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Organizátoři na přehlídku vybrali díla, která by za totality vzniknout nemohla
DIVADLO
• 2. 12. KLUB POHODA – 8. klubový večer. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
• 2. 12. VÁNOČNÍ ETUDA ANEB VESELOHRA O SAMOTĚ – Studio SKZ a Ervěnické národní divadlo uvádějí premiéru hry P. Štrobla. Městské divadlo od 19 hod.
• 15. 12. POHODA VÁNOC – biblický příběh o narození Ježíška s českými koledami.
Kostel sv. Ignáce od 18 hod.
• 15. 12. DOTEK LIDSKOSTI – galavečer pro dětské domovy z celé republiky. Městské
divadlo od 15 hod.
KONCERTY
• 5. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT – koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol.
Kostel sv. Ignáce od 19 hod.
• 12. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT – trubkový koncert B. Čecha a jeho hostů. Kostel
sv. Ignáce od 19 hod.
• 13. 12. VÁNOČNÍ KONCERT FEŠÁKŮ – Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
VÝSTAVY
• VÁNOCE V MUZEU – výstava betlémů. Oblastní muzeum na staré radnici, výstava potrvá do 9. 1. 2005.
• JIŘÍ SAJNER – NÁRODNÍ PARKY V USA. Výstava fotografií. Galerie Lurago, výstava
potrvá do 23. 12.
• Mgr. VĚRA PÁVOVÁ – MOJE NEJMILEJŠÍ MÍSTA. Výstavní síň knihovny SKKS, výstava
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. Literární kavárna SKKS, výstava potrvá do
2. 1. 2005.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není–li uvedeno jinak).
1. – 2. 12. PURPUROVÉ ŘEKY 2: ANDĚLÉ APOKALYPSY – thriller Francie.
3. – 4. 12. CARMEN: DIVOKÁ VÁŠEŇ – romantické drama Španělsko/Velká
Británie/Itálie.
5. – 7. 12. COLLATERAL – thriller USA.
8. 12. DEN POTÉ – katastrofický film USA.
9. – 10. 12. PÁNSKÁ JÍZDA – rodinná komedie ČR.
11. – 12. 12. ŠPATNÁ VÝCHOVA – thriller Španělsko.
13. 12. VESNICE – thriller USA.
14. 12. BROUK – komedie USA.
15. 12. HOREM PÁDEM – komediální drama ČR.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není–li uvedeno jinak).
1. 12. FAHRENHEIT 9/11 – dokument USA.
2. 12. COLLATERAL – thriller USA. Od 17 hod.
2. 12. ART KINO: SALÓ ANEB 120 DNŮ SODOMY – italský film. Od 19.30 hod.
3. – 4. 12. COLLATERAL – thriller USA.
5. – 6. 12. CARMEN: DIVOKÁ VÁŠEŇ – romantické drama Španělsko/Velká
Británie/Itálie.
7. 12. DEN POTÉ – katastrofický USA.
8. 12. PÁNSKÁ JÍZDA – rodinná komedie ČR.
9. – 10. 12. ŠPATNÁ VÝCHOVA – thriller Španělsko.
11. 12. PÁD DO TICHA – dokument Velká Británie.
12. 12. VESNICE – thriller USA.
13. – 14. 12. HOREM PÁDEM – komediální drama ČR.
15. 12. VETŘELEC VS. PREDÁTOR – sci–fi thriller USA.

Do nového roku vstoupíme s novým logem
Chomutovské noviny prodělají na
přelomu roku nápadnou změnu vizáže. Od prvního čísla, které vyjde
ve středu 5. ledna, budou čtenáře
oslovovat novým logem (viz dole).
Prvotní impuls se zrodil při účasti
v celostátní soutěži Firemní médium, kde v kategorii novin příspěvkových a neziskových organizací
Chomutovské noviny obsadily druhé místo. „Odborná porota při hodnocení grafické, textové i celkové
úrovně nacházela převážně samé
klady. Menší výhradu měla jen k
logu, které se jí zdálo archaické. A
protože máme snahu být nejlepší,

rozhodli jsme se pro změnu,“ uvedla tisková mluvčí města a redaktorka novin Michaela Lehnertová.
Úkolu se zhostil chomutovský
výtvarník Milan Pecák, který se
kromě volné tvorby profesně nejvíc
věnuje právě užité grafice: „Mým
cílem bylo udělat logo dnešní,
ne-li nadčasové. Obrázek věže jsem
k němu dodal až na podnět redakční
rady, která si přála do něho začlenit
nějaký symbol města. Nakonec jsem
rád, že ze všech mnou předložených
návrhů a variant zvítězila právě ta,
kde ‚čmárlý‘ nápis doplňuje věž jen
(sk)
lehce naznačená.“

V kině Oko šel zase rudoch od válu
Festival 15 let, který v polovině
listopadu připomněl patnácté výročí
událostí, jež vedly k pádu totalitního režimu, patří mezi další zdařilé
akce na chomutovské kulturní scéně. Ohlédla se za ním jedna z jeho
organizátorek, jednatelka Správy
kulturních zařízení Chomutov Věra
Flašková.
„Lidé mají schopnost velmi brzy
zapomínat na to špatné, co nám
totalitní režim přinášel,“ konstatuje
Flašková. „Proto je třeba tuto neblahou dobu připomínat, a to zejména
mladé generaci, která v ní nežila.
I proto jsem velmi ráda, že podstatnou část akcí, které v rámci festivalu
proběhly, hojně navštěvovali právě
mladí lidé.“ Jednatelka SKZ zdůraznila, že právě svobodná kulturní
tvorba je nejlepším důkazem života
bez totality, a navíc lidi dokáže zaujmout víc než historické přednášky
nebo hodina dějepisu na toto téma.
„Oslovili jsme špičkové tvůrce z různých oblastí umění, kteří mají jedno
společné – jejich díla by v minulém
režimu nikdy nevznikla.“
Přehlídka zahrnovala premiéru
nového filmu Jana Svěráka Tatínek,
divadelní představení Petra Zelenky
Příběhy obyčejného šílenství a autorské čtení poezie J. H. Krchovského.
V sobotu pak vyvrcholila malou slavností v kině Oko, v jejímž rámci byl
zahájen provoz kavárničky ve foyer
kina. Promítnutí filmu Jana Hřebejka
Musíme si pomáhat zpestřil svou
přítomností jeho režisér, který nejprve převzal od starostky Chomutova Ivany Řápkové symbolický klíč
od kina a pak odpovídal na otázky
návštěvníků. Ti se tak dověděli řadu
podrobností nejen o jeho tvorbě, ale
i ze zákulisí české kinematografie.
J. Hřebejk působil sympaticky
a skromně, jeho odpovědi byly fundované a zajímavé. Po filmové projekci následovalo vystoupení písničkáře Jiřího Dědečka, který hned na
počátku listopadových událostí proslul songem Už ´de rudoch od válu.
Ta ostatně v Oku zazněla rovněž.
Patnáct let života v demokracii si
tak v Chomutově připomněli příjemným způsobem. Příznivci kultury
si prostřednictvím přehlídky mohli
vychutnat kulturní prožitky, které
by za totality vzniknout nemohly,
a pokud ano, patřily by do kultur• Herní klub Chomutov
Chomutov, jehož členové se schází pravidelně každé úterý
v klubovně mateřské školky na Zahradní (vchod směrem od KaSSu), pořádá 7. prosince od 16.00 hodin turnaj
v piškvorkách. Klub funguje od října,
jedná se o druhé zařízení v Ústeckém
kraji. „Doposud fungoval podobný
klub pouze v Mostě. Hraní deskových
her všech druhů zlepšuje nejen logické myšlení, ale zároveň je vhodnou
zábavou ve volném čase,“ vysvětluje
Jana Krotilová, která klub vede. Klub
přitom podle ní neslouží jen dětem
a mládeži, ale i dospělým. Ti, co na
piškvorkový turnaj zavítají, si mohou
případně vyzkoušet i ostatní hry
a nechat si také otestovat IQ.
(mile)

V rámci přehlídky se v pátek v Kulisárně představil divadelní soubor Pikart z Úštěka (horní snímek), sobotní
večer pak patřil filmu. Do Chomutova
zavítal na slavnostní otevření kavárničky v kině Oko režisér Jan Hřebejk
(dolní snímek), kterému při té příležitosti starostka Ivana Řápková věnovala symbolický klíč od kina. (foto: lm)
ního podzemí. „Je v tom jistá symbolika, umělci vždycky byli velmi
citliví na svobodu, a snad proto si jí
víc cení než ostatní. Leckteří z nás
v každodenním shonu berou svobodu jako samozřejmost, zdařilé umělecké dílo nám však dokáže vhodnou
formou připomenout, že tomu tak
není. I proto jsme tento zajímavý
projekt podpořili,“ shrnula přehlídku
po jejím skončení starostka Ivana
(lm)
Řápková.

Velká cena oslaví dvacetiny
Jen tanci bude v sobotu 11. prosince vyhrazeno městské divadlo.
Zde totiž od 10 hodin proběhne
jubilejní 20. ročník Velké ceny města Chomutova a současně 9. ročník
Poháru Euroregionu Krušnohoří.
V první soutěži se ve standardních
• Předvánoční atmosféru v podobě
živého betlému na statku přichystal
návštěvníkům od 1. prosince Podkrušnohorský zoopark. Otevřen je od
pondělí do pátku od 9.00 do 16.30
a o víkendech od 9.00 do 17.00 hodin.
U jesliček lze vidět živá zvířata, jako
jsou koně, buvoli, osel a ovce. Betlém
je otevřen až do ledna, kdy bude zakončen Tříkrálovou jízdou.
(mile)
• ZUŠ T. G. Masaryka v Chomutově
pořádá 2. prosince Recitál Lubomíra
Malého, jednoho z nejznámějších mistrů violy. Za klavírního doprovodu
Věry Hájkové návštěvníci vyslechnou
díla A. Dvořáka, J. Hummela, N. Paganiniho a dalších. Recitál se uskuteční
v koncertním sále ZUŠ v 18.30 hodin.

a latinskoamerických tancích utkají
o body páry postupových tříd C a B,
ve druhé se zase poměří páry pohárových tříd B, A a M. Společenským
vrcholem akce pak bude od 18 hodin galavečer za účasti nejlepších
tanečních párů z Česka, Německa,
Slovenska a Polska. „Kromě sportovních výkonů ve standardních
a latinskoamerických tancích v programu uvidíte i další taneční obory,
mažoretky, show dance, rokenrol
a na závěr pyrotechnickou show
- ohňostroj,“ zve na akci Josef Zelenka, předseda pořádajícího Sportovního tanečního klubu Chomutov.
Pohár Euroregionu Krušnohoří
je výsledkem dlouholeté spolupráce českých a saských tanečníků. „Tehdy jsme uzavřeli dohodu
o spolupráci, která ovšem za tu
dobu přerostla v osobní přátelství.
Partnerství funguje velmi dobře
a přináší nejen výměnu zkušeností
z oboru. Dnes se vzájemně účastníme i akcí nad rámec uzavřené dohody,“ vysvětlil Josef Zelenka.
(sk)

Příchod Vánoc avizuje veselohra o samotě ve světové premiéře Církev bratrská uvádí
V chomutovském divadle finišují
přípravy k premiéře
představení
Vánoční etuda, které nastudovali
herci jirkovského Ervěnického národního divadla (END) a chomutovského Studia SKZ (Správy kulturních
zařízení). Těsně před premiérou
jsme si o hře povídali s režisérkou
Janou Kopeckou, členkou END.
Dva soubory a jedno představení,
to nebývá častý jev. Co vás k tomu
vedlo?
„Ervěnické národní přišlo o možnost zkoušek. Přesněji řečeno nám
tato možnost byla nabídnuta s tím, že bychom zaplatili za jednu
zkoušku pět set korun. Ale i kdybychom si to zaplatili - ervěnický kulturák je naplněn jinými aktivitami:
zkouškami dechovky, cvičením, prodejními trhy... Dva volné termíny za
měsíc k nastudování hry nestačí.
A v základní umělecké škole,
v níž jsme dříve také zkoušeli, nás
paní ředitelka Sailerová už nechce.
V Chomutově jsou k ochotníkům
mnohem vstřícnější. Zdejší Správa
kulturních zařízení se nás bez
zaváhání ujala a pokračuje tak
v projektu rozvoje amatérského

divadla, jehož cestu naznačilo už
představení Mirandolína. Ale to je
jen jeden aspekt, ten druhý je neméně důležitý.“
Jaké je to další hledisko?
„Lidi, kteří divadlo dělají, jsou
svým způsobem blázni. Proč by se
ti, které spojuje stejné ‚bláznovství‘,
nemohli spojit? Je přece nesmysl,

aby v jednom městě existovaly
tři nebo čtyři ochotnické soubory
a ty na sebe navzájem nevražily
a žárlily.“
Vy ale nejste ze stejného města...
„Chomutov nebo Jirkov... O tom
ať se dohadují politici. Pro mě je to
jedna zóna, kde žijí lidi, kterým můžeme nabídnout výsledek naší prá-

ce. Kultura přece nemá hranice, ta
je vždycky spíš pomáhala bourat.“
Přibližte nám Vánoční etudu...
„Avizuje blížící se svátky. Je to
hra o jednom dějství. Napsal ji
pro nás náš kamarád Pavel Štrobl,
takže půjde vlastně o světovou
premiéru. Protože část z nás autor
zná, některé role psal takzvaně
na tělo.“
Veselohra o samotě... Není to poněkud podivný podtitul?
„Děj se odehrává v nočním trolejbusu, jedoucím o Vánocích třeba
z Chomutova do Jirkova nebo naopak. Jedou v něm lidé - každý
z nich má vlastní trable a je sám,
právě ten večer, kdy každý chce
být s někým. Kdo se přijde podívat,
pozná, že i z této situace může vycházet hra laděná do úsměvu.“
Kdy a kde ji mohou zájemci vidět?
„První premiéra je v Městském
divadle v Chomutově 2. prosince, druhá hned následující večer
v Kulturním domě Zdeňka Glückseliga v Nových Ervěnicích. Věříme,
že divákům přichystáme úsměvné
pozastavení v pomalu začínajícím
předvánočním shonu...“
(lm)

výstavu a koncert

Dvě kulturní akce připravila na
adventní čas ve svém domě v ulici
Na Příkopech Církev bratrská. Vernisáží začne v pátek 10. prosince
od 17 hodin výstava v Chomutově
již známého malíře Luboše Růžičky z Mostu. Název výstavy Cesta
symbolizuje cestu životem. K vidění budou díla už dříve představená v galerii Lurago i zcela nová.
Vernisáž hudebně doprovodí člen
litvínovské skupiny Načisto Hynek
Jindra. Výstava potrvá do května
2005.
V sobotu 11. prosince od 18
hodin proběhne koncert - sólový
recitál kytaristy a kapelníka známé folk-rockové hudební skupiny
Oboroh Slávka Klecandra. Slávek
je známou osobností, většinu
písní si sám komponuje a jeho
tvorbu ocenil například Jiří Brabec, který v této souvislosti mluví o pozoruhodném myšlenkovém
obsahu. V Chomutově Slávek Klecandr představí své nové album
(let)
Protější břeh.

SPORT

strana 6

CHN středa 1. 12. 2004

Čestný starosta Sokola Chomutov se ani dnes nevzdává aktivního přístupu k životu

Úctyhodných pětadevadesát Josefa Tomana
Obdivuhodného věku v obdivuhodné tělesné i duševní pohodě
se dožil čestný starosta chomutovského Sokola Josef Toman. Koncem
listopadu oslavil 95. narozeniny.
Zosobňuje tak podstatnou část
historie sokolského hnutí i skoro
celého dvacátého století. O všem je
připraven vyprávět, na svou paměť
a řečnické schopnosti je hrdý. Také
na to, že celý život pracoval ve prospěch společnosti, a na věci, které
po něm zůstávají. V dobách, kdy
vedl chomutovské pohřebnictví, se
zasadil o založení Háje vzpomínání na hlavním hřbitově, toho času
druhého v republice. Při práci ve
Sboru pro občanské záležitosti zavedl vítání občánků, založil besedy
s důchodci. Inovoval ceremoniál
zlatých svateb, přičinil se o vznik
první školní stravovny ve městě...
Nejvíc je ale spojován se Sokolem. Vstoupil do něho jako devíti
nebo desetiletý kluk ve východočeských Semonicích. Už v tomto
věku se u něho projevil celoživotní
talent pro organizační práci. „Běhal
jsem s archem a zval na schůze,
to bylo moje první funkcionaření.“
Další na sebe nenechala dlouho čekat a brzy měl zkušenosti ze všech
činovnických postů v místní jednotě. Jako čerstvě vystudovaný učitel
odešel v roce 1928 na Teplicko.
Zde ho sokolská činnost postupně
vynesla až do předsednictva Sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy.
Do Chomutova se dostal v roce
1948 vinou politické perzekuce.
I zde se tajně angažoval v Sokole,
než byla jednota definitivně rozpuštěna. Po listopadu 1989 se do
práce vrhl znovu, inicioval obnovení jednoty v Chomutově i celé župy
Kukaňovy. Dnes je jejich nejstarším
členem, v Chomutově čestným starostou, v župě členem předsednictva. „Jsem starý chlap, ale myslím
nověji než řada mladých. Nelze se
odvolávat na to, co bylo, žijeme
v nové době a té se musíme přizpůsobit. Z původního sokolování
je potřeba vzít si jen to dobré.
Třeba stát jako dřív v pozoru, to
už dneska nejde.“
Prosinec v Chomutově nebývá
turistice příliš nakloněn. Procházka ovšem může být za předpokladu pěkného počasí příjemným
zážitkem, zvlášť když vás na ni
pozvou čerti. „Takzvané Rande
s čertem je čtyřkilometrová vycházka rodičů s dětmi večerní
krajinou, osvětlenou lucerničkami.
Vyvrcholí posezením u ohně s
opékáním buřtů. Účast čertů zajištěna,“ slibuje Helmut Nový, předseda Klubu českých turistů při TJ
VTŽ Chomutov. Akce proběhne v
sobotu 4. prosince od 16.30 hodin,
start je u věžového domu Merkur
v Bezručově ulici.
(sk)

Kam v prosinci za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
5. 12. Víkend s aerobikem - předcvičují J. Strakoš a V. Valouch

10.00

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA (TĚLOCVIČNA)
4. 12. volejbal krajský přebor: VEROS Chomutov - VK Ervěnice 10.00 a 14.00
ZIMNÍ STADION
1. 12. hokej 1.
4. 12. hokej 1.
11. 12. hokej 1.
15. 12. hokej 1.
20. 12. hokej 1.

liga:
liga:
liga:
liga:
liga:

KLH
KLH
KLH
KLH
KLH

Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov

-

Havířov
Olomouc
Opava
Ostrava
Mladá Boleslav

V PŘÍRODĚ
4. 12. Rande s čertem - sraz u Merkuru v Bezručově ul.
25. 12. Čokoládový běh – sraz v loděnici na Kamencovém jezeře

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
16.30
10.00

Výsledky mladých hokejistů KLH
Oslavenec Josef Toman, na vloženém snímku při Běhu Terryho Foxe.
Josef Toman se celoživotně velmi
zajímá o dění kolem sebe. „Jsem
příznivcem zkrášlování města, udělá mi velkou radost, když se třeba
někde opraví dům. Také mě těší
úprava parku, vždyť v roce 1948,
kdy jsem měl na výběr usadit se
v Chomutově, Ústí nebo Mostě, rozhodl ve prospěch Chomutova právě
park.“ Dobře ho znají i představitelé radnice, vždyť čilý pětadevadesátník nechybí na žádném jejich
briefingu s obyvateli města. Tam
vznáší vesměs fundované dotazy
a oprávněné požadavky. „Kdybych
přestal být aktivní, byl by se mnou
konec,“ říká. Nedá dopustit na Lidové noviny, které bere od roku
1928, ale chválí i Chomutovské,
díky nimž má přehled o dění ve
městě.
Obdivovatele si J. Toman získal
účastí na Bězích Terryho Foxe,
v roce 1999 v Chomutově, o rok
později v Jirkově. O něco dřív šokoval v Bílině, když v rámci stejné
akce zvládl výšlap na Bořeň. Prý
definitivně poslední Běh Terryho
Foxe absolvoval loni v Duchcově.
Co stojí za jeho dlouhověkostí
a vitalitou? „Když se blížil devadesátý rok, začal jsem toužit jsem
dosáhnout pozice nejstaršího člena
našeho rodinného klanu. Držel ji
otec mé matky, který žil ve špatném zdravotním stavu, ale dožil se
94 let. A jaký je můj recept na dlou-

hověkost? Brát život takový, jaký je.
A být aktivní. Nejen fyzicky, ale
i hlavou.“
(text: sk, foto: sk, mile)

Junioři: Hvězda Praha - KLH Chomutov 9:6 (2:4, 5:0, 2:2). Branky: Řepík 2, Luka, Fanta, Gellner, Chvátal.
KLH Chomutov - Klášterec n. O. 2:7
(0:3, 0:3, 2:1). Branky: Gellner, Andres.
KLH Chomutov - Tábor 4:5 (1:3, 3:0,
0:2). Branky: Novotný 2, Luka, Voborník. KLH Chomutov - Příbram 3:4 (1:1,
1:3, 1:0). Branky: Luka, Chvátal, Klír.
Dorost: Varnsdorf - KLH Chomutov
3:12 (0:8, 2:2, 1:2). Branky: Semivan
3, Kůs 2, Švamberg 2, Žilík 2, Bureš,

SKI AREÁL
MEZIHOŘÍ
zve všechny příznivce bílého opojení

Lyžařská sezóna 2004/2005 startuje
17. prosince 2005
(samozřejmě za předpokladu, že nám budou bozi sněhu nakloněni)

A co je u nás nového?
n kurzy lyžování pro všechny kategorie SKI škola AX
(objednávky na tel.: 603 979 986)
a výuku ušije na míru dle vašich požadavků.
n pro fajnšmekry kopec jako stůl (každodenní úprava svahů).
n příznivcům opojení jiných než bílých barev nabídneme služby
skibufetu AX.
n a to nejdůležitější na konec – SKI areál bude vám všem
k dispozici denně od rána do večera.

Slávie má deset nových oblastních přeborníků v plavání
Letošní podzimní oblastní přebory v Krupce u Teplic znamenaly opět velký úspěch pro většinu
z třiceti chomutovských závodníků ve věku deseti let a mladších.
Řada z nich vybojovala diplomy
za medailové příčky, deset z nich

se dokonce stalo novým oblastním
přeborníkem.
Mezi desetiletými závodníky se
to povedlo Tomáši Benešovi, který
vybojoval první místo v disciplíně
50 P, a Dominiku Machovi, vítězi
disciplíny 100 Z. Barbora Smejka-

Školáci tváří v tvář svým hokejovým idolům
Poznat hokejisty KLH Chomutov
nejen po herní stránce, v helmách
a výstroji, ale i po té lidské mohou postupně žáci všech devíti
základních škol ve městě. Vedení
klubu pro ně připravilo cyklus besed
s názvem Hokej bez hranic. „S chlapci a děvčaty z druhého stupně si
přicházejí popovídat čtyři hráči,
občas i některý z trenérů. Kromě
besedování se také soutěží o ceny
- klubové suvenýry. Desátý díl proběhne před play off a bude koncipován jako hokejové odpoledne pro
všechny na zatím neurčeném veřejném místě,“ prozradil marketingový
manažer klubu David Dinda.
Úvodní beseda proběhla na Základní škole na sídlišti Zahradní,
kde zaplněná tělocvična přivítala útočníky Kamila Koláčka,
Stanislava Mikšovice, Josefa Ibla
a brankáře Luboše Horčičku. Ti se
museli vyrovnat s některými otázkami na tělo, uhájit čest při střelbě
florbalovým náčiním na suvenýry
zavěšené ve florbalové brance
a v závěru ustát i nápor při autogramiádě. „Je to super nápad,
moc se mi to líbilo, hlavně Kamil
Koláček. Na hokej chodím pravidelně, ale takhle zblízka jsem hráče

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

lová obhájila obě první místa na
50 M a 100 M, která získala i na
jarních přeborech.
V závodech devítiletých plavců
již nikoho nepřekvapí čtyři prvenství Ondřeje Baumrta, který
v disciplínách 50 Z, 100 Z, 100 VZ
a 50 M nechal soupeře daleko za
sebou. Ve stejném ročníku zvítězili
též Michal Pivec na 100 M a 100 PZ
a Marek Jiřička na 400 VZ. Z děvčat se opět po roce prosadila na
první příčku Jaroslava Janečková
na 100 P.
V kategorii osmiletých a mladších obsadil dvě první místa Adam
Pokorný v závodech na 50 P a na
100 P. Na trati 50 Z získali první
místo Jan Petržílka spolu s Martinem Huňáčkem.
(mat)

Předcvičovat přijedou
Valouch se Strakošem

Hokejisté si zájem mládeže užívali, zleva Luboš Horčička, Kamil Koláček,
Stanislav Mikšovic a Josef Ibl.
(foto: sk)
viděla poprvé,“ neskrývala nadšení
žákyně 6.B Sandra Králová, která si
z besedy odnesla plakát týmu, poukázku na dvě vstupenky na utkání a

podepsané hráčské kartičky. Druhé
kolo projektu proběhne tento pátek
3. prosince na ZŠ v ulici Akademika
Heyrovského.
(sk)

V cyklu Víkendový aerobik,
který pořádá Správa sportovních
zařízení Chomutov, si příznivkyně tohoto sportu mohou zacvičit
s lektory nad jiné povolanými.
Do sportovní haly totiž v sobotu
5. prosince přijedou předcvičovat
Vladimír Valouch a Jakub Strakoš,
kteří spolu s Davidem Holzerem
třikrát vybojovali titul mistrů světa
v kategorii týmů. Urostlí absolventi
Fakulty tělesné kultury UP Olomouc
se během svého vystoupení zaměří
na step aerobik, aerobik a power
jógu. Začíná se v 10 hodin, vstupné
je 200 Kč v předprodeji nebo 250
Kč na místě.
(sk)

Nguyen, Falc. Klášterec n. O. - KLH
Chomutov 2:7 (0:1, 0:1, 2:5). Branky:
Andres 2, Žilík 2, Mojžíš, Bečvář, Kaplan. Teplice - KLH Chomutov 1:8 (0:2,
1:0, 0:6). Branky: Andres 3, Kotek 2,
Kaplan 2, Gubela.
9. třída: KLH Chomutov - Liberec
3:3 (1:1, 2:0, 0:2). Branky: Kaplan, Kůs,
Dvořák. Ústí n. L. - KLH Chomutov
4:7 (1:1, 0:2, 3:4). Branky: Švamberg 3,
Kaplan, Kříž, Chlouba, Mašek.
8. třída: KLH Chomutov - Liberec
1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Branka: Morava. Ústí
n. L. - KLH Chomutov 4:1 (2:0, 2:1,
0:0). Branka: M. Ašenbrener.
7. třída: Liberec - KLH Chomutov
10:4 (4:2, 4:0, 2:2). Branky: Holý 2,
Schindler, Žižka. KLH Chomutov - Ústí
n. L. 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Branky: Žižka
2, Machačný 2, Gubela.
6. třída: Liberec - KLH Chomutov
3:1 (0:1, 0:0, 3:0). Branka: Chrpa.
KLH Chomutov - Ústí n. L. 0:3 (0:2,
0:0, 0:1).
5. třída: Karlovy Vary - KLH Chomutov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Branka: Kämpf.
KLH Chomutov - Kadaň 4:1 (1:1, 0:0,
3:0). Branky: Chrpa 2, Přibík, Hlava.
4. třída: KLH Chomutov - Kadaň
8:3 (3:1, 4:2,1:0). Branky: Neuman 4,
Hejcman 2, Loukota, Novotný. Karlovy Vary - KLH Chomutov 2:4 (2:3, 0:1,
0:0). Branky: Hejcman 3, Neuman.
3. třída A: KLH Chomutov - Kadaň 5:14 (1:2, 2:3, 2:7, 0:2). Branky:
Merhaut 2, Opava, Ringler, Luťcha.
KLH Chomutov - Most 11:4 (4:1, 1:0,
4:2, 2:1). Branky: Žemba 2, Trávníček
2, Merhaut 2, Luťcha 2, Václavíček,
Kordina, Vyvážil.
3. třída B: Sokolov - KLH Chomutov 8:0 (1:0, 1:0, 2:0, 4:0). Litvínov
- KLH Chomutov 14:2 (5:0, 4:0, 2:0,
3:2). Branky: Richtr, Stasinka.
2. třída A: KLH Chomutov - Kadaň
2:4 (0:0, 1:1, 0:2, 1:1). Branky: Richtr,
Rindoš. KLH Chomutov - Most 8:0
(1:0, 1:0, 3:0, 3:0). Branky: Klepl 2,
Bártík, Rohla, Stasinka, Richtr, Dvořák, Dolanský. Klášterec n. O. - KLH
Chomutov 0:11 (0:3, 0:5, 0:3, 0:0).
Branky: Richtr 4, Adámek 2, Gröger 2,
Dvořák, Urban, Bártík.
2. třída B: Sokolov - KLH Chomutov 6:2 (2:1, 0:0, 2:0, 2:1). Branky: Starý, Kšíkal. Litvínov - KLH Chomutov
4:3 (1:2, 0:0, 2:0, 1:1). Branky: Urban
2, Zabystřan. KLH Chomutov - Karlovy Vary 2:9 (1:1, 1:2, 0:2, 0:4). Branky:
Vondrášek 2.
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