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Nový rok soubor Pohoda zahájil výběrem toho nejlepšího z dosavadních klubů
DIVADLO
• 23. 1. HROMDARDA.
HROMDARDA Nedělní pohádka pro děti. Kulturní dům Zahradní od 15 hodin.
BUDŽES Divadelní představení v rámci abonentního předplatného.
• 25. 1. HRDÝ BUDŽES.
Městské divadlo od 19 hodin.
TEREZKY Pohádka pro děti. Velký sál SKKS na Palackého
• 26. 1. NÁPAD MYŠKY TEREZKY.
ulici od 9.00 a 10.15 hodin.
DRAKA Pohádka pro MŠ a ZŠ. Kulturní dům Za• 27. 1. JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA.
hradní od 10 hodin.
VAGÍNY Divadelní představení v rámci akce Proměny ženy.
• 31. 1. MONOLOGY VAGÍNY.
Městské divadlo od 19 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 24. 1. TÝDENÍK TELEVIZER.
TELEVIZER Zábavný pořad se Zdeňkem Izerem. Kulturní dům na
Zahradní od 19 hodin.
NOHAVICA Šansonový recitál a beseda v rámci
• 1. 2. ESTER KOČIČKOVÁ A LUBOŠ NOHAVICA.
akce Proměny ženy. Salonek divadla od 19 hodin.
KONCERTY
• 27. 1. FRU FRU - jazz-jungle-pop. Kulisárna u divadla od 19 hodin.
VÝSTAVY
TISKY. Galerie Špejchar, výstava
• MÍŠA THELENOVÁ - FOTOGRAFIE A DIGITÁLNÍ TISKY
potrvá do 12. 2.
FOTOGRAFII Vý• LUKÁŠ ADAMEC, JIŘÍ NOSEK, PAVEL EINER - FOLKOVÁ OHŘE VE FOTOGRAFII.
stava potrvá do 26. 1. ve foyer kina Oka.
AKTY. Galerie Lurago v SKKS, výstava potrvá do 3. 2.
• I. PŘECECHTĚL, Z. NOVOTNÝ - AKTY
SEVERU. Výstava fotografií do 4. 2. ve výstavní síni
• IGOR KONÍČEK - KRAJINA SEVERU
knihovny SKKS.
HLUBOTISKY. Výstava potrvá do 26. 3. v galerii Na schodech v SKKS.
• ROMAN KŘELINA - HLUBOTISKY
INTARZIÍ Muzeum v prostorách jezuitského gymnázia na
• ŘEČ DŘEVA - VÝSTAVA INTARZIÍ.
Palackého ul. do 26. 2.
KRAJE. Muzeum na radnici, výstava potrvá do 19. 3.
• KURIOZITY Z MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
19. - 20. 1. POLÁRNÍ EXPRES - výpravný film USA. Od 17 hod.
21. 1. DANNYHO PARŤÁCI - krimithriller USA.
22. - 23. 1. DOUBLE ZERO - akční komedie, parodie Francie.
24. - 25. 1. MOJE MATKA JE NA HOLKY - komedie Španělsko.
26. 1. ÚŽASŇÁKOVI - dětský animovaný film USA. Od 17 hod.
27. - 29. 1. MILENCI A VRAZI - drama ČR.
30. 1. OKRSEK 49 - akční film USA.
31. 1. VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU - drama Brazílie.
1. 2. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH - romantická komedie USA.
Od 17.00 a 19.30 hod.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
19. 1. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY - komedie USA.
20. 1. PROJEKT 100: VERA DRAKE - ŽENA DVOU TVÁŘÍ - drama Velká Británie. Od
19.30 hod.
21. 1. DOUBLE ZERO - akční komedie, parodie Francie.
22. - 23. 1. DANNYHO PARŤÁCI - krimithriller USA.
24. - 26. 1. MILENCI A VRAZI - drama ČR.
27. 1. PROJEKT 100: MODERNÍ DOBA - film USA. Od 19.30 hod.
28. - 29. 1. OKRSEK 49 - akční film USA.
30. 1. VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU - drama Brazílie.
31. - 1. 2. RESIDENT EVIL: APOKALYPSA - akční sci-fi horor USA/VB, Německo.

Když hrají, tak si současně hrají
Zasvěcení vědí, že první čtvrtek
v měsíci patří v Kulturním domě
na Zahradní divadelnímu souboru
Pohoda a jeho klubovému pořadu.
Letošní otevírací díl byl výběrem
toho nejlepšího z předchozích
klubů.
Pohoda má v repertoáru scénky,
písničky,
básničky,
recesistické
přednášky, parodie a pohádky. Některé vlastní, některé „vypůjčené“
a občas k tomu upravené. Laťku
si posadila vysoko - každý měsíc
se snaží vyprodukovat nové představení. Zatím se to ryzím amatérům vesměs studentského věku
okolo chomutovského zastupitele
Stanislava Aubrechta daří, i když
o velkém umění zákonitě nemůže
být řeč. Občas se vyskytne i nějaký
technický zádrhel, ale to soubor neřeší. Jeho cílem je hrát a bavit diváky a současně si hrát a bavit sebe.
Šéf souboru Stanislav Aubrecht to
potvrzuje: „Naší zásadou je, abychom v pohodě byli my i diváci.
Ze zkušeností vím, že divák nedostatky docela rád odpustí, když ví,
že se s ním jedná na rovinu.“
V malém sále kulturního domu je
přímý kontakt s publikem zajištěn automaticky a herci ho různými způsoby, třeba soutěžemi, ještě prohlubují.
I díky tomu je každé vystoupení
téměř neopakovatelným originálem.

Chloubou Pohody je vlastní seriál Uzly na močovodu. Na snímku z epizody
Operace s pacientem Stanislavem Aubrechtem diskutuje sestřička Žaneta
Martincová.
(foto: sk)
„Těší mě, že se do určité míry dotváří
až tady, z kontaktu s divákem,“ zdůrazňuje Stanislav Aubrecht. Obecenstvem se nechává Pohoda ovlivňovat
i zpětně, při každém klubu totiž
diváky žádá o hodnocení, připomín-

Další zdařilá akce Výboru pro národnostní menšiny
Druhá lednová sobota v Restaurantu Golf Club na Kamencovém
jezeře patřila sportovnímu klání,
které připravil Výbor pro národnostní menšiny při Městském úřadě
v Chomutově. Po loňském letním
turnaji v minigolfu přišel na řadu
sport, který lze provozovat bez

K + M + B zanechali své znamení i na radnici
Průvod tří králů, kteří na svůj svátek
vyrazili jako tradičně z Podkrušnohorského zooparku v Chomutově do
města, se ani tentokrát nevyhnul starobylé chomutovské radnici. Kašpar,
Melichar i ten černý vzadu Baltazar
vytvořili ze dvou koní a jedné velbloudice ekvipu, již doprovázel houf
rozverných muzikantů a koledníků,
stejně jako „králové“ oblečených do
stylových kostýmů. Před radnicí průvod přivítala starostka města Ivana
Řápková, která jim nabídla občerstvení v podobě pohárku becherovky.
Po přípitku a poté, co koledníci
zahráli několik koled a obešli přihlížející s kasičkou České katolické
charity, zavítala nevšední návštěva
do prostor oblastního muzea. Tam
následoval další přátelský přípitek.
Pak už jen zbývalo stvrdit svou návštěvu podpisem křídou na „futra“,
čímž králové popřáli obyvatelům
domu v začínajícím roce vše dobré,
a veselý průvod se vydal znovu na
cestu.
(text a foto: lm)

ohledu a počasí: v permanenci byly
dráhy kuželny.
„Jsem příjemně překvapena zájmem, dostavilo se na padesát účastníků,“ vyjádřila se k účasti členka
chomutovského zastupitelstva Kamila
Nováková, členka výboru. Spolu s ní
se na organizaci turnaje podíleli další
zastupitelé a členové výboru, kteří
projevili i sportovního ducha, Džamila Stehlíková, Irena Wachtfeidlová
a František Znamenáček. K pohodovému posezení se tak sešli zástupci
německé, ukrajinské a romské komunity. Výkony rozličné úrovně pak
na kuželkářské dráze předváděli jak
dospělí, tak jejich ratolesti. Fakt, že
příslovečnou palmu vítězství si nakonec odnesl jeden z týmů pozvaných
novinářů, nebyl tím podstatným. Důležité je, že se všichni dobře pobavili
a strávili spolu příjemné chvíle. Ostatně jak se později ukázalo, dva ze tří
členů vítězného týmů mají své předky i mezi národy na východ od české
kotliny a ten poslední má pro změnu

přízeň s německými kořeny. „V mém
okolí neznám snad nikoho, kdo by
měl své prapředky výhradně české,
a to se týká i mně,“ okomentovala
tento fakt s úsměvem K. Nováková.
„To ostatně potvrzuje starou pravdu,
že nezáleží vůbec na tom, jakého
je kdo původu, ale na tom, jaký je
člověk, jak žije, jak se začleňuje do
společnosti. A to je vlastně i jedním
z kréd našeho výboru.“
Jak už se při podobných akcích
stává tradicí, po sportovní části následovala část kulturní. Nejprve Ukrajinci
připomněli, že podle pravoslavného
kalendáře zrovna slaví příchod Nového roku, který přivítali několika
lidovými písněmi ze své domoviny.
Poté se představili se svou kulturní
vložkou zástupci německé menšiny
a po nich se rozezněly kytary a sálem
zazněly romské písně. Veselou tečku
za zdařilým večerem pak udělaly zastupitelky Kamila Nováková a Džamila Stehlíková, které předvedly taneční
vložku v rytmu čardáše.
(lm)

Oko nabízí lahůdky z Projektu 100
Projekt 100 také letos přináší divákům deset pozoruhodných děl české
i světové kinematografie. V chomutovském kině Oko už byla tato
přehlídka zahájena v pondělí českou
předpremiérou maďarského snímku
Revizoři. Další filmy budou následovat vždy ve čtvrtek v 19.30 hodin.

Rodiče musejí pomoci dětem s výběrem střední školy
Od ledna letošního roku platí
nový školský zákon, který přinesl
změny do přijímacího řízení na
střední školy. Proto jsme se zeptali předsedy Komise pro výchovu
a vzdělávání Pavla Markvarta, na co
by se žáci devátých tříd a jejich rodiče měli připravit.
Jaké změny zákon přináší?
„Nejdůležitější změnou je, že žáci
devátých tříd si v prvním kole přijímacího řízení mohou podat jen
jednu přihlášku na střední školu. To
znamená, že by měli dobře zvážit,
na kterou školu přihlášku podají.
Teoreticky mají možnost se přihlásit
ještě do druhého kola, ale není povinností škol druhé kolo vyhlásit. Žákům, kteří se v prvním kole na školu
nedostanou, tak hrozí, že budou mít
značně zúžený výběr a nakonec budou muset jít třeba na školu, o které
původně vůbec neuvažovali.“
Co byste doporučil rodičům a žákům při výběru nejvhodnější školy?
„Rodiče by sice měli respektovat
přání a sny svých dětí, ale pravdou
je, že děti mohou mít o budoucím
povolání zkreslené či romantické
představy. Proto jsou rady rodičů

ky a náměty. Vyznavači nekonformní
zábavy se na nejbližší vystoupení
souboru Pohoda mohou přijít podívat
3. února, kdy hlavním tématem klubu
bude 100. výročí narození Jana Wericha.
(sk)

tak důležité. Pokud je dítě alespoň
trochu nadané pro studium, ale ještě si není jisto, co by přesně chtělo
v budoucnu dělat, je nejlepším
výběrem určitě gymnázium. Absolventi gymnázií mají nejlepší šance
při přijímačkách na vysoké a vyšší
odborné školy a mají také nejnižší
míru absolventské nezaměstnanosti.
Pokud si je dítě jisto svou profesní
orientací, doporučuji odborné studium s maturitou. Dnes je totiž uplatnění absolventů bez maturity stále
těžší. Při výběru školy či učiliště by
se rodiče vždy měli zajímat o uplatnění absolventů na trhu práce. Jistě
by nechtěli, aby se jejich dítě ocitlo
hned po skončení studia v evidenci
nezaměstnaných. V úvahu je třeba
vzít i vzdálenost školy od domova.
Je samozřejmě výhodnější, když
dítě nemusí dojíždět - šetří se nejen
peníze, ale hlavně čas a snižuje se
i riziko, že se dítě někde na nádraží
zapojí do nějaké nezdravé party.“
Změny se prý týkají i žáků, kteří
se chystají na víceletá gymnázia. Co
jim nový zákon přináší?
„Hlavní změnou je, že tito žáci, především se jedná o sedmáky, mohou

absolvovat jen jedno kolo přijímacího
řízení. Do prvních ročníků víceletých gymnázií se totiž druhé kolo
přijímaček vůbec konat nesmí. Toto
opatření znamená, že pokud žák u
přijímaček neuspěje, nemá již jinou
šanci, než zůstat až do deváté třídy
na své základní škole. To bohužel
postihuje zvláště nadané děti, které
nemají velkou šanci se v posledních ročnících základních škol pří-

liš rozvíjet. Průzkum OECD přitom
prokázal, že poslední ročníky ZŠ
u nás jsou pro děti nejméně podnětné a přínosné. Rodiče by proto
měli vážit, na které škole má jejich
dítě největší šanci uspět, například
kolik tříd víceletého studia se škola chystá otevřít. Pokud budou mít
rodiče zájem, rád na jejich dotazy
zaslané do redakce odpovím buď
v novinách či dopisem.“
(red)

• 20. ledna Vera Drake - žena dvou
tváří (Velká Británie 2004)
• 27. ledna Moderní doba (USA
1936)
• 3. února Půlnoční kovboj (USA
1969)
• 10. února Taking Off (USA 1971)
• 17. února Metropolis (Německo
1927)
• 24. února Otec na služební cestě
(Jugoslávie 1985)
• 10. března Plechový bubínek
(SRN, Francie, Polsko 1979)
• 17. března Vojtěch, řečený sirotek (Československo 1989)
• 24. března Kdo se bojí Virginie
Woolfové? (USA 1966)
Zvýhodněné vstupné: pro členy
Filmového klubu 35 až 45 Kč (průkazku lze koupit v pokladně kina
Oko), permanentní přenosná vstupenka na všech deset představení
400 Kč (také lze koupit v pokladně
(sk)
kina Oko).

Anketa: Jak se vám líbil Silvestr na náměstí?
Město Chomutov zorganizovalo
oslavy Silvestra a Nového roku na náměstí 1. máje. Dopolední a odpolední
program ve velkoprostorovém stanu
byl věnován dětem, večerní a noční
pak dospělým. Akce vyvrcholila ohňostrojem. Jak se vám líbil Silvestr
na náměstí?
Petr Zálešák, městská policie:
„Hezky byl udělaný program pro děti
i tancování pro dospělé. Nádherný
byl ohňostroj, jen škoda, že řada lidí
neměla informace a přišla kvůli němu
až na půlnoc. Celkově si myslím, že
se Silvestr lidem líbil, určitě do té

doby, než jim před půlnocí puberťáci
začali házet pod nohy dělobuchy.“
Pavla Sailerová: „Na náměstí se
dopoledne líbilo hlavně naší Aničce.
Nadšeně tancovala a byla hrozně
spokojená. Já jsem se tam pak vrátila před půlnocí, ale musím říct, že
někteří lidé se chovají divně, agresivně.“
Miloš Zelenka, radní: „Nejsem
klasický slavící typ a možná proto
mě Silvestr na náměstí mile překvapil.
Bavili se mladí, staří, panovala tam
soudržnost. Mělo to prostě šmrnc
veselého Silvestra. Jen jedno bych si

přál změnit - ohňostroj k vítání nového roku není pro děti, ale pro dospělé.
Má být tedy o půlnoci, stejně jako by
o půlnoci měla být Půlnoční mše.“
Tereza Zemanovičová: „Oslavy se
opravdu povedly. Vzhledem k tomu,
že mi je 26 let, měla jsem obavy,
aby oslavy a hlavně diskotéka nebyly
vhodné tak akorát pro teenagery. Byla
jsem ale velice mile překvapena, pan
Radosta hrál skvěle, pouštěl muziku
80. let i nové hity, takže se všichni
výborně bavili a maximálně si to
užili. Jen mě trošku mrzelo, že vše
skončilo už v jednu hodinu.“
(sk)
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Nejrychlejší běžci přijeli z Českých Budějovic - první byl Jan Bláha, druhý Jan Kreisinger

Dárek města občanům i sousedům se osvědčil

Čtyři rekordy padly, ale absolutní odolal

(Dokončení ze str. 1)
Nemalá část z nich přitom využila místo vstupenky novinového
výstřižku. Lázně provozuje kromě
řady jiných sportovišť ve městě
Správa sportovních zařízení Chomutov, s. r. o. Její ředitelka Jitka
Fischerová označila tuto formu
dárku čtenářům za dobrý nápad.
„Alespoň některé lidi přiměl mezi
svátky vstát od stolu plného sladkostí a jiných pochoutek a jít si
zasportovat. Navíc lze předpokládat, že většina držitelů kuponu
nevyrazila do lázní sama, ale
že se k nim přidali další rodinní příslušníci či přátelé, kteří si
vstupné zaplatili, nebo děti. Každopádně nárůst byl oproti stejnému období předchozího roku
patrný,“ uvedla J. Fischerová. Od
poloviny do konce prosince roku
2003 lázně navštívilo 3 184 lidí,
vloni ve stejné době 2 179 platících návštěvníků a 2 349 těch,
kteří se rozhodli zužitkovat dárek
od města. Nárůst tak činí bezmála
čtrnáct set návštěvníků.
Stejně kladně hodnotí uvedená
čísla i starostka Chomutova Ivana
Řápková. „Věřím, že této možnosti
nevyužili jen Chomutováci, ale
i lidé z okolních obcí. Ostatně
naše sportovní i kulturní zařízení jsou pochopitelně k dispozici
i jim,“ řekla I. Řápková. „Snad někdo inspirován dárkem zavítal do
našich lázní poprvé a zalíbilo se

Sokol Chomutov uspořádal 29. ročník Zimního běhu Bezručovým údolím
na 10 kilometrů. Přídomek zimní však
tentokrát ztratil své opodstatnění.
Slunečné počasí s teplotou 11° Celsia
posunuly vyznění běhu spíš někam
k dubnu. Přes tyto ideální podmínky
a kvalitní konkurenci však absolutní
rekord tratě, který od roku 1994 drží
časem 0:29:26 ústecký Michal Kučera,
opět odolal. „Bohužel nynější špičkoví
čeští běžci jsou o třídu horší, než
bývali před dvaceti lety a o tři třídy
než je současná světová špička,“ uvedl
k dlouhověkosti rekordu trenér běžců
VTŽ Chomutov Zdeněk Brůžek.
O co nejlepší čas usilovalo v deseti
kategoriích úctyhodných 152 závodníků. Poprvé se na start postavil
33letý reprezentant Jan Bláha ze
Sokola České Budějovice (na snímku)
a desetikilometrovou trať zdolal nejrychleji. „Jsem rád, že jsem zvítězil
a slušně jsem se proběhl,“ řekl v cíli
při vydýchávání. K průběhu závodu
dodal: „Běžel jsem na čele a tak od
druhého kilometru jsem se začal odpoutávat od soupeřů. Ale lehce foukal
vítr, takže jsem je za sebou neslyšel.
Na otočce jsem viděl, že mám zhruba osmdesát metrů náskok.“ Druhého
Jana Kreisingera, taktéž z Českých
Budějovic, za sebou v cíli nechal o 27
sekund. Na svého soupeře Jan Bláha
prozradil: „My spolu trénujeme. Honza odtud pochází, má tady dědečka.
Proto jsme mohli přijet už včera, což
bylo dobré. Přijet v den závodu, to by
se podepsalo na výkonu.“
Výborně připravena byla i většina
ostatních účastníků. Ve třech kategoriích dokonce padl rekord. Pokořiteli
se stali Mirka Petronjuková z Prahy
mezi dorostenkami, Ivana Sekyrová
ze Sokolova mezi ženami do 34 let,
Jana Bauckmanová z Krupky mezi

ženami do 49 let a jablonecký Vítězslav Jantsch mezi 70letými a staršími
muži. Z domácích běžců podal zřejmě
nejhodnotnější výkon samotný trenér
VTŽ Zdeněk Brůžek, pátý v kategorii
mužů do 59 let. S časem 0:37:03 však
příliš spokojený nebyl. „V závěru jsem
měl nějaké problémy, tak jsem trochu
ztratil,“ komentoval svůj výsledek.
Držitel absolutního rekordu Michal
Kučera skončil v hlavní kategorii třetí.
Výsledky nejlepších - hlavní kategorie muži do 39 let: 1. Bláha (Sokol
Č. Budějovice) 0:30:49; 2. Kreisinger

(SK Č. Budějovice) 0:31:16; 3. Kučera
(USK VŠEM Ústí n. L.) 0:31:32; dorostenky: 1. Petronjuková (AC Kovošrot
Praha) 0:37:09; dorostenci: 1. Lokšan
(USK VŠEM Ústí n. L.) 0:34:29; ženy do
34 let: 1. Sekyrová (AK Sokolov) 0:36:
04; ženy do 49 let: 1. Bauckmanová (TJ
Krupka) 0:36:12; ženy 50 let a výše:
1. Mágrová (Lokomotiva Chomutov)
1:02:22; muži do 49 let: 1. Dubravčík
(AC Slovan Mar. Lázně) 0:32:52; muži
do 59 let: 1. Matěcha (Hvězda Trnovany) 0:34:58; muži do 69 let: 1. Řezáč
(Chemopetrol Litvínov) 0:37:44; muži
70 let a výše: 1. Jantsch (Liaz Jablonec
n. N.) 0:44:23.
(text a foto: sk)

mu tam natolik, že se tam bude
vracet. A je úplně jedno, jestli
bydlí v Chomutově, v Jirkově nebo
v některé ze sousedních vesnic.“
Závěrem chomutovská starostka
přislíbila, že podobných rozšířených čísel Chomutovských novin,
která budou zdarma distribuována i k sousedům, bude několik do
roka a každé by mělo obsahovat
podobný dárek. Jaký bude ten
příští, ale pochopitelně prozradit
(lm)
nechtěla.
• Správa sportovních zařízení
Chomutov zve na pravidelné cvičení seniorů, které probíhá v městské
hale vždy v pondělí a středu od 10
do 11 hodin. Cílem cvičení je optimální protažení a posílení svalů,
postupné rozvíjení kloubní pohyblivosti, získávání zpětné pružnosti
těla a udržení tělesné kondice.
• Squash a fitness centrum
v Cihlářské ul. zve na squashový
turnaj pro amatérské hráče a hráčky. Akce proběhne v pátek 28. ledna
od 18 hodin na čtyřech kurtech.
• Klub českých turistů při
VTŽ Chomutov zve členy i další
milovníky turistiky na výroční
členskou schůzi, která se koná
v sobotu 29. ledna od 8 hodin ve
velkém sále Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Palackého ulice.

Pestrý a zdravý program na dobu jarních prázdnin nabízí dětem a jejich rodičům Správa sportovních zařízení Chomutov. V týdnu od 28. února
do 4. března pořádá další Miniškolu sportu, jejímž cílem je uvést děti do
základů řady sportů a her a také se jim postarat o smysluplné využití volného času. Ve sportovní hale, na zimním stadionu a v městských lázních
si děti pod vedením trenérů a školených instruktorů vyzkoušejí volejbal,
basketbal, házenou, sálový fotbal, aerobik a různé soutěže, jako například
opičí dráhu, dále bruslení, základy ledního hokeje, plavání a skoky do vody.
Bližší informace lze získat na telefonním čísle 736 481 075 nebo v recepci
(sk)
sportovní haly (474 651 126), kde jsou k dispozici i přihlášky.

Profesionály v dresu FK Chomutov vystřídali amatéři

O úspěšnosti kuželkářského turnaje, který uspořádal Výbor pro národnostní menšiny při MěÚ Chomutov, nerozhodovala ani tak výkonnost aktérů,
ale verva, s níž se do klání zapojili. A to včetně těch nejmenších, kteří se
mezi koulemi bavili náramně. Více o akci na předchozí straně. (foto: lm)

Výsledky mladých hokejistů KLH
Junioři: Most - KLH Chomutov
4:4 (3:0, 1:1, 0:3). Branky KLH:
Hauner 2, Klír, Kohoutek. KLH
Chomutov - Hradec Králové 3:6
(1:2, 0:2, 2:2). Branky KLH: Luka,
Fanta, Mezera.
Dorostenci: Varnsdorf - KLH Chomutov 2:13 (0:4, 2:5, 0:4). Branky
KLH: Žižka 2, Bureš 2, Srbecký 2,
Szakal 2, Kůs 2, Fokt, Žilík, Falc.
9. třída: KLH Chomutov - Ústí n. L.
6:1 (2:1, 1:0, 3:0). Branky KLH: Kaplan 3, Nguyen, Švamberg, Mašek.
8. třída: KLH Chomutov - Ústí
n. L. 3:5 (2:1, 0:3, 1:1). Branky KLH:
Zajak, Partl, Svoboda.
7. třída: Ústí n. L. - KLH Chomutov 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Branky KLH:
Žižka 2, Taraška.
6. třída: Ústí n. L. - KLH Chomutov 7:3 (4:1, 2:1, 1:1). Branky KLH:
Krupa, Chrpa, Hossner.
5. třída: KLH Chomutov - Karlovy
Vary 4:7 (1:4, 0:2, 3:1). Branky KLH:
Chrpa, Lehnert, Huňady, Hána.
4. třída: KLH Chomutov - Karlovy
Vary 5:5 (1:1, 2:1, 2:3). Branky KLH:
N. Hlava 3, Hejcman 2.
3. třída: Most - KLH Chomutov A
2:6 (0:2, 1:1, 1:2, 0:1). Branky KLH:
Merhaut 3, Opava 2, Kordina. KLH
Chomutov B - Litvínov 4:7 (2:1, 2:1,
0:3, 0:2). Branky KLH: Kosek, Unzeitig, Trávníček, Richtr.

2. třída: Most - KLH Chomutov A
3:5 (1:2, 1:2, 0:1, 1:0). Branky KLH:
Klepl 2, Richtr, Rindoš, Adámek. KLH
Chomutov B - Litvínov 2:10 (0:3, 1:3,
0:3, 1:1). Branky KLH: Urban, Kšíkal.

Do jarních odvet v České fotbalové lize vstoupí jiný FK Chomutov,
než ten, který na podzim v tabulce
obsadil 7. místo. Radikálně se totiž
změnil způsob fungování klubu,
kádr mužstva a následně i cíle
v soutěži. „Dosud jsme fungovali na
profesionální bázi, i když hráči nedostávali velké výplaty. Peněz ale bylo
míň a míň, takže jsme teď v zimní
přestávce byli nuceni přejít na amatérský způsob,“ uvedl manažer klubu
Jiří Záruba.
Důsledkem změn je skutečnost, že
v týmu dospělých nezůstal kámen na
kameni. Hráči, kteří byli na hostování,
se vrátili do svých klubů a další, kteří
mají ambice se fotbalem živit, jednají o hostování či přestupu. V Chomutově tak zůstávají nebo sem byli
z hostování v okolních klubech staženi brankáři Radek Zaťko, Jaroslav
Poloprutský, Přemysl Číž, obránci
Tomáš Halbiger, Pavel Heier, Tomáš
Klier, Jiří Kubálek, Vojtěch Kubík, Karel Nádeník, záložníci Jan Eiselt, Roman Harvatovič, Jiří Hořínek, Lukáš
Hrubý, Miroslav Kvítek, Ondřej Mikeš,
Jan Sedlák a útočník Jan Kadlec, tedy
v drtivé většině odchovanci klubu.
„Ti, kteří zaměstnání ještě nemají,
si ho musejí najít, trénovat se bude

Paradoxně k nejzkušenějším hráčům týmu bude patřit Vojtěch Kubík (vpravo).
(foto: sk)
odpoledne,“ oznámil Jiří Záruba. Jak
dodal, situace Chomutova není zdaleka výjimečná. „Aby byli ve druhé
a někde i ve třetí lize profesionálové,
na to nebudou peníze. Abychom hráčům dlužili peníze a chlácholili je, že
je to v pohodě, a já se pak schovával
někde za barákem, to jim to radši
řeknu na rovinu. U nás v soutěži to
tak stejně dopadne všude.“
Trenérské taktovky nově zformovaného amatérského týmu se chopil Vác-

Chomutovští cyklisté hlásí přestup pod Exe Jeans Spider
Cyklisté Floratexu Chomutov se
na konci roku rozloučili se svým
tradičním názvem a od 1. ledna jsou
přeregistrovaní pod nově vzniklým
klubem Exe Jeans Spider Chomutov.
Tam bude skupina silničních cyklistů
společně působit se skupinou bikerů.
„Finanční potíže bývalého sponzora,“
uvedl důvod změny Karel Vrabec,
manažer silniční skupiny a současně
závodník. Podle jeho vyjádření nebude dosavadní úspěšná sportovní
činnost cyklistů nijak omezena. „Dál
se budeme účastnit těch samých soutěží. Také si ponecháme organizaci
Mistrovství Severočeské amatérské
ligy v časovce jednotlivců v Kadani
i pohárový závod SAL v Nepomyšli
u Podbořan. Navíc usilujeme o svěření pořádání už zavedeného Krušnohorského MTbike marathonu České
spořitelny.“
Exe Jeans Spider má na co navazovat. Floratex léta patřil k nejlepším
klubům v severních Čechách, loni

Petr Hennlich v cíli.

(foto: archiv)

v Severočeské amatérské lize obsadil
2. místo v týmové soutěži, řadu úspěchů si připsali i jednotlivci. Co ovšem
Karla Vrabce hodně trápí, je nedostatek mladých závodníků: „Máme jen
dva mladíky, jednoho v kategorii
do devatenácti let a jednoho kadeta.
Jednal jsem s dalšími adepty i jejich
rodiči, ale zjistil jsem, že jejich hlavním zájmem bylo dostat od klubu
zdarma závodní kolo. Také málokdo
z mladých má pro silniční cyklistiku
předpoklady, odrazuje je i pravidelné
trénování a závodění.“
Chomutovským cyklistům loni významnou částkou přispělo na činnost
i město v rámci podporování občanských aktivit.
(sk)

Nejvýznamnější úspěchy v roce 2004:
• 2. místo v soutěži družstev Severočeské amatérské ligy AS Trans Cup
v konkurenci 27 klubů • všechna tři medailová místa v SAL v kategorii C
• Petr Hennlich • v SAL vítěz kategorie C • obhajoba titulu na mistrovství
republiky kategorie M40 extraligy v časovce jednotlivců

lav Budka, na podzim hrající asistent
trenéra Miroslava Pavlova. Celá příprava proběhne v domácích podmínkách,
konkrétně na škváře v Mostecké ulici,
na umělém povrchu v Cihlářské ulici
a při výbězích do okolí Kamencového
jezera. Herní stránku přípravy obstará
turnaj na umělé trávě v Mostě. První
prověrku už má Chomutov za sebou,
Mostu B podlehl 1:3. „Mužstvo mě
mile překvapilo. Přestože to většinou
jsou hráči, kteří ještě nedávno působili v krajském přeboru, sehráli jsme
se soupeřem vyrovnanou partii. A to
za Most nastoupili Boček, Doksanský
a další hráči z kádru áčka,“ zdůraznil vedoucí mužstva a sekretář klubu
František Kroupa.
Vedení klubu věří, že i za skromných podmínek může mužstvo v ČFL
obstát. „Fotbalovost musíme nahradit
bojovností,“ naznačil Jiří Záruba cestu. Na téma cílů pro jarní polovinu
soutěže konstatoval: „ Záchrana, nic
jiného.“
(sk)
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