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Porota měla tentokrát těžkou úlohu
DIVADLO
• 16. 3. HROMDARDA - pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům Zahradní od
14 hodin.
• 19. 3. POSLEDNÍ LÉTO - hra ze života Sáry Bernhardtové, hrají Marta Vančurová
a Vlastimil Harapes. Městské divadlo od 19 hodin.
KONCERTY
• 7. 3. FOLKOVÝ KLUB - zahraje Strašlivá podívaná (Plzeň) a Lidee noire. Kinosál
v PZOO od 19 hodin.
• 18. 3. EVA URBANOVÁ - ve skladbách barokní a klasické hudby, doprovází Festivalový
orchestr Petra Macka, řídí František Vajnar. Městské divadlo od 19 hodin.
PLESY A ZÁBAVY
• 7. 3. PLES JUSTICE
JUSTICE. Kulturní dům Zahradní od 20 hodin.
• 14. 3. REPREZENTAČNÍ PLES POSÁDKY CHOMUTOV
CHOMUTOV. Městské divadlo od 20 hodin.
• 15. 3. PLES RŮŽÍ
RŮŽÍ. Městské divadlo od 20 hodin.
• 19. 3. JOSEFSKÁ ZÁBAVA s Českou muzikou. Kulturní dům Zahradní od 17 hodin.
VÝSTAVY
• SVĚT PODLE ORTELIA - výstava historických map v muzeu na radnici do 10. 4.
• 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.
• XÉNIA HOFFMEISTEROVÁ - obrazy, grafika, kresba, plastiky v galerii Špejchar do 14. 3.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 7. 3. CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo pro soutěžící kategorie D. ZŠ Školní
v Klášterci nad Ohří od 8.30 hodin.
• 10. 3. VÝLET AUTOBUSEM A PĚŠKY - poznávací výlet na trase Chomutov - Radenov
- Blatno - Bečov - Chomutov. Sraz v DDM v 8.00, návrat tamtéž v 15.00 hodin.
• 11. 3. TURNAJ V PEXESU - pro děti, startovné 5 korun. DDM v 10.00 hodin.
• 11. 3. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - pro všechny zájemce, startovné 10 korun.
DDM v 10.00 hodin.
• 12. 3. PUZZLE CUP - soutěž ve skládání, startovné 5 korun. DDM v 10.00 hodin.
• 12. 3. CELODENNÍ VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ - prohlídka města, návštěva vřídla, výstup na Dianu a Jelení skok. Sraz v 7.45 hodin na hlavním vlakovém nádraží.
• 13. 3. TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE - startovné 5 korun. DDM v 10.00 hodin.
• 13. 3. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - pro všechny zájemce, startovné 10 korun.
DDM v 13.00 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
5. 8. 3. pouze v 17.30 hod. HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA - rodinný USA.
9. - 11. 3. MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD - film Francie
12. - 13. 3. DĚVČÁTKO - film ČR.
14. - 16. 3. pouze v 17.30 hod. PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE - dobrodružný USA.
17. - 18. 3. GURU - hudební komedie Velká Británie.
19. - 20. 3. ÚTĚK DO BUDÍNA - drama ČR, SR, Maďarsko.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
7. 8. 3. od 17.30 a 20.00 hod. MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD - film Francie.
9. - 12. 3. pouze v 17.30 hod. PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE - dobrodružný USA.
13. 3. MUŽ BEZ MINULOSTI - příběh Německo, Francie, Finsko.
14. - 15. 3. od 17.30 a 20.00 hod. DĚVČÁTKO - film ČR.
16. 3. DĚVČÁTKO - film ČR.
17. - 20. 3. pouze v 17.30 hod. PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE - dobrodružný USA.

Prokazovali znalost evropské
kultury od baroka po secesi
Za účasti 42 soutěžících z 24 škol
Chomutovska proběhlo v Domě dětí
a mládeže v Chomutově okresní
kolo dějepisné olympiády. I v jejím
32. ročníku byl tedy zájem o soutěž
potěšitelný.
Žáci 8. a 9. tříd základních škol
a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří už předtím vítězně prošli školními koly,
museli během hodiny vyplnit test,
který byl zaměřen na evropskou
kulturu od baroka po secesi. „Soutěžící se musejí historií zabývat,
většinu požadovaných vědomostí
se při běžném vyučování nedozví,“ komentovala značnou obtížnost testu vedoucí oddělení Zdeňka Padyšáková, které měla v DDM
soutěž na starost.
Nejkomplexnější znalosti prokázali Jan Chabr (8. ZŠ Chomutov) na

prvním místě, Zdeněk Farana (3. ZŠ
Chomutov) na druhém a Pavel Borkovec (1. ZŠ Klášterec n. O.) na třetím. Všichni postupují do krajského
kola, které proběhne 8. dubna
(sk)
v Ústí nad Labem.

Koncert k výročí T. G. Masaryka
Ve čtvrtek 6. března, v předvečer narozenin T. G. Masaryka se
v Základní umělecké škole v Chomutově, která je nositelkou jména prvního českého prezidenta,
koná pořad s názvem Střípky
z osobního a rodinného života
T. G. M. Náplní večera bude mluvené slovo, zpěv a hudba, vše
v podání učitelů a žáků školy. Začátek vystoupení je v 17.30 hodin
(šv)
v koncertním sále ZUŠ.

Z nebývale vyrovnaného startovního pole musela porota určit vítězku
okresního kola soutěže Dívka 2003.
Nakonec prvenství přiřkla Veronice
Daňkové, druhá skončila Radka Vopatová a třetí místo obsadila Tereza
Kvasnovská, která současně od publika získala titul Miss sympatie. Šerpou Miss Deníku Chomutovska byla
dekorována Sandra Kopřivová, Miss
sponzor byla vyhlášena Nikola Strohwasserová.
V Kulturním domě na Zahradní
bojovalo o nejlepší umístění a postup do semifinále jedenáct dívek
ve věku třináct až patnáct let. Odbornou porotu se snažily získat na
svou stranu nejen fyzickou krásou,
ale i dovednostmi a vědomostmi,
které dokazovaly v několika disciplínách. Ještě před zahájením veřejného programu prošly testem
všeobecných znalostí a testem
zručnosti, spočívajícím v balení
dárků. Na pódiu před zraky zaplněného sálu pak absolvovaly představovací pohovor s moderátorem,
skupinové cvičení aerobiku, volnou
disciplínu, rej čarodějnic ve vlastnoručně připravených kostýmech
a módní přehlídku v džínových
modelech. „Kladla jsem dívkám na
srdce, aby ze sebe nedělaly starší.
Myslím, že se to povedlo, všechny
působily jako slečny a rozvíjející

Čekání vykoupené
spoustou novinek
Dětské oddělení v knihovně Střediska kulturních a knihovnických
služeb v Chomutově opět vítá čtenáře. Bezmála tři měsíce byly jeho
dveře uzavřeny z důvodů předělávání podlah, které přišlo na zhruba
720 tisíc korun.
Nyní už je oddělení v provozu,
a to ve všední dny kromě úterý od
12 do 17 hodin a v sobotu od 9 do
12 hodin, pro školy ve všední dny
i dopoledne. „Během toho čtvrtroku
jsme knihy nakupovali, takže je tu
spousta novinek, k dispozici je
i nově vybavená besední místnost“
láká malé čtenáře ředitelka knihov(sk)
ny Marie Laurinová.

Z krajského kola
přivezl prvenství
Zástupci Chomutovska zazářili
na krajském kole soutěže v německém jazyce v Litoměřicích. V konkurenci soupeřů z ostatních okresů
Ústeckého kraje obsadily Nikola
Průšová z 2. ZŠ Jirkov v kategorii
2 A (8. - 9. ročník ZŠ) a Irena Havránková z 1. ZŠ Klášterec n. O.
v kategorii 2 B (8. - 9. ročník jazykových škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) druhé místo. Ještě lepší byl Petr Průša
z Gymnázia v Chomutově, který kategorii 3 (1. - 3. ročník středních
škol) vyhrál a zajistil si tak postup
(sk)
do celostátního kola.

Zagorová s Rezkem vykouzlili pohodovou atmosféru
Až nečekaně velkou odezvu měl
chomutovský koncert Hany Zagorové, Petra Rezka a doprovodné skupiny M. Nopa. Všechny vstupenky
byly rozebrány, v hledišti Kulturního domu na Zahradní se sešlo 450
příznivců populární hudby.
Koncert samotný se vyznačoval
pozitivní a pohodovou atmosférou.
První hodinka patřila Petru Rezkovi,
který zahrál snad všechny hity ze
svého nejlepšího tvůrčího období,
například Prší krásně, Přátelství,
Kino Gloria. I když se jedná o písně
hodně „vousaté“, věkově rozmanité
publikum chytly. Hana Zagorová
uvedla své vystoupení, které bylo
průřezem její 35leté kariéry, slovy:
„Když jsem do jela do Chomutova,
přemýšlela jsem, o čem vám budu
zpívat. Pak jsem na to přišla - budu
vám zpívat o lásce.“ A toho se po
celou dobu držela, důkazem budiž
namátkou uvedené písně Biograf
Láska, Maluj zase obrázky nebo Málokdo ví, či v duetu s Rezkem zpívané Ta pusa je tvá a Duhová víla.
Závěrečné ovace byly nadšené,
neutišil je ani přídavek. Hana Zagorová si z pódia odnesla plnou ná-

Hana Zagorová i Petr Rezek (na vloženém snímku) publikum nadchli.
ruč květin, sama pak v odpovědi na
otázku, jak se jí zpívalo na malém
městě, ocenila i chomutovské diváky: „Zpívalo se mi skvěle, chomu-

tovské publikum bylo jedno z nejlepších v poslední době. Výborně
spolupracovalo a bezprostředně re(text a foto: sk)
agovalo.“

Při reji čarodějnic popřely některé účastnice svůj půvab dokonale.
se poupata. A porota to ocenila,“
řekla Jana Petriláková, vedoucí programového oddělení Domu dětí
a mládeže v Chomutově, který spolu se Správou kulturních zařízení
soutěž pořádal. Volné chvíle mezi
jednotlivými disciplínami vyplnila
svými vystoupeními Taneční škola
Stardance. Protože tanec jako svou
silnou zbraň zvolila ve volné disciplíně i většina ze soutěžících, bylo
okresní kolo ve znamení ladného
pohybu při hudbě.
„Nepamatuji si, že by někdy porota měla tak těžkou úlohu jako letos.
Všechny dívky byly krásné, žádná
se nedopustila kiksu, všechny byly
shodou okolností na vysoké úrovni
co se pohybu týče. Proto bylo celé
startovní pole vyrovnané, mezi jednotlivými dívkami byly minimální
rozdíly,“ dodala Jana Petriláková.
Děvčata na medailových postech
postoupila do semifinálového kola,
které se o víkendu 12. až 13. dubna
uskuteční opět v Chomutově. Celo-

Sandra Kopřivová se nejvíc líbila
redaktorům Deníku Chomutovska
státní finále pak proběhne v květnu
(text a foto: sk)
v Ostravě.

9. 3. 1321
Král Jan Lucemburský znovu potvrdil, že týdenní trh v Mostě má být
v pondělí a v Chomutově v úterý. Z použitého terminologického označení oppidum Comatow vyplývá, že v té době se na Chomutov ještě nepohlíželo jako na město.
15. 3. 1421
Husité oblehli Chomutov a pokusili se jej dobýt, ale obráncům se podařilo útok odrazit. Úspěšný byl až útok provedený následujícího dne.
Husité pronikli do města, zpustošili jej a „pobili a spálili mnoho panošů, kněží, měšťanů a řemeslníků; všeobecně se říká, že jich tu zahynulo
dva tisíce čtyři sta.“
10. 3. 1622
Albrecht z Valdštejna oznámil městské radě, že v Chomutově budou na
osm, nejvýš deset dnů ubytováni bavorští vojáci plukovníka Gabriela
Pechmana. Žádost, aby pluk nebyl poslán do Chomutova, protože „by
bylo velmi nesnadno ubytovat a zásobovat pluk v síle 3 000 mužů
v městě tak nevýstavném a již dost těžce zkoušeném“, Valdštejn zamítl.
Většina pluku opustila Chomutov v červnu, zbytek až v srpnu.
Březen 1758
Za sedmileté války obsadilo Chomutov poprvé pruské vojsko. Během
této války zažilo město přes dvacet nájezdů, vpádů a přechodných pobytů nepřátelského vojska, někdy spojených s drancováním. Náklady na
vydržování vojsk, kontribuce a výpalné stály město 95 tisíc zlatých.
Dalších 25 tisíc zlatých bylo nuceno zaplatit rakouskému státu na daních a poplatcích.
6. 3. 1920
V městském divadle se uskutečnila pravděpodobně první veřejná módní
přehlídka v Chomutově, na které pět modelek předvedlo zhruba padesát kostýmů. Přehlídku zhlédlo na tisíc návštěvníků.
12. 3. 1926
Otevřena byla česká veřejná knihovna, jejíž fond tehdy tvořilo 67 knížek. V Horní Vsi byla česká knihovna otevřena o rok později.
5. 3. 1939
První společné shromáždění (apel) asi 1 400 členů Hitlerjugend z Chomutova a okolí. Současně se konalo instruktážní cvičení Říšského svazu
protiletecké ochrany. Hlavní roli při něm sehrála skupina členek Svazu
německých dívek, která procházela městem v ochranných přilbách
a s nasazenými plynovými maskami.
14. - 15. 3. 1939
Při sněhové vánici došlo v kopci nad chomutovskou vodárnou k několika těžkým dopravním nehodám vojenských vozidel, které přijížděly
z Německa, aby obsadily zbytek Čech. Vytvoření protektorátu Čecha
a Morava oslavily nacistické organizace v Chomutově shromážděním
v městském divadle.
7. 3. 1949
Vznikla zakládající listina Komunálního podniku města Chomutova, tvořeného sektory: stavební kombinát, bytový, hotelový a restaurační, zahradnictví, rekreační podniky (Kamencové jezero a zimní stadion), pohřební služba, autodílny a doprava, vodárna.
18. 3. 1957
V Libušíně u Kladna byl zatčen Václav Mrázek, usvědčený později ze
sedmi vražd, z nichž čtyři spáchal v okolí Chomutova, a z více než sta
dalších trestných činů. Ještě téhož roku byl v Praze odsouzen k smrti
(Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)
a popraven.
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Úspěšně reprezentovaly oba výběry
Dobré jméno Chomutovu a českému hokeji udělaly výběry hráčů do
12 a 14 let na obřích mezinárodních
turnajích v Kanadě, které jsou považovány za neoficiální mistrovství světa těchto mládežnických kategorií.
Oba týmy pod hlavičkou SK Chomutov dosáhly významných úspěchů,
v nejprestižnější skupině AAA Internacional se výběr mladších prodral
až do semifinále a výběr starších dokonce obhájil loňské prvenství.
Turnaj dvanáctek pod názvem
Atom probíhal v sousedství Quebecu,
ve městě Lévy. Tým SK Chomutov
tam sehrál sedm zápasů, dva přátelské a pět turnajových. Do družstva se
nevešel žádný z hráčů KLH, a tak
Chomutov zastupovala pouze trenérská dvojice Daniel Mašek - Josef Rindoš. První z nich k účasti řekl: „Hráči
si čichli k obrovské atmosféře, s níž
se dosud nesetkali. Hokejové myšlení,
bruslení, technika, to vše byly naše
přednosti, ale o patro níž jsme byli
v bojovnosti. Myslím, že to odráží
skutečnost v celém českém hokeji.“
Výsledky SK Chomutov do 12 let přátelsky: Chomutov - Bellechosse
Kanada (výběr o 1 až 2 roky starší)
4:5, Chomutov - hokejová škola Quebec 15:6; turnajově: Chomutov - Toronto Marlboro (pozdější vítěz) 1:10
(1:3, 0:3, 0:4), Chomutov - Kitchener
Rangers 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), Chomutov Pte-Lévy Éclaireurs 8:0 (3:0, 4:0, 1:0),
čtvrtfinále Chomutov - Markham Waxers 3:3 (2:0, 1:2, 0:1), sam. nájezdy
3:1, semifinále Chomutov - Toronto
Marlboro 3:5 (1:1, 1:4, 1:0).
Turnaj PEE-WEE čtrnáctiletých hokejistů proběhl v Quebecu a tradičně
se ho zúčastnilo více než sto družstev z celého světa. Český výběr pod

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s.r.o.

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení - sobota 8. 3. od 9.30 do 10.30, pondělí 10. 3. od 14.30 do 15.30,
úterý 11. 3. od 17.30 do 18.30, středa 12. 3. od 14.30 do 15.30, pátek 14. 3. od 14.30
do 15.30, sobota 15. 3. od 9.30 do 10.30, úterý 18. 3. od 17.30 do 18.30 hodin.
13. 3. turnaj hokejových 3. tříd
7.00 - 19.00
16. 3. Memoriál Vladislava Maška 2. tříd
8.00 - 19.00

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
8. 3. Chomutovská zimní liga malého fotbalu
florbal FbC 95 Kadaň - Stará Boleslav
volejbal Spartak Perštejn - Liberec
9. 3. florbal FbC 95 Kadaň - Mentos Chodov
15. 3. volejbal Spartak Perštejn - Příbram
16. 3. florbal FbC 98 Chomutov

Chcete zažít dobrodružství a dokázat svoji odvahu? Přihlaste se na
noční výsadek, který se uskuteční
ve dnech 14. až 15. března. Přihlásit
se mohou všichni zájemci bez
omezení věku, ovšem do 13 let
pouze v doprovodu dospělého.
Akci pořádá KČT Loko-TOM 1902
a Strix s. r. o. v Chomutově. Přihlášky se přijímají s vkladem 90 korun
za osobu v prodejně horolezeckých
potřeb STRIX v městských lázních.
V přihlášce je nutné uvést jméno,
rodné číslo, adresu. Skupina je vysazena z autobusu na neznámém
místě. Nejprve musí zjistit, kde se
nachází a toto místo najít v mapě,
kde se nachází stanovený cíl a podle mapy zvolit nejvhodnější trasu
z místa vysazení do cíle. Poté pak
trasu za pomoci mapy a buzoly co
nejdříve projít a ohlásit se v cíli.

8.00 - 15.00
16.00 - 18.00
19.00
10.00 - 13.00
19.00
10.00 - 19.00

LETNÍ STADION
14. 3. FK Chomutov - FK Mladá Boleslav

15.00

MĚSTSKÉ LÁZNĚ

Hráči českého výběru do 12 let při rozcvičování před turnajovým zápasem.
hlavičkou Chomutova sehrál čtyři
turnajové zápasy a pět přátelských
s mládežnickými týmy klubů NHL.
„Měli jsme letos kvalitní družstvo,
velmi dobře poskládané. Obhajoba je
vždycky složitější, ale tentokrát jsme
měli i těžší soupeře,“ uvedl vedoucí
obou výprav Vojtěch Čihař, jinak
sportovní manažer KLH Chomutov.
Na adresu hokejisty téhož klubu Jaroslava Hafenrichtera poznamenal:
„Jarda byl jedním z klíčových hráčů,
nastupoval v centru prvního útoku.
Zahrál výborně, dával důležité góly.
Chomutov v něm měl reprezentanta
na nejvyšší úrovni.“
Výsledky SK Chomutov do 14 let přátelsky: Chomutov - Pittsburgh

Penguins 9:1, Chomutov - Philadelphia Flyers 8:1, Chomutov - Chicago
Blackhawks 3:4, Chomutov - New
York Rangers 3:4, Chomutov - New
York Islanders 5:0; turnajově: Chomutov - Basses Laurentides 7:2 (3:0, 3:1,
1:1), čtvrtfinále Chomutov - výběr
Moskvy 6:5 (2:0, 1:2, 3:3), semifinále
Chomutov - Curych (výběr Švýcarska) 2:1 (0:0, 0:0, 2:1), finále Chomutov - California Wawe 4:3 v prodloužení (0:0, 0:2, 3:1 - 1:0).
SK Chomutov získal dva poháry
a vlajku, všechny trofeje měla veřejnost možnost spatřit při semifinálovém utkání 1. ligy mezi KLH Chomutov a Duklou Jihlava.
(sk)

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: HC Mladá Boleslav - KLH
Chomutov 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). Branky:
Krch, Řepík, Šmolík.
KLH Chomutov - PZ Kladno 6:3 (1:3,
4:0, 1:0). Branky: Stoklásek 2, Luka 2,
Řepík, Šmolík.
HC Baník Most - KLH Chomutov 1:5
(0:1, 0:2, 1:2). Branky: Šmolík, Chvátal,
Jánský, Luka, Novotný.
Dorostenci: HC Keramika Plzeň KLH Chomutov 8:2 (3:0, 3:2, 2:0). Branky: Dudek, Kuzmin.
KLH Chomutov - HC Pardubice 1:5
(0:2, 1:0, 0:3). Branka: Hauner.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 8:2 (5:1, 2:0, 1:1). Branky:
Rindoš 2.
KLH Chomutov - HC Keramika Plzeň 3:10 (1:1, 1:6, 1:3). Branky: Rindoš
2, Kuzmin.
9. třída: HC Keramika Plzeň - KLH
Chomutov 10:0 (1:0, 3:0, 6:0).
HC Baník Sokolov - KLH Chomutov
5:5 (3:2, 1:1, 1:2). Branky: Průcha 2,
Žatecký, Petrovka, Šlauf.
KLH Chomutov - HC Chemopetrol
Litvínov 5:7 (2:1, 2:4, 1:2). Branky: Dudek 2, Žatecký, M. Fiala, Šlauf.
8. třída: HC Keramika Plzeň - KLH
Chomutov 0:0.
HC Baník Sokolov - KLH Chomutov
3:3 (0:1, 2:0, 1:2). Branky: Hauer 2,
Chromý.
KLH Chomutov - HC Chemopetrol
Litvínov 4:4 (0:3, 3:1, 1:0). Branky:
Hauer 2, Žilík, Bečvář.
7. třída: KLH Chomutov - HC Litoměřice 5:2 (4:0, 0:1, 1:1). Branky: Kůs
2, Švamberg 2, Brand.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Branka:
Cvrk.
HC Stadion Teplice - KLH Chomutov 8:2 (3:0, 3:1, 2:1). Branky: Žatecký,
Moucha.

Kam v březnu za sportem

6. třída: KLH Chomutov - HC Litoměřice 7:3 (2:1, 2:1, 3:1). Branky: Morava 4, Chlouba, Kroupa, Partl.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Branky:
Chlouba 3.
HC Stadion Teplice - KLH Chomutov 4:10 (1:3, 2:5, 1:2). Branky: Žižka 2,
Kämpf 2, Kroupa 2, Chlouba 2, Partl,
Zajak.
5. třída: KLH Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 6:4 (0:3, 3:0, 3:1).
Branky: Žižka 3, Zeman 2, Gregor.
4. třída: KLH Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 2:7 (2:2, 0:3, 0:2).
Branky: Krotký, Štelcich.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 9:2 (5:1, 2:0, 2:1). Branky:
Štelcich, Chrpa.
3. třída: HC Stadion Teplice B - KLH
Chomutov A 1:17 (čtvrtiny neuvedeny). Branky: Lehnert 5, Hejcman 3,
Havel 2, Danylec, Huňady, Hána, Marschalek, Neuman, Chrpa, Lecjaks.
KLH Chomutov A - KLH Chomutov
B 12:5 (1:3, 3:1, 3:0, 5:1). Branky: Lehnert 4, Svoboda 2, Hlava 2, Novotný 2,
Chrpa, Černý - Přibík 2, Marschalek 2,
Hartman.

Bazén: pondělí
úterý
6.00 středa
čtvrtek 6.00 pátek
7.00 sobota, neděle,

14.00
8.00, 14.00
13.00
8.00, 14.00
8.00, 14.00
svátky

-

16.00,
16.00,
16.00,
16.00,
16.00,

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
19.00

Baumrtová s Lencovou získaly
největší počet cenných bodů
Výběrových závodů Litoměřický kalich se zúčastnilo hned šestnáct plavců TJ Slávie Chomutov. Deset chlapců
a šest děvčat získalo v Litoměřicích
dohromady 61 bodů.
Nejvíce se na tom podílela dvanáctiletá Simona Baumrtová, která
všechny starty proměnila v medailová umístění. Na 100 a 200 metrů
prsa a 100 metrů motýlek dohmátla
druhá, nejvyšší příčky si zasloužila
v disciplínách 50 a 100 metrů znak
a v polohovém závodě na 100 metrů,
kde navíc vytvořila nový oddílový
rekord. Druhým nejúspěšnějším cho-

mutovským závodníkem se stala desetiletá Alice Lencová, která získala
tři stříbrné příčky za 100 a 200 metrů prsa a 200 metrů volným způsobem. Stejně starý Ondřej Trousil se
také mohl pochlubit stříbrem, pro
které si doplaval v závodě na 50
metrů motýlek. Do sbírky medailí
přispěli shodně bronzem na prsařských tratích také třináctiletá Lenka
Kopecká na 100 metrů a desetiletí
Michaela Kopecká a Vratislav Dvořák
na 200 metrů. Další závodníci TJ Slávie Chomutov přes kvalitní výkony
(leč)
na medaile nedosáhli.

Krajského přeboru žáků ve
vzpírání v Teplicích se zúčastnili také čtyři borci VTŽ Chomutov. Svými výkony si zajistili
právo startovat v 1. žákovské
lize.
Výsledky žáků VTŽ v olympijském dvojboji: 1. Roman Kašpar
72,5 kg, 2. Radek Müller 120 kg,
3. Vít Lukačík 100 kg, 4. Jakub
(ha)
Arvai 95 kg.

Chomutovští sokolové
v roce stého výročí

Prázdniny lze strávit na lyžích
Lyžařské vleky v Mezihoří budou v provozu i o jarních prázdninách od
pondělí 10. března do pátku 14. března, vždy od 9.00 do 16.00 hodin. V tyto
dny do Mezihoří jezdí linkový autobus, který ze stanoviště č. 5 na autobusovém nádraží vyjíždí v 8.45 hodin a staví také u Severky. Zpět z Mezihoří
pak jede ve 13.58 nebo 16.04 hodin. Mezi 9. a 16. hodinou jsou vleky
v provozu i o víkendu, kdy z Chomutova autobus vyjíždí v 8.00 a zpět se
vrací v 18.00 hodin. Při umělém osvětlení se v Mezihoří lyžuje v pondělí
a pak od středy do soboty, vždy od 17.00 do 20.00 hodin. V sobotu
15. března bude sjezdovka patřit karnevalu, lyžaři v maskách mohou na
vlecích jezdit zdarma.
(sk)

Poháry a ceny braly přespolní týmy
Okresní fotbalový svaz v Chomutově pořádá každoročně zimní ligu
v sálové kopané všech mládežnických kategorií. Závěrečným turnajem O pohár starostky města Chomutova
vyvrcholila
poslední
únorovou sobotu soutěž starších
žáků.
Účast ve finálovém turnaji si
z dvanácti celků vybojovalo sedm
nejlepších, jen tři však byly z Chomutovska, ostatní přijely z Lounska
a Mostecka. Z haly na Březenecké si
pohár nakonec odvezli fotbalisté FK
Souš B, kteří ani jednou neprohráli.
Na zástupce Chomutovska medaile
nezbyla, poslední FK Chomutov ale
reprezentovali mladší žáci. Poháry
a ceny vítězům předala starostka
Chomutova Ivana Řápková. Zápasy
řídili rozhodčí Miroslav Šístek, Jaroslav Stanka a Tomáš Jakubčík.
Vedoucím turnaje byl Petr Nový.
Výsledky: Chomutov - Droužkovice 0:0; Strupčice - Souš A 0:0; Souš
B - Litvínov 3:1; Souš A - Chomutov
0:1; Strupčice - Litvínov 0:5; Droužkovice - Postoloprty 1:3; Chomutov
- Litvínov 0:4; Strupčice - Souš B
0:0; Postoloprty - Souš A 3:0; Souš B
- Chomutov 3:0; Souš A - Droužkovice 2:1; Litvínov - Postoloprty 1:0;
Chomutov - Strupčice 0:2; Droužkovice - Litvínov 1:1; Postoloprty -

16.00 - 18.00 (2 dráhy), 18.00 16.00 - 18.00 (2 dráhy), 18.00 18.00 16.00 - 18.00 (2 dráhy), 18.00 16.00 - 18.00 (2 dráhy), 18.00 9.00 -

Únorová členská schůze TJ Sokol Chomutov hodnotila nejen
uplynulý rok, ale zabývala se
i výhledy na ten letošní, který
bude stým v životě jednoty. Starostka Oluše Suchensteinová na
předložených skutečnostech potvrdila, že se výbor jednoty dobře
stará o svěřený majetek. Nejenže
bylo koupeno nové tělocvičné nářadí, ale odborná firma provedla
i revizi stávajícího.
V Sokole se nadále rozvíjejí
sportovní aktivity, zvlášť potěšitelný je zájem mládeže. Středem
pozornosti jsou gymnastika, sálová kopaná, nohejbal, volejbal a od
loňska stolní tenis. Stého výročí
svého vzniku vzpomene chomutovský Sokol v polovině října na
slavnostní akademii. Cvičitelský
sbor už nyní připravuje s mládeží
některé nové skladby. Záštitu nad
oslavami převzala starostka města
(hz)
Ivana Řápková.

Chomutovské noviny

Zápas Strupčic se Souší A skončil bez branek, na snímku souboj o míč.
Souš B 1:1; Litvínov - Souš A 0:0;
Strupčice - Postoloprty 0:2; Souš B Droužkovice 2:0; Postoloprty - Chomutov 1:0; Souš A - Souš B 0:1;
Droužkovice - Strupčice 1:2.
Celkové umístění: 1. FK Souš B
(10:2) 14 b., 2. FK Postoloprty (10:3)
13 b., 3. FK Chemopetrol Litvínov
(12:4) 11 b., 4. SK Strupčice (4:8) 8 b.,

5. FK Souš A (2:6) 5 b., 6. FK Chomutov (1:10) 4 b., 7. Slavoj Droužkovice (4:10) 2 body.
Turnaj O pohár starostky města
Chomutova již dříve absolvovali
dorostenci, mezi nimiž se z prvenství radovalo družstvo FK Chomutov před SK Strupčice a Sokolem
Otvice.
(text a foto: sk)
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