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DIVADLO
VRBICE. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na Zahradní
• 20. 2. BABICE VRBICE
od 15 hodin.
FLINTOVÁ. Abonentní představení komedie. Městské diva• 24. 2. ÚŽASNÁ SLEČNA FLINTOVÁ
dlo od 19 hodin.
KONCERTY
ŽĎORP. Kulisárna u divadla od 19 hodin.
• 17. 2. MŇÁGA A ŽĎORP
• 18. 2. NEPŘÁTELÉ RYTMU. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
MAKOVEC. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 19. 2. MAKOVEC
NEZMAŘI Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
• 22. 2. NEZMAŘI.
MARACAS. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 25. 2. MARACAS
SEMTEX. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 26. 2. SEMTEX
ZIMA Dan Kubica + Mirek Váňa, Album a Petr Buchtele, Pepa
• 26. 2. FOLKOVÁ ZIMA.
Štross, Stráníci a Míra Ošanec. Velký sál SKKS na Palackého ulici od 16 hodin.
VÝSTAVY
• JITKA KŮSOVÁ - KRESBY
KRESBY. Výstava potrvá do 28. 2. ve foyer kina Oka.
OBRAZY. Galerie Lurago v SKKS na Palackého ulici, výstava potrvá
• JIŘÍ MOCEK - OBRAZY
do 5. 3.
• ROMAN KŘELINA - HLUBOTISKY
HLUBOTISKY. Výstava potrvá do 26. 3. v galerii Na schodech v
SKKS na Palackého ulici.
• JIŘÍ PTÁČEK - OBRAZY, JIŘÍ PTÁČEK - SOCHY
SOCHY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do
12. 3.
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
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 25. 2. VESELÁ PÍŠŤALKA
PÍŠŤALKA. Soutěž pro děti, které hrají na sopránovou zobcovou
flétnu. Přihlášky do 23. února. DDM od 15 hodin.
CUP Soutěž pro veřejnost. DDM od 9 hodin.
• 28. 2. PUZZLE CUP.
• 2. 3. TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Soutěž pro děti, herní plán, figurky a kostku
s sebou. DDM od 9 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
16. 2. KAMEŇÁK - komedie ČR.
17. - 18. 2. WIMBLEDON - romantická komedie USA.
19. 2. SNOWBOARĎÁCI - komedie ČR.
20. 2. U NÁS NA FARMĚ - animovaný rodinný film. Od 17.00 hodin.
21. - 22. 2. NA DOTEK - drama USA.
23. - 24. 2. SAMETOVÍ VRAZI - kriminální psychologický film ČR.
25. - 26. 2. KDYŽ SE SETMÍ - kriminální film USA.
27. - 28. 2. DANNYHO PARŤÁCI 2 - krimi/thriller USA.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
16. 2. WIMBLEDON - romantická komedie USA.
17. 2. PROJEKT 100: METROPOLIS - sci-fi Německo. Od 19.30 hodin.
18. 2. SNOWBOARĎÁCI - komedie ČR.
19. - 20. 2. NA DOTEK - drama USA.
21. - 22. 2. SAMETOVÍ VRAZI - kriminální psychologický film ČR.
23. 2. TROJA - historické drama USA. Od 17.00 hodin.
24. 2. PROJEKT 100: OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ - film Jugoslávie. Od 19.30 hodin.
25. - 26. 2. DANNYHO PARŤÁCI 2 - krimi/thriller USA.
27. - 28. 2. KDYŽ SE SETMÍ - kriminální film USA.

V domově důchodců vyrábějí z hlíny náměstí
Když už se senioři z Městského
ústavu sociálních služeb na Písečné
málokdy dostanou do středu města,
rozhodli se, že náměstí 1. máje budou mít přímo v domově důchodců.
Tím, že vyrobí jeho reliéf z vypalované keramické hlíny, symbolicky
přispějí k oslavám čtyřstého výročí
vykoupení města z poddanství.
„Přemýšleli jsme, jak bychom se na
oslavách mohli podílet. A protože
je zima, rozhodli jsme se pro keramiku, s tím, že se aspoň ohřejeme
u pece,“ řekla ergoterapeutka Anička
Nekolová. „ Ale připravujeme i další
akce, jako třeba vědomostní soutěž
Znáte své město? nebo olympiádu
ve sportovní hale,“ upozornila.
Inspirací pro tvorbu reliéfu byla
důchodcům předvánoční prohlídka
Chomutova a Jirkova, kterou absolvovali bezbariérovým autobusem.
K ruce si coby předlohu vzali oficiální kalendář města s velkými
fotografiemi, dále si připravili dva
druhy keramické hlíny, váleček,
nůžky, nožík, pletací jehlice na
rytí čar a pustili se do práce. Momentálně už mají hotových pět
měšťanských domů a Trojiční sloup,
všechny vypálené v peci a přelakované. Výtvarnicemi jsou ženy, muži

Folklorní krojový ples
V Kulturním domě na Zahradní
se v sobotu 26. února od 19 hodin
uskuteční první folklorní krojový
ples v historii města. K poslechu
i k tanci hrají lidové muziky folklorních souborů Krušnohor Chomutov a Dyleň Karlovy Vary a dechový
orchestr Milana Baranijaka z Kadaně. O pestrý kulturní program se
svým vystoupením postarají oba
jmenované folklorní soubory. Součástí akce bude i bohatá tombola.
Vstupné je 100 korun, vstupenky
lze zakoupit v předprodeji Kulturního domu na Zahradní.
(sk)

Maškary prováděly v ulicích města vylomeniny
Jednu tvář černou od sazí a druhou rudou od rtěnky mohli mít
obyvatelé města, kteří se připletli
do cesty rozvernému masopustnímu průvodu. Maškary a muzikanti
ale prováděli i jiné vylomeniny
- čert plival oheň, slamáci váleli
ženy a dívky a všichni společně
povykovali a zpívali masopustní
písně. Jejich řádění „požehnal“
u muzea na Palackého ulici místostarosta
Chomutova
Rudolf
Kozák a pak se zhruba pětatřicetihlavý průvod, v němž mimo již
zmíněných nechyběli majestátní
král, invalidní myška na vozíku,
kejklíři na chůdách, zlaťák, nahá
žena, kočka, klaun, komtesy na koních, přerostlý školák, divoženka,
klaun a podobně, vydal na cestu
po městě. Zakončil ji v zooparku,
kde masopust uzavřela staročeská
veselice u vína, piva a guláše. Na
snímku průvod procházející náměstím 1. máje vede Marek Drapák
na chůdách.
(text a foto: sk)

Znalosti o Evropě si žáci
rozšířili formou soutěže
Celé první pololetí probíhala na
Zvláštní škole v ulici 17. listopadu
poznávací soutěž pro žáky 6. - 9.
tříd s názvem Společná Evropa.
Hlavním cílem bylo rozšířit znalosti žáků o státech EU.
„Soutěž probíhala ve čtyřech
kolech, ve kterých se soutěžící
museli vypořádat se čtyřiceti úkoly. Poznávali hlavní města a vlajky
jednotlivých států unie, významné
osobnosti z řad politiků, vědců,
sportovců a umělců. V závěrečném
kole pak pracovali se slepou mapou
Evropy,“ představila projekt jeho
autorka, učitelka Alena Hejnová.
Soutěž byla uzavřena vyhlášením
výsledků. V konkurenci osmi tříčlenných týmů prokázalo největší
znalosti družstvo 6. B, další dvě
místa obsadily trojice 8. B a 6. A.
„Přínosem soutěže byl především
zvýšený zájem dětí o získávání
informací z internetu. Akce zaujala
i rodiče a kolegy pedagogy,“ infor(sk)
movala Alena Hejnová.
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Důchodkyním při práci pomáhají ergoterapeutky Martina Kalužná (vlevo)
a Anička Nekolová.
(foto: sk)
prý „mají jiné zájmy a do práce jim
většinou jen kecají“. „Nejtěžší je tu
hlínu vůbec rozválet, na to si radši
zavoláme mužský. Také máme od
toho špinavé ruce a kousíčky hlíny
za nehty,“ naoko si posteskla Marie
Hornová, jedna z vůdčích osobností

keramického kroužku. Spolu s kolegyněmi plánuje vyrobit ještě další
domy, radnici, kostel a divadlo. Až
bude reliéf hotov, pověsí ho na nějaké čestné místo na chodbě domova
a určitě se s ním pochlubí vedení
města.
(sk)

Vybuduje si město k výročí
novou zasedací místnost?

V plánu investic na tento rok je mimo jiné i rekonstrukce zasedací místnosti
v budově historické radnice na náměstí 1. máje. Město Chomutov žádá na tuto
rekonstrukci dotaci, ale i tak bude muset ze svého rozpočtu zaplatit několik
milionů. Někdo by se mohl ptát, zda nejde o plýtvání finančními prostředky. Vždyť pro účely zasedání Městského zastupitelstva slouží velká zasedací
místnost v radniční budově ve Zborovské ulici. Zamýšlená rekonstrukce zasedací místnosti v budově historické radnice má ale své důvody. Především by
přenesla naše zastupitele konečně do 21. století díky modernímu technickému
vybavení, které je dnes běžné i v mnohem menších městech. Důležité také je,
že součástí rekonstrukce by měl být i výtah, který umožní invalidům a lidem
se sníženou pohyblivostí dostávat se do prvního patra naší radnice, což až
dosud není možné. Zcela jistě by se novou zasedací místností zhodnotila
i historická budova radnice - nebyla by již jen sídlem úředníků, ale také důstojným místem jednání nejvyššího orgánu města, jak tomu ostatně v minulosti
vždy bývávalo. Naše město si letos připomíná 400 let své svobodné existence,
a tak si myslím, že zbudování nového jednacího sálu pro jeho zastupitele je
i důstojnou připomínkou tohoto výročí. Snad se v nové zasedací místnosti více
zalíbí i svobodnému duchu a odvážné politice ve prospěch celého města. Snad
víc než v dnešní zasedačce ve Zborovské ulici, kde se duch svobody stále ještě
potýká s duchem velkého Klementa.
(pama)

Počasí pokusu o rekord nepřálo
Překonat rekord v počtu saní
tažených koňským spřežením se
Jezdeckému klubu při PZOO v Chomutově letos nepodařilo. Na vině
bylo počasí. Sněhu, a ještě v nepříliš dobré kvalitě, bylo minimum.
„Do poslední chvíle jsem váhal,
jestli se do toho pustit, tahat sáně
po hlíně a trávě by totiž koňům
uškodilo,“ vysvětlil vedoucí stáje a
iniciátor akce Roman Pislcejk. Nakonec se akce uskutečnila, ovšem bez
vyhlídky na překonání rekordu. Pořadatelé nechali zapojit osm saní

a koně Komtesa s Cézarem s nimi
a jejich posádkami výběh vedle
jízdárny obkroužili.
„Když ještě letos napadne sníh,
akci zopakujeme. Nebo bychom
ji mohli uspořádat trochu výš,
kde sníh je, třeba okolo Blatna,“
uvedl Roman Pislcejk. Jak dodal,
v budoucnu by se chomutovský
klub chtěl ucházet o zápis do
Guinnessovy knihy rekordů. Podle
neoficiálních informací by k tomu
zopakování loňského výkonu, tedy
27 saní, mělo stačit.
(sk)

Do veřejného života v Chomutově mají co mluvit i školáci
Městský parlament dětí a mládeže v Chomutově navázal kontakt
s radnicí. Osm jeho představitelů
se sešlo se starostkou Ivanou Řápkovou, které přednesli řadu dotazů
a také předložili několik podnětů
ke zlepšení života obyvatel města,
a to nejen mladých.
Dětské
parlamenty
fungují
v mnoha městech republiky a také
na úrovni krajů. Vše zastřešuje
Národní parlament dětí a mládeže ČR. Hlavním smyslem činnosti
této organizace je umožnit dětem
a mládeži od 12 do 20 let prostřednictvím návrhů, doporučení, připomínek a podnětů kultivovanou formou spolurozhodovat o otázkách,
které se týkají jejich zájmů, práv
a povinností. V Chomutově vznikl
parlament na podzim loňského
roku a v současné době v něm
pracuje devět žáků a studentů čtyř
škol. Pravidelně jednou měsíčně se
scházejí v Domě dětí a mládeže
v Jiráskově ulici, kde jim pro práci
byly vytvořeny podmínky. Návštěva radnice byla jejich první akcí

tohoto typu. „Dali jsme si za cíl
zajímat se o problémy naší věkové
skupiny. Zjišťujeme, co se našim

vrstevníkům líbí a nelíbí, co se dá
zlepšit,“ řekla Diana Reicheltová,
žákyně 9. třídy ZŠ v ulici Akade-

mika Heyrovského. Jak doplnil
student Integrované střední školy
energetické Chomutov Petr Matlocha, za starostkou Řápkovou přišli
s náměty vlastními i těmi, které
vzešly z anket na jednotlivých školách. Nejvyšší představitelka města
odpovídala na dotazy ohledně dalšího rozvoje cyklistických stezek,
údržby Bezručova údolí, úrovně
veřejných WC, stavu „armáďáku“
v Jiráskově ulici, budoucí podoby
Žižkova náměstí, plánů na stavbu
nového zimního stadionu, rekonstrukce městských lázní a podobně. Kde jí to povaha problému
dovolila, slíbila starostka pomoc
nebo navrhla konkrétní kroky
k nápravě. Zhruba hodinové sezení
se v závěru změnilo v nezávazný
rozhovor o životě ve městě a životě vůbec. „Jsme moc rádi, že si
na nás paní starostka udělala čas.
Doufáme, že se naše podněty vyřeší a že se budeme scházet dál,“
dodala na závěr Kateřina Kolpaská,
studentka Střední zdravotnické
školy Chomutov.
(text a foto: sk)

SPORT
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Vrbenský a jeho spoluhráči obhájili vítězství Sourozenci Baumrtovi ověnčeni medailemi
Slavnostním vyhlášením výsledků vyvrcholil v Městském divadle
v Chomutově jubilejní desátý ročník ankety Nejúspěšnější sportovec
Chomutovska, tentokrát za rok
2004. Potřetí (předtím za rok 2003
a 2001) se z tohoto titulu radoval
softbalista Lubomír Vrbenský. Také
jeho spoluhráčům z SC Beavers VS
Chomutov se podařila obhajoba,
stali se nejúspěšnějším kolektivem.
O pořadí v anketě, kterou pořádá
Deník Chomutovska ve spolupráci
s Chomutovskou sportovní unií
ČSTV a Městem Chomutov, svým
hlasováním rozhodlo pět hodnotitelských subjektů - veřejnost,
sportovní
novináři,
předsedové
tělovýchovných jednot a klubů,
funkcionáři Chomutovské sportovní
unie a představitelé měst. Jejich
hlasy daly dohromady relativně
spravedlivý žebříček bez výrazného překvapení. Softbalista Lubomír
Vrbenský patří na svém postu
dlouhodobě k absolutní světové
špičce, s reprezentací se účastní
MS a ME, s chomutovským klubem
loni získal opět titul v lize i další
druhé místo v PMEZ. Vítězství v anketě komentoval lakonicky: „Každý
úspěch potěší.“ Národní házenkářka
Jaroslava Čihařová skončila zaslouženě druhá, přestože se na hřiště
vrátila po roční pauze způsobené
těhotenstvím a narozením dcery.
Nováčky ve vyhlašované špičce jsou
dva klášterečtí sportovci, mistr ČR
i Evropy v autokrosu Roman Keřka a mistryně ČR, reprezentantka
v jízdě na saních Markéta Jeriová. Do
elitní desítky se vešli tři hokejisté
KLH Chomutov, pátý David Hájek, devátý Michal Jeslínek (nyní Litvínov
a Jihlava) a desátý Kamil Koláček.

Pohár za vítězství předala Luboši Vrbenskému starostka Ivana Řápková.
Vpravo předseda krajského sdružení ČSTV Zdeněk Kubec.
(foto: sk)
Tradiční obsazení měla medailová trojka nejúspěšnějších kolektivů,
letos v pořadí softbalisté Beavers,
hokejisté KLH a národní házenkářky SK NH. Mládežnické kategorie vyhráli volejbaloví kadeti VK Ervěnice
a stejně jako loni kanoistka SC VS
Chomutov Marcela Krauzová. Druhý
skončil plavec Jakub Havlík, který
medailové příčky ankety obsazuje
již šest let! Mezi handicapovanými sportovci navázal na vítězství
z let 2000 a 2001 Jiří Šmíd z TJ DNT
Kadaň. Zhruba osmdesátiminutový
program byl prokládán kulturními
a sportovně-kulturními vystoupeními. Divákům se například představila popová čtveřice SuperStars, ta-

O medaile a potlesk zaplněného hlediště sportovní haly usilovaly na své
olympiádě děti z mateřských škol v Chomutově. Přestože pořadí bylo po
osmi disciplínách určeno, vítězem byli všichni, kteří si zasportovali. „Viděli
jsme slzičky i radost a možná se nám tu předvedli i budoucí vrcholoví
sportovci,“ hodnotila ředitelka spolupořádající Správy sportovních zařízení
Chomutov Jitka Fischerová. Na snímku na stupních vítězů medailisté, zleva
druhá Pohádka z Kundratické ulice, vítězný Duhový svět z Prokopovy ulice
a bronzová Zahrádka z Dřínovské ulice.
(text a foto: sk)

nečníci z Beethoven D.C. a zpěvačka
Simona.
(sk)

V bazénu v Litoměřicích bojovaly
žákovské kategorie o Litoměřický
kalich, který získá družstvo součtem
nejlepších časů ve vypsaných disciplínách. Chomutovským plavcům
se podařilo vybojovat třetí místo za
Teplicemi a Plzní.
Nejvíce medailí si pověsili na
krk sourozenci Baumrtovi. Simona
Baumrtová (roč. 91) získala dvakrát zlato za 100 m Z a 50 m Z,
dvakrát stříbro za 100 m PZ a 200
m VZ a na 100 m M obsadila třetí příčku. Její o čtyři roky mladší
bratr Ondřej vystoupil pokaždé na
stupně vítězů, a to na 200 m VZ
a 50 m Z pro zlato, na 100 m Z pro
stříbro a dvakrát pro bronz na 100
m VZ a 100 m M. Ze starších žáků
vyplaval třetí místo Alexandr Lajtner.
V kategorii ročníků 93 a 94 v závodě na 100 m PZ nenašel přemožitele Ondřej Trousil, dále byl dvakrát čtvrtý, jednou pátý a sedmý.
Pouze jednu soupeřku před sebe
pustila Alice Lencová na 100 m P
a 200 m P a ke dvěma stříbrům
přidala bronz na 100 m PZ. Jakub
Matušík na kraulové dvoustovce
v těžké konkurenci dohmátl druhý.
Žáci ročníku 95 a mladší přispěli

Výsledky mladých hokejistů KLH
Junioři: Rokycany - KLH CV 1:4
(0:2, 1:0, 0:2). Branky: Lomička, Luka,
Chvátal, Pražák. Kobra Praha - KLH
CV 3:3 (0:0, 1:3, 2:0). Branky: Fanta,
Vaněk, Chvátal. KLH CV - Velké Popovice 3:4 (0:1, 2:2, 1:1). Branky: Fanta,
Luka, Řepík. Sokolov - KLH CV 3:3
(1:0, 2:2, 0:1). Branky: Fanta 2, Chvátal.
Dorostenci: Klášterec n. O. - KLH CV
2:9 (1:4, 1:2, 0:3). Branky: Bečvář 2, Moucha 2, Kotek, Španěl, Szakal, Nguyen,
Žilík. Teplice - KLH CV 4:6 (1:2, 0:4,
3:0). Branky: Bečvář 2, Žilík 2, Kaplan,
Nguyen. Bílina - KLH CV 1:4 (0:2, 0:1,
1:1). Branky: Falc, Žilík, Krupka, Srbecký.
9. třída: KLH CV - Mladá Boleslav
6:4 (1:0, 1:1, 4:3). Branky: Moucha 3,
Kůs 2, Chlouba.
8. třída: KLH CV - Mladá Boleslav
1:13 (0:1, 1:7, 0:5). Branka: Morava.
7. třída: Hvězda Praha - KLH CV
5:5 (1:2, 3:2, 1:1). Branky: Zeman 2,
M. Ašenbrener, Partl, Taraška. Mladá
Boleslav - KLH CV 6:4 (3:0, 1:2, 2:2).
Branky: Zeman, Dlouhý, Káš, Holý.
6. třída: Hvězda Praha - KLH CV 1:3
(0:0, 0:1, 1:2). Branky: Krotký, Mazánek,
Brand. Mladá Boleslav - KLH CV 5:2
(4:1, 1:1, 0:0). Branky: Kunc, Krotký.
5. třída: Most - KLH CV 3:6 (1:2,
1:2, 1:2). Branky: Hána 3, Marschalek,
Hejcman, Neuman. KLH CV - Sokolov
0:4 (0:2, 0:2, 0:0). KLH CV - Klášterec
n. O. 3:4 (1:2, 0:2, 2:0). Branky: Marschalek 2, Kämpf.
4. třída: Most - KLH CV 8:2 (5:0,
0:1, 3:1). Branky: Novotný, Hanzal.
KLH CV - Sokolov 6:2 (3:2, 0:0, 3:0).
Branky: Loukota 3, Kämpf, Hanzal, Zicho. KLH CV - Klášterec n. O. 5:2 (0:1,
4:0, 1:1). Branky: Hanzal 2, N. Hlava,
Novotný, Hošic.
3. třída: KLH CV A - KLH CV B
5:3 (1:0, 2:0, 1:1, 1:2). Branky: Ringler
3, Žemba 2 - Veselý, Mešek, Unzeitig.
Karlovy Vary - KLH CV A 15:7 (4:0,

3:2, 4:3, 4:2). Branky: Pokorný 2, Merhaut 2, Václavíček, Vogl, Vyvážil. KLH
CV B - Most 0:10 (0:0, 0:4, 0:4, 0:2).
2. třída: Karlovy Vary - KLH CV A
1:5 (0:1, 1:2, 0:2, 0:0). Branky: Krajník
2, Richtr, Klepl, Rindoš. KLH CV B Most 2:20 (1:2, 0:5, 1:7, 0:6). Branky:
Kšíkal, Starý.

Bohumil Kubát se svou medailí dnes a těsně po olympiádě.
byli shromážděni zaměstnanci poldovky a manesmanky,“ vzpomenul na
přivítání spolupracovníky z podniků,
ve kterých tehdy působil jako slévač.
„Opravdu jsme tenkrát pracovali, až
později jako reprezentant jsem měl

úlevu od ČSTV, že jsem mohl dělat
jen čtyři hodiny a zbývající čtyři
jsem trénoval. A to jsem slýchal - vy
se máte, dostáváte peníze. Dostávali
jsme houby. Za třetí místo na olympiádě nám dali tři tisíce!“

Házenkářům začalo jaro
Druhá házenkářská liga vstoupila
do jarních odvet. Chomutov se představil na hřišti souseda v tabulce.
Sokol Bělá p. Bezdězem - HK
Chomutov 26:25 (15:10). Úspěšnost
domácích v koncovce a nedisciplinovanost hostů měly za následek poločasový pětibrankový rozdíl ve skóre.
Domluva v kabině hosty vyburcovala
ke zlepšení a v 51. minutě bylo vyrovnáno na 20:20. V dramatickém závěru
byli házenkáři Bělé šťastnější.
Po uzávěrce vydání hostili chomutovští házenkáři Jiskru Mimoň. Jejich
další program: sobota 19. 2. od 19.30
hod. venku TJ JM Chodov Praha, sobota 26. 2. od 17.00 hod. doma HC Dukla
Praha SCM,
SCM neděle 6. 3. od 17.00 hod.
venku TJ ELP Jablonec n. N., sobota
12. 3. od 16.00 hod. doma HK Slavia
Praha, sobota 19. 3. od 17.00 hod.
Praha
venku TJ Jiskra Zruč n. S., neděle 3. 4.
od 14.00 hod. doma TJ Sparta Kutná
Hora, sobota 9. 4. od 18.00 hod. venku
Hora
TJ Sokol ŽBS Železný Brod, neděle 17.
4. od 17.30 hod. venku Slávia Hradec
Králové, sobota 23. 4. od 16.00 hod.
doma CS CARGO HBC Jičín
Jičín.
(sk)

V Revoluční ulici se nachází nové sportovní centrum, které jako jediné
v Chomutově nabízí hodiny spinningu. Tuto progresivní metodu upevňování zdraví blíže představila majitelka studia a současně instruktorka
spinningu Michaela Novotná.
Co je to vlastně spinning?
„Je to forma aerobní činnosti, při které se za asistence vyškoleného instruktora simuluje jízda na kole za doprovodu hudby. Je to jeden
z nejlepších způsobů, jak si zvýšit fyzickou kondici a vytrvalost, ale hlavně spálit nadbytečný tuk a tím snížit hmotnost. Není to jen dřina, spíš
forma odreagování od běžných starostí.“
Komu je spinning určen?
„Všem bez rozdílu věku a pohlaví, jelikož je zdravý pro kardiovaskulární
systém a nezatěžuje kyčle ani kolena, jako třeba aerobik nebo běh.“
Zvládne ho i méně fyzicky zdatný jedinec?
„Samozřejmě. Každý cvičící má možnost hlídat si svůj tep a tudíž předcházet nadměrné zátěži organismu, protože používáme měřiče tepové
frekvence, tak zvané pulsmetry.“
(sk)

Bronzový olympionik Bohumil Kubát slaví životní jubileum
Legenda chomutovského i československého a českého zápasu Bohumil Kubát se v pondělí 14. února
dožil 70 let. Mládeži už většinou
jeho jméno mnoho neříká, ale dříve narození ho chovají v úctě. Moc
dobře totiž vědí, nebo si přímo
pamatují, že B. Kubát v roce 1960
jako člen chomutovského oddílu na
olympijských hrách v Římě vybojoval bronzovou medaili a o čtyři
roky později v Tokiu skončil čtvrtý.
Dále se zúčastnil pěti světových
a tří evropských šampionátů. Je
několikanásobným
dorosteneckým
i seniorským mistrem republiky.
Olympiáda v Římě byla Kubátovým
životním závodem. Od tehdy pětadvacetiletého reprezentanta startujícího
v těžké váze, který se krátce předtím
oženil, se medaile nečekala, o to víc
potěšila. A to mohla být rovnou stříbrná! „Měli jsme stejný počet bodů,
ale Němec Dittrich vážil míň, tak získal stříbro on. Bylo to evidentní, ani
jsem nešel na váhu,“ zavzpomínal si
Bohumil Kubát. Olympiádu si mohl
užít až do konce, ale s kolegou a kamarádem Jiřím Kormaníkem, taktéž
olympionikem z Chomutova, spěchal
domů. „Čekali nás na letišti a odvezli
nás rovnou sem do divadla, kde už

k třetímu místa velkým dílem, nejvíce již jmenovaný Ondřej Baumrt. Jana
Hovorková si vyplavala několik osobních rekordů, vyjádřených jednou
stříbrnou medailí a třemi bronzovými. Motýlkářka Barbora Matuščinová
byla dvakrát druhá a jednou třetí,
Jaroslava Janečková získala stříbro
a bronz, Marek Jiřička byl třetí, stejně tak překvapivě Soňa Kirschnerová
a začínající Martin Huňáček. (mno)

Bohumil Kubát se do Chomutova
přistěhoval s rodiči v roce 1946.
K zápasu se dostal o čtyři roky
později, jako patnáctiletý. „Kačírkovic kluci mě jednou potkali ve
městě a zatáhli mě do sporťáku,
abych si se zápasníky zatrénoval.
Pustil jsem se do toho s vervou,
až jsem druhý den nemohl vstát
z postele.“ Zápasnický talent vyplul na povrch a hned příští rok,
ještě coby slévačský učeň, získal
Bohumil Kubát svůj první dorostenecký titul. Úspěchy, medaile
a tituly přibývaly. Vždy tak dělal
dobré jméno Chomutovu, kterému
zůstal s výjimkou vojny věrný po
celou aktivní kariéru. Když oddíl
potřeboval, nastoupil za něj v lize
ještě ve 45 letech.
Pro zdejší klub pracuje i v současnosti, vychovává nejmenší adepty
zápasnického sportu, také vykonává
funkci rozhodčího. Příznivci hokeje
ho mohou znát ze zimního stadionu, kde při domácích zápasech dělá
pořadatele.
Oddíloví
kolegové,
sportovní
přátelé i redaktoři Chomutovských
novin přejí Bohumilu Kubátovi do
dalších let mnoho štěstí a nezbytné(sk)
ho zdraví.
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