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Nanosvět Tata Bojs: Nanoalbum, Nanobook, nanogamie, nanotechnologie, nanorobot, nanopilot...
DIVADLO
večer Kulturní dům Zahradní od 18 hod.
• 20. 11. KLUB POHODA - 7. klubový večer.
• 27. 11. TEN VÁNOČNÍ ČAS - účinkují folklorní soubory Krušnohor a Malé zálesí
Luhačovice. Městské divadlo od 19 hod.
Luhačovice
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 23. 11. VÁNOČNÍ MÓDNÍ SHOW AGENTURY BEAUTY FACES - Městské div. od 19 hod.
• 24. 11. S POLITIKY NETANČÍM - zábavný pořad Zuzany Bubílkové. Kulturní dům
Zahradní od 19 hod.
KONCERTY
• 16. 11. PAVEL LOHONKA ŽALMAN - folk. koncert. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
• 28. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT - Ženský komorní sbor Jirkov a dětský pěvecký
sbor Hlásek Chomutov. Kostel sv. Ignáce od 19 hod.
VÝSTAVY
USA. Výstava fotografií. Galerie Lurago, vernisáž
• JIŘÍ SAJNER - NÁRODNÍ PARKY V USA
29. 11. v 17 hodin, výstava potrvá do 23. 12.
OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 24. 11.
• GENNADIJ AVDĚJEV - OBRAZY
MÍSTA Výstavní síň knihovny SKKS, výstava
• Mgr. VĚRA PÁVOVÁ - MOJE NEJMILEJŠÍ MÍSTA.
potrvá do 3. 12.
• DESET LET V REGIONU - Severočeské doly jako mecenáš kultury, vědy a sportu.
Areál jezuitského gymnázia na Palackého ulici, výstava potrvá do 30. 12.
• VERONIKA PECÁKOVÁ - FASHION VICTIM.
VICTIM Literární kavárna SKKS, do 2. 1. 2005.
KINA
17. 11. TATÍNEK - mimořádná představení, v Kulisárně u divadla od 17 a 19 hodin.
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
16. 11. LÁSKO MOJE, KDE JSI? - romantická komedie Francie.
17. 11. DÍVKA S PERLOU - drama Velká Británie/Lucembursko.
18. - 19. 11. CATWOMAN - thriller USA.
20. - 21. 11. ZLODĚJI PAMĚTI - sci-fi thriller USA.
22. - 23. 11. TROJA - historický USA.
24. - 25. 11. HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU - rodinný film USA. Od 17 hod.
26. - 27. 11. SEXBOMBA OD VEDLE - komedie USA.
28. - 30. 11. DUŠE JAKO KAVIÁR - komedie ČR.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
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.
18. 11. ART KINO: NEBE NAD BERLÍNEM - německo-francouzský film, od 19.30 hod.
19. 11. ZLODĚJI PAMĚTI - sci-fi thriller USA.
20. 11. MUSÍME SI POMÁHAT - komedie ČR. Od 18.30 hod.
21. 11. CATWOMAN - thriller USA.
22. - 23. 11. GARFIELD VE FILMU - komedie USA. Od 17 hod.
24. 11. MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA - komedie USA.
25. - 27. 11. DUŠE JAKO KAVIÁR - komedie ČR.
28. 11. SEXBOMBA OD VEDLE - komedie USA.
29. - 30. 11. PURPUROVÉ ŘEKY 2: ANDĚLÉ APOKALYPSY - thriller Francie.

Přijede vánoční kamion Coca-Cola
Vánoční kamion Coca-Cola, věrná
kopie kamionu z televizní reklamy,
přiveze dětem i rodičům opravdového Santa Clause se skřítky a spoustu
her. V předvánočním období kamion
projíždí vybraná města České republiky a ve čtvrtek 2. prosince zavítá
i do Chomutova, kde se od 15 do 18
hodin zastaví na náměstí 1. máje.
Pro děti má Santa Claus připravenu
řadu soutěží, dovednosti si budou
moci vyzkoušet při prolézání prolézačky, vázání Santovy boty nebo
skládání skládačky. Pokud budou
chtít, skřítkové je rádi vyfotografují
se Santa Clausem nebo za pravým
vánočním paravánem. Fotografie
budou pořizovány digitálním fotoaparátem a ukládány na internetové

stránky, odkud si je každý bude
moci stáhnout či vytisknout. Karaoke - zpívání vánočních koled - jistě
ocení malí i velcí.
Santa Claus bude mít pro malé návštěvníky připraveno mnoho dárků:
nafukovací balónky se stojánkem,
pohlednice, plyšové medvídky, čepičky, nápoje Coca-Cola a jiné. A navíc
každý obdrží od skřítka - úředníka
jedinečné razítko. Pořadatelé slibují
odpoledne plné her, zábavy, hudby,
zpěvu, dárků a překvapení, prostě
odpoledne splněných přání. Město
Chomutov je partnerem akce. Její
uspořádání si vyžádá od 6.00 do
21.00 zákaz parkování na nám.
1. máje a mezi 14.00 a 20.00 jeho
úplné uzavření pro dopravu.
(sk)

Frontální útok na sluch i zrak
Pražská („hanspaulská“) skupina
Tata Bojs ukončila turné k novému
albu v Chomutově. Více než čtyři stovky příznivců v sále divadla musely
nejprve přetrpět hodinové zpoždění,
u rockových koncertů obvyklé, a poté
i víceméně nudných čtyřicet minut
s „předskakující“ kopřivnickou kapelou Nierika. To Tata Bojs atmosféru
v hledišti náležitě rozproudili, i když
řada diváků, kteří s Nanoalbem přišli
do styku poprvé, ho hned nestrávila.
Možná o to víc se mohli soustředit
na další roviny jeho ztvárnění. Scéně
dominovalo obří plátno, na němž se
příběh koncepčního Nanoalba pomocí 2D nebo 3D animace odvíjel. Díky
osvětlovačům prožitek umocňovala
hra barev a světel. Milé byly technické
„vychytávky“ - třeba bubeník a zpěvák
Milan Cais v některých fázích koncertu používal ke komunikaci s publikem
elektronickou tužku a tablet, z kterého
byly jeho kresby a popisky v reálném
čase přenášeny na plátno. Po hodině produkce kompletního Nanoalba
a ve společnosti jeho světa v měřítku
jedné nano se vystoupení přelilo do
druhé části, během které Tata Bojs
zahráli hity z předchozích alb. Nanagamie, nanotechnologie, nanopiloti

a nanoroboti byli nakonec v divadle
k mání i v dalších formách, v předsálí
u prodejního stolku kromě obvyklého

CD i jako rozvinutější próza s názvem
Nanobook a podtitulem Křehký příběh
internetového věku.
(sk)

V Chomutově se představí děti z osmi zemí
Že s jídlem roste chuť, to v případě
Dětského domova v Chomutově a jím
pořádaných přehlídek uměleckých aktivit dětí platí stoprocentně. Loni zorganizoval oblastní kolo Nejmilejšího
koncertu, letos si troufl už na celostátní a v příštím roce chce dokonce
vstoupit na mezinárodní scénu.
Přehlídka, která se v Chomutově
uskuteční od 2. do 5. června příštího
roku, za účasti vybraných zástupců
několika evropských států, se ovšem
bude jmenovat Můj koncert. „Máme
podporu a pověření Federace dětských domovů ČR i Mezinárodního
sdružení dětských domovů, ale dohodli jsme se, že logo a název Nejmilejšího koncertu pro akci nepoužijeme. I když návaznost tam je, nejlepší
z finálového kola v Býchorách vystoupí v Chomutově také,“ vysvětlil ředitel
DD Chomutov Jan Neumann.
Přehlídku pro děti z dětských domovů na takovéto úrovni ještě nikdy
nikdo neuspořádal. „Budeme první.
A pokud to zvládneme, mohla by se
z toho pro Chomutov stát tradice,“
zdůraznil Jan Neumann. „Je to nápad

Na dvě stovky příznivců umění se
sešlo ve čtvrtek v galerii Špejchar na
vernisáži Věry a Jaroslava Stejných
a Sylvy Prchlíkové. Neobvykle vysoký
zájem svědčí o tom, že tito tvůrci
dokáží oslovit opravdu hodně lidí. Nejde tu o nějaké vznešené Umění, ale
o laskavé a hřejivé pohlazení. Rarášci a další figurky manželů Stejných
působí jako postavičky z dětských
pohádek, obrazy paní Prchlíkové navozují podobnou laskavou atmosféru,
jakkoli se její tvorba poněkud posunula „od domečků k figurám“. Příjemným zpestřením vernisáže bylo
její zahájení - místo obvyklé hudby
se představili herci Docela velkého
divadla z Litvínova (na snímku),
kteří předvedli několik etud, rovněž s pohádkovými motivy. S tímto
souborem S. Prchlíková spolupracuje
na scénografii. Výstava dřevěných
skulptur a naivních obrazů potrvá
do 18. prosince.
(text a foto: lm)
Přídomek tradiční si v předvánočním čase získává knižní autogramiáda, jejímž cílem bývá představit
veřejnosti regionální autory i jejich
nová díla. Tentokrát se v DDD Knihkupectví sešlo dosud nejvíc autorů
s největším počtem knih. Literární
znalec Zdeněk Hejna uvedl na pulty
dva tituly „pohádkové babičky“ Jiřiny Rothmeierové a Zdeňka Kučery
a prvotinu Zdeňky Veverkové. Některé z titulů ilustroval Rudolf Koutenský. Výjimečné postavení ve výčtu
autorů mají Juraj Liška a Jiří Roth
mladší, kteří na Chomutovsku sice
netvoří, ale pocházejí odsud nebo
zde mají alespoň rodinu. Jejich Sníh
z Bogoty je zpracováním Liškových
prožitků během dvouletého působení v Kolumbii. Spolumajitelka DDD
Knihkupectví Jana Dostálová (vlevo)
požádala přítomné autory o podpis do knih jako první, zleva sedí
J. Roth, J. Liška, J. Rothmeierová,
Z. Veverková, Z. Kučera a R. Koutenský.
(text a foto: sk)

Na začátku koncertu Tata Bojs uvedli diváky do příběhu Nanoalba pomocí animací na plátně, na vloženém snímku bubeník a zpěvák Milan Cais.
(foto: sk)

našeho dětského domova, přece jen
jsme si vyzkoušeli oblastní i celostátní kolo a zjistili jsme, že zde máme
vhodné podmínky, podporu radnice
i sponzorů. Účastníci se zase přesvědčili, že město má co nabídnout,
že není začouzené ani rozkopané.“
Státy, ze kterých by se měli rekrutovat účastníci, nebyly vybrány podle
žádného klíče, spíš podle vzájemných
kontaktů. Momentálně to vypadá, že
v Chomutově představí své dovednosti děti z Česka, Slovenska, Německa,
Chorvatska, Maďarska, Francie, Španělska a Itálie. Celkový počet by měl
tvořit 350 až 400 účastníků včetně
doprovodu. Zajímavý bude i pohled
do hlediště, kde by při galavečeru
mohli zasednout premiér Stanislav

Gross, expremiér a eurokomisař Vladimír Špidla, zástupci diplomatických
služeb a další významní hosté.
Vzhledem k termínu chtějí organizátoři Můj koncert pojmout také jako
oslavu Dne dětí. I proto by během
čtyř společných dnů měli aktéři akce
absolvovat výlet do Prahy, poznat Chomutov a okolí i prezentovat své umění
na veřejném prostranství ve městě.
Jak ředitel J. Neumann dodal, Můj
koncert si už teď, půl roku před
konáním, žádá intenzivní přípravy.
Ty spočívají především ve shánění
financí, a to od sponzorů i třeba
prostřednictvím programu Phare, a v
zajišťování tlumočníků a překladatelů. Aktuálně organizátoři z několika
návrhů vybírají logo akce.
(sk)

Kladný vztah ke knihám si musí člověk osvojit již odmalička. Mnohdy
nejvíc záleží na vhodné motivaci rodičů, kteří dětem pohádky nejprve vyprávějí a pak ve svých ratolestech s příchodem do školy podporují chuť
si dětskou knížku přečíst. Novinku, která by mohla podnítit nejen zájem
dětí, ale i jejich rodičů, připravilo Středisko knihovnických a kulturních
služeb na Palackého ulici. Od nynějška zde mohou dospělí svým předškolním dětem půjčovat pohádkové knihy zdarma. Stačí jen vyplnit přihlášku
v čítárně SKKS a dítě obdrží čtenářský průkaz Knihánek s obrázkem krtka.
„Průkazka pro školní děti vyjde na 60 korun ročně, ta pro předškoláky je ale
zcela zdarma. Dítě si tak může v doprovodu jednoho z rodičů nebo starších
sourozenců kdykoli vybrat ze škály knih v dětském oddělení,“ vysvětlila ředitelka SKKS Marie Laurinová, která doufá, že Knihánek dětem zpříjemní čas
nad pohádkovými knihami.
(mile)

Město Chomutov Vás zve na
VÁNOČNÍ TRADICE KRUŠNOHOŘÍ 2004
28. 11. 19.00 - 1. ADVENTNÍ KONCERT - koncert Ženského komorního sboru
Jirkov a dětského sboru Hlásek z Chomutova. Kostel sv. Ignáce.
2. 12. 15.00 - 18.00 - VÁNOČNÍ KAMION COCA - COLA - kouzelný vánoční
kamion přiveze dětem spoustu soutěží, her, písniček a dárků. Náměstí 1. máje.
5. 12. 16.30 - 18.15 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA - vystoupení vokální skupiny DOBRÝ VEČER QUINTET, čertovský rej PZOO, slovo starostky,
rozsvícení vánočního stromu, výzdoby, ohňostroj. Náměstí 1. máje.
5. 12. 19.00 - 2. ADVENTNÍ KONCERT - koncert smíšeného pěveckého sboru
Hlahol. Kostel sv. Ignáce.
7. 12. 9.30 - VÁNOČNÍ SČE SHOW 2004 - soutěžní pořad pro malé diváky
z mateřských škol. Městské divadlo.
10. 12. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ - zdobení vánočních
stromků dětmi MŠ před městskou věží, vánoční koledy v podání dětí
MŠ, prezentace adventního kalendáře, vánoční jízda Amálky z PZOO,
otevření vánočního trhu. Náměstí 1. máje.
10. - 23. 12. 9.00 - 18.00 VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ 1. MÁJE
• Ukázka vánočních produktů - prezentace vánoční keramiky, perníčků
a dalších výrobků dětí MŠ, ZŠ a zvláštních škol v adventním kalendáři
• Ježíškova pošta - pro malé i velké, váš dopis Ježíškovi si můžete nechat
od poštovního panáčka orazítkovat speciálním razítkem přímo na náměstí a vhodit do speciální poštovní schránky
• Stánkový prodej vánočního zboží - prodej kaprů, vánočních stromků
11. 12. 10.00 - VELKÁ CENA MĚSTA CHOMUTOVA A POHÁR EUROGEIONU
KRUŠNOHOŘÍ - soutěž ve sportovním tanci + společenský večer k 20.
výročí soutěže. Městské divadlo.
12. 12. 19.00 - 3. ADVENTNÍ KONCERT - trubkový koncert B. Čecha a jeho
hostů. Kostel sv. Ignáce.
19. 12. 19.00 - 4. ADVENTNÍ KONCERT - koncert Loutny české. Kostel sv. Ignáce.
24. 12. 24.00 - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAN JAKUB RYBA - kostel sv. Ignáce.
28. 12. 18.00 - VÁNOČNÍ KONCERT VU SOUBORU ONDRÁŠ - Radostná novina.
Kostel sv. Ignáce.
31. 12. 11.00 - 1.00 - SILVESTROVSKÁ PARTY - náměstí 1. máje.
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.
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Milovníci a chovatelé koní zakončili jezdeckou sezonu tradiční
Hubertovou jízdou. Společensko-sportovní událost byla slavnostně
zahájena v jízdárně zooparku,
kde účastníci složili slib starostce
města Ivaně Řápkové, která jim na
oplátku popřála šťastný lov. Ten
symbolizoval hon na jezdce v červeném kabátci a s liščím ohonem
připevněným na paži. Cílem třiceti
sedmi jezdců vedených maestrem
pak bylo „lišku“ na přesně stanovené trase, ztížené přírodními
i umělými skokovými překážkami,
dostihnout a na louce v Blatně při
závěrečném halali i chytit. Zážitek z události účastníkům kazilo
jen nepříjemné počasí s deštěm
a studeným větrem. Na snímku
z jízdárny PZOO jsou slavnostně
nastoupeni účastníci honu, vlevo
na bílém koni „liška“ Libor Trávníček a vpravo v popředí maestro
Věra Gráfová.
(text a foto: sk)

David Hennlich bezkonkurenčním
vítězem Litvínovského poháru

Jak to po protestech Teplic dopadne u zeleného stolu, to se rozhodne v těchto dnech

Na žíněnkách vybojoval titul Chomutov
Zápasnická liga družstev už dávno skončila, ale muži ASK VALZAP
Chomutov stále nevědí, jak dopadli. Až Výkonný výbor Svazu zápasu ČR totiž rozhodne o tom, jestli
budou slavit, nebo truchlit.
O co jde? Na oba finálové turnaje nejvyšší soutěže se Chomutov
posílil o slovenské reprezentanty
Vladimíra Chamulu a Petera Pechu,
který navíc startoval na olympiádě.

Že po výkonnostní stránce klub
udělal dobře, není pochyb. Oba
borci všechny své souboje vyhráli
a zejména v duelech s obhájcem
titulu Glaverbelem Teplice nejprve
pomohli k výsledku 22:11 a tím
k jeho první porážce od roku 2000
a poté v odvetě k přijatelné prohře
15:19. Protože oba rivalové všechna ostatní utkání vyhráli, měl se
z mistrovského titulu po pěti

Letos míří na špici, pak ještě výš
Po odchodu Spartaku Perštejn
z Chomutova převzali štafetu nejvýše
postaveného zástupce regionálního
volejbalu muži VEROSu Chomutov.
I kvůli tomuto závazku chtějí v blízké
budoucnosti krajský přebor vyměnit
za druhou, později za první ligu.
VEROS se v předchozích letech pohyboval na špici krajského přeboru,
ale jeho loňské výkony zůstaly za
očekáváním, a tak soutěž ukončil
ve středu tabulky. V právě začínající
letošní sezoně hodlá ztracené pozice
dobýt zpět. „Chceme skončit druzí,
nejhůř třetí. Postup je v tuto chvíli
skrytým cílem,“ uvedl blokař Karel
Janeček, který má v klubu na starosti některé organizační záležitosti. Soutěž doznala jedné podstatné
změny, počet účastníků byl snížen
na šest. Ti se budou utkávat dvojkolově formou dvojzápasů. „Dá se ale
říct, že tím kvalita soutěže neutrpí,
právě naopak. Předpokládáme, že již
nebude lehkého soupeře, a proto je
zapotřebí ke každému zápasu přistupovat velmi zodpovědně,“ komentoval změnu Karel Janeček.
K pohybu došlo i v hráčském kádru. Odešli Martin Moucha a František
Karel, zato po ukončení zahraničního
angažmá v Německu mužstvo na
postu smečaře posílil Václav Oršuliak, bývalý hráč Spartaku Perštejn.
Jako další smečař i nadále nastupuje
Vilém Hubka. Nic se nemění na postu nahrávače, kde zůstal nestor týmu
Jirka Šmahel, který bude i nadále
předkládat útočníkům své „nadýchané“ balony. Ani na dalších postech
nedošlo ke změnám, Jan Sušický je
opět tzv. univerzálem, post libera
či univerzála obsazuje Pavel Urban,
na bloku hraje další z pilířů týmu
Karel Linz společně s Karlem Janeč-

V úterý 8. listopadu otevřela T. J.
Sokol Chomutov neoficiálně své letní
hřiště, jehož výstavba byla zahájena
sice už 2. 11. 2001, avšak pro nedostatek peněz musela být přerušena. K
dokončení bylo přistoupeno až v září
letošního roku, když jednota obdržela potřebnou dotaci od České obce
sokolské a zbytek ve výši třiceti procent uhradila ze svých úspor. Hřiště
odpovídá všem moderním parametrům. Na původní štěrkový podklad
byl položen dvouvrstvý drenážní
asfalt, který je pokryt dvoubarevným
umělým trávníkem. Jeho předností je
propustnost vody a pružnost, díky
níž klouby cvičenců tolik netrpí.
V plném provozu bude hřiště na
jaře, po menších dodělávkách, které
umožní hrát tenis, volejbal, nohejbal
i jiné míčové sporty. V nevlídném
počasí si jako první nové hřiště
alespoň symbolicky vyzkoušela malá
děvčata.
(text: hz, foto: sk)
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kem a Janem Sajnerem. Tým, ačkoli
nepočetný, je vyrovnaný a pojí se
v něm zkušenost s dravostí. Má
proto předpoklady postoupit výš,
v horizontu několika let až do první
ligy, kterou už třeba Oršuliak s Hubkou v minulosti hráli. „Tam vidím
náš výkonnostní strop. Mezi druhou
a první ligou už není tak velký rozdíl,
ve druhé totiž kvůli nižším nákladům
na cestování zůstává řada kvalitních
družstev,“ upozornil Karel Janeček.
První prověrka momentální výkonnosti dopadla pro VEROS Chomutov na jedničku, na hřišti Děčína,
předpokládaného aspiranta na postup, zvítězili po boji 3:2 a 3:0. Po
uzávěrce vydání Chomutovští ještě
hostili Roudnici n. L. Jejich dalším
nejbližším vystoupením na domácí
palubovce v hale SPŠ ve Školní ulici
bude dvojutkání proti Slávii Ústí n. L.,
které proběhne tuto sobotu od 10
(sk)
a 14 hodin.

letech radovat Chomutov. Jenže!
„Podle mezinárodních pravidel
FILA, jimiž se má česká liga řídit,
bylo vše v pořádku. Ale podle jejich nesprávného překladu nesměli
oba Slováci za nás startovat. Vedení Teplic hned také podalo protest,
na jehož základě byl náš celek
diskvalifikován. Proti tomu jsme
se samozřejmě odvolali,“ objasnil
manažer ASK VALZAP Chomutov
Radek Hemelík. „Nyní dochází
k situaci, že v letošním ročníku
můžeme vybojovat titul za první
místo, ale i získat nepopulární
čtvrtou příčku,“ dodal.
Nejasno bude do pravidelného zasedání výkonného výboru
svazu, které by mělo proběhnout
v těchto dnech. A jak by celá
záležitost mohla dopadnout? „To
opravdu nevím, ale myslím si, že
svaz nejspíš výjimečně udělí dva
tituly. My jsme chybu neudělali
a Teplice se odvolávají na platná
pravidla, i když špatně přeložená,“
(sk)
soudí Radek Hemelík.

Plavci Slávie Chomutov se spolu se
zástupci dalších oddílů ze severních,
západních a středních Čech zúčastnili Litvínovského poháru, který je
vypisován pro všechny věkové kategorie s výjimkou devítiletých a mladších závodníků. Plavou se všechny
čtyři stometrové tratě a ve finále na
200 PZ se utká vždy šest nejlepších
závodníků s nejvyšším bodovým
součtem o pohár a zlatou medaili
v každé kategorii.
Chomutovští plavci se v silné konkurenci neztratili a svými výkony
si zajistili celkem devět finálových
účastí. Nejlépe si vedl David Hennlich v kat. chlapců 1990 - 91, který
s náskokem zvítězil a mohl si tak
vychutnat radost z poháru a zlaté
medaile. Na stupně vítězů vystoupila i Eliška Kučerová - kat. dívek
1994, když o vítězství přišla až v
posledním kraulovém úseku. Stříbrná
medaile je pro ni velkým povzbuzením do dalšího tréninku. Třetí místo
a bronzovou medaili získal Jan Škvára

Výsledky mladých hokejistů KLH
Junioři: KLH Chomutov - Most
1:4 (0:0, 0:0, 1:4). Branka: Šedivý. Hradec Králové - KLH Chomutov 5:4 (1:3,
3:0, 1:1). Branky: K. Novotný, Chvátal,
Šedivý, Hauner. KLH Chomutov - PZ
Kladno 3:5 (0:2, 3:1, 0:2). Branky: Mezera 2, Gellner.
Dorost: Litoměřice - KLH Chomutov 0:5 (0:0, 0:2, 0:3). Branky: Bureš,
Bečvář, Žižka, Kůs, Semivan. KLH
Chomutov - Klášterec nad Ohří 12:2
(1:0, 6:2, 5:0). Branky: Žilík 3, Andres
3, Krupka, Mojžíš, Bečvář, Chlouba,
Švamberg, Gubela. KLH Chomutov
- Louny 9:3 (2:0, 1:0, 6:3). Branky:
Andres 2, Kůs 2, Nguyen, Bureš, Žilík,
Bečvář, Kotek.
9. třída: Most - KLH Chomutov
2:7 (1:2, 1:2, 0:3). Branky: Chlouba 3,
Kaplan, Krupka, Kříž, Kůs.
8. třída: Most - KLH Chomutov
3:11 (1:3, 0:5, 2:3). Branky: Zeman 3,
Kämpf 2, Zajak 2, Partl, Morava, Svoboda, Fokt.

Soutěže na zimáku mají motivovat i dychtivé kuřáky
Že chomutovský hokej nemusí
znamenat pro sportovní fanoušky jen
podívanou z hlediště, svědčí soutěže,
které klub ledního hokeje připravil.
„Chceme lidem pobyt na zimním stadionu ještě víc zatraktivnit a zapojit
je do hokejového dění,“ vyjádřil se
generální manažer KLH Chomutov
Milan Vacke. Komu se v hledišti
podaří o přestávce chytit jeden
z 50 puků a hodí jej na led nejblíže
ke středu, má šanci vyhrát jednu ze
tří cen. Tou první je při hokejovém
zápase 17. listopadu s Ústím nad Labem kompletní sportovní tepláková
souprava se zimní bundou a tričkem

v hodnotě 6 000 Kč. V derby s Kadaní
24. listopadu si zase výherci odnesou
domů porcelánový servis. „Při těchto
zápasech bude navíc šance vyhrát
dvojnásobná, rozhodli jsme se totiž
zvětšit kruhový prostor pro vhazování puků,“ nechal se slyšet Vacke
a dodal, že navíc si fanoušci mohou
domů odnést i televizor, jestliže si
zakoupí slosovatelný hokejový zpravodaj. Zmiňované soutěže snad
budou mít i další motivační efekt,
a to patřičně odradit náruživé kuřáky, kteří nehledí na výstražné tabule
a klidně kouří v objektu zimního stadionu. „Od té doby, co vysíláme před

- kat. chlapců 1992 - 93. Ve finále na
4. místech doplavali Barbora Smejkalová - kat. dívek 1994, Dita Bolomská
- kat. dívek 1992 - 93, Simona Baumrtová - kat. dívek 1990 - 91, Alena
Böhmová - kat. dívek 1989 a starších
a Alexandr Lajtner - kat. chlapců 1992
- 93. Na pátém místě skončil v kat.
chlapců 1990 - 91 Martin Lenc.
V jednotlivých disciplínách, ve
kterých pořádající oddíl vítěze odměňoval diplomy, se nejvíce dařilo
Davidu Hennlichovi - 1. místo na
100 m motýlek, znak a volný způsob
a 2. místo na 100 m prsa, Simoně
Baumrtové - 1. místo na 100 m znak
a 2. místo na 100 m prsa, Elišce Kučerové - 3. místo na 100 m motýlek
a znak, Barboře Smejkalové - 2. místo na 100 m motýlek. Dita Bolomská
doplavala pro 3. místo na 100 m motýlek, Ondřej Záruba pro 2. místo na
100 m motýlek, Alexandr Lajtner pro
3. místo na 100 m volný způsob a Jan
Škvára pro 3. místo na 100 m prsa.
(pene)

zahájením první a druhé třetiny kampaň proti kouření namluvenou přímo
kapitánem mužstva Radkem Šípem,
se situace o dost zlepšila. Doufám,
že to vydrží a kuřáci budou i nadále
ke svému okolí ohleduplní,“ zmínil se
manažer KLH Chomutov.
(mile)

7. třída: KLH Chomutov - Most 2:0
(1:0, 0:0, 1:0). Branky: Gregor, Žižka.
6. třída: KLH Chomutov - Most 3:4
(0:1, 1:3, 2:0). Branky: Chrpa, Dlouhý,
Lehnert.
5. třída: KLH Chomutov - Sokolov
4:4 (2:1, 1:1, 1:2). Branky: Chrpa,
Lehnert, Lecjaks, Hána. KLH Chomutov - Klášterec nad Ohří 5:1 (3:0,
2:0, 0:1). Branky: Hlava, Huňady, Přibík, Sommer, Marschalek.
4. třída: KLH Chomutov - Sokolov
11:3 (3:1, 4:1, 4:1). Branky: N. Hlava
3, Neuman 2, Kämpf 2, Hejcman,
Loukota, Hošic, Zicho. KLH Chomutov
- Klášterec nad Ohří 16:2 (7:0, 5:1,
4:1). Branky: Neuman 3, Novotný 3,
Mládek 2, Hanzal 2, Loukota 2, Holý
2, Kämpf, Cvrk.
3. třída A: KLH Chomutov - Most
1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Branky: Ringler. KLH
Chomutov - Litvínov 9:7 (1:1, 3:2,
3:2, 2:2). Branky: Ringler 4, Luťcha 2,
Kordina, Vyvážil, Merhaut.
3. třída B: Kadaň - KLH Chomutov
16:1 (3:0, 4:0, 3:0, 6:1). Branky: Bauer.
2. třída A: KLH Chomutov - Litvínov
19:0 (4:0, 4:0, 5:0, 6:0). Branky: Rindoš 4, Dolanský 3, Klepl 3, Stasinka
2, Richtr 2, Krajník 2, Bártík, Adámek,
Gröger.
2. třída B: Kadaň - KLH Chomutov
12:1 (3:1, 3:0, 4:0, 2:0). Branka: Zabystřan.
• Sportovní klub národní házené SK
Chomutov NH vyhlašuje nábor na doplnění družstva žákyň - ročník 1992
a mladších. Zájemkyně se mohou přihlásit každé pondělí nebo čtvrtek od
16 hodin v tělocvičně 8. ZŠ ve Školní
ulici v Chomutově. Bližší informace
podá p. Káně (tel. 474 629 695, po
17. hodině) nebo trenéři oddílu žaček p. Tichá a p. Stareček přímo při
tréninku.

Basketbalisté vyměnili Chomutovské noviny
Konečného za Štěpánka

Čtrnáctideník pro občany města Chomutova.

Neuspokojivé výsledky a špatný herní projev basketbalistů BK
Chomutov stály trenéra Milana Konečného a jeho asistenta Františka
Galla místo. Vedení klubu s nimi
ukončilo spolupráci a uzavřelo
smlouvu s René Štěpánkem. Pro
trenéra Konečného je to už druhé angažmá v Chomutově, které
dobou trvání nepřesáhlo několik
měsíců. Poprvé odešel z pozice asistenta v rozehrané sezoně 1996/97.
„Cíle byly jasné, má se postoupit.
A protože se třikrát prohrálo, tak
celkem postup vlastníků klubu chápu. Vždycky je jednodušší vyhodit
trenéra, než dělat radikální řezy
v mužstvu. Bývá to změna k lepšímu, sám jsem už dvakrát takto tým
také přebíral,“ okomentoval svůj
odchod z klubu Milan Konečný.
„Hráčům i novému trenérovi přeju,
ať se jim to povede,“ vzkázal.
René Štěpánek v minulosti trénoval ženy Sparty Praha, muže německého Weisenfelsu, Slavie Praha
a v loňském roce vedl prvoligové
družstvo Slovanky Praha.
(sk)
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