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DIVADLO
BABIČKY Pohádka pro děti v podání Divadla Matěje
• 19. 1. POHÁDKY HRACHOVÉ BABIČKY.
Kopeckého. Velký sál SKKS od 9.00 a 10.15 hodin.
JEZERO. Abonentní představení. Městské divadlo v 19 hodin.
• 22. 1. ZLATÉ JEZERO
KONCERTY
DVOŘÁKOVI Novoroční koncert Pražského komorního
• 6. 1. POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI.
sboru, kvarteta sólistů a Festivalového orchestru P. Macka. Městské divadlo v 19
hodin.
LOCHNESS. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 9. 1. LOCHNESS
MOGWAY. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 10. 1. MOGWAY
5. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 16. 1. COUNTRY 5
• 17. 1. MAKOVEC
MAKOVEC. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
CHOMUTOVSKA Městské divadlo v 18 hodin.
• 21. 1. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC CHOMUTOVSKA.
VÝSTAVY
KULÍK. Galerie Lurago, výstava potrvá do 28. 1.
• SOUVISLOSTI - PETR KULÍK
KŮSOVÁ. Kresby v galerii Na schodech v SKKS, výstava potrvá
• STIGMATA - JITKA KŮSOVÁ
do 2. 4.
TUČÍMOVÁ. Fotografie ve výstavní síni SKKS, výstava potrvá
• OHLÉDNUTÍ - ALENA TUČÍMOVÁ
do 2. 2.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
7. 1. S.W.A.T. - JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ - akční thriller USA.
8. - 9. 1. MASTER & COMANDER: ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA - akční velkofilm
USA.
10. - 11. 1. PRAVIDLA VÁŠNĚ - erotické drama USA.
12. - 13. 1. MEZI NÁMI DĚVČATY - komedie USA.
14. - 15. 1. GOOD BYE LENIN!
LENIN - komedie Německo.
16. - 17. 1. ŠPÍNA LONDÝNA - drama Velká Británie.
18. 1. PIANISTA - válečné drama Francie.
19. - 20. 1. TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ - akční sci-fi USA.
21. 1. CHOUCHOU - MILÁČEK PAŘÍŽE - ztřeštěná i dojemná komedie Francie.
Kino Oko
7.
8. - 9.
10. - 11.
12. - 13.
14. - 15.
15.
16. - 17.
18.
19. - 20.
21. - 22.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
1. DRUHÁ STRANA POSTELE - muzikálová komedie Španělsko.
1. S.W.A.T. - JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ - akční thriller USA.
1. MASTER & COMANDER: ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA - akční velkofilm
USA.
1. PRAVIDLA VÁŠNĚ - erotické drama USA.
1. MEZI NÁMI DĚVČATY - komedie USA, 14. 1. od 17 hod., 15. 1. od 17
hod.
1. ART KINO: SBOHEM MŮJ SLADKÝ DOMOVE - komedie Francie/Švýcarsko/
Itálie od 20 hodin.
1. GOOD BYE LENIN! - komedie Německo.
1. ŠPÍNA LONDÝNA - drama Velká Británie.
1. CHOUCHOU - MILÁČEK PAŘÍŽE - ztřeštěná i dojemná komedie Francie.
1. TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ - akční sci-fi USA.

Poučení se dostane i veřejnosti
Onkologické občanské sdružení
Kapka 97 si do boje s rakovinou
vybrala šikovného spojence - studentky Střední zdravotnické školy
v Chomutově. Společně už třetí
školní rok pořádají na území bývalého okresu besedy na středních
školách a učilištích, kde varují
před nebezpečím rakoviny prsu
a učí děvčata z vyšších ročníků
samovyšetření. Letos poprvé navíc
zaměřují své úsilí k propagaci prevence rakoviny kůže.
Proč se v této záležitosti angažují středoškolačky ze „zdrávky“? „Je
jednoznačné, že děvčata se o takovýchto choulostivých záležitostech
raději baví se svými vrstevnicemi.
Odpadá věková bariéra a většinou i
ostych,“ uvádí Soňa Novotná, koordinátorka Kapky 97. „Je to jedna z
věcí, kterou můžeme pomoct lidem.
Od toho jsme přece na zdrávce,“
usmívá se Linda Torresová, jedna
z přednášejících studentek. „Je
to sice občas těžké posluchačky
zaujmout, ale snažíme se. Spíš z
toho zkoušíme udělat diskusi,“ dodává. Sama se svými kolegyněmi
besedu ve 2. ročníku absolvovala,
a protože ji zaujala, přihlásila se
k osvětě. Ta obvykle probíhá v
rozsahu dvou vyučovacích hodin,
během nichž dojde na předání
informací, projekci instruktážního
filmu, předvedení fantomového
modelu prsů i vyprávění pacient-

rárních soutěží. Část z toho, co
léta psal do šuplíku, nyní vydal
pod názvem Hledání. „Některé
básně jsou dvacet až pětadvacet
let staré. Ale mám i nové, těch

Michaela Fojtíková a Iva Dlouhá při besedě na Chomutovském soukromém
gymnáziu předvádějí studentkám silikonový model prsů, na kterém lze
nahmatat „rakovinové bulky“.
ky, která má osobní zkušenosti s
nemocí i léčbou.
Projekt, který financuje chomutovská pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny, má být na konci
ledna poprvé k dispozici i širší veřejnosti. Konkrétně ve čtvrtek 22. a

29., vždy od 15.30 do 17.30 hodin,
proběhne beseda v Domě dětí a
mládeže v Jiráskově ulici. Určena
je přitom také mužům. Spolu s
rakovinou kůže se jich totiž týká
i rakovina prsu, i když v menší
(text a foto: sk)
míře.

Chomutovská kina: úvod roku přeje fajnšmekrům
Trend pozvolna stoupající návštěvnosti kin chce Správa kulturních zařízení Chomutov v úvodu
nového roku podpořit několika
projekty a akcemi. Předně je to

Knižní trh obohatili tři regionální autoři
V DDD Knihkupectví, které už
od svého vzniku přeje regionální tvorbě, uvedli autogramiádou
do prodeje svá nová díla místní
autoři Zdeněk Kučera, Jiřina Rothmeierová a Rudolf Koutenský (na
snímku zleva).
Jiřina Rothmeierová, známými
z řad dětí nazývaná pohádkovou
babičkou, zůstala věrná svému
stylu. Dětskými ilustracemi doplněná kniha Vodník Nugát z Hřebíkárny aneb pohádky z Chomutovska se opět vyznačuje velmi
čtivým jazykem, i literární znalec
Zdeněk Hejna v úvodním slově
vyzdvihl autorčino „záviděníhodné umění psát“. Naopak Rudolf
Koutenský se zatím prezentoval
pouze grafikou, ale tentokrát přišel s básničkami, které nakonec
rozdělil do dvou útlých sbírek.
První, Básně převážně nevážné,
je postavena na zajímavé poetice
a skrytých myšlenkách. Druhá,
Básničky ukryté pod víčky, je veselejší, vychází z osobních prožitků. Zdeněk Kučera je přes zralý věk ve spisovatelských řadách
nováčkem, dosud jen publikoval
v časopisech a účastnil se lite-
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je čtyřikrát víc. Časem také počítám s jejich otištěním,“ prohlásil
Zdeněk Kučera. Všechny uvedené
tituly jsou v prodeji pouze v DDD
Knihkupectví.
(text a foto: sk)

znovuvzkříšený Klub náročného
diváka, jehož tradičním domovem
je kino Oko. Premiéru zajistí 15.
ledna od 20 hodin francouzsko-švýcarsko-italský film Sbohem,
můj sladký domove. Pokračovat
se bude každý druhý čtvrtek, ale
už od 19 hodin. Úvod k jednotlivým filmům obstará předmluva v
podání Josefa Märce.
Nejen filmovým fajnšmekrům
se SKZ určitě zavděčí účastí v
přehlídce nekomerční kinematografie s názvem Projekt 100. V
jejím rámci se loni promítalo na
121 místech ČR s celkovou návštěvností 71 tisíc diváků. Letos

se na plátna dostanou třeba Spalovač mrtvol nebo Zuřící býk.
Speciálně zájem o českou tvorbu by mohla zvednout účast herců a tvůrců jednotlivých filmů
na jejich chomutovských premiérách. První vlaštovkou se mají 14.
února stát Tomáš Hanák a Václav
Marhoul při promítání novinky
Mazaný Filip. Především mladou
generaci zcela jistě osloví 23. až
25. ledna v kině Oko film Spy Kids
3D - Game over, který byl natočen
pomocí moderní prostorové technologie. Aby byl zážitek dokonalý,
„vyfasuje“ každý divák spolu se
vstupenkou i 3D brýle.
(sk)

Sedm představení, opět převážně komedií, uvede Městské
divadlo v Chomutově v rámci předplatného v prvním pololetí
tohoto roku. Majitelé abonentních vstupenek se mohou těšit na
následující kusy: 22. ledna Zlaté Jezero (Radoslav Brzobohatý,
Květa Fialová a další), v únoru (termín bude upřesněn) komedie
Do pyžam (Jiří Langmajer, Kateřina Brožová, David Suchařípa,
Kateřina Hrachovcová a další), 19. března Nahniličko - Poněkud dojatý (Ivana Chýlková, Jan Kraus, Eva Holubová, Bohuslav
Klepl a další), 15. dubna komedie Nevidím to černě (Jaroslava
Hanušová, Stella Zázvorková, Ivan Vyskočil, Vlastimil Harapes
a další), 10. května Skleněný zvěřinec (ostravské Divadlo Petra
Bezruče, Richard Krajčo v hlavní roli), 27. května komedie Noc
s modelkou (Oldřich Navrátil, Jaroslava Obermaierová, Ota Jirák,
Iva Kubelková), 2. června komedie Lucerna (Divadelní společnost
Josefa Dvořáka). Mimo abonentní předplatné se v Chomutově
uskuteční další tři kvalitní představení - 29. března Besídka
(divadlo Sklep), 29. dubna Růže pro Algernon (Divadlo v Celetné,
Jan Potměšil v hlavní roli) a v dosud neznámém termínu také
jedno představení Divadla Járy Cimrmana.
(sk)

Budoucí prvňáčkové Bluegrassový Album je doma U Bizona
si prohlédnou školu
Základní škola Na Příkopech
bude 9. ledna otevřena dětem předškolního věku a jejich rodičům. V
rámci Dne otevřených dveří si mohou prohlédnout celou školu i zúčastnit se části vyučovací hodiny.
Od 15.30 hodin pak akce pokračuje
Kočičím rejem se soutěžemi o sladkosti. Zápis budoucích prvňáčků
pak proběhne 16. a 17. ledna. (red)
• Změna čtenářských poplatků
v knihovně Střediska knihovnických a kulturních služeb na
Palackého ulici od 1. 1. 2004:
dospělí
150 Kč
děti
60 Kč
kolektivní členové
400 Kč
slevy:
studenti
120 Kč
důchodci 65 - 70 let 100 Kč
důchodci nad 70 let zdarma

S bluegrassovou kapelou Album
se chomutovští posluchači v závěru loňského roku mohli setkat
na dvou netradičních koncertech.
Nejprve sklidila úspěch, když spolu se skupinou Relief vystoupila v
kostele svatého Ignáce na prvním
adventním koncertě (na snímku).
Později někteří z členů Albumu
oželeli pohodu Štědrého večera s
rodinou a společně se spřízněnými
Nepřáteli rytmu vytvořili v country saloonu U Bizona jen pro jeden
večer speciální sestavu s názvem
Nepřátelé Albumu.
Kapela Album existuje již od roku
1987. Od té doby samozřejmě prošla mnohými změnami. Současnou
sestavu tvoří kapelník Petr Gärtner
(mandolína, zpěv), Marek Gärtner
(baskytara, zpěv), Míra Jiřiště (banjo, zpěv), Vlastík Jiřiště (kytara,
zpěv) a nově též houslista Jirka
Šruma junior. Občasný host kapely,
dobrista Zdeněk Lucák se stal nej-

prve stálým hostem, posléze stálým
členem a naopak zpěvačka Iva Vondráčková se stala občasným hostem
na koncertech skupiny.
Repertoár Albumu tvoří většinou
převzaté skladby z moderního i
tradičního bluegrassu, někdy s
českými texty, které píše dvorní
textařka Jana Mesteková. Převážná
většina skladeb je však v angličtině, a to včetně vlastních, které
pocházejí z pera kytaristy Vlastíka, nebo jde o skladby Američanky
žijící v Holandsku Liz Meyer. „Právě
texty této písničkářky v současné
době zhudebňujeme. Zatím jsme
si jich vybrali pět nebo šest. Rádi
bychom s nimi vystupovali a taky
je spolu s našimi vlastními písněmi
konečně vydali na cédéčku,“ sdělil
kytarista Vlastík Jiřiště s dodatkem, že Album má dosud několik
demosnímků a spolu s jinými skupinami je uveden na výběrech Porta severu, Edice Talent 96 a živě i

na záznamu z mezinárodního
bluegrassového festivalu European
World Of Bluegrass.
Kapelu Album mohou zájemci
pravidelně slyšet na její domovské
scéně v country saloonu U Bizona v
Chomutově, případně na mnoha bluegrassových festivalech, jako jsou
Banjo Jamboree v Čáslavi, Bluegrass

Marathon v Borovanech u Tachova,
Bluegrass Night v Liticích nad Orlicí,
Babí léto na Kyselce v Bílině. Album
hrál také ve známém pražském klubu CI-5 nebo v brněnské Staré pekárně. Od roku 2000 je zván na již
zmíněný prestižní festival European
World Of Bluegrass v holandském
Voorhuizenu.
(text a foto: sk)

SPORT
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Pod křídly AVL hraje v současné době 3 380 amatérských volejbalistů

Frantu Datla už znají v celé republice
Celostátní Mizuno Amatérská volejbalová liga v současnosti sdružuje
3 380 hráčů v 284 týmech ze sedmi
regionů. Populární soutěž smíšených
družstev má ale původ v Chomutově
a do republiky ji exportoval zdejší
rodák Saša Mráz.
Ten se na začátku 90. let vrhnul
na pořádání turnajů pro veřejnost,
později se specializoval na volejbal. V sezoně 1995/96 zorganizoval
v Chomutově první ročník Amatérské
volejbalové ligy, tehdy s 26 týmy.
Obliba soutěže rostla, stejně jako počet účastníků. V roce 1999 se AVLka
rozšířila do Prahy a Ústí n. L., tedy
do měst, kde měl S. Mráz v té době
zázemí. Následovaly Hradec Králové,
Liberec, Břeclav a Brno. Expanze stále
pokračuje, v příští, jubilejní desáté sezoně by počet hráčů měl přesáhnout
čtyři tisíce! „Jednak jde o přirozený
nárůst v rámci jednotlivých soutěží
a jednak máme v plánu AVL rozjet
v Plzni a Mladé Boleslavi,“ vysvětluje hlavní organizátor Saša Mráz. Jak
dodává, ještě nikdy v historii nebyli
„rekreační“
volejbalisté
sdruženi
v takovémto počtu.
Amatérskou ligu hrají smíšená
družstva, to znamená, že ze šestice
na kurtu musejí být vždy nejméně
dva hráči ženy a dva muži. Registrovaným volejbalistům je účast zakázána, povolenou plošnou výjimkou
je v týmu jedna žena, hrající soutěž
maximálně na úrovni kraje. Hraje
se o šampiona jednotlivých soutěží,
dva nejlepší z každé se vždy na
jaře utkají o přeborníka celé AVL
a o Pohár Franty Datla, což je fiktivní

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Kam v lednu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
10. 1. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - BC BVV ŽS Brno
16.00
17. 1. malý fotbal Memoriál Jaroslava Svobody
8.00 - 17.00
24. 1. judo Memoriál Helmuta Tauda
8.00 - 16.00
31. 1. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - Mlékárna Kunín
16.00
ZIMNÍ STADION
7. 1. hokej 1.
10. 1. hokej 1.
17. 1. hokej 1.
21. 1. hokej 1.
28. 1. hokej 1.

liga:
liga:
liga:
liga:
liga:

KLH
KLH
KLH
KLH
KLH

Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov

-

SK Kadaň
HC Olomouc
HC Dukla Jihlava
IHC Písek
HC Slezan Opava

SPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉ
4. 1. turnaj pro veřejnost v sálové kopané
18. 1. Amatérská volejbalová liga
25. 1. Amatérská volejbalová liga

17.30
17.00
17.30
17.30
17.30
8.00 - 14.00
9.00 - 15.00
9.00 - 18.00

TURISTIKA
10. 1. Krušnohorské poselství start od klubovny PS Úsměv Jirkov
od 8.00 do 10.00

Hokejové výsledky mládeže
Amatérská volejbalová liga je v Chomutově od svého vzniku spjata se
sportovní halou na Březenecké.
cimrmanovská postava volejbalového
nadšence.
V Chomutově soutěž pevně zakořenila, ve dvou ligách ji hraje 35 celků.
Postupem času získala i společenský
rozměr, když se při turnajích střetávají přátelé a známí, kteří se jinak
běžně nepotkávají. „V posledních letech se projevuje krásný trend. Když
jsme začínali, byli všichni starší než
já. Od té doby sice nějaký ten rok přibyl i mě, ale soutěž současně výrazně

omladila. Staří bardi tvoří základ jen
čtyř nebo pěti týmů, ostatní jsou složeny z mladých lidí,“ říká Saša Mráz,
který kromě organizování a hraní
v Chomutově působí v roli hráče
(sk)
i v Ústí nad Labem.

Junioři: KLH Chomutov - HC
Junioři
Chrudim 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Branky: Šedivý, Fanta, Svačina.
HC Velké Popovice - KLH Chomutov 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). Branky:
Šimeček 2, Fanta.
HC Tábor - KLH Chomutov 4:9
(2:1, 0:6, 2:2). Branky: Šimeček 3,

Seznam podporovaných sportů nedoznal změn
Přestože se v průběhu loňského
roku zdálo, že seznam městem
podporovaných sportů bude muset
být pro rok 2004 radikálně okleštěn, nakonec v něm všechna jména
zůstala. Volejbalisté Spartaku Perštejn, kteří svým „přestupem“ do
Chomutova tuto diskusi rozpoutali,
z města odešli dřív, než za něj stačili odehrát jediný zápas. Komise pro
podporu občanských aktivit proto
situaci opět přehodnotila a došla
k přesvědčení dosud platnou strukturu zachovat. S penězi z městského
rozpočtu tak opět může počítat lední hokej KLH Chomutov, fotbal FK
Chomutov, basketbal BK Chomutov,
softbal SC Beavers VS Chomutov,
zápas ASK VALZAP Chomutov, judo
TJ VTŽ Chomutov, národní házená
SK Chomutov NH a plavání Slávie
Chomutov. Jaká částka konkrétně se
bude rozdělovat, to předseda komise

Jindřich Stádník zatím nemůže říct:
„Očekávám ale, že nebude nižší než
loni, spíš o něco vyšší. Je to závislé
na schválení rozpočtu.“
Při posuzování nových žádostí bude komise hodnotit zejména
výkonnostní zařazení do soutěží,
úspěšnost práce s mládeží, nákladnost sportu a jeho popularitu mezi
obyvateli Chomutova. „Přihlížet se
bude také k tomu, jak kdo dodal vyúčtování a věcné zhodnocení dotací
z minulých let,“ upozorňuje Jindřich
Stádník. Celý proces se pak bude
řídit novelou Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Chomutova
podporovaným sportům. Ta nově
obsahuje ustanovení, podle kterého
lze čerpat peníze také pro trenéry
mládeže.
(sk)

Hokeji bude zasvěcen sobotní večer v Městském divadle
v Chomutově. Klub KLH Chomutov a pojišťovna Generali totiž
připravily svůj reprezentační ples.
Aby na něm byla lépe umožněna
účast chomutovských hokejistů,
posunul klub začátek domácího
utkání proti Olomouci o půl hodiny dřív, tedy na 17. hodinu.
Vrcholem akce, která začne ve
20 hodin, je ocenění dvanácti
nejslavnějších hráčů historie
chomutovského hokeje, jmenovitě Jiřího Hříbala, Vladislava Maška, Ladislava Chabra, Jaroslava
Kamiše, Josefa Klímy, Miroslava
Klůce, Petra Lešky, Josefa Mikoláše, Jiřího Růžičky, Josefa Seilera, Karla Straky a Josefa Voláka,
v případě prvních dvou bohužel
in memoriam. Oslavován bude
i nejpopulárnější hráč současného kádru KLH, kterého formou
ankety volili hokejoví příznivci.
Moderátorem večera bude jeden
z nejlepších hokejových komentátorů Petr Vichnar, v programu
se představí muzikálové hvězdy Vanda Konečná (Mercedes
v Monte Christo) a Bohouš Josef
(Herodes v Jesus Christ Superstar, jinak frontman skupiny Burma Jones). Předprodej vstupenek
v hodnotě 150, 120 a 100 Kč
probíhá v kanceláři pojišťovny
Generali v Ruské ulici.
(sk)

Již tradičním Vánočním turnajem
mládeže pořádaným ve Sportovním
domě TJ VTŽ skončil další sportovní rok klubu zápasu ASK VALZAP
Chomutov. V porovnání s lety minulými se dá konstatovat, že šlo o rok
úspěšný. Vždyť senioři vybojovali
v prvoligové soutěži stříbro a junioři
se dokonce mohou chlubit premiérovým mistrovským titulem. Cenná
jsou také umístění některých jednotlivců na evropských a světových
šampionátech.
Činnost klubu zápasu se v roce
2003 neodvíjela pouze ve sportovní rovině. Vedení klubu se snažilo
vytvořit ty nejlepší podmínky pro
své členy, a to nejenom po stránce
tréninkové a závodní, ale nemalé
úsilí se věnovalo i materiálnímu
vybavení.
Tréninková činnost klubu převážně probíhala ve Sportovním domě
TJ VTŽ Chomutov, který doznal
mnoha radikálních změn. Podařilo
se vybudovat odpovídající zázemí
pro závodníky a to v podobě nové
šatny a sprch. Trenéři mají novou
kancelář, kde klub v prosklených
vitrínách schraňuje poháry a trofeje
za více než 40 let svého trvání.
Tréninky probíhaly v šesti tréninkových skupinách na dvou zápasnických žíněnkách o rozměrech
12 x 12 m. Využíván byl i takzvaný
silový koutek s nakládací činkou
a stojanem. První skupinou byla přípravka. Jednalo se o 15 chlapců ve

Po Novém roce se v Městské sportovní hale v Chomutově opět scházejí ke
cvičení maminky s dětmi. Pod vedením cvičitelky Z. Bauerové (na snímku)
zde mrňousové především formou hry rozvíjejí své základní pohybové
dovednosti a také navazují kontakty s ostatními dětmi.
(text a foto: sk)

Bejček, Chvátal, Šedivý, Hauner,
Mezera, Nekvinda.
Dorostenci: HC Rebel Havlíčkův
Dorostenci
Brod - KLH Chomutov 4:2 (0:0, 2:2,
2:0). Branky: Průcha, Voborník.
KLH Chomutov - HC Příbram
6:6 (1:1, 3:4, 2:1). Branky: Průcha
3, Petrovka, Voborník, Rabas.
9. třída:
třída KLH Chomutov - Sparta
Praha 2:12 (1:3, 0:6, 1:3). Branky:
Žilík, Hafenrichter.
HC Pardubice - KLH Chomutov
7:2 (4:2, 2:0, 1:0). Branky: Bečvář,
Chromý.
8. třída:
třída KLH Chomutov - Sparta
Praha 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).
HC Pardubice - KLH Chomutov
8:3 (2:1, 4:1, 2:1). Branky: Hafenrichter, Chlouba, Brand.
7. třída:
třída Sparta Praha - KLH
Chomutov 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Branka: Partl.
KLH Chomutov - HC Pardubice
8:2 (2:1, 2:1, 4:0). Branky: Morava
2, Kämpf, Tauš, Labuta, Sanko, Zeman, Topolančin.
6. třída:
třída Sparta Praha - KLH Chomutov 11:2 (2:0, 4:1, 5:1). Branky:
Štelcich. Žižka.
KLH Chomutov - HC Pardubice 1:7 (0:0, 0:3, 1:4). Branka:
Schindler.
3. třída: HC Stadion Teplice B KLH Chomutov B 5:9 (3:0, 0:3, 1:4,
1:2). Branky: Kämpf 3, Hejcman 2, Novotný, Loukota, N. Hlava, Neuman.

Loňský rok zápasníků ASK VALZAP patřil k nejlepším
věku 6 až 11 let, kteří dvakrát týdně trénovali pod vedením trenérů
Lukáše Trejbala, Šárky Andrlové a
Bohumila Kubáta. Další tréninkovou
skupinou bylo dvanáct mladších
žáků ve věku 11 - 13 let. Ti trénovali třikrát týdně pod vedením trenéra
vyšší mezinárodní třídy Germana
Chutorného. Pod jeho vedením se
připravovala i dvacítka žáků a kadetů, a to pětkrát týdně. Čtvrtou skupinu tvoří tři dívky, reprezentantky
ČR v kategorii kadetek, juniorek
i žen. Doplněny o jednu závodnici
z Olympu Praha trénovaly šestkrát
týdně opět pod vedením Germana
Chutorného. Pátou skupinu tvořili vybraní kadeti, junioři a muži
v počtu 30 zápasníků. Vedeni
G. Chutorným trénovali šestkrát
týdně, ti, co se připravovali na evropské a světové soutěže, i dvoufázově. Poslední, šestou skupinou byl
kurz zápasu při 3. ZŠ Na Příkopech,
do něhož docházelo zhruba 20 žáků
ze 6. tříd. Nelze ale zapomenout na
další skupinu trénující v tělocvičně
Zvláštní školy na sídlišti Březenecká, a to pod vedením trenéra
Milana Benedikoviče. „Tento výčet by
mohl být doplněn o sportovní třídu,
kterou se ale bohužel v roce 2003
zatím nepodařilo při ASK VALZAP
Chomutov zřídit. Je tudíž úkolem do
nového roku. Její existence by měla
velký vliv na činnost Sportovního
centra mládeže, které při klubu zápasu působí. Sportovní centrum by

navazovalo na případnou sportovní
třídu a tím by byl proces mládežnické výchovy téměř komplexní,“ uvedl
manažer klubu Radek Hemelík.
Tréninkové úsilí se muselo příznivě odrazit i ve výsledcích. Závodníci
ASK VALZAP se v roce 2003 zúčastnili 13 tuzemských a 15 mezinárodních turnajů. Jedenáct závodníků
odcestovalo na 8 světových šampionátů. Dohromady získali ve svých
věkových kategoriích šestnáct titulů
Mistr České republiky pro rok 2003,
osm stříbrných a pět bronzových
medailí na Mistrovství České republiky. Klub získal i 40 titulů přeborníků Ústeckého kraje. Na tuzemských
turnajích obsadili chomutovští zápasníci 46 prvních, 28 druhých a 25
třetích míst. Na mezinárodních turnajích vybojovali 7 prvních, 4 druhá
a 9 třetích míst.
Největším úspěchem pro klub
zápasu ASK VALZAP Chomutov byl
zisk 3. místa Niny Sklenkové na ME
kadetek, 2. místa Oldřicha Dvořáka
na MS veteránů, 3. místa Radka
Hemelíka na MS veteránů, 5. místa
Luďka Buriána na ME mužů. Cenných
je i pět zlatých medailí na Světových
hrách státních složek, dále 6. místo
Martiny Zyklové na MS juniorek,
9. místo Šárky Andrlové na ME kadetek a rovněž 9. místo Martiny Zyklové na MS žen.
Také v dlouhodobých soutěžích
družstev, v nichž startovali žáci,
junioři i muži, se rodily úspěchy.
Ve finále nejvyšší soutěže obsadilo
družstvo juniorů 1. místo a získalo
tak zlaté medaile a historicky první
titul Mistr České republiky juniorů
družstev, družstvo mužů vybojovalo
ve finále 2. místo a získalo stříbrné
medaile.
Klub zápasu rovněž organizoval klubové, ale i mezinárodní

turnaje. V rámci klubu to byly
tři turnaje přípravek, na kterých
startovalo v průměru 60 malých
závodníků. Klub dále uspořádal
Krušnohorský turnaj pro kategorii žáků a kadetů s mezinárodní
účastí a Podkrušnohorský turnaj,
jež byl zároveň i Velkou cenou
Chomutova, rovněž s mezinárodní účastí. Posledním turnajem je
již zmiňovaný Vánoční turnaj.
(rík)
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