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Do oblastního kola Dívky 2004 postupují Š. Veselá, N. Šantorová a K. Pézrová
DIVADLO
• 17. 3. NAHNILIČKO
v rámci abonentního
KOBLÍŽKOVI
• 21. 3. O KOBLÍŽKOVI.
15 hodin.
2004
• 29. 3. BESÍDKA 2004.

ANEB PONĚKUD DOJATÝ.
DOJATÝ Divadelní představení komedie
předplatného. Městské divadlo od 19 hodin.
Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům Zahradní od
Hraje divadlo Sklep. Městské divadlo od 19 hodin.

KONCERTY
2004 Městské divadlo v 19 hodin.
• 18. 3. DAN BÁRTA. ILUSTRATOSPHERE TOUR 2004.
• 19. 3. OU JÉ!!! BRUTUS JE V CHOMUTOVĚ! Taneční zábava s pravou bigbítovou
kapelou. Městské divadlo ve 20 hodin.
HOSTŮ. Kostel sv. Ignáce
• 19. 3. TRUBKOVÝ KONCERT BOŘIVOJE ČECHA A JEHO HOSTŮ
v 18.30 hodin.
MARACAS. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 19. 3. MARACAS
BOKOMARA Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 23. 3. BOKOMARA.
• 25. 3. JARNÍ VENTILKY
VENTILKY. Vítání jara pěveckým sborem pod vedením L. Hány. Kostel
sv. Ignáce v 19 hodin.
• 25. 3. JOSEF FOUSEK - FOLKOVÝ KONCERT. Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.
LOCHNESS. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 26. 3. LOCHNESS
• 27. 3. WYDLE.
WYDLE Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 6. 4. VELIKONOČNÍ KONCERT - V KRÁLOVSTVÍ HARFY. Festivalový orchestr Petra
Macka. Městské divadlo v 19 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
SCREAMERS. Travestie show. Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
• 22. 3. SCREAMERS
POHODA Písničky, poezie, povídky, soutěže, vtipy, přednášky na téma
• 1. 4. KLUB POHODA.
Krhútská mytologie. Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
VÝSTAVY
• VELIKONOČNÍ VÝSTAVA spojená s prodejem kraslic, perníčků, pomlázek a podobně. Galerie Špejchar - sklep, výstava potrvá od 1. do 9. 4., pak ještě 17. 4. (Den
evropského kulturního dědictví).
OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž 6. 4. od 17 hodin, výsta• MARIE SVOBODOVÁ - OBRAZY
va potrvá do 30. 4.
• RUDOLF KOUTENSKÝ - VTIPY BEZ HRANIC/WITZE OHNE GRENZEN
GRENZEN. Český a německý kreslený humor ve výstavní síni knihovny SKKS, výstava proběhne od 5. do
30. 4.
FOTOGRAFIE Oblastní muzeum, jezuitský areál na Palackého ulici,
• KRÁSY ČÍNY - FOTOGRAFIE.
výstava potrvá do 18. 4.
• STIGMATA - JITKA KŮSOVÁ
KŮSOVÁ. Kresby v galerii na schodech v SKKS, výstava potrvá
do 31. 3.
• PŘEDSTAVUJE SE OEDERAN
OEDERAN. Miniatury staveb v Oblastním muzeu na staré radnici,
výstava potrvá do 27. 3.
FÁRKA. Obrazy a kresby v galerii Špejchar, výstava
• CESTA K HLADINĚ - LUBOMÍR FÁRKA
potrvá do 31. 3.
ANNY Porcelánové panenky v jezuitském areálu na Palackého
• PANENKY PANÍ ANNY.
ulici, výstava potrvá do 27. 3.
LAUF. Galerie Lurago v SKKS na Palackého
• OBRAZY, SOCHY, KOLÁŽE - WALTER LAUF
ulici, výstava potrvá do 31. 3.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
LITERATURY. Tentokrát na téma: Členění psaného
• 17. 3. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY
jazykového projevu - odstavec, kapitola, rámcové prvky projevu - titul, prolog,
epilog. DDM 17.30 - 19.30 hodin.
PŘÁTELSTVÍ Výroba dárků uzlíkovou metodou. DDM od 16 hodin.
• 23. 3. NÁRAMKY PŘÁTELSTVÍ.
• 27. 3. DRÁTOVANÁ KRASLICE.
KRASLICE Zdobení vyfouknutých vajec drátem. DDM - 14 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
17. - 18. 3. NESNESITELNÁ KRUTOST - romantická komedie USA.
19. - 20. 3. MEDVĚDÍ BRATŘI - animovaná pohádka USA, začátky od 17 hodin.
19. - 20. 3. KAMEŇÁK 2 - volné pokračování komedie ČR, začátky od 19 hodin.
21. - 22. 3. MUŽ, KTERÝ ZABIL - drama USA.
23. - 24. 3. KDO ZABIL PAMELU ROSE? - parodie na hollywoodské thrillery Francie.
25. - 26. 3. PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA - komedie USA.
27. - 28. 3. MATRIX REVOLUTIONS - akční film USA.
29. 3. BRATŘI JAK SE PATŘÍ - komedie USA.
30. - 31. 3. PÁN VELRYB - rodinný příběh Nový Zéland/Německo.
Kino Oko
17. - 18.
18.
19. - 20.
21. - 22.
23.
24.
25. - 26.
27. - 28.
29.
30. - 31.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
3. MEDVĚDÍ BRATŘI - animovaná pohádka USA, začátky od 17 hodin.
3. ART KINO: GÁDŽO DILO - film Francie, začátek 19 hodin.
3. MUŽ, KTERÝ ZABIL - drama USA.
3. KDO ZABIL PAMELU ROSE? - parodie na hollywoodské thrillery Francie.
3. EDI - film Polsko.
3. NÁHRADNÍ DÍLY - drama Slovinsko.
3. STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ A MODRÝ - komedie Dánsko.
3. PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA - komedie USA.
3. MATRIX REVOLUTIONS - akční film USA.
3. BRATŘI JAK SE PATŘÍ - komedie USA.

V případě, že se vaše dítě nenarodí v Chomutově, ale v jiném okolním
městě, neznamená to, že se s ním nemůžete zúčastnit pravidelné akce
vítání občánků, jež má na chomutovské radnici již dlouholetou tradici. Tato záležitost se totiž řídí trvalým pobytem rodičů dítěte, nikoliv
místem jeho narození. Podle slov Věry Krupičkové z oddělení správních
činností městského úřadu stačí jen, aby se rodiče dítěte dostavili s jeho
rodným listem na matriku městského úřadu na Zborovské ulice. Další
(mile)
vítání občánků se uskuteční počátkem dubna.

Vítězka měla i největší podporu publika
První ocenění klubající se krásy
obdržely nejúspěšnější účastnice místního kola soutěže Dívka
2004. Ovšem devítičlenná porota
nevybírala jen dívku nejkrásnější,
ale také nejšikovnější, nejvtipnější
a nejpohotovější. Z osmi účastnic
se nejvíce ideálu blížily Šárka Veselá (1. místo a titul Miss sympatie),
Nikola Šantorová (2. místo) a Kristýna Pézrová (3. místo). Všechny
tři spojuje bydliště v Chomutově,
věk třináct let a hlavně - postup
do oblastního kola v Žatci. Čtvrtou
Gabrielu Kokoškovou z Jirkova,
která se zároveň stala Miss Deníku
Chomutovska, čeká nevděčná role
náhradnice.
Všechny účastnice musely před
zaplněným hledištěm Kulturního
domu na Zahradní projít pěti disciplínami oddělenými doprovodným programem. První prověrkou
bylo představení se a rozhovor
s moderátorem, druhou sestava
aerobiku, třetí volná disciplína.
V ní se dívky zaměřily na to, co
umějí nejlépe, takže převážně
tancovaly a zpívaly. Ve čtvrté
musely co nejvěrněji ztvárnit
vylosovanou národnost a v páté
předvedly vlastní modely ve stylu hippies. Ještě před samotnou

Vítězky v plné parádě - zleva Nikola Šantorová, Šárka Veselá, Kristýna
Pézrová.
akcí, neveřejně, absolvovaly testy
znalostí a zručnosti. Předseda poroty, chomutovský místostarosta
Rudolf Kozák při vyhlášení vý-

sledků potvrdil obtížnost rozhodování a zároveň ocenil odvahu
všech soutěžících dívek.
(text a foto: sk)

Bambiriáda pro celý Ústecký kraj

• Děti z Dětského domova
v Chomutově už vědí, jaká bude
nová podoba jejich zahrady. V projektu, který vypracoval známý architekt a herec David Vávra, se počítá
s prolézačkami, pískovišti a dalšími
běžnými atributy dětských hřišť, dominantami pak budou socha rytíře
a vyhlídková věžička. Částkou přes
104 tisíc Kč přispěla na rekonstrukci
společnost Unilever ČR.
• Úplně nový program představí
při svém vystoupení 22. března
v Kulturním domě na Zahradní travestie skupina Screamers. Účinkující si vezmou na mušku muzikály
a filmy, jako jsou Noc na Karlštejně, Limonádový Joe, Bídníci,
Rusalka. Živý zpěv předvede Máří
Magdaléna, navíc zazní písně Edith
Piaf, Heleny Vondráčkové, Zuzany
Norisové, Cher a dalších.
• V rámci Chomutovských hudebních večerů připravila mostecká koncertní agentura MMMM na
6. dubna od 19 hodin pro milovníky
vážné hudby tradiční velikonoční
koncert. Jak již název V království
harfy napovídá, návštěvníci městského divadla vyslechnou skladby
pro sólovou harfu v kombinaci
s jinými nástroji za doprovodu Festivalového orchestru Petra Macka,
který řídí Norbert Baxa.
• Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov pořádá
pro žáky a studenty literárně - výtvarnou soutěž List z naší rodinné
kroniky, v níž by měli účastníci
ztvárnit své představy o rodině
a rodinném životě. Ti, kteří mají zájem se zúčastnit celostátního kola,
musejí své práce odevzdat do 30.
března, pro ostatní platí původně
vyhlášená uzávěrka 11. června. (sk)

Bambiriáda, přehlídka činnosti
domů dětí a mládeže a dalších
obdobných
sdružení,
proběhne
v Chomutově i letos. Jubilejní pátý
ročník se uskuteční od středy
19. do soboty 22. května. Protože
jsou ohlášeny děti z Ústí nad LaZákladní
škola
Chomutov
Na Příkopech pořádá ve spolupráci s Městem Chomutov
pro žáky a učitele základních
a středních škol sérii akcí „Březen - Měsíc internetu“, které
budou probíhat ve dnech 29. 3.
až 4. 4. 2004. Přihlášky a další
informace lze získat na telefonním čísle 474 651 418,
418 na stránkách http ://internet .3zscv.cz
nebo prostřednictvím elektronické pošty internet@3zscv.cz.

bem, Mostu, Teplic, Žatce, Bíliny,
Duchcova, Oseka a dalších měst,
dá se akce na Kamencovém jezeře označit za Bambiriádu celého
Ústeckého kraje. „Již v této chvíli
vám můžeme slíbit indiánské tance,
skautský tábor, mažoretky, souboje
rytířů a bojové umění, ukázku RC
modelů, tanec, hudební a pěvecká
vystoupení, zákrok Policie ČR, klub
vojenské historie North-Sever, ukázku historické i současné hasičské
techniky, hry, historické motocykly,
netradiční soutěže a kopec další
zábavy. I letos očekáváme aktivní
účast téměř tisícovky vystupujících,
zapojení téměř padesáti sdružení,
organizací a firem. Pokud nám vyjde počasí, věříme, že Bambiriádu
si opět nenechá ujít na deset tisíc
návštěvníků,“ zdůrazňuje ředitel
DDM Chomutov Milan Märc.
(sk)

Sokolové hodnotili uplynulé čtyři roky
Uplynulé čtyři roky zhodnotili
na valné hromadě členové T. J.
Sokol Chomutov. Zároveň zvolili
nový výbor, do jehož čela byla
jmenována dosavadní starostka
Oluše Suchensteinová, ve funkci
náčelnice setrvává Myslena Hájková. Valná hromada konstatovala,
že díky obětavé práci volených činitelů a výrazné pomoci některých
členů naplňuje jednota své sokolské poslání. Byla oceněna péče
o majetek i skutečnost, že se členská základna rozšiřuje zejména
o mladou generaci. Žactvo a dorost tvoří čtvrtinu ze současných
216 členů jednoty. Cvičence především zajímá volejbal, nohejbal,
sálová kopaná, florbal, aerobik,

gymnastika, cvičení rodičů s dětmi, všestranné cvičení, stolní tenis
a cykloturistika. Příznivý je fakt,
že i při nedostatku cvičitelů a trenérů dosahují chomutovští sokolové úspěchů při různých soutěžích.
Vyvrcholením hodnoceného období bylo vzpomenutí 100. výročí
založení jednoty, které se setkalo
u veřejnosti s kladnou odezvou.
V současné době se ženská část
jednoty začíná připravovat na
XIV. všesokolský slet. Nejbližším
úkolem výboru je zajištění potřebných finančních prostředků
na dostavbu letního hřiště.
(hz)

Pět tibeťanů cvičí v Domě dětí a mládeže
Tibet je teď v Chomutově populární, byl námětem výstavy fotografií
v muzeu i předmětem solidarity radnice a obyvatel města při akci Vlajka
pro Tibet. Do této atmosféry zapadá
i aktivita Domu dětí a mládeže
v Jiráskově ulici, který jako jediný
ve městě nabízí skupinové cvičení
s názvem Pět tibeťanů. O co jde, to
nejlépe ví Zdeňka Padyšáková, která
má kurz na starosti.
Proč jste se dala na cvičení s tak
neobvyklým názvem?
„Před dvěma roky jsem kurz sama
absolvovala, když jsem se přihlásila více méně ze zvědavosti. Chtěla
jsem se dozvědět něco víc o těchto
´zázračných omlazovacích´ cvicích,
o kterých jsem mnohé slyšela.
Zajímaly mě o to víc, že je cvičí
i známé osobnosti, jako například
herečka Jana Hlaváčová či hokejový
reprezentant Radek Duda.“
Pochází cvičení opravdu z Tibetu?
„Ano. Mnozí už jistě slyšeli
o vysloužilém důstojníkovi britské
armády, který se dostal do jednoho

kláštera v Himálaji a jemuž tibetští
lamové odhalili pět jógových cviků,
kterým dnes říkáme Pět tibeťanů.
Mnoho lidí se pravidelným cvičením
přesvědčilo, že jde přinejmenším
o výjimečnou metodu.“
V čem spočívá její výjimečnost?
„Můžete ji také znát jako tibetské
omlazovací cvičení. Pro ty, kteří by
nevěděli: toto cvičení účinně a jednoduše pomáhá posílit tělo, přijmout
emoce a kontrolovat mysl. Cvičení
v DDM, kde se schází asi 16tičlenná
skupina nadšenců od 25 do 69 let, se
zabývá především fyzickými aspekty, to znamená tělesným pohybem.“
To by ale mohlo znamenat, že
nemusí být vhodné pro každého.
„Naopak, je vhodné pro všechny
věkové skupiny, to znamená pro
děti i seniory. Posiluje všechny svalové skupiny, udržuje pohyblivost
kloubů a páteře, působí na spolupráci mozkových hemisfér, odbourává
stresy, toxickou zátěž a regeneruje
imunitní systém. Celá metoda představuje pět jednoduchých cviků,

které zvládne každý, kdo se pohybuje a dýchá. Je fyzicky nenáročná,
výsledky jsou všestranné a působí
rychle, nevyžaduje žádné vybavení,
můžete cvičit kdekoliv a kdykoliv,
zabere málo času, rozvíjí osobnost,
působí perfektně na koncentraci,
dobíjí tělo energeticky a také omlazuje všechny orgány. Je vhodným
doplňkem obvyklých druhů sportů,
protože vyrovnává jejich jednostranné zaměření.“
Kam tedy nasměrovat případné
zájemce?
„Pro ty, kteří by se chtěli seznámit s Pěti tibeťany prakticky, jsme
připravili na sobotu 5. června od
10 do 15 hodin takový malý kurz.
Je určen začátečníkům, ale i těm,
kteří cvičí doma jako samouci. Existuje totiž několik verzí tohoto cvičení a jistě nebude na škodu, když
si na místě povíme své poznatky.
V případě zájmu mě kontaktujte na
telefonním čísle 474/628 535 nejpozději do konce dubna, počet míst
je omezený.“
(sk)

Chomutovští příznivci jazzu a swingu mají za sebou vrchol sezony, své
oblíbené hudby si užili do sytosti při Jazzovém masopustu v městském
divadle. Hvězdou večera se stal Jiří Suchý (na levém snímku) vystupující
s Hottentots Orchestra, ale dostatek pozornosti se dostalo i dalším účinkujícím - Janu Jiruchovi a J. J. Jazzmenovi, Jazz Spiritu, Bidule Bandu, Holanďanovi žijícímu v Praze Cleanhed Phillovi (na pravém snímku), Brass Bandu Rakovník i chomutovskému Paradies Jazz Bandu, z něhož se rekrutuje
část pořadatelů a který svým vystoupením večer zahájil. Pozornost publika
byla rozdělena na dvě scény, kromě hlavního sálu se totiž hrálo i na malém tanečním sále. Ten se ovšem prakticky vylidnil v okamžiku, kdy na
hlavním sále vzal do ruky mikrofon již zmíněný Jiří Suchý. Většina přítomných umělců nevystupovala v Chomutově poprvé, již dříve se představila
na pravidelných džezových večerech v jedné z místních restaurací.
(text: sk, foto: moder)
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Sedmatřicetiletá opora BK Chomutov si vychutnala ovace diváků, gratulace i zájem novinářů

Nejlepší je Pepa Jelec ostrostřelec
Přestože se chomutovský basketbal celou sezonu krčí na samém dně 1. ligy, v uplynulých
dnech se stal středem pozornosti
českých médií i sportovní veřejnosti. Postaral se o to bývalý
reprezentant Josef Jelínek, jenž
překonal devět let starý absolutní
střelecký rekord, který do té doby
s 11 029 body držel legendární
Kamil Brabenec.
Oslava se plánovala na domácí
zápas proti Trize Brno. Před ním se
rozkřiklo, že čtyři body potřebné
k překonání mety Jelínkovi soupeř
umožní dát hned na začátku. Jak
ale praxe ukázala, nebyla to pravda. Dementoval to i trenér hostů Jiří
Jandák: „Nenechali jsme ho, opravdu
si je zahrál sám. To dokazuje, že je
nejlepší střelec v historii českého
basketu.“ Jelec, jak mu spoluhráči říkají, i v této situaci potvrdil
kvality ostrostřelce a pouhé dva
pokusy mu stačily k rekordnímu
zápisu. Při tom druhém míč nejprve poskakoval po obroučce, pak
konečně prošel síťkou. V čase 1:11
min. tak rozhodčí utkání přerušili
a 37letý hráč si užíval ovací diváků, pózoval fotografům a televizním
kamerám. Popřát mu na palubovku
přišli zástupci basketbalové federace, klubu, města, sponzorů. Šťastně
se usmíval, bylo poznat, že ho
velikost okamžiku dostala. Přesto
upozorňoval: „To nejsou slzy, to je
pot!“ Spolu s ostatními dary dostal
na památku také „rekordní“ míč,
který vzápětí předal do úschovy
k rodičům, sledujícím zápas v
hledišti. „Syn je k neutahání. Je to
talent od přírody,“ usmíval se Josef
Jelínek senior. „Já jsem mu přitom
basket zprvu rozmlouval, připadal
mi jako nezáživný sport chodců.“
Také chomutovský trenér Pavel
Budínský na adresu svého o sedm
let staršího svěřence obdivně pokyvoval hlavou: „Když vidím, s jakou
lehkostí se na hřišti pohybuje, jak
mu to herně pálí, jak sám dovede
na sebe vázat obránce a uvolňovat

Správa sportovních zařízení Chomutov uspořádala o jarních prázdninách pro žáky z prvního stupně
základních škol MINI školu sportu.
Zapojilo se do ní čtyřicet dětí, ne
všechny ovšem absolvovaly celý pětidenní program. Ten sestával z výuky
míčových her a aerobiku ve sportovní hale, bruslení na zimním stadionu
a plavání v městských lázních, vše

pod dohledem školených instruktorů
a trenérů. Mezi obědem a odpoledním
programem děti odpočívaly při videu.
„Některé i usnuly, asi nejsou zvyklé
na takový fyzický nápor. Ale bylo
milé koukat na ně, jak spinkají při
pohádce,“ poznamenala Hana Kejaková, vedoucí městské sportovní haly
a trenérka. SSZ plánuje další podobnou akci na červenec a srpen.
(sk)

Chomutov nejlepší z evropských týmů
Tuhle trofej dostal Josef Jelínek od fanoušků.
tak spoluhráče... O jeho mušce nemá
smysl mluvit, neznám nikoho, kdo
by mohl tenhle rekord atakovat.“
Z aktivních hráčů je nejblíž Svoboda z A Plus Brno, ten však má na
kontě „jen“ necelých 9 700 bodů.
Novopečený rekordman si ještě
dnes přesně vybaví ligový koš číslo
jedna: „Bylo to o Vánocích v sezoně
1984/85, kdy jsem jako starší dorostenec nastoupil v utkání Zbrojovka
Brno - SVŠT Bratislava. V čase 3:35
příchod na hřiště, balon do protiútoku, nahrávka od Vlasty Havlíka,
driblink, dvojtakt z levé strany
a koš. To samé se mi povedlo za
chvíli znovu, takže za 3 minuty 37
sekund jsem dal čtyři body. Nesmírná spokojenost na duši, do školy
jsem ráno šel jako ředitel.“
Oslavy trvaly šest minut, po nich
pokračující zápas ale už basketbalistům BK Chomutov další radost
nepřinesl. Prohráli 64:80, Jelínek
dal celkem 15 bodů a hranici re-

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: Rokycany - KLH Chomutov
6:4 (1:1, 2:3, 3:0). Branky: Luka 2, Šedivý, Štika. KLH Chomutov - Kralupy n.
Vlt. 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Branky: Luka 2,
Fanta, Novotný. Hvězda Praha - KLH
Chomutov 3:4 (1:0, 1:2, 1:2). Branky:
Řepík 2 , Mezera 2. KLH Chomutov Klášterec n. O. 7:1 (3:0, 2:0, 2:1). Branky: Mezera 3, Novotný 2, Chvátal 2.
Dorost: Kadaň - KLH Chomutov
3:4 (0:0, 3:1, 0:3). Branky: Šlajchrt
2, Voborník, Rabas. KLH Chomutov
- Kadaň 7:4 (3:2, 3:2, 1:0). Branky:
Bauer 3, Voborník 2, Rabas, Pinka.
Rokycany - KLH Chomutov 5:6 (0:0,
5:4, 0:2). Branky: Hrala, Topič, Hlinka,
Rabas, Bauer, Šlajchrt. KLH Chomutov
- Kralupy 4:5 (3:2, 1:3, 0:0). Branky:
Hlinka, Rabas, Žatecký, Voborník.
Havlíčkův Brod - KLH Chomutov 4:2
(1:1, 1:0, 2:1). Branky: Žatecký, Vaněk.
9. třída: KLH Chomutov - Most 4:6
(0:3, 3:1, 1:2). Branky: Španěl 2, Vrána,
Andres. KLH Chomutov - Hvězda Praha 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Branky: Hauer 2,
Bečvář, Tesař. Litvínov - KLH Chomutov 5:3 (0:0, 4:0, 1:3). Branky: Žilík 2,
Španěl. KLH Chomutov - Mladá Boleslav 3:2. Branky: Bečvář 2, Lomička.

8. třída: KLH Chomutov - Most 8:9
(3:1, 4:5, 1:3). Branky: Kus 3, Kroupa 2,
Morava, Chlouba, Žatecký. KLH Chomutov - Hvězda Praha 7:1 (1:0, 2:1,
4:0). Branky: Resa 3, Mašek 2, Chlouba, Brand. KLH Chomutov - Mladá
Boleslav 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).
7. třída: Most - KLH Chomutov 4:3
(0:1, 2:2, 2:0). Branky: Svoboda, Sanko,
Labuta. KLH Chomutov - Litvínov 2:3
(2:1, 0:1, 0:1). Branky: Svoboda, Kampf.
Mladá Boleslav - KLH Chomutov 5:2
(3:0, 0:2, 2:0). Střelci branek nehlášeni.
6. třída: Most - KLH Chomutov
2:7 (1:2, 1:3, 0:2). Branky: Zeman 2,
Schindler 2, Káš, Krotký, Holý. KLH
Chomutov - Litvínov 3:4 (2:1, 0:0,
1:3). Branky: Partl 2, Káš. Mladá Boleslav - KLH Chomutov 8:2 (4:1, 1:0,
3:1). Branky: Schindler, Machačný.
5. třída: Kadaň - KLH Chomutov
7:2 (1:0, 4:1, 2:1). Branky: Kunc, Brand.
KLH Chomutov - Karlovy Vary 1:3
(0:2, 1:0, 0:1). Branka: Kunc.
4. třída:
třída Kadaň - KLH Chomutov
6:5 (0:2, 2:2, 4:1). Branky: Hlava 3,
Marschalek, Hejcman. KLH Chomutov
- Karlovy Vary 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Branka: Marschalek.

Dvakrát plavání

Ať už zbývající zápasy dopadnou
jakkoliv, jedno je jisté - juniorští
korfbalisté KK Chomutov 2002 budou premiérovou sezonu v extralize
hodnotit kladně. Od opačných pocitů
ovšem nebyli daleko. Teprve remízy
8:8 a 7:7 v posledním dvojutkání
základní části doma proti Českým
Budějovicím rozhodly o tom, že
Chomutov ze 4. místa postupuje
do nadstavby, v níž se bude hrát
o medaile a titul. V případě proher
by v baráži bojovali o udržení. Nováček, který ovšem nejvyšší soutěž
hrál i v letech 2000 - 02, podává od
začátku sezony přiměřené výkony,
jež ho řadily do druhé poloviny
šestičlenného extraligového pelotonu. Kvůli finanční úspoře se soutěž
hraje formou dvojzápasů. „V prvním
jsme většinou lepší, ale nedokážeme
to ve druhém zopakovat. Je to ve
zkušenostech, tak snad se to poddá,“ doufá Tomáš Novák, sekretář
a šéftrenér klubu. Na snímku z utkání proti Havířovu zleva domácí hráči
J. Březina (s míčem), K. Loukotová
a E. Wagnerová.
(text a foto: sk)

• Z deseti plavců TJ Slávie Chomutov, kteří se zúčastnili mezinárodních
závodů Plzeňský vytrvalec, jasně
vyčnívala trojice nejlepších. David
Hennlich (kat. roč. 91 - 90) obsadil
dvakrát první (100 M, 100 Z) a jednou třetí místo (100 VZ), Jakub Havlík
(kat. roč. 87 a starší) byl jednou první (100 VZ) a jednou druhý (50 VZ)
a Jakub Veverka (kat. roč. 87 a starší)
vybojoval první místo na 100 VZ.
Také v ostatních startech tito plavci
vždy skončili v první desítce.
• Bronzový pohár získala TJ Slávie
Chomutov na Malé ceně Prosen v Lounech. Mezi 311 plavci ve věku 13 let
a mladšími si z Chomutova nejlépe
medailisté vedli Ondřej Trousil (2. na
100 Z, 3. na 100 VZ a 50 P), Jiří Pretl
(3. na 50 M), Michal Pivec (3. na 50
M), Barbora Smejkalová (1. na 50 M),
Jana Hovorková (2. na 100 Z, 3. na
50 P), Jaroslava Janečková (3. na 100
P) a Barbora Matuščinová (3. na 200
(mat)
VZ).

Během pěti dnů si zasportovali
v hale, v bazénu i na ledě

kordu tak posunul na 11 041 bodů.
Jaký je tedy jeho další cíl? „Vyhrát
příští zápas. Porážek už bylo vážně
dost. Nikdo nesedlá rád koně, který
vždy do cíle dobíhá poslední.“
(text a foto: sk)

Po dvou prvenstvích se tentokrát bez medaile z turnaje
PEE-WEE v Quebecu vrátil český
výběr hokejistů ročníku 1991
pod hlavičkou Chomutova. Svou
pouť neoficiálním mistrovstvím
světa této věkové kategorie skončil prohrou s kanadským týmem
Rive-Sud 1:2 v utkání o postup
do finále 32členné skupiny Légaré. Předtím podlehl St. Louis

Blues 1:3 a porazil Richelieu Eclai
a švýcarský Curych shodnými
výsledky 6:1. „Naši účast hodnotím kladně, dostali jsme se nejdál
z evropských družstev,“ uvedl šéf
výpravy Vojtěch Čihař. Podle jeho
dalších slov byl letošní výběr výborně poskládaný a velmi dobře
do něho zapadl obránce Vojtěch
Ašenbrener, jediný hráč z KLH
Chomutov.
(sk)

AUTO-SVAN spol. s r.o.

V Alejích 69, Chomutov 430 03

Fiat Panda

od 209 900,- Kþ
tel : 474 622 620

777 222 052

PĜijmeme prodejce vozidel

požadavky : SŠ , práce na PC , Ĝid. prĤkaz , pĜíjemné vystupování

Karel Molnár ml. králem dráhových golfistů
Mimořádně vydařený rok 2003
přinesl
dráhovému
golfistovi
Karlu Molnárovi ml. další ovoce.
Podle informací, které sice ještě nebyly oficiálně zveřejněny,
ovšem potvrdil je i prezident
Českého
minigolfového
svazu
Martin Koča, bude tento teprve
16letý hráč vyhlášen nejlepším
dráhovým golfistou republiky za
loňský rok. Stát by se tak mělo
na prvním letošním extraligovém
turnaji, který proběhne začátkem
dubna v Přerově.
Talentovaný hráč SK DG Chomutov je přesvědčen, že mu titul
bude náležet právem. „Na jednu

stranu jsem rád, na druhou se chci
vyhnout tomu, aby mi sláva stoupla do hlavy. Ale myslím si, že si to
zasloužím. Hodně a dlouho jsem
trénoval a výsledky se dostavily,“
řekl Karel Molnár ml. a připomněl
největší loňské radosti - prvenství v absolutních kategoriích na
MČR jednotlivců i v dlouhodobém
celostátním žebříčku, stříbro na
mistrovství Evropy juniorů a také
průběžnou druhou příčku v celosvětovém juniorském žebříčku. To
nemohla hlasovací svazová komise pominout.
Hráčův otec, dlouholetý reprezentant Karel Molnár st. je

synovými úspěchy potěšen: „Je
vidět, že jablko nepadlo daleko od
stromu. Důležité je, že chce sám,
že to není z donucení.“ Jeho slova
nepřímo potvrzuje i sám junior:
„Teď sice není vhodné počasí, ale
až se zlepší, vyrazím na hřiště
a budu trénovat, co mi budou ruce
stačit. Ještě mám rezervy v síle
(sk)
úderu a tempu.“
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