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DIVADLO
Frída
• 26. 10. REALITY SHOW. Hraje Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída.
Městské divadlo od 19.00 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
MUZIKOU Kulturní dům na Zahradní
• 19. 10. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.
od 17.00 hodin.
• 21. 10. JAK SE DNES ŽIJE NA SEVEROZÁPADĚ? Komponovaný večer se závěrečným
koncertem skupiny Haj hou. Kulisárna u divadla od 20.00 hodin.
• 29. 10. MICHAL NESVADBA. Zábavný pořad pro děti. Městské divadlo od 10.00
hodin.
• 30. 10. OŠKLIVÉ KÁČÁTKO. Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům
na Zahradní od 15.00 hodin.
KONCERTY
• 19. 10. OSMÝ TRUBKOVÝ KONCERT BOŘÍKA ČECHA A JEHO HOSTŮ. Kostel sv. Ignáce od 18.30 hodin.
• 20. 10. KLAVÍRNÍ RECITÁL KARLA KOŠÁRKA. Základní umělecká škola T. G. Masaryka od 18.30 hodin.
• 22. 10. V.I.S. – GYMNÁZIUM CHOMUTOV. Kostel sv. Ignáce od 18.00 hodin.
• 28. 10. HANA HEGEROVÁ za doprovodu skupiny Petra Maláska. Městské divadlo
od 19.00 hodin.
VÝSTAVY
• KOŘENY. Fotografie ve výstavní síni knihovny SKKS do 2. 11.
• MALÍŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ ARKÁNUM. Obrazy v galerii Lurago do 31. 10.
GYMNÁZIA Galerie
• VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA.
Na schodech v SKKS do 31. 12.
• JAN KAVAN – GRAFIKA. Městská galerie Špejchar do 30. 10.
• VLÁDA VĚCÍ TVÝCH. Kostel sv. Kateřiny do 29. 10.
• OBCE NA JIHOVÝCHOD OD KADANĚ. Muzeum na radnici do 29. 10.
KINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
20. – 21. 10. LEGENDY Z DOGTOWNU – akční drama USA.
22. 10. NAPOLA – válečný film Německa.
27. 10. MR. & MRS. SMITH – akční komedie USA.
28. – 29. 10. DOBLBA – černá komedie ČR.
Kino Oko
19.
20.
21.
22. – 23.
24.
25. – 26.
27.
28. – 29.
30. –

(začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
10. SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU – dobrodružná, kriminální gangsterka USA.
10. ZEMĚ HOJNOSTI – drama USA a Německa.
10. NAPOLA – válečný film Německa.
10. LEGENDY Z DOGTOWNU – akční drama USA.
10. ROMÁN PRO ŽENY – komedie ČR.
10. MR. & MRS. SMITH – akční komedie USA.
10. ART KINO: SEDMÁ PEČEŤ – alegorický film Švédska. Od 19.30 hodin.
10. BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ MODRÝCH SOV – pohádka Německa. Od
17.00 hodin.
1. 11. DOBLBA – černá komedie ČR.

Chomutovský Červený kříž bilancoval
Po třech čtvrtletích roku 2005
eviduje
chomutovský
oblastní
spolek Českého červeného kříže
celou řádku zasloužilých dárců,
kteří ve své chvályhodné aktivitě jubilovali. K poslednímu září
dosáhlo osmdesáti odběrů 17
dárců, tři dárci rovné stovky: Miroslav Hezoučký, Jaroslav Vošvrda
a Vlastimil Hek. 110 odběrů za-

znamenal Roland Korsa, 120 Karol
Szappanos a 140 Miroslav Klúc.
Pracovníci ČČK spolu s personálem
hematologicko-transfuzního
oddělení chomutovské nemocnice
jubilantům, stejně jako ostatním
dárcům, děkují a přejí mnoho
dalších odběrů. Redakční rada
Chomutovských novin se k tomuto
poděkování a přání připojuje.
(r)

Zdařilá prezentace různých forem ukrajinské kultury
Dny ukrajinské kultury, které
probíhaly po celý minulý týden
na různých místech republiky,
vyvrcholily o víkendu v chomutovském městském divadle. Kromě zástupců zdejší ukrajinské
menšiny přijeli i jejich kolegové
z jiných míst kraje a z Prahy. Hosty přivítala starostka Ivana Řápková. Ve stručnosti jim představila
Chomutov. Zdůraznila, že Ukrajinci
v něm tvoří významnou menšinu
a že podobné aktivity přispívají ke
vzájemnému poznávání. Předseda
Ukrajinské iniciativy v ČR Viktor
Rajčinec
jí poté poděkoval za
vstřícnost, s níž se vedení města
k akci postavilo.
Ve foyer divadla byla nainstalována výstava ukrajinských výtvarníků z Chomutovska a proběhla tu
autogramiáda významného ukrajinisty působícího na Prešovské univerzitě profesora Mykoly Mušinky.
Odpoledne pak divadlem zněla lidová hudba v podání ukrajinských
i tuzemských souborů. Mezi těmi
se neztratil ani ten domácí, působící v rámci občanského sdružení
Zvony Naděje, sdružujícího Ukra-

Akademik Mušinka (uprostřed) věnoval svou knihu také starostce Řápkové.
Vpravo přihlíží předseda sdružení Zvony naděje Valerij Kulacký. (foto:lm)
jince na Chomutovsku. Následoval další kulturní program. Dny
vyvrcholily v neděli bohoslužbou

Nejlepším dárkem je přízeň diváků
Městské divadlo si letos připomíná sto let od svého vzniku.
O tomto jubileu jsme si povídali s
Věrou Flaškovou, jednatelkou Správy kulturních zařízení Chomutov,
jež divadlo provozuje.
Jak hodláte kulaté výročí oslavit?
„Před sto lety se divadlo začalo
stavět, ale otevřeno bylo až na jaře
příštího roku. Takže my si vlastně
připomněli výročí jeho zrodu. Došlo k tomu v květnu, kdy tu bylo
krásné představení Williama Shakespeara Richard III. K oslavě výročí
divadla jsme tak využili tohoto
výjimečného dramatu.“
Na podzim tedy nechystáte nic?
„Nějakou jednorázovou akci ne.
Myslím, že lépe si to připomeneme
tím, že jsme na podzim a zimu
přichystali pestrý a rozmanitý program. Můžeme tak jednotlivé kul-

Vrcholný hudební zážitek si z kostela sv. Ignáce odnesli diváci, kteří
navštívili koncert Arona Govey
a Gonzalo Salazara. Oba mexičtí kytaroví virtuosové, nejprve samostatně a pak společně, vykouzlili svými
nástroji za pomoci výborné akustiky
působivou komorní atmosféru. Govea, který je úspěšným skladatelem
a má mimo jiné na svém kontě
sedm symfonií, prezentoval především vlastní skladby plné vášnivých
hispánských rytmů, naproti tomu
Salazar hrál hlavně moderní klasickou hudbu. Posluchačům se vryl do
paměti extravagantním vzezřením
a psychedelickými improvizacemi,
třeba lidové písně To ta Heľpa.
Koncert v kostele sv. Ignáce byl
posledním ze šňůry patnácti vystoupení Mexičanů v Česku. Chomutov
navštívili už podruhé, takřka na
den přesně před rokem koncertovali
v Podkrušnohorském zooparku. Na
snímku vlevo Aron Govea, vpravo
Gonzalo Salazar.
(text a foto: sk)

turní události symbolicky věnovat
tomuto jubileu, ale především divákům, kteří si v naší nabídce dokáží
vybrat a přijdou k nám – ať už na
divadelní představení, na koncert
vážné nebo moderní hudby nebo
na jinou akci.“
Říkáte rozmanitý program. Zkuste
ho přiblížit.…
„Jsem ráda, že zájem vzbuzují
nejen divadelní představení, ale
i ostatní žánry. Teď to například
byl koncert Backwards (Beatles Revival), pro jiné bude jistě zážitkem
vystoupení Hany Hegerové, které
se uskuteční příští pátek. Diváky
si určitě najde i svérázný humor
Jaroslava Duška, který se představí
v listopadu se svým divadlem Vizita. Při našem hledání zajímavých
kulturních událostí jde leckdy
o finančně náročné projekty. Proto jsem ráda, že se daří vzbudit
pozornost i u těch věcí, které tu
nemají příliš tradici. Jeviště našeho
divadla je prostě otevřeno různým
druhům kulturních aktivit. Každé
divadlo však především potřebuje
obecenstvo. A to, že si do toho
našeho lidé nacházejí cestu, je pro
tento kulturní stánek tím nejlepším
dárkem k narozeninám.“
(lm)

a koncertem duchovní hudby
v kostele svatého Ducha.
„Líbilo se mi to, myslím, že
takové akce zasluhují podporu,
poznávání nových věcí lidi obohacuje,“ shrnula akci starostka
města Ivana Řápková, která nad
ní převzala záštitu.
(lm)

Na Tourfilmu už potřetí
s filmem o Chomutovu
Tourfilmu
2005,
nejstaršího
a
největšího
mezinárodního
festivalu filmů s turistickou tématikou na světě, se počátkem
října v Karlových Varech potřetí
zúčastnil i Chomutov. Do kategorie filmů s regionální tématikou
přihlásil film Po stopách Františka Josefa Gerstnera Chomutovem,
jež vznikl v koprodukci České
televize a TV WALK zastoupené
Milanem Kopeckým.
V roce 2003 v Karlových Varech reprezentoval Chomutov film
k 750. výročí první písemné zmínky o městě Chomutov včera a dnes,
který vyrobilo televizní studio Focus Klášterec nad Ohří. Loni pak
město festival obeslalo snímkem
Chomutov křížem krážem z dílny
Aleše Pachnera a studentů Filmové
školy v Písku.
(sk)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Jindra působil na třech středních školách
Milan Jindra byl středoškolským
profesorem, který za svůj profesní
život ovlivnil řadu generací studentů tří chomutovských
středních škol: gymnázia, střední
průmyslové školy a střední zdravotnické školy, jejímž prvním ředitelem se v roce 1970 stal. Kromě
pedagogické činnosti se rovněž
po celý život věnoval zkoumání

Barbarský čin budou připomínat Kořeny
Odhalení sochy Kořeny, k němuž dojde 28. října na křižovatce
Palackého a Zborovské ulice, bude
událostí neobvyklou hned z několik
hledisek. Jedná se o akci vyvolanou
veřejností, kterou ovšem vedení
města bez váhání podpořilo, takže
jde o spojení občanské iniciativy
s iniciativou samosprávy. Rovněž
lze mluvit o spojení uměleckého
aktu s aktem pietním. Socha Kořeny, kterou vytvořil a městu věnoval
výtvarný umělec Josef Šporgy, totiž
bude připomínat barbarský čin, k
němuž došlo v říjnu 2003 před obchodem Lidl, pokácení staleté lípy.
„Toto barbarství jsme všichni odsoudili a náš postoj zůstává neměnný. Měli bychom si uvědomit, že to,
jak se kdo chová k přírodě, vypovídá
také o jeho vztahu k lidem,“ řekla
starostka Chomutova Ivana Řápková,
která se zúčastnila tryzny za lípu
už bezprostředně po jejím zničení
a chybět nebude ani tentokrát.
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Odhalení sochy bude předcházet
zapálení svíček v místě, kde lípa
stávala, po něm bude postupně
následovat další neobvyklé spojení:
happening s ekologickou aktivitou.
„U sochy proběhne divadelní performance, potom se přítomní vydají
průvodem městem,“ uvedla k akci
jedna ze spoluorganizátorek Džamila Stehlíková. „Cílem bude skanzen
v zooparku, kde budou vysazeny
nové stromy. Vše pak završí kulturní
program v restauraci Tajga a večerní
koncert U Bizona.“ Více o akci v programu na straně 4.
(lm)
Středisko
knihovnických
a kulturních služeb v Chomutově nabízí knihu Osobnosti
Chomutovska IV. K dostání
je za 25 Kč ve všech odděleních knihovny, stejně jako
omezený počet výtisků všech
předchozích dílů.
(sk)

Předehrou k akci Kořeny s podtitulem Hledej své kořeny, jež je vzpomínkou na lípu pokácenou před
dvěma lety u supermarketu Lidl,
je stejnojmenná výstava fotografií
ve výstavní síni knihovny SKKS.
Autory snímků jsou chomutovští
a brněnští fotografové v široké
škále od mladých amatérů fotících
pro radost po zkušené profesionály. „Fotili jsme náměty, které jsou
nám blízké a místa, která jsou
nám milá,“ uvedl na vernisáži Michal Jurčík, koordinátor brněnské
účasti. Spolu s ním vystavují svá
díla J. Trávníček, St. Foit, T. Pastva,
J. Mátl, M. Kolková, M. Horáček,
J. Umlášek a K. Stehlíková. Její
matka, chomutovská radní Džamila Stehlíková je nejen autorkou
jednoho vystaveného snímku, ale
i hlavní organizátorkou výstavy. Jak
prozradila, výstava má širší smysl,
než jen uctění poražené lípy: „V
Chomutově kdysi dobře fungoval
fotografický kroužek. Toto by měla
být zahajovací výstava k jeho obrození, k navázání tradice. A to je
vlastně také hledání kořenů.“ (sk)

a ochraně přírody. Byl vedoucím
aktivu konzervátorů a zpravodajů
Státní ochrany přírody v Chomutově, dokumentoval význačné
přírodní lokality na Chomutovsku
a také přírodní druhy, které byly
zahrnuty do seznamu chráněných
druhů. Podílel se na vyhlašování
chráněných území na okrese Chomutov.
(pama)

Michal Jurčík (v pozadí) debatuje u vystavených snímků s návštěvníkem
vernisáže Pavlem Humlem.
(foto: sk)

SPORT
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Petr Švehla přes problémy s pochroumaným krkem dosáhl největšího úspěchu dosavadní kariéry

Druhou medaili pro Česko vyzápasil Chomutovák
Mistrovství
světa
v
zápase
v Maďarsku přineslo České republice historicky teprve druhou medaili. Ve váze do 60 kg řeckořímského
stylu ji vybojoval zápasník pražského Olympu Petr Švehla, který
s rodinou bydlí v Chomutově.
Třiatřicetiletý
borec
dosáhl
ve své kariéře už řady úspěchů,
v roce 2001 se dokonce stal mistrem Evropy. Loni na ME získal
bronz, na předloňském MS obsadil
4. místo, startoval na olympiádách
v Sydney i Aténách. „První místo
bylo nesrovnatelně lepší v tom, že
mi hráli hymnu,“ vrátil se Petr Švehla ke čtyři roky starému triumfu
z Istanbulu. „Ale šampionát v Budapešti byl nejpočetněji a nejkvalitněji
obsazeným mistrovstvím v historii.
Zúčastnili se ho mistři světa, Evropy
i olympijští vítězové. Proto tenhle
bronz asi řadím o něco výš.“
Bývalý zápasník chomutovského
ASK VALZAP těžko mohl před MS
předpokládat takovýto úspěch. Jednak se radikálně (a podle českých
zápasníků k horšímu) změnila pravidla, která každý duel rozdělila na
minutový souboj v postoji a pak
dva třicetivteřinové z takzvaného
povinného parteru, a jednak Švehlu
dlouhodobě handicapují problémy
s pochroumaným krkem. „Doteď
se to nezlepšilo. Proto jsem vůbec
nedokázal odhadnout, jak se mi povede. O to víc jsem teď šťastnější.“
Na cestě za medailí Švehla porazil
Fina Isokoskiho, Egypťana Gharablího a Ukrajince Vakulenka. Teprve
v semifinále podlehl pozdějšímu
vítězi, Bulharu Nazarianovi, vše si
ale vynahradil v utkání o bronz,
v němž zvítězil nad dalším domácím borcem Klimentem. Po celou
dobu ho povzbuzovali bratr, táta,
přítelkyně, kamarádi z chomutov-

Petr Švehla přehazuje Egypťana Ašrafa Melgího Gharablího. I tento chvat
přispěl k jeho vítězství 3:1.
ského zápasu a další Češi. „Kdyby
tam nebyli, asi bych medaili nevybojoval,“ ocenil přínos přátel. „Nejlepší to bylo v posledním utkání.
Když jsem začal mít nad domácím
borcem navrch, do té doby bouřící
hala ztichla a bylo slyšet jen moje
fanoušky.“
Přestože zápasnická sezona v České republice právě skončila, Petr
Švehla bude v Chomutově u trenéra
Germana Chutorného dál trénovat
a až do Vánoc nastupovat v německé lize za tým Lukenwalde.
A když mu vyjde čas, rád si prý
zase zahraje fotbalový okresní přebor za Místo, v jehož dresu příleži(sk)
tostně nastupuje už osm let.

Kuželkářské naděje
příjemně překvapily
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Sezonu uzavře hon na lišku
Dvě zajímavé akce pořádá v následujících týdnech Jezdecký klub
při Podkrušnohorském zooparku
v Chomutově. V sobotu 29. října
se rozloučí s jezdeckou sezonou
tradiční Hubertovou jízdou, o rovné tři týdny později pak pořádá
Velkou cenu Chomutova ve skocích
ve volnosti.
Hubertova jízda je společenskou
událostí, jejímž vrcholem je symbolický hon na lišku. První část se
odehraje v jízdárně PZOO, kde akce
začne v 10 hodin předáním slibu
starostce města Ivaně Řápkové.
Ta lovcům popřeje šťastnou cestu
a dobrý lov. Poté na trasu vedoucí
přes Březenec a Hrádečnou až do
Blatna vyrazí „liška“ – jezdec s liščím ohonem připevněným na paži.
Vzápětí se za ním vydá skupina
lovců vedená maestrem. V Blatně
koně s jezdci absolvují poslední
sérii skoků, pak si odpočinou a po
zaznění halali „lišku“ uloví.
Velkou cenu Chomutova ve skocích ve volnosti pořádá Jezdecký
Oddíl atletiky při TJ VTŽ
Chomutov uvítá chlapce a děvčata všech věkových kategorií.
Šesti až dvanáctiletí adepti trénují dvakrát týdně formou her,
od 13 let je zaměření přípravy již
více atletické s třemi až pěti tréninky týdně i závodními starty.
Roční příspěvky činí 400 až 600 Kč
podle věku. Kontakt: Zdeněk Brů(r)
žek, tel. 607 117 690.

Parádně odstartoval sezonu kuželkářský potěr VTŽ Chomutov.
V zahajovacím turnaji Poháru mladých nadějí v kuželně Konstruktivy
Praha obsadili tři ze čtyř hráčů
medailové příčky. Nejpříjemněji
překvapil Jiří Jílek, který kategorii
mladších žáků výkonem 239 kuželek vyhrál. Josef Doleček srazil
232 kuželek a skončil ve stejné
kategorii třetí. Denisa Křížová byla
výkonem 243 kuželek zase nejlepší mezi mladšími žákyněmi, kde
Kateřina Tichá při prvním startu
obsadila 15. místo.
(sk)

klub při PZOO už počtvrté. Soutěž
proběhne v sobotu 19. listopadu od 10 hodin a zúčastní se jí
koně ve dvou věkových kategoriích. Mladším, do pěti let, bude
stanovena maximální výška laťky,
přičemž odborná porota bude
posuzovat styl skoku. Starší, od
pěti let výš, budou závodit v mohutnosti skoku. Dosavadní rekord,
který byl docílen hned v úvodním
ročníku, je 195 cm, a tak se opět
bude očekávat útok na dva metry.
„Byli jsme v republice první, kdo
se skoky ve volnosti přišel. Soutěž postupně získává na prestiži,
takže už teď ji obsazují významní chovatelé a majitelé nejlepších
koní z celé republiky,“ uvedl vedoucí Jezdeckého klubu při PZOO
Roman Pislcejk. Domácí stáj budou
reprezentovat koně Grand, Chris,
Nikolas a Lea.
(sk)

S juniorskou kategorií
se rozloučil bronzem
Závodník Vrcholového tanečního
centra Beethoven D. C. Chomutov
Julius Kovács úspěšně reprezentoval
Českou republiku na Mistrovství světa v hip hopu v německých Brémách.
Na posledním závodě, kde mu věk
dovoloval start v juniorské kategorii,
získal bronzovou medaili.
„V přípravném období jsem si poranil nohu, takže znovu trénovat jsem
začal až tři dny před soutěží, navíc
lehce
pozměněnou
choreografii.
Z tohoto pohledu je bronz velikým
úspěchem,“ zdůraznil patnáctiletý
tanečník, v jehož kategorii se MS
zúčastnilo 54 závodníků z dvaceti
zemí pěti kontinentů. Vítězem se
stejně jako na předchozím mistrovství Evropy stal Němec Pedram
Zamani, druhý skončil Jihoafričan
Mufumat Nelson, jehož přijelo povzbudit pět stovek fanoušků.
Kovácse, který dosud získal na
MS dvě zlaté a dvě stříbrné medaile,
trenérsky vede Magda Votavová. (sk)

ASK VALZAP skončil v zápasnické lize druhý, Cíl pátý
Druhým finálovým turnajem v Havlíčkově Brodě vyvrcholila letošní sezona 1. ligy mužů v zápase. Tým ASK
VALZAP Chomutov zde obsadil druhou příčku za domácím celkem, třetí
skončily dříve suverénní Teplice.
Základní skupinu ligy, která letos
probíhala jen v řeckořímském stylu,
ASK VALZAP bez porážky vyhrál.
V obou finálových turnajích pak pod-

lehl Havlíčkovu Brodu, ve druhém
i Teplicím, ale díky lepšímu skóre ze
vzájemných zápasů uhájil druhou
příčku. „Stříbro je dobrý výsledek.
Havlíčkův Brod byl letos opravdu
bezkonkurenční, ligu doslova převálcoval,“
okomentoval
umístění
organizační pracovník klubu Radek
Hemelík. Z vyrovnaného kádru vyzdvihl bývalého mistra světa Anato-

Seriál: Představujeme subjekty z oblasti kultury a sportu, kterým město přispívá na činnost nebo projekty

V Chomutově se tenis učí i děti z Lounska, Mostecka a Teplicka
Město Chomutov patří k významným sponzorům nekomerčních, neziskových a přitom obecně prospěšných aktivit. Na tyto účely vydává
miliony korun ročně (letos 13 milionů). V tomto seriálu představujeme
subjekty, jež město podporuje, jejich
činnost a záměry.

Tenisový klub Chomutov
Tenisový klub Chomutov provozuje činnost v areálu v Bezručově
ulici naproti Povodí Ohře. Členům
i veřejnosti je zde k dispozici devět
kurtů, z toho jeden v hale a zbytek
venkovních, přičemž dva se na zimu
zakrývají nafukovací halou.
V posledních letech se klub intenzivně věnuje mládeži, dokonce se
podílí na chodu speciální třídy se
zaměřením na tenis na ZŠ Akademika Heyrovského. „Vrcholové středisko
v Litvínově skončilo, tak se k nám
stahují děti z širokého okolí. Teď jich
u nás trénuje skoro sto, mimo Chomutova a Jirkova jsou z Loun, Teplic,
Litvínova, Mostu, Klášterce a Kadaně,“ vyjmenoval předseda klubu Jan
Svoboda. „Děti musejí hrát. Proto jim
dáváme zelenou a do pěti odpoledne
jsou jim k dispozici skoro všechny
kurty. Teď budujeme svépomocí další
tři, které by také měly sloužit především mládeži.“ Na provoz mládežnických kategorií vydává klub statisíce
korun ročně, proto pravidelně žádá
o příspěvek na činnost Město Cho-

mutov. To nezůstává k žádostem
hluché, loni a letos přispělo tenistům
vždy padesáti tisíci korunami. „Jen
na míčky pro mládež jde ročně okolo třiceti tisíc. Hodně stojí cestování,
také údržba kurtů na závodní tenis
spolkne víc peněz než na rekreační,“
uvedl Jan Svoboda. Jak dodal, v současnosti klub spoustu peněz a práce
investuje do budování již zmíněných
tří kurtů: „Každý z nich stojí řádově
okolo milionu. Letos jsme je chtěli
pokrýt antukou, ale nezbyly nám na
to peníze.“
Jak chomutovští tenisté postupně
zvelebují svůj areál, stejně tak si
pozvolna budují pozici výkonnostně
nejlepšího klubu v kraji. V čerstvě
zveřejněných krajských žebříčcích figurují mezi ženami Zuzana Kovářová
na 1. (38. v ČR) a Jitka Gavdunová na
2. místě (55. v ČR), Tomáš Lojka je
pak současně šestý (41. v ČR) mezi
dorostenci a osmý (104. v ČR) mezi
muži. Také žactvo se může pochlubit
předními příčkami, Tomáš Musil obsadil v kraji 2. (36. v ČR) a Anthony
Laconte 5. místo (90. v ČR), Natálie
Becková, která je sice hráčkou TK
Kadaň, ale trénuje v Chomutově, je
v kraji druhá (23. v ČR). Také mládežnická družstva si v oblastních soutěžích vedou dobře. Starší žáci Chomutova vyhráli 1. divizi, mladší skončili
sedmí v 2. divizi. V 1. divizi dorostenců A tým zvítězil a B tým obsadil
4. místo. Nejvýš se v letošní sezo-

lije Moskvitina, který v ligové sezoně
neprohrál ani jeden duel.
O stříbrné medaile se zasloužili:
váha 55 kg Petr Prošek, 60 kg Radek Hemelík, 66 kg Alexandr Hostin
a Jiří Štěrba, 74 kg Norbert Požárek,
Jan Šedivý, Petr Bielesz, Jiří Dostál,
84 kg Anatolij Moskvitin, Stanislav
Kruml, 96 kg Tomáš Ringler, Jiří
Loukota a 120 kg Vítězslav Vaňous.
Trenérem je German Chutornoj,
vedoucími mužstva Oldřich Dvořák
a Ladislav Šnelly.
Ligy družstev se zúčastnil také Cíl
Chomutov. V základní skupině skončil až čtvrtý, ale vše si vynahradil ve
skupině o umístění na 5. až 9. příčce,
kterou vyhrál a v konečném hodnocení ligy mu tak patří páté místo. (sk)

Chomutovské noviny
Čtrnáctideník pro občany města Chomutova.

Žáci TK Chomutov se svými trenéry, vlevo Michal Matula, vpravo Radek Blažek.
ně, která se hraje systémem jaro
– podzim, pohybovali dospělí. Ovšem
v 2. lize smíšených družstev TK Chomutov obsadil poslední místo a po
ročním účinkování vypadl. „Chceme
zpátky, protože to už je hezký tenis.
Letos jsme si druhou ligu osahali,
příště už se v ní chystáme usadit
natrvalo,“ plánuje Jan Svoboda. Zajímavostí je, že za chomutovský celek
v soutěžích občas nastupuje i hoke-

jista KLH Stanislav Mikšovic. Známou
a výsledkově úspěšnou postavou klubu je také jeho 70letý nestor Ladislav
Vysocký, který se účastní mezinárodních veteránských soutěží. Ovšem největší jméno ve světě má Jan Marek, který se v Chomutově učil tenis do svých
dvanácti let. V současné době je tento
mladý hráč na 121. místě světového
žebříčku mužů, kam letos přestoupil
z dorostenecké kategorie.
(sk)
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