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Folková kapela Lidee noire oslavila samostatným koncertem čtvrté narozeniny
DIVADLO
• 22. 1. ZLATÉ JEZERO
JEZERO. Abonentní představení. Městské divadlo v 19 hodin.
PRINCEZNĚ Pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům
• 25. 1. O HONZOVI A PRINCEZNĚ.
na Zahradní od 15 hodin.
KONCERTY
• 23. 1. WYDLE.
WYDLE Country saloon U Bizona od 20 hodin.
ÚLET. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 24. 1. ÚLET
• 30. 1. ALBUM.
ALBUM Country saloon U Bizona od 20 hodin.
MARACAS Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 31. 1. MARACAS.
SNÍTIL Koncert k výročí houslového virtuosa, doprovází
• 3. 2. HOMAGE VÁCLAV SNÍTIL.
Festivalový orchestr P. Macka. Městské divadlo v 19 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 21. 1. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC CHOMUTOVSKA.
CHOMUTOVSKA Městské divadlo v 18 hodin.
PADESÁTKA. Kulturní dům na Zahradní
• 29. 1. ZDENĚK IZER V POŘADU IZERSKÁ PADESÁTKA
v 19 hodin.
VÝSTAVY
KULÍK. Galerie Lurago, výstava potrvá do 28. 1.
• SOUVISLOSTI - PETR KULÍK
MALÁ. Galerie Lurago, vernisáž 2. 2. v 17 hodin,
• MOJE TROJHLAVÁ SAŇ - ZDEŇKA MALÁ
výstava potrvá do 25. 2.
• STIGMATA - JITKA KŮSOVÁ
KŮSOVÁ. Kresby v galerii Na schodech v SKKS, výstava potrvá
do 2. 4.
TUČÍMOVÁ. Fotografie ve výstavní síni SKKS, výstava potrvá
• OHLÉDNUTÍ - ALENA TUČÍMOVÁ
do 2. 2.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 21. 1. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY
LITERATURY. Téma: rozvrstvení slovní zásoby
a slohová charakteristika jejích jednotlivých vrstev. Přednáší Mgr. Zdeněk Hejna,
DDM 17.30 - 19.30 hodin.
• 23. 1. ŘIDIČ JUNIOR. Soutěž družstev MŠ na koloběžkách. DDM 9 hodin.
• 24. 1. HEDVÁBNÝ ŠPERK. Další uplatnění hedvábného materiálu. DDM 14 hodin.
HOROSTĚNĚ DDM 9 hodin.
• 24. 1. KURZ ZÁKLADŮ LEZENÍ NA HOROSTĚNĚ.
VYSVĚDČENÍ Zábavné odpoledne pro děti z 1. tříd ZŠ.
• 30. 1. DOSTALI JSME PRVNÍ VYSVĚDČENÍ.
DDM 10 hodin.
• 31. 1. STUDIO KREATIV - LINORYT.
LINORYT Zpracování matrice a tisk na papír, určeno
dospělým a mládeži nad 15 let. DDM 10 - 14 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
21. 1. CHOUCHOU - MILÁČEK PAŘÍŽE - ztřeštěná i dojemná komedie Francie.
22. 1. CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY - akční komedie USA.
23. - 25. 1. SPY KIDS 3D - GAME OVER - sci-fi komedie USA. Začátek od 17 hodin.
26. 1. POLICAJTI - komedie Švédsko.
27. - 28. 1. TAJEMNÁ ŘEKA - thriller USA.
29. - 31. 1. UNDERWORLD - akční thriller/sci-fi/horor USA.
Kino Oko
21. - 22.
23. - 24.
25. - 26.
27. - 28.
29.
30. - 31.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
1. TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ - akční sci-fi USA.
1. CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY - akční komedie USA.
1. TAJEMNÁ ŘEKA - thriller USA.
1. UNDERWORLD - akční thriller/sci-fi/horor USA.
1. ART KINO: ITALŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY - dánský film.
1. PIKOVÁ TROJKA - erotický thriller USA.

Úspěšný rok by mohl vystřídat ještě lepší
Slavnostní ráz měl pravidelný
Folkový klub ve správní budově
Podkrušnohorského zooparku. Samostatným výročním koncertem
zde totiž kapela Lidee noire oslavila
čtyři roky své existence.
Příznivcům připravila překvapení
už na uvítanou, když hudebníci na
pódium nastoupili v plesovém oblečení. Celé vystoupení pak proběhlo
v pohodovém duchu, a to nejen
díky folkové muzice. Především
vzpomínky na doby minulé vyvolávalo promítání fotografií i předčítání
z kroniky. I nehudební dárek dostali
diváci, kapela si totiž připravila čtyři narozeninové dorty a všechny je
rozdělila mezi návštěvníky. „Přišla
spousta lidí, což nás mile překvapilo. Podruhé jsme ve Folkovém klubu
vystupovali sami a znovu jsme se
ujistili, že publikum zajímáme,“
zdůraznil kapelník Martin Šíl. Mezi
gratulanty bylo i několik známých
osobností, například sbormistr V.I.S.
David Švorc, šéf chomutovské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život, bylinkář a ekolog Jiří
Roth a také ředitel PZOO Přemysl
Rabas. Právě sepjetí a solidaritu
se zooparkem skupina Lidee noire
demonstruje pravidelnou adopcí
drobných zvířat. Na výročním koncertě zveřejnila, že díky vstupnému
na koncerty v loňském roce mohla v
tom letošním zasponzorovat sviště
stepního, ropuchu obecnou, slavíka
ouškatého a želvu zelenkavou.
„Završili jsme dost úspěšný rok.
Momentálně se jeví, že jubilejní
Dům dětí a mládeže Chomutov pořádá o jarních prázdninách lyžovačku v Jizerských horách, termín konání je 14. až 21.
února. Cena poukazu je 2 700
Kč pro děti do 15 let a 3 000 Kč
pro ostatní a zahrnuje ubytování v hotelu Peklo, plnou penzi
s pitným režimem, pedagogický
a lyžařský dozor, dopravu, výlet. Přihlášky jsou k dispozici
v DDM Chomutov a jsou platné
po zaplacení.
(r)

Bývalí i současní hokejisté se sešli na plese
Současné úspěchy chomutovského
hokeje se probíraly a na ty dávné se
vzpomínalo na reprezentačním plese
KLH Chomutov a pojišťovny Generali. V městském divadle se sešla plejáda vynikajících hokejistů, řada jejich
fanoušků, zástupců firem podporujících sport a dalších hostů. Všem
k tanci hrála skupina OK Band, zpívali muzikáloví sólisté Vanda Konečná
a Bohouš Josef, celý večer moderoval
sportovní komentátor Petr Vichnar.
Hlavními body večera pak bylo
ocenění dvanácti nejslavnějších hráčů historie chomutovského hokeje
a také vyhlášení ankety o nejoblíbenějšího hráče současného kádru
KLH Chomutov. Do pomyslné Síně
slávy byli uvedeni Jiří Hříbal (in memoriam), Ladislav Chabr, Jaroslav Kamiš, Josef Klíma, Miroslav Klůc, Petr
Leška st., Vladislav Mašek (in memoriam), Josef Mikoláš, Jiří Růžička, Josef Seiler, Karel Straka a Josef Volák.
Nejsilnějším momentem večera bylo,
když publikum všem vyhlášeným ve
stoje aplaudovalo. Chvíle slávy si
vychutnal i útočník Michal Jeslínek,
který byl v anketě fanoušky zvolen
nejoblíbenějším hráčem současného
kádru KLH. Druhý skončil Kamil
Koláček, třetí Radek Šíp.
Jaroslav Kamiš, který za Chomutov hrával v letech 1948 až 1963,
dalších 35 let převážně v Chomutově trénoval a ještě dnes patří
k pravidelným divákům, řekl: „Je to
po mnoha letech nádherné ocenění
pro všechny, kteří dali svou sílu

Historie skupiny Lidee noire se začala psát v 4. ledna 2000, kdy se k první zkoušce sešli Martin Šíl, Milada Marešová, Jitka Chylíková a Pavel Jánský.
Po mnoha personálních změnách se sestava kapely ustálila v podobě Martin Šíl (kytara, zpěv), Katka Mikešová (perkuse, flétny, bonga, panova flétna),
Míša Brichtová (zpěv, flétny) a Lucka Stříbrská (piáno, zpěv). Název Lidee
noire je slovní hříčkou. Francouzské „l´idée noire“ česky znamená černá
myšlenka. Kapela vypustila úvodní apostrof a „lidee“ dostalo nádech slova
lidé. Název se tak dá překládat jako černá myšlenka i jako černí lidé.
pátý by mohl být ještě úspěšnější.
Jednak už jsme začali nahrávat
naše první regulérní cédéčko, které by mohlo být hotové v dubnu,

a jednak se rýsují zajímavé možnosti koncertování v zahraničí,“
pouze naznačil Martin Šíl.
(sk)

Průvodce lákal k návštěvě Chomutova
Výhradně příznivé ohlasy obdržel
nový průvodce Chomutovem na své
první prezentaci před odbornou
i laickou veřejností na čtyřdenním
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Průvodce královským
městem pro rok 2004 je přímým
následovníkem toho loňského, který
v celostátní soutěži Náš kraj získal
první místo v kategorii Nejlepší cizojazyčný propagační materiál města.
Nová brožura je zaktualizovaná a obsahuje množství nových atraktivních
fotografií, kterým je také věnováno
ještě o něco více prostoru. Obdivovány byly hlavně povedené letecké
snímky. „Pozornost lidí se zaměřila
na tři perly Chomutova - Kamencové jezero, Podkrušnohorský zoopark
a Bezručovo údolí. Především Moravané se divili, co vše jim naše město
nabízí, a my jsme jim odpovídali, ať
se přijedou podívat na vlastní oči, že
i v Chomutově se dá prožít příjemná
dovolená,“ pochlubil se místostarosta
Jan Řehák.
Průvodce královským městem zaujme i formátem, je totiž vyroben
v rozměru 33 x 20 cm. Informuje
o historii města, přibližuje kulturní
i sportovní současnost, upozorňuje
na turistické atrakce, na akce pořádané nebo podporované městem,
dává tipy na ubytování a stravování
a uprostřed obsahuje mapu města.
Všechny texty jsou kromě češtiny

i v angličtině a němčině. Brožura
byla vyrobena v nákladu 5 000 kusů
a k dostání je za 25 Kč v Městském
informačním centru v Chelčického
ulici. Spolu s ní byly vyrobeny a v
Brně prezentovány i typově sjednocené vizitky v šesti druzích, na kterých jsou shrnuty některé důležité
informace.
(sk)

Se začátkem roku se ve Středisku knihovnických a kulturních
služeb v Chomutově opět rozběhlo pořádání výstav. Momentálně
jsou zde nainstalovány tři - Souvislosti Petra Kulíka, Ohlédnutí
Aleny Tučímové a Stigmata Jitky
Kůsové. Chomutovský rodák Petr
Kulík vystavuje v galerii Lurago do 28. ledna oleje, akvarely
a kresby, na nichž vesměs zobrazuje zvířata, současně v jiné
části síně pak fotografie ze svého
pobytu na Floridě. Výstavní síň
knihovny patří až do 2. února
fotografickým zvětšeninám, na
kterých klášterecká učitelka Alena
Tučímová zachytila přírodní motivy. Konečně v galerii Na schodech
představuje až do 2. dubna netradičně své abstraktní kresby Jitka
Kůsová z Klášterce nad Ohří, která je spíš známá jako sochařka
a malířka.
(sk)

Screamers slibují novou travestie show
Mezi oceněnými hráči byli i Ladislav Chabr (vlevo) a Jaroslav Kamiš.
a umění ve prospěch chomutovského hokeje.“ Bývalý útočník, který
v chomutovském dresu nastoupil
k 494 zápasům, v nichž vstřelil 366
gólů, to dotáhl i do reprezentace.
„Hokej za nás býval techničtější
a čistší. Dnes se vyznačuje spoustou
faulů, přehnanou tvrdostí, což bylo
odkoukáno z kanadské profesionální
ligy,“ neodpustil si kritiku J. Kamiš,
v dobách slávy přezdívaný Mistr

Kdo odpověděl správně, dostane cenu
Jedenadvacet čtenářů se zapojilo
do vánočního kvízu, který pro své
návštěvníky připravilo Středisko
knihovnických a kulturních služeb v
Chomutově a který vyšel i v loňském
21. čísle Chomutovských novin. „Respondenti byli nejen z nejrůznějších
míst bývalého okresu, ale i z Obrnic
u Mostu. Jen čtyři odpovědi byly
zcela správné, a tak jsme nelosovali,
ale ceny získají všichni čtyři,“ uvedla
pracovnice SKKS Helena Čermáková.
Všichni výherci jsou ženy z Cho-

Skupina Lidee noire v netypicky slavnostním hávu, zleva Lucka Stříbrská,
Martin Šíl, Míša Brichtová a Katka Mikešová.

mutova, jmenovitě Hana Volencová,
Helena Vörösová, Vlasta Zetková
a Taťána Fořtová. Vítězky byly vyrozuměny poštou a vyzvány k vyzvednutí
cen - celoroční bezplatné legitimace
čtenáře knihovny nebo volné vstupenky na všechny akce pořádané SKKS
(r)
v roce 2004.
• K zápisu do prvních tříd ZŠ se minulý týden dostavilo zhruba 580 dětí,
což je o čtyři desítky méně než loni.

Klička. Naopak pochvaly se od něho
dočkal Michal Jeslínek, který je také
vyhlášený svou hokejovou šikovností. „Ano, to je jeden z hráčů, který se
mi líbí svou hrou i vystupováním.“
(text a foto: sk)

Studentky zvou na besedy
o rakovinách prsu a kůže
Studentky Střední zdravotnické
školy v Chomutově zvou veřejnost
na besedy na téma rakovin prsu
a kůže. Dosud takto besedovaly pod
vedením pracovnic Onkologického
občanského sdružení Kapka 97 na
středních školách, ovšem uvedené
choroby nehrozí jen mladé generaci. Chtějí proto varovat i ostatní
věkové a sociální skupiny obyvatel
a naučit je pokud možno předcházet rizikům. Akce proběhne v Domě
dětí a mládeže v Jiráskově ulici ve
čtvrtek 22. a 29. ledna, vždy od
(sk)
15.30 do 17.30 hodin.

Pražská travestie skupina Screamers dodrží slovo a v březnu opět vystoupí
v Chomutově. Pánové v ženských převlecích uchvátili publikum v Kulturním domě na Zahradní poprvé v červnu loňského roku, kdy zdařile parodovali například Halinu Pawlowskou, Helenu Vondráčkovou, Heidi Janků,
Zuzanu Slavíkovou, Evu Pilarovou a Lenku Plačkovou. Na stejném pódiu vystoupí i 22. března od 19 hodin, a to s novým programem Ta naše brodvej
česká. Právě tématicky komponovanými pořady s množstvím skupinových
čísel se Screamers liší od dalších podobně zaměřených skupin.
(sk)
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Bývalý hokejbalista Jakub Houška se dnes úspěšně měří s pivoty typu Zídka a Trnky

Kde jste ho vzali? diví se soupeři
Ještě před třemi lety „mydlil“ hokejbal a o basketbalu dohromady nic nevěděl. Kdyby mu tehdy někdo řekl, že
dnes bude stabilně hrát Mattoni NBL,
nevěřil by mu, přímo by se mu prý
vysmál. Přesto se ten malý zázrak
v případě Jakuba Houšky stal. Dnes
patří k platným hráčům BK Chomutov,
kde hraje s takovými matadory, jako
jsou Jelínek, Doksanský, Zdeněk.
Dvě stě sedm centimetrů vytáhlý
mladík košíkovou sice zkoušel jeden
rok v dětství, ale podle vlastních
slov ho moc nebrala. Teď toho lituje.
To hokejbal se mu zdál šitý na míru.
„Hraje se tam trošku do těla, to mě
baví. Hrál jsem chomutovskou ligu,
potom jsem navíc jezdil do Loun, které hrají vyšší soutěž. Dokonce jsem
se dostal do širší reprezentace. Teď
už jsem ale hokejku nevzal tři roky
do ruky, jen občas se jdu na kluky
podívat,“ uvedl Jakub Houška.
K basketbalu se přímo osudově
vrátil o mnoho let později, v létě
2001. Kamarád mu vzkázal, že chomutovský klub shání dlouhé hráče.
Zkusil to, i když do té doby hrál jen
streetball pro srandu. „Když jsem do
týmu přišel, neměl jsem představu
o tom, co mě tam čeká. Když jsem
na tréninku viděl, jak to hráčům jde,
měl jsem o sobě pochybnosti. Ale
pak se mi trenér Budínský začal věnovat ještě nad rámec tréninků mužstva a to mi hodně pomohlo. Velkým
přínosem pro mě byl i návrat Milana
Doksanského z Děčína. Spoustu mě
toho naučil, hlavně ty pivotmanské věci.“ Jednadvacetiletý hráč si
uvědomuje, že byl v pravý čas na
pravém místě. Chomutov se totiž
v době jeho příchodu potýkal s absencí klasických pivotů. Trenér mu proto
dával spoustu příležitostí ve 2. lize,
na palubovku se poměrně často dostává i v nejvyšší soutěži. V průměru
na utkání odehraje 22 minut a vstřelí
7 bodů. Mimo to formou hostování
obléká dres Karlových Varů ve 3. lize.
Trenér Pavel Budínský má pro něho
vesměs jen slova chvály: „Je to hráč

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
informace na tel. 474/651 155, 474/651 728
BAZÉN
Po
Út 6,00 - 8,00
St
Čt 6,00 - 8,00
Pá 7,00 - 8,00

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

-

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

16,00 - 18,00 18,00 16,00 - 18,00 18,00 18,00 16,00 - 18,00 18,00 16,00 - 18,00 18,00 -

21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

ZIMNÍ STADION
veřejné bruslení
každý čtvrtek
17,00 - 18,00 hodin
a každou neděli 9,00 - 10,00 hodin

Na vědomí světu: třiadvacet saní

s ohromným herním potenciálem
a pokud ho využije, tak i budoucností. Škoda, že nezačal dřív, chybí mu
některé dovednosti. Přesto se rychle
učí. Dominuje v obraně, také dobře
střílí a překvapivě stabilně si drží
vysokou výkonnost. Má i správné
charakterové vlastnosti a velké sportovní srdce. Je Chomutovák, tak pro
mužstvo dělá maximum, je jeho nenápadným tahounem.“ Překvapením,
někdy přímo šokem, je i pro soupeře. „Protože basketbalový trh je
v Česku hodně úzký a Jakub neprošel žádným mládežnickým celkem,
nikdo ho neznal. Každý se ptá, kde
jsme ho vzali a diví se, že se může
úspěšně měřit s pivoty typu Trnky
a Zídka,“ dodává trenér Budínský.
Přes příznivé hodnocení stojí Kouba,
jak zní Houškova přezdívka, pevně
nohama na zemi. „Nemůžu říct, že
bych byl v sedmém nebi, moc dobře
totiž vím, že mám na sobě co zlep-

Za neobvykle vysoké účasti jednadvaceti hráčů uspořádal městský úřad pro
své zaměstnance 12. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise. Celkové
prvenství vybojoval Jaroslav Frank před vítězkou kategorie žen Kamilou
Cebeovou, třetí skončil tajemník MěÚ Theodor Sojka. Na snímku při hře zaměstnankyně ekonomického odboru Jana Manyaková, která tradičně vysokou
výkonnost potvrdila druhým místem v soutěži žen a pátým celkově.
(text: sk, foto: moder)

šovat. Z toho, že hraju v mužstvu
s Josefem Jelínkem, se taky nehroutím. Jistě, je to super chlap a pro tým
je obrovským přínosem. Mohl by být
s trochou nadsázky mým tátou, ale
jako modlu ho neberu. Tyhle pocity
jsem spíš měl tehdy s Doksym...“
Ještě silnější prožitky měl emotivně
založený hráč při postupu do nejvyšší soutěže. „Ano, pobrečel jsem si,
a pořádně. Byl to nejkrásnější moment v mém životě.“
Do budoucna Jakub Houška žádné
mimořádné cíle nemá. „Hlavně si přeju, aby se Chomutov udržel v první
lize. Chtěl bych tu hrát dál a klubu
vrátit to, že mi dal příležitost.“
(text a foto: sk)

příčku. Do uznávané první desítky
nejlepších se dostal ještě několikrát
(50 M - 7. místo, 100 PZ - 9. místo
a 100 M - 10. místo). Zanedbatelná
nejsou ani umístění Jakuba Veverky. V závodě na 200 metrů znak
dohmátl pátý, boje na 50 a 200
znak mu přinesly sedmé, závod na
100 metrů polohově deváté místo.
Další dva zástupci TJ Slávie, Ondřej Záruba a Michaela Gärtnerová,
podali výkony na svých úrovních.
Vrcholem zimní sezony pro desetileté plavce se stal Zimní pohár
České republiky v plavání v Příbrami, o jehož vysoké úrovni svědčí
účast zástupců 43 oddílů. TJ Slávii
reprezentovali Ondřej Trousil, Alice Lencová, Michaela Kopecká, Jiří
Kruliš, Vratislav Dvořák, Jiří Pretl,
Jakub Matušík a Tomáš Šebesta.
Velké naděje vzbuzovaly zejména
starty Ondřeje Trousila, kterému se
také, jako jedinému z chomutovské
výpravy, podařilo získat medaili, a
to bronzy na prsařských tratích na

Ustavující rekord, možná český,
možná světový, vytvořil Jezdecký
klub při Podkrušnohorském zooparku, když za dvouhlavé koňské
spřežení zapojil a uvedl do pohybu třiadvacet saní obsazených
dětmi. Akci inicioval vedoucí stáje
Roman Pislcejk: „Inspiroval jsem se
v jednom německém muzeu, kde
jsem na fotografii viděl řadu saní
zapřažených za koně, ovšem počet
nedokážu říct. Jestli jsme nějaký
rekord překonali, to nevím, ale
dětem se to líbilo a o to šlo především.“ Tíhu výkonu měli na svých
bedrech, obrazně i doslova, český
chladnokrevník Cézar a kobyla
schirského plemene Komtesa. Rozpohybovat několikatunový náklad
a udržet ho v celku se jim povedlo
až na několikátý pokus. Problémem
byl bořící se tající sníh, takže děti
musely nasedat na rozjíždějící se

„vláček“ postupně. V závěru už
dosáhli všichni účinkující takové
virtuozity, že kočí Roman Pislcejk
úspěšně popohnal koně do klusu.
Na improvizované tiskovce na závěr
akce pak připustil, že je co zlepšovat. V silách tažných koní, zejména
z schirského plemene, je podle jeho
slov utáhnout třeba padesát obsaze(text a foto: sk)
ných saní.

Nároďák bude na MS opět spoléhat na chomutovské hráče
Na exotickém Novém Zélandu
v těchto dnech přebývají softbalisté SC Beavers VS Chomutov Jan
Přibyl, Lubomír Vrbenský, Roman
Matuška a junior Václav Svoboda.
Spolu s ostatními reprezentanty České republiky se zde totiž
připravují na světový šampionát,
který proběhne od 29. ledna do
8. února. O titul bude usilovat
Nejúspěšnější sportovec Chomutovska bude vyhlášen ve
středu 21. ledna od 18 hodin
v městském divadle. Také 9.
ročník ankety pořádá Deník
Chomutovska ve spolupráci s
Chomutovskou sportovní unií
ČSTV za podpory města, přičemž o výsledku rovným dílem
rozhodla
svým
hlasováním
veřejnost, sportovní novináři,
funkcionáři sportovních klubů,
členové
výkonného
výboru
CHSU, představitelé měst a zástupci sponzorů. Program bude
doplněn kulturními vystoupeními. Vítězství z loňska obhajuje v nejprestižnější kategorii
jednotlivců dospělých národní
házenkářka SK Chomutov NH
Radka Češková.
(sk)

Zimní mistrovství přinesla Slávii šestkrát bronz
Plavci TJ Slávie Chomutov se v
uplynulých týdnech postupně zúčastnili zimních mistrovství republiky ve všech kategoriích. V některých z nich dokonce vystoupili na
stupně vítězů.
Dějištěm 36. zimního šampionátu dospělých se stala Plzeň, kde
Slávii Chomutov reprezentovali Jakub Veverka, Jakub Havlík a Michaela Gärtnerová. Vzhledem k jejich
dorosteneckému věku se od nich
neočekávala medailová umístění,
přesto se zde oběma Jakubům podařil husarský kousek, když se několikrát probojovali do „béčkové“
finálové rozplavby. Veverka skončil
na 100 metrů polohově čtvrtý, na
200 metrů znak pátý a na 100
metrů znak sedmý. Havlík obsadil
na 200 metrů volným způsobem
4. místo.
Na MČR dorostu se dařilo Jakubu Havlíkovi. Kraulové disciplíny
na 50, 100 a 200 metrů ho vynesly celkem třikrát na bronzovou
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50 a 100 metrů. Další mu o chloupek unikl v boji na 50 metrů motýlem, kde dohmátl čtvrtý.
Na zimním mistrovství staršího
žactva reprezentovala chomutovskou Slávii pouze Lenka Kopecká,
když naděje dalšího nominovaného Davida Hennlicha pohřbilo
horečnaté onemocnění. Lenka se
mezi nejlepší závodníky své kategorie dostala pouze v závodě na
200 metrů prsa, kde obsadila 16.
místo.
Zimní mistrovství České republiky pokračovalo v Písku boji mladšího žactva. Nejhodnotnějších výsledků z chomutovského družstva zde
bezkonkurenčně dosáhla Simona
Baumrtová, která si na krk pověsila
bronzovou medaili za 100 metrů
znak. Skvělé je také její 6. místo
na dvojnásobné trati. Ostatním
zástupcům
výpravy, Alexandru
Lajtnerovi, Jiřímu Janečkovi a Ditě
Bolomské, se nedařilo zcela podle
představ.
(leč, sk)

šestnáct mužstev, která se nejdříve utkají ve dvou osmičlenných
skupinách. Český tým bude mít
za soupeře USA, Japonsko, Argentinu, Velkou Británii, Botswanu,
Tchaj-wan a Mexiko. „Největšími
favority skupiny jsou Spojené
státy a Japonsko, ale překvapit
můžou i ostatní. Těžko totiž říct,
s jakými hráči kdo přijede. My
jsme si za cíl stanovili postup
do čtvrtfinále, kam se ze skupiny
dostanou první čtyři celky,“ uvedl
před odletem Jan Přibyl, kapitán

reprezentace a spolu s Lubomírem
Vrbenským také největší hvězda
českého výběru.
Češi, kteří na minulém MS obsadili 6. místo, budou tentokrát handicapovaní faktem, že kvůli zimnímu
termínu šampionátu se příprava
musela odehrávat v tělocvičnách.
Spolu s domácími softbalisty budou mít výhodu celky z jižní polokoule. Na aklimatizaci měl český
tým vyhrazeny dva týdny, během
nichž měl naplánováno minimálně
dvanáct přípravných zápasů.
(sk)

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: Rokycany - KLH Chomutov 3:3 (1:1, 2:1, 0:1). Branky:
Šimeček 2, Hauner. KLH Chomutov
- Jindřichův Hradec 3:4 (0:1, 2:0,
1:3). Branky: Luka, Mezera, Pavlásek. Most - KLH Chomutov 5:2 (2:0,
1:0, 2:2). Branky: Falta, Šimeček.
Dorostenci: KLH Chomutov - Tábor 5:5 (1:0, 1:1, 3:4). Branky: Jindrák, Vaněk, Rindoš, Průcha, Rabas.
KLH Chomutov - Most 2:6 (0:1,
1:2, 1:3). Branky: Žatecký, Voborník.
Kralupy nad Labem - KLH Chomutov 5:3 (3:0, 0:1, 2:2). Branky: Vaněk, Žatecký, Palubjak.
9. třída: Most - KLH Chomutov
3:3 (0:2, 3:1, 0:0). Branky: Hauer,
Hafenrichter, Žilík. KLH Chomutov
- Litvínov 5:3 (2:2, 2:0, 1:1). Branky:
Andres 2, Bečvář, Janák, Lomička.
8. třída: Most - KLH Chomutov
6:3 (1:0, 3:1, 2:2). Branky: Žižka,
Kaplan, Kůs. KLH Chomutov - Litvínov 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Branka:
Švamberg.
7. třída: KLH Chomutov - Most
4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Branky: Labuta,
Bílek, Morava, Topolančin. Litvínov - KLH Chomutov 3:7 (0:4, 1:3,
2:0). Branky: Kämpf 2, Topolančin 2,
Volhejn 2, Svoboda.
6. třída: KLH Chomutov - Most
7:3 (5:0, 2:3, 0:0). Branky: Partl
3, Beširevič, Machačný, Gubela,
Schindler. Litvínov - KLH Chomutov 4:7 (0:3, 2:2, 2:2). Branky:
M. Ašenbrener 2, Žižka 2, Taraška,
Schindler, Mazánek.
5. třída: Louny - KLH Chomutov
1:5 (0:1, 1:0, 4:0). Branky: Mazánek.
Litvínov - KLH Chomutov 8:3 (4:2,
3:1, 1:0). Branky: Chrpa, Mazánek,
Kunc.
4. třída: Litvínov - KLH Chomutov 9:0 (3:0, 2:0, 4:0). Louny - KLH

Chomutov 6:4 (2:3, 2:1, 2:0). Branky: Hlava 3, Huňady.
3. třída: Teplice B - KLH Chomutov A 4:7 (0:1, 0:2, 1:1, 3:3). Branky:
Neuman 2, Novotný 2, Kämpf, Holý,
Loukota. KLH Chomutov B - Ústí
nad Labem 0:20 (0:4, 0:7, 0:4, 0:5).
KLH Chomutov A - KLH Chomutov B
12:2 (2:0, 2:1, 4:0, 4:1) Branky: Holý
4, Cvrk 3, Loukota 2, Kampf 2, Segeš
- Weinelt 2.
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