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V krátkém sledu Pohoda představí muzikál O mužích a ženách a komedii Milenci a lžičky
KONCERTY
• 20. 6. MLADÁ PÍSEŇ. Atrium, velký sál SKKS v 19 hodin.
• 20. 6. MAKOVEC. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 21. 6. NEPŘÁTELÉ RYTMU. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 22. 6. SASKOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL. Kostel sv. Ignáce v 16 hodin. Hraje smyčcové trio ve složení Stephan Schrader – violoncello, Martin Lutz – cembalo, Ulrike
Rüben – viloncello. V programu zazní hudba Johanna Sebastiana Bacha, Giovanna
Benedetta Patti, Antonia Caldera, Františka Xavera Brixi.
• 25. 6. FOREST GUMP. Atrium SKKS v 18 hodin.
• 26. 6. SEMTEX. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 27. 6. NIC MOC. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 28. 6. MARACAS. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
VÝSTAVY
• JAN KANYZA – obrazy, grafika. Galerie Špejchar do 25. 6.
• POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – FRAKTÁLY – výstava Milana Pecáka v galerii Na schodech
v SKKS potrvá do 30. 6.
• K. KRECBACHOVÁ, P. ŠÚSOVÁ – KERAMIKA, Z. KINDL, J. PLETICHA – OBRAZY – galerie Špejchar – sklep, výstava potrvá do 26. 7.
• V JIŘÍKOVĚ VIDĚNÍ – akademický sochař Jiří Janda v galerii Lurago (do 18. 6.)
a v kostele sv. Ignáce (do 31. 7.).
• 50 LET S TELEVIZÍ A FILMEM – výstava věnovaná režisérovi Jindřichu Polákovi,
muzeum v jezuitském areálu, do 2. 8.
• JAPONSKÉ REMINISCENCE – fotografie Jany Tržilové v galerii Lurago, vernisáž
23. 6. v 17 hodin, výstava potrvá do 23. 7.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 18. 6. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY – poslední setkání na téma: kapitoly
z literární historie Chomutovska. DDM 17.30 až 19.30 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není–li uvedeno jinak).
18. – 20. 6. RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE – akční komedie USA.
21. – 22. 6. MĚSTEČKO – tragikomedie ČR.
23. – 24. 6. KRUH – thriller USA.
25. 6. BOWLING FOR COLUMBINE – dokument USA.
26. – 27. 6. MILUJ SVÉHO ZABIJÁKA – krimi USA.
28. – 29. 6. LOVEC DÉMONŮ – thriller USA.
30. 6. PAVOUK – thriller USA.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 21. 6. ŠVEC A ČERT – od 14 hod.
28. 6. ŠIJU, ŠIJU POHÁDKU – od 14 hod.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není–li uvedeno jinak).
19. – 20. 6. MĚSTEČKO – tragikomedie ČR.
21. – 22. 6. BOWLING FOR COLUMBINE – dokument USA.
23. – 24. 6. SLZY SLUNCE – drama USA.
25. – 26. 6. KRUH – thriller USA.
27. 6. TAK DALEKO, KAM MĚ NOHY DONESOU – film USA.
28. – 29. 6. MILUJ SVÉHO ZABIJÁKA – krimi USA.
30. 6. LOVEC DÉMONŮ – thriller USA.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 22. 6. JAK SE BUDÍ PRINCEZNY – od 14 hod.
29. 6. FLINSTONEOVI – od 14 hod.
Letní kino (začátky představení ve 22 hodin)
18. 6. MĚSTEČKO – hořká tragikomedie ČR.
19. 6. MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA – komedie USA.
20. – 22. 6. KRUH – thriller USA.
23. – 24. 6. HLADINA ADRENALINU – akční thriller USA.
25. 6. SLZY SLUNCE – drama USA.
26. – 27. 6. LOVEC DÉMONŮ – thriller USA.
28. – 30. 6. PROSTĚ SEXY – romantická komedie USA.

I divadelní pánbůh má prsty lepkavý
Přestože kulturní sezona pomalu
končí, divadelního souboru Pohoda
se navzdory jeho jménu letní lenošení až tak netýká. Jeho členové si
totiž na září až říjen naplánovali
uvedení dvou nejtěžších kusů ze
svého repertoáru, premiéru muzikálu O mužích a ženách a obnovenou premiéru hry pro dospělé
Milenci a lžičky.
Amatérský
divadelní
soubor
Pohoda vznikl v roce 1998 okolo
„protřelého“ ochotníka Stanislava
Aubrechta, taktéž chomutovského
zastupitele, a Petra Matouška, dříve
herce, nyní dvorního dramaturga.
Přidali se herci ze zaniklého souboru Hadr i další lidé, ale postupem
času se kádr obměnil. Domovem
souboru se stal Kulturní dům na
Zahradní, kde měli jednu podstatnou podmínku - Pohoda musí
každý rok „přivést na světlo světa“
jednu pohádku. To se souboru daří,
nastudoval už čtyři - O létajícím
kufru, Komtesa na lovu hejkalů,
Houbový Kuba a Černokněžník
z klíčového lesa. Autorem všech je
Petr Matoušek, o hudbu se vždy postaral Martin Šíl, o režii se podělili
Stanislav Aubrecht a Pavel Jánský.
Kromě domovské scény Pohoda
předvedla své umění v Jirkově
a Podbořanech, většina členů se
každoročně podílí na Chomutovských slavnostech.
Jak už to u ryzích amatérů bývá,
prokletím souboru je fluktuace. Ti,
Středisko knihovnických a kulturních služeb na Palackého
ulici vyhlašuje při příležitosti
konce školního roku amnestii
na knižní upomínky. Každému, kdo v týdnu od 23. do
28. června vrátí upomínané
knihy, bude odpuštěno penále
v plné výši, jako by je vrátil
v řádném termínu. „Odezvy na
amnestii bývají příznivé, vždy
se najde dost hříšníků, ve kterých se probudí svědomí. A pro
nás je to také lepší než soudní
vymáhání,“ uvedla Jitka Kůsová,
tisková mluvčí SKKS.
(sk)

Motivy, které filmový štáb České
televize nenašel v Žatci, se vydal
hledat do Chomutova. V připravovaném seriálu Náměstíčko se tak
objeví záběry z náměstí 1. máje,
květinářství v jeho dolní části
a obchodního domu Prior. Deset
uzavřených příběhů ze současnosti spojují jen postavy v podání
Ljuby Skořepové a Josefa Vinkláře,
v jednotlivých dílech si ale zahrají
i další známí herci, například Pavel
Nový, Jana Hlaváčová, Jiří Langmajer a Pavel Zedníček. Štáb pod
vedením režiséra Jaroslava Hanuše
a scénáristy Jiřího Míky (společně
mají na kontě úspěšné projekty Život na zámku a Šípková Růženka)
natáčí seriál už delší dobu v Žatci. Na uvedení v televizi si diváci
budou muset počkat minimálně do
podzimu příštího roku.
(sk)

Díla významných spisovatelů očima mladé generace
Ve výstavní síni knihovny SKKS
na Palackého ulici jsou až do
konce prázdnin vystaveny výtvory
účastníků soutěže Ilustrace pro...
(mého oblíbeného autora). Děti
a mládežníci od pěti let až po maturitu z celého Chomutovska mohli
různými technikami vyjádřit to, co
je oslovilo v dílech bratří Grimmů,
J. R. R. Tolkiena, Eduarda Štorcha,
Julese Verna a Jaroslava Haška,
kteří všichni mají v letošním roce
nějaké výročí. Otevřenými vrátky
pro vyznavače jiných spisovatelů
byla kategorie Ilustrace pro autora
mé oblíbené knihy.
Po soutěžích na témata knižní
záložka a přebal knihy nebo CD
je tohle už třetí výtvarná soutěž,
kterou Středisko knihovnických
a kulturních služeb vyhlásilo na
literární námět. „Naším cílem je
přetáhnout děti od televize ke
knížce. Tvrdí se, že mladá generace
nečte, ale tato výstava dokládá, že

to nebude tak špatné. Děti příběhy
znají, i když možná z filmové podoby,“ uvedla na vernisáži před
vyhlášením výsledků Jitka Kůsová,
hlavní organizátorka soutěže a tisková mluvčí SKKS. Vystavená díla
si pozorně prohlédl a s malými
výtvarníky si popovídal i chomutovský malíř Václav Suchopárek
(na snímku se Sašou Svačinou
a jeho maminkou). Svou účast na
vyhodnocení vysvětlil následovně:
„Musím sledovat, co se děje a jak to
dělají ostatní. Beru to jako součást
vlastního vzdělávání.“
Pořadí nejlepších - I. kategorie
(5 - 9 let): 1. Klára Mašková (7. ZŠ
CV), Nikola Škubalová (8. ZŠ CV),
2. Klára Kučerová (8. ZŠ CV), 3. Nicole Pavlíčková, Kristýna Mojžíšová, Katka Lébrová (všechny 7. ZŠ);
II. kategorie (10 - 13 let): 1. Jana
Gibuzanová (3. ZŠ Jirkov), 2. Tereza Votýpková (13. ZŠ CV), Lucie
Vaninová (4. ZŠ CV), 3. Saša Sva-

čina (8. ZŠ CV); III. kategorie (14
- 16 let): 1. Nina Hrůzová, 2. Jiří
Čmuhař (oba 13. ZŠ CV), 3. Martin
Klein, Petra Čermáková (oba 3. ZŠ
Jirkov); IV. kategorie (střední školy, učiliště, ZUŠ): 1. Jiří Mácha, 2.
Nikola Smatanová (oba ZUŠ T.G.M.
CV), 3. Gita Kolaříková (ISŠ Údlice). Navíc bylo uděleno několik
čestných uznání.
(text a foto: sk)

Stanislav Aubrecht (vlevo) a Pavel Jánský (na snímku ze zkoušky hry
O mužích a ženách) patří k základním kamenům souboru.
blu v ní už hrála. I tak si ale vyžádá
kteří vydrželi od začátku, se dají
ústupky z prázdninového volna.
na prstech jedné ruky spočítat.
Přesto si Pohodáři nestýskají,
Kvůli nově připravovanému muzizvlášť ne ti, pro které se amatérské
kálu O mužích a ženách musel být
divadlo stalo celoživotním koníčvyhlášen konkurz. Pohoda se tak
kem. „To se těžko vysvětluje, my
rozrostla na zhruba patnáct členů
prostě ´musíme´,“ krčí rameny nad
a výrazně omladila, nyní převažují
důvodem svého počínání herec
studenti. „Zapracovat nové lidi – to
a jednatel souboru Pavel Jánský.
je velký problém. Většina z nich niStanislav Aubrecht si přisazuje:
kdy nestála na jevišti a v muzikálu
„Jsme blázni, kteří dělají něco,
musejí najednou zvládat pohyb, text
z čeho nic hmotného nekouká. Ale
i zpěv. Proto je příprava díla teprve
jak zpívá skupina Hop Trop, vodácv plenkách, budeme holt zkoušet
ký pánbůh má prsty lepkavý - jak
i o prázdninách,“ usmál se Stanislav
to někdo zkusí, už toho těžko nechá.
Aubrecht. U bláznivé komedie ve
S tím divadelním je to to samé...“
stylu dell´arte Milenci a lžičky je
(text a foto: sk)
situace jednodušší, polovina ansám-

29. 6. 1420
Král Zikmund postoupil chomutovské panství a komendu v Blatně
Vilému z Hazmburka jako zástavu za 3 000 kop grošů, které tomuto
šlechtici dlužil.
25. 6. 1760
Poštovní administrátor J. Ullmann koupil v Chomutově dům č.p. 32
v dnešní Revoluční ulici a zřídil v něm první poštu ve městě. Ta
nezajišťovala pouze přepravu zásilek, ale i pravidelné dostavníkové
spojení s Prahou. Poštovní úřad v Chomutově provozovali soukromníci až do roku 1874, kdy byl zestátněn.
30. 6. 1848
Na náměstí před několika tisíci posluchači poprvé vystoupil chomutovský mužský pěvecký spolek, založený v březnu téhož roku.
28. 6. 1875
Chomutovským nádražím projel vlak s rakouským císařem Františkem Josefem I. a ruským carem Alexandrem.
20. 6. 1886
V Chomutově, kde v té době žilo jen něco málo přes 400 Čechů,
se konala valná hromada třetího českého spolku - místního odboru
Národní jednoty severočeské. V tomto roce také zdejší Češi založili
místní tělovýchovnou jednotu Sokol, která však krátce poté zanikla.
1. 7. 1894
Otevřena veřejná plovárna na Kamencovém jezeře, zřízená Spolkem
pro péči o zdraví.
23. 6. 1918
Německým obyvatelstvem každý rok tradičně slavený svátek slunovratu
poskytl příležitost k velké národnostně orientované manifestaci. Chomutovský starosta dr. Ernst Storch ve svém projevu mimo jiné uvedl:
„Naši němečtí bratři, ať již ze Saska, Bavorska nebo Pruska, jsou nám
tisíckrát bližší než Češi, a proto je spojení s Německou říší naší základní potřebou. Československý stát nestrpíme za žádných okolností.“
26. 6. 1932
Na dnešním náměstí T. G. Masaryka byl při příležitosti stého výročí
úmrtí Franze Josefa Gerstnera odhalen jeho pomník (po květnu 1945
byl zbořen). V předvečer této události byly do nově zřízeného čestného Gerstnerova hrobu na městském hřbitově uloženy jeho tělesné
pozůstatky, přenesené do Chomutova z Mladějova u Jičína, kde byl
Gerstner původně pohřben.
1. 7. 1960
Při územní reorganizaci vznikl sloučením většiny území dosavadního chomutovského a kadaňského okresu a připojením několika vesnic z okolních okresů okres Chomutov, platný do prosince loňského
roku. Změnily se i hranice a názvy krajů - místo Ústeckého vznikl
Severočeský kraj.
1. 7. 1977
Otevřen čtyřproudový úsek silnice I/13 mezi Chomutovem a Jirkovem.
30. 6. 1992
Byla zastavena těžba uhlí na dole Jan Žižka. Likvidační práce v podzemních chodbách skončily 11. 10. 1993.
29. 6. 1995
Za přítomnosti ministra životního prostředí Františka Bendy zahájila provoz veřejná trolejbusová doprava. Její přípravné práce začaly
v říjnu 1992.
Okénko do historie tímto dílem končí, protože završilo rok svého
vycházení. Na kulturní stránce Chomutovských novin jsme se během
této doby snažili čtenářům přiblížit nebo připomenout základní a nejzajímavější události z dějin města tak, jak je ve své knize „Chomutov
1252 - 2002“ popsal Petr Rak.
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Užily si to plnými doušky

Bouřlivou oslavou zakončily sezonu národní házenkářky SK Chomutov NH.
Zapíjet bylo co, počtvrté v řadě a popáté celkově totiž vybojovaly titul mistra
ČR. Letošní triumf byl opět suverénní, na druhou Dobrušku získaly náskok 11
bodů, ztratily jen 2 body za remízy, měly jednoznačně nejlepší útok...
Medaile a pohár převzaly v areálu ve Školní ulici hned po závěrečném utkání.
Přímo na místě si zařádily, zakřičely, bouchly šampaňské. Po hřišti pobíhaly
ve slušivých deštníčcích na hlavě, o chvíli později i v tričkách s mistrovským
motivem. Trenérka Lýdie Suková dostala hobla. „Vychutnáváme si to plnými
doušky,“ hlásila Radka Češková. „Vyhradily jsme si na oslavy čas, některé
z nás si na zítra vzaly dovolenou.“ Její spoluhráčka z útoku Helena Benešová
si přisadila: „Velice hezky si to užívám a teď se nejvíc těším na pokračování
oslav.“ Radovala se i Jaroslava Čihařová, která se do týmu vrátila v průběhu
jara z mateřské dovolené. S dcerou Terezkou v náručí uvedla: „Užíváme si
každý titul, já ten letošní o to víc, že jsem se znovu zapojila do hry a také
proto, že jsme se po nevydařeném poháru dokázaly semknout a dotáhnout
to do cíle.“ Když největší vřava opadla, přesunula se oslava do klubových
prostor na hřišti v Cihlářské ulici. Byla tak veliká, že někteří přímí aktéři
o tom vědí jen z doslechu...
(text a foto: sk)
• Na Mistrovství Evropy ve sjezdu
na divoké vodě v Karlových Varech
se v doprovodném programu představili i kanoisté SC VS Chomutov.
Ve sjezdu a soutěži v eskymáckých
obratech „pro příchozí“ se blýskli
medailovými umístěními. Výsledky
- eskymácké obraty: (3 obraty na
čas): 1. V. Legat ml.; sjezd na divoké vodě: K1 muži 1. L. Hrbek, 2.
B. Tarkulič; C1 muži 1. J. Říha; C2
muži 1. M. Oslík a L. Gallo.
(jl)
• Domácí přípravu na evropský
šampionát uzavřely zápasnice ASK
VALZAP Chomutov, kadetka Andrlová a juniorka Zyklová, účastí na
Velké ceně Hradce Králové. Andrlová obsadila druhé místo, Zyklová
mezi ženami čtvrté. Spolu se Sklenkovou se chomutovský trojlístek
přesunul do rakouského Götzisu,
kde se po uzávěrce tohoto vydání
zúčastnil turnaje a v těchto dnech
tam absolvuje soustředění.
(sk)
• Soutěžní přehlídky aerobních skladeb Miss kolektiv aerobic v Mostě se
zúčastnila i děvčata SC VS Chomutov. Tým v sestavě M. Blahová, M. Buchalová, P. Krumlovská, L. Cinková,

V. Hrbková, S. Krstevová, L. Pištělková a K. Giptnerová obsadil v kategorii starších žákyň 2. místo.
(sk)
• Den otevřených dveří pod názvem
Den pro zdraví připravilo na pátek
20. června Squash a fitness centrum
Chomutov. Každý, kdo přijde mezi
16. a 21. hodinou, může zdarma
využít veškerých nabízených služeb, jako jsou cvičení v posilovně,
powerjóga, P-class, Tae-Bo, měření
tuku, sauna a další.
(sk)

K titulu mistra chomutovské
ženy přidaly rekordní zápis
V pozitivním slova smyslu lze
od
národních
házenkářek
SK
Chomutov NH očekávat ledacos.
Suverenita pětinásobných mistryň
republiky dosahuje už takových
rozměrů, že čerstvě do svého rejstříku zařadily i výhru s nulou.
Právě to se jim povedlo v
předposledním kole 1. ligy, kdy
oslabené Vítkovice porazily 25:0!
„Kdysi, v házenkářském pravěku,
se výsledek s nulou občas objevil.
Ale v novodobé historii se nic takového nestalo. A dardu 25:0, to
liga nezažila vůbec,“ tvrdí asistent
trenéra a vedoucí chomutovského
družstva Miloslav Novák, jehož
statistický přehled za poslední dvě
desetiletí je vyhlášený. Chomutovu
k rekordnímu zápisu pomohlo i
potřebné štěstí, v úvodu míč z rukou vítkovických útočnic dvakrát
orazítkoval tyč, stejně tak deset
sekund před koncem zápasu. Jinak
však domácí obrana hostům nic
nedovolila a co prošlo, zlikvidovaly brankářky.
Hned druhý den v ligové derniéře byl rozjetý Chomutov jen krůček od dalšího rekordu. Při výhře
29:20 nad Studénkou mu jediná
branka chyběla k překonání magické třicítky. „Na devětadvacítce jsme
skončili podruhé. Přitom dneska
jsme ten rekordní gól měli ještě
dvě minuty a opakovaný trest.
Ale o výši výsledku až tolik nejde,
důležité jsou dva body,“ zdůraznil
Miloslav Novák.
(sk)
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Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Kam v červnu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
Pravidelná cvičení – pondělí 9.00 – 10.00 senioři, 16.00 – 17.00 aerobic děti,
18.00 – 19.00 rehabilitační cvičení, 19.00 – 20.00 P–class; úterý 18.00 – 19.00
balantes (over–ball), 19.00 – 20.00 step–box aerobic, 20.00 – 21.00 kalanetika;
středa 19.00 – 20.00 step–aerobic, 20.00 – 21.00 fitness jóga; čtvrtek 9.00
– 10.00 senioři, 16.00 – 17.00 aerobic děti, 18.00 – 19.00 cvičení nejen pro
„těhulky“, 19.00 – 20.00 aerobic, 20.00 – 21.00 bodystyling; pátek 19.00 – 20.00
strečink; neděle 18.00 – 19.00 bodystyling.
ZIMNÍ STADION
denně nabídka umělého povrchu na in–line 10.00 – 17.00 a 18.00 – 22.00, veřejné bruslení in–line 17.00 – 18.00, včetně sobot a nedělí
MĚSTSKÉ LÁZNĚ
Bazén:
pondělí
úterý
6.00 – 8.00,
středa
čtvrtek 6.00 – 8.00,
pátek
7.00 – 8.00,
sobota a neděle

14.00 – 16.00,
14.00 – 16.00,
13.00 – 16.00,
14.00 – 16.00,
14.00 – 16.00,
9.00 – 19.00

první si zajistila El Bunda, když
útočným hokejbalem porazila Kapitány 2:0 na zápasy. O třetí místo
ve druhé lize hrála mužstva Twisters a North Stars. Nováček North
Stars v první utkání soupeři nic
nedovolil a vyhrál. V odvetě sice
prohrával 0:2, ale vzchopil se, postupně výsledek otočil, a tak se ve
své premiérové sezoně mohl radovat ze třetího místa.
V souboji o udržení Tučňáci
porazili Vinohrady Red Wings
4:1. Série však nebyla dohrána pro
neshodu mezi soupeři, a tak bude
muset o sestupujícím rozhodnout
disciplinární komise.
První tři týmy obou soutěží získaly poháry. Vítěz první ligy navíc
pohár putovní, který příští rok opět
předá vítězi play off. Nově v letošní
sezoně dostali vítězové obou soutěží medaile.
Výsledkový servis: 1. liga - utkání o udržení: Vinohrady Red Wings
- Tučnáci 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). 2. liga
- o 3. místo: Twisters - North Stars
0:3 (0:0, 0:2, 0:1), North Stars - Twisters 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). 1. liga - o 3.

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

SQUASH A FITNESS CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICI
20. 6. Den pro zdraví – program formou otevřených dveří
16.00 – 21.00
20. 6. squash – turnaj pro amatérské hráče a hráčky, přihlášky v recepci nebo
na tel. číslech 474/625 475 nebo 608/230 215.
18.00

Moderní gymnastky SC VS Chomutov se zúčastnily republikového mistrovství v Milevsku. Volný
program tam předvedly Klára
Mašková, Kristína Duong Le Hang
(obě mladší naděje - roč. 93 a 94),
Simona Baumrtová a Kateřina Jonášová (obě starší naděje - roč. 91
a 92), všechny společně na snímku.
Přestože žádná z nich nedosáhla
významného umístění, úspěchem
je samotný fakt, že se na vrchol
sezony sítem kvalifikačních závodů
probojovaly.
(text: sk, foto: dma)

Fotbalisté nezvládli jaro, a tak sestupují
Neveselo truchlivo je v těchto
dnech ve Fotbalovém klubu Chomutov, po třech sezonách ve 2. lize se
mužstvo poroučí zpět do ČFL.
Přitom po podzimu se zdálo, že
Černého Petra drží pevně jiní. Chomutov měl tehdy na 14. příčce zaručující záchranu náskok na patnácté
Dolní Kounice sedm a na šestnáctý
Prostějov dokonce deset bodů. Zejména Hanáci tak mohli jen doufat
v zázrak. Dočkali se, ale Chomutov
jim notně pomohl. Za celé jaro nasbíral jen osm bodů, výrazně nejméně
z celého druholigového pelotonu.
„Měli jsme hrozivou ´úmrtnost´ šancí, nedávali jsme ani tisíciprocentní.
Třeba Kostečka v Neratovicích z metru překopne bránu, to se nepovede
ani žáčkům. Také obrana a brankáři
nás nepodrželi, inkasovali jsme nejvíc gólů ze všech,“ hledal pohřebním
hlasem důvody neúspěchu sekretář
klubu a vedoucí mužstva František
Kroupa.

Bilance v ročníku 2002/03
15. FK Chomutov
7 4 19 (34:65) 25 b.
podzim 17 b., jaro 8 b.
doma 23 b., venku 2 b.
nejlepší střelci:
5 – Filinger, Štyvar, 3 – Budka,
Rilke, 2 – Poláček, Harvatovič,
Sedlák, Strouhal, Maděra, Doksanský
Ukázalo se, že výhodná spolupráce s Teplicemi nemusí být ku
prospěchu fotbalu samotnému.
I méně bystří diváci postřehli, že
v týmu chybí ´srdcaři´, málokterý
z hostujících hráčů byl ochoten
ze sebe vydat maximum. „Ano,
hlavně ke konci to tak vypadalo,“
nezakrýval František Kroupa. „Našli se sice takoví, kteří bojovali,

Vítězem chomutovské hokejbalové ligy se stali hráči Young Guns
Mistrem
chomutovské
hokejbalové ligy se v osmém ročníku
stali Young Guns, když dokázali
ve finále porazit Legionáře 2:0 na
zápasy.
Ve velmi vyrovnaném prvním
utkání kralovali brankaři, a když
začalo za stavu 1:0 pro Young
Guns pršet, na kluzkém povrchu
se už skóre nezměnilo. V odvetě
se dostali Legionáři do vedení
2:0, ale prohospodařili ho. Jedenáct
vteřin před koncem snížili na 3:4,
ale vyrovnat se jim už nepodařilo,
a tak se z titulu radoval tým Young
Guns.
Ofenzivně laděný souboj o 3.
místo mezi celky Predators a Šavle
zahájili lépe druzí jmenovaní, a to
výhrou 7:1. Hráči Predators sérii
vyrovnali po šesti gólech F. Petrovického a vítězství 8:6. Naopak
v třetím duelu rozhodla jediná
branka z hole Hurníka o bronzu
Predators. Pořadí týmů tak zůstává
stejné jako po základní části.
Ve druhé lize se obě série hrály
jen na dvě utkání. Premiérové vítězství ve druhé lize a postup do

16.00 – 18.00 (2 dráhy), 18.00 –
16.00 – 18.00 (2 dráhy), 18.00 –
18.00 –
16.00 – 18.00 (2 dráhy), 18.00 –
16.00 – 18.00 (2 dráhy), 18.00 –

třeba Doksanský, Štyvar, Poláček
a Džuban, ale spousta dalších
zaostala za svými možnostmi. Víc
než kdykoliv předtím se ukázalo,
že není dobré mít patnáct hráčů
na hostování a jen pár kmenových.“
V tomto ohledu zřejmě dojde
k radikální změně. Jednak teplický klubový boss Hrdlička před
časem vyhlásil úsporný program
a také Teplice mají v ČFL svůj
vlastní B tým a stejnou soutěž
s největší pravděpodobností bude
hrát i blízké Ústí nad Labem. Prvoligový klub už tak nebude zřejmě nic nutit posílat fotbalisty do
Chomutova.
Stávajícím hráčům hostování
končí, stejně tak smlouva trenéru Bekakisovi. Zatím zůstávají
kmenoví hráči Budka, Pěnička, Filinger, Doksanský a Maděra. Kdo
bude FK Chomutov reprezentovat
v nižší soutěži, je v této chvíli ve
hvězdách.
Stejně tak to, jak se se ztrátou pozic vyrovná samotný klub.
Zatím je nálada na bodu mrazu,
s tím se potýká i František Kroupa:
„Stále to nemůžu rozchodit, protože si myslím, že druhá liga do
Chomutova patří. Mrzí mě, že se
hráči o záchranu víc nepoprali...“
(sk)

Chomutovské noviny

Brankář Pospíšil čelí šanci Drábka z Young Guns, zprava přibíhá kapitán
Legionářů Rusín.
le: El Bunda - HBC Kapitán 3:0 (1:0,
místo: Predators - Šavle 1:7 (0:1,
2:0, 0:0), HBC Kapitán - El Bunda
1:4, 0:2), Šavle - Predators 6:8
1:6 (0:1, 0:1, 1:4). 1. liga - finále:
(2:4, 3:1, 1:3), Predators - Šavle 1:0
Young Guns - Legionáři 1:0 (0:0, 1:0,
(0:0, 1:0, 0:0), Hurník. 2. liga - finá0:0), Legionáři - Young Guns 3:4
(1:0, 1:1, 1:3). Nejproduktivnější
hráč 1. ligy: Slabyhoud (Legionáři),
nejlepší střelec: Drábek (Young
Guns), nejlepší brankař: Pospíšil
(Legionáři). Nejproduktivnější hráč
2. ligy: M. Káva (Twisters), nejlepší
střelec: Nepraš (Slovan Jirkov), nejlepší brankař: Mandák (El Bunda).
(text: vpř, foto: mok)
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