CHN středa 19. 2. 2003

KULTURA

strana 5

Donutil: Společně se zbavujeme depresí
DIVADLO
•
•
•
•

19. a 20. 2. ČÁRY BÁBY COTKYTLE - pohádka pro ZŠ. Kulturní dům
Zahradní od 10 hodin.
23. 2. O PRINCEZNĚ A POPLETOVI - pohádka pro děti a jejich rodiče.
Kulturní dům Zahradní od 14 hodin.
24. 2. JAKO JEDNA RODINA - komedie v rámci abonentního předplatného. Hrají P. Zedníček, S. Skopal, M. Vladyka a J. Paulová. Městské divadlo od 19 hodin.
27. 2. O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH - pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Městské divadlo od 9.30 hodin.

KONCERTY
•
•
•
•

20. 2. KONCERT HANY ZAGOROVÉ - spoluúčinkují Petr Rezek a skupina
M. Nopa, Kulturní dům Zahradní, od 19 hodin
21. 2. NIC MOC - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
22. 2. ÚLET - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
28. 2. ALBUM - Country saloon U Bizona od 20 hodin.

PLESY
•
•
•
•

21. 2. MATURITNÍ PLES ISŠ ÚDLICE - městské divadlo od 20 hodin.
22. 2. MATURITNÍ PLES ISŠ ENERGETICKÉ - městské divadlo od 20 hodin.
28. 2. MATURITNÍ PLES SOŠS - městské divadlo od 20 hodin.
1. 3. MATURITNÍ PLES SOUKROMÉHO GYMNÁZIA - městské divadlo od
20 hodin.

VÝSTAVY
•
•
•
•
•
•

LADISLAV A LUCIE BARTOŠ - MÉDIUM: FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE. V galerii Špejchar
do 21. 2. (9 - 17 hodin).
SVĚT PODLE ORTELIA - výstava historických map v muzeu na radnici
do 10. 4.
TEODOR BUZU - OBRAZY
OBRAZY. Akvarely, kvaše i oleje malíře z Tábora
v galerii Lurago do 26. 2.
LADISLAV CHABR - VÝSTAVA NA SCHODECH - 12 MĚSÍCŮ - kvaš v SKKS
do 5. 4.
OBCE V OKOLÍ CHOMUTOVA - historie a současnost obcí v muzeu na
radnici do 5. 4.
CHOMUTOV A 5. PROTILETADLOVÝ ODDÍL - výstava v areálu jezuitského gymnázia do 31. 3.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
•

25. 2. KOŤATA A SLUNÍČKA - Hudební vystoupení ZŠ Zahradní ve stacionáři v areálu NsP (14 - 15 hodin).

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
•
•

19. 2. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY - tvůrčí psaní pro všechny
literáty amatéry (17.30 - 19.30).
22. 2. DÍVKA ROKU 2003 - základní kolo postupové soutěže pro dívky
13 - 15 let v Kulturním domě na Zahradní od 15 hodin.

KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
19. a 20. 2. DNES NEUMÍREJ - bondovka VB.
21. a 22. 2. od 17.30 a 20.00 hod. ROAD TO PERDICTION - krimi drama
USA.
23. 2. ROAD TO PERDICTION - krimi drama USA.
24. a 25. 2. POSLEDNÍ LOUPEŽ - thriller USA.
26. a 2 7
7.. 2. SEXY PÁRTY - komedie USA.
28. 2. od 17.30 a 20.00 hod. XXX - akční USA.
1. 3. od 17.30 a 20.00 hod. XXX - akční USA.
2. 3. XXX - akční USA.
3. a 4. 3. PLUTO NASCH - komedie USA.
5. až 8. 3. pouze v 17.30 hod. HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA rodinný USA.
Kino Oko
19.
20.
21. a 22.
23.
24. a 25.
26. a 2 7
7..
28.
1.
2.
3. a 4.
5. a 6.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
2. OSTROV ZTRACENÝCH SNŮ - SPY KIDS 2 - rodinná komedie USA
2. LÁSKA NA GRILU - komedie Německo.
2. od 17.30 a 20.00 - DNES NEUMÍREJ - bondovka VB.
2. DNES NEUMÍREJ - bondovka VB.
2. ROAD TO PERDICTION - krimi drama USA.
2. POSLEDNÍ LOUPEŽ - thriller USA.
2. od 17.30 a 20.00 - PLUTO NASCH - komedie USA.
3. od 17.30 a 20.00 - PLUTO NASCH - komedie USA.
3. PLUTO NASCH - komedie USA.
3. XXX - akční USA.
3. GURU - hudební komedie Francie.

Šanci má každý, kdo projeví umělecké sklony
Literární kavárna Střediska kulturních a knihovnických služeb v Chomutově pořádá pro začínající mladé spisovatele, básníky, hudebníky
a výtvarníky komponované večery. Ti, kteří mají zájem představit se
veřejnosti a být zařazeni do dramaturgického plánu, se mohou hlásit
na telefonních číslech 474 651 250 nebo 602 376 046.

Člen Národního divadla v Praze
Miroslav Donutil je hercem a bavičem žádaným, a tudíž velmi vytíženým. Na začátku února zavítal se
svým novým pořadem Cestou necestou i do Chomutova. Vyprodané
hlediště městského divadla v průběhu více než dvou hodin prodělalo terapii smíchem, rozhovor se ale
nesl v serióznějším duchu.
V Chomutově jste poprvé?
„Před představením jsem se dozvěděl, že ano. Už si to těžko pamatuji, se svými třemi pořady jsem
byl snad už všude, včetně Slovenska, Ameriky a Austrálie.“
Takže je asi zbytečné ptát se, jak
se vám v Chomutově líbí...
„Chomutov se mi líbí. Prohlédl
jsem si ho, když jsme přijížděli,
divadlo jsme totiž chvilku hledali.
Takže jsme se seznámili se zdejšími lidmi, náměstím, radnicí a dalšími atributy města.“
Veřejnost vás zná především jako
baviče. Jste i v civilu veselá kopa?
„V civilu jsem smutná kopa. Ono
se to musí trochu vyvažovat. Mnohdy jsem smutný pro věci, které mě
tíží, tlačí a bolí, jindy jsem zase
veselý z opačných důvodů. Teď je
třeba takové blbé období kvůli počasí. Sluníčko se schovává za mraky, mnozí lidé trpí depresemi. To
mě naštěstí nepotkává. Na všechno
se snažím dívat optimisticky, ale to
sluníčko už bych také rád.“
Máte tedy nějaký recept, jak si
udržet dobrou náladu?
„Mám, ale ne každý ho může používat. Já totiž vyjdu na jeviště a je
mi dobře. To je ohromně krásnej
pocit, když vystupujete v celé republice a všude je vyprodáno. Ještě
cennější ovšem je, že se ti diváci
baví. Tím pádem se bavím i já. Tak
se bavíme společně a zbavujeme se
depresí.“
Do programu jste zařadil i sentimentální písničku Já se vrátím,
v originále Tears in Heaven od Erica Claptona. Rád se dostáváte do
takovéhoto rozpoložení?

Spojením dvou uměleckých profesí vznikla výstava fotografií, která
je v galerii Špejchar k vidění do
tohoto pátku. Jejími autory jsou
fotograf Ladislav Bartoš a vizážistka Lucie Bartoš.
Do výstavní síně nainstalovali
35 fotografií, jejímiž náměty
jsou především ženy. Modelem
pro portréty a akty přitom nestály profesionálky, ale dívky
z ulice. Ty Lucie různě zdobila
a upravovala, následně pomíjivou
krásu Ladislav zachytil fotoaparátem. Součástí výstavy je i pět dětských portrétů, původně stvořených pro kalendář Nadace pro
transplantaci kostní dřeně. Na
snímku oba autoři výstavy.
(sk)

„Je to jediná smutná písnička večera a je vzpomínkou na zesnulého
Frantu Kocourka. Ale hned po ní
následuje gejzír veselí, protože
Franta by smutnou náladu nestrpěl.“
Pro diváky je vaše vystoupení
jedním z vrcholů kulturní sezony.
Co z oblasti kultury naopak v poslední době oslovilo vás?
„Abych pravdu řekl, nemám čas
někam chodit. Momentálně se málokdy dostanu ven i se svým vlastním
představením. Hodně času mi zabírá
práce v Národním divadle, také televize a film. Teď jsem dotočil Nudu
z Brna a mám pocit, že by se mohla
stát kultovním filmem mladých, protože to je třeskutá komedie a krásně
se na ni kouká. Dotáčím film Želary,
kde hraji faráře. Je to příběh z Beskyd z konce války. Čerstvě mám za
sebou premiéru Romea a Julie v Národním divadle, to je moment, který
mě nadchl. Hraji starého Kapuleta,

protože na Romea ani Julii jsem se
nehodil. Za chvilku začnu točit s
Dušanem Kleinem třídílný televizní
film I ve smrti sami, kde hraji rozporuplného človíčka, o němž si divák bude myslet, že je to pěkná svině, ale nakonec se ukáže, že je to
trochu jinak. A pak hned začnu točit
film podle Stevensonova Klubu sebevrahů, jmenuje se to Bankrotář.
To jsou věci, které mě v současném
životě provázejí a které mě budou
trápit, těšit a tak dále. Ale že by se
mi podařilo v poslední době někam
zajít a tam něco pozoruhodného vidět, to bohužel ne. Ale teď se těším,
že půjdu na dva muzikály, Kleopatru a Galilea.“
Takže dosavadní vrcholy letošní
kulturní sezony se vztahují k vaší
práci...
„Ano, vztahují. Je to z toho důvodu, že se snažím jim dát vše pro
to, aby těmi vrcholy byly.“
(text a foto: sk)

DDM nabízí aktivně
strávené prázdniny
Dům dětí a mládeže v Chomutově pořádá v termínu od 8. do 15.
března Lyžovačku v Josefově Dole.
Jarní prázdniny tak mohou děti
prožít lyžováním a výšlapy v Jizerských horách pod lyžařským a pedagogickým dohledem. Postaráno o
ně bude i v dalších ohledech, pobyt
s plnou penzí stojí 2 600 korun
pro děti do patnácti let, pro starší
je poukaz o sto korun dražší. Informace a přihlášky na telefonech 474
(sk)
628 535 nebo 474 624 034.

Popáté na šibřinky
TJ Sokol Chomutov pořádá v sobotu 22. února ve velkém sále sokolovny šibřinky. Letošní pátý ročník proběhne pod heslem Jak se
komu líbí, takže účastníci mohou
mít masky v jakékoliv podobě. Program zahájí mažoretky v 19 hodin,
v průběhu celého večera bude
k tanci hrát hudba Severočeských
dolů řízená kapelníkem Zástavou.
Vstupné je 80 korun, masky zaplatí
(hz)
o dvacet korun méně.

Další pohled do historie obcí Chomutovska
S historií i současností šestnácti
obcí nebo jejich částí v nejbližším okolí Chomutova seznamuje
až do 5. dubna výstava v oblastním muzeu na radnici na náměstí
1. máje. I tento čtrnáctý díl cyklu
Obce Chomutovska připravila historička Zdena Binterová.
Předmětem jejího zájmu se tentokrát staly Škrle, Bílence, Voděrady,
Droužkovice, Černovice, Hrušovany, Vysočany, Lažany, Nezabylice,
Hořenec, Spořice, Pesvice, Údlice,
Přečáply, Všestudy a Všehrdy. Návštěvníci mohou zhlédnout dobové i současné fotografie, plánky,
mapky, ale i horniny z daných lokalit a sošky. V tomto ohledu je
nejcennější takzvaná Údlická madona.
(sk)

25. 2. 1663
Rektor chomutovské jezuitské koleje Georg Helmreich uzavřel se stavitelem Carlem Luragem smlouvu o postavení kostela sv. Ignáce
a části koleje. Stavební práce započaly hned následující měsíc a 3. 5.
byl položen základní kámen.
27. 2. 1714
Prudká vichřice poškodila v Chomutově kromě domů také městskou
věž a ohnula nosnou tyč, na které byla nasazena makovice a orel.
4. 3. 1849
V Chomutově se uskutečnila první evangelická bohoslužba po vydání
tolerančního patentu Josefa II. (a vlastně také i po pobělohorském
potlačení protestantů).
23. 2. 1917
Několik stovek osob demonstrovalo na chomutovském náměstí proti
nedostatku brambor. Demonstrace přerostla v nepokoje, při kterých
byla na několika domech rozbita okna.
22. 2. 1948
V největších průmyslových provozech Chomutova - válcovnách, Poldině huti a železničních opravnách - vznikly z iniciativy KSČ ozbrojené jednotky Lidových milicí.
20. 2. 1949
Zahájen provoz nekrytého zimního stadionu s umělým ledem, postaveného podle projektu architekta J. Syky. Zastřešení bylo dokončeno
na konci padesátých let.
27. 2. 1969
Při představení „Stript revue Noc a den“ byl v městském divadle
předveden první veřejný striptýz v Chomutově. Představení bylo přístupné pouze od 18 let a mělo reprízu následující den.
3. 3. 1991
Sčítání lidu v Chomutově zjistilo zatím největší počet obyvatel 52 191. Počet bytů v panelových domech na sídlištích, které byly nově
postaveny v letech 1970 až 90, dosáhl výše necelých jedenácti tisíc.
(Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)
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Přípravu komplikovala zranění
Kuriózně ještě v únoru nastoupí
fotbalisté FK Chomutov k prvnímu
„jarnímu“ utkání 2. ligy. K tomu, aby
co nejúspěšněji zvládli boj o udržení, jim sloužila zimní příprava.
Ta neproběhla úplně podle představ vedení klubu, komplikovala ji
zranění hráčů. Z tohoto důvodu
různě dlouhou dobu chyběli Budka,
Harvatovič, Doksanský, Džuban, Benát, Maděra, Sedlák, drobné potíže
sužovaly i Filingera a Choduru.
„V lednu jednu chvíli trénovalo jen
dvanáct hráčů, to bylo v době, kdy
ještě nebyly vyřízeny některé příchody,“ zdůraznil trenér Džimis
Bekakis.
Přípravu mužstvo absolvovalo
na kvalitních umělých trávnících
v Teplicích a Ústí nad Labem, teprve v závěru období se přesunulo
na domácí stadion a hřiště v Údlicích. Předposlední týden v lednu
prožilo na soustředění v Třeboni.
Pohyb v kádru probíhal tradičně
zejména po ose Chomutov - Teplice. „Sigmundovi a Rilkemu bylo
ukončeno hostování, naopak Štyvarovi bylo prodlouženo a Poláčkovi
obnoveno. Z teplického béčka
navíc přišli Dragoun a Hruška,
z Braňan se vrátil Maděra. Sedlák
odešel do Ústí,“ shrnul změny sekretář a vedoucí mužstva František
Kroupa. Dále připomněl, že během
přestávky se v týmu objevili i Nigerijec Vernatius Emeka a Pěnkava
z Teplic B, ale ani jeden z nich pro
mužstvo nebyl přínosem. Formu
chomutovského týmu otestovalo

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s.r.o.

Kam v únoru za sportem

ZIMNÍ STADION

Veřejné bruslení: každé úterý 17.30 až 18.30, každou sobotu 9.30 až 10.30 hodin.
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

22. 2. Florbal - FbC 98 Chomutov
8.30
Florbal - FbC 95 Kadaň
20.00
Basketbal - dorost. BK ASK Chomutov - Jablonec n. N.
23. 2. turnaj Severočeských dolů
8.00
Florbal - FbC 95 Kadaň - AGC Praha
16.30
Basketbal - dorost. BK ASK Chomutov - Jablonec n. N.
Pravidelná cvičení
pondělí
9.00 - 10.00 senioři (cvič. A. Dohnalová),
16.00 - 17.00 aerobic děti (cvič. D. Dolnáková),
19.00 - 20.00 P-class (K. Stanislavová),
20.00 - 21.00 aerobic (cvič. K. Chytrová).
úterý
19.00 - 20.00 balantes over-ball (cvič. D. Dolnáková),
20.00 - 21.00 kalanetika (cvič. J. Nováková).
středa
19.00 - 20.00 step-aerobic (cvič. K. Stanislavová).
čtvrtek
9.00 - 10.00 senioři (cvič. A. Dohnalová),
16.00 - 17.00 aerobic děti (cvič. D. Dolnáková),
19.00 - 20.00 aerobic (cvič. K. Stanislavová),
20.00 - 21.00 kalanetika (cvič. J. Nováková).

Potvrdili příslušnost k české špičce
Do bojů o záchranu mužstvo povedou D. Bekakis (vpředu) a F. Kroupa.
třináct zápasů, buď turnajových
nebo přátelských. „Doufám, že
jsme se připravili dobře. Naším
jednoznačným cílem je záchrana
ve druhé lize, pokud by to šlo
dobře, rádi bychom se posunuli ke
středu tabulky. Odstup od soupeřů

Rozpis domácích utkání FK Chomutov

před námi je minimální. Důležitý
bude začátek a právě ten bude
vzhledem k rozlosování těžký,“
uvedl Džimis Bekakis. Prvním soupeřem FK Chomutov bude příští
pátek od 14 hodin FC Viktoria Pl(sk)
zeň.

Zápasníci ASK VALZAP Chomutov
úspěšně absolvovali Mistrovství České republiky v zápase řeckořímském
mužů a kadetů v Ostravě. Do Čapkovy haly se přitom sjela absolutní tuzemská špička.
V kategorii kadetů na nejvyšší
stupeň vystoupili ve váze do 69 kg
Artur Omarov, ve váze do 76 kg
Luděk Konvičný a do 85 kg Filip
Novák, všichni se tak stali mistry
republiky. Druzí skončili ve váze
do 69 kg Jan Šedivý a v nejtěžší
váze do 100 kg Vítězslav Vaňous.

Červenožlutý dres obléká, ale ne v zámoří

16. kolo pátek 28. 2. ve 14.30 FK Chomutov - FC Viktoria Plzeň
18. kolo pátek 14. 3. v 15.00
FK Chomutov - FK Mladá Boleslav
21. kolo pátek 4. 4. v 16.30
FK Chomutov - FC GROUP Dolní Kounice
4. kolo Poháru ČMFS, středa 9. 4. v 16.30 FK Chom. - FK Viktorie Žižkov
23. kolo pátek 18. 4. v 16.30
FK Chomutov - AC Sparta Praha B
25. kolo pátek 2. 5. v 16.30
FK Chomutov - FK AS Pardubice
27. kolo pátek 16. 5. v 16.30
FK Chomutov - FC MUS Most
29. kolo sobota 31. 5. v 17.00 FK Chomutov - FC Vysočina Jihlava

Zeman, Partl, Schindler, Žižka. Brankář Maštalířský.
HC Děčín - KLH Chomutov 2:8
(1:4, 1:3, 0:1). Branky: Žižka 3,
M. Ašenbrener 2, Pikl, Zeman, Gregor. Brankář Maštalířský.
4. třída: KLH Chomutov - HC Slovan Louny 7:5 (2:2, 1:2, 4:1). Branky:
Štelcich 2, Mazánek, Krotký, Dlouhý,
Hossner, Chrpa. Brankář Matoušek.
HC Děčín - KLH Chomutov 5:1
(1:0, 1:0, 3:1). Branka: Krotký. Brankář Matoušek.
3. třída: KLH Chomutov B - HC
Chemopetrol Litvínov B 1:4 (0:1, 0:1,
1:1, 0:1). Branka: Novotný. Brankář
Dorinský.
HC Chemopetrol Litvínov B - KLH
Chomutov A 6:19 (2:6, 1:5, 2:6, 1:2).
Branky: Chrpa 5, Lehnert 4, Hána 3,
Huňady 2, Svoboda 2, Hejcman 2,
Hartman. Brankář Jiroušek.
KLH Chomutov B - HC Teplice B
8:3 (3:0, 1:0, 2:3, 2:0). Branky: Hlava
3, Fuchs, Přibík, Marschalek, Burda,
Černý. Brankář Dorinský.

Odchovanec chomutovského ledního hokeje a mistr světa do 20 let z roku
2000 David Hájek byl blízko zajímavému kontraktu. Možná jen smůla
v podobě zranění zapříčinila, že v současné době místo červenožlutého dresu
Calgary Flames obléká stejnou barevnou kombinaci v Hradci Králové.
Dvaadvacetiletý obránce Kladna v létě dostal od několikanásobného vítěze
Stanleyova poháru pozvánku do kempu. „Vedení klubu jsem zaujal, líbil se
jim trénink i testy. Vypadalo to dobře, ale těsně před sérií přípravných zápasů jsem si vyhodil skloubení klíční kosti a místo na led jsem musel na operaci,“ řekl k osudovým okamžikům David Hájek. Dva a půl měsíce byl mimo
hru a do dobře rozjetého kladenského rychlíku naskočit nedokázal, starty
sbíral po minutách. Vedoucí klub 1. ligy ho proto na rozehrání poslal hostovat do Hradce Králové, který ve stejné soutěži bojuje o záchranu. „Chtěl jsem
hrát někde blíž, nejraději v Chomutově. Ale řekli mi, ať na to zapomenu, že
nebudou posilovat případné soupeře v play off,“ popsal způsob, jakým se
v hradeckém dresu překvapivě objevil v Chomutově. „V Hradci jsem pořád na
ledě, takže v tomhle ohledu jsem spokojený. Jenom doufám, že mi Kanaďané
dají v létě ještě jednu šanci.“
(sk)

Softbaloví bažanti se těší na první jaro
Softbalové třídy na 12. ZŠ v ulici
akademika Heyrovského uzavřely
první pololetí činnosti. Po tak krátké době je obtížné dělat nějaké závěry, přesto se zdá, že jeden z nejúspěšnějších sportů v Chomutově
má o pokračovatele postaráno.
Do dvou tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením
na softbal, jak se správně nazývají,
nastoupilo v září 26 páťáků a 27
šesťáků, z toho 15 dívek. Většina
jako úplní nováčkové. „Zatím se naučili pravidla a základní dovednosti, teď procvičujeme jednodušší

V soutěži mužů si ASK VALZAP odvezl dvě medaile, obě stříbrné. Zasloužili se o ně ve váze do 60 kg
Radek Hemelík a ve váze do 120 kg
Zdeněk Kocman. Třetí místo ještě vybojoval Luděk Burian z Olympu Praha
ve váze do 60 kg. Ten již nějaký čas
trénuje v Chomutově, ale do šampionátu nebyl vyřešen jeho přestup.
Cenné zkušenosti získali junioři
startující již za muže. Čtvrté místo
obsadili Lukáš Trejbal ve váze do
74 kg a Vladimír Šťastný ve váze do
(hem)
96 kg.

Hokejový klub KLH Chomutov
pořádá nábor do základny.
Vítáni jsou chlapci ve věku 3 až
8 let, které rodiče mohou přihlásit
na trénincích přípravky v sobotu,
neděli a pondělí, přesný čas je
uveden ve vitríně u vchodu na
zimní stadion.
Informace podá též trenér Zdeněk Žižka na tel. čísle 474 628 316.

Dorostenci se pomalu
smiřují se sestupem

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: KLH Chomutov - HC Tábor 8:2 (1:1, 4:1, 3:0). Branky: Lenkvik 2, Stoklásek 2, Vyžďura 2,
Chvátal, Fanta. Brankář Vrba.
HC Slovan Ústí n. L. - KLH Chomutov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Brankář
Vrba.
KLH Chomutov - HC Praha 3:1
(2:1, 1:0, 0:0). Branky: Řepík, Jánský,
Stoklásek. Brankář Vrba.
KLH Chomutov - KLH Jindřichův
Hradec 8:2 (2:0, 1:1, 5:1). Branky:
Šmolík 2, Stoklásek 2, Jánský, Fanta,
Mezera, Hauner. Brankář Vrba.
9. třída: KLH Chomutov - HC
Energie Karlovy Vary 7:4 (2:0, 3:3,
2:1). Branky: Šulta 2, M. Fiala, Šlajchrt, Chmelík, Žatecký, Petrovka.
Brankář Petrásek.
SK Kadaň - KLH Chomutov 4:4
(1:1, 2:2, 1:1). Branky: Žatecký 2,
Rabas, Petrovka. Brankář Petrásek.
8. třída: KLH Chomutov - HC
Energie Karlovy Vary 11:2 (2:0, 6:1,
3:1). Branky: Kadlec 3, Hauer 2, Bečvář 2, Žilík 2, Španěl, Semivan.
Brankář Gallo.
SK Kadaň - KLH Chomutov 1:4
(1:1, 0:2, 0:1). Branky: Hauer, Kadlec,
Žilík, Bečvář. Brankář Novák.
7. třída: HC Děčín - KLH Chomutov 5:9 (0:4, 3:2, 2:3). Branky: Moucha 4, Švamberg 2, Cvrk, Brand,
Mašek. Brankář Kaššák.
HC Slovan Ústí n. L.- KLH Chomutov 9:3 (4:2, 2:1, 3:0). Branky: Kůs,
Cvrk, Moucha. Brankář Kaššák.
6. třída: HC Děčín - KLH Chomutov 1:28 (0:11, 1:10, 0:7). Branky:
Kroupa 9(!), Chlouba 7, Zajak 3, Havel 3, Partl 2, Morava 2, Páv, Kämpf.
Brankář Grus.
HC Slovan Ústí n. L.- KLH Chomutov 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Branky: Chlouba 2, Kroupa. Brankář Syrovátka.
5. třída: KLH Chomutov - HC Slovan Louny 4:6 (2:1, 0:3, 2:2). Branky:

- 19.30 hod.
- 22.00 hod.
11.00 hod.
- 16.00 hod.
- 19.30 hod.
9.30 hod.

herní situace. V zimě musí výuka
probíhat v tělocvičně, což je pro
některé z nich nezáživné. Všichni
se těší, až se začne hrát venku,“
uvedl trenér Jan Vlček. V rámci klasické, ale rozšířené tělesné výchovy
procházejí děti základní sportovní
průpravou a při odpoledních trénincích se mohou plně věnovat
softbalu. „Většina se celkem adaptovala, i když pro některé děti i rodiče je nová situace hodně náročná.
Ale s tím se musí vypořádat každý,
kdo chce dokázat něco navíc,“ zdůraznil Miloš Zelenka, ředitel školy,

která je tímto zaměřením jediná v
celém kraji. „Dáváme našim žákům
šanci dostihnout své vzory. Chomutovští Bobři jezdí se softbalem
úspěšně po světě, což je v místním
sportu věc ojedinělá,“ připomněl
M. Zelenka úspěšnost softbalistů SC
Beavers VS. Právě trenér žáků Jan
Vlček patří mezi nejzkušenější a
nejlepší chomutovské hráče, ve své
sbírce má dva tituly mistra Evropy,
tři tituly mistra republiky a dvě vítězství v Poháru mistrů evropských
zemí. „Chceme samozřejmě zájem
mládeže o softbal rozvíjet, aby se
nestalo, že my starší odejdeme bez
náhrady. Teď je těžko odhadovat,
kolik dětí u softbalu zůstane, ale
kdyby se mu i v dospělosti věnovalo čtyři nebo pět hráčů z každé třídy, bylo by to fajn,“ dodal J. Vlček.
Aby byla zachována kontinuita vývoje, hodlá škola v příštím školním
roce pro všechny zájemce o softbal
(sk)
otevřít další 5. ročník.

Pár kol před koncem dorostenecké
extraligy se v otázce sestupu zdá být
všechno jasné. Černého Petra pevně
drží mladí hokejisté KLH Chomutov,
předstižení předposlední Plzně je teorií z oblasti sci-fi.
Přitom samotná soutěž ukazuje, že
Chomutov výrazně horší než ostatní
celky ze skupiny o udržení není. „Sehráli jsme řadu vyrovnaných zápasů,
mnohdy jsme prohráli o gól. Teď je
pozdě bycha honit, situaci jsme zaspali na začátku sezony,“ je si vědom trenér Jaroslav Hejcman. Přívlastkem extraligový se nováček
bude moci pyšnit zřejmě už jen do
8. března, kdy soutěž končí. „Pokusíme se ligu důstojně dohrát a s výhledem na další sezony do kádru
zapracovat mladší ročníky,“ přehod(sk)
nocuje cíle Jaroslav Hejcman.
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