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FC Chomutov přezimuje poslední, na nejbližšího soupeře ztrácí šest bodů

První vítězství dodalo fotbalistům naději
Teprve v závěrečném utkání podzimu se fotbalisté FC Chomutov dočkali prvního vítězství, když Liberec
B porazili 2:0. V tabulce ČFL přesto
přezimují poslední s šestibodovou
ztrátou na Strakonice a devítibodovou na Krč.
Vítězství nad libereckou rezervou bylo zasloužené, domácí mohli
vyhrát i vyšším rozdílem. „Mužstvo
alespoň poznalo, že to jde. Kdyby
soutěž pokračovala, možná bychom
v dalších kolech byli bodově úspěšnější,“ soudí hrající trenér Václav
Budka. Podzim hodnotí následovně:
„Nebylo zase všechno tak špatné, jak
to může vypadat. Sedm bodů je málo,
o tom nemůže být řeč. A v zápasech
na hřištích soupeřů jsme dostávali
moc gólů. Ale sehráli jsme i řadu takových, ve kterých jsme mohli vyhrát.“
V zimní přestávce se chomutovský
klub bude v rámci omezeného rozpočtu snažit získat posily, které by
pomohly soutěž udržet. Trenér Budka postrádá zejména produktivního
útočníka a vysoké obránce. Kubík
a Džuban, poslední dva defenzivní
hráči, kteří toto kritérium splňovali,
v průběhu podzimu z Chomutova
odešli. Podle trenéra je jinak muž-

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
3. 12. basketbal 1. liga žen: Basket Slovanka Chomutov – KP Brno
16.00
4. 12. futsal CHLMF: 1. a 4. liga
8.00 - 22.00
10. 12. volejbal 2. liga mužů: TJ VEROS Chomutov – Dubí
10.00 a 13.00
10. 12. basketbal 1. liga žen: Basket Slovanka Chomutov – Gambrinus Brno 16.00
11. 12. futsal CHLMF: 3. liga
15.00 - 22.00
17. 12. futsal CHLMF: 2. liga
8.00 - 15.00
17. 12. basketbal 2. liga mužů: BK ASK Chomutov – Sokol Vyšehrad
16.00
18. 12. futsal CHLMF: 1. liga
8.00 - 15.00
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–
–
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KLH Jindřichův Hradec
HC Olomouc
HC Berounští Medvědi
HC VČE Hradec Králové

17.30
17.30
17.30
17.30

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
17. a 18. 12. plavání: Zimní mistrovství ČR dorostu v krátkém bazénu
V PŘÍRODĚ
3. 12. turistika: Rande s čertem

start od Merkuru v 16.30

Městské lázně upozorňují na rozšíření provozní doby bazénu. V pracovních dnech s výjimkou středy začínal odpolední blok plavání pro veřejnost ve 14 hodin, nyní je v těchto dnech návštěvníkům bazén k dispozici
už od 13 hodin.
hodin Změna má platnost do 27. ledna.
(sk)

K vítězství nad Libercem B mohl gólem přispět i Zbyněk Dvořák, ale brankáře
Hauzra, hráče prvoligového áčka, z této šance nepřekonal.
(foto: sk)
stvo vhodně poskládané a také v
kabině to prý přes neveselou bilanci
fungovalo docela dobře. Udržení

Tiger Relax Club
Najdete zde spoustu cest ke zdraví, relaxaci
a lep‰í kondici. Navíc získáte individuální
pﬁístup odpovídající Va‰í osobnosti. Dostanete
mimoﬁádné slevy díky klubovému ãlenství.

M Ò Î E TE
P R AV ID E LN ù
C V Iâ IT

Darujte sv˘m blízk˘m Vánoãní dárkov˘
certifikát Tiger Relax Clubu na cviãební kurz.
K dostání v obchodním domû Prior od 10. prosince 2005

Potﬁebujete více informací? Volejte na 724 701 942
Kde nás od ledna 2006 najdete? Chomutov - na Zahradní,
ulice Pod Bﬁízami 5598, vedle supermarketu Plus

Výsledky mladých hokejistů KLH
Junioři: Mladá Boleslav – KLH
Chomutov 0:4 (0:0, 0:3, 0:1), Šedivý,
Vörös, Gellner, Dudek.
Dorostenci:
KLH
Chomutov
– Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 1:0, 0:2),
Bečvář.
Most - KLH Chomutov 5:8 (3:1,
2:4, 0:3), Miklovič 2, Szakal 2, Španěl, Bečvář, Kaplan, Nguyen.
9. třída: Litvínov - KLH Chomutov
5:2 (1:0, 2:2, 2:0), Labuta, M. Ašenbrener.
KLH Chomutov – PZ Kladno 2:3
(1:1, 0:2, 1:0), M. Žižka, Topolančin.
8. třída: Litvínov - KLH Chomutov
6:6 (1:3, 4:3, 1:0), Žižka 3, Schindler,
Gregor, Štelcich.
KLH Chomutov – PZ Kladno 9:1
(5:1, 1:0, 3:0), Žižka 2, Schindler 2,
Kunc 2, Soukup, Taraška, Štelcich.
7. třída: KLH Chomutov – Litvínov
3:6 (2:1, 1:2, 0:3), Chrpa 2, Hána.
PZ Kladno - KLH Chomutov 10:3
(2:0, 2:0, 6:3), Marschalek 2, Chrpa.
6. třída: KLH Chomutov – Litvínov
4:9 (1:2, 1:4, 2:3), Hejcman 2, N. Hlava, Neuman.
Hradec Králové - KLH Chomutov
6:8 (3:0, 2:6, 1:2), Novotný 2, Neuman
2, N. Hlava 2, Hejcman, Kämpf.
PZ Kladno - KLH Chomutov 3:6
(1:2, 2:1, 0:3), Mládek 2, Kämpf 2,
Hejcman, N. Hlava.
5. třída: KLH Chomutov - Kadaň
0:11 (0:7, 0:3, 0:1).
KLH Chomutov – Most 0:13 (0:3,
0:5, 0:5).
4. třída: KLH Chomutov – Kadaň
0:9 (0:5, 0:2, 0:2).
KLH Chomutov – Most 0:3 (0:1,
0:0, 0:2).
3. třída: KLH Chomutov – Most 2:9
(1:2, 1:5, 0:1, 0:1), Starý, Čeřovský.

Kam v prosinci za sportem

ZIMNÍ STADION
7. 12. hokej 1. liga:
10. 12. hokej 1. liga:
14. 12. hokej 1. liga:
19. 12. hokej 1. liga:

V lednu 2006 otvíráme

VÁNOâNÍ
DÁRKOV¯
CERTIFIKÁT

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Klášterec n. O. - KLH Chomutov
5:8 (2:1, 1:1, 0:4, 2:2), Klepl 4, Rindoš
2, Dvořák, Gröger.
2. třída: KLH Chomutov – Most 1:7
(0:3, 1:2, 0:2, 0:0), Vopat.
Klášterec n. O. - KLH Chomutov
2:6 (0:2, 1:0, 1:2, 0:2), Hlíza 3, Starý,
Taraška, Michal.

České fotbalové ligy bude za dané
situace obtížné, podle trenéra ovšem
nikoliv nemožné. V každém případě
je mužstvo odhodláno o to bojovat.
„Vzpomínám na loňskou sezonu. Karlovy Vary byly po podzimu také poslední, ale na jaře předstihly většinu
soupeřů a skončily páté. Ještě se to
dá dohnat. A kdyby se to nepovedlo,
musíme hrát alespoň tak, aby to mělo
nějakou úroveň.“
Václavu Budkovi bude v zimě
končit smlouva, ale rád by ji prodloužil. „ Z mé strany zájem je,
nerad bych utíkal od rozdělané
práce,“ tvrdí.
(sk)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Kormaníkovým životním úspěchem
je stříbro z tokijské olympiády
Jiří Kormaník je významným českým zápasníkem. Patří mezi olympioniky a je nositelem titulu Zasloužilý
mistr sportu. Zúčastnil se tří letních
olympijských her, pěti mistrovství
světa a dvou mistrovství Evropy.
Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhl
roku 1964 na olympiádě v Tokiu,
kde získal stříbrnou medaili v řec-

Velkou cenu ovládli koně vedení Martinem Matějkou
Jezdecký klub při Podkrušnohorském zooparku v Chomutově uspořádal ve své jízdárně Velkou cenu
ve skocích ve volnosti. Jednoznačně
nejúspěšnějším účastníkem 4. ročníku se stal trenér Martin Matějka,
jehož koně obsadili čelná místa v
obou věkových kategoriích.
V té první, vypsané pro koně pětileté a mladší, zvítězil jeho šestiletý
valach Cusimo. Přes lať nastavenou
ve výšce 130 cm se přenesl nejladněji, za což mu rozhodčí hodnotící
dynamiku pohybu a práci nohou přiřkli nejvyšší počet bodů. Koně starší
pěti let poté soutěžili ve skocích v
mohutnosti. Tam koně trénovaní
Martinem Matějkou obsadili všechna
tři medailová místa. Vítězný devítiletý hřebec Chicago dokonce o pět
centimetrů zlepšil rekord soutěže,
když překonal rovné dva metry!
Přitom pokus na 195 centimetrech
Chicagovi nevyšel, ale na opravný
skok M. Matějka zariskoval a nechal
svému svěřenci zvednout výšku na
200 cm. „Viděl jsem, že na rekord má.
To, že předtím shodil, bylo dané spíš
způsobem, jakým k překážce přibě-

Pětiletý valach Nikola se sice snažil, ale na medaili nedosáhl.
hl,“ vysvětlil své rozhodnutí trenér.
Také další dvě jím vedené klisny se
ukázaly v dobrém světle – Opium za
185 cm obsadila druhé a Oklahoma
za 175 cm třetí místo.
Chomutovský klub je průkopníkem soutěží koní ve volnosti. „V současnosti se Velké ceny účastní přední

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

Stardance udává tón českému mažoretkovému sportu
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.

Taneční škola
Stardance Chomutov
Tanec dělá Chomutovu dobré jméno
nejen v rámci České republiky. Velkou
zásluhu na tom má i Taneční škola
Stardance Chomutov, která je dlouhodobě evropskou špičkou v mažoretkovém sportu a v posledních letech i v
show dance.
Jak již název prozrazuje, v taneční
škole, jež sídlí v Havlíčkově ulici, se
děti především učí tancovat. A nemusejí se přitom vůbec zaměřovat na jednu
taneční disciplínu. „Chodí do základních tříd, kde se učí základům tance.
S věkem přecházejí do vyšších tříd.
Když zjistí, že se jim tanec líbí a učitelé usoudí, že jsou nadané, mohou se
na některý z tanců specializovat,“ vy-

kořímském zápase ve střední váze.
Za svoji sportovní kariéru vyzápasil
635 duelů, které mu kromě zmíněné olympijské medaile přinesly i
titul vicemistra světa a třetí místo
z mistrovství Evropy. Desetkrát byl
mistrem ČSR a ČSSR v řeckořímském
zápase a čtyřikrát byl mistrem ČSR a
(pama, sk)
ČSSR ve volném stylu.

světlila Milada Zelenková, ředitelka TŠ
Stardance. Jak dodala, necelé polovině
ze zhruba 250 žáků stačí tato volnější
výuka, ostatní žáci se specializují s tím,
že se pak také účastní soutěží. Taneční
škola přijímá děti od čtyř let. Od šesti
let, výjimečně i od pěti, pak umožňuje
zaměření na disco dance, hip hop, show
dance nebo mažoretkový sport.
Jak již bylo v úvodu řečeno, právě zejména poslední dvě disciplíny
přinášejí TŠ Stardance úspěchy. Mažoretky mají v rámci České republiky
dokonce výsadní postavení. Jéé, Chomutov, zase nám odvezou všechny
medaile, prý se zklamaně ozývá na
republikových soutěžích. Mažoretky
ale sbírají ocenění i na mistrovstvích
Evropy, která jsou jejich nejvyššími
soutěžemi. Na mistrovstvích Evropy a
světa se v posledních letech prosazují
i chomutovské tanečnice v show dance. „Kolik že má naše škola medailí z
evropských a světových šampionátů?
To už nestíhám počítat. Každoročně
jich získáme okolo deseti a trvá to už
osmý rok,“ prozradila M. Zelenková
s pohledem upřeným na stěnu oblo-

ženou poháry. Ten úplně nejnovější
vybojovaly zástupkyně TŠ Stardance
v závěru minulého týdne 3. místem na
MS v show dance v německé Riese.
Chomutovská veřejnost zná tanečníky ze Stardance především z velkých
akademií v městské sportovní hale i
coby účinkující z různých společenských akcí. „Už šestkrát jsme vystupovali v televizi. A také se pravidelně
aktivně účastníme projektu Pomozte
dětem. Obecně rádi zdarma vystoupíme na jakékoliv akci, která podpoří
dobrou věc,“ dodala M. Zelenková.
Město Chomutov Taneční škole Stardance pravidelně přispívá, loni i letos
šedesáti tisíci korunami na činnost.
Na jednotlivé projekty pak v loňském
roce škole přidalo dalších celkem 55
tisíc korun. „Jsem za to moc vděčná.
Protože evropských a světových šampionátů se můžeme účastnit jen díky
městu. Příspěvků využíváme také na
základní údržbu taneční školy. Letos
jsme díky tomu položili novou podlahu v tréninkovém sále, z čehož měly
radost děti, rodiče i vedení školy,“ řekla
Milada Zelenková na závěr.
(sk)

(foto: sk)

chovatelé parkurových, případně voltižních koní z Česka a Německa, měli
jsme tu i mistra republiky,“ zdůraznil
vedoucí Jezdeckého klubu při PZOO
Roman Pislcejk.
(sk)
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