CHN středa 22. 1. 2003

ZÁBAVNÉ POŘADY
• 22. 1. VEČERNÍČEK aneb tančíme s Českou muzikou V. Nemeše - od 17 hod. v
Kulturním domě na Zahradní
• 4. 2. MIROSLAV DONUTIL - v novém zábavném pořadu Cestou necestou, od 19
hod. v městském divadle, vstupné: 200 Kč.
• 5. 2. VEČERNÍČEK aneb Tančíme s Českou muzikou V. Nemeše - od 17 hod. v
Kulturním domě na Zahradní
KONCERTY
• 23. 1. I. KAPKA FOLKU - WABI DANĚK - od 19 hod. v Kulturním domě na Zahradní
• 24. 1. ÚLET - od 20 hod. v country saloonu „U Bizona“
• 25. 1. MAKOVEC - od 20 hod. v country saloonu „U Bizona“
• 31. 1. WYDLE - od 20 hod. v country saloonu „U Bizona“
• 1. 2. LOCHNESS (Žatec) - od 20 hod. v country saloonu „U Bizona“
• 20. 2. HANA ZAGOROVÁ - spoluúčinkují P. Rezek a skupina M. Nopa, vstupné. 200
Kč, od 19 hod. v Kulturním domě na Zahradní
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
• 29. 1. KAKTUSOVÝ KVĚT - komedie, hrají. V. Freimannová, J. Krausová, D. Morávková, H. Čížková, L. Hruška a St. Zindulka, od 19 hod. v městském divadle, v rámci
abonentního předplatného, předprodej vstupenek: v divadle v po a st 13 - 17 hod.
• 5. 2. FAIDRARICIE - drama o životě, lásce a přátelství, hraje Rádobydivadlo Klapý,
v rámci abonentního předplatného, od 19 hod. v městském divadle
PLESY
• 25. 1. PLES STAVEBNÍKŮ - od 20 hod. v městském divadle
• 1. 2. PLES ČESKÉ POŠTY - od 20 hod. v městském divadle
• 8. 2. JUBILEJNÍ 10. PLES ZDRAVOTNÍKŮ - k tanci a poslechu hraje kapela METRUM,
diskotéku povede Broňa Radosta, bohatá tombola, půlnoční slosování vstupenek
a další malá překvapení. Vstupenky v prodeji od 27. 1. na tel. 474 447 801 od 8 12 hod., cena: sál 170 Kč, balkón 150,- Kč, od 20 hod. v městském divadle
POHÁDKY
• 26. 1. POHÁDKY K NAROZENINÁM - pro děti a jejich rodiče, od 14 hod., KD Zahradní
• 27. 1. O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE - pro MŠ a 1. st. ZŠ, od 10 hod., KD Zahradní
• 29. 1. O PUTOVÁNÍ ZA ZTRACENOU VODOU aneb povídání o vodě, kapce a páře výchovná pohádka pro 1. - 4. tř. ZŠ, od 10 hod. v městském divadle
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
• 28. 1. PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ - od 15 hod. ve Stacionáři (NsP)
VÝSTAVY
• SVĚT PODLE ORTÉLIA - mapy a atlasy, vernisáž 23. 1. v 16 hod. v okresním muzeu
(radnice)
PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 24. 1. OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE - pro střední školy, okresní kolo, od 8
hod. v Gymnáziu Kadaň
• 25. 1. SOUTĚŽ DRÁHOVÝCH AUTOMODELÁŘŮ - od 9 hod., otevřena videoherna,
internet, posilovna, stolní tenis.
• 27. 1. DÍVKA ROKU 2003 - od 16,30 hod.
• 27. 1. STUDIO CREATIV - PLASTIKA Z MÝDLA - od 17 hod.
• 29. 1. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA „KARNEVALOVÉ MASKY“ - výroba masek pomocí různých výtvarných technik, poplatek 30 Kč, od 15 hod.
• 29. 1. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okr. kolo pro soutěžící v kategorii Z9 - od 8,30 hod.
• MUCHLÁŽ, ROLÁŽ, KOLÁŽ, DEKOLÁŽ - jednoduché, efektní techniky zpracování
obrázků a výstřižků do zajímavých celků. Poplatek 200 Kč. Přihlášky do 27. 1. 03
(pí. Dvořáková). Uskuteční se: 3., 10., 17. a 24. 2. od 17 do 19 hod.
• PAPÍROVÁ ROLÁŽ, KOLÁŽ - pro pedagogické pracovníky a ostatní zájemce. Poplatek:
100 Kč. Přihlášky do 3. 2. 03 (pí. Dvořáková). Koná se 10. 2. od 9 do 12,30 hod.
KINA
Kino Praha - začátky představení od 19 hod. (není-li uvedeno jinak)
22. - 23. 1. NEJHORŠÍ OBAVY - ŠÚ špionážní drama, č. tit. (USA)
24. - 25. 1. od 17,30 a 20,00 hod. INSOMNIE - ŠÚ thriller, č. tit. (USA)
26. 1. INSOMNIE - ŠÚ thriller, č. tit. (USA)
27. - 29. 1. 40 DNŮ a 40 NOCÍ - komedie, č. tit. (USA)
30. 1. BLADE 2 - horor, č. tit. (USA)
1. 2. od 17,30 a 20 hod. BLANCHE - KRÁLOVNA ZBOJNÍKŮ - akční parodie (Fr.)
2. 2. BLANCHE - KRÁLOVNA ZBOJNÍKŮ - akční parodie (Fr.)
3. - 5. 2. FANTOM PAŘÍŽE - historický thriller (Fr.)
Kino Oko - začátky představení od 19 hod. (není-li uvedeno jinak)
2. 1. CHMATÁCI Z COLLINWOODU - akční komedie, č. tit. (USA)
22.
23. 1. DRUHÁ MÍZA - ŠÚ komedie, č. tit. (Brit.)
24. 1. od 17,30 a 20 hod. DRUHÁ MÍZA - ŠÚ komedie, č. tit. (Brit.)
25. 1. od 17,30 a 20 hod. 40 DNŮ a 40 NOC
NOCÍ - komedie, č. tit. (USA)
26. 1. 40 DNŮ a 40 NOCÍ - komedie, č. tit. (USA)
27. - 28. 1. INSOMNIE - ŠÚ thriller, č. tit. (USA)
29. - 30. 1. BLANCHE - historická akční komedie, č. tit. (Fr.)
1. 2. od 17,30 a 20 hod. SEXY PÁRTY - komedie (USA)
2. 2. SEXY PÁRTY - komedie (USA)
3. - 5. 2. HOLKY TO CHTĚJ TAKY - komedie (Něm.)

Jedinečný houslista nadchl diváky

KULTURA

Každý po svém a přesto společně
Nekonvenčně zobrazené ženské tělo
a krajina - to jsou základní motivy
výtvarníků z Mostecka, které spojuje
místo, kde žijí a tvoří. Své pocity
však vyjadřují pomocí výtvarných
technik každý po svém. Hana Nováková píše poezii a maluje abstraktní
obrazy plné sytých barev a nejrůznějších významů. Plátna plná fantazie vytváří i Reiner Peschl, který
našel zalíbení v geometrii. Trojrozměrnými objekty se představuje Karel Gyurjan. Walter Lauf ve svých
obrazech podává tajuplnou výpověď
o životě, Jaroslav Vodička zaujme
ornamentálními a symbolickými prvky. „Je v tom intuice a náhoda, rozumem se to vysvětlit nedá,“ říká
o svém díle Walter Lauf a potvrzuje
známou pravdu, že obrazy mluví
samy za sebe. Prohlédnout si originální tvorbu těchto výtvarníků můžeme v galerii Lurago do 29. ledna.
(text a foto: vla)

Jazz & swing masopust
Jedinečnou příležitostí pro milovníky jazzu a swingu bude I. ročník
večera s hudbou a tancem, kdy se
v městském divadle 31. ledna od
19,30 hodin představí Vlasta Průchová a Trio, Jan Jirucha a J. J. Jazzmen, Pražský swingový orchestr
a Petra Ernyey, STAN The MAN a Bohemian Bluesband, BRASS BAND Rakovník a Paradies Jazz Band.

Folk po kapkách
Na folkové festivaly s názvem Kapka folku, které se v uplynulých dvou
letech uskutečnily v našem městě,
hodlá i letos navázat Správa kulturních zařízení. Dojde však k jisté
obměně ve skladbě nabízeného programu. „Chceme fanouškům této muziky rozdávat folk takříkajíc po kapkách a to celý rok. Letos pořádáme
proto šest koncertů, cena jednoho
je 120 korun. Když si ale návštěvník zakoupí permanentku, vyznačíme mu na ni po každém koncertu
kapku. Po pěti koncertech mohou
přijít na ten šestý zdarma,“ vyjádřil
se ředitel divadla Rudolf Kozák. Už
23. ledna můžete zavítat do KaSSu na
Wabiho Daňka, v únoru na Nezmary
a v březnu vystoupí Hop Trop. V dubnu následuje Paleček a Janík, v květnu Karel Plíhal a v září se můžete tě(mile)
šit na Ivo Jahelku.
Abonentky na osm divadelních
představení v ceně 1.176 Kč jsou
v prodeji v městském divadle až
do konce ledna vždy v PO a ST od
13 do 17 hod.

Chlapec zaujal s leporelem
Soutěž o nejlepší dětský výtvor na
téma Cesta čápů černých ze Sibiře,
kterou pořádal časopis ABC ve spolupráci s Podkrušnohorským zooparkem, vyhrál devítiletý Patrik Pejsar
z Horního Slavkova u Karlových Varů
a odvezl si tak první cenu - počítač.
Chlapec originálním způsobem formou skládajícího leporela ztvárnil
cestu čápů přes jednotlivé země.
Soutěž navázala na projekt Nová
odysea, který se zabývá cestou čápů
ze Sibiře a o kterém jsme již několikrát informovali. V projektu bohužel
zůstal přírodovědnému týmu na pozorování pouze jeden ze tří čápů.
Dva z nich, kterým byl do batůžku
připevněn vysílač a byli pozorováni
(mile)
přes satelit, jsou už mrtví.

Přijde řeč i na Cimrmana
Na dalším koncertu Chomutovských hudebních večerů se posluchačům
představil vynikající houslista Pavel Šporcl (na snímku uprostřed). „Do
Chomutova jsem Pavla Šporcla jako nadějného muzikanta přivedl už před
čtyřmi lety, tehdy ho ale ještě z publika nikdo neznal. Nepřišlo zdaleka
tolik lidí jako dnes,“ prozradil Petr Macek (na snímku vpravo), který cyklus
koncertů připravuje. Pavla Šporcla, který zahrál Cikánské melodie (P. de
Sarasate) a Španělskou symfonii op. 21 (E. Lalo) přitom provázel Festivalový orchestr za řízení Tomáše Koutníka. Pozornost publika i obrovský
aplaus svědčil o tom, že mladý houslista svojí hrou všechny doslova
nadchl. „Publikum bylo fantastické, spontánní a srdečné, koncert měl výbornou atmosféru,“ uvedl Petr Macek a pozval všechny přítomné na další
společné setkání. Tentokrát půjde o večer vzpomínání, nostalgie a setkání
přátel, kteří působili v souboru Nálady. Čtvrtstoletí činnosti souboru si
hudebníci připomenou krásnými melodiemi, které zazní v městském divadle 3. února od 19 hodin.
(text a foto: vla)
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Koncert Adamusova tria, který
23. ledna pořádá Základní umělecká škola T. G. Masaryka, je spojený
s besedou s hudebním skladatelem
Janem Klusákem. Jedná se o skladatele, jehož rozsáhlá tvorba zasahuje do mnoha oborů včetně hudby
filmové. „Jan Klusák je i autorem
hudby k televiznímu seriálu Nemocnice na kraji města. V průběhu
besedy bude hovořit také o své
spolupráci s Divadlem Járy Cimrmana,“ uvádí ředitel ZUŠ Josef
Švancar. Na programu koncertu,
který začíná od 18,30 hodin v sále
ZUŠ, zaznějí díla J. Brahmse, C. Debussyho, A. Dvořáka, B. Smetany
(vla)
a dalších.

Zájmové kroužky za poloviční cenu
Dům dětí a mládeže v Jiráskově
ulici nyní nabízí volná místa v několika zájmových kroužcích za polovinu celoroční ceny (to znamená
za 175 - 250 Kč za pololetí). Jedná
se o sportovní hry v pondělí od
14,00 - 15,00 hodin, PC pro nejmenší v úterý od 13,30 - 14,30 hod., svět
fantazie (výtvarná výchova trochu
jinak) ve čtvrtek od 15,30 do 16,30,

šipky v úterý od 16 do 17 hod.
a několik míst v kroužcích: keramika, sálová kopaná, florbal starší
žáci, florbal dívky, šprtec, Texodium
- turistický oddíl, country tance, výtvarná výchova, výpočetní technika,
modelářské kroužky. Další informace získáte na tel. 474 628 535 nebo
na www.ddmcv.cz.
(mm)

Příležitost pro mladé výtvarníky
Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem
ILUSTRACE pro oblíbenou knížku
těchto autorů: J. L. C. Grimm (Pohádky bratří Grimmů, Velká kniha
pohádek a další), Eduarda Štorcha
(Lovci mamutů, Minehava, Osada
havranů a jiné), J. Verna (Dvacet
tisíc mil pod mořem, Ztracené
město atd.), J. R. R. Tolkiena (Hobit,
Pán prstenů, Silmarillion), Jaroslava Haška (Osudy dobrého vojáka

Švejka nebo jiné) nebo jiných oblíbených autorů. Uzávěrka soutěže:
30. 5. 2003
Vernisáž a vyhodnocení ve výstavní síni knihovny: 9. 6. 2003.
Věkové kategorie: 1. od 5 do 9 let,
2. od 10 do 13 let, 3. od 14 do 16
let, 4. ZUŠ, SŠ, učiliště.
Tvořte bez omezení formátu i materiálu. Nezapomeňte uvést celé jméno, věk a školu. Další informace: galerie Lurago, Palackého 85, Chomutov, tel. 474 651 248.

23. 1. 1592
Císař Rudolf II. udělil na žádost Jiřího Popela z Lobkovic universitě,
zakládané v rámci chomutovské jezuitské koleje, stejná práva
a výsady, jako měly university v Německu, Itálii, Španělsku a Francii, a chomutovská kolej dostala od císaře oprávnění udělovat akademické tituly.
19. 1. 1637
Místodržitelská kancelář v Praze upozornila městskou radu, že hrozí nebezpečí vpádu švédských oddílů polního maršála Jana Banéra
do Čech a nařídila jí, aby zatarasila pohraniční přechody a stezky
poraženými stromy.
26. 1. 1696
Město koupilo od Franze Wilhelma Wohlgemutha z Rosenthalu vesnici Pohraniční. Kupní cena činila 8 000 zlatých.
4. 2. 1871
Zahájen provoz buštěhradské dráhy na trati Praha - Chomutov.
(S její stavbou se začalo v roce 1868.) Současně se stavbou chomutovského nádraží vznikly v jeho sousedství i železniční dílny
a opravny, které zaměstnávaly ve svých počátcích přes 200 dělníků
a zajišťovaly údržbu asi 120 lokomotiv a dvou a půl tisíce vagónů
buštěhradské drážní společnosti.
22. 1. 1918
V rámci celostátní generální stávky nepracovala ani 7 000 dělníků
v Chomutově. Součástí stávek byly i protesty proti nízkým přídělům potravin - dospělá osoba dostávala na týden 1 - 1,5 kilogramu
brambor, 1 kilogram chleba a 250 gramů mouky.
4. 2. 1920
Okolo 19,00 hod. zničilo asi třicet čs. vojáků pomník Josefa II.
v městském parku a jeho bronzovou bustu hodilo do latríny nedalekého vojenského tábora na bývalém výstavišti (dnes fotbalový
stadion). Císařova busta byla pak uložena v městském muzeu.
4. 2. 1921
V Horní Vsi byla otevřena obecní knihovna. (Od 12. 9. 1928 se stala
pobočkou chomutovské městské knihovny.)
29. 1. 1939
Pod heslem „Policie - tvůj přítel a pomocník“ proběhl v Chomutově
tzv. Den německé policie. Jeho součástí byla např. tombola nebo
střelecké soutěže. Již ráno roznesli policisté chudším dětem zvlášť
připravené balíčky se snídaní. Pro nejchudší rodiny s mnoha dětmi
byl připraven i oběd. Večer byl ve sportovním domě uspořádán
společenský večer spojený s další peněžitou sbírkou, jejíž výtěžek
byl určen válečným invalidům.
21. 1. 1946
Ustanovena místní osídlovací komise, která měla řídit odsun Němců
z Chomutova (těch zde v té době žilo okolo dvaceti tisíc).
Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka
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Pozvánku na MS si zasloužil i díky výkonům v KLH
Při Mistrovství světa hokejistů do
20 let v Kanadě sledovali hru české
reprezentace i fanoušci v Chomutově. Ti zasvěcenější drželi palce především obránci s číslem 27. Hráč
Energie Karlovy Vary Martin Toms
totiž v této sezoně hostuje v KLH
Chomutov.
Svěřenci trenéra Jaroslava Holíka
nakonec na šampionátu skončili až
šestí, a tak Martin Toms nemohl přivézt do Chomutova ukázat zlato,
jako se to v roce 1999 povedlo chomutovskému odchovanci Davidu
Hájkovi nebo o rok později slávistovi Davidu Pojkarovi, který v té době
také v Chomutově hostoval. „Nedávali jsme góly,“ má jasno o důvodech neúspěchu Martin. Už druhý
den po návratu ze zámoří hájil barvy KLH Chomutov v Mladé Boleslavi.
„Celý den jsem spal, ale jinak mi
tohle problémy nedělá,“ uvedl s odkazem na skutečnost, že půlku minulé sezony hrál juniorskou ligu
právě v Sydney, jednom ze dvou
dějišť letošního MS. „Znal jsem tam
spoustu lidí, je to tam super. Jednou
bych se do zámoří rád vrátil, přece
jen se tam hraje nejlepší hokej na
světě za nejlepší peníze.“

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s.r.o.

Martin Toms (vpravo) je v této sezoně pilířem obrany KLH Chomutov
Urostlý devatenáctiletý bek by
možná ani český dres na MS neoblékl, kdyby nebylo angažmá v Chomutově. „To byl tah mého agenta
pana Spálenky, který řekl: než sedět
ve Varech na lavičce a hrát jeden

Atlantik cup kořistí Sparty
Vítězstvím největšího favorita
Sparty Chomutov skončil 8. ročník

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: HC Tábor - KLH Chomutov
5:4 (třetiny neuvedeny). Branky KLH:
Jánský 2, Vyžďura, Šmolík. Brankář
Vrba.
KLH Chomutov - HC Slovan Ústí n.
L. 1:4 (1:2, 0:2, 0:0). Branka KLH: Fanta. Brankář Vrba.
Dorost: HC Chemopetrol Litvínov KLH Chomutov 5:3 (0:1, 2:1, 3:1).
Branky KLH: Krpenský 2, Mezera.
Brankář Dubkov.
KLH Chomutov - HC Keramika Plzeň 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). Branky KLH:
Nepraš, Bejček, Prejza, Lilloveer.
Brankář Pačmag.
9. třída: KLH Chomutov - HC Sokolov 6:3 (2:0, 3:1, 1:2). Branky KLH:
Šulta 2, Dudek, Chmelík, Průcha,
Šlajchrt. Brankář Petrásek.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 6:5 (1:2, 2:2, 3:1). Branky
KLH: Chmelík 2, J. Fiala, Petrovka,
Průcha. Brankář Petrásek.
8. třída: KLH Chomutov - HC Sokolov 3:3 (0:1, 2:1, 1:1). Branky KLH: Kadlec, Španěl, Bečvář. Brankář Gallo.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Branka
KLH: Lomička. Brankář Gallo.
7. třída: HC Baník Most - KLH Chomutov 4:4 (2:0, 0:3, 2:1). Branky KLH:
Hefenrichter 3, Kůs. Brankář Kaššák.
6. třída: HC Baník Most - KLH Chomutov 1:9 (1:2, 0:2, 0:5). Branky KLH:
Kroupa 2, Topolančin 2, Chlouba 2,
Morava 2, Žižka. Brankář Syrovátka.
5. třída: KLH Chomutov - HC Chemopetrol Litvínov 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).
Branky KLH: Gregor 2, M. Ašenbrener 2, Fiala. Brankář Květoň.
SK Kadaň - KLH Chomutov 2:5
(1:3, 0:0, 1:2). Branky KLH: M. Ašenbrener 2, Žižka, Zeman, Gregor.
Brankář Maštalířský.
4. třída: KLH Chomutov - HC Chemopetrol Litvínov 0:8 (0:2, 0:4, 0:2).
Brankář Hofbauer.
SK Kadaň - KLH Chomutov 6:1
(2:1, 2:0, 2:0). Branka KLH: Kunc.
Brankář Matoušek.
3. třída: HC Stadion Teplice B KLH Chomutov A 3:16 (1:6, 1:2, 0:4,
1:4). Branky KLH: Lehnert 9, Svoboda
2, Marschalek 2, Hána, Neuman,
Penc. Brankář Jiroušek.
KLH Chomutov B - HC Chemopetrol Litvínov B 4:4 (0:2, 0:1, 1:1, 3:0).
Branky KLH: Hlava 2, Novotný, Černý. Brankář Dorinský.
KLH Chomutov A - KLH Chomutov
B 12:2 (6:0, 1:0, 5:1, 0:1). Branky: Svoboda 3, Marschalek 3, Lehnert 2,
Hartman, Havel, Neuman, Lecjaks Hlava 2. Brankáři Jiroušek - Dorinský.

Atlantik cupu v malém fotbale, který se počtvrté hrál současně jako
Memoriál Jaroslava Svobody. O prvenství se v městské sportovní hale
utkalo dvanáct týmů, z toho devět
z 1. a tři z 2. chomutovské zimní
ligy malého fotbalu.
Už ve skupině překvapivě vypadl
Fanak, ostatní favorité do vyřazovacích bojů postoupili. Ve čtvrtfinále
se s turnajem rozloučil loňský vítěz Loko, jen do semifinále došel
Monest, na jehož úkor si účast ve
finále překvapivě vybojovaly Kundratice. Druhým finalistou se stala
Sparta, když v nejkvalitnějším
utkání celého turnaje vyřadila Elmontis. Zápas o zlato byl jasnou
záležitostí současného lídra 1. ligy,
který v průběhu zápasu vedl už
o čtyři branky.
Výsledky vyřazovacích bojů čtvrtfinále: Elmontis - Loko 3:0,
Denbacor - Sparta 2:5, 1. FC Kundratice - MTL 2:1, SK E. Monest - Radio Relax 4:0. Semifinále: SpartaElmontis 3:2, SK E. Monest - 1. FC
Kundratice 1:2. O 3. místo: Elmontis
- SK E. Monest 2:3. Finále: Sparta 1. FC Kundratice 4:2 (2:0). Branky:
Šebek 2, Škota 2 - Kajak, Myšička.
Pořadí nejlepších: 1. Sparta Chomutov, 2. 1. FC Kundratice, 3. SK E.
Monest Chomutov, 4. Elmontis Chomutov.
„Turnaj je příležitostí k zavzpomínání na Jaroslava Svobodu, který
zemřel v roce 1999 ve věku nedožitých pětadvaceti let. Hrál malý
i velký fotbal, takže většina účastníků ho dobře znala. V hledišti byli
i jeho rodiče a sestra, otec předával
ceny nejlepším,“ řekl hlavní organi(sk)
zátor akce Jiří Kupec.

zápas z pěti, to jdi radši hrát první
ligu do kvalitního mužstva, což
Chomutov je. Současně to vyhlašovali i trenéři nároďáku, že kdo nebude hrát stabilně extraligu nebo
(sk)
první ligu, nemá šanci.“
Svátkem pro příznivce basketbalu bude zápas kvalifikace ME 2003
mezi Českou republikou a Portugalskem, který proběhne ve středu 22.
ledna od 16.30 hodin v Městské
sportovní hale v Chomutově. Před
závěrečnými dvěma zápasy kvalifikační série mají čeští basketbalisté
ještě teoretickou šanci postoupit,
bezpodmínečně však v tomto utkání musejí zopakovat vítězství z palubovky soupeře.
(sk)

Kam v lednu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
22. 1. Basketbal - muži kvalifikace ME ČR - Portugalsko
od 16,30 hod.
25. 1. Basketbal - muži B - Litoměřice
od 18,30 hod.
CHLMF
od 08,00 hod.
Basketbal - muži A - VŠB Ostrava
od 16,00 hod.
Florbal - FbC 95 Kadaň - FbC Čeladná
od 20,00 hod.
26. 1. Basketbal - muži A - Slezan Frýdek - Místek
od 10,30 hod.
Florbal - FbC 95 Kadaň - FbC Pepíno Ostrava
od 13,00 hod.
CHLMF
od 15,00 hod.
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení: úterý od 17,30 do 18,30 a v sobotu od 9,30 - 10,30 hod.
22. 1. KLH CV - Písek - muži
od 17,30 hod.
MĚSTSKÉ LÁZNĚ
Provozní doba bazénu:
Po
13 - 16
16 - 18 - 2 dráhy
18 - 21
Út
6 - 8
13 - 16
16 - 18 - 2 dráhy
18 - 21
St
13 - 16
18 - 21
Čt
6 - 8
13 - 16
16 - 18 - 2 dráhy
18 - 21
Pát
7 - 8
13 - 16
16 - 18 - 2 dráhy
18 - 21
So + ne +svátky 9 -19
Kondiční lázně:
Po
10,00 - 18,00 muži
18,00 - 21,00 společné
Út
10,00 - 18,00 ženy
18,00 - 21,00 společné
St
10,00 - 21,00 společné
Čt
10,00 - 18,00 muži
18,00 - 21,00 společné
Pá
10,00 - 18,00 ženy
18,00 - 21,00 společné
So
09,00 - 19,00 společné
Ne
09,00 - 19,00 rodiče s dětmi
Rehabilitace a solárium:
Po - pá 8,00 - 20,00
So 9,00 - 17,00
Ne + svátky zavřeno
Fitness
Po - pá 10,00 - 21,00
So - ne 9,00 - 19,00

Kádr na jaro budou tvořit
ve spolupráci s Teplicemi

Opět mají nejvyšší cíle
Do přípravného období na novou
sezonu vstoupili softbalisté SC Beavers VS Chomutov. Úřadující český
mistr a stříbrný celek z loňského
Poháru mistrů evropských zemí trénuje v této fázi třikrát týdně, a to
v kompletním složení. Jen Kolkus se
vzhledem k povinnostem v Praze
připravuje individuálně a Matuška
zase čeká na vyřízení formalit, aby
mohl jít hrát do Holandska.
Po dvou letech ve Spectru Praha
a v Litvínově se na lavičku Bobrů
vrátil trenér Martin Chmelík, není
však zatím rozhodnut, zda mužstvo
povede i v sezoně. Ať už s ním nebo
bez něho, budou mít chomutovští
softbalisté v nové sezoně opět nejvyšší ambice. Budou chtít obhájit ligový titul a znovu také vyhrát PMEZ.
Ti nejlepší, kteří tvoří páteř reprezentace, zase budou útočit na zlato
(sk)
na červencovém ME v Chocni.

Lyžařský areál Mezihoří
Sjezdovka je pokryta technickým
sněhem. Provoz vleku: soboty, neděle a svátky od 9,00 - 16,00 hod.
Večerní lyžování při osvětlení: pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota
(voj)
od 17,00 - 20,00 hod.

Jaro fotbalistů FK Chomutov bude horké. Po podzimní polovině 2. Ligy jim
patří čtrnáctá příčka a to samo o sobě vybízí k důkladnosti v zimní přípravě.
Chomutovský tým ji zahájil 6. ledna, kvůli počasí však nikoliv v domácích
podmínkách, ale na umělé trávě v Teplicích a také Bílině. Kádr pro jaro se
bude formovat tradičně hlavně ve spolupráci s prvoligovými Teplicemi, do
jejichž A týmu přes zimu odešli zkoušet štěstí Grlič, Ryška, Rilke a Sigmund,
tedy základní kameny podzimní chomutovské sestavy. Na zkoušce v Mladé
Boleslavi je Štyvar.
Jádrem herní přípravy mužstva je účast na dvou turnajích, a to v Teplicích
a Ústí nad Labem. V době uzávěrky měl Chomutov na kontě tři testovací zápasy, prvoligovému Zlínu podlehl 1:2, s divizními Neštěmicemi hrál 2:2 (na snímku útočí Ladislav Doksanský) a Kadaň, taktéž účastníka divize, porazil 5:1.
(sk)

Českou republiku bude na hokejových turnajích
v Kanadě opět reprezentovat SK Chomutov
Na prestižní turnaje do kanadského Quebecu se v těchto dnech
chystají české hokejové výběry
hráčů do 12 a 14 let pod hlavičkou SK Chomutov. Pro obě věkové
kategorie, v nichž ještě neexistuje
oficiální reprezentace, to bude vrchol sezony, něco jako mistrovství světa.
Jako první za oceán 30. ledna
odletí výběr dvanáctiletých. Přestože ho vedou chomutovští trenéři
Daniel Mašek a Josef Rindoš, místo
v družstvu si nevybojoval žádný

z hráčů KLH. Na turnaji Atom, který proběhne od 5. do 12. února, se
sejde 96 týmů z celého světa.
Ještě větší pozornost k sobě poutá následný turnaj PEE-WEE, jehož
se v hale Colisée zúčastní od 13.
do 26. února dokonce 108 družstev
čtrnáctiletých hokejistů. Český výběr pod hlavičkou SK Chomutov
trénuje Josef Vosický z Kladna, který loni v Kanadě vedl výběr dvanáctiletých. Převzal tak trenérskou taktovku od chomutovského Vojtěcha
Čihaře, který z pozice šéfa komise

mládeže při Regionálním výboru
Českého svazu ledního hokeje je
pro letošek „jen“ vedoucím obou
výprav. České výběry v Kanadě vede
od jejich první účasti v roce 1996,
loni coby trenér s týmem čtrnáctiletých turnaj vyhrál. Soudí, že i letošní tým v sestavě s útočníkem
KLH Chomutov Jaroslavem Hafenrichterem má šanci: „Vždy když vyhlašuji, že jedeme pro medaili, dopadne to špatně. Přesto si troufám
tvrdit, že tento výběr je opět velice
silný. Christmas Cup jsme vyhráli
a výběr Rakouska, který do Quebecu odlétá také, jsme porazili 11:0
a ve finále 10:1. A Litvínov jsme
v nekompletním složení deklasovali
21:2.“
Do odletu čeká oba české vý
běry soustředění a v jeho rámci
i několik přípravných zápasů.
(sk)
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