ drama, č. tit. (USA)
19. 1. AGENT BEZ MINULOSTI
21. 1. CHMATÁCI Z COLLINWOODU - akční komedie, č. tit. (USA)
23. 1. NEJHORŠÍ OBAVY - ŠÚ špionážní drama, č. tit. (USA)
Oko, začátky představení od 19 hod. (není-li uvedeno jinak)
8. 1. K 19: STROJ NA SMRT - thriller, č. tit. (USA)
9. 1. CHARLOTTE GRAY - válečné drama, č. tit. (Brit.)
11. 1. od 17,30 a 20,00 hod. CHARLOTTE GRAY - drama (Brit)
12. 1. BARAKA, ODYSEA ZEMĚ - fascinující obrazový příběh světa, č. tit. (USA)
13. 1. MYŠÁK STUART LITTLE - rodinná komedie (USA)
15. 1. AUSTIN POWERS - GOLDMEMBER - ŠÚ špionážní drama, č. tit. (USA)
16. 1. ČERVENÝ DRAK - ŠÚ thriller, č. tit. (USA)
17. 1. od 17,30 a 20,00 hod. MINORITY REPORT - ŠÚ sci-fi thriller, č. tit. (USA)
18. 1. od 17,30 a 20,00 hod. MR. DEEDS - NÁHODNÝ MILIONÁŘ - komedie, (USA)
19. 1. NÁHODNÝ MILIONÁŘ - komedie, č. tit. (USA)
21. 1. BLADE 2 - horor, č. tit. (USA)
22. 1. CHMATÁCI Z COLLINWOODU - akční komedie, č. tit. (USA)

Každý z nás občas prochází kolem
Trojičného sloupu na náměstí l. máje.
Málokdo z nás však zná historii této
památky. Otiskujeme proto zajímavé
povídání, které z nejrůznějších podkladů vytvořily žákyně 8. ZŠ
v Chomutově. Se svou prací se poté
velmi dobře umístily v soutěži Regionální dějiny Chomutovska, o které
jsme naše čtenáře informovali
v minulém čísle Chomutovských novin.
„Jsme hrdé na historii města, neboť ona svojí studnicí poznání
a shromážděním zkušeností předcházejících generací poskytuje nám
současníkům bohaté zdroje pro budoucnost,“ napsaly v úvodu své práce o Trojičném sloupu žákyně
8. třídy Alena Gráfová, Simona Slabihoudová, Lucie Tyrnerová a Barbora
Zamazalová. Tyto autorky se dohodly, že zpracují dokument o objektu,
který se jim líbí. Své povídání
o Trojičném sloupu doplnily nákresy umístění jednotlivých soch
a fotografiemi.
„Tento objekt stojí na náměstí
1. máje mezi Městskou věží a radnicí
s kaplí svaté Kateřiny. Tato stavba,
mylně občany nazývána Morový
sloup, se jmenuje Trojičný sloup,
nebo-li Sloup Nejsvětější Trojice.
Jedná se o barokní sousoší složené
ze dvou dílů. Sloup s Nejsvětější
Trojicí, Svatou rodinou a se čtyřmi
svatými tvoří jednu část. Druhou
část tvoří nižší podstavce ve tvaru
čtverce, takzvaná kazatelna se sedmi
sochami svatých. Sloup je od spodu
k vrcholu vysoký deset metrů a čtyřicet čtyři centimetrů,“ píší autorky
a popisují jednotlivé sochy Svaté rodiny a dalších svatých (Kateřiny, Jana
Křtitele, Rozálie, Jana Nepomuckého,
Rocha, Leonarda, Viktora, Václava,
Františka Xaverského, Jana a Floriána) i samotný zdobený sloup. Poté
přecházejí k historii vzniku této památky.
„Trojičný sloup je zhotoven z pískovce, který pochází dílem z Chomu-

K vítězství nestačilo jen taneční umění
Velkou společenskou událostí
i nevšední diváckou podívanou se
stala Velká cena města Chomutova
a Pohár Euroregionu Krušnohoří
v městské divadle, kde se představily krásné tanečnice, elegantní tanečníci i nadané děti ze Stardance
a gymnasté z Asociace Sport pro
všechny, kteří skvěle doplňovali
soutěžní program v standardních
a latinskoamerických tancích. „Organizačně zvládnuté na jedničku,
špičkové taneční výkony,“ prozradila své dojmy Jiřina Okénková, jedna z divaček, která přišla podpořit
domácího Jana Smetanu. „Tančí
každým svalem a snad i každou
buňkou v těle,“ chválila chomutovského tanečníka. Ten měl ale se
svou partnerkou velkou konkurenci.
Do divadla se totiž sjely taneční
páry z České republiky, Německa
i Polska. V kategorii B - latina spolu
s Kateřinou Langovou obsadil Jan
Smetana druhou příčku a ve standardních tancích skončili na 3. místě. V barvách domácí STK Stardance
zabodoval i Petr Dytrych a Lenka
Buráňová, kteří vytancovali druhou
příčku v kategorii C - standard.
Taneční podívanou si pochvalovala i místostarostka Irena Wachtfeidlová, která díky vlastním zkušenostem z působení na tomto poli mohla
srovnávat své hodnocení s výsledky
poroty. „Důležitý je totiž celkový
dojem,
zejména
pak
vzhled

Latinskoamerické tance upoutaly rytmem i elegancí tanečních párů
a postava tanečnice, a také schopnost improvizace na zaplněném parketu,“ prozradila. S jejím hodnocením se shodla i oficiální odborná
porota, která nejlépe ohodnotila
v kategorii BAM - LA pár Lars Hedlich a Lucie Hadlich z TSZ Gera, ve
standardních tancích v této nejvyšší
kategorii nejlépe uspěl Stanislav

Chtějí přežít jako Robinsoni
Rozdělávání ohně, vaření jednoduchých jídel, šití oděvních součástek nebo vázání horolezeckých
uzlů - to jsou některé z dovedností,
které získávají děti v kroužku Taxodium. Schází se vždy ve středu
od 15,30 hodin v Domu dětí a mládeže, kde se v klubovně připravují
na výpravy do přírody. „Učíme se
základnímu přežití. Rady, které na
toto téma často vidíme ve filmech,
jsou pouhou utopií,“ říká Blanka
Macháčková, která se kroužku mladých táborníků věnuje již řadu let.
Své praktické zkušenosti s výrobou
nepromokavého přístřešku k přeno-

cování v přírodě nebo základy první pomoci tak předává malým táborníkům.
Starší
děti
přitom
z kroužku již odešly a tak jsou zde
nyní velmi vítáni noví členové.
„Jednou jsme v lese kousek za
městem potkali i muflony,“ vypráví mladý táborník Daniel Tilcer
o jednom z mnoha zážitků
z výprav do okolí. Děti přitom nejvíc baví hraní lacrosu i dalších her
a těší se na letní putovní tábor na
kolech. Všichni chlapci i dívky přitom obdivují Robinsona Crusoa, jehož dovednosti si snaží osvojit
(vla)
i v našich podmínkách.

Uxa a Lenka Ritterová z FBT Color
Dance Team Lovosice. Na závěr dne
plného tance a hudby právem zaznělo i poděkování manželům Zelenkovým, bez jejichž dlouholetého
působení v tanečním sportu by se
tato soutěž nemohla uskutečnit.
(text a foto: vla)

Návštěvnost stoupla
Více jak 68 000 návštěvníků zavítalo za posledních osm měsíců na
948 akcí v chomutovských kulturních zařízeních, jako je městské divadlo, kulturní středisko na Zahradní, galerii Špejchar či městskou
věž na nám. 1. máje. Návštěvnost
tak stoupla v některých zařízeních
o více jak sto procent. Nárůst návštěvnosti odůvodnil ředitel divadla Rudolf Kozák žánrově sladěnou
programovou nabídkou a využíváním abonentních vstupenek. „Po jejich zakoupení si totiž návštěvníci
pořídí vstupenku na šest hlavních
představení za levnější cenu, ale
mají také dlouhodobě rezervované
místo v hledišti,“ doplnil Kozák.
(mile)

tova a dílem z Černovic u Chomutova. Nebyl postaven celý najednou.
Základní kámen byl slavnostně položen 16. července 1697 dřívějším rektorem chomutovského kolegia páterem Johanesem Henkem. Byl položen
při obyčejném kostelním obřadu za
zvuku pozounů a trumpet. Sochařské
práce jsou dílem sochaře Ambrože
Laurentiuse, který byl tchánem chomutovského písaře Urtiky, jenž
o dění kolem sloupu psal zápisy. Peníze na tuto stavbu byly získány od
manželů Wolfových. Podle poslední
vůle zmíněných manželů měl jejich
syn s manželkou tento sloup postavit, a tak se také stalo. Je možno se
o tom dočíst i v nápisu na podstavci,
pod kterým je znak pekařského cechu. Podle toho se usuzuje, že Wolfové provozovali v Chomutově pekařskou živnost.

Nedávno rekonstruované sousoší
naštěstí přečkalo nápor návštěvníků rozsvícení vánoční výzdoby
Podle písaře Urtiky se vždy 26.
července, v Den svaté Anny, konalo
slavnostní procesí z farního kostela
k sloupu a zde byla opěvována a velebena Svatá Anna. Za tuto službu
a za udržování a zdobení sousoší
byli děkan i zpěváci odměňováni
z obnosu, který složili Mikuláš a Alžběta Wolfovi. Obnos byl rodinou doplňován. Pokračovali v dozdobení
a rozšiřování sousoší a tyto práce
i financovali. V roce 1719 nechala rodina Wolfova původní stavbu sloupu
a sousoší Svaté Trojice rozšířit
o čtyři sochy, a to svatou Kateřinu
a Rozálii, svatého Jana Nepomuckého
a Jana Křtitele. Tuto práci svěřili
zdejšímu sochaři Tobiáši Siebertovi.

Sloup i sochy byly potom natřeny
olejovou barvou. V roce 1725 nechala
rodina zhotovit kazatelnu a schody,
které jí zdobily. Tato práce byla zadána sochaři Janu Osvaldovi z Černovic.
Všechny sochařské a kamenické práce byly dokončeny v roce 1732.
Sousoší Trojičný sloup je odkazem
doby. Je odrazem předešlých událostí, hlavně třicetileté války, bídy a hladu. Svědčí o tom zápis vrytý do malého podstavce na jeho zadní straně:
Otče, Synu a Duchu svatý, velký
Bože, chraň toto město před hladem,
válkou a smrtí. Maria, chraň je, svatý
Josefe, stůj při něm, svatá Anno, pro
za ně, ať mu nic neuškodí. S touto
prosbou byly postaveny sochy svatých a mučedníků, v jejichž spásu
a ochranu dříve lidé věřili. Stavba
jako celek vzbuzovala důvěru tehdy
velmi zbožného lidu.
K první opravě Trojičného sloupu
došlo v roce 1825 a ke druhé v roce
1884 za nemalého přispění tehdejší
městské rady. Bylo to několik stovek
zlatých. Největší a nejvýznamnější
oprava byla provedena v roce 1962.
Současně s touto opravou došlo
i k přemístění sloupu - 11. října
1962. Do té doby stál uprostřed náměstí. Sousoší bylo v dezolátním stavu a některé sochy ohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích. Přemístění
nebylo jednoduché, sloup musel být
rozebrán. Byla zhotovena zvláštní
konstrukce z trámků a s pomocí
autojeřábů byla celá stavba i s konstrukcí zavěšena na lana a přemístěna. Na novém místě má sloup lepší
stabilitu, pod ním byla zhotovena
betonová deska a na ní stavba stojí.
Po přemístění byly provedeny rozsáhlé restaurátorské práce.
Sloup Nejsvětější Trojice zdobí
historické jádro našeho města, ale
nebýt restaurátorů a lidí, kterým záleží na udržování památek, nemuselo by tomu tak být. Poslední zásah
restaurátorů byl proveden v letech
1994 - 1995. A tak i my můžeme
obdivovat krásu sloupu Nejsvětější
Trojice. Díky za to,“ uvedly autorky.
My v redakci dodáváme, že komplexní restaurátorská oprava a zajištění stability sloupu a schodiště
kazatelny bylo provedeno po rekonstrukci dláždění náměstí 1. máje
v roce 2001. Restaurátoři rovněž
obnovili zdobení zlatem na vrcholu
(text a foto: vla)
sloupu.

13. 1. 1455
Král Ladislav Pohrobek udělil Janu Caltovi z Kamenné Hory do dědičného držení „... město naše Chomútov, také hrad Blatnú v Žateckém
kraji i všecko naše na tom městě a hradu právo, kteréž sme kolivěk
jměli, s poplužími, s dědinami, forberky, vesnicemi, lidmi úročnými,
robotami, se silnicemi, kteréž z Chomútova i okolo Chomútova jdú,
s clem tržným, řekami, potoky, rybníky, s lesy, lukami, horami,
doly...“
1. 1. 1899
Byla zahájena výroba v První parní cihelně a továrně na šamotové
zboží a obklady firmy F. Weber & Co. (pozdější Legitova cihelna
v prostoru dnešního sídliště u Severky). Kromě ní a cihelen v Horní
Vsi existovalo v okolí Chomutova dalších sedm cihelen. Nejstarší
z nich, patřící městu Chomutovu, je doložena již počátkem 17. století.
1. 1. 1908
Zahájila provoz nová městská nemocnice. Původní kapacita 120 lůžek se během následujících deseti let zvýšila (bez přestavby pokojů,
neboť se s touto možností počítalo již při projektování nemocnice)
na 220 lůžek.
Leden 1920
Chomutovský deník Deutsches Volksblatt poznamenal 8. 1. k nové
plesové sezóně, probíhající již ve znamení nastupujícího jazzu:
„Dnes se na nejrůznějších bálech a zábavách přímo nedůstojným
způsobem holduje všem možným anglickým a americkým černošským a plouživým tancům jako je foxtrot nebo matchic... Copak německý národ již docela ztratil poslední zbytek národního studu, 16.
1. k tomu dodal: Když se člověk podívá na taneční parket, má dojem,
že sleduje dění v nevěstinci.
8. 1. 1939
Tisíce obyvatel Chomutova poprvé jedli společně eintopf. (Tato propagandistická akce - tzv. Eintopfessen - se již po nějakou dobu propagovala v Německu: v rámci celospolečenského šetření se místo
svátečního nedělního oběda měla jíst pouze hustá polévka.) Na náměstí střídavě hrály tři kapely, pod podloubím byly rozestaveny stoly a židle, u kterých se konzumoval vydávaný eintopf. Jídelní misky
dodali organizátoři, lžíci si každý musel přinést sám. Nezbytnou
součástí celé akce byl „dobrovolný“ peněžitý dar na nejrůznější solidární akce - tento den se v Chomutově vybralo přes pět tisíc marek.
9. 1. 1958
MěstNV zakázal chov hus, slepic, kachen a králíků ve středu města
a v nově postavených činžovních domech.
Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka
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V čem tkví Kýhosovo kouzlo? Výsledky KLH
(Dokončení ze str. 1)
Chomutovský klub je v současné
době v takové finanční situaci, že
Kýhos musí při plnění uvedeného
cíle spoléhat jen na stávající kádr.
„Se mnou manažeři nikdy neměli
problémy, vystačím s hráči, kteří
jsou k dispozici. To, že klub dneska
nemá peníze, mě nijak netrápí. Je
tady hodně mladých kluků, o kterých
si myslím, že by na to mohli mít.
Záležet bude na tom, jak budou na
sobě pracovat.“ V čem tedy tkví Kýhosovo kouzlo? „To je otázka spíš
pro kluky. Já jsem s hráči kamarád,

ale samozřejmě při tréninku jim neodpustím nic. Když si budeme říkat
tohle bolí, uděláme to jinak, uděláme
toho míň, tak tudy cesta nevede. To
by byl začátek konce.“ Názor z druhé
strany předkládá útočník Kamil Koláček, který pamatuje i Kýhosovy začátky na chomutovské lavičce: „Má
lepší přístup k hráčům. Víc chodí
mezi nás, víc se s námi baví. V takové větší lidskosti je jeho největší deviza. Že je tvrdý? To k tomu patří,
nedělalo by dobrotu, kdyby ustupoval. Do rasa má daleko, ale seřvat
občas potřebujeme všichni...“
(sk)

Nové hřiště otevřeli hodem na koš
Nové hřiště na volejbal, tenis, házenou i malý fotbal bylo předáno
dětem ze ZŠ Na Příkopech v Chomutově. „Hřiště bude sloužit nejen pro
hodiny tělesné výchovy a kroužky
na naší škole, ale také akcím v rámci Asociace školních sportovních
klubů i veřejnosti,“ uvedl o této investici ve výši 3,6 miliónu korun ředitel školy Miloslav Hons. Finance
na výstavbu moderního hřiště s povrchem z umělé trávy, který je
zpevněn křemičitým pískem, přitom
poskytlo město. Škole se podařilo za
peníze získané pořádáním kurzů
výpočetní techniky financovat přístavbu šaten a sociálního zázemí.
Hřiště otevřela hodem na koš starostka města Ivana Řápková (na
snímku).
(text a foto: vla)
První soutěží svého druhu v ČR byla Cena města Chomutova ve skovolnosti, ve které v jízdárně PZOO soutěžili nejmladší koně ve
cích ve volnosti
věku 3 - 3,5 roku. Chovatelé si tak mohli ověřit jejich schopnosti a předpoklady. Z 18 startujících koní byli nejlepší hřebci chovatele Bohumila
Starnovského. Třetí skončila klisna Lea, která je svěřencem domácího Jez(ší)
deckého klubu při PZOO. Domácí obsadili i 4. a 5. místo.

Lyžování přilákalo benjamínky i seniory
Vánoční lyžařské závody ve slalomu pro všechny kategorie uspořádal
oddíl TJ Chomutov - Mezihoří na
sjezdovce s umělým sněhem. Závodu se na dobře připravené trati
zúčastnilo celkem 67 závodníků.
V dětské kategorii zvítězil Adam
Bártl, Eliška Himmlová a Lukáš Skála. V žákovské a juniorské kategorii
byli nejlepší: Eva Ornstová, Jan
Schopp a Hynek Reiner. V dospělých
zvítězil Miloš Trubač. Soutěžilo se

i v seniorské kategorii nad 60 let,
(voj)
kde vyhrál Antonín Dvořák.

Junioři: KLH Chomutov - HC Veselí 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Branky KLH:
Dráb, Fanta, Luka. HC Velké Popovice - KLH Chomutov 1:2 (1:0, 0:1,
0:1). Branky KLH: Stoklásek, Jánský.
KLH Chomutov - HC Baník Sokolov
2:4 (2:0, 0:2, 0:2). Branky KLH: Chvátal, Štika.
Dorost: HC Vagnerplast Kladno KLH Chomutov 6:2 (2:1, 1:1, 3:0).
Branky KLH: Lilloveer, Krpenský.
KLH Chomutov - HC Bílí tygři Liberec 1:5 (1:4, 0:1, 0:0). Branka KLH:
Rindoš. KLH Chomutov - HC Keramika Plzeň 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Branky
KLH: Kuncl 2, Krpenský, Mezera,
Skopal.
7. třída: HC Litoměřice - KLH
Chomutov 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Branky
KLH: Hafenrichter, Žatecký. KLH
Chomutov - HC Ústí n. L. 1:8 (0:1,
0:2, 1:5). Branka KLH: Cvrk. KLH
Chomutov - HC Děčín 4:2 (2:2, 2:0,
0:0). Branky KLH: Moucha 3, Švamberg.
6. třída: HC Litoměřice - KLH
Chomutov 1:6 (0:2, 0:3, 1:1). Branky
KLH: Kroupa 3, Chlouba, Tauš, Topolančin. KLH Chomutov - HC Ústí
n. L. 9:4 (2:1, 5:1, 2:2). Branky KLH:
Chlouba 6, Žižka, Kroupa, Morava.
KLH Chomutov - HC Děčín 10:1 (5:0,
1:1, 4:0). Branky KLH: Sanko 2, Topolančin 2, Morava 2, Havel, Svoboda, Zajak, Chlouba.
5. třída: HC Energie Karlovy Vary
- KLH Chomutov 4:4 (1:2, 0:0, 3:2).
Branky KLH: M. Ašenbrener, Gregor,
Taraška, Schindler. HC Sparta Praha
- KLH Chomutov 7:5 (5:1, 2:2, 0:2).
Branky KLH: M. Ašenbrener 3, Partl,
Gregor.
3. třída: KLH Chomutov A - HC
Chemopetrol Litvínov B 14:2 (4:0,
2:1, 3:1, 5:0). Branky KLH: Svoboda 3,
Havel 2, Chrpa 2, Lehnert 2, Danylec, Hartman, Huňady, Marschalek,
Novotný. KLH Chomutov B - HC Stadion Teplice B 11:0 (1:0, 3:0, 4:0, 3:0).
Branky KLH: Penc 3, Soukup 2, Burda 2, Míčka, Hlava, Novotný, Černý.

Kam v lednu za sportem

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení: úterý od 17,30 do 18,30 a v sobotu od 9,30 - 10,30 hod.
11. 1. KLH CV - Prostějov - muži
od 17,30 hod.
22. 1. KLH CV - Písek - muži
od 17,30 hod.
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
10. 1. Basketbal - muž C - Teplice C
od 19,30 hod.
11. a 12. 1. CHLMF
od 8,00 hod.
18. 1. Judo
od 8,00 hod.
Basketbal - dorostenci - Liberec
od 17,00 hod.
Extraliga volejbal - Perštejn - Ostrava
od 19,00 hod.
22. 1. Basketbal - muži kvalifikace ME ČR - Portugalsko
od 16,30 hod.
Pravidelná cvičení
cvičení:
Pondělí:
09,00 - 10,00 Senioři
16,00 - 17,00 Aerobic děti
19,00 - 20,00 P - class
20,00 - 21,00 Aaerobik
Úterý:
19,00 - 20,00 Balantes Over - Ball
20,00 - 21,00 Kalanetika
Středa:
19,00 - 20,00 Step - aerobic
Čtvrtek:
09,00 - 10,00 Senioři
19,00 - 20,00 Aerobic
16,00 - 17,00 Aerobic děti
20,00 - 21,00 Kalanetika

Cvičení navozuje i psychickou pohodu

Cvičení aerobiku pro začátečníky i pokročilé, při kterém se posiluje celé
tělo včetně problematických partií, se koná každé pondělí a středu od
18,30 hodin v tělocvičně Střední průmyslové školy. Každý pátek ve stejnou
hodinu se pak cvičitelka Radka Dufková věnuje zájemcům o posilování.
„Program přizpůsobuji cvičenkám. Můžou přijít i maminky s dětmi, které
pro ně nemají hlídání,“ říká Rada Dufková. „Tady nehraje roli, jaký má kdo
dres nebo postavu,“ říká cvičitelka, která připomíná, že je třeba přinést si
pouze pevnou obuv na cvičení a láhev s vodou nebo minerálkou (nejlépe
bez bublinek). Platí se 25,- Kč za hodinu. Výhodou je komorní prostředí
s malým počtem cvičících. Ti se zde zbavují nejen napětí bederní a krční
páteře, ale i psychického vypětí při náročném zaměstnání nebo studiu.
(text a foto: vla)

Memoriál Stanislava Vaisochra,
nejvýznamnější chomutovský hokejový turnaj mládeže, tentokrát
v silné konkurenci vyhrál domácí
tým KLH Chomutov. Domácí šesťáci v průběhu dvoudenního turnaje postupně porazili všechny
soupeře zvučných jmen - Litvínov 2:1, Spartu Praha 2:1, německý Stuttgart 5:2 a Plzeň 4:2. Povedlo se jim to přesto, že ve
všech zápasech prohrávali. „Řekl
bych, že vítězství v turnaji je odrazem naší současné formy, protože i v lize mladších žáků se
nám daří,“ netajil spokojenost trenér chomutovských hokejistů Miroslav Kuncl. Na snímku z utkání
proti Plzni se snaží rozehrávku
hostujícího hráče přerušit chomutovští útočníci Havel (vlevo)
(text a foto: sk)
a Svoboda.

Rugbalisté sbírali cenné zkušenosti

Impozantní bilanci chtějí ještě vylepšit
Nový rok znamená pro národní
házenkářky SK Chomutov NH opětovné zvýšení aktivity. Po skončení
podzimní části soutěže už od konce
listopadu trénovaly, ale teď je před
nimi další vrchol sezony. V neděli
19. ledna totiž ve sportovní hale
v Málkově hostí semifinálový turnaj
Českého poháru.
„Je to taková rarita, v této sezoně
totiž pořádáme všechna tři kola
soutěže. V Málkově základní a semifinálové, v Chomutově pak na konci
března i finálové v ženské i mužské
kategorii. To bude tradičně spojeno
s vyhlášením nejlepších házenkářů
uplynulého roku,“ informoval předseda SK Chomutov NH Daniel Kulhá-

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s.r.o.

nek. K důvodům nezvyklé iniciativy
klubu poznamenal: „Nemusíme nikam cestovat, děvčata mají výhodu
domácího prostředí. Také nemusíme
platit startovné.“ Podle jeho dalších
slov bude v Málkově „domácí“ tým
coby lídr 1. ligy největším favoritem, přestože soupeřit o dvě postupová místa s ním budou další prvoligové celky SK Klášterec nad Ohří,
Šroubárna Žatec, Sokol Tymákov
a družstvo z oblastního přeboru
Spartak Modřany B. Chomutov se
navíc v soutěži může pochlubit impozantní bilancí, jako vítěz předchozích čtyř ročníků byl v Českém
poháru poražen naposledy v sezoně
(sk)
1997/98!

• Tradiční vánoční turnaj ve volejbale smíšených družstev ve
sportovní hale na Březenecké byl
tentokrát určený pro „sváteční“ i registrované. Tím se vytvořila silná
konkurence a zvedla se i úroveň
turnaje. Samotné hry se pak zúčastnili i tři extraligoví, současní či bývalí hráči Perštejna. Přesto se do finále dostala družstva, pro změnu
složená z dorostenců a bývalých
juniorů Ervěnic. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo Bohnice
před Malá Velká. Ve vyrovnaném
boji o třetí příčku porazila Letka
Perštejn Bolavý ramena. Na 5.-8.
příčce se umístily: Autoservis Kadaň, Ervěnice 1890, Veteráni Klášterec a Hezouni, na 9.-10. místě Líný
(sp)
včely a Kosočtveráci.

O pohár Petra Velikého bojovala
v polovině prosince v Petrohradu,
někdejším sídle ruských carů, rugballová mužstva z celého světa. Byl
mezi nimi i chomutovský ASK NELSON Czech republic, který navzdory krátké existenci dosahuje pozoruhodných úspěchů.
Chomutovští rugballisté se představili v dobrém světle, přestože
byli nalosováni do nejsilnější skupiny spolu s reprezentacemi Ukrajiny a Ruska. Oběma soupeřům ve
vyrovnaných zápasech těsně podlehli, náladu si spravili v utkání
o 5. místo, v němž reprezentaci Kazachstánu rozstříleli 12:2.
Sestava ASK NELSON Czech republic: Tomáš Ringler, Jaroslav Lecjaks, Pavel Bendl, Štěpán Němec,
Tomáš Douda, Josef Kroupa, Milan
Črep, Jaroslav Cikán, Vladimír Campr, Miloš Procházka, Michal Synek,
Stanislav Hocko, Anatolij Moskvitin,
Anketa Nejúspěšnější sportovec
•Anketa
Chomutovska, jejíž vyhlašovatelem
je Deník Chomutovska ve spolupráci s Chomutovskou sportovní unií
a městem Chomutov, v těchto
dnech vrcholí. Výsledky, které vzejdou z hlasování veřejnosti, sportovních novinářů, představitelů pěti
měst okresu, předsedů tělovýchovných jednot a sportovních klubů,
Výkonného výboru Chomutovské
sportovní unie a sponzorů přispívajících na sport, budou odtajněny
na slavnostním galavečeru v Městském divadle v Chomutově ve čtvrtek 23. ledna.

Ladislav Grus. Hrající trenér Bohumil Cikán.
Rugball je hra pro tvrdé chlapy.
Podobá se basketbalu s prvky zápasu a juda, proto se v něm uplatňují
především silově založení sportovci, například boxeři, zápasníci
(jo)
a vzpěrači.
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