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Výstava fotografií, divadelní a hudební vystoupení, filmové projekce i bojová umění
DIVADLO
• 4. 11. KLUB POHODA - 6. klubový večer. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
• 11. 11. NEBYLO BY LIBO NOBELA? Divadelní představení v rámci abonentního předplatného. Městské divadlo od 19 hod.
KONCERTY
• 3. 11. KLAVÍRNÍ RECITÁL - koncert Kolomana Zachara a flétnisty Lukáše Vytlačila. Literární kavárna SKKS od 18 hod.
2004 Městské divadlo od 19 hod.
• 4. 11. TATA BOJS - NANOTOUR 2004.
• 12. 11. AKUSTICKÝ VEČER KUBY ALEXY A JEHO HOSTA KUBY (z Broskve). Literární kavárna SKKS od 20 hod.
• 16. 11. PAVEL LOHONKA ŽALMAN - folkový koncert. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
VÝSTAVY
• GENNADIJ AVDĚJEV - OBRAZY
OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 24. 11.
• DESET LET V REGIONU - Severočeské doly, a. s. jako mecenáš kultury, vědy a sportu.
Areál jezuitského gymnázia na Palackého ulici, výstava potrvá do 30. 12.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
3. 11. DŮM Z PÍSKU A MLHY - drama USA.
4. 11. MÁJ SOUSED ZABIJÁK 2 - komedie USA.
5. - 6. 11. MUŽ V OHNI - thriller USA.
7. - 9. 11. VESNICE - thriller USA.
10. 11. BOURNŮV MÝTUS - thriller USA.
11. - 12. 11. HOKY TO CHTĚJ TAKY 2 - komedie Německo.
13. - 14. 11. PŘÍBĚH ŽRALOKA - animovaný film USA. Od 17 hod.
13. - 14. 11. STEPFORDSKÉ PANIČKY - komedie USA. Od 19 hod.
15. - 16. 11. LÁSKO MOJE, KDE JSI? - romantická komedie Francie.
17. 11. DÍVKA S PERLOU - drama Velká Británie/Lucembursko.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
3. 11. HELLBOY - akční sci-fi USA.
4. - 6. 11. VESNICE - thriller USA.
7. - 8. 11. MUŽ V OHNI - thriller USA.
9. 11. ART KINO: NÁVRAT - ruský film, od 19.30 hod.
10. 11. ART KINO: ZRCADLO - ruský film, od 19.30 hod.
11. 11. BOURNŮV MÝTUS - špionážní thriller USA, od 17 hod.
11. 11. ART KINO: SOLARIS - ruský film, od 19.30 hod.
12. 11. BOURNŮV MÝTUS - špionážní thriller USA.
13. - 14. 11. HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2 - komedie Německo.
15. - 16. 11. PŘÍBĚH ŽRALOKA - animovaný film USA, od 17 hod.
16. 11. STEPFORDSKÉ PANIČKY - komedie USA, od 19 hod.
17. 11. LÁSKO MOJE, KDE JSI? - romantická komedie Francie.
17. 11. TATÍNEK - mimořádná představení,
představení Kulisárna u divadla od 17 a 19 hod.

Tata Bojs představí Nanoalbum,
ale zahrají také starší hity
Koncertní šňůru ke svému novému
albu uzavře pražská hudební skupina
Tata Bojs v Chomutově. Městské divadlo tak bude ve čtvrtek 4. listopadu
od 19 hodin dějištěm netradiční audio-vizuální show, tak jak je ostatně
u Tata Bojs zvykem. Velkolepě koncipované scéně bude dominovat projekční
plátno, na kterém se bude ve vizuální
2D a 3D podobě odvíjet příběh aktuálního Nanoalba a jeho pěti protagonistů

- profesora Tečky, iToma, Elišky, dívky
90-60-90 a psa-robota Hala. Ve druhém
bloku pak skupina odehraje asi hodinový mix všech starších hitů. Hostem
s funkcí otvírače večera bude kopřivnická skupina Nierika, jejíž hudba
podle recenzentů „osciluje mezi trip-hopovou
elektronikou,
klasickou
kytarovkou a inteligentním popem“.
Vstupenky stojí v předprodeji 200 Kč,
přímo na místě pak 230 Kč.
(sk)

Autogramiáda chomutovských autorů
V předvánočním čase vycházejí
knihy chomutovských autorů, se kterými se můžete setkat ve čtvrtek 11.
listopadu 2004 v 15 hodin na autogramiádě v prodejně DDD Knihkupectví
v Ruské ulici v Chomutově. Juraj
Liška a Jiří Roth vydali knihu „Sníh
z Bogoty“, která prošla již svým křestem 13. října v Nosticově divadélku
v Praze. Zajímavě psané texty a krásné
fotografie z Kolumbie, která není Evropanům příliš známá, byly oceněny

i samotným velvyslancem této země.
Další dvě publikace „Příběhy z Chomutovska“ a pohádky „Podivný sen
malé Alenky“ představí autorka Jiřina
Rothmajerová, Zdeněk Kučera napsal
sbírku básní „Slova noci“ a soubor mikropovídek „Plamínky života“. Autorka
knihy Zdena Veverková nabídne knihu
„Bratříčkové a jiné příběhy.“
Možná právě kniha vás bude
inspirovat k nákupu vánočních dárků.
(mile)

Kulturní premiéra země vycházejícího slunce
Kulturní nabídku v Chomutově oživila exotika v podobě Mattemashity,
Dnů japonské kultury. Správa kulturních zařízení ve spolupráci se Správou
sportovních zařízení Chomutov připravila pro diváky čtyřdenní program, ve
kterém nechyběly výstavy, divadelní
a hudební vystoupení, filmové projekce ani bojová umění. Chomutov se tak
mimoděk postaral o promo akci k roku
2005 vyhlášenému jako Rok spolupráce Evropské unie a Japonska.
Akci v pondělí otevřel v Kulisárně
u divadla slavnostní večer, jehož hostem byl i Yukio Kawakita, prezident
japonského investora a sponzora akce
TG Safety System Czech. Ten pak
spolu s doprovodem obdivoval čistotu japonštiny v přednesu pěveckého
sboru Happy Smile i kvalitu v Chomutově vyrobeného sushi, které bylo
spolu s japonským pivem a zeleným
čajem podáváno jako občerstvení. Se
zájmem sledoval ukázku bojového
umění Bujinkan dojo i vystoupení
divadelního souboru HAMU Praha,
jež se svým pantomimickým představením Take Five + 1 krátce předtím
sklidilo uznání právě v zemi vycházejícího slunce. Promítnut byl i animovaný film Hrob světlušek. Filmové
Haiku - moderní básnická forma,
jednoduchá trojverší s přesnými
pravidly
• přesný počet slabik, nejčastěji 5
- 7 - 5,
• nejméně dva ze tří veršů musí
být spojeny rýmem
• v pravém haiku jsou určena klíčová slova, která je pro každé
téma potřeba použít
• Japonci je píší na zvláštní papíry
a doplňují kaligrafiemi, snaží se o
co nejvyšší výtvarnou úroveň
Některá zdařilá dílka chomutovských studentů:
Jak uchem jehly vchází
Do mne slunce svit
Chce mne pohltit
Trhám pro Lo-li
Voňavou levanduli.
Ach. Kde jsi Lo-li?
Podzimním listím
Zbarví se okolní svět!
Radost pohledět!
Na bílé stráni
Stromy ve sněhu chřadnou.
Snad nezapadnou!

projekce pak byly náplní následujících
tří večerů v kině Oko, kde prožitek
z japonských filmů doplnila výstava
fotografií a umocnilo japonské pivo.
Druhým vrcholem akce byl čtvrteční
Večer japonských bojových umění ve
sportovní hale, kde se prezentovali
čeští mistři ve svém oboru.
Do Dnů japonské kultury se zapojili
i studenti středních škol v Chomutově,
když byli vyzváni k tvorbě haiku. Básnicky i výtvarně nejzdařilejší výtvory
byly vystaveny nejprve v Kulisárně
a později v kině Oko. „Uspořádali jsme
přehlídku, ne soutěž. To by odporovalo japonské mentalitě,“ upozornil iniciátor této přidružené akce, profesor
Gymnázia Chomutov Josef Märc.
Podle organizátorů by se nemělo
jednat o poslední počin tohoto typu
v Chomutově, zejména díky již zmíněnému Roku spolupráce Evropské unie
a Japonska. „Do Evropy budou jezdit
i celosvětově známé soubory a jednotliví umělci. V Česku jich většina
zamíří do Prahy, ale díky dobrým
kontaktům s japonským velvyslanectvím věřím, že některé se nám podaří
představit i v Chomutově,“ naznačila
možnosti jednatelka Správy kulturních zařízení Věra Flašková. Jak dále
dodala, pokud by se podařilo navázat
spolupráci s investory z jiných zemí,

(foto: sk)

kteří se zde usadili, mohla by být
v budoucnu v Chomutově prezentována i jejich kultura.
(sk)
Kategorie japonského zeleného čaje:
• lístky
• řapíky lístků
• lístky z čaje pěstovaného na zastíněné plantáži - gyokuro
• prach z gyokura - práškový čaj
matcha [mača]
Na čajový rituál se používá čaj
matcha.
Potřebné pomůcky:
• naběračka na vodu - hishaku [hišaku]
• naběračka na matchu - chashaku
[čašaku]
• nádoba na pití - chavan [čavan]
• metla - chasen [časen]
Obřad se pořádá ve speciální čajové
místnosti. Úprava cesty k ní, výzdoba místnosti i pohyby při samotné
přípravě čaje podléhají přísným
pravidlům. Čajový mistr nasype dvě
lžičky prášku do nádoby a přelije
čaj převařenou vodou, zchlazenou
na 50 °C. Obsah metlou našlehá,
často až do krémovité konzistence.
Čaj se musí do minuty vypít, protože pak zhořkne.

Přehlídka mapuje patnáct let svobodné tvorby
Ve dnech 17. až 20. listopadu
proběhne v Chomutově přehlídka „15
let“, kterou připravila správa kulturních zařízení u příležitosti 15. výročí
listopadových událostí v roce 1989.
„Rozhodli jsme se veřejnosti připomenout některá mimořádná umělecká

Proti stresu si dejte sklenku červeného a malou čokoládu
Možná už nebude trvat dlouho a
nastane doba, kdy budeme všichni
bezpečně vědět, kde všude kolem
nás na lukách a polích rostou léčivé byliny a v jakou správnou dobu
je můžeme sbírat, aby jejich účinek
byl co nejvyšší. Lidé přiotrávení
chemickými přípravky, kteří jsou v
některých případech léčbou více postiženi než vlastní chorobou, totiž
stále více chápou, že staré léčitelské
praktiky našich předků měly přece
jen něco do sebe.
„Čím dál více si uvědomujeme,
že to nejsou jen přežitky minulosti.
Lidé se dnes vrací k přírodní léčbě,
zejména při civilizačních chorobách,“
vyprávěl o významu léčivých bylin
pro naše zdraví v kavárně Střediska
knihovnických a kulturních služeb
členům místní pobočky Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých známý bylinkář Jiří Roth. Při
poutavé a zajímavé přednášce srozumitelnou formou vysvětlil, jaký je
rozdíl mezi léčbou léky a fyzioterapií, tedy léčbou bylinami. A tak se
přítomní dozvěděli, co pomáhá na
dobrý spánek či zklidnění nebo naopak na povzbuzení a na chřipku, že
na podpoření trávení účinkují hořčiny, proto jsou před jídlem vhodné
bylinné alkoholy. Také poradil, jak se
bránit stressovým situacím. „Právě
při stresu v těle vznikají volné radikály, které napomáhají vzniku rakovinotvorných prvků v těle. Abychom
reakci na stres částečně zmírnili,

Kulinářským hitem Mattemashity bylo sushi, servíruje ho M. Foster.

díla, která během patnácti let vznikla,“ objasňuje myšlenku akce Věra
Flašková, jednatelka SKZ Chomutov.
„Oslovili jsme především autory těch
děl, která mohla vzniknout právě
díky svobodné tvůrčí atmosféře, jež
po roce 1989 panuje. Výsledkem je
reprezentativní přehlídka vrcholných
děl tvůrců, kteří představují ve svém
oboru špičku.“
Přehlídka bude zahájena ve středu
novým dílem Jana Svěráka, filmem
Tatínek, jehož titulní postavou je
režisérův otec Zdeněk Svěrák. „Do
festivalové nabídky jsme jej zařadili
i proto,že film dosud není k dispozici
na klasickém filmovém formátu, ale
pouze na DVD,“ vysvětluje Flašková
zajímavý dramaturgický počin, díky
němuž filmový divák bude moci poprvé okusit atmosféru netradičního prostředí v Kulisárně v městském divadle.
V pátek se představí divadelní soubor Pikart z Úštěka, který nastudoval
jednu z nejúspěšnějších českých porevolučních her „Příběhy obyčejného
šílenství“ Petra Zelenky. Adaptace
této hry v Dejvickém divadle se dočkala mnohých významných ocenění
(Cena Alfreda Radoka, Ceny Thalie).
Diváci se tak budou moci s dílem
seznámit ještě před premiérou filmového zpracování dramatu, kterou
jeho autor, známý i jako režisér
a scénarista (mj. Knoflíkáři, Samotáři,

Rok ďábla), připravuje na příští rok.
Poté vystoupí s ukázkami vlastní
tvorby skutečná legenda české poezie, básník J. H. Krchovský. Jak
V. Flašková upozornila, bizarní verše tohoto autora, kdysi působícího
v undergroundu, dnes nejprodávanějšího českého básníka, znají i fanoušci
řady hudebních skupin, které texty
tohoto autora přebíraly (Jasná páka,
později Hudba Praha, Fiction a další
hudební projekty Mejly Hlavsy).
V sobotu přehlídka vyvrcholí otevřením filmové kavárničky v kině
Oko. „Kmotrem klubu bude další host
festivalu, režisér Jan Hřebejk, kterého
znají diváci jako autora filmů Šakalí
léta, Pelíšky, Pupendo či posledního
velmi úspěšného díla Horem pádem,“
připomíná jednatelka SKZ. „V Chomutově uvede film Musíme si pomáhat,
který byl nominován na Oscara.“
Prvním hostem, který vystoupí
v nově otevřeném klubu, bude písničkář Jiří Dědeček, jeden z umělců, kteří
vystupovali proti bývalému režimu již
za vlády KSČ. „Právě on symbolicky
naši přehlídku zakončí,“ uzavírá výčet
zajímavostí V. Flašková a ještě dodává, že doprovodnou akcí bude výstava
fotografií dokumentující nejen průběh
listopadových událostí v Chomutově,
ale i změny, jež doznala tvář města
během patnácti let, kdy bylo zbaveno
péče komunistické strany.
(lm)

Bylinkář Jiří Roth dal přivonět Pavle Sykáčkové (na snímku uprostřed)
k meduňce, která je výborná na dobrý spánek.
(foto: mile)
můžeme použít například ženšen,
marhan, geriavit nebo elektrokokus,
které jsou běžně k dostání. Jejich
účinky jsou velmi příznivé. Vhodným a osvědčeným antioxidantem
je také například kombinace sklenky
červeného vína a malé čokolády,“
doporučil Jiří Roth.
Ten při přednášce nezapomněl na
praktické rady, jak bylinky zpracovat
před použitím. Kořeny je podle něj
lepší vařit, listy bylinek naopak jen

spařit. Možná se to někomu zdá
nepochopitelné, ale čaj ze sušených
bylinek je mnohdy účinnější, jelikož
se bylinky jen přelijí vroucí vodou,
kdežto ty čerstvé se musí povařit
a při neodborné přípravě lze jejich
obsah znehodnotit. Je dobré vědět,
že v každé bylince jsou účinné látky
jinde, u některých v kořenu, u jiných
naopak v květu či listech. Jak Jiří
Roth zdůraznil, i bylinky je potřeba
používat s mírou.
(mile)

Kniha Děti vyprávějí dětem, která je sbírkou nejlepších pohádek a básniček zaslaných do celostátní literární soutěže, se skutečně stane milým
vánočním dárkem dětem z dětských domovů, ústavů sociálních služeb
a vesniček SOS. Organizátorům ze ZŠ v ulici Akademika Heyrovského se
totiž daří shromáždit potřebný obnos k tomu, aby mohl být vytištěn celý
tisícový náklad. „Vyvíjí se to velmi zdárně, alespoň podle toho, co mi bylo
slíbeno,“ uvedl vedoucí projektu a učitel Josef Griml. Jak dodal, galavečer
s křtem knihy a jejím předáváním zástupcům dětských domovů proběhne
15. prosince v Městském divadle v Chomutově. Záštitu nad vydáním knihy
převzali hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a starostka města Chomutova
Ivana Řápková. Městská rada navíc schválila bezúplatné použití znaku
města ke zveřejnění na obalu knihy.
(sk)
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Zájem o lední hokej v Chomutově kopíruje hokejové úspěchy i propadáky

Prioritou by mělo být vyplnění volného času
Hokej je český národní sport. Také
v Chomutově má silné zázemí i tradici, a tak je logické, že když se rodiče
rozhodují, jaký sport bude jejich dítě
dělat, často padne volba na hokej. „Hokej v našem klubu je dobře organizovaný, má výborné zázemí a dětem se
věnují kvalitní trenéři,“ vyjmenovává
hlavní klady trenér přípravky a elévů
Daniel Mašek, který si sám v současnosti dokončuje 1. trenérskou třídu.
V porovnání s jinými sporty je
v Chomutově o hokej velký zájem,
který ovšem kopíruje hokejové úspěchy i propadáky. „Po Naganu nebo
když jsme třikrát za sebou vyhráli
mistrovství světa, to se k nám kluci
jen hrnuli. Stejně tak když Chomutov koupil první ligu nebo když
hrál baráž s Karlovými Vary,“ vzpomíná Daniel Mašek. Hokej sice patří
k finančně náročnějším sportům, ale
bazar dětské výstroje, který na zimním stadionu funguje, tuto negativní
stránku značně zmírňuje.
„Ideální věk k zapojení do výuky je
čtyři až pět let. Někdy nám přivedou
rodiče i tří a půlletého chlapce, na
druhé straně uvítáme i žáky druhých
a třetích tříd,“ říká syn bývalého
vynikajícího chomutovského hráče
i mládežnického trenéra Vladislava
Maška. Předškolní děti a prvňáci jsou
zařazeni do přípravky, děti z druhých
a třetích tříd mezi elévy. Tréninky
přípravky probíhají každé pondělí
od 16.15 hodin a také v sobotu nebo
neděli, to podle volného prostoru na
ledové ploše. Malí sportovci se hokej
učí formou her, důraz se klade na
základní dovednosti i všestrannost.
Pro zpestření si s nimi občas přijdou zahrát nebo předvést své umění

Pro pětileté kluky už není problém za jízdy přeskočit překážku. (foto: sk)
i hráči A mužstva. Od 2. třídy hrají
elévové mistrovskou soutěž, i když
jen několik zápasů v sezoně, a to ještě
takzvaný minihokej na šířku kluziště.
Od 3. třídy pak hráči nastupují do ZŠ
v Hornické ulici, kde je hokej už 31
let součástí vyučování. Tam už dostávají tréninky rytmus i vyšší obrátky.
Zařazuje se suchá příprava a v jejím
rámci třeba míčové hry a gymnastika.
„Poznat v tomhle věku budoucího
hokejistu je těžké, i když určité vlohy
se vypozorovat samozřejmě dají. Ale
může se stát, že šikovný hokejista se
pod vlivem nehokejových věcí zkazí a
naopak z průměrného se stane vyni-

kající hráč,“ zdůrazňuje Daniel Mašek.
Současně ale varuje: „Každý rodič by
měl uvažovat racionálně, neprosazovat si skrz syna svoje ambice, přílišnými nároky ho neterorizovat. Brát hokej
jako hru a ne řeholi, a zároveň chtít
pro dítě něco udělat. Smyslem hokejové výuky není stát se za každou cenu
reprezentantem nebo hrát v NHL,
ale vyplnění volného času, aby děti
neměly čas se poflakovat, vymýšlet
lumpárny a třeba propadat alkoholu
a drogám. Co je lepší? Sedět doma
u počítače či televize, nebo se věnovat
hokeji?“ pokládá otázku, na kterou je
(sk)
jasná odpověď.

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Kam v listopadu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
6. 11. florbal: SK ANUS Kadaň - turnaj mužů
7.30 - 17.00
6. 11. házená 2. liga mužů: HK Chomutov - Železný Brod
18.00
13. - 14. 11. florbal - mezistátní utkání ČR - Itálie:
13. 11. od 18.00, 14. 11. od 13.00
14. 11. házená 2. liga mužů: HK Chomutov - Hradec Králové
17.00
27. 11. moderní gymnastika - Mistrovství ČR ve společných skladbách
27. 11. basketbal 2. liga mužů: BK Chomutov - Sadská
20.00
28. 11. basketbal 2. liga mužů: BK Chomutov - Sokol Vyšehrad
10.30
LETNÍ STADION
6. 11. fotbal ČFL: FK Chomutov - Náchod-Deštné
20. 11. fotbal ČFL: FK Chomutov - Liberec B

10.15
10.15

ZIMNÍ STADION
6. 11. hokej 1. liga: KLH Chomutov - Písek
17. 11. hokej 1. liga: KLH Chomutov - Ústí n. L.
24. 11. hokej 1. liga: KLH Chomutov - Kadaň

17.30
17.30
17.30

Na poslední řádné valné hromadě KLH Chomutov a.s. byli zvoleni noví
členové představenstva. Dva odstupující členy od nynějška nahradí generální manažer KLH Chomutov Milan Vacke a Jaroslav Veverka, který
byl zároveň jmenován předsedou představenstva. Místopředsedou byl
po půlroční pauze opět zvolen Karel Rypl. „Pevně věřím tomu, že stávající změna napomůže k lepšímu naplňování finančního plánu. Teprve
budoucnost však ukáže, zda se jednalo o správný krok,“ okomentoval
situaci člen představenstva a manažer klubu Milan Vacke.
(mile)

Výsledky mladých hokejistů KLH
Junioři: KLH Chomutov - Ústí
nad Labem 6:1 (3:0, 0:1, 3:0). Branky: Luka 2, Fanta, Novotný, Hauner.
Písek - KLH Chomutov 2:3 (1:1, 1:0,
0:2). Branky: Veverka 2, Chvátal.
Dorost: Bílina - KLH Chomutov
2:13 (0:2, 0:7, 2:4). Branky: Andres 4,
Chlouba 3, Žilík 2, Bureš 2, Žižka,
Vrána. KLH Chomutov - Varnsdorf

Bojovností ke stříbru
Další trofeje do sbírky, medaili
a pohár, si ze slovenské Senice přivezl tanečník Dětského vrcholového
tanečního centra Beethoven D.C.
Julius Kovács. Na Mistrovství Evropy v discodance tam v konkurenci
závodníků z dvanácti zemí obsadil
v soutěži jednotlivců mezi juniory
druhé místo.
„Je to jedna z mých nejvydřenějších medailí, a nejen kvůli konkurenci. Před mistrovstvím jsem se
potýkal s poklesem formy, všechno
jsem musel dohánět v posledních
týdnech,“ prozradil J. Kovács. Jak
dodal, opět vsadil na bojovnost
a umění vybičovat se na velké soutěži k abnormálnímu výkonu. „Jen
v prvním kole jsem byl na vážkách,
o postup z dalších už jsem strach
neměl. Povedlo se mi i finále, kde
jsem zatancoval velmi dobře, jen
s několika drobnými chybičkami.“
Čtrnáctiletý závodník je už mnohonásobným mistrem světa, a tak má
na ME v discodance ještě vyšší cíle.
„Mezi juniory jsem byl postupně
čtvrtý, třetí a teď druhý. Takže příští
rok, kdy v téhle kategorii budu moct
startovat naposledy, by to mělo být
zlato,“ plánuje s úsměvem.
(sk)

Chomutovské noviny

• Boxerský klub VEKI BOX Chomutov pořádá nábor chlapců ve
věku 13 až 18 let. Zájemci se mohou přihlásit každé úterý od 16
hodin v tělocvičně ZŠ na Zahradní
v Chomutově. Bližší informace na
telefonu 605/568 939.

Své dovednosti předvedli ve čtvrtek
21. října v Městské sportovní hale
v Chomutově vyznavači japonských
bojových umění. Večer zahájil krátkým proslovem místostarosta města
Jan Řehák, který vyjádřil uznání vystupujícím sportovcům. Po nich už
patřilo tatami (žíněnka) právě jim.
Jako první vystoupil s ukázkami
cvičení s mečem (Iaidó) Vladimír
Hotovec (na snímku v popředí
s jedním ze svých žáků), následovaly další disciplíny - Yamaue aiki
jutsu, Aikidó, Kendó, Shotokan karate, Judó a Zen sen jitsu. Některé
z nich působily na diváky velmi nezvykle, proto byl namístě zasvěcený
komentář aktérů, kteří zdůrazňovali, že japonská bojová umění jsou
skloubením používání fyzických
a psychických sil. Netradiční večer
byl vyvrcholením zdařilé akce Dny
japonské kultury, na mistry v kimonech se přišlo podívat přes 500
diváků.
(text a foto: lm)

7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Branky: Semivan 2,
Andres, bečvář, Falc, Krupka, Kůs.
9. třída: Pardubice - KLH Chomutov
19:2 (7:2, 7:0, 5:0). Branky: Kůs 2.
KLH Chomutov - Hvězda Praha 4:8
(1:5, 1:2, 2:1). Branky: Kaplan 2, Mašek,
Kůs. KLH Chomutov - Mladá Boleslav
1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Branka: Kaplan.
8. třída: Pardubice - KLH Chomutov 16:1 (6:1, 7:0, 3:0). Branka: Morava. KLH Chomutov - Hvězda Praha
2:2 (0:0, 1:1, 1:1). Branky: Zeman,
Sanko. KLH Chomutov - Mladá Boleslav 2:8 (1:2, 1:4, 0:2). Branky: Kämpf,
M. Ašenbrener.
7. třída: KLH Chomutov - Pardubice 5:7 (1:3, 2:4, 2:0). Branky: Pikl 2,
Káš 2, Mazánek. Hvězda Praha - KLH
Chomutov 10:4 (3:1, 5:0, 2:3). Branky:
Káš 2, Holý. Schindler. Mladá Boleslav
- KLH Chomutov 8:0 (5:0, 2:0, 1:0).
6. třída: KLH Chomutov - Pardubice 3:7 (1:2, 1:4, 1:1). Branky: Brand,
Huňady, Kunc. Hvězda Praha - KLH
Chomutov 2:5 (1:0, 1:3, 0:2). Branky:
Lehnert 2, Brand, Huňady. Mladá Boleslav - KLH Chomutov 9:1 (3:1, 3:0,
3:0). Branka: Brand.
5. třída: KLH Chomutov - Litvínov
5:5 (2:1, 3:3, 0:1). Branky: Lehnert 3,
Hlava, Hejcman. Most - KLH Chomutov 4:4 (1:0, 3:2, 0:2). Branky: Hejcman 2, Danylec, Marschalek.
4. třída: KLH Chomutov - Litvínov
1:7 (0:5, 0:1, 1:1). Branka: Kämpf.
Most - KLH Chomutov 5:2 (0:1, 3:1,
2:0). Branky: Loukota, Novotný.
3. třída A: KLH Chomutov - Bílina
3:5 (1:0, 0:4, 2:0, 0:1). Branky: Kosek,
Ringler, Luťcha, Pokorný.
3. třída B: KLH Chomutov - Bílina
12:1 (3:1, 2:0, 4:0, 3:0). Merhaut 4,
Rindoš 3, Vyvážil 2, Bauer 2, Kavel.

Čtrnáctideník pro občany města Chomutova.

Stříbrný medailista z MS
plánuje útočný florbal
Florbal na té nejvyšší úrovni mohou premiérově zhlédnout i sportovní
fanoušci v Chomutově. O víkendu
13. a 14. listopadu se zde totiž reprezentace České republiky, která na jaře
na Mistrovství světa ve Švýcarsku
senzačně vybojovala stříbro, dvakrát
přátelsky utká s Itálií, nováčkem elitní
skupiny MS. „Na tuto první prověrku
sil po mistrovství světa budeme mít
k dispozici nejsilnější výběr. Očekávám atraktivní útočný florbal
a hodně gólů,“ informoval reprezentační trenér Zdeněk Skružný. Český výběr
přijede do Chomutova už ve čtvrtek
11. listopadu večer, v pátek absolvují
oba soupeři tréninky. První střetnutí
proběhne v městské hale v sobotu
od 18 hodin, odveta pak v neděli
od 13 hodin.
(sk)

Vydavatel:
Městský úřad v Chomutově. Vychází
vždy prv ní a třetí středu v měsíci.
V červenci a srpnu pouze první
středu v měsíci. Zdar ma do každé
domácnosti v nákladu 22 400 kusů.
Povoleno:
Okresním úřadem v Chomutově, referátem kultury pod čj. 4/1995.
Šéfredaktor:
Mgr. Luboš Mizun
Redaktoři:
Michaela Lehnertová, tisková mluvčí
Stanislav Král
Redakční rada:
Ing. Ivana Řápková, Ing. Theodor Sojka,
Mgr. Pavel Markvart, Ing. Jan Mareš
Sídlo redakce:
MěÚ Chomutov, radnice na náměstí
1. máje, vchod z Chelčického ulice
tel.: 474/637 433, fax: 474/637 432.
E-mail: m.lehnertova@chomutov–mesto.cz,
s.kral@chomutov–mesto.cz
Tiskne:
Tiskárna AKORD Chomutov s.r.o.
Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fotografie
se nevracejí. Zveřejněné příspěvky
nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsa hovou stránku článků
odpovídají autoři.

