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Největší sympatie poroty i publika si získala Iveta Drobná se svou „malou ředitelkou“ Terezkou
DIVADLO
• 7. 12. ČERTOVSKÁ CHLUPATÁ POHÁDKA.
POHÁDKA Kulturní dům na Zahradní od 15 hodin.
MUNDSTOCK. Městské divadlo v 12.30 (pro školy) a 19.00
• 9. 12. PAN THEODOR MUNDSTOCK
(pro veřejnost) hodin.
ŽÁRLIVOST. Komedie v rámci abonentních představení. Měst• 17. 12. SEX, LÁSKA A ŽÁRLIVOST
ské divadlo v 19 hodin.
STROMŮ Pohádka pro děti v podání Divadla Matěje
• 17. 12. VYPRÁVĚNÍ STARÝCH STROMŮ.
Kopeckého. Velký sál SKKS od 9.00 a 10.15 hodin.
KONCERTY
• 4. 12. SPIRITUÁL KVINTET
KVINTET. Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce od 18 hodin.
NYNÍ Adventní koncert skupiny Arcus a souboru
• 7. 12. VESELME SE VŠICKNI NYNÍ.
Krušnohor v kostele sv. Ignáce od 18.30 hodin.
• 8. 12. ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS v koncertu Sladce a žhavě. Kulturní
dům na Zahradní od 19 hodin.
ČECHA. Adventní koncert v kostele sv.
• 14. 12. TRUBKOVÝ KONCERT BOŘIVOJE ČECHA
Ignáce od 18.30 hodin.
• 16. 12. JANEK LEDECKÝ SE SMYČCOVÝM ORCHESTREM
ORCHESTREM. Host Dasha, městské divadlo v 19 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 3. 12. NOVÉ SETKÁNÍ MICHALA SUCHÁNKA A RICHARDA GENZERA S HOSTEM
JOSEFEM CARDOU.
CARDOU Městské divadlo v 19 hodin.
ALBUM. Host Viktor Sodoma se
• 12. 12. VÁNOČNÍ COUNTRY BÁL SE SKUPINOU ALBUM
skupinou Mefisto. Kulturní dům na Zahradní v 20 hodin.
VÝSTAVY
VÝSTAVA Městské divadlo od 3. do 17. 12.
• VÁNOČNÍ VÝSTAVA.
• EMIL LAURENČÍK - DERNIÉRA. Kresby na schodišti SKKS, výstava potrvá do 2. 1.
2004.
GRAFIKA Kulturní dům na Zahradní, vernisáž 5. 12.
• LADISLAV STEŇKO - OBRAZY, GRAFIKA.
od 17 hodin, výstava potrvá do 19. 12.
FOTOGRAFIE. Galerie Lurago, vernisáž 28. 11. v 17 hodin, vý• JOSEF KOŘENSKÝ - FOTOGRAFIE
stava potrvá do 19. 12.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DISKOTÉKA Vítány masky. DDM 16 hodin.
• 5. 12. ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA.
OKNO. Výroba originálního zdobení oken. DDM 14 hodin.
• 6. 12. VÁNOČNÍ OKNO
VÝSTAVA. Inspirace pro domácí vánoční výzdobu. DDM 8.00
• 11. - 20. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
- 12.00 a 13.00 - 17.30 hodin.
ARANŽOVÁNÍ. Pokračování cyklu Aranžování pro dospělé a mlá• 13. 12. VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
dež. DDM 10 nebo 14 hodin.
LITERATURY. Téma Tropy literárního díla. DDM
• 17. 12. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY
17.30 - 19.30 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
4. - 6. 12. PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA - komedie USA.
7. - 8. 12. SNOWBOARDISTA - akční film Francie.
9. - 10. 12. ROZVOD PO FRANCOUZSKU - komedie USA/Francie.
11. - 12. 12. NOVO - drama Francie/Španělsko/Švýcarsko.
13. - 14. 12. HLEDÁ SE NEMO - animovaný film USA, začátky v 17 hodin.
15. - 17. 12. LÁSKA NEBESKÁ - romantická komedie Velká Británie.
Kino Oko
4.
5. - 6.
7. - 8.
9. - 10.
11. - 12.
11. - 14.
15. - 17.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
12. ZEMĚ NIKOHO - oskarová komedie Slovinsko.
12. SNOWBOARDISTA - akční film Francie.
12. ROZVOD PO FRANCOUZSKU - komedie USA/Francie.
12. PAVUČINA SNŮ - horor/thriller USA.
12. HLEDÁ SE NEMO - animovaný film USA, začátky v 17 hodin.
12. LÁSKA NEBESKÁ - romantická komedie Velká Británie, začátky v 19 hodin.
11. BLBÝ A JEŠTĚ BLBĚJŠÍ - bláznivá komedie USA.

Zrakově postižení recitovali, zpívali a vyprávěli s optimismem
Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově premiérově uspořádalo pro zrakově postižené občany soutěž Recitujeme,
zpíváme. Účastníci, členové místní
pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, se utkali
v kategoriích zpěv, poezie a próza,
přičemž sjednocujícím tématem
byly vlastní zážitky. Jednotlivá vystoupení vesměs vyznívala optimisticky, což jen potvrdilo, že i těžce
zrakově postižení lidé se dovedou
bavit. Hodnocení se ujala porota
v čele s literárním znalcem Zdeňkem Hejnou. „I když to byl první
pokus, dá se konstatovat, že byl
úspěšný. Je důležité, že své výtvory
nejen umíte napsat nebo sestavit,
ale i hezky prezentovat. Dobře se to
poslouchalo,“ řekl v závěrečné řeči
k soutěžícím předseda poroty. Hned
poté vyhlásil výsledky, v nichž dominovalo jméno Pavly Sykáčkové. Ta
skončila první v kategoriích poezie
i zpěv, jen v próze porotu o něco
víc zaujalo vystoupení Stanislavy
Vondrušové.
(text a foto: sk)

Divadlo zažilo korunovaci Missis Čech 2004
Zemská Missis už pro rok 2004
byla korunována v Městském divadle v Chomutově. Korunku vítězky
a kupu darů si zpět do Nejdku
u Karlových Varů odvezly sedmatřicetiletá Iveta Drobná se šestiletou
dcerou Terezkou.
O pět postupových míst do celostátního finále usilovalo před porotou a téměř zcela zaplněným hledištěm dvanáct maminek a jejich dětí
z celých Čech. V soutěžním klání
musely absolvovat tři kola. Nejprve
si vylosovaly porotce, který s nimi
vedl improvizovaný představovací
rozhovor. V druhé disciplíně, volné,
předvedly dvojice krátké, předem
připravené vystoupení. Třetí disciplínou byla módní přehlídka, při níž
se děti ujaly rolí modelů a maminky moderátorek. Mezičasy vyplnili
zpěvem mladičká Jana Kociánová,
muzikálový sólista Vlastimil Korec,
ex-Lunetic Martin Kocián s vnadnou
Markétou Pokornou a také Stanislav
Hložek, který zejména za závěrečné
Holky z naší školky, kdy mu stafáž
na pódiu dělalo i všech dvanáct
soutěžících dětí, sklidil obrovskou
odezvu sálu.
Tíha rozhodnutí o pořadí byla na
osmadvacetičlenné porotě, ve které
zasedli zástupci sponzorů, médií a
politiky, včetně ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha a ministryně zdravotnictví Marie Součkové. Pozvání přijali také chomutovský
místostarosta Rudolf Kozák a starostka Ivana Řápková. Ta za město nejprve přivítala všechny účastníky akce,
v závěru pak splnila přání nepřítomného hejtmana Ústeckého kraje Jiřího
Šulce a na pódiu jeho jménem vítězce
předala zlatý šperk. „Výběr nebyl vůbec jednoduchý, každá z uchazeček
mě něčím zaujala. Měla jsem sice trochu odlišné pořadí favoritek, než jaký
byl výsledek, ale přesto si myslím, že
finalistky byly vybrány správně,“ okomentovala výsledky starostka města,
kterou potěšilo, že se tato významná
akce uskutečnila právě v Chomutově
a že ona sama se volby nejsympatičtější maminky a jejího dítěte mohla
zúčastnit.

A jaké tedy bylo pořadí? Za Ivetou Drobnou a Terezkou se první
vicemissis stala Zdenka Molová (38
let) se synem Martinem (14), druhou
vicemissis Miroslava Hanušová (28)
s dcerou Michalkou (4), čtvrté místo
obsadily Lucie Königová (28) s Belindou (4) a pátí skončili Gabriela Tauberestová (26) s Kryštofem (6). Všichni
získali právo účasti v únorovém
celostátním finále, o jehož dějišti se
ještě jedná. Jedním ze tří kandidátů
je prý i Chomutov.
„Já si titulu vážím, protože ho
beru jako ocenění mámy. To je pro
mě největší odměna,“ potlačovala
dojetí Iveta Drobná, v civilu ředitelka mateřské školy. Vyzdvihla
i zásluhy své dcery, na které porotci
ocenili především její bezprostřednost, nebojácnost, energii: „Proto
nás také přihlásily kolegyně ze školky. Všechny tam Terezce říkají malá
ředitelka, protože by ráda všechno
organizovala.“
Zemské kolo v Chomutově mělo
i humanitární přínos. Sbírka mezi

Technická knihovna se stěhuje do SKKS

Fenka Majda s Pavlou Sykáčkovou
nejen vystupovala, ale vyprávění s
názvem Jak jsme se našli o ní přímo pojednávalo.
• V Městském informačním centru v Chelčického ulici si mohou
zájemci zakoupit nové propagační
materiály s motivem města Chomutova, a to hrnek za 90 Kč a kovový
přívěšek na klíče s kuponem do
nákupního košíku za 45 Kč.
(red)

Městské knihovny čeká na přelomu
roku další organizační změna. Obě,
tedy Technická knihovna v Cihlářské
ulici i knihovna na Březenecké, přecházejí pod křídla Střediska knihovnických a kulturních služeb na Palackého ulici, přičemž prvně jmenovaná
se do jeho areálu také stěhuje. „Je to
logický krok. Středisko knihovnických
a kulturních služeb, jehož součástí je
knihovna okresního formátu a možná nadregionálního významu, loni
přešlo pod město, které má zájem na
sjednocení služeb. Usnadní to řízení,
zásobování, výměnu knižního fondu,
čtenářům by to mělo přinést zvýšení
• Vždy druhou sobotu v měsíci, tentokrát tedy 13. 12., probíhá
v Domě dětí a mládeže v Chomutově bleší trh. Jakékoliv zboží, nové
i použité, zde prodávají nejen děti,
ale i dospělí. Prezentace prodejců
probíhá mezi 8. a 9., vlastní prodej
(sk)
pak mezi 9. a 12. hodinou.

Na plesovou sezonu je možné se připravit v kurzu
Plesová sezona začíná, ale ti, kteří
do tanečních nikdy nechodili, nebo
v jejich případě od té doby uplynulo příliš mnoho času, nemusejí zoufat. Tancovat se mohou naučit na
večerních kurzech pro dospělé, které v tělocvičně 2. ZvŠ v Husově ulici
vede Dagmar Knížetová. „Zájemci se
tu naučí to, co potřebují, když jdou
na ples. Vyučujeme základní kroky
klasických tanců, zejména valčíku,
polky, waltzu. Později samozřejmě
podle přání přidáváme další,“ uvedla D. Knížetová. Jak dodala, přílišné
náročnosti se není třeba obávat.
Aby frekventantům kurzu výuku
zpříjemnila, dohodla se s nimi
na oblečení typu kalhoty a tričko
s krátkým rukávem, jen patřičná
obuv je podle jejích slov nezbytná.
Na snímku manželé Haškovi z Kadaně, kteří patří mezi žáky Dagmar
Knížetové již víc než dva roky. Případní noví zájemci se mohou hlásit
na tel. č. 604/938 016.
(text: sk, foto: dk)

Tři nejsympatičtější maminky se svými dětmi - zleva Zdenka Molová
s Martinem, Iveta Drobná s Terezkou a Miroslava Hanušová s Michalkou.

kvality,“ vysvětlil důvody změny místostarosta Jan Řehák.
Stěhování
Technické
knihovny
se neobejde bez omezení výpůjční
doby. Po celý prosinec bude uzavřena, ale do 11. prosince mohou
čtenáři v časech 7.00 - 11.00 a 11.30
- 15.30 hodin vracet vypůjčené tituly.
Od ledna už bude služby Technické
knihovny zajišťovat SKKS. Tam bude
mít vyhrazena samostatný prostor,
výpůjční doba se rozšíří a přizpůsobí ostatním oddělením. Knihovna
Březenecká bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřena od 22. prosince
do 4. ledna 2004.
(sk)

Zdeněk Škromach přispěl do sbírky
bankovkou vyšší hodnoty.
diváky, vzdání se honoráře ze strany moderátorů a aukce repliky korunky vítězky vynesly ve prospěch
dětských domovů v Tisé, Čeladné
a Chomutově zhruba dvacet tři a půl
tisíce korun, z čehož chomutovský
domov dostal deset tisíc.
(text a foto: sk)

END pro děti i dospělé
Amatérský soubor Ervěnické národní divadlo se opět představí na
chomutovských prknech. V úterý
16. prosince zahraje v městském
divadle od 11.30 hodin pohádku
Čáry báby Cotkytle, ještě předtím,
ve středu 10. prosince od 19.00
hodin, mohou fanoušci soubor vidět na jeho domovské scéně v Kulturním domě Zdeňka Glückseliga
v Jirkově, a to v lechtivé hře Kdes
(red)
to byla včera v noci?

VÁNOČNÍ KULTURNÍ PROGRAM
11. 12. 2003
10.00 - 11.00 a 15.00 - 16.00
PŘEDVÁNOČNÍ PROGRAM PĚVECKÝCH SBORŮ KLÍČEK
(pod vedením Jany Rathnerové) a ZPÍVÁNÍČKO (pod
vedením P. Jasinské), STAROSLOVĚNSKÉ VÁNOCE v
podání SKEJUŠANU
13. 12. 2003
10.30 - 11.30
PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ SOUBORU KRUŠNOHOR,
VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU HLÁSEK
14. 12. 2003
TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT (18.30) v kostele sv. Ignáce, ADVENTNÍ TRUBKOVÝ KONCERT v podání B. Čecha
na trubku a H. Ondráčkové na varhany s průvodním
slovem S. Moutelíka.
15. - 20. 12. 2003
VÁNOČNÍ TRADICE KRUŠNOHOŘÍ - atrium SKKS (Po
- Pá 9.00 - 17.00 hod., So 9.00 - 12.00 hod.)
PRODEJ I UKÁZKA VÁNOČNÍCH PRODUKTŮ - prezentace výroby svíček a vánočního aranžování v podání
Domu dětí a mládeže, prezentace vánoční keramiky a
výrobků dětí základních a zvláštních škol, perníčky
a keramika dětí mateřských škol, prodej vánočních
svíček, jmelí, vánoční speciality Českého pekařství

VÁNOČNÍ KULTURNÍ PROGRAM
15. 12.
10.00 - 11.00 a 15.00 - 16.00
VÁNOČNÍ KOLEDY V PODÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU MŠ Chomutov
16. 12.
10.00 - 11.00 a 15.00 - 16.00
VÁNOČNÍ KOLEDY V PODÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU ZŠ Kadaňská
17. 12.
10.00 - 11.00 a 15.00 - 16.00
JASNÁ HVĚZDA BETLÉMSKÁ - pořad žáků ZŠ Hornická
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojù evropské unie.
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Má uklidňovat a usměrňovat spoluhráče v rozhodujících chvílích, vstřelené body jsou navíc

Chomutovský dres oblékl exreprezentant Jelínek
Basketbalisté BK ASK Chomutov,
zdá se, konečně našli to, co hledali. Angažovali jednu z největších
osobností české ligy, 36letého Josefa Jelínka. Bývalý reprezentant, který v národním dresu odehrál přes
sto padesát zápasů a v nejvyšší
soutěži se pohybuje od podzimu
1994, se klubu upsal do konce této
sezony.
Bez tří centimetrů dvoumetrové
křídlo má zajistit to, co se zatím
nedařilo Doksanskému a Zdeňkovi
- podržet mužstvo v klíčových
okamžicích a koncovkách vyrovnaných zápasů, které Chomutov
zatím prohrával. „Mám do mužstva
vnést pocit jistoty, zajistit, aby mladí hráči v rozhodujících chvílích
nezačali zmatkovat a naopak se
uklidnili,“ popsal svůj úkol Josef
Jelínek. Paradoxně prý na něho vedení klubu netlačí, aby uplatňoval
své střelecké schopnosti. Ty přitom nejsou ledajaké. Josef Jelínek
je totiž v historických tabulkách
třetím nejlepším střelcem české
a československé ligy, přičemž k překonání absolutního rekordu, který
s 11 029 body drží Kamil Brabenec,
mu po vydařené 25bodové premiéře proti Trize Brno chybělo jen 259
bodů. „Abych řekl pravdu, moc mi
o to nejde. Zatím jsem letos nehrál,
takže už jsem se smířil s tím, že je
to pasé. Ale možné to samozřejmě
je. Záležet bude na tom, jestli budu
dostávat důvěru trenéra a jestli
se nezraním,“ uvedl hráč, který
v posledních letech odváděl služby
Kunínu, Nymburku a Kroměříži,
ale v této sezoně byl dosud bez
smlouvy.
Kuriozitou je, že zkušeného
matadora v Chomutově koučuje
o sedm let mladší trenér. Ten se
samozřejmě nad možnými riziky

• Zápasníci ASK VALZAP Chomutov vybojovali po několika letech
půstu stříbrné medaile v 1. lize
družstev. V rámci druhého finálového turnaje v Ostravě porazili
domácí borce 28:8, zvítězili nad
Vítkovicemi 22:13, ale podlehli
Teplicím 14:22, které se tak staly
potřetí v řadě mistrem.
(sk)

Kam v prosinci za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
6. 12. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - NH Ostrava
13. 12. florbal 3. liga mužů a 1. liga žen
14. 12. florbal starší žáci, 1. liga žen
20. 12. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - USK Praha

16.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
16.00

ZIMNÍ STADION
6. 12. hokej 1. liga: KLH Chomutov - SK Horácká Slavia Třebíč
SPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉ
7. 12. Amatérská volejbalová liga
14. 12. Amatérská volejbalová liga
21. 12. turnaj pro veřejnost v sálové kopané
25. 12. Vánoční turnaj v sálové kopané
26. 12. Vánoční turnaj pro veřejnost ve volejbale
TURISTIKA
6. 12. večerní procházka Rande s čertem sraz u Merkuru

Josef Jelínek proniká pod koš na jednom z prvních tréninků. V Chomutově
už krátce v sezoně 1999/2000 působil jeho mladší bratr Tomáš.
zamýšlel. „Josefa dobře znám jako
bývalého protihráče i ze studií
na FTVS. Uznávám jeho názory,
vzhledem k tomu, kolik toho má
odehráno, ale znám i historky,
které o něm jako o výrazné osobnosti kolují. Na začátku jsme si
vyjasnili role i pravidla a já věřím,
že to bude fungovat,“ řekl Pavel
Budínský. Jelínek k věkovému rozdílu mezi ním a trenérem dodává:
„S tím vůbec nemám problémy. Oba
si zodpovídáme za své a já jeho
roli respektuji.“
Úvod se Josefu Jelínkovi vydařil,
spolu s dalším novicem Miroslavem
Švermou dotáhl mužstvo k prvnímu
vítězství v sezoně. Po několika dnech
v chomutovském dresu odhaduje si-

tuaci jen opatrně: „Můj vnitřní pocit
je takový, že se tu praktikuje šikovnější systém než v Kroměříži, kde
jsem působil naposledy. Mužstvo určitě šanci na udržení má, kdybych to
tak necítil, nešel bych do toho. Kluci
teď zjistili, že se vyhrát dá, což je
pro ně ohromně důležité. Když nás
navíc podrží fanoušci, věřím, že se
jim odměníme dalšími vítězstvími.“
(text: sk, foto: koc)

Hokejové výsledky mládeže
Junioři Kralupy n. Vlt. - KLH ChomuJunioři:
tov 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Branky: Chvátal,
Řepík. Písek - KLH Chomutov 2:1
(1:0, 0:0, 1:1). Branka: Luka. KLH Chomutov - Hradec Králové 1:4 (1:1, 0:1,
0:2). Branka: Luka. Jablonec n. N. KLH Chomutov 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
Dorostenci: KLH Chomutov - Kobra
Dorostenci
Praha 2:8 (0:3, 1:2, 1:3). Branky: Mašek, Průcha. KLH Chomutov - Rokycany 6:3 (0:0, 2:2, 4:1). Branky: Rabas 2,
Šlajchrt 2, Vaněk, Hlinka. Písek - KLH
Chomutov 9:4 (1:0, 4:1, 4:3). Branky:
Jindrák 2, Petrovka, Šlajchrt. KLH
Chomutov - Hradec Králové 2:8 (0:2,
1:2, 1:4). Branky: Průcha, Šlajchrt.
9. třída:
třída KLH Chomutov - Most 11:4
(4:2, 2:0, 5:2). Branky: Španěl 3, Žilík
3, Hauer 2, Andres, Hafenrichter,
Bečvář. Litvínov - KLH Chomutov 8:5
(3:0, 1:1, 4:4). Branky: Hauer 2, Bečvář
2, Žilík. KLH Chomutov - Mladá Boleslav 4:3 (0:0, 3:0, 1:3). Branky: Španěl
2, Nguyen Thung, Žilík.
8. třída:
třída KLH Chomutov - Most 10:5
(5:3, 2:1, 3:1). Branky: Chlouba 3,
Krupka 2, Švamberg 2, Resa, Kroupa, Cvrk. Litvínov - KLH Chomutov
6:4 (0:1, 2:2, 3:1). Branky: Chlouba 3,
Kůs. KLH Chomutov - Mladá Boleslav
4:3 (2:2, 2:0, 0:1). Branky: Mirovský 2,
Švamberg, Chlouba.
7. třída: Most - KLH Chomutov 2:11
(0:5, 0:3, 2:3). Branky: Kämpf 2, Labuta 2, Zajak 2, Svoboda, M. Ašenbrener,
Havel, Topolančin, Tauš. KLH Chomutov - Litvínov 8:2 (4:0, 3:2, 1:0). Branky: Morava 2, Páral 2, Tauš, Kämpf, Labuta, Svoboda. Mladá Boleslav - KLH
Chomutov 4:4 (0:2, 2:2, 2:0). Branky:
Labuta 2, Morava, Svoboda.
6. třída:
třída Most - KLH Chomutov 0:13
(0:2, 0:5, 0:6). Branky: Schindler 3, Mazánek 2, Káš 2, Partl 2, Taraška 2, Žižka, Zeman. KLH Chomutov - Litvínov

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

3:6 (0:2, 1:2, 2:2). Branky: M. Ašenbrener 3. Mladá Boleslav - KLH Chomutov
5:4 (1:2, 3:2, 1:0). Branky: V. Ašenbrener, Žižka, Zeman, M. Ašenbrener.
5. třída:
třída Kadaň - KLH Chomutov 5:2
(1:1, 4:1, 0:0). Branky: Štelcich 2.
4. třída:
třída Kadaň - KLH Chomutov
3:5 (0:1, 1:1, 2:3). Branky: Lehnert 2,
Hlava 2, Chrpa.
3. třída:
třída Děčín - KLH Chomutov A
0:16 (0:4, 0:5, 0:2, 0:5). Branky: Hejcman 5, N. Hlava 3, Neuman 2, Šolta
2, Segeš, Sulanský, Rossbach, Novotný. KLH Chomutov A - Teplice B 55:0
(14:0, 13:0, 14:0, 14:0)! Branky: Neuman
10, Hejcman 8, Kämpf 8, Loukota 5,
N. Hlava 5, Šolta 5, Novotný 4, Segeš
3, Hanzal 2, Cvrk 2, Zicho 2, Sulanský. KLH Chomutov B - Česká Lípa 4:5
(2:2, 1:0, 0:1, 1:2). Branky: Zicho, Šolta,
Merhaut, Šulc. Ústí n. L. B - KLH Chomutov B 10:5 (2:0, 3:2, 2:2, 3:1). Branky: Mládek 3, Sulanský, Weinelt.
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Česká hymna hrála jen Kvasnovské
Závodnice Dětského vrcholového
tanečního centra Beethoven D.C.
Tereza Kvasnovská válí! Dva měsíce po zisku mistrovského titulu na
evropském šampionátu v hiphopu
triumfovala ve stejné disciplíně
i na Mistrovství světa v Brémách.
V Německu se sešla silná konkurence
dětských,
juniorských
i dospělých tanečníků z téměř dvaceti zemí světa. Chomutovský klub
dále reprezentovali junioři Julius
Kovács, Jiří Hamouz a Pavla Šachová, žádný z nich se však výrazněji
neprosadil. Kovács skončil sedmý,
Šachová osmá a Hamouz obsadil 28. místo. Zato T. Kvasnovská
procházela jednotlivými koly bez
zakolísání. Dařilo se jí i v šestičlenném finále, kde dokonce tři rozhodčí ohodnotili její výkon jedničkou.
To v konečném součtu znamenalo
prvenství, jediné pro Českou republiku! Spolu se zlatou medailí
dostala Tereza Kvasnovská i pohár
a diplom, navíc si vybojovala přímý
postup na ME i MS v příštím roce.

Tereza Kvasnovská (sedící) s dlouholetou soupeřkou a loňskou mistryní světa, Němkou Elli Staiger.
„Tancovala jsem v naprosté pohodě,
jela jsem na jistotu. Sama na sobě
jsem poznala, že jsem kvalitně
připravená a z předchozích soutěží dobře roztancovaná,“ uvedla
čtrnáctiletá tanečnice, která už má
doma zlato z MS v roce 2000, ale
z dětské kategorie.
(sk)

Čtyřikrát bronz mladých judistů VTŽ
Čtyřmi bronzovými medailemi
z mistrovství republiky završili letošní sezonu mladí judisté TJ VTŽ
Chomutov. Tento úspěch se začal
rodit již v průběhu roku, kdy řada
vystoupení signalizovala vzestupnou výkonnost mladých chomutovských závodníků.
Vyvrcholením bylo nejprve účinkování mladších a starších žaček
na Mistrovství České republiky
v Dačicích a Liberci, odkud si Hana
Kůstová a Nikola Marešová přivezly bronzové medaile, Klára Šultová
a Kamila Hošková pak smolná
čtvrtá místa. Na úspěchy děvčat

navázali stejnou měrou mladší
žáci Martin Mrug a Daniel Dyršmíd,
kteří na MČR v Mostě vybojovali ve
svých vahách také bronz.
(tar)

Město nemůže dotovat donekonečna, navýšení ...
(Dokončení ze str. 2)

Sportovní hala
také tvrdým oříškem
Dalším provozem, který bojuje
s velkou energetickou spotřebou,
je sportovní hala. Tvrdým oříškem
pro vedení společnosti je snížení
nákladů na energie. V těchto dnech
probíhá v hale rekonstrukce zastaralé a pouze částečně funkční
vzduchotechniky. „V zimě máme
problém halu vytopit a v létě ji vyvětrat. Oprava samozřejmě neohrozí chod haly, zákazník to nepozná,“
zdůraznila Fischerová. První etapa
bude hotová ještě do konce letošního roku s tím, že po provedení
všech tří etap by se měla celková
investice vrátit do 2 až 3 let. Dále
ve sportovní hale probíhá oprava
sociálních zařízení a šatny, která
bude sloužit hlavně pro účastníky
pohybových kurzů. V příštím roce
pak halu čeká mimo jiné oprava
výměníkové stanice. I přes nutné
pokračování v opravách a zlepšení

energetického hospodářství v tomto objektu patří hala v Chomutově
stále ke špičkovým sportovním
stánkům v republice, který nám
mnohá města závidí.
„V tomto areálu nás však nejvíce
trápí jeho vytíženost. Obsazení
haly totiž úzce souvisí s poptávkou jednotlivých sportovních klubů
i veřejnosti. Mnohdy nám připadá,
že bychom zejména v podvečerních časech potřebovali o jeden
sál navíc, ale v dopoledních hodinách nebo o víkendech, kdy hrají
domácí mužstva mimo Chomutov,
by mohla být hala využita více
z řad veřejnosti. Negativně se na
tom projevil i odchod volejbalového ligového Perštejna, který v hale
zrušil své působení,“ prohlásila
Fischerová. SSZ se také snaží do
svých prostor získat další soutěže,
turnaje nebo připravit podmínky
pro soustředění sportovních klubů.
Zde je velmi důležitá spolupráce se
sportovními svazy a právě s kluby,
neboť jejich působení v soutěžích

a postavení v jejich sportu zakládá možnosti pořádání i vrcholných
akcí mezinárodního formátu, které
v minulosti již v městské sportovní hale probíhaly. „V listopadu roku
2004 se tu například uskuteční Mistrovství České republiky v moderní
gymnastice, v jednání je kvalifikace na ME juniorů ve volejbale
a kvalifikační skupina ME ve futsalu,“ prozradila ředitelka SSZ.

Nové formy cvičení
pro veřejnost
SSZ pořádá pravidelně v hale
pohybové kurzy pro veřejnost.
V září byla rozšířena nabídka
o sedm nových forem cvičení (pro
děti ve věku 3-7 let, pro děti 7-12
let, rodičů s dětmi, kick-box, strečink, fit-ball, fitness-joga). Nejnovější
formou je cvičení pro budoucí maminky. Po absolvování „Mimiclubu“
budou připraveny k porodu jak po
fyzické, tak i teoretické stránce,
tento kurz je totiž veden za účasti
porodní asistentky. SSZ se snaží využít svých provozů a posílit příjmy
i pořádáním jiných akcí kulturního
charakteru. Na 1. dubna příštího
roku je plánován ve sportovní hale
koncert skupiny Chinaski. Na zimním stadionu se můžete těšit na tradiční autosalon a novou akci „Jaro
v Chomutově“, což je prodejní výsta(mile)
va zahrádkářů a chovatelů.
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