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Přispělo sto autorů, čtyřicet ilustrátorů a také Jiří Žáček s Rudolfem Čechurou
DIVADLO
• 6. 1. KLUB POHODA - 9. klubový večer. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
KONCERTY
• 10. 1. NOVOROČNÍ SETKÁNÍ SE SLAVNOU SOPRANISTKOU GABRIELOU BEŇAČKOVOU - jako host kytarový virtuos L. Brabec. Městské divadlo od 19 hod.
VÝSTAVY
• MÍŠA THELENOVÁ - fotografie a digitální tisky. Vernisáž se uskuteční 18. 1. od 17
hod. v galerii Špejchar, výstava potrvá do 12. 2.
FOTOGRAFII Vý• LUKÁŠ ADAMEC, JIŘÍ NOSEK, PAVEL EINER - FOLKOVÁ OHŘE VE FOTOGRAFII.
stava se koná od 10. 1. do 26. 1. ve foyer kina Oka.
AKTY Vernisáž se uskuteční 5. 1. v 17 hod.
• IVO PŘECECHTĚL, ZDENĚK NOVOTNÝ - AKTY.
v galerii Lurago, výstava potrvá do 3. 2.
SEVERU. Výstava fotografií od 11. 1. do 4. 2. ve výstavní
• IGOR KONÍČEK - KRAJINA SEVERU
síni knihovny SKKS.
• ROMAN KŘELINA - výstava potrvá od 10. 1. do 26. 3. v galerii Na schodech v SKKS.
• VÁNOCE V MUZEU - výstava betlémů v prostorách staré radnice, potrvá do 9. 1.
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY (STACIONÁŘ V AREÁLU NEMOCNICE)
• 11. 1. K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE NA HARMONIKU P. ŠÍSTEK
• 18. 1. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ PROKOPOVA
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
5. - 6. 1. VETŘELEC VS. PREDÁTOR - sci-fi thriller USA.
7. - 8. 1. CELLULAR - thriller USA.
9. 1. SANTA JE ÚCHYL - komedie USA.
10. - 12. 1. SNOWBOARĎÁCI - komedie ČR.
13. - 14. 1. SUPER PROHNILÍ - komedie Francie.
15. - 16. 1. SVĚT ZÍTŘKA - retro sci-fi USA.
17. - 18. 1. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY - komedie USA.
19. 1. POLÁRNÍ EXPRES - výpravný film USA. Od 17 hod.
Kino
5.
7.
10.
12.

Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
- 6. 1. CELLULAR - thriller USA.
- 9. 1. SNOWBOARĎÁCI - komedie ČR.
- 11. 1. SANTA JE ÚCHYL - komedie USA.
- 13. 1. DUŠE JAKO KAVIÁR - tragikomedie ČR.
14. 1. SVĚT ZÍTŘKA - retro sci-fi USA.
15. - 16. 1. SUPER PROHNILÍ - komedie Francie.
17. 1. REVIZOŘI - thriller Maďarsko. Od 19. 30 hod.
17. - 18. 1. POLÁRNÍ EXPRES - výpravný film USA. Od 17 hod.
19. 1. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY - komedie USA.

Na úvod nového roku připravila agentura MMMM pro milovníky vážné
hudby Setkání se slavnou sopranistkou Gabrielou Beňačkovou. Koncert
proběhne 10. ledna od 19 hodin v Městském divadle v Chomutově, kde
se jako host podruhé v krátké době představí i kytarový virtuos Lubomír Brabec. V programu zazní skladby G. Cacciniho, G. F. Haendela,
G. Rossiniho, G. Pucciniho, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších.
(sk)

Kulisárna přečkala hudební tornádo
Kulisárna u divadla má za sebou
koncertní premiéru. A protože se
o ni postarala rapmetalová skupina
Gaia Mesiah, jednalo se zároveň
o zatěžkávací zkoušku. Parta tří děvčat (na snímku zpěvačka Marka Rybin)
a jednoho muže předložila pořádnou
porci energie a hudební agrese, zahrála všechny skladby ze svého dosud jediného alba i řadu novinek. Po hodině
a čtvrt nechtělo rozvášněné publikum
o konci ani slyšet, a tak musela skupina dvakrát přidávat. Gaia Mesiah
v Chomutově zaujala už v červnu, kdy
byla jedním z magnetů hudební části
festivalu Otevřeno. Příznivci tvrdší
muziky budou brzy mít možnost užít
si její vystoupení znovu - 5. února
přijede do Jirkova.
(text a foto: sk)

Za rok a půl od nápadu děti dostaly knihu
Děti z dětských domovů v ČR
dostaly pod vánoční stromeček
krásný dárek z Chomutova - knihu
pohádek, básniček a ilustrací. Jeho
pravá hodnota spočívá v tom, že
příspěvky jsou dílem a celá akce
iniciativou jejich vrstevníků.
Na počátku projektu Dotek lidskosti byl na podzim předloňského
roku nápad redaktorů Felixe, školního časopisu ZŠ v ul. Akademika
Heyrovského. „Vyplynulo to z debaty při rodinné výchově. Když jsem
se ptal, co si děti vybaví u slova
rodina, jedna dívka odpověděla, že
pocit, když jí maminka nebo babička četla pohádky. Postupně jsme
tedy přišli na nápad uspořádat
soutěž v psaní pohádek a básniček,
už s tím, že to je pro děti, kterým
nemá kdo pohádky vyprávět,“ vysvětlil koordinátor projektu, učitel
Josef Griml.
Do soutěže nakonec přišlo ze 125
škol 1 280 prací. Ty nejlepší, vybrané odbornou porotou, byly zveřejněny ve sborníku. Potom přibyly
ilustrace, které formou soutěže
vytvořily děti ze ZŠ v ul. Akademika Heyrovského a z Pomocné školy
a Mateřské školy v Palachově ulici.
Když ještě přispěl pohádkou spisovatel Rudolf Čechura a básničkou
Jiří Žáček, měli organizátoři pohromadě materiál pro vázanou knihu
s názvem Děti vyprávějí dětem.
O statisícové náklady na výrobu
rovné tisícovky výtisků se rozdělila řada sponzorů, mimo jiných
i město Chomutov.

Přání knize „do života“ přednesla i starostka Ivana Řápková. Vedle ní stojí
redaktorka Felixe Martina Formanová, vpravo si knihu prohlíží hejtman Jiří
Šulc.
(foto: sk)
Kniha byla slavnostně představena
a pokřtěna na galavečeru v divadle.
Křtu předcházel vánočně laděný
společenský program, v němž kromě
ostatních vystupujících prezentovaly
své dovednosti i děti z dětských domovů v Chomutově, Mašťově a Vysoké
Peci a z výchovného ústavu v Místě.
Ty také knihu dostaly přímo v divadle,
stejně jako zástupci dalších dětských
domovů, kteří se večera zúčastnili. Vyvrcholením pak byl křest knihy, který

spolu s ostatními významnými hosty
provedla i starostka Ivana Řápková.
Úplnou tečkou za téměř rok a půl
trvajícím snažením je distribuce
zbylého nákladu. „V republice je
sto padesát pět dětských domovů,
tři vesničky SOS a řada výchovných
ústavů. Ne všechny z různých důvodů vyslaly své zástupce do Chomutova. Proto jim knihy posíláme přes
Asociaci náhradní výchovy,“ dodal
(sk)
Josef Griml.

Psát pro děti není vůbec jednoduché
Pravá hodnota přátelství, síla přírody a vědomí, že moudrost našich
předků nosíme ve svých srdcích
dodnes. To vše nabízí čtyřiadvacet
příběhů skandinávských bohů v knize Marcely Košanové. Na nedávné
módní přehlídce v Městském divadle
v Chomutově ji pokřtila společně se
zpěvačkou Ilonou Csákovou a věnovala ji nejen své čtyřleté vnučce
Kateřině, ale všem dětem, které potřebují sílu.
Neznamená to však, že knihu si
nemohou přečíst dospělí. Příběh zvídavé holčičky, která s rodiči navštíví
Island a zažije tu velké dobrodružství, pomáhá čtenářům pochopit příběhy prastarých vikingských bohů
a naučí je i porozumět jejich znakům a runám, které lidi používají
jako amulety. „Severská mytologie
je velmi krásná a přímo se nás dotýká. Stejně jako Staré pověsti české

je nabitá příběhy plnými síly, přátelství a zradami. U nás ale není příliš
známá, čte ji jen úzký okruh lidí.
Chtěla jsem proto v příběhu spojit
současnost s minulostí, ve kterém
se staří pohanští bozi stýkají s lidmi
a navzájem si předávají zkušenosti,“
prozradila dvaapadesátiletá autorka
z Chomutova, která se domnívá, že
příběhy staré tři tisíce let nás stále
ještě ovlivňují, ať chceme nebo ne.
Kniha není jen o samotném čtení,
obsahuje rovněž runovou abecedu
a zajímavý runový tělocvik pro děti.

Je zde rovněž vysvětlena léčivá síla
kamenů, která podpoří psychiku
člověka. „Podat vše dětem srozumitelnou a navíc zábavnou formou
není jednoduché. Navíc spousta lidí
dnes žije v chaosu, který přináší
zmar a pocit bezmoci. Naše vnitřní
síla je přitom daleko větší, než si
dokážeme představit. Snad to lidé
z té knihy pochopí,“ vyjádřila se
Marcela Košanová, která se mytologii i síle kamenů věnuje také na
svých přednáškách po celé repub(mile)
lice.

Divadelní pololetí bude bohaté a pestré
Co se divadla týče, čeká chomutovské diváky díky Správě kulturních
zařízení bohaté a pestré pololetí.
Tradiční cyklus abonentního předplatného je určen především milovníkům zábavy, ale na své si přijdou
i vyznavači ostatních žánrů.
Systém abonentního předplatného
se v chomutovském divadle praktikuje již od podzimu 2001 a za tu
dobu si získal značnou a stálou klientelu. Vzhledem k jejímu vkusu je
i program prvního pololetí roku 2005
orientován na komedie (viz přehled
na jiném místě této strany). Nezvykle
široká je ovšem i nabídka mimo předplatné. V březnu, dubnu a květnu se
uskuteční po jednom představení
z nového cyklu Třikrát s..., který

uvede v život Činoherní studio Ústí
nad Labem. V jeho podání se budou
hrát nejslavnější hra nejznámějšího
dramatika W. Shakespeara Hamlet,
o židovství a zápasu lidské důstojnosti a smrti pojednávající Kanibalové i kultovní a kontroverzní hra
Shopping and fucking, která při jarní
prezentaci chomutovským středním
školám vyvolala mezi studenty reakce od absolutního nadšení po naprosté pohoršení.
Správa kulturních zařízení také jeden třídenní divadelní projekt věnovala současné ženské tvorbě. „Ambicí
akce, která se jmenuje Proměny ženy,
není jakkoliv vstupovat do debat
o významu feministického hnutí.
Chceme pouze prezentovat ta díla,

V 1. pololetí se uskuteční šest divadelních představení, která se budou
konat vždy od 19 hodin v Městském divadle v Chomutově.
25. ledna: komedie Hrdý Budžes (hrají B. Hrzánová a další členové divadla Příbram). Výlet do nedávné historie přibližuje tragikomiku prvních
roků husákovské normalizace v podání zvídavé žákyně druhé třídy.
24. února: komedie Zebra (hrají O. Vetchý, K. Hrachovcová, N. Boudová,
R. Trsťan a další). Christian vydrží s každou ženou jen chvíli. A to mu
pořádně zkomplikuje život.
30. března: komedie Další roky ve stejnou dobu (hrají V. Freimannová
a Z. Žák). Volné pokračování hry Každý rok ve stejnou dobu. Doris
i Georgie jsou ještě starší a pořád jim to funguje.
26. dubna: komedie Povečeříme vleže (hrají P. Trávníček, M. Hrubešová,
J. Knot, D. Bartůňková a další členové divadla Skelet). Francouzská komedie M. Camolettiho o rozkoších z tisíce možných životních rozkoší
24. května: Richard III. (hrají J. Potměšil, L. Vondráčková, B. Navrátil,
M. Steinmasslová, F. Blažek a další členové divadelní spolku Kašpar).
Hra W. Shakespeara o vzestupu a pádu krvavého krále.
6. června: komedie Hadrián z Římsů (hrají J. Dvořák a další členové jeho
divadla). Nejúspěšnější hra českého vlasteneckého básníka, prozaika
a dramatika V. K. Klicpery je jakoby psaná přímo pro Josefa Dvořáka.

která se v poslední době na kulturní scéně objevila a která dokážou
s nadhledem a humorem pohlédnout
na problematiku postavení ženy
v moderní společnosti,“ představila
projekt Věra Flašková, jednatelka
Správy kulturních zařízení. Akci
odstartuje 31. ledna divadelní představení Monology vagíny, následovat
budou šansonový recitál a beseda
Ester Kočičkové a Luboše Nohavici
v salonku městského divadla. V kině
Oko pak proběhne projekce hraného
dokumentu Ženy pro-měny. Po jejím
skončení představí ve filmové kavárně svou tvorbu zejména ženami
obdivovaná spisovatelka Irena Obermannová a klášterecká výtvarnice
Jitka Kůsová, která v tvorbě netají
inspiraci posledním bestsellerem
Obermannové Matky to chtěj taky.
Kromě výše uvedených titulů plánuje Správa kulturních zařízení ještě
zařazení několika dalších her, jedná
například se Sklepem, s Divadlem
Járy Cimrmana a Divadlem Vizita
Jaroslava Duška. Oživením jistě budou dubnové přehlídky amatérských
souborů, zkraje měsíce dětských, od
18. do 20. 4. zase „dospěláckých“. Tradiční místo v divadelní nabídce SKZ
mají školní představení i představení
pro děti včetně oblíbených nedělních
pohádek v Kulturním domě na Zahradní. „Většina diváků má nejradši
komedie, ale my chceme uspokojit
i ty, kteří uvítají alternativní divadelní postupy a vážná témata,“ komentovala nabídku na první pololetí
Marie Hipská, programová vedoucí
organizace.
(sk)

Knihu pro děti pokřtila v chomutovském divadle autorce Marcele Košanové
(na snímku vlevo) zpěvačka Ilona Csáková.
(foto: mile)

Filmový Projekt 100
odstartují Revizoři
Správa kulturních zařízení Chomutov se znovu přihlásila k účasti
v Projektu 100. Kino Oko tak bude
jedním ze sta v České republice,
která návštěvníkům nabídnou deset „kultovních“ filmů. Díla z fondu
filmové klasiky opět doplní několik
novinek. Mezi ně se řadí i Revizoři,
nejúspěšnější film maďarské kinematografie v roce 2003. V Praze
bude poprvé uveden až koncem
měsíce, ale v Chomutově ho diváci
mohou zhlédnout v předpremiéře
už v pondělí 17. ledna. Další filmy
z cyklu pak budou promítány vždy
ve čtvrtek, kompletní program
Projektu 100 uveřejníme v příštím
(sk)
čísle Chomutovských novin.

Svěží česká komedie Snowboarďáci, která se několik týdnů
drží v čele návštěvnosti kin,
dorazila i do Chomutova. Promítat se bude od 7. do 9. ledna
v kině Oko a od 10. do 12. ledna
v kině Praha. K premiéře, která
proběhne 7. ledna v kině Oko,
se váže doprovodná akce se
začátkem v 17 hodin. Během ní
se uskuteční výstava snowboardů a příslušenství, promítání
diapozitivů ze snowboardových
akcí i projekce týmové prezentace Horsefeathers, skupiny
„šílenců“, věnujících se skokům
až akrobacii na snowboardech,
skateboardech, kolech a motorkách. Vyvrcholením pak bude
losování vstupenek (i těch
z předprodeje na další dny)
o ceny, přičemž tou nejhodnot(sk)
nější bude snowboard.
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Jeden ze zápasů Čechy - Morava v přímém přenosu odvysílá České televize na druhém programu

Sto let oslaví národní házená v Chomutově
Po fotbalu je národní házená
nejstarším kolektivním sportem v
Česku, v tomto roce oslaví rovných
100 let existence. A slavit je bude v
Chomutově! „Akce takovéhoto charakteru se obvykle konají v Praze, proto
jsem rád, že výkonný výbor neváhal
a pověřil Chomutov. Vycházel přitom
z dobrých zkušeností v předchozích
letech, kdy jsme zde několikrát pořádali finále Českého poháru s vyhlášením nejlepších házenkářů nebo
mezizemská utkání,“ řekl manažer
SK Chomutov NH Vojtěch Čihař, sám
člen výkonného výboru svazu a šéf
jeho marketingové komise.
Velkou roli nepochybně sehrála
i zdejší dvě házenkářská hřiště s
umělým povrchem, což je v republice
ojedinělý jev. V týdnu od 25. dubna
do 1. května, kdy oslavy proběhnou, také budou v plné permanenci.
Některá méně významná utkání
se přesto budou muset uskutečnit
v Žatci, Mostě a Litvínově. Měření sil
mezi jednotlivými oblastmi v dorosteneckých a veteránských kategoriích
završí v neděli mezizemské zápasy
mužů a žen. Ty proběhnou v moderním areálu v Cihlářské ulici a jeden
z nich zhlédne díky přímému přenosu České televize celá republika.
„Konkrétní čas se ještě bude upřesňovat podle možností televize. Dohodli
jsme se, že přenos začne mezi 11.
a 14. hodinou, tak, aby nekolidoval
s přenosem z hokejového mistrovství
světa,“ prozradil Vojtěch Čihař. Pro
domácí klub by bylo atraktivnější
střetnutí žen, vzhledem k očekávané
účasti několika chomutovských hráček v reprezentaci Čech.
Na sportovní zápolení bude navazovat společenská část oslav. Jejím
zlatým hřebem se stane páteční galavečer v divadle, pojatý jako procházka historií národní házené, čemuž
bude uzpůsoben i kulturní program.
Poslední dekáda od roku 1995 bude
i velkou oslavou chomutovské národní
házené, která v tomto období dosáhla
všech významných úspěchů. Vždyť
v posledních sedmi sezonách nasbírala šest ligových titulů a v Českém poháru triumfovala pětkrát! Připomenuta

První sezonu rozjeli
mladí boxeři skvěle
Nový boxerský klub VEKI BOX
Chomutov prokazuje životaschopnost. Jeho mládežnické celky jsou v
premiérové mistrovské sezoně v čele
svých tabulek.
Na přelomu roku měly soutěže po
4. kole přestávku, ale už v sobotu se
v Mostě rozjedou znovu. Chomutovští
junioři (17 až 18 let) a kadeti (15 až 16
let) jsou momentálně druzí, přípravka
je dokonce první. „S pětibodovým
náskokem na Ústí. A to je vrcholové
středisko mládeže!“ zdůraznil trenér
Vladimír Šťastný.
(sk)

Kam v lednu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
8. 1. basketbal 2. liga: BK Chomutov - Jindřichův Hradec
9. 1. basketbal 2. liga: BK Chomutov - České Budějovice
22. 1. basketbal 2. liga: BK Chomutov - Litoměřice
29. 1. sálová kopaná: turnaj mužů - O pohár SSZ Chomutov s.r.o.
ZIMNÍ STADION
8. 1. hokej 1.
19. 1. hokej 1.
26. 1. hokej 1.
31. 1. hokej 1.

liga:
liga:
liga:
liga:

KLH
KLH
KLH
KLH

Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov

-

České Budějovice
Beroun
Hradec Králové
Písek

16.00
10.30
16.00
8.00 - 14.00
17.30
17.30
17.30
17.30

V grantech je pro letošní rok jasno,
v podporovaných sportech ještě ne
Centrem oslav se stane areál v Cihlářské ulici, na snímku z utkání se Žatcem se
L. Kirschnerová a J Štefánková snaží soupeřce zabránit ve střelbě.
(foto: sk)

Předběžný rámcový program oslav:
• Po 25. 4.: turnaj pro základní školy na hřištích v Cihlářské a Školní ulici
• Út 26. 4.: turnaj pro základní školy na hřištích v Cihlářské a Školní ulici
• St 27. 4.: Superpohár mládeže - turnaj dorostenců a dorostenek reprezentujících jednotlivé oblasti
• Čt 28. 4: Superpohár mládeže - turnaj dorostenců a dorostenek reprezentujících oblasti; kulturní program v Kulisárně a zahrádce u divadla
• Pá 29. 4.: turnaje starých gard (i na hřištích v Mostě, Litvínově a Žatci)
ve třech mužských a dvou ženských věkových kategoriích; galavečer v
divadle
• So 30. 4.: příprava na mezizemská utkání - tréninky a testovací zápasy
• Ne 1. 5.: mezizemská utkání dorostu a dospělých
ovšem bude i doba, kdy se v národní
házené hrálo o mistra světa.
Během oslav by se v Chomutově
mohly objevit i některé známé osobnosti. Vojtěch Čihař upřesnil: „Řada
jich národní házenou v mládí hrála,
třeba legendární sportovkyně Dana
Zátopková, tenistka Martina Navrátilová nebo Olda Říha z Katapultu. Ty
všechny chceme oslovit, stejně jako
pana prezidenta.“ Ten by případnou

Výsledky mladých hokejistů KLH
Junioři: KLH CV - Velké Popovice
2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Branky: Klír, Luka.
Jindřichův Hradec - KLH CV 4:2
(1:0, 2:1, 1:1). Branky: Klír, Mezera. Ústí
nad Labem - KLH CV 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
Branka: Novotný. KLH CV - Písek 2:4
(1:2, 0:1, 1:1). Branky: Luka, Gellner.
Dorost: KLH CV - Klášterec nad
Ohří 13:2 (4:1, 5:1, 4:0). Branky: Bureš
3, Bečvář 2, Žilík 2, Chromý, Krupka,
Kotek, Mojžíš, Chlouba, Srbecký. KLH
CV - Roudnice nad Labem 12:2 (2:1,
7:1, 3:0). Branky: Kaplan 3, Kotek 3,
Semivan 2, Chromý, Žilík, Kříž, Chlouba. KLH CV - Teplice 13:6 (4:2, 4:2,
5:2). Branky: Bureš 3, Chromý 2, Vrána, Krupička, Kaplan, Srbecký, Bečvář,
Nguyen, Falc, Fokt.
9. třída: Mladá Boleslav - KLH CV
1:6 (1:1, 0:2, 0:3). Branky: Kříž 2, Kaplan 2, Žižka 2.
8. třída: Mladá Boleslav - KLH CV
8:5 (6:1, 1:1, 1:3). Branky: Chlouba 4,
Topolančin.
7. třída: KLH CV - Mladá Boleslav 3:5
(0:1, 2:1, 1:3). Branky: Žižka 2, Holý.
6. třída: KLH CV - Mladá Boleslav
3:5 (0:3, 2:2, 1:0). Branky: Chrpa, Krupa, Huňady.
5. třída: Sokolov - KLH CV 6:1 (2:0,
3:0, 1:1). Branka: Černý. Klášterec nad
Ohří - KLH CV 5:7 (1:3, 1:3, 3:1). Branky: Lehnert 2, Hána 2, Neuman, Hlava,
Marschalek.

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

4. třída: Klášterec nad Ohří KLH CV 0:8 (0:1, 0:4, 0:3). Branky:
Hejcman 5, Novotný, Loukota, Holý.
Sokolov - KLH CV 4:6 (2:3, 1:0,
1:3). Branky: Kämpf 3, Hejcman 2,
Zicho.
3. třída A: Sokolov - KLH CV 13:4
(4:0, 3:1, 3:2, 3:1). Branky: Luťcha 3,
Ringler. Litvínov - KLH CV 11:8 (3:2,
3:2, 1:2, 4:2). Branky: Luťcha 2, Václavíček 2, Merhaut 2, Žemba 2.
2. třída A: Sokolov - KLH CV 4:4 (0:2,
3:1, 0:0, 1:1). Branky: Richtr, Stasinka,
Dolanský, Klepl.

účast na házenkářských oslavách mohl spojit s návštěvou vrcholících slavností k čtyřstému výročí vykoupení
města z poddanství. Město Chomutov
je současně významným partnerem
oslav 100 let národní házené.
(sk)

Granty, které Rada města Chomutova loni vyhlásila poprvé, se
setkaly s příznivou odezvou. Proto
komise pro podporu občanských
aktivit grantovou politiku města
dopracovala a začlenila do Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu
města Chomutova. Jejich novelizaci
schválili na svém posledním loňském zasedání zastupitelé.
Rada nebo zastupitelstvo granty
pro letošní rok vyhlásí do 15. února, nejzazším termínem pro podání
žádosti je 31. březen. Na granty se
počítá s částkou do 250 000 Kč,
pokud nebude vyčerpána, přejde
zbytek k využití na projekty podle
Zásad. Celkem jsou pro letošní rok
na činnost, projekty a granty vyčleněny zhruba 3 miliony Kč. Novelizaci materiálu si vyžádaly i některé
další drobné úpravy, ty ho však jen
zpřesňují technicky. „Zásady jsou
už natolik propracované, že podle
nich jedou i jiná města. Teď, když
jsou v nich zapojeny granty, už by
měly být kompletní,“ sdělil Jindřich

Ve Squash a fitness centru
v Cihlářské ulici proběhl amatérský turnaj ve squashi. Pořadí na medailových pozicích:
1. Filip Bábovka, 2. Petr Brodáni,
3. Tomáš Krulich.

Na zimu si házenkáři HK Chomutov pěkně podestlali
Povedenou první polovinu sezony mají za sebou druholigoví
házenkáři HK Chomutov. V tabulce
přezimují na 5. místě, a to mají
ještě k dobru nesehraný zápas
v Jičíně.
Chomutovský klub už léta spolupracuje s Louny a tentokrát na
tom vydělal dvojnásob. Ekonomický krach totiž Louny poslal
z interligy až do oblastní soutěže,
a tak se jejich kádr prakticky rozpadl. Před odchodem do Německa
Chomutov na čtyři zápasy posílil
brankář Trhlík, zato hráči Bartásek, Martínek a exchomutovský
Šopejstal zde zakotvili na delší
dobu. Spolu s nimi přišel i trenér
Václav Karlovec, dosavadní lounský
asistent. Pod jeho vedením sice

Statistické údaje podzimu HK Chomutov:
•
•
•
•

5. místo, 6 vítězství, 1 remíza, 3 prohry, skóre 238:213, 13 bodů
nejvyšší vítězství: doma s Jabloncem n. N. 28:21
nejvyšší prohra: doma s Bělou p. B. 20:25
nejvíce zápasů odehráli: Kurial, Jindřich Bada, Sehrig, P. Vaněk, Shrbený (všichni 10)
• nejvíce gólů vstřelili: Šopejstal 54, Martínek 39, Bartásek 36, Jiřík 19,
Kulhavý 18
chomutovský tým úvodní zápas
sezony prohrál, ale pak se rozjel
a tabulkou vystoupal až k historicky nejlepšímu podzimnímu umístění. „Samozřejmě jsme spokojeni.
Nějaké výkyvy se tam také vyskytly, ale to bylo tím, že se mužstvo
sehrávalo za pochodu. Velkou
posilou jsou hráči z Loun. Jsou

Úspěchy na zimních šampionátech - stříbro a pětkrát bronz
V různých částech Čech a Moravy
probíhala v prosinci Zimní mistrovství ČR žactva v krátkém bazénu.
Jedenáctileté až čtrnáctileté závodníky hostila Kopřivnice, Brno, Svitavy
a Praha. Jen pár setin vteřiny dělilo
Simonu Baumrtovou (na snímku) od
toho, aby se stala mistryní republiky
třináctiletého žactva v Kopřivnici. Na
své oblíbené trati 100 m Z našla jen
jednu přemožitelku a těsně dohmátla druhá. Získala stříbro v osobním
rekordu v čase 1:08,97. Ke stříbrné
medaili ještě přidala na dvojnásobné
trati bronz a také v dalších startech v konkurenci nejlepších plavců
z 58 oddílů celé republiky se umístila
v první polovině závodního pole.
Konkrétně skončila sedmá na 200 m
PZ, osmá na 100 m M, devátá na 200
m VZ a dvanáctá na 100 m VZ.
V Brně - Lesné udělal svým trenérům J. Jezberovi a J. Gregorovi
obrovskou radost medailovou kolekcí
oddílový kolega Simony, čtrnáctiletý
David Hennlich. Získal hned čtyřikrát
bronzovou medaili v závodě na 100 m
VZ, 200 m Z, 200 m PZ a 400 m PZ a
v závodě na 100 m Z a 100 m M byl
čtvrtý a osmý. Svůj úspěch umocnil
významným zlepšením osobního rekordu na 100 m VZ a vymazal tak
tři roky starý oddílový rekord časem
0:56,24, což byl v bodovacích tabulkách zároveň také celkově třetí nejhodnotnější výkon tohoto mistrovství.

Stádník, předseda komise pro podporu občanských aktivit.
Ta má na starosti také rozdělování
peněz z městského rozpočtu podporovaným sportům. Výše částky se
řídí daňovými příjmy města, a tak
by pro letošní rok na ni mělo připadnout o 200 000 Kč víc než loni,
celkem asi 9 milionů. Které kluby
a jakým dílem si sumu rozdělí, to
v tuto chvíli ještě není jasné. „Současný stav sportu v Chomutově už
zdaleka neodpovídá tomu, pro který
byla pravidla pro rozdělování dotací
před šesti lety vytvořena. Komise se
tím bude zabývat zkraje roku, jisté
je, že přihlédne zejména k zařazení klubů do soutěží a k úspěšnosti
v nich,“ řekl Jindřich Stádník.
(sk)

zkušení, vědí, co s balónem. Také
jsou střelecky zdatní, sami dali dohromady 129 gólů,“ řekl člen výboru klubu Antonín Novotný. Michal
Sehrig, jeden z pilířů týmu, přidal
další důvody úspěchu: „Mužstvo
táhne za jeden provaz a také nám
pomohlo štěstí. V minulosti nám
scházelo, tak teď se nám to vrací.“
S přípravou na odvetnou část sezony začnou muži HK Chomutov dnes,
ve středu 5. ledna. Soutěž se opět
rozjede první víkend v únoru.
(sk)

Chomutovské noviny
Čtrnáctideník pro občany města Chomutova.

Dvanáctileté borce hostil plavecký
klub SK Slavia Praha na pětadvacítce
v Edenu. Přijati byli tři chomutovští
závodníci - Alexandr Lajtner na pět
disciplín, Jan Škvára na dvě a Dita
Bolomská na jednu. Jejich umístění
se pohybovalo v polovině výsledkové
listiny, ale samotná účast na největším
možném závodě žáků je bezesporu
úspěchem. O rok mladší kamarádi
z oddílu Slávie Chomutov Ondřej
Trousil a Jiří Kruliš odjeli až do

Svitav. S výkonem Ondřeje Trousila
byl jeho trenér P. Neumann spokojen.
Ve velké konkurenci se mu povedlo
umístit se dvakrát na pěkném osmém
místě v závodě na 200 m P a na těžké
trati 1 500 m VZ. V dalších startech
byl na 200 m VZ šestnáctý, na 100 m
PZ dvacátý a na 400 m VZ čtrnáctý.
Jiří Kruliš odjel na závody po nemoci
a byl přijat na dva starty - 50 m VZ
a 1 500 m VZ. Doplaval šestnáctý
a sedmnáctý.
(text a foto: mne)
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