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Vybraná částka přes sedmdesát sedm tisíc korun mile překvapila všechny
DIVADLO
• 21. 10. HŘBITOV SLONŮ. Tragikomedie v rámci abonentních představení. Městské
divadlo v 19 hodin.
KONCERTY
LOCHNESS Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 3. 10. LOCHNESS.
HOSTŮ Kostel svatého Ignáce v 18
• 4. 10. NAROZENINOVÝ KONCERT V.I.S. A JEHO HOSTŮ.
hodin.
• 4. 10. ÚLET. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
FLAMENCA Hudebně taneční projekt. Městské divadlo v 19 hodin.
• 8. 10. SANGRE FLAMENCA.
WYDLE Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 10. 10. WYDLE.
MARACAS Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 11. 10. MARACAS.
AKADEMIE Zahajovací koncert 7. sezony z cyklu Cho• 15. 10. VE SVĚTĚ HUDEBNÍ AKADEMIE.
mutovské hudební večery. Městské divadlo v 19 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 14. 10. VLADIMÍR HRON - ABECEDA HVĚZD
HVĚZD. Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.
VÝSTAVY
ŘEMESEL Výstavní síň knihovny (1. patro) do 7. 10.
• KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL.
ŠKOLA. Galerie Lurago, výstava potrvá do 8. 10.
• 10. LETNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA
HOSTŮ. Galerie Špejchar, vernisáž 7. 10. v
• VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ UVA TEPLICE A HOSTŮ
17 hodin, výstava potrvá do 31. 10.
DŘEVO. Fotografie Viléma Vondrušky a dřevořezby Jana Rody v
• LESY - STROMY - DŘEVO
galerii Lurago, vernisáž 13. 10. v 17 hodin, výstava potrvá do 31. 10.
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY (STACIONÁŘ V AREÁLU NEMOCNICE)
HARMONIKOU
• 7. 10. VESELÉ ZPÍVÁNÍ S HARMONIKOU.
• 14. 10. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA PRODEJNY XXL.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
MÝDLA. Vaření, modelování, rytí. DDM
• 4. 10. STUDIO KREATIV - DOMÁCÍ VÝROBA MÝDLA
10 - 14 hodin.
DRAKIÁDA. Soutěž vznášedel všeho druhu a soutěžících všeho věku. DDM
• 5. 10. DRAKIÁDA
14.30 hodin.
TRH Prodej a nákup jakéhokoliv zboží. DDM 8 - 12 hodin.
• 11. 10. BLEŠÍ TRH.
HEDVÁBÍ Jak si pomocí jednoduchých efektů vyrobit jedineč• 11. 10. MALUJEME NA HEDVÁBÍ.
ný originál. DDM od 14 hodin.
LITERATURY. Pro ty, co se chtějí dozvědět trochu
• 15. 10. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY
víc. DDM 17.30 - 19.30 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
1. - 2. 10. LÍBÁNKY - komedie USA.
3. - 4. 10. LARA CROFT TOMB RAIDER: KOLÉBKA ŽIVOTA - akční sci-fi USA.
5. 10. NUDA V BRNĚ - komedie ČR.
6. - 7. 10. FANFÁN TULIPÁN - historický Francie.
8. - 9. 10. ADAPTACE - komedie USA.
10. - 11. 10. HODINY - drama USA.
12. - 14. 10. PIRÁTI Z KARIBIKU: PROKLETÍ ČERNÉ PERLY - dobrodružný USA.
15. - 16. 10. BÍLÝ OLEANDR - dramatický příběh USA.
Kino Oko
1. - 2.
3. - 5.
6. - 7.
8. - 9.
10. - 11.
12. - 14.
15. - 17.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
10. LARA CROFT TOMB RAIDER: KOLÉBKA ŽIVOTA - akční sci-fi USA.
10. LÍBÁNKY - komedie USA.
10. NUDA V BRNĚ - komedie ČR.
10. FANFÁN TULIPÁN - historická Francie.
10. AGENTI DEMENTI - bláznivá komedie Španělsko.
10. HODINY - drama USA.
10. PIRÁTI Z KARIBIKU: PROKLETÍ ČERNÉ PERLY - dobrodružný USA.

Postižené děti si vydělaly na poznání
Rekordní částku 77 328 korun
vynesl pátý dobročinný večírek
Mateřské školy a Pomocné školy
v Palachově ulici v Chomutově. Zájem o nabízené předměty byl totiž
mimořádný.
Také tentokrát se v prostorách
pizzerie Bravo dražily a prodávaly
výrobky žáků školy a současně
dražily předměty z dílen předních umělců, kteří vesměs působí
na Chomutovsku. Díla na dobrou
věc poskytli Vojtěch Návrat, Kamil
Sopko, Šárka Bečvářová, Herbert
a Kryštof Kiszovi, Martin Zhouf,
Milan Pecák, Ladislav Steňko, Roman Křelina, Andrea Smišková, keramička Šůsová, Miroslav Rovenský
ml., ale i Kristian Kodet a Dagmar
Havlová - Ilkovičová. Mezi kupujícími byli podnikatelé, lidé z kulturní
sféry, zástupci významných institucí i představitelé města. „Všichni
jsou to naši přátelé, za ta léta jsme
si vytvořili velice pěkný vztah. Mají
zájem nám pomoct, ale nechtějí jen
tak přijít a dát nám peníze na stůl.
Nám je to takhle také příjemnější,“
zdůraznila ředitelka Mateřské školy a Pomocné školy Marie Grimlová.
Žáci školy, středně a těžce mentálně postižené děti, vyrobili pro
aukci malované hedvábné šátky,
pletené kravaty a různé keramické
předměty, do drobného prodeje

pak zařadili množství dalších
předmětů, jako obrázky, vázičky,
svícny, rámečky, za které mohli
zájemci dát množství peněz podle
vlastního uvážení.
Vybraná částka mile překvapila
všechny a potěšila zejména děti,
jimž je určena. Také Marie Grimlo-

vá neskrývala spokojenost, i když
upozorňuje, že peněz není nikdy
dost: „S čím zdravé děti běžně
přicházejí do styku, to my musíme
těm našim zprostředkovat. A čím
větší poznání jim umožníme, tím
lépe se budou vyvíjet.“
(text: sk, foto: gri)

Pravidelné čtvrteční setkání
tentokrát vyměnili za koncert

Letňák patřil Romfestu

Nevidomí a slabozrací ze Střediska integračních aktivit v Dřínovské
ulici jsou každý třetí čtvrtek v měsíci hosty knihovny SKKS na Palackého ulici. Dvacet z nich tentokrát
svou seanci posunulo a už o den
dřív se zúčastnilo písničkového
večera s Karlem Vágnerem a Jožkou Černým, který za účasti dvou
stovek posluchačů proběhl v atriu
Střediska knihovnických a kulturních služeb.

Kulaté výročí V.I.S. oslaví
koncertem u svatého Ignáce

Žhavé španělské rytmy ovládnou Městské divadlo v Chomutově ve středu
8. října od 19 hodin. Ojedinělé představení Sangre Flamenca v podání profesionálů z hudební skupiny Los Remedios a z taneční skupiny Flamenco
Contemporaneo slibuje strhující zážitek z ohnivého, energického tance ve
spojení s originální hudbou. Účinkující představí typické španělské nástroje, například kastaněty a cajon, a různé taneční formy, jako jsou bullerias,
alegrias, tangos a rumba. Projekt je pořádán pod záštitou Velvyslanectví
Španělského království.
(sk)

Záchranáři jsou připraveni, veřejnost ne
(Dokončení ze str. 2)
Ti, co přišli, mohli leccos vidět
a něco si i vyzkoušet na vlastní
kůži. Záchranářští psi například
dovedou zachránit tonoucího tím,
že ho dovlečou na břeh, kde péči
o něj převezmou zdravotníci.
Stejně tak pro ně není problém
dovléct do bezpečí člun, jehož
posádka například ztratila pádla
nebo z různých zdravotních důvodů nemůže pádlovat sama. Cvičený
pes utáhne i raft obsazený třiceti
osobami. K vidění bylo i předvádění poslušnosti psů, ukázky umělého dýchání a srdeční masáže na
maketě. Každý si mohl vyzkoušet
funkčnost vakuových dlah, které
během chvíle zafixují ruku nebo
nohu, ty větší třeba celého člověka. Čas mezi prezentacemi využil
červený kříž spolu s „vodníky“
a „pejskaři“ k tréninku.
Přemítání o důvodech mizivého
zájmu ze strany diváků trefně
ukončil člen Vodní záchranné
služby na Nechranické přehradě
Jiří Kocián, který z titulu své civilní profese spíkra Radia Agara

celou akci moderoval. „Lidé si nás
spojují jen se zásahy při neštěstích, proto jsou z takové podívané
deprimovaní. Raději dají přednost
něčemu zábavnějšímu. Snad jen ti,
kteří nás už potřebovali, se k tomu
stavějí jinak.“
(text a foto: sk)
Trochu provokující a bohémskou kulturu přinesl Malý literární festival ve Středisku knihovnických a kulturních služeb
v Chomutově. Spolu s mediálně
nejznámějším autorem, nábožensky založeným prozaikem
a básníkem Romanem Szpukem
se v průběhu večera představili
víceméně avantgardní autoři
z Chomutovska, jako například
Josef Švancar Šporgy, Lenka
Novosadová a Karel Rada,
který také celou akci pořádal.
Autorské čtení bylo prokládáno videoprojekcemi, etnickou
hudbou v podání Souboru
chomutovských bubeníků či
vystoupeními tanečnice Mileny
Dolečkové alias Mata-Hari. (sk)

Starostka města Ivana Řápková (uprostřed) si udělala radost dvěma obrazy
a hedvábným šátkem, který ji na snímku pomáhají vybírat Marie Grimlová
(vlevo) a učitelka pomocné školy Martina Řápková.

V těchto dnech to je celých deset let, co se na státním gymnáziu
v Chomutově začali pod hlavičkou
Vokálně instrumentálního souboru,
zkráceně V.I.S., scházet milovníci hudby. Takovéto kulaté výročí, i u sboru,
si nepochybně zaslouží velkolepou
oslavu za účasti všech příbuzných,
příznivců i bývalých členů. Vokálně
instrumentální soubor proto pořádá
v sobotu 4. října v kostele svatého
Ignáce na chomutovském náměstí
narozeninový koncert. „Začínáme
v 18 hodin, vstupné je dobrovolné, jako hosté vystoupí například
i skupina Lidee Noire. Všichni jsou
srdečně zváni, pozor, podobná oslava se bude opakovat nejdřív opět za
deset let,“ upozorňuje tiskový mluvčí
sboru Jan Stejskal.
(st)

„Při krásných českých a moravských písních jsme si zavzpomínali, leckomu ukápla i nějaká
ta slzička dojetí. Atrium je nejen
krásné, ale má i výbornou akustiku. Jsme rádi, že v našem městě
máme takový kulturní stánek,
kdekdo nám ho může závidět,“
rozplývala se místopředsedkyně
Střediska integračních aktivit Eva
Bednářová, která současně jménem nevidomých a slabozrakých
poděkovala pracovníkům SKKS za
(sk)
pozvání.

Největší přehlídka romské kultury za poslední dva roky na Chomutovsku proběhla v areálu Letního
kina na Kamencovém jezeře. Na
1. ročník celodenního Romfestu
2003 zavítalo šestnáct hudebních
skupin, prostor mezi jejich vystoupeními vyplňovaly taneční soubory. Diváci, v drtivé většině Romové,
se dobře bavili při tradičních, ale
i moderních skladbách v romském
jazyce. O vítězích nerozhodovala
porota, ale demokraticky obecenstvo. Hlavní cenu, finanční částku
20 tisíc korun, si rozdělily kapely
Gypsy Janeček z Chomutova a Gizman mladší z Teplic. Ty pak měly
hlavní slovo při navazující večerní
(sk)
zábavě v Údlicích.

„Fialová děvčata“ nešetřila medailemi
(Dokončení ze str. 1)
Z velkých formací si nejlépe vedly juniorky s kapitánkou Markétou
Daňkovou, ke třem místům získaly ještě nejvyšší cenu Grand Prix.
Nejmenší kadetky s kapitánkou
Simonkou Kmoníčkovou získaly
absolutní vítězství v pódiových sestavách a staly se tak mistry Evropy před zástupkyněmi dalších pěti
států a dvěmi českými formacemi.
Rovněž seniorky sklidily aplaus,
ze 14 formací z celkového počtu
7 států jim první místo uniklo jen
o pár tisícin bodu. „Vicemistryně
Evropy v čele s kapitánkou Monikou Křížkovou tímto nejvyšším
oceněním ukončily soutěžní kariéru a budou se věnovat už jen

exhibicím a show programům,“
prohlásila Zelenková. V malých
skupinách byl největším soupeřem
našich mažoretek Jeseník ČR, se
kterým se děvčata dělila o první
a druhá místa.
(mile)
• Radnice Annabergu - Buchholze partnerského města Chomuze,
tova, oznamuje, že ve dnech
2. - 4. října pořádá selský trh
Bauermarkt.
• Dům dětí a mládeže vyhlásil
soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Plody přijímá v pracovní dny
mezi 8. a 18. hodinou, po skončení akce budou nejlepší sběrači
odměněni.

Obyvatelé Chomutova nezůstali ke sbírce lhostejní
Alzheimerově chorobě, pacientům
a osvětě, byl věnován Pomerančový týden a v jejím rámci uspořádaná veřejná sbírka. V Chomutově si celou akci vzal na starost
stacionář Naděje 2000, který je
pobočkou České alzheimerovské
společnosti a jehož nadpoloviční
část klientů uvedenou chorobou
nebo jinými formami demence
trpí. Přímo v ulicích žádali chodce
o příspěvek studenti Obchodní
akademie z Černovické ulice. Vedli
si výborně - oproti loni shromážděným čtyřem tisícům letos vybrali rekordní částku 15 370,40 korun,
přičemž nejaktivněji si počínali
Miroslav Kvítek a Ladislav Ambros
s více než šesti a půl tisíci. Tyto
potěšující výsledky odhalilo sčítání v kanceláři místostarosty Jana
Řeháka (na snímku vpravo), který
peníze nejen počítal, ale i před
pečetěním kasiček přispěl „rozjezdovou“ částkou.
(text a foto: sk)
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Souboj o titul v Národní formuli 1400 rozhodlo sedmdesát sedm tisícin sekundy

Čtvrtým triumfem Chabr překonal rekord
Chomutovský automobilový závodník Tomáš Chabr si na své konto připsal další mimořádný úspěch,
počtvrté v řadě se stal mistrem
České republiky v okruhových
závodech Národní formule 1400.
V posledním závodě sezony o tom
rozhodlo jeho vítězství o sedmdesát sedm tisícin sekundy!
Na okruhu v Brně svedl chomutovský jezdec dramatický souboj
o titul s Jiřím Mičánkem, synem
známého okruhového závodníka.
Před víkendem vedl průběžné pořadí o dva body, ale první závod
dojel za svým největším soupeřem
druhý, a tak se do vedení dostal
o tři body právě Mičánek junior.
Bylo jasné, že kdo z nich v druhém,
závěrečném závodě dojede do cíle
dřív, bude brát titul. „Neodstartoval
jsem dobře, ale ještě v prvním kole
jsem se dostal na druhou pozici
a později na vedoucí. Pak už
rozhodovala strategie,“ naznačil
T. Chabr, že mu k titulu velkou
měrou pomohla dvanáctiletá zkušenost z okruhů. V závěru odolal
zoufalému ataku Mičánka juniora
a do cíle „vlétl“ o 0,077 sekundy
dřív, což ale vyjádřeno délkově je
rozdíl víc než jednoho auta.

Letošní čtvrtý triumf pětatřicetiletý jezdec označil za nejvybojovanější. Mimořádnou radost mu
přinesl i proto, že se jím zapsal
do historie, překonal totiž rekordní
šňůru titulů Národní formule 1400.
„Tentokrát jsem se opravdu mohl
spolehnout na auto, do cíle jsem
dojel vždycky, ve všech deseti závodech. Také jsme ho daleko víc

prohlíželi a dbali na prevenci. Je
jasné, že bez podpory svého týmu
a sponzorů bych to nedokázal,
všem proto děkuji.“ Tečku za okruhovou sezonou učiní v Chabrově
případě účast na klubovém závodě
v Rakousku a později ještě slavnost
v Poděbradech, při které bude vystaven jeho vítězný vůz, monopost
(sk)
Tomis 99-02.

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Kam v říjnu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
1. 10. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - BK SČP Ústí n. L.
5. 10. házená dorost Chomutov - Pardubice, muži Žel. Brod 15.00
8. 10. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - BK ECM Nymburk
11. 10. florbal turnaj starších žáků
9.00
18. 10. judo 1. liga mužů
8.00
basketbal 1. liga: BK Chomutov - BK Opava
florbal 1. liga žen
19.00
19. 10. florbal 1. liga žen
9.30
házená dorost Chomutov - Mělník, muži Hr. Králové 15.00
25. 10. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - BK SČE Děčín
26. 10. florbal 1. liga žen
13.30
ZIMNÍ STADION
4. 10. hokej 1. liga: KLH Chomutov - IHC Písek
11. 10. hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Olomouc
15. 10. hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Dukla Jihlava
22. 10. hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Slovan Ústečtí Lvi
LETNÍ STADION
4. 10. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - FK Marila Příbram B
11. 10. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - FC Střížkov Praha
25. 10. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - SK Slavia Praha B
29. 10. 3. kolo Poháru ČMFS: FK Chomutov - FK Marila Příbram A

17.30
- 19.00
17.30
- 17.00
- 18.00
16.00
- 22.00
- 12.00
- 19.00
16.00
- 16.00
17.30
17.30
17.30
17.30
10.15
10.15
10.15
14.30

Výbor TJ Sokol Chomutov zve zájemce o cvičení a sport do své tělocvičny, která má vchod ze Sokolské ulice. Rodiče mohou přivést děti
na následující sportovní hodiny: v pondělí na aerobik pro žákyně od 10
do 15 let (18.00 - 19.00), v pondělí a úterý na florbal pro žáky od 10
do 15 let (15.30 - 17.00), v pondělí a čtvrtek na všestranné cvičení pro
děti od 6 do 9 let (17.00 - 18.00), ve čtvrtek na cvičení rodičů s dětmi
od 3 do 5 let (16.00 - 17.00) a na míčové hry pro žákyně od 10 do 15
let (18.00 - 19.00). Všechny aktivity probíhají pod odborným vedením
cvičitelek v čele s trenérkou Míšou Míškovou.
(hz)

S Chomutovem jde David Zdeněk Při premiéře mezi ženami devátá na světě
do nejvyšší soutěže už podruhé

Zkušenost, bojovnost, přesná
muška, znalost prostředí, profesionální přístup, to vše jsou nejvýznamnější aktiva devětadvacetiletého křídla Davida Zdeňka (na
snímku). BK Chomutov tak před
startem 1. ligy získal posilu, která zvyšuje jeho šance na udržení
mezi českou elitou.
David Zdeněk už v Chomutově
působil, a to od roku 1993 do jara
1998. Z té doby se zná z dalším navrátilcem do chomutovského dresu
- Milanem Doksanským. Pět let pak
hájil barvy hvězdami nabité Opavy,
s níž získal dva mistrovské tituly

a tři prvenství v Českém poháru.
Nějaký čas koketoval s reprezentací, ale nastoupil za ni jen v neoficiálních zápasech. V Opavě mu
vypršela smlouva, a tak se musel
poohlédnout po novém angažmá.
„Doufal jsem, že mi ji prodlouží,
ale pak se rozhodlo, že ne. Díky
vazbám jsem se vrátil do Chomutova. Bylo to pro mě nejsnazší,
navíc chomutovský klub měl jediný snahu dotáhnout jednání o přestupu do konce,“ uvedl D. Zdeněk.
S mužstvem trénoval od začátku
srpna, ale oficiálně chomutovským
hráčem se stal až v polovině září.
Definitivně věc rozřešil rozumný
přístup Opavy, která nakonec šla
na polovinu původně navrhované
přestupní částky.
Vyhlášený střelec trojek s Chomutovem vstupoval mezi elitu poprvé
už na podzim roku 1995, srovnávání výchozích pozic se však brání.
„Na to je ještě brzy, to ukážou až
úvodní kola. Ale doufám, že v lize se
udržíme. V Opavě jsem nedostával
tolik příležitostí, takže teď chci sobě
i veřejnosti dokázat, že jsem basketbal nezapomněl,“ odhalil své plány
David Zdeněk. Nakolik se mu je
bude dařit plnit, to může napovědět
středeční premiéra chomutovských
basketbalistů na domácí palubovce
(sk)
proti Ústí nad Labem.

Mistrovství světa v zápase ve
volném stylu proběhlo v New
Yorku i za účasti dvou závodníků ASK VALZAP Chomutov, Luďka
Buriana a Martiny Zyklové. Burian
cestoval do USA s přáním umístit
se v první desítce, což by mu
automaticky
zajistilo
nominaci
na olympijské hry do Atén 2004.
Cíl se mu ale naplnit nepodařilo,
nakonec ve váze do 55 kg skončil
z jednatřiceti závodníků třicátý.
To Zyklová mohla být daleko spokojenější, 9. místem ve váze do
67 kg se postarala o historický

podzim, kde ho, stejně jako Terezu
Kvasnovskou a celý Beethoven, čeká

že tady v Čechách máme omezené
možnosti,“ skromně hodnotila své
umístění na šampionátu Martina
Zyklová. Klubový manažer Radek
Hemelík to viděl trochu jinak: „Do
USA přijela největší konkurence,
jakou ženský zápas nabízí. Být
v ní devátá nejlepší na světě je
pro tak mladou závodnici mimořádným úspěchem.“
Oba chomutovští zápasníci nevzdávají svůj boj o účast na olympiádě v Aténách, každý z nich bude
mít ještě možnost získat ji ve dvou
nominačních turnajích.
(sk)

Raketový start KLH Hokejové výsledky mládeže
Hokejisté KLH Chomutov vkročili
do nové sezony impozantně, nejlépe za dobu svého působení v první
lize. Po vítězstvích nad Hradcem
Králové 3:2, v Prostějově 6:2, nad
Kadaní 4:1 a v Mladé Boleslavi
3:1 se usadili v čele tabulky. „Až na
ten první zápas, který jsme odehráli trochu v křeči, protože jsme do
poslední chvíle trénovali a hráčích
byla vidět únava a nervozita, jsou
teď naše výkony dobré a doufám,
že to tak bude pokračovat,“ uvedl
trenér Vladimír Kýhos. Cíle ovšem
měnit nechce: „Soutěž je dlouhá,
to si můžeme říct nejdřív po první
(sk)
třetině.“

Želízka v ohni se přetavila ve zlato a bronz
(Dokončení ze str. 4)
Na MČR v discodance byla první
v kategoriích duo, malá skupina
a formace, pátá pak jako jednotlivec.
Na MČR v hiphopu skončila třetí sólo
i jako členka formace.
Třináctiletý Julius startoval na
hiphopové soutěži mezi juniory poprvé. Třetí místo hodlá v budoucnu
ještě vylepšit: „Jsem za něj rád, ale
rezervy tam byly.“ Také on se se
svou trenérkou Magdou Votavovou
na soutěž intenzivně připravoval
už od konce prázdnin. Největších
dosavadních úspěchů dosáhl ještě v
kategorii dětí, a to prvním místem
na MS v discodance a druhým na
MS v hiphopu. „V disku jsem lepší,
ale hiphop mě víc přitahuje a baví,“
vysvětluje. Oba úspěchy z dětské
kategorie chce napodobit už teď na

úspěch chomutovského ženského
zápasu.
Osmnáctiletá
juniorka
startovala na seniorském šampionátu poprvé, premiérově byla i za
oceánem. „V klubu to berou jako
úspěch, ale já jsem tam spíš sbírala zkušenosti. Přece jen za ženy
zápasím prvním rokem, a to ještě
po ostaršení. Také jsem závodila
v jiné váze, než jsem zvyklá, a ve
skupině jsem měla Američanku,
která to potom vyhrála, a Japonku,
které jsou počítány za absolutní
světovou špičku. Za oběma jsem
byla dost vzadu, přece jen je znát,

MS v discodance v Hannoveru a MS
(sk)
v hiphopu v Brémách.

Junioři: KLH Chomutov - HC Kralupy n. Vlt. 7:2 (0:0, 5:2, 2:0). Branky:
Fanta 2, Matějovič 2, Luka, Chvátal,
Štika.
KLH Chomutov - IHC Písek 1:6 (0:0,
0:3, 1:3). Branka: Štika.
Dorostenci: HC Kobra Praha - KLH
Chomutov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
HC Rokycany - KLH Chomutov 6:2
(2:0, 3:2, 1:0). Branky: Falc, Rabas.
9. třída: KLH Chomutov - HC Bílí tygři Liberec 3:6 (2:1, 0:3, 1:2). Branky:
Voltr, Bečvář, Andres.
HC IPB Pardubice - KLH Chomutov
11:0 (5:0, 2:0, 4:0).
KLH Chomutov - HC Sparta Praha
3:10 (0:2, 1:5, 2:3). Branky: Chromý,
Semivan, Žilík.
8. třída: KLH Chomutov - HC Bílí tygři Liberec 8:5 (4:1, 1:2, 3:2). Branky:
Hafenrichter 3, Resa, Kůs, Kroupa,
Žatecký, Žižka.
HC IPB Pardubice - KLH Chomutov
13:0 (2:0, 6:0, 5:0).
7. třída: HC Bílí tygři Liberec - KLH
Chomutov 5:7 (2:4, 2:1, 1:2). Branky: Žižka 2, Morava 2, Chlouba 2,
Kroupa.
KLH Chomutov - HC IPB Pardubice
10:4 (7:1, 3:2, 0:1). Branky: Morava 4,
Topolančin 2, Kroupa, Labuta, Chlouba, Sanko.
HC Sparta Praha - KLH Chomutov
8:6 (5:2, 2:2, 1:2). Branky: Chlouba 4,
Tauš, Morava.
6. třída: HC Bílí tygři Liberec - KLH
Chomutov 7:10 (1:2, 3:5, 3:3). Branky:
Partl 3, Zeman 3, M. Ašenbrener 2,
Gubela, Schindler.
KLH Chomutov - HC IPB Pardubice
2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Branky: Partl 2.
HC Sparta Praha - KLH Chomutov
4:3 (1:1, 0:1, 2:2). Branky: Zeman 2,
Partl.
5. třída: KLH Chomutov - HC Baník
Sokolov 4:5 (1:0, 0:3, 3:2). Branky:
Štelcich 3, Krotký.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 5:3 (1:2, 3:0, 1:1). Branky:
Štelcich 2, Brand.
KLH Chomutov - HC Mariánské Lázně 10:0 (2:0, 3:0, 5:0). Branky: Brand
3, Mazánek 2, Štelcich, Krotký, Chrpa,
Lehnert, Taraba.

4. třída: KLH Chomutov - HC Baník
Sokolov 6:3 (0:1, 4:1, 2:1). Branky:
Marschalek 3, Huňady 2, Hlava.
HC Chemopetrol Litvínov - KLH
Chomutov 4:4 (0:1, 0:3, 4:0). Branky:
Hlava 2, Marschalek, Hejcman.
KLH Chomutov - HC Mariánské
Lázně 16:1 (5:1, 7:0, 4:0). Branky:
Marschalek 6, Svoboda 3, Hlava 2,
Hejcman 2, Huňady 2, Lecjaks.
Další z chomutovských vodáků Jan Říha navázal na letošní
medailovou žeň kanoistů VS
Chomutov. Z Přeboru České
republiky mládeže ve sjezdu
na divoké vodě si přivezl dvě
bronzové medaile.
(jl)
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