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Středověké mapy dokreslovaly nejen mořské příšery
DIVADLO
• 5. 2. FAIDRARICIE - drama o životě, lásce a přátelství, hraje Rádobydivadlo Klapý,
v rámci abonentního předplatného, od 19 hod. v městském divadle
• 24. 2. JAKO JEDNA RODINA - komedie, hrají: P. Zedníček, S. Skopal, M. Vladyka
a J. Paulová, v rámci abonentního předplatného, vstupenky v prodeji v městském
divadle v PO, ST od 13 - 17 hod.
• 19. a 20. 2. ČÁRY BÁBY COTKYTLE - pro ZŠ, od 10 hod. v Kulturním domě na
Zahradní
KONCERTY
• 7. 2. NEPŘÁTELÉ RYTMU - od 20 hod. v country salonu „U Bizona“
• 8. 2. MARACAS (Ostrov n. O.) - od 20 hod. v country salonu „U Bizona“
• 14. 2. COUNTRY 5 - od 20 hod. v country salonu „U Bizona“
• 15. 2. MAKOVEC - od 20 hod. v country salonu „U Bizona“
• 17. 2. II. KAPKA FOLKU - NEZMAŘI - 25 let, od 19 hod. v Kulturním domě na
Zahradní, vstupné: 120 Kč
• 18. 2. SLÁVEK JANOUŠEK a VOJTA KUPČÍK - od 20 hod. v country salonu „U Bizona“
• 20. 2. KONCERT HANY ZAGOROVÉ - spoluúčinkuje Petr Rezek a skupina M. Nopa,
vstupné 200 Kč, od 19 hod. v Kulturním domě na Zahradní
PLESY
• 7. 2. MATURITNÍ PLES SPŠ - od 20 hod. v městském divadle
• 8. 2. PLES ZDRAVOTNÍKŮ - od 20 hod. v městském divadle
• 14. 2. MATURITNÍ PLES ST. GYMNÁZIA - od 20 hod. v městském divadle
• 15. 2. MATURITNÍ PLES SZŠ - od 20 hod. v městském divadle
POHÁDKY
• 11. 2. POHÁDKY K NAROZENINÁM – pro MŠ a 1. st. ZŠ, od 9 a 10,15 hod. ve velkém
sále SKKS
• 17. 2. MRAZÍK aneb o hodné Máše a hloupé Paraše
Paraše, pro MŠ a 1. st. ZŠ, od 10 hod.
v Kulturním domě na Zahradní
VÝSTAVY
• LADISLAV A LUCIE BARTOŠ - MÉDIUM: FOTOGRAFIE - vernisáž 10. 2. od 17 hod.
v galerii Špejchar, výstava potrvá do 21. 2 2003. Otevřeno: Úterý až sobota od
9,00 do 17,00 hod.
• TEODOR BUZU – OBRAZY – akvarely, kvaše i oleje malíř z Tábora, galerie Lurago,
výstava potrvá do 26. 2. 2003
• VÝSTAVA NA SCHODECH – 12 MĚSÍCŮ – Ladislav Chabr – kvaš, do 5. 4.
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
• 11. 2. DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ – děti ze ZŠ Beethovenova, od 13,30 hod. ve Stacionáři (NsP)
• 18. 2. HUDEBNÍ ODPOLEDNE – od 14 hod. ve Stacionáři (NsP)
PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 7. 2. OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE - pro ZŠ a víceletá gymnázia, od 9 hod. v Gymnáziu a SOŠ Klášterec n.O.
• 8. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ - od 9 hod.
• 10. 2. DÍVKA ROKU 2003 - od 16,30 hod.
• 10. 2. STUDIO KREATIV - MUCHLÁŽ, ROLÁŽ, KOLÁŽ, DEKOLÁŽ - určeno učitelům,
dospělým a mládeži nad 15 let, od 17 hod.
• 10. 2. ARANŽOVÁNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - dekorace z přírodního materiálu
a sušených květin, s sebou krabičku od kulatých tavených sýrů a 15 Kč na materiál, od 16 hod.
• 10. 2. PAPÍROVÁ ROLÁŽ, KOLÁŽ - pro pedagogické pracovníky a ostatní zájemce,
poplatek 100 Kč, od 9,00 hod.
• 14. 2. OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE - pro SŠ, od 9 hod.
v Gymnáziu Chomutov
• 15. 2. HBITÝ UZLÍK - soutěž jednotlivců v uzlování, od 9 hod.
• 16. 2. KARNEVAL - diskotéka a soutěže, odměny pro nejkrásnější masky, od 15 hod.
KINA
Kino Praha, začátky představení od 19 hod. (není-li uvedeno jinak)
5. 2. FANTOM PAŘÍŽE - historický thriller, č. tit. (Fr.)
6. 2. HOLKY TO CHTĚJ TAKY - komedie (Něm.)
7. 2. od 17,30 a 20,00 hod. HOLKY TO CHTĚJ TAKY - komedie (Něm.)
8. 2. od 17,30 a 20,00 hod. LEPŠÍ JE BÝT BOHATÝ A ZDRAVÝ NEŽ CHUDÝ
A NEMOCNÝ - komedie (SR)
9. 2. LEPŠÍ JE BÝT BOHATÝ A ZDRAVÝ NEŽ CHUDÝ A NEMOCNÝ - komedie
(SR)
10. - 12. 2. OSTROV ZTRACENÝCH SNŮ - SPY KIDS 2 - rodinná komedie (USA)
13. 2. PŘED SVATBOU NE! - komedie, č. tit. (USA)
14. 2. od 17,30 a 20,00 hod. PŘED SVATBOU NE! - komedie, č. tit. (USA)
15. - 16. 2. pouze od 17,30 hod. PLANETA POKLADŮ - animovaný (USA)
17. - 18. 2. pouze od 17,30 hod. FIMFÁRUM JANA WERICHA - celovečerní loutkový
film (ČR)
19. - 20. 2. DNES NEUMÍREJ - ŠÚ bondovka, č. tit. (VB)
Kino Oko, začátky představení od 19,00 hod. (není-li uvedeno jinak)
5. 2. HOLKY TO CHTĚJ TAKY - komedie (Něm.)
6. 2. ČISTÁ DUŠE - drama, č. tit. (USA)
7. 2. od 17,30 a 20,00 hod. ČISTÁ DUŠE - drama, č. tit. (USA)
8. 2. od 17,30 a 20,00 hod. FANTOM PAŘÍŽE - historický thriller, č. tit. (Fr.)
9. 2. FANTOM PAŘÍŽE - historický thriller, č. tit. (Fr.)
10. - 11. 2. pouze od 17,30 hod. PLANETA POKLADŮ - animovaný (USA)
12. 2. MUSÍM TĚ SVÉST - hořká komedie (ČR)
13. 2. BLAŽENÉ BYTOSTI - volná trilogie, č. tit. (Fr.)
14. 2. od 17,30 a 20,00 hod. MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD - komedie - thriller,
č. tit. (Fr.)
15. 2. od 17,30 a 20,00 hod. PŘED SVATBOU NE! - komedie, č. tit. (USA)
16. 2. PŘED SVATBOU NE! - komedie, č. tit. (USA)
17. - 19. 2. OSTROV ZTRACENÝCH SNŮ - SPY KIDS 2 - rodinná komedie (USA)

Jedinečná výstava historických
map, které zapůjčili soukromí sběratelé z Čech a Německa, je nyní
k vidění v okresním muzeu na radnici. „Jednu část výstavy tvoří
mapy celé Evropy, které v 2. polovině 16. století vydal Abraham Ortelius. Tohoto holandského kartografa
jako prvního napadlo svázat mapy
a utvořit tak knihu, kterou atlasem
pojmenoval jeho kamarád,“ prozradil autor výstavy Zdeněk Kučera.
Abraham Ortelius za svého života
vydal 7 300 atlasů, ve kterých
mapy podle nových geografických
poznatků obměňoval, takže jeho
celoživotní dílo čítá téměř milión
map celého světa.
Mapy jsou dnes velmi zajímavým
historickým dokumentem a často
i nádherným výtvarným dílem.
Zvláště mapy figurální, které tvoří
druhou část výstavy, byly doplňovány výjevy z mytologie i tehdejší
současnosti. Nejsou to jen známé
velryby, mořští koníci a plující
lodě, ale také panoráma měst, podobizny panovníků i prostých venkovanů, kresby zvířat nebo nejkrásnějších staveb. Figurální mapy
z dílna Joana Blaeua přitom patřily
k vrcholu světové a holandské kartografie. K nejkrásnějším a sběratelsky nejvyhledávanějším kolorovaným mědirytinám vůbec patří
Islandia, na které je kromě Islandu
namalováno i čtrnáct mořských příšer, patnáct ledních medvědů plujících na ledových krách a sopka
Hekla.
„Ta zeměpisná nedokonalost je
moc roztomilá,“ prozradila své dojmy z vystavených map chomutovská výtvarnice Marie Svobodová,

Rezervace knížek ještě pohodlnější
Středisku knihovnických a kulturních služeb se osvědčuje informační systém Clavius, který mimo
jiné umožňuje čtenářům, aby si rezervovali knížky pomocí svého počítače z domova nebo ze zaměstnání. „Stačí připojit se na naše
internetové stránky na adrese
skks.cz, kde je každému k dispozici on-line katalog. V tomto katalogu je zahrnuta celá naše nabídka,
takže čtenář i bez návštěvy
knihovny zjistí, co mu můžeme
aktuálně nabídnout. Vyhlédnutou

Vychovávají literáty
Tvůrčí dílny pro začínající literáty pořádá vždy třetí středu v měsíci Dům dětí a mládeže. „Zájem projevilo asi patnáct lidí od 13 do 67
let, kteří se zúčastnili prvních dvou
setkání, kdy byla na programu tvorba poezie a úvodní teorie,“ prozradila Zdeňka Padyšáková z Domečku. Jednotlivé hodiny vedou
střídavě lektoři Mgr. Pavel Markvart
a Mgr. Zdeněk Hejna. Na příštím
setkání, které se uskuteční 19. února od 17,30 hodin, se budou nacvičovat stylistické dovednosti při
tvorbě různých slohových útvarů.
Cyklus dílen potrvá až do 18. června, další zájemci se ještě mohou
(vla)
přihlásit.

Chystá se rozšíření letní kulturní nabídky,
v atriu dostanou prostor i malíři portrétů
Kolik město dává ze svého rozpočtu na jednu vstupenku na jednotlivé kulturní akce, jako jsou
například filmová a divadelní
představení, koncerty nebo výstavy výtvarníků? Tuto otázku položila radnice řediteli Správy kulturních zařízení Rudolfu Kozákovi.
„Vůbec nám nejde o to rušit akce,
které na sebe samy nevydělají.
Symbolické vstupné na vybrané
kulturní akce chceme zachovat.
Naopak máme v úmyslu ještě vylepšit jejich propagaci,“ říká místostarosta Jan Řehák, který má oblast kultury ve městě na starost.
Na cenu jednotlivých akcí má přitom samozřejmě vliv návštěvnost.
Tu v budoucnu může zvýšit i centrální prodej vstupenek do všech
městských zařízení. „Se zavede-

ním tohoto systému počítáme až
od začátku roku 2004. Nechceme
totiž začínat uprostřed roku, naším záměrem je sjednotit prodej
vstupenek do všech městských
zařízení a získat tak přesný přehled o jejich návštěvnosti. Centrální prodej umožní rezervaci
vstupenek na několika místech,
v budoucnu případně i pomocí
mobilního telefonu,“ říká místostarosta a dodává, že na nákup
potřebného zařízení bude nyní
vypsáno výběrové řízení.
V současné chvíli stojí radnice
zároveň před otázkou, jak rozsáhlá bude nabídka Střediska knihovnických a kulturních služeb a jakým způsobem bude zajišťována,
aby vynaložené finance byly využity co nejefektivněji. „Líbí se mi

Historické mapy nabízejí neobvyklý pohled na celý svět.
která si všimla, že například Choperspektivu, vynikající je podrobné
mutov je na mapě z roku 1592 nezobrazení měst i šrafování, které
správně pojmenován jako Commoznázorňuje tvar krajiny a pohled
da. Na nejstarších mapách světa je
z výšky,“ uvedl.
přitom na první pohled vidět, že
„Mapa je zároveň s kolem, pluvelikost a tvar světadílů je zkreslehem, lodní plachtou, chlebem a víný. Kde nebyly dostatečné znalosti,
nem největším objevem lidského
tam si autoři pomáhali fantazií. Jak
rodu,“ toto motto vystihuje atmoale přibývalo misionářských i vosféru výstavy, která na nás dýchne
jenských výprav, tak se znalosti
dobrodružstvím objevitelských výtehdejších kartografů prohlubovaly
prav i trochou nostalgie. Nalezené
a mapy tak získávaly na přesnosti.
krásy této planety, které zaujaly
Vystavené mapy nadchly i Martina
tehdejší malíře, jsou přitom hodny
Kunze, který má kartografii jako
obdivu i nás – současníků, obklopesvůj koníček. „Překvapilo mě, že
ných civilizačními „vymoženostmi“.
(text a foto: vla)
tito autoři tak bezchybně používali

nápad ředitele Správy kulturních
zařízení na větší využití atria
střediska v letním období. Navíc
bychom ještě chtěli zlepšit jeho
propojenost s historickým centrem a otevřít tento prostor nejrůznějším aktivitám jako je hudba, divadlo nebo výtvarné umění.
Osobně bych zde rád viděl třeba
i malíře, kteří tvoří na přání kolemjdoucích tak, jako to můžeme
vidět ve větších evropských městech,“ prozradil Jan Řehák svou
představu atria jako místa pro
kumštýře a jejich obdivovatele.
Zároveň uvedl, že i ředitelka Střediska knihovnických a kulturních
služeb Marie Laurinová má zajímavé nápady, takže radní budou
mít při svém rozhodování z čeho
(vla)
vybírat.

knížku pak lze rezervovat pomocí
e-mailové adresy,“ prozradila další
službu okresní knihovny ředitelka
SKKS Marie Laurinová. Pokud snad
čtenáři v této databázi nenaleznou
to, co hledají, mohou se napojit
i do databází ostatních knihoven.
Díky meziknihovní službě jim pak
chomutovské knihovnice vybranou
knížku zajistí. O tom, že zájem
o rezervaci knížek stoupá, svědčí
následující čísla. V roce 2002 knihovnice vyřizovaly 3 927 rezervací,
což je o 470 více než v roce předchozím. Každoročně se také zvyšuje počet čtenářů i výpůjček. Vloni
si například 149 690 návštěvníků
okresní knihovny vypůjčilo 470
176 knih nebo jiných nosičů informací, celkem měla knihovna 5 706
stálých čtenářů, což je o 313 čtenářů více než v roce 2001.
(vla)

Město Chomutov vydává i letos
měsíční program kulturních, sportovních a společenských akcí na
území města Chomutova. Program
je možné získat zdarma v Městském informačním centru, Chelčického 99 a v zařízeních města, tedy
v divadle, kulturním domě na Zahradní, kinech, sportovní hale, zimním stadionu, SKKS, DDM i v knihovnách. Případní zájemci z řad
pořadatelů mohou vždy do 15. dne
v měsíci předat podklady o akci
následujícího měsíce na odbor
školství a kultury městského úřadu
- tel. 474 637 461 (Silvie Škubová).
Akci Vám zveřejní zdarma. (mile)
10. malířské prázdninové soustředění Kamenický Šenov se
uskuteční 19. – 26. 7. 2003. Na
umělecký rozvoj dětí dohlídne
Mgr. L. Chabr a V. Suchopárek,
bližší informace a přihlášky
v galerii Lurago (tel. 474 651 248)

11. 2. 1457
Král Ladislav Pohrobek znovu potvrdil Janu Caltovi z Kamenné Hory
držení Chomutova a Blatna poté, co Calta vyplatil Mikulášovi II.
z Lobkovic 5 000 kop, které byly jemu a jeho otcovi na těchto hradech zapsány.
2. 2. 1783
Městská rada postoupila 140 majitelům chomutovských právovárečných domů svá dominikální (vrchnostenská) pivovarnická práva
a pronajala jim právo monopolního výčepu piva v Chomutově i okolních vsích. Dále právováreční měšťané získali dominikální pivovar na
radničním dvoře a volné místo u městských hradeb na jeho budoucí
rozšíření.
17. 2. 1915
Byla založena místní pobočka Spolku rakouského válečného námořnictva (Österreichischen Flottenverein).
11. 2. 1929
Začátek mrazivého počasí a sněhové kalamity. Při mrazech pod
- 20 oC zamrzl ve městě vodovodní řad. Chomutovka byla promrzlá
až na dno. Po náhlé oblevě 9. 3. zatopila voda z popraskaných vodovodních trubek a tajícího sněhu sklepy v dolní části města.
7. 2. 1943
Objekt restaurace U Rolanda v Blatenské ulici č.p. 571 byl přeměněn
na poslední zajatecký tábor v Chomutově, určený pro 360 anglických
vojáků, pravděpodobně nasazených na práci v blízké Legitově cihelně. 7. 10. 1943 byl tento tábor zrušen.
15. 2. 1946
Z chomutovského sběrného střediska byl vypraven první vlak v rámci organizovaného odsunu německého obyvatelstva. Z území okresu
Chomutov bylo v roce 1946 v celkem jedenatřiceti transportech (poslední odjel 7. 11. 1946) odsunuto přes třicet sedm tisíc Němců. Kromě nich bylo vypraveno několik transportů, převážně do amerického
okupačního pásma, určených pro více než devět set antifašistů (většinou členů německé sociálně demokratické strany).
Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka
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Výhra potěšila, ale k postupu nepomohla
Pro deváté utkání kvalifikace
o postup na ME si čeští basketbalisté vybrali Chomutov. Jejich výhře
nad Portugalskem 124:116 po prodloužení přihlížela plná městská
sportovní hala.
K udržení naděje na postup potřebovali svěřenci trenéra Michala
Ježdíka zopakovat výhru z palubovky soupeře. Silnou zbraní obou
mužstev byla střelba, Portugalcům
při ní dlouho přálo štěstí. Naopak
Češi už v úvodu druhé čtvrtiny přišli o zraněného Jiřího Zídka, který
měl být největší podkošovou zbraní českého týmu, už tak oslabeného
o Trnku. Vedení se přelévalo na
obě strany, až v úvodu druhé půle
se definitivně přesunulo na stranu
domácích. Na začátku čtvrté čtvrtiny se zdálo, že Portugalci odpadnou, Češi v jednu chvíli vedli o patnáct bodů. O to větším překvapením
bylo, že hosté v závěrečných minutách ztrátu stáhli a dvě a půl vteřiny před koncem hrací doby z trestných hodů vyrovnali. „Přiznám se,
že jsem si myslel, že už to dotáhneme do vítězného konce. Ale Portugalcům se povedly těžké střely
a současně my jsme jim dvěma
chybami věnovali míč, aniž bychom
se dostali ke střelbě,“ uvedl Pavel
Staněk, s třiceti body nejlepší střelec českého družstva.
V prodloužení dokázal český tým
zkoncentrovat síly, snadno se dostal do vedení a další drama už
nepřipustil. Střelecký večer symbolicky zakončil v poslední vteřině
úspěšným trojkovým pokusem hluboko z vlastní poloviny Pavlík.
Česká republika – Portugalsko
124:116 po prodloužení (26:27,
54:52, 78:72, 104:104). Nejvíc bodů
za domácí Staněk 30, Bartoň 20,
Sokolovský 14. Rozhodčí Sczerba
(Polsko), Bodnar (Maďarsko), trestné
hody 41/31 – 39/31, fauly 31 - 30,
trojky 15 – 13, 1 500 diváků.
Těžce vybojované vítězství nakonec českým basketbalistům moc
platné nebylo, šanci na postup jim
jen o několik hodin později sebrali
Slovinci výhrou v Itálii. Český tým
účast v kvalifikaci zakončil o tři
dny později prohrou ve Slovinsku.
(sk)
Klub SK Chomutov NH, čtyřnásobný mistr republiky a čtyřnásobný vítěz Českého poháru v
národní házené žen, provádí nábor do družstva mladších žaček.
Zájemkyně ve věku od devíti do
jedenácti let se mohou hlásit na
trénincích, které v tomto období
probíhají každé úterý od 16.30
do 17.30 hodin v tělocvičně školy v Havlíčkově ulici. Bližší informace podá předseda klubu Daniel Kulhánek na telefonním čísle
607 928 221.

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s.r.o.

Kam v únoru za sportem

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení: každé úterý od 17,30 do 18,30, každou sobotu od 9,30 do 10,30 hod.
8. 2. KLH CV - Hradec Králové
od 17,30 hod.
13. 2. KLH CV - Beroun
od 17,30 hod.
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
8. 2. CHLMF
od 08,00 hod.
Judo - dívky
od 08,00 hod.
9. 2. Florbal - FbC 98 Chomutov
od 08,00 hod.
Neděle s aerobikem, 13.00 - 14.30 Mix aerobic s Robertem Lendlem,
14.30 - 16.00 Step aerobic s Katkou Stanislavovou, Balantes - cvičení
s overbally s Denisou Dolnákovou
15. 2. CHLMF
od 08,00 hod.
Basketbal - muži „A“ - Sokol Hr. Králové
od 16,00 hod.
Volejbal Perštejn - Zlín
od 19,00 hod.
16. 2. Basketbal - muži „A“ - Spartak Rychnov n.K.
od 10,30 hod.
CHLMF
od 13,00 hod.
22. 2. Florbal - FbC 98 Chomutov
od 09,00 hod.
Florbal FbC 95 Kadaň
od 18,00 hod.
Basketbal - dorostenky - Jablonec n.N.
od 11,00 hod.
Box
od 13,00 hod.

Trenér Michal Ježdík (v podřepu) udílí hráčům pokyny při jednom z oddechových časů.

Od nynějška se do Chomutova bude vracet rád
Basketbalový trenér Predrag Beňaček zná Chomutov dobře, vzpomínky na něj však neměl dobré. Na jaře
1999 se marně snažil zachránit v 1.
lize zdejší tým BK ASK. Teď si mínění poopravil, coby asistent Michala
Ježdíka v Chomutově prožil několik
dní zakončených kvalifikační výhrou Česka nad Portugalskem
124:116 po prodloužení.
Jak na své ligové působení v Chomutově s odstupem času vzpomínáte?
„Hrozně mě mrzí, že to skončilo
sestupem. Přišel jsem do Chomutova
na dva měsíce, do mužstva, v němž
byla velmi špatná atmosféra kvůli
věcem, které neměly s basketbalem
nic společného a já jsem je nemohl
ovlivnit k lepšímu. Byli tu hráči, kteří
chtěli za Chomutov hrát a dělali pro
to maximum, s těmi jsem našel společnou řeč. Dodnes mě mrzí, že jsme
se v lize nezachránili, protože jsme
k tomu byli blízko. Vyhráli jsme
v Kroměříži, vyhráli jsme v Pardubicích a měli jsme situaci pod kontro-

lou. Bohužel rozhodly jiné věci, které
měly na mužstvo zhoubný vliv.“
Probíral jste v průběhu soustředění
reprezentace tehdejší situaci s činovníky chomutovského klubu?
„Mluvil jsem o tom se současným
trenérem Pavlem Budínským, tehdy
hráčem, i s manažerem Martinem Řápkem. Shodli jsme se, že se první liga
v Chomutově dala zachránit.“
Jak se vám v Chomutově líbilo
v současnosti, kdy jste zde prožil pět
dní při soustředění reprezentace?
„Nehraje se zde první liga, takže
místní organizátoři nejsou zvyklí
pořádat akce takového rozsahu. Přesto si myslím, že udělali maximum,
ve všem nám vyšli vstříc. Já osobně
jsem rád, že se utkání proti Portugalsku hrálo v Chomutově a jsem
přesvědčen, že by tu reprezentace
měla hrát častěji. Je to blízko Prahy,
blízko letiště, je tu krásná hala, kterou diváci dovedou zaplnit. Pokud
v tomto ohledu budu moci pomoct,
(sk)
rád to udělám.“

Převážně první příčky pro ASK VALZAP
Po období klidu se v těchto týdnech opět naplno roztáčí kolotoč
zápasnických akcí. Závodníci ASK
VALZAP Chomutov se v Teplicích
zúčastnili krajského přeboru kadetů
a mužů, další ve stejném termínu
v Kladně mládežnického turnaje.
Přebor Ústeckého kraje byl postupovou soutěží na nadcházející Mistrovství České republiky v Ostravě,
kam se zápasníci ASK VALZAP zásluhou svých výkonů kvalifikovali
všichni. V soutěži kadetů ve svých
váhových kategoriích zvítězili J. Še-

divý, L. Konvičný, F. Novák a M. Chot,
druzí skončili A. Omarov a M. Chylík, třetí místo obsadil S. Kruml. Prvenství v soutěži mužů vybojovali
R. Hemelík, K. Zalaba, L. Trejbal,
T. Nevole, M. Melka a V. Šťastný,
druhá příčka patří R. Novákovi,
V. Kuklovi a D. Pikrtovi.
Mládežnického turnaje v Kladně
se za ASK VALZAP zúčastnil trojlístek děvčat. Š. Andrlová, N. Sklenková
a M. Zyklová nenašly ve svých kategoriích přemožitelku a obsadily prv(hem)
ní místa.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ - úprava provozní doby v bazénu
Začátek odpolední provozní doby upraven na 14. hodinu, ostatní časy zůstávají nezměněny.

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: HC Baník Most – KLH Chomutov 3:6 (2:0, 0:3, 1:3). Branky: Stoklásek 2, Fanta 2, Krch, Luka.
KLH Chomutov – HC Klášterec n.
O. 2:2 (1:1, 1:1, 0:0). Branky KLH: Stoklásek, Vyžďura.
Dorostenci: HC Pardubice – KLH
Chomutov 6:2 (1:0, 1:0, 4:2). Branky:
Hlinka, Lilloveer.
KLH Chomutov – HC Chemopetrol
Litvínov 4:4 (3:2, 0:0, 1:2). Branky: Lilloveer, Kuzmin, Rindoš, Valjent.
9. třída: KLH Chomutov – HC Slovan Ústí n. L. 12:2 (3:1, 2:0, 7:1). Branky: Šulta 5, Dudek 3, Šlajchrt, Chmelík, Petrovka, Průcha.
HC Baník Most – KLH Chomutov
4:3 (0:1, 0:2, 4:0). Branky: Dudek 2,
Průcha.
KLH Chomutov – HC Kralupy n.
Vlt. 10:2 (2:1, 2:1, 6:0). Branky: M. Fiala 3, Šulta 3, Šlajchrt 2, Průcha, Rabas.
8. třída: KLH Chomutov – HC Slovan Ústí n. L. 8:4 (3:1, 1:0, 4:3). Branky: Hauer 2, Španěl, Bečvář, Janák,
Žilík, Hafenrichter, Kůs.
HC Baník Most – KLH Chomutov
2:7 (0:3, 1:2, 1:2). Branky: Španěl 4,
Kadlec, Semivan, Tesař.
KLH Chomutov – HC Kralupy n.
Vlt. 7:6 (4:3, 3:3, 0:0). Branky: Hauer
Zalyžovat si můžete v Mezihoří, kde jsou obě sjezdovky pokryty technickým sněhem. Lyžařské
středisko se nachází pouhých 13
kilometrů od Chomutova, ve směru hlavní silnice na Blatno, Kalek
a Načetín.
Provoz na obou vlecích je o víkendu od 9.00 do 16.00 hodin,
večerní lyžování při osvětlení je
v pondělí a dále od středy do soboty, vždy od 17.00 do 20.00 hod.

Sportovcům na Chomutovsku vládne žena

Po návratu z Děčína se Milan Doksanský stal nejvýraznější postavou basketbalistů BK ASK Chomutov. Třetí místo v anketě si plně zasloužil.

Staronového vítěze má 8. ročník
ankety
Nejúspěšnější
sportovec
Chomutovska za rok 2002. Po triumfu v roce 1998 usedla na pomyslný
trůn opět národní házenkářka SK
Chomutov NH Radka Češková.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, kterou pořádají Deník Chomutovska a Chomutovská sportovní
unie za podpory města Chomutova,
proběhlo v městském divadle. Pro
poháry si na pódium došli ocenění
v pěti kategoriích. Nejlepším mládežnickým kolektivem se stali volejbaloví kadeti VK Ervěnice, kategorii
mládežnických jednotlivců už potřetí v řadě vyhrál plavec Jakub Havlík
a nejúspěšnějším handicapovaným
sportovcem byla vyhlášena Vlasta
Weishäuplová. Mezi dospělými se
o prvenství v kategorii týmů podělili lední hokejisté KLH Chomutov
a softbalisté SC Beavers VS Chomutov a vítězství v hlavní kategorii
jednotlivců se stalo kořistí Radky
Češkové. Čtyřnásobnou mistryni ČR,
čtyřnásobnou vítězku Českého po-

háru a pětinásobnou nejlepší národní házenkářku republiky úspěch
překvapil. „Vážně jsem to nečekala.
Říkám to sice při každém podobném ocenění, ale je to opravdu tak.
Pro mě je úspěchem být v první
desítce. Moc mě to těší, zvlášť když
si uvědomím, kolik je na Chomutovsku výborných sportovců.“
Dvouhodinový maraton zpestřila
kulturní vystoupení, od popu přes
tanec a gymnastiku až po módní
přehlídku sportovního a spodního
prádla.
Pořadí nejlepších – jednotlivci –
dospělí: 1. Radka Češková (národní
házená SK Chomutov NH), 2. Jan Přibyl (softbal SC Beavers VS Chomutov), 3. Milan Doksanský (basketbal
BK ASK Chomutov), 4. – 5. Michal Jeslínek (lední hokej KLH Chomutov)
a Jiří Štolfa (Spartak Perštejn). Kolektivy dospělí: 1. – 2. lední hokejisté
KLH Chomutov a softbalisté SC Beavers VS Chomutov), 3. – 4. volejbalisté Spartak Perštejn a národní házenkářky SK Chomutov NH. Jednotlivci
– mládež: 1. dorostenec Jakub Havlík (plavání Slávie Chomutov),
2. žák Martin Chocholáč (lední hokej HC Klášterec n. O.), 3. žák David
Hennlich (plavání Slávie Chomutov).
Kolektivy – mládež: 1. volejbaloví kadicapovaný
deti VK Ervěnice. Han
Handicapovaný
sportovec: Vlasta Weishäuplová (atle(sk)
tika SK Olymp Jirkov).

2, Žilík 2, Bečvář, Hafenrichter, Kadlec.
7. třída: KLH Chomutov – HC Česká
Lípa 16:1 (2:0, 6:0, 8:1). Branky: Hafenrichter 6, Švamberg 2, Moucha 2,
Miško 2, Jurec, Cvrk, Dvořák, Kůs.
KLH Chomutov – HC Kralupy n.
Vlt. 8:3 (4:1, 3:1, 1:1). Branky: Žatecký
4, Kůs 2, Dvořák, Vošta.
6. třída: KLH Chomutov – HC Česká
Lípa 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Branky: Kroupa
2, Chlouba 2, Morava.
KLH Chomutov – HC Kralupy n.
Vlt. 11:4 (6:2, 2:1, 3:1). Branky: Chlouba 3, Kroupa 2, Sanko 2, Topolančin
2, Svoboda, Partl.
5. třída: KLH Chomutov – HC Děčín
7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Branky: Partl 4, Taraška 2, Zeman.
KLH Chomutov – HC Teplice 4:5
(1:0, 2:2, 1:3). Branky: Partl 2, Zeman,
M. Ašenbrener.
HC Slovan Ústí n. L. – KLH Chomutov 6:5 (1:1, 2:3, 3:1). Branky: Zeman,
Partl, Žižka, V. Ašenbrener, M. Ašenbrener.
4. třída: KLH Chomutov – HC Děčín
4:9 (třetiny neuvedeny). Branky: Štelcich, Hossner, Mazánek, Dlouhý.
KLH Chomutov – HC Teplice 3:1
(0:0, 2:0, 1:1). Branky: Chrpa 2, Štelcich.
HC Slovan Ústí n. L. – KLH Chomutov 5:6 (3:2, 1:2, 1:2). Branky: Krotký
2, Mazánek 2, Štelcich, Dlouhý.
3. třída: KLH Chomutov A – HC
Chemopetrol Litvínov B 15:3 (3:1, 3:1,
3:1, 6:0). Branky: Svoboda 4, Huňady
4, Hejcman 3, Marschalek, Hána,
Sommer, Němec.
KLH Chomutov A – HC Teplice B
12:1 (třetiny neuvedeny). Branky: Svoboda 3, Huňady 2, Hartman 2, Marschalek, Neuman, Havel, Hána, Rýdl.
HC Chemopetrol Litvínov B – KLH
Chomutov B 13:2 (4:0, 4:0, 3:1, 2:1).
Branky: Hlava 2.
KLH Chomutov B – KLH Chomutov
A 3:17 (0:8, 3:1, 0:3, 0:5). Branky: Selecký, Hlava, Černý – Lehnert 4, Neuman 3, Svoboda 2, Marschalek 2,
Hána 2, Chrpa, Huňady, Přibík, Lecjaks.
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