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DIVADLO
• 19. 3. POSLEDNÍ LÉTO - hra ze života Sáry Bernhardtové, hrají Marta Vančurová
a Vlastimil Harapes. Městské divadlo od 19 hodin.
• 24. 3. LAKOMÁ BARKA - rozverná pohádka J. Wericha pro děti ZŠ. Městské divadlo od
10 hodin.
• 25. 3. KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE - pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Kulturní dům
Zahradní od 10 hodin.
KONCERTY
• 27. 3. HOP TROP - 3. kapka folku. Kulturní dům Zahradní od 19 hodin.
• 28. 3. MAKOVEC - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 29. 3. ÚLET - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
PLESY A ZÁBAVY
• 19. 3. JOSEFSKÁ ZÁBAVA s Českou muzikou
muzikou. Kulturní dům Zahradní od 17 hodin.
• 21. 3. MATURITNÍ PLES SPŠ
SPŠ. Městské divadlo od 20 hodin.
• 22. 3. PLES RADIA AGARA
AGARA. Městské divadlo od 20 hodin.
• 28. 3. PLES MĚSTA
MĚSTA. Městské divadlo od 20 hodin.
• 29. 3. PLES AMATÉRSKÉ VOLEJBALOVÉ LIGY. Kulturní dům Zahradní od 20 hodin.
• 29. 3. VYHLÁŠENÍ ANKETY NEJLEPŠÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘ ROKU 2002. Městské divadlo od 20 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.
• KRISTIAN KODET - obrazy, grafika v galerii Špejchar. Vernisáž 20. 3. v 17 hodin,
výstava potrvá do 30. dubna.
• KRAJINA DUŠE - obrazy Romana Křeliny a Romany Hrdličkové v Galerii Lurago do 26. 3.
MĚSTO
- MÍSTO PRO LIDI - fotografie Petra Barana ve výstavní síni knihovny do 29. 3.
•
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
19. - 20. 3. ÚTĚK DO BUDÍNA - drama ČR, SR, Maďarsko.
21. - 22. 3. od 17.30 a 20.00 HOLLYWOOD, HOLLYWOOD - komedie USA.
23. - 24. 3. PŘEBER SI TO 2 - film USA.
25. - 26. 3. CUCÁK - komedie USA.
27. 3. ZNAMENÍ - sci-fi film USA.
28. 3. od 17.30 a 20.00 DANYHO PARŤÁCI - krimikomedie USA.
29. 3. od 17.30 a 20.00 MUSÍM TĚ SVÉST - hořká komedie ČR.
30. - 31. 3. FALEŠNÉ VZTAHY - milostné drama Itálie, Francie.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
19. - 20. 3. pouze v 17.30 PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE - dobrodružný USA.
21. - 22. 3. od 17.30 a 20.00 ÚTĚK DO BUDÍNA - drama ČR, SR, Maďarsko.
23. - 24. 3. HOLLYWOOD, HOLLYWOOD - komedie USA.
25. - 26. 3. PŘEBER SI TO 2 - film USA.
27. 3. CUCÁK - komedie USA.
28. 3. od 17.30 a 20.00 CUCÁK - komedie USA.
29. 3. od 17.30 a 20.00 FALEŠNÉ VZTAHY - milostné drama Itálie, Francie.
30. - 31. 3. ROK ĎÁBLA - černá komedie ČR.

Aplaus si užili až recesisté
„Jestli se Vám něco nelíbilo, tak
jste to nepochopili,“ pravil moderátor akademie státního gymnázia, na které představili své umělecké nadání i smysl pro recesi
desítky gymnazistů. A protože vidět na jevišti půvabné dívky, které ovládají balet, tanec, zpěv, hru
na hudební nástroje nebo divadelní umění dnes už zmlsané publikum příliš nepřekvapí, tak největší aplaus
divadlem zazněl,
když vystupovali mladí muži.
Zvláště kankánoví tanečníci, kteří
pro pobavení publika museli strávit spoustu času nejen taneční
přípravou, ale i líčením a převlékáním za opačné pohlaví. Také
mladíci, kteří skvěle hráli na
housle a tancovali se svými partnerkami v rytmu melodické lidové hudby, zažili velký potlesk.
A když pak v divadelní hře zaznělo „Venuše, Venuše, kampak to
dotáhneš?“ napadlo mě, že o tyto
mladé lidi nikdo strach mít nemusí. Když jsou dnes ochotni dobrovolně strávit spoustu volného času
při rozvíjení svých uměleckých aktivit a umí i překonat trému po

vstupu před zaplněné hlediště, tak
se v životě neztratí. I když se asi
málokdo z nich uchytí v dobře honorovaném šoubyznysu, tak svoje
tvůrčí schopnosti určitě uplatní
i v „obyčejném“ životě, který mají
před sebou.
(vla)

Kristian Kodet ve Špejcharu
Výstavu obrazů a grafik Kristiana Kodeta připravila pro milovníky umění Městská galerie
Špejchar. Čtyřiapadesátiletý malíř
pochází z umělecké rodiny (otec
a děda sochaři, bratr herec), absolvoval Královskou akademii
v Bruselu.
V jeho dílech převažují figurální náměty ve zjednodušených
tvarech, často milenci nebo andělé. Používáním omezené škály barev i zajímavě zakomponovaného
světla dociluje poetického, snového působení. Vernisáž výstavy
Kristana Kodeta se uskuteční ve
čtvrtek 20. března v 17 hodin
a vystoupí na ní i Loutna česká.
Výstava potrvá do 30. dubna.

Všichni účinkující byli nejlepší
To nejlepší ze svých dovedností
předváděly rodičům, příbuzným
a dalším divákům děti z mateřských školek na oblastním kole Mateřinky 2003.
Téměř tři sta capartů z dvaceti
školek z Chomutovska se zaplněnému sálu městského divadla během
dvou odpoledních bloků představilo v tanečních, pěveckých, hudebních a dramatických vystoupeních,
doprovodnou akcí byla výtvarná
výstava dětských prací. Pořadatelé
tak každoročně přibližují veřejnosti práci v mateřských školách a dokladují tak, že děti jdou do dalšího
života dobře připravené. Hlavní organizátorka akce Jaroslava Škvorová, která je současně ředitelkou 18.
MŠ v Chomutově, k úrovni letošního pátého ročníku řekla: „Myslím,
že je dobrá a stoupající. Děti i jejich učitelky to dělají s chutí, nikoho totiž k účasti nenutíme.“ Jak
dodala, dětem ani nevadí, že přehlídka je nesoutěžní. „Před tolika
diváky stejně každý chce být nejlepší. Přestože jsme je tedy nijak

Naděje, které chomutovská radnice
vkládala do Správy kulturních zařízení, se naplňují. Za loňských prvních
osm měsíců činnosti tato organizace
města přesvědčila zřizovatele o svém
opodstatnění i o správném směřování
jejího dalšího vývoje.
Správa kulturních zařízení vznikla
v dubnu 2002. Z uzávěrek za loňský
rok lze konstatovat, že firma je ekonomicky zdravá, k jejímu hospodaření neměl připomínky ani finanční
úřad. Z městské kasy za loňských
osm měsíců utratila 5,6 milionu korun, na celý letošní rok žádá 8,4 milionu korun. Skutečná výše dotace vyplyne až ze schváleného rozpočtu
města, v poměru by to však znamenalo ušetření půl milionu korun. Na celkové sumě příjmů organizace se dotace města loni podílela 57 procenty,
42,5 procent rozpočtu SKZ tvořily tržby, v řádu desetin procent se pohybovaly prodej propagačního materiálu
a ostatní výnosy, jako například pronájem prostor. „Do pěti let od založení chceme podíl dotace města stlačit
na částku okolo čtyřiceti procent, šedesát procent si chceme vydělávat
sami,“ vyhlásil smělý cíl ředitel Správy kulturních zařízení Rudolf Kozák.
Jak dodal, chce toho dosáhnout dalším zefektivněním činnosti a rozšířením a zatraktivněním nabídky.
První čísla a závěry jsou poměrně
optimistické. Všechny provozy správy
zaznamenaly za osm měsíců 81 980
návštěvníků na 1 070 akcích, například kina, včetně letního, přivítala na
731 představeních 23 502 diváky. „Výrazně klesl počet neodehraných filmů, mírně se zvedl počet diváků na
jedno představení,“ spokojeně konstatoval Rudolf Kozák. Naopak veřejnost
se ještě nenaučila využívat bezplatné
jízdné v městské hromadné dopravě,
při cestě z kina k tomu stačí řidiči
odevzdat čerstvou vstupenku. Vlajko-

Zachycené situace jsou návštěvníkům blízké, sami se v obdobných často ocitají.
směřuje Baranovo hlavní tvůrčí úsilí jinam. Natáčí dokumenty, živí se

Malí rebelové z klášterecké 7. MŠ v Dlouhé ulici sklidili nadšený potlesk.
motivovat nemuseli, nakonec děti
dostaly hračky, omalovánky a slad-

kosti,“ uvedla Jaroslava Škvorová
(text a foto: sk)
závěrem.

Správa kulturních zařízení žádá méně

Baran by mohl klidně fotit i v Chomutově
Fotografie, které zcela jistě osloví
i obyvatele Chomutova, jsou až
do 29. března k vidění ve výstavní
síni knihovny Střediska kulturních
a knihovnických služeb. Jak již název putovní výstavy „Město - místo
pro lidi“ napovídá, námětem je
městský život.
Brněnský fotograf Petr Baran (narozen roku 1943) vytvořil působivou kolekci, přestože se obešel bez
dramatických námětů. Zachytil obyčejné lidi „utopené“ v davu, obklíčené automobily, betonem, kamenem,
asfaltem. Diváka tak nutí k zamyšlení nad stylem života, dává mu možnost nahlédnout na něj z jiného
úhlu. „Podávat svědectví o všedním
životě a vyhýbat se jakýmkoliv
efektním či líbivým detailům, to patří v umění k tomu nejobtížnějšímu. Dosáhnout přitom tak přesvědčivé výpovědi může dokázat jen
mistr ve svém oboru,“ napsal v komentáři ke kolekci třiceti párů černobílých fotografií spisovatel Ivan
Klíma. Přes tuto nespornou poklonu
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i výtvarnou fotografií a portrétní
(text a foto: sk)
tvorbou.

vou lodí chomutovské kultury je
městské divadlo, kde devadesát procent představení bylo vyprodáno,
zbylých deset nebylo ztrátových. Zájem dokumentuje i prodej abonentních vstupenek, všech 392 vydaných
je už rozebráno. Vedení SKZ v současné době čeká, jak na kraji dopad-

ne žádost o finanční podporu projektu „Nejen chlebem živ je člověk“,
který obsahuje patnáct akcí, z toho
dvanáct pořadů pro děti a tři výstavy. Chomutovská kultura by tak
mohla být bohatší o sto dvacet tisíc
korun z krajského dotačního progra(sk)
mu.

29. 3. 1252
Bedřich z Chomutova daroval Chomutov s okolními vesnicemi řádu
německých rytířů. Chomutov je v listině označen jako oppidum. Listina, v níž se první písemná zmínka o existenci Chomutova nachází,
byla napsána v Praze v dominikánském konventu sv. Klimenta pravděpodobně příležitostným písařem, který osobně tehdejší Chomutov neznal. V tomto konkrétním případě proto nelze považovat termín oppidum za doklad toho, že by v Chomutově existovalo v polovině 13.
století městské zřízení.
28. 3. 1547
Při svém tažení Podkrušnohořím v době šmalkadské války a prvního
stavovského povstání přenocoval v Chomutově český král Ferdinand I.
31. 3. 1594
Císař Rudolf II. zkonfiskoval majetek Jiřího Popela z Lobkovic a odsoudil jej k smrti. O několik dní později změnil tento rozsudek v trest
doživotního vězení.
20. 3. 1640
Přes Chomutov ustupovala z Čech švédská vojska pod vedením generála Hanse Kryštofa Königsmarcka. Od 23. do 26. 3. pak ve městě
pobýval hlavní štáb švédského polního maršála Jana Banéra. Pro stravování Švédů muselo město zajistit přes 60 000 liber chleba a 100
sudů piva.
31. 3. 1647
Švédská královna Kristina darovala generálmajorovi dělostřelectva
Axelu Liliovi z Löffstadtu jako odměnu za prokázané služby město
a panství Chomutov. Vzhledem k blížícímu se konci třicetileté války
měl ovšem tento dar pouze symbolickou hodnotu.
26. 3. 1711
Poštovní úřad v Lipsku začal jednou týdně vypravovat nákladní vůz,
který přes Chomutov do Prahy dovážel čerstvé ústřice a jiné rychle se
kazící rybí lahůdky lipských obchodníků. V Chomutově si saská poštovní správa zřídila i vlastní přepřahací stanici.
26. 3. 1918
Městem projížděl vlak s rakouským císařem Karlem. Návštěva císaře
proběhla bez veřejných oslav, protože kordóny četníků a vojáků uzavřely nádraží. Karel II. Krátce hovořil pouze s hejtmanem okresního
úřadu, hrabětem dr. Vincencem Huynem.
23. 3. 1932
Horníci z dolu Julius (přejmenovaného v roce 1945 na Jan Žižka) se
připojili k mostecké stávce.
23. 3. 1940
Město zakoupilo speciálně upravené auto, určené výhradně pro odvoz
domovního odpadu.
27. 3. 1949
Za účasti ministra průmyslu Gustava Klimenta byla Mannesmannova
továrna přejmenována na Válcovny trub Gustava Klimenta v Chomutově. Přejmenování tentýž ministr schválil svým rozhodnutím ze dne 16.
12. 1950, s platností od 1. 1. 1951.
28. 3. 1969
V noci po druhém vítězství československého týmu nad hokejisty
SSSR na MS ve Švédsku se na náměstí 1. máje shromáždilo k improvizované oslavě několik desítek obyvatel města. Své představy o budoucnosti původců tehdejší neutěšené situace symbolicky vyjádřili taháním pohřebního vozu po náměstí.
23. 3. 1971
Prezident ČSSR Ludvík Svoboda navštívil VTŽ.
Duben 1981
Otevřena byla ubytovna hotelového typu podniku Armabeton, která je
současně nejvyšší obytnou stavbou Chomutova - o 60 cm převyšuje
městskou věž.
22. 3. 1990
Novým předsedou MěstNV byl zvolen Karel Mrázek.
26. 3. 1992
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení městské policie, která zahájila činnost následující den, od 1. 6. se služební doba městských policistů
rozšířila na celých 24 hodin.
(Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)

SPORT
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Poslední šanci chtějí chytit za pačesy
S prodloužením sezony počítají
basketbalisté BK ASK Chomutov. Odměnou by na jejím konci měl být
návrat do první ligy po tříletém působení ve druhé.
Chomutovský tým tak chce využít
mimořádně příznivé situace a vlastně poslední šance, jak se do ligy dostat přímo. Od příští sezony by totiž
nejvyšší soutěž měla být po vzoru
hokeje uzavřena, což znamená, že
vítěz druholigového play off ještě
bude muset sehrát baráž.
V dosavadním průběhu sezony si
Chomutov pod vedením trenéra Pavla
Budínského vede nad očekávání dobře a postupem času přijal roli nejžhavějšího kandidáta na postup.
Z šestadvaceti zápasů dlouhodobé
části prohrál jen čtyři. Mužstvo předvádí moderní, fyzicky náročný a agresivní basketbal. Doménou je především propracovaná defenziva, chomutovský tým z celé soutěže inkasoval suverénně nejméně bodů. „Na
obraně hodně stavíme, protože na to
se dá spolehnout v každém kolektivním sportu. Vždy je větší šance soupeře ubránit, než mu nastřílet stovku,“ vysvětluje Pavel Budínský.
Chomutov se už teď může měřit
s celky nejvyšší soutěže, což dokázala listopadová pohárová prohra s Ústím n. L. jen o třináct bodů. Ve druhé
lize zatím nenašel vážnějšího soupeře, podle slov trenéra Budínského ani
jedno družstvo nedokázalo jeho svě-

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s.r.o.

ZIMNÍ STADION
Mládežnické hokejové turnaje:
22. a 23. 3. turnaj žáků 5. tříd
(7.00 - 21.00 a 7.00 - 20.00),
29. 3. turnaj SSZ neregistrovaných hráčů
(11.00 - 21.00),
30. 3. turnaj žáků 4. tříd
(7.00 - 20.00).
Veřejné bruslení - sobota 22. 3. od 9.30 do 10.30, úterý 25. 3. od 17.30 do
18.30, sobota 29. 3. od 9.30 do 10.30 hodin.
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
22. 3. Souboj měst - volejbalový turnaj úředníků
9.00 - 20.00
22. 3. play off 2. basketbalové ligy BK ASK Chomutov - VSK VŠB Ostrava 18.30
23. 3. play off 2. basketbalové ligy BK ASK Chomutov - VSK VŠB Ostrava 10.30
23. 3. házená mužů HK Chomutov - Loko Plzeň
17.00
29. 3. Český pohár v národní házené mužů a žen
8.00
30. 3. Český pohár v národní házené mužů a žen
8.00
MĚSTSKÉ LÁZNĚ

Hráči i trenér Budínský (druhý zleva) věří, že radost je bude provázet až
do konce sezony.
řence ubránit tak, aby si s tím nevěděli rady. „Vítězili jsme vesměs rozdílem třídy a tím jsme si získali patřičný respekt. Třeba druhou Plzeň jsme
doma porazili o 27 a venku dokonce
o 32 bodů. To ale ještě nic neřeší,
play off bývá ošidné,“ krotí přehnaný
optimismus Pavel Budínský. Soudí, že
reálnou šanci promluvit do bojů
o postup mají další čtyři celky, za
největšího soupeře považuje exligový
Vyšehrad.

Cesta za vysněným cílem začne
proti VSK VŠB Ostrava, první dva zápasy série, která se hraje na tři vítězství, jsou na programu v sobotu
od 18.30 a v neděli od 10.30 hodin
v Chomutově. Trenér Budínský si
přeje sérii rychle ukončit, aby mužstvo neplýtvalo silami. Očekává, že
proti osmému týmu druholigové tabulky budou Chomutovu na postup
do semifinále stačit nejvýš čtyři zá(text a foto: sk)
pasy.

Hokejové výsledky mládeže

Souboje úředníků
pod vysokou sítí

Junioři: HC Tábor - KLH Chomutov
3:3 (0:0, 1:3, 2:0). Branky: Vyžďura,
Luka, Řepík.
KLH Chomutov - Slovan Ústí n. L.
2:5 (1:1, 1:2, 0:2). Branky: Stoklásek,
Mezera.
HC Hvězda Praha - KLH Chomutov
2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Branky: Švandrlík,
Chvátal, Stoklásek, Fanta.
HC Jindřichův Hradec - KLH Chomutov 6:3 (1:2, 2:1, 3:0). Branky: Kuracina, Šmolík, Chvátal.
Dorostenci: HC IPB Pardubice KLH Chomutov 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).
Branky: Rindoš, Lilloveer, Dudek.
KLH Chomutov - HC Chemopetrol
Litvínov 11:2 (2:0, 7:0, 2:2). Branky:
Sorokin 6, Hauner 3, Mezera, Lilloveer.
KLH Chomutov - HC IPB Pardubice
2:3 (0:0, 2:2, 0:1). Branky: Rindoš 2.
HC Keramika Plzeň - KLH Chomutov 7:5 (3:1, 2:2, 2:2). Branky: Sorokin
3, Liloveer, Rindoš.
9. třída: HC Slovan Ústí n. L. - KLH
Chomutov 5:2 (3:0, 1:0, 1:2). Branky:
Dudek, Palubjak.
HC Kralupy n. Vlt. - KLH Chomutov 2:8 (0:2, 2:2, 0:4). Branky: Průcha
3, Dudek 2, Rabas 2, Žatecký.
8. třída: HC Slovan Ústí n. L. - KLH
Chomutov 2:3 (1:2, 1:0, 0:1). Branky:
Španěl, Říha, Gubela.
KLH Chomutov - HC Baník Most
9:2 (5:0, 2:0, 2:2). Branky: Španěl 2,
Semivan 2, Vrána, Lomička, Kůs,
Schöpp, Říha.
HC Kralupy n. Vlt. - KLH Chomutov 3:6 (0:0, 3:2, 0:4). Branky: Španěl
2, Žilík 2, Hauer, Kadlec.
7. třída: HC Česká Lípa - KLH Chomutov 5:10 (1:0, 4:6, 0:4). Branky:
Švamberg 4, Moucha 2, Žatecký, Mašek, Brand, Cvrk.
KLH Chomutov - HC Děčín 6:5
(1:2, 1:3, 4:0). Branky: Švamberg 2,
Vošta, Moucha, Žatecký, Mašek.

Vzhůru na Hasištejn!
Klub českých turistů při TJ
VTŽ Chomutov pořádá v sobotu
22. března už 44. jarní setkání
turistů na hradě Hasištejně. Pro
mládež i dospělé budou od
9 hodin připraveny hry, kvízy,
střelba ze vzduchovky, prověrka
znalosti terénu a další soutěže.
Samozřejmostí je volný vstup do
hradu. Bližší informace podá Helmut Nový na tel. čísle 474 627
(sk)
919.

Kam v březnu za sportem

KLH Chomutov - HC Chemopetrol
Litvínov 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). Branky:
Moucha 2.
HC Kralupy n. Vlt. - KLH Chomutov 1:6 (0:1, 1:2, 0:3). Branky: Moucha
4, Brand, Kůs.
6. třída: HC Česká Lípa - KLH Chomutov 2:10 (1:3, 1:6, 0:1). Branky:
Kroupa 3, Žižka 2, Morava 2, Kämpf,
Chlouba, Topolančin.
KLH Chomutov - HC Děčín 20:1
(9:0, 6:0, 5:1). Branky: Topolančin 4,
Svoboda 2, Chlouba 2, Sanko 2, Morava 2, Čermák, Bílek, Labuta,
Kämpf, Kroupa, Zajak, Havel, Volhejn.
KLH Chomutov - HC Chemopetrol
Litvínov 10:1 (1:0, 5:0, 4:1). Branky:
Chlouba 4, Svoboda 2, Labuta, Partl,
Kroupa, Volhejn.
HC Kralupy n. Vlt. - KLH Chomutov 2:4 (1:0, 1:2, 0:2). Branky: Morava
3, Chlouba.
5. třída: KLH Chomutov - SK Kadaň 8:3 (2:0, 1:1, 5:2). Branky: M.
Ašenbrener 2, Schindler 2, Zeman,
Taraška, Gubela, Káš.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 5:7 (1:3, 3:1, 1:3). Branky:
M. Ašenbrener 5, Gregor, Schindler.
4. třída: KLH Chomutov - SK Kadaň 0:5 (0:3, 0:1, 0:1).

O tom, že mezi městskými úředníky se najdou i sportovně nadaní,
už čtvrtým rokem svědčí volejbalový Souboj měst. Letos se uskuteční
v sobotu 22. března v Městské
sportovní hale v Chomutově za
účasti zhruba 16 smíšených družstev. Roli neporazitelného týmu
a vítěze všech předchozích ročníků
bude obhajovat celek Městského
úřadu (Loko) v Lounech, přihlášky
poslali i městští úředníci z Ústí
nad Labem, Litvínova, Ostrova
a Nejdku. Město Chomutov, kromě
toho, že do boje také vyšle své
družstvo, je významným sponzorem akce.
Loňské pořadí: 1. Loko Louny,
2. Město Ústí n. L., 3. Pension
Sport, 4. Paris Nejdek, 5. Česká
pošta Most, 6. Město Postoloprty, 7.
Město Nejdek, 8. Česká pojišťovna
Ústí n. L., 9. Kebek Chomutov, 10.
Město (Kachny) Meziboří, 11. Město
Litvínov I., 12. Město Litvínov II.,
13. Elna Služby, 14. Histerici Chomutov, 15. Město Chomutov, 16.
Město Ostrov, 17. Severočeské doly
(sk)
Chomutov.

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,

Vladimír Kýhos je vyznavačem útočného hokeje.
stavbové části vytáhl na třetí místo.
„Zlepšily se nejen výsledky, ale
i předváděná hra. Filosofií trenéra
Kýhose je pohledný, útočný hokej a
během krátké doby tento styl muž-

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
19.00

Turnajem na domácím ledě zakončila sezonu hokejová 3. třída KLH Chomutov. Po prohře s Kadaní 1:6, vítězství nad Teplicemi 8:2 a těsné porážce od
Karlových Varů 1:2 skončili mladí chomutovští hokejisté třetí. Organizátoři
jim na krk pověsili bronzové medaile (na snímku hráče dekoruje trenér
Mašek), Daniel Lehnert navíc obdržel cenu pro nejlepšího útočníka turnaje.
Příjemným zpestřením byly následné dovednostní soutěže - střelba na přesnost (vyhrál domácí Michal Marschalek), rychlost bruslení, slalom s pukem
mezi kužely a samostatné nájezdy na brankáře.
(text: sk, foto: mile)
Sílu v mládežnických kategoriích opět dokázali zápasníci ASK
VALZAP Chomutov
Chomutov, z Mistrovství
České republiky v řeckořímském
zápase žáků a juniorů v Třinci
přivezli šest medailí. Mezi žáky
se mistrem republiky stali Artur
Omarov (66 kg) a Marián Chylík
(73 kg), mezi juniory pak Vojtěch Kukla (84 kg). Ve stejné kategorii převzal stříbro Daniel
Rückl (120 kg), bronz získali
Martin Fedák (50 kg) a Vladimír
(rík)
Šťastný (96 kg).

Pod Kýhosovým vedením nakonec splnili cíl
Nezvykle dlouhou dovolenou si
v těchto dnech užívají hokejisté
KLH Chomutov. Podle všeho mají
pocit dobře vykonané práce, v první lize jim patří třetí příčka, když
se v play off dostali do semifinále,
kde ve třech zápasech skončili na
hokejkách Dukly Jihlava.
Sezonu formálně uzavřel společný slavnostní oběd hráčů s vedením klubu, neformálně dva dny
předtím posezení, na němž mimo
jiné všichni vzpomněli na zesnulého trenéra Milana Fiedlera a připili
si na jeho památku. Celé posezení
by se možná odvíjelo v pochmurném duchu, kdyby vedení klubu ve
druhé polovině listopadu nesáhlo
k výměně trenéra, Zdeňka Vojtu vystřídal Vladimír Kýhos. Ten předtím
Chomutov dvakrát úspěšně vedl,
v roce 2001 ho dokonce dotáhl do
baráže o extraligu proti Karlovým
Varům. Své pověsti Kýhos dostál
i napotřetí. Mužstvo přebíral na
hranici osmé příčky zajišťující
účast v play off a přes tento handicap ho do konce základní a nad-

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 -

stvu opět vtiskl. Také se ustálila
sestava, změny byly od té doby
vynuceny většinou jen zdravotním
stavem hráčů,“ vyzdvihl příznivé
důsledky trenérské rošády vedoucí
mužstva Martin Pašek. Trenér Kýhos vsadil zejména na hokejisty,
kteří pod ním v minulosti v Chomutově už hráli. Ti se mu také do
konce nadstavbové části odvděčili
skvělou bilancí - ve třinácti zápasech zvítězili, čtyři vyhráli v prodloužení, jeden v prodloužení prohráli a jen ve čtyřech podlehli
v základní hrací době. Play off už
Chomutov v tak dobré formě nezastihlo. Přes Ústí nad Labem přešel v
pěti zápasech (5:8, 4:0, 2:1 v prodl.,
2:6, 6:2), Jihlava už mu vystavila
stopku (2:5, 1:4, 2:3). „S trochou
štěstí jsme mohli sérii prodloužit,
ale Jihlava byla lepší a postup si
zasloužila,“ přiznal Martin Pašek.
Přestože v klubu panuje s výsledky a umístěním spokojenost,
jedna věc všechny trápí. „Větší část
sezony jsme hráli dobrý hokej, dosahovali solidních výsledků a pohybovali se v širší špičce první
ligy, přesto se to u diváků nesetkalo s odezvou. Dva tisíce čtyři sta
lidí na semifinálovém utkání s Jihlavou považuji za tragédii. Proč
fanoušci na hokej nechodí, to nám
není jasné. Chceme proto v dohledné době přes média vyvolat
veřejnou diskuzi,“ dodal Martin Pa(sk)
šek.

Předstihl všechny favority
Přestože mládež funguje při kuželkářském oddílu VTŽ Chomutov
teprve první sezonu, už dosahuje
pozoruhodných výsledků. Ten dosud nejlepší si na 5. turnaji Poháru
mladých nadějí v Podbořanech na
konto připsal Pavel Němeček, který
v nejnabitější kategorii starších
žáků za sebou nechal všechny favority a výkonem 234 kuželek na
60 hodů sdružených zvítězil.
Mezi mladšími žáky skončili David Bednařík (218 k.) na osmém,
Josef Doleček (195 k.) na dvanáctém a Stanislav Šmíd (189 k.) na
třináctém místě. Soutěže se dále
zúčastnili zástupci Jirkova, Trnovan, Duchcova, Rokycan, Plzně,
(sk)
Mladé Boleslavi a Podbořan.
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