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VÝSTAVY
• 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 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, výstava potrvá do 23. 7.
• ILUSTRACE PRO... MÉHO OBLÍBENÉHO AUTORA - nejlepší díla dětské výtvarné
soutěže, výstavní síň knihovny, do 31. 8.
• BRONZOVÝ VĚK V PODKRUŠNOHOŘÍ - výstava v muzeu na staré radnici, do 28. 9.
• NA HÁJOVNĚ U LESA - z tvorby krušnohorských řezbářů Jana a Ireny Kudrnových,
muzeum na staré radnici, do 9. 9.
KONCERTY
• 3. 7. OBNAŽENY - VEČER PLNÝ UMĚNÍ
UMĚNÍ. Fotky, obrazy, poezie, hudba a tanec v podání
Duncan centra konzervatoře v Praze, atrium a kostel sv. Ignáce ve 20 hodin.
• 7. 7. JUST ANOTHER BAND FROM ...CHOMOURKOV.
...CHOMOURKOV Atrium SKKS v 15.30 hodin.
KINA
Kino Praha - mimořádné promítání filmů režiséra Jindřicha Poláka ve dnech 19. - 24. 7.,
jinak kino v červenci nehraje!
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 19. 7. POPLACH V OBLACÍCH
20. 7. CHOBOTNICE Z 2. PATRA
21. 7. OD ZÍTŘKA NEČARUJI - vždy od 16.30 hod.
FILMY PRO DOSPĚLÉ: 22. 7. ZÍTRA VSTANU A OPAŘÍM SE ČAJEM
23. 7. SMRT STOPAŘEK
24. 7. NOC KLAVÍRISTY - vždy od 18 hod.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
2. - 4. 7. FEMME FATALE - erotický thriller Francie.
5. - 6. 7. LOĎ DUCHŮ - thriller USA.
7. - 8. 7. JAK ZTRATIT KLUKA V DESETI DNECH - komedie USA.
9. 7. RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE - akční komedie USA.
10. - 11. 7. HLUBINA - válečný sci-fi thriller USA.
12. - 13. 7. PIANISTA - válečné drama Francie.
14. - 15. 7. JÁDRO - akční sci-fi USA.
16. 7. POSLEDNÍ LOUPEŽ - thriller USA.
17. - 19. 7. HRDINA - drama Čína.
20. - 21. 7. 25. HODINA - drama USA.
22. - 23. 7. NEVĚRNÉ HRY - milostné drama ČR.
24. - 25. 7. 8 MILE - příběh rapového zpěváka USA.
26. - 27. 7. NUDA V BRNĚ - komedie ČR.
28. - 29. 7. KURS SEBEOVLÁDÁNÍ - komedie.
30. - 31. 7. 28 DNÍ POTÉ - sci-fi Nizozemí.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 5. - 6. 7. PINOCCHIO - pohádka Itálie od 16.30 hod.
Letní kino (začátky představení ve 22 hodin).
2. 7. PAVOUK - thriller Francie.
3. - 4. 7. SMRADI - film ČR.
5. - 6. 7. FEMME FATALE - erotický thriller Francie.
7. - 8. 7. BLUFUJ JAKO BECKHAM - komedie Anglie.
9. 7. JAK ZTRATIT KLUKA V DESETI DNECH - komedie USA.
10. - 11. 7. MILUJTE SVÉHO ZABIJÁKA - komedie USA.
12. - 13. 7. HLUBINA - válečný sci-fi thriller USA.
14. - 15. 7. SEXY PTÁCI - komedie.
16. 7. JÁDRO - akční sci-fi USA.
17. - 19. 7. MATRIX RELOADED - sci-fi USA.
20. - 21. 7. HRDINA - drama Čína.
22. - 23. 7. 25. HODINA - drama USA.
24. - 25. 7. GANGY V NEW YORKU - historický akční USA.
26. - 28. 7. MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA - komedie USA.
30. - 31. 7. KURS SEBEOVLÁDÁNÍ - komedie.

Noci na Červeném hrádku patřily upírům
Husí kůže obvykle k plesům nepatří, ale naskákat musela každému, kdo se zúčastnil po dvě noci
jdoucího Plesu upírů na Červeném
hrádku. Kulturní památka nad
Jirkovem se jen hemžila různými
„neživými“, mnohdy maskovanými
za šlechtice a šlechtičny, přesto
podle bledé pleti a krví podlitých
očí dobře rozeznatelnými.
Se zatajeným dechem návštěvníci
přihlíželi rituálu, který se opakoval
každou noční hodinu. Za zvuků
zvonu a temné hudby vjel na nádvoří zámku pohřební kočár tažený párem černých koní a z rakve
uvnitř vytáhli upíři mladou, čerstvě
zakousnutou dívku. Průvod upírů
přešel do Rytířského sálu, kde si
každý z nich s upírskou novickou
zatančil.
Hororová show, kterou připravil
Podkrušnohorský zoopark a lidé
kolem manželů Sopkových, trvala vždy zhruba dvacet minut, ve
zbývajícím čase se diváci mohli
věnovat ostatnímu dění. Noc na
Obyvatelé i návštěvníci Chomutova
mají
možnost
si
v Městském informačním centru
v Chelčického ulici koupit nové
propagační materiály města.
K dispozici jsou jim pohlednice
s městskou věží za 5 Kč a dále
samolepky se znakem města ve
dvou velikostech - A6 za 12 Kč
a A7 za 8 Kč. „Lidé chtějí
změnu, nejsou zvědavi na stále stejné výjevy, proto jsme
nechali vyrobit nové pohledy.
U samolepek jsme vyslyšeli
přání převážně motoristů, pro
které je to nalepením na novou
´espézetku´ možnost, jak dát
najevo svou příslušnost k městu,“ osvětlila důvody počinu vedoucí Odboru školství a kultury
Městského úřadu v Chomutově
Dagmar Mikovcová.
(sk)

Z Vondráčkové a Pawlowské se vyklubali chlapi
Při poslední větší akci před
prázdninami excelovaly na jevišti
Kulturního domu na Zahradní slečny
Paula, Lilly, Valérie a Nadja. Převážně
dámské publikum se skvěle bavilo
a asi by na představení Ajn kesl
šuntes ve větší míře přišli i pánové,
kdyby... kdyby uvedená děvčata ve
skutečnosti nebyli muži!
Ovšem ten, kdo v případě pražské
travesti skupiny Screamers netrpí
předsudky, si mohl vychutnat hodnotnou show. V narážce na předrevoluční východoněmecký revuální
program Ein kessel buntes dokázala
„děvčata“, že jsou nejen mistry
převleků, ale i výbornými herci.
Na jevišti i s pomocí mužského
moderátora zdařile parodovala například Halinu Pawlowskou, Helenu
Vondráčkovou, Heidi Janků, Zuzanu
Slavíkovou, módního Pitkina, Evu
Pilarovou, Lenku Plačkovou, došlo i
na vtipy a kouzelnické vystoupení.
Pohybování v dámském oblečení
a hlavně na vysokých podpadcích
bylo tak přesvědčivé, že snad aby
Přestože knihovna na sídlišti Severka ukončila ke 30. květnu svou
činnost, vypůjčené knihy lze stále
ještě bez sankcí vrátit. Přijímá je
Technická knihovna v Cihlářské
ulici, a to až do konce září v následujících časech: Po 9.00 - 11.00
a 12.00 - 17.00 hodin, Út 12.00
- 15.00 hodin, St 9.00 - 11.00 a
12.00 - 17.00 hodin, Čt 9.00 - 11.00
a 12.00 - 17.00 hodin, Pá 9.00
- 12.30 hodin. Knihovna Kamenná
bude pro veřejnost uzavřena 22.
srpna. V červenci a srpnu mohou čtenáři vracet knihy přímo v
knihovně Kamenná, v září pak v
knihovně Březenecká.
Provoz v době dovolených: Technická knihovna: zavřeno 30. 6. - 21.
7., knihovna Březenecká: zavřeno
21. 7. - 4. 8. a dále 25. 8. - 31. 8.,
knihovna Kamenná: 21. 7. - 11. 8.
a dále 25. 8. - 31. 8. 2003.
Uživatelé zrušených knihoven
mají možnost navštěvovat obě
zbývající. Na Březenecké jim po
zbytek roku platí stávající průkazka, v knihovně SKKS na Palackého
ulici jim bude v čítárně průkazka
(sk)
bezplatně vyměněna.
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Upírský rej na Červeném hrádku měl působivou atmosféru.
zámku, v rámci které Ples upírů
už podruhé proběhl, nabídla další
mysticky zaměřenou podívanou.
Hlavní organizátor, místní kastelán
Jaroslav Stejný, sám převlečený za
vládce pekel Belzebuba, pozval kromě dalších čertů ještě víly, šermíře,

čarodějnice a divadelníky. Ohlas
byl úctyhodný, podle Martina Šíla,
mluvčího upírů i Podkrušnohorského zooparku, za oba večery na
zámek přišlo zhruba dva tisíce dvě
stě návštěvníků.
(text a foto: sk)

Osobitě zachycené vzpomínky na Japonsko
Do země vycházejícího slunce
zavede návštěvníka galerie Lurago
výstava fotografií Japonské reminiscence. Autorkou snímků je novinářka a herečka Jana Tržilová (vpravo
v rozhovoru s účastnicí vernisáže),
která při svém mládí na vlastní pěst
procestovala už pěknou řádku zemí.
A právě měsíc strávený v jedné z nejexotičtějších se stal zdrojem kolekce
vystavované až do 23. července ve
Středisku knihovnických a kulturních
služeb na Palackého ulici.
Přestože Jana Tržilová poznávala Japonsko jako řadový turista,
podařilo se jí ve fotografiích zajít
do nezvyklé hloubky a zdůraznit
kontrasty, kterými se země vyznačuje. Zvláštní pozornost si zaslouží
zejména nearanžované portréty, což
je silná stránka celé její fotografické tvorby. Jak sama přiznala, cit jí
vytříbila civilní profese novinářky.

I když fotí teprve dva roky, má na
svém kontě řadu výstav i několik
ocenění. To si zasloužila i kolekcí
Romové nechtění, kterou loni mimo
jiné představila také v Chomutově.
(text a foto: sk)

Literární gurmáni se scházeli v klubu

účinkující divákům dokázali, že
je netahají za nos, na úplný závěr
sympaticky na jeviště přišli ve své
pravé, tedy mužské podobě. Kdo

tentokrát zaváhal, bude mít další
příležitost Screamers zhlédnout
pravděpodobně v březnu příštího
(text a foto: sk)
roku.

Zejména to, co se běžně v hodinách českého jazyka neučí,
měli možnost poznat návštěvníci
semináře Klub milovníků krásné literatury. Ve druhém pololetí
školního roku ho ve svých prostorách pořádal Dům dětí a mládeže
v Chomutově.
Účastníky byli příznivci literatury ve věkovém rozpětí od 13 do 62
let. Většinou měli s psaním nějaké
osobní zkušenosti, řada z nich se
v minulosti zapojila do soutěže
Chomutovský kalamář. Ostatní si
třeba chtěli doplnit mezery ve
vzdělání. Přednášející, Mgr. Zdeněk Hejna a Mgr. Pavel Markvart,

vybírali zajímavá témata: Poetická
dílna - úvod do veršologie a struktury poezie, Tvůrčí psaní - nácvik
stylistických dovedností při tvorbě
různých slohových útvarů, Kořeny
evropské literatury - starověká
a středověká literatura, některé
pozapomenuté formy, Slovní zásoba - její obohacování o řečnické
okrasy, tropy a figury, Tvůrčí dílna
- moderní povídka, její struktura
a kompozice. Zdeňka Padyšáková,
která měla v DDM seminář na starosti, deklarovala chuť pokračovat:
„Témata nám rozhodně nescházejí,
jen o nich ještě jednáme. Chceme
(sk)
ale začít dřív, tak v říjnu.“

Uplatnění na trhu práce nacházejí zdravotně postižení obtížně
Zdravotně postižené spoluobčany
se nedaří integrovat do pracovního
procesu ani přes výraznou podporu a snahu státního aparátu. Na
Chomutovsku tak například letos
našla na trhu práce uplatnění zatím jen jediná osoba se změněnou
pracovní schopností, přestože úřad
práce jich eviduje okolo tisícovky.
I toto smutné konstatování se
stalo výchozím bodem projektu
Rozvoj lidských zdrojů s důrazem
na handicapované spoluobčany,
který za finanční podpory Evropské unie a jejího programu Phare
CBC koordinovala Okresní hospodářská komora v Chomutově. Spolu
s odborníky, s nimiž na projektu
spolupracovala, uspořádala pak
OHK na Městském úřadě konferenci pro zástupce organizací, které
k dané problematice mají nebo by
měly co říci. „Jsme velice rádi, že
se takovéto projekty realizují. Pro
nás, tedy úřad práce, je to ohromná pomoc. A to nejen materiální,

ale i morální,“ uvedla Miloslava
Mertová z Úřadu práce v Chomutově. Jak dále zdůraznila, nynější
praxe je taková, že firmy nad 25
zaměstnanců, na které se vztahuje
povinnost zaměstnat alespoň čtyři
procenta osob se ZPS, většinou
raději odvádějí do státní pokladny
nemalé poplatky za neplnění. Jen
v bývalém okrese Chomutov se tak
loni vybralo 9,5 miliónu korun.
Jakýmsi návodem na změnu
situace k lepšímu by se měla
stát publikace, která nese název
projektu. Na 32 česky a německy psaných stranách analyzuje
současný stav, shrnuje problémy
a zkušenosti chráněných dílen
i organizací sdružujících postižené občany, předkládá regionální
statistické údaje, upozorňuje na
právní předpisy, nastiňuje řešení problematiky a informuje
o firmách a organizacích, které
převážně zaměstnávají občany se
ZPS.
(text a foto: sk)

Ředitelka Okresní hospodářské komory Ivana Košanová představuje publikaci Janu Hutařovi z Národní rady zdravotně postižených ČR.

SPORT
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Novým výkonným ředitelem a sportovním manažerem v jedné osobě se stal Pavel Vosyka z Kladna

Hned po dovolené čeká hokejisty led
Snad jen mimořádnými vedry
byla výjimečná první fáze přípravy
hokejistů KLH Chomutov. Zhruba
třicítka hráčů pod vedením trenéra
Vladimíra Kýhose a jeho asistenta
Vladimíra Petrovky nabírala především fyzičku, trénovala vytrvalost,
postupně
rychlostní
vytrvalost,
rychlost a výbušnost. Vše probíhalo na chomutovských sportovištích
a v málkovském areálu.
„Snažíme se tréninky připravovat
tak, aby nebyly jednotvárné a aby
hráče bavily. Dopoledne jsme dělali
řádnou fyzickou přípravu, pokud
byly odpolední, věnovali jsme je
většinou hrám. Když byla tropická vedra, odpolední tréninky jsme
úplně vypustili. Bylo to o zdraví,
raději jsem kluky poslal zaplavat si
na koupaliště,“ řekl Vladimír Kýhos.
S přístupem hráčů byl spokojený,
přes devadesát procent z nich odtrénovalo celou přípravu.
Největší změnou v klubu je odchod výkonného ředitele Antonína
Miškovského a sportovního manažera
Vojtěcha Čihaře, obě funkce současně
nově vykonává Pavel Vosyka. Pochází
z Kladna, kde byl dlouhá léta funkcionářem, činný byl i jako předseda
regionální komise ČSLH pro střední
Čechy. Zato v samotném kádru zatím
k velkému pohybu nedošlo. Jak již
bylo zveřejněno, tým opustil obránce
Patrik Rimmel, naopak s ním trénují
talentovaní mladíci vesměs z Litvínova, na hostování má přijít „malý
velký muž“ berounské obrany Pavel
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Chomutovské hráčky opět v hlavní roli
Tečku za národněházenkářskou
sezonou udělala mezizemská utkání
reprezentací Čech a Moravy ve Studénce. Ženský tým Čech reprezentovaly jen dvě hráčky mistrovského
SK Chomutov NH, Radka Češková
a Helena Benešová, obě však byly
výraznými oporami svého družstva
a velkou měrou se zasloužily o šesté vítězství českého výběru v řadě,
tentokrát 16:15. Češková vstřelila
plnou polovinu branek vítězek, Benešová přidala dvě. „Šlo to. Zadařilo
se mi hlavně v první půli, kdy jsem
dala šest branek, po přestávce to už
nebylo ono,“ skromně komentovala
svůj výkon Radka Češková. Z hle-

diště oběma chomutovským útočnicím tleskala spoluhráčka Libuše
Kirschnerová, která sice byla také
nominována, ale zdravotní stav jí
(sk)
nedovolil nastoupit.
• Na osmém místě z deseti účastníků 2. ligy zakončili sezonu házenkářští dorostenci HK Chomutov.
V osmnácti zápasech nasbírali 12
bodů, což jim zajistilo účast v soutěži i pro příští ročník. Suverénně
nejlepším střelcem týmu byl se 131
góly Daniel Čaprnda, ten se však
z věkových důvodů, stejně jako další
tři jeho spoluhráči, s výběrem trenéra
Antonína Novotného loučí.
(sk)

Beethoven vytancoval titul a další čtyři medaile
Čekání na masáž si hráči krátí třeba čtením časopisů. Na vložené fotografii
v péči Dušana Prokeše obránce Robert Plaček.
Maleček. Kýhos podle vlastních slov
netrval na posílení zvučnými jmény.
Požadoval, aby klub udržel některé
stěžejní hráče, například Radka Šípa
a Petra Jíru. A když už musel oželet Rimmela, chce, aby místo něho
do obrany přišel jiný zkušený hráč:
„Martin Nosek (Kadaň, Litvínov, Mladá Boleslav - pozn. red.) je volný, ten
by nám pomohl. Ale to je ve stadiu
jednání, to záleží na vedení. Do
ofenzívy žádné velké posily nejsou
potřeba. Kostra útoku se nemění,

Nejlépe je u vody. Ale kde?
V parných prázdninových dnech lze nejlepší osvěžení nalézt u vody.
Obyvatelé Chomutova nejčastěji míří na Kamencové jezero, do městských
lázní nebo do Aquaparku v Klášterci nad Ohří. Z těchto tří míst jsme připravili servis základních údajů.
Kamencové jezero: otevřeno od 9 do 19 hodin
• celodenní vstup: děti do 6 let zdarma, od 6 do 14 let 10 Kč, dospělí 15 Kč
• nabídka (včetně zábavy a sportovního vyžití): nudistická pláž, půjčovna loděk, plochy na volejbal, beachvolejbal, nohejbal, streetbal, dvě
dětská hřiště, minigolf, kuželky, rozsáhlé možnosti občerstvení
Městské lázně: otevřeno pondělí až pátek od 9 do 21 hodin (úterý navíc
6 až 8 hod.), víkendy a svátky od 9 do 19 hodin
• celodenní vstup: děti do 6 let 10 Kč, od 6 do 15 let 25 Kč, dospělí 35 Kč
• nabídka (včetně zábavy a sportovního vyžití): letní terasa a travnatá
plocha s bazénky pro děti, občerstvení, další služby s individuální otevírací dobou - kondiční lázně, fitness, rehabilitace, solárium
Aquapark Klášterec nad Ohří: otevřeno od 9 do 19 hodin
• celodenní vstup: děti do 110 cm zdarma, ostatní od 40 do 10 Kč podle
počasí
• nabídka (včetně zábavy a sportovního vyžití): tobogány 128 m (nejdelší v ČR), 68 m a dětský 28 m, nový rošt, masážní vzduchová lůžka,
vodní hřiby, chrliče, široké skluzavky, divoká voda, největší beachvolejbalové hřiště v ČR, streetbal, minigolf, stolní tenis, ruské kuželky,
petanque, rozsáhlé možnosti občerstvení.
(sk)

navíc jsou tu mladí kluci, kteří mají
potřebné předpoklady.“
Otázkou
je další působení Michala Jeslínka
v chomutovském dresu, nejlepšího
střelce loňské soutěže si totiž všimli
i v extralize. Zatím se ale Jeslínek
v Chomutově připravuje a svou střeleckou potenci úročil i ve fotbalových
zápasech. Při nich hokejisté opět dokázali, že si velmi dobře rozumějí
i s míčem. Dokonce v konkurenci dalších čtyř týmů bez porážky vyhráli
turnaj O pohár starosty obce Málkov.
V těchto dnech už si hráči i trenéři
užívají volna. „Nejvíc práce nás čeká
na konci července a v srpnu,“ je si vědom V. Kýhos. „Příprava na suchu je
samozřejmě nutná, musí se pracovat
třeba na rozvíjení odrazové síly, aby
později bylo z čeho brát, ale stejně se
všechno odvíjí od tréninku na ledě.“
Na ten hokejisté naskočí 21. července,
hned po návratu z dovolené.
(text a foto: sk)

Další z řady mimořádných úspěchů se podařil tanečníkům Beethoven D.C.
Chomutov, z Mistrovství světa ve slovinské Lublani přivezli zlatou, stříbrnou
a tři bronzové medaile! V konkurenci závodníků z 23 států titul vybojovala
elitní formace klubu s choreografií Pinklabamba, druhá formace s choreografií
Červené baretky navíc získala bronz (obě společně na snímku). Také obě malé
skupiny se dostaly na stupně vítězů, obsadily druhé a třetí místo. Michaela
Studničková a Denisa Císařová v duetech skončily na třetí příčce, výborným
výsledkem je i 5. místo Terezy Mikešové v kategorii sólo dívky a 6. místo
Jana Škuby mezi chlapci. „Tato bilance je výjimečná v tom, že jsme dvakrát
mezi nejlepšími třemi na světě v královské disciplíně formací. Pro závodníky
z té mladší je třetí místo také úžasné, protože si dokázali, že už jsou jen
malinký krůček za svými o rok nebo dva staršími vzory,“ uvedla šéftrenérka
tanečního centra Eva Vlková.
(text: sk, foto: archiv klubu)
• Všem přátelům rekreační cyklistiky je určen už 4. ročník Bezručák
bike party. Přestože účastníky čeká
zhruba padesátikilometrová trasa
se startem a cílem u Prvního mlýna
v Bezručově údolí, nejedná se o klasický závod. Na trať se vyjíždí mezi 9.30
a 10.00, každý, kdo doporučenou trasu
projede do 16.00 hodin, bude zařazen
do losování o věcné ceny. V cíli předpokládanou pohodu umocní občerstvení a country kapela Petr nebo Pavel
z Karlových Varů. Startovné je 100 Kč,
děti do 15 let se účastní zdarma. (sk)

Špatný podzim a dobré jaro znamenaly desáté místo
Bilance sezony 2002/03
10. HK Chomutov 5 5 12 (468:492) 15 bodů,
podzim 11. místo - 5 bodů, jaro 6. místo - 10 bodů,
nejlepší střelci: Pavel Šopejstal 117 (54 podzim + 63 jaro), Miloš Vaněk
49 (30+19), Bohumil Brůna 47 (24+23), Petr Vaněk 45(7+38), Radek Pošta
37 (23+14), Jindřich Bada 35 (14+21)
Celkem se v dresu HK Chomutov vystřídalo v sezoně 21 hráčů
všech 22 zápasů sehrál René Vostatek.

Závěrečný zápas proti poslední čokoládě se házenkářům HK Chomutov
nepovedl, skončil remízou 25:25. Hostující obranou se probíjí Petr Vaněk.

Rozpaky
provázejí
hodnocení
sezony házenkářů HK Chomutov.
Reputaci si zachránili vydařeným
jarem a nakonec obsadili 10. místo.
„Nesplnili jsme předsezonní cíl, ale
po špatném podzimu musíme být
s celkovou bilancí spokojeni,“ míní
trenér Roman Peteráč.
Podzimní trápení mužstvu přineslo jen pět bodů a jedenácté místo
v tabulce. Příprava na odvety se
povedla, do hry se vrátili někteří
hráči, a tak jaro tým absolvoval
v optimální sestavě. To se také
promítlo do výsledků. „Úvodní dvě
kola jsme hráli proti prvním dvěma celkům tabulky. Po vyrovnaném
průběhu jsme sice prohráli, ale i to
nás povzbudilo,“ připomněl důležitý
moment Roman Peteráč. Chomutov

pak získal deset bodů, což v jarní
tabulce činilo 6. místo. Celkově tedy
s patnácti body skončil bez strachu
o udržení na desáté příčce.
Klub opět využíval spolupráce
s Louny, nově účastníkem česko-slovenské soutěže HIL. Hostující hráči
přinesli zkušenost i profesionálnější
přístup. Jeden z nich, chomutovský odchovanec Pavel Šopejstal byl
bezkonkurenčně nejlepším střelcem
mužstva. V jedenadvaceti zápasech
nastřílel 117 branek. „Nerad bych
vyzdvihoval jednotlivce, myslím, že
všichni, kteří dostali příležitost, ji
chytli za pačesy. Nějaké zkušenosti
z působení mezi muži získali
i dorostenci Fuchs a Čaprnda,“ sdělil
Roman Peteráč. Spolu s uvedenými
dorostenci přecházejí z věkových důvodů mezi muže i Macek a Malypetr,
výrazné změny ve složení kádru se
ale neočekávají. „Zatím Brůna a Vostatek odcházejí do Mimoně, kvůli
pracovnímu zaneprázdnění nemohu
ani já teď na sto procent tvrdit, že
budu v trénování pokračovat,“ dodal
Roman Peteráč. Teď si chomutovští
házenkáři užívají volna, k přípravě
na další sezonu se sejdou na začátku
(text a foto: sk)
srpna.

V Paříži mladí judisté
výborně reprezentovali
Mladým judistům VTŽ Chomutov
se momentálně daří. Po tuzemských úspěších se prosazují i na
mezinárodním tatami. Naposledy si
na Velké ceně Paříže výborně vedla
osmičlenná chomutovská výprava
v rámci reprezentace Ústeckého
kraje. Nikola Marešová ve své váze
nenašla přemožitelku a získala
zlatou medaili, bronz si z Francie
přivezli Eva Koťátková, Klára Šultová a Martin Mrug. Krůček od medaile zůstal čtvrtý Daniel Dyršmíd.
Hana Kůstová a Kamila a Vlastimil
Hoškovi se přes veškerou snahu
neprosadili. I díky umístění chomutovských judistů získala česká
výprava stříbrný pohár za úspěšnost v hodnocení družstev.
(tar)
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