SPORT

strana 8

Při utkání Slovanka - Valosun Brno sedělo v hledišti podle oficiálních údajů jen 120 fanoušků

Basketbalistkám chybí jen vyšší divácká podpora
Basketbalistky pražské Slovanky
nemají vlastní halu a spokojené nebyly ani v azylu v Kralupech nad Vltavou, proto se před touto sezonou
dohodly na působení v Chomutově.
Zabydlely se tu dobře, jen je mrzí
nízká divácká podpora.
Kapitánka týmu Jana Klečková
vysvětluje: „Chomutovská hala je
krásná, v českých poměrech jedna
z nejhezčích. Všichni ji berou jako
naše domácí prostředí, ale ona je
jím jen napůl, protože tady denně
netrénujeme. Také je to občas znát
na střelbě.“ Od pondělí do čtvrtka
se Slovanka připravuje na třech
různých místech v Praze, v pátek
pak hráčky přijíždějí do Chomutova, kde absolvují trénink a v sobotu zde zápas buď odehrají a nebo
k němu odsud cestují za soupeřkami. Přes několik nesporných
nevýhod si trenér Josef Primus
nastolený systém pochvaluje: „To,
že z pátku na sobotu zůstáváme
v Chomutově, má tu výhodu, že holky najednou tráví i večery spolu, že
mají čas si popovídat, víc se poznat
a některé věci si vyříkat. Kolektiv je
tudíž soudržnější než loni.“ Velkým
handicapem se naopak stal zvětšený objem cestování, vždyť blíž
z Chomutova než z Prahy to má Slovanka jen do Karlových Varů.
Také podpora diváků na domácích zápasech výrazně pokulhává
za předsezonními prognózami. Při
posledním letošním domácím utkání
proti Valosunu Brno sedělo v hlediš-

SC 80 Chomutov zastupovaly na
šampionátu v Prostějově také juniorky a naděje, ale na úspěch nedosáhly. Juniorky skončily osmé, když
svou skladbu pokazily a nepostoupily do finálové šestky. Nejmladší
naděje obsadily v silné konkurenci
solidní 9. místo.
Chomutovská veřejnost může
úspěšné společné skladby seniorek
uvidět v rámci tradičního Vánočního koše v hale na Březenecké.
Letošní akademie pro rodiče a příznivce gymnastiky proběhne v úterý
(sk)
20. prosince od 16 hodin.
V Městské sportovní hale
v Chomutově proběhne 15. prosince od 19 hodin Galavečer profesionálního boxu. V jeho průběhu se utká šest dvojic složených
z profesionálů. Předzápasy jim
obstarají dvě amatérské dvojice,
v nichž nastoupí i odchovaci
chomutovského boxu.
(sk)

Na snímku z utkání proti Valosunu Brno (79:54) při úspěšné střelbě Adéla
Nečásková. V popředí běží Šárka Kubařová.
(foto: sk)
ti podle oficiálních údajů jen 120 fanoušků. A to má Slovanka za sebou
vydařenou sérii. V době uzávěrky jí
patřilo 5. místo za pět výher a stejný počet porážek. „Před sezonou mi
bylo řečeno, že tady bude plná hala.
Takže jsme trochu překvapené. Ale
Slovanka tím, že nikdy neměla svou
halu, je zvyklá na malou podporu

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

diváků,“ řekla Jana Klečková. Trenér
Josef Primus dodal: „V Chomutově
jsou lidé zvyklí na basketbal chodit,
tak jsem si myslel, že jich sem bude
přicházet víc. I když na druhou stranu chápu, že rozdíl mezi mužským
a ženským basketbalem je, jsou to
trošku odlišné sporty. Ale je to jen
otázka úhlu pohledu. To by lidé nemohli chodit ani na atletiku, protože ženská stovku pod deset nikdy
nezaběhne. Takže já věřím, že
v budoucnu fanoušci najdou krásu
i v ženském basketbalu.“ Trenér
Primus divákům, kteří ještě cestu
do hlediště na zápasy Slovanky
Chomutov nenašli, slibuje: „Nemůžeme pořád vyhrávat, ale budeme
bojovat a snažit se předvádět
v rámci možností co nejlepší výkon.“
(sk)

Na snímku z utkání 4. ligy Actherm
– Bisti se Ladislava Flachse (vlevo) snaží
dostihnout Petr Kšanda.
(foto: sk)
k jinému, nejčastěji fotbalu. Ve futsalových soutěžích by to muselo být
obráceně,“ vysvětlil předseda Jiří
Kupec, proč si CHLMF docela dobře
vystačí jako uzavřená soutěž.
Jak již předseda CHLMF naznačil,
v řadě týmů se objevují nebo objevovala zvučná jména z „velkého“ fotbalu, z těch nejznámějších například
Patrik Gedeon, Jan Rezek, Jiří Kvítek,
Josef Jebavý, Milan Grobár. Zahrát si
chodí i řada fotbalistů současného

SKI AREÁL MEZIHOŘÍ
Lyžařská sezóna 2005/2006
startuje od 17. prosince 2005
A co vás u nás čeká?
n každý den upravené sjezdovky
n děti do 6 let jezdí na malém vleku zdarma
n služby skibufetu denně v provozu
n kurzy lyžování pro všechny kategorie
Provoz vleků přes den: Po–Ne od 9.00 do 16.00 hod.
Večerní lyžování:
Po–So od 17.00 do 20.00 hod.
Infoline: 474 629 750, www.tjmezihori.cz

Házenkáři: od existenční nejistoty po historický úspěch
Házenkáři HK Chomutov překvapili i sami sebe. Tým, který před
sezonou kvůli nedostatku peněz
uvažoval o nepřihlášení se do druhé ligy, je po její první polovině
v čele tabulky!
„Soutěž hrajeme pátým rokem
a tohle je nejlepší umístění po
podzimní části. A vlastně nejlepší
v celé historii chomutovské házené,“ libuje si dlouholetý člen výboru klubu Antonín Novotný. Také
trenér Václav Karlovec je spokojený: „Kluci podali maximální výkon.
Klobouk dolů, když si uvědomíme,
že přitom chodí do práce. Naštěstí
se nám vyhýbala zranění, takže

Chomutovská liga malého fotbalu hlásí ideální stav
Možnosti vyžití pro fotbalové
nadšence v Chomutově už čtrnáctou sezonu rozšiřuje Chomutovská
liga malého fotbalu. Hraje se podle
pravidel futsalu, a to ve dvou podobách – v zimní na palubovce Městské sportovní haly v Mánesově ulici
a v letní na umělé trávě v areálu
v Cihlářské ulici.
Chomutovská liga malého fotbalu
(CHLMF) existuje od roku 1992, kdy
se do první venkovní sezony přihlásilo osm mužstev. Její zimní protipól, vedený Jaroslavem Haškem coby
liga sálové kopané, nejprve fungoval
samostatně, ke spojení obou částí
došlo v roce 1999. Po skromných
začátcích dosáhla CHLMF už před
několika lety optimálního stavu.
V obou svých obdobách, letní
i zimní, sdružuje 48 týmů, vždy po
dvanácti ve čtyřech výkonnostních
ligách. Přestože se jedná o soutěž
ryze amatérskou, po organizační
stránce dospěla do téměř profesionální úrovně. To samé se dá říct
také o nejlepších týmech CHLMF. Ty
bývají minimálně důstojným soupeřem celků z vyšších celostátních
futsalových soutěží, i když CHLMF
do nich není začleněna. „Zařadit
se do nich nechtějí ani jednotlivá
mužstva. Je to totiž náročné finančně i časově. Spousta našich hráčů
bere futsal jako doplňkový sport

Chomutovské moderní gymnastky
jsou třetí v pódiových skladbách
Mistrovství
České
republiky
v pódiových skladbách v Prostějově přineslo moderním gymnastkám
SC 80 Chomutov v seniorské kategorii tři bronzové medaile. Třetí
skončila jejich sestava s obručemi
a kužely i sestava se švihadly. Díky
tomu bralo chomutovské družstvo
bronz i ve víceboji. Zlaté medaile
ze všech tří disciplín si odvezly
závodnice GiTy Brno, všechny stříbrné pak seniorky Havířova.
Chomutovský úspěch přišel po
několika sezonách medailového
půstu, o to větší radost v klubu
způsobil. „Výjimkou bylo jedno
stříbro, které to samé družstvo
získalo loni na mistrovství pořádaném v Chomutově,“ upozornila
předsedkyně klubu Eva Bachroňová. „Ale závodnice Havířova a Brna
jsou momentálně jasně lepší, mají
v týmech řadu reprezentantek. Ze
všech dalších adeptů na medaili se
sestavy nejvíc povedly právě nám.
Třetí místo je naším maximem.“

V lednu 2006 otvíráme
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kádru FC Chomutov. „Oni to berou
jako doplněk k tréninku. Máme
kvalitní rozhodčí, kteří se snaží
uhlídat, aby se nikomu nic nestalo,“
řekl Jiří Kupec. Že na kvalitu rozhodování vedení soutěže opravdu
dbá, dokládá i zajištění rozhodčích
z celostátní futsalové ligy Michala
Ipsera a Radka Příhody na minulý
turnaj 1. ligy.
V CHLMF se nehraje o slávu
a miliony, ale jen o drobné finanční
odměny a poháry pro nejlepší. Přesto je zájem větší než kapacita soutěže. „Už se rozšiřovat nechceme,
nestačily by volné termíny v hale.
Ale většinou stejně před sezonou
někoho přibíráme. Stává se totiž,
že některé mužstvo se do soutěže
nepřihlásí nebo se spojí s jiným,“
uvedl Jiří Kupec. Protože soutěž
spoluzakládal, ví, že někteří účastníci pamatují všechny nebo většinu
ročníků. Těmi nejvytrvalejšími jsou
Rapid, FC Krušnohor, LoKo, Sparta,
Elmontis. Nejúspěšnějšími účastníky
pak v zimní lize Sparta Chomutov,
v letní dnes už neexistující mužstvo
Železárny/Severka. Jiří Kupec netají
spokojenost se současným stavem:
„Soutěž se dostala na určitou úroveň a doufám, že se nám ji tam
podaří udržet. V dílčích věcech se
naopak snažíme zlepšovat, nechceme usnout na vavřínech.“
(sk)

Statistické údaje podzimu HK Chomutov
- 1. místo, 7 vítězství, 1 remíza, 2 prohry, skóre 239:196, 15 bodů
- bilance doma: 5 – 0 – 0, skóre 119:81
- bilance venku: 2 – 1 – 2, skóre 120:115
- nejvyšší vítězství: doma s Louny 27:20
- nejvyšší prohra: na hřišti pražského Chodova 19:21
- nejvíc zápasů odehráli: Kurial, Jindřich Bada, Martínek, Bartásek, Pošta,
P. Vaněk (všech 10)
- nejvíc gólů vstřelili: Jindřich Bada 57, Šopejstal 46, Martínek 43, Bartásek 41.

tým byl pohromadě tak, jak jsem si
představoval.“
Přestože Chomutov vede, soupeři
mu „šlapou na paty“. Juniorka pražské Dukly a Zruč nad Sázavou zaostávají o pouhý bod, šestý Chodov
ztrácí jen tři body. Předností chomutovského mužstva byl nejmenší
počet inkasovaných gólů. „Z dobré
obrany jsme vycházeli, na tom je
postavena celá naše hra. Také bych
řekl, že brankář Chochola, který
přišel v průběhu podzimu, ještě
trochu víc výkonnostně vytáhl Kuriala,“ vyzdvihl trenér Karlovec opory
v brance.

Prázdninová otevírací doba
ve vybraných provozech SSZ
BAZÉN
Pá 23. 12.: ................... 9.00 – 21.00 hod.
So 24. 12. – 25. 12.: ................... zavřeno
Po 26. 12.: ................... 9.00 – 19.00 hod.
Út 27. 12. – 30. 12.: .... 9.00 – 21.00 hod.
So 31. 12.: ................... 9.00 – 15.00 hod.
Ne 1. 1. 06: ................................... zavřeno
Po 2. 1.: ....................... 9.00 – 21.00 hod.
Út 3. 1.: ...... otev. dle platné provozní doby
SAUNA
Pá 23. 12.: ...... (muži) 11.00 – 21.00 hod.
So 24. 12. – 27. 12.: ................... zavřeno
St 28. 12.: ... (společná) 11.00 – 21.00 hod.
Čt 29. 12.: ......... (ženy) 11.00 – 21.00 hod.
Pá 30. 12.: ........ (muži) 11.00 – 21.00 hod.
So 31. 12. – 3. 1. 06: .................. zavřeno
VEŘEJNÁ BRUSLENÍ
Pá 23. 12.: .................. 14.00 – 15.00 hod.
So 24. 12.: .................. 10.00 – 11.00 hod.
Ne 25. 12.: .................. 14.00 – 15.00 hod.
Po 26. 12.: ............................ není bruslení
Út 27. 12. – 30. 12.: .. 14.00 – 15.00 hod.
So 31. 12.: .................. 10.00 – 11.00 hod.
Ne 1. 1. – 2. 1. 06: .... 14.00 – 15.00 hod.

Do přípravy se házenkáři HK Chomutov opět vrhnou 9. ledna, úvodní
odvetný zápas je pak čeká 5. března.
Roli favorita pro jaro trenér Karlovec odmítá: „První místo je krásné
a všichni na něm chceme vydržet
co nejdéle. Ale je předčasné dělat
nějaké závěry.“
(sk)
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