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Zpěvák a herec Jiří Macháček: Na Chomutov vzpomínáme rádi a často
DIVADLO
DIVILY Pohádky pro děti. KD na Zahradní v 10 hodin.
• 20. 11. ABY SE DĚTI DIVILY.
JULIE Městské divadlo v 10 (pro školy) a 19 (pro veřej• 26. 11. MUZIKÁL ROMEO A JULIE.
nost) hodin.
TITANIKU Komedie podání Čechova prozatímně osvoboze• 27. 11. PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU.
ného divadla v rámci abonentních představení. Městské divadlo v 19 hodin.
KONCERTY
TANČÍRNA Paradise Jazz Orchestra v SKKS od 20 hodin.
• 21. 11. SWINGOVÁ TANČÍRNA.
5 Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 21. 11. COUNTRY 5.
LOCHNESS Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 22. 11. LOCHNESS.
FEŠÁKŮ Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.
• 25. 11. VÁNOČNÍ KONCERT FEŠÁKŮ.
• 27. 11. COP 25 LET. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
MÁLO Předvánoční vystoupení souboru Krušnohor
• 28. 11. POSLECHNĚTE LIDÉ MÁLO...
k 15. výročí jeho založení. Městské divadlo v 19 hodin.
KAVALÍŘI Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 29. 11. KAVALÍŘI.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 22. 11. MISSIS ČECH 2004. Zemské kolo volby nejkrásnější maminky a dítěte. Městské
divadlo v 15.30 hodin.
• 25. 11. VÁNOČNÍ MÓDNÍ SHOW Agentury Beauty Faces. Městské divadlo v 18 hodin.
ŽIVOT Herečka L. Skořepová hostem v SKKS od 20 hodin.
• 26. 11. JAK ŽÍT ŽIVOT.
RYBÁŘOVOU KD Zahradní v 15 hodin.
• 30. 11. VÁNOČNÍ POŘAD PRO DĚTI S INKOU RYBÁŘOVOU.
VÝSTAVY
ŠKOLA Výstava k 200. výročí otevření Gymnázia Kadaň. Oblastní muzeum na
• STARÁ ŠKOLA.
Palackého ulici do 29. 11.
OBRAZY Galerie Špejchar, výstava potrvá do 29. 11.
• BOŘIVOJ BOROVSKÝ - OBRAZY.
OBRAZY Galerie Lurago, výstava potrvá do 26. 11.
• ZBYNĚK DROZDA - OBRAZY.
DERNIÉRA Kresby na schodišti SKKS, výstava potrvá do 2. 1. 2004.
• EMIL LAURENČÍK - DERNIÉRA.
ŽIVEL Dětská výtvarná soutěž ve výstavní
• VODA: DÁRCE ŽIVOTA - NESPOUTANÝ ŽIVEL.
síni knihovny SKKS (1. patro) do 28. 11.
FOTOGRAFIE. Galerie Lurago, vernisáž 28. 11. v 17 hodin, výstava
• JOSEF KOŘENSKÝ - FOTOGRAFIE
potrvá do 19. 12.
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY (STACIONÁŘ V AREÁLU NEMOCNICE)
ŠÍSTKA Od 14 hodin.
• 25. 11. VESELÁ HARMONIKA PANA ŠÍSTKA.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ARANŽOVÁNÍ Pokračování cyklu Aranžování pro dospělé a mládež.
• 22. 11. PODZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ.
DDM 10 nebo 14 hodin.
ZAČÁTEČNICE. Pro dívky od 10 let, pro ženy
• 22. - 23. 11. ORIENTÁLNÍ TANEC PRO ZAČÁTEČNICE
každého věku. DDM 10 - 14 hodin.
KAŽDÉHO Výroba vánočních deko• 29. 11. VÁNOCE SE BLÍŽÍ... TEXTILNÍ DÍLNA PRO KAŽDÉHO.
rací nebo dárků. DDM 13.30 hodin.
KINA
Kino Praha
20. - 21.
22. - 23.
24. - 26.
27. - 28.
29. - 30.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
11. MŮJ ŽIVOT BEZE MNE - kanadsko-španělské drama.
11. CHLADNOKREVNĚ - krimithriller USA.
11. KILL BILL - akční film Quentina Tarantina, USA. V 17 a 19 hodin.
11. CO TA HOLKA CHCE - bláznivá romantická komedie USA.
11. LÁSKOU PRAŠTĚNÁ - komedie USA.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
20. - 23. 11. KILL BILL - akční film Quentina Tarantina, USA. V 17 a 19 hodin.
24. - 26. 11. CHLADNOKREVNĚ - krimithriller USA.
27. - 28. 11. LÁSKOU PRAŠTĚNÁ - komedie USA.
29. - 30. 11. BOŽSKÝ BRUCE - komedie USA.

Módní show potěší i handicapované děti

Každoroční módní show si agentura Beauty Faces letos nechala na předvánoční období, v Městském divadle v Chomutově ji předvede 25. listopadu od
18 hodin. Výtěžek z akce, která v předchozích čtyřech letech vynesla na
humanitární účely 77 800 Kč, tentokrát jako vítaný vánoční dárek dostane
místní nadační fond Škola s handicapem. Modelky a modelové nejrůznějšího
věku předvedou společenskou kolekci, svatební šaty, spodní prádlo, mladou
a dětskou módu. Dvouhodinová přehlídka je pojata jako show, se spoustou
skečů, scének a vtipů. Kromě odreagování může sloužit i jako předvánoční
inspirace, protože všechny předváděné oděvy a doplňky jsou prodejné a pocházejí ze sortimentu chomutovských obchodů, butiků a salónů.
(sk)

Skupině MIG 21 tleskaly všechny ruce
Po dvou letech opět zahrála
chomutovskému publiku pražská
hudební skupina MIG 21. Městskou
sportovní halu vystřídal Kulturní
dům na Zahradní a pohříchu kapacitně bezpečně stačil. Ovšem ti, co
si koupili lístek za 240 korun (190
v předprodeji), rozhodně neměli důvod své investice litovat. Hity z obou
dosavadních alb publikum bezpečně
rozpálily, a to i díky frontmanovi Jiřímu Macháčkovi, ze kterého energie
i pot doslova stříkaly. Své herecké
vlohy zúročil na jevišti stejně tak,
jako naposledy ve filmu Jedna ruka
netleská, který měl shodou okolností
v Chomutově premiéru pár dní před
vystoupením. Ani v krátkém pokoncertním rozhovoru Macháček nezapřel, že je především šoumen.
Jak jste spokojeni s koncertem?
„My jsme si to užili na plné pecky
a myslím, že i diváci. Díval jsem
se jim do očí, sledoval jejich potící
se žlábky v podpaží, měřil jsem si
neustále se zvyšující výšku jejich
výskoků a slyšel jsem jejich extatické výkřiky. Z toho usuzuji, že je to
nenechalo chladnými.“
V průběhu koncertu jste z hlediště na pódium vytáhl dvě fanynky.
Byla to improvizace nebo běžná
součást vašich vystoupení?
„Nějaká děvčata už s námi vystupovala. Vždy je to ale spontánní
záležitost a dnes poprvé se dokonce
chopila nafukovacích kytar a předvedla na ně neuvěřitelné výkony.“
Itinerář turné máte našlapaný. Přesto vám energie zjevně nechybí...

Missis: hlavní je vztah matky a dítěte
Korunovace Missis Čech 2004
proběhne v Chomutově. O tento
titul a další čtyři postupová místa
do únorového celostátního finále
se v městském divadle v sobotu
22. listopadu utká dvanáct maminek
se svými dětmi.
Ty už mají za sebou předvýběr,
kterého se zúčastnilo všech 4 890
přihlášených žen, i jedno vyřazovací kolo v Ostravě. Přestože má
akce podtitul „volba nejkrásnější
maminky a dítěte“, fyzická krása je
podle Jany Mrencové z pořádajícího
Producentského centra Profil Mariánské Lázně jen jedním z podružných
kritérií: „Smyslem soutěže je spíš vyzdvihnout normální fungující vztah
matky a dítěte. Měli jsme tu třeba
pohlednou maminku s nádherným
dítětem, jehož otcem byl Američan.
Ten chlapeček uměl plynně anglicky,
ale nakonec stejně nevyhráli, protože nebyl přirozený, jen plnil matčiny
• Už počtrnácté zve Oblastní
muzeum v Chomutově na výstavu
betlémů v muzeu na staré radnici.
Vernisáž se uskuteční v sobotu
22. listopadu od 10 hodin a tradičně na ní zazpívá Loutna česká.
Letos budou vystaveny především
betlémy dřevěné. Několik nových
získalo muzeum koupí či darem,
další jsou půjčené. Raritou je
dvanáctifugurkové dílo z Betléma,
které zapůjčil Vladyka Kryštof,
arcibiskup Pravoslavné církve.
Výstava potrvá do 11. ledna 2004,
otevřeno bude v úterý až pátek
od 9 do 17, v sobotu od 9 do 15 a
v neděli od 13 do 17 hodin. (sk)

V divadle se v muzikálových rolích představí hudební idoly teenagerů
Nejslavnější lovestory všech dob.
Takový podtitul nese původní český muzikál Romeo a Julie, který
se 26. listopadu dvakrát rozezní
v sále Městského divadla v Chomutově. „Uvidíte příběh Romea a Julie
v té nejšťastnější podobě poctivého plnokrevného divadla a skvělé
moderní muziky. Můžete se těšit
dokonce i na rokenrol,“ prozrazuje
produkční Marek Ulč.
Není pochyb o tom, že toto zpracování klasiky bude přitažlivé i pro
teenagery. Při účinkování v muzikálu se totiž sešli tři členové hudebních skupin. Nejslavnější milenecký
pár všech dob si zahrají bývalý
Lunetic Vašek Jelínek a Leona Gyöngyösiová z dívčího tria New Golden
Kids. Trojici pak doplňuje v roli
Merkucia neodolatelný Braňo Polák,
leader skupiny A-tak!. Také dalších
rolí se zhostili umělci zvučných
jmen. Ke spolupráci se nechal zlákat „milionář“ Vladimír Čech, který

hraje roli spikleneckého otce Lorenza, i rocker Lešek Semelka coby
nesmiřitelný šlechtic Kapulet. Jeho
manželku a Juliinu matku ztvární
„rosnička“ a herečka Michaela Dolinová v alternaci se stálicí českého
• Úspěšný na poli diplomacie byl
Dětský domov v Chomutově
Chomutově, kterému bylo přiděleno také pořádání
celostátního finále přehlídky zájmové umělecké činnosti Nejmilejší
koncert 2004. Chomutovští tak budou na konci května hostit zhruba
tři sta účastníků z dětských domovů z celé republiky. Galavečera
v městském divadle se zúčastní
(sk)
řada osobností.
• Chomutovská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život zve ve čtvrtek 27.
listopadu od 16 hodin do přednáškového sálu Střediska kulturních a

„Je to zvláštní, ale my sílu bereme
od lidí, kteří chodí na koncert. Takže
fungujeme jako upíři, vysáváme své
publikum a díky tomu můžeme žít
dál. Vždy, když nám dochází energie,
musíme uspořádat nějaký koncert.“
Před dvěma roky jste hráli v Chomutově poprvé. Vzpomínáte na ten
koncert?
„Vzpomínáme na něj rádi a často.
Byl to úvodní koncert naší první
velké šňůry. Bylo to milé, překvapivé, pěkné.“
Jak jste se od té doby změnili?
„Vypadali nám zuby a vlasy,
ztloustli jsme a trochu zešedivěli a

dubingu Radkou Stupkovou. O roli
chůvy se dělí Naďa Urbánková
a Lenkou Holas Kořínkovou. První
představení začne v 10 hodin a je
určeno školám, na druhé v 19 hodin
je zvána veřejnost.
(sk)
knihovnických služeb na Palackého
ulici na setkání se sociálním ekologem, účastníkem světového summitu v Johannesburgu. Na dotazy
odpoví PhDr. Ivan Rynda. Vstup je
volný, občerstvení zajištěno. (red)
• Ve společenské místnosti 12.
ZŠ v Chomutově proběhla výstava
velkoplošných fotografií s názvem
Proměny krajiny. Autor snímků
Jiří Cibulka jejich prostřednictvím
podává svědectví o práci české
rekultivační školy v oblasti hnědouhelné pánve pod Krušnými horami. O výstavu projevily velký zájem
chomutovské a jirkovské školy. (sk)

úkoly jako loutka.“ Všechny kandidátky na prvenství se svými dětmi
musejí před pětadvacetičlennou porotou projít čtyřmi disciplínami. Tou
první bude rozhovor s moderátorem,
druhou volná, maximálně tříminutová disciplína. Třetí bude tajná,
přičemž úkol se soutěžící dozvědí
až na pódiu, a čtvrtou bude módní
přehlídka. Mezičas vyplní kulturní
program, v jehož rámci vystoupí
Stanislav Hložek, Petra Janů, pěvecké duo Martin Kocián + Markéta
Magdaléna a sólista muzikálu Starci
na chmelu Vlastimil Korec.
Na soutěž už se velmi těší děti
z Dětského domova v Čelakovského
ulici, toho času v azylu v hotelu na
Kamencovém jezeře. Právě ony jsou
mezi pozvanými a v závěru budou i
mezi obdarovanými. Pořadatelé totiž
finanční dary významných hostů a
také obnos z dražby korunky missis
věnují přímo na místě právě jim. (sk)

dělají se nám hemeroidy. Ale pořád
se máme rádi a máme chuť žít.“
Hráli jste skladby z obou alb,
ale žádnou novinku. Připravujete
něco?
„Během příštího roku bychom
chtěli natočit další desku. Už máme
rozdělávky, některé už téměř na
spadnutí. Máme rozdělaných přes
třicet písní, z nich bychom měli těch
dvanáct dát dohromady. Zatím se
s tím mazlíme.“
(text a foto: sk)
Středisko knihovnických a kulturních služeb uspořádalo pro
školní mládež výtvarnou soutěž
na téma Voda, dárce života - nespoutaný živel. Hodnotící komise
měla těžký úkol, a tak jednotlivá
místa na stupních vítězů většinou obsadili dva, v jednom
případě i tři soutěžící. Také bylo
uděleno několik čestných uznání.
Kromě drobných dárků a diplomů v podobě grafických listů
s okopírovaným vlastním dílem
dostali ocenění i netradiční hromadnou odměnu od sponzora
soutěže Povodí Ohře - exkurzi
na Nechranickou přehradu včetně prohlídky útrob hráze.
První místa obsadili: 1. kategorie - J. Pelc (13. MŠ CV) a
T. Valečka (24. MŠ CV), 2. kategorie - T. Bárta (Gymnázium Kadaň)
a L. Němečková + A. Siblíková
(2. ZŠ CV), 3. kategorie - T. Škorpilová (ZUŠ TGM CV) a H. Bohačíková (9. ZŠ CV), 4. kategorie K. Zímová aj. Valeš (oba ISŠ Údlice). Vybraná díla jsou až do
28. listopadu vystavená ve výstavní síni knihovny SKKS. (sk)

Město Chomutov pořádá

VÁNOČNÍ TRADICE
KRUŠNOHOŘÍ 2003
od 30. listopadu do 21. prosince 2003
30. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE
SV. IGNÁCE (18.30 hod.)
Vánoční program jedné z nejlepších evropských
bluegrassových skupin Relief z Prahy a hosta večera bluegrassovou chomutovskou skupinu Album
uvede Jindřich Lenc.
1. - 6. 12. VÁNOČNÍ TRADICE KRUŠNOHOŘÍ
- ATRIUM SKKS (Po - Pá 9. 00 - 17.00 hod., So 9.00
- 12.00 hod.)
• Ukázky a prodej vánočních produktů - keramika
z MÚSS Chomutov, prezentace Odborného učiliště
a praktické školy v Jirkově, prezentace a prodej
výrobků studentů ISŠ, Odborného učiliště a Učiliště Údlice, perníčky, vánoční svíčky, jmelí, vánoční
speciality Českého pekařství, teplé nápoje.
• Ježíšková pošta v Chomutově - pro malé i velké
váš dopis Ježíškovi si můžete nechat od poštovního panáčka orazítkovat speciálním razítkem přímo
v atriu a vhodit do speciální poštovní schránky.
5. 12. VÁNOČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
MĚSTA NA NÁM. 1. MÁJE
• Zdobení vánočních stromků dětmi MŠ (9.00
- 10.30 hod.) - před městskou věží, vystoupení pěveckého sboru mateřské školy v Chomutově, čerti,
čertice + Mikuláš v podání žáků ZŠ Chomutov, Na
Příkopech.
• Rozsvícení výzdoby, čertovský rej PZOO,
ohňostroj (16.30 - 18.45 hod.).
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojù evropské unie.
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Do druhé stovky vstoupili s optimismem
Chomutovský Sokol letos slaví sto
let existence. Vrcholem oslav byla
akademie v městském divadle spojená s taneční zábavou. Do druhé stovky sokolové vstupují s odhodláním
dopřávat sport nejširší veřejnosti,
v dětech a mládeži rozvíjet morální
vlastnosti a vlastenectví.
Historie jednoty byla pohnutá
Zrod Sokola v Chomutově provázela nevole ze strany obyvatelstva
německé národnosti, jednota se tak
stala oporou české menšiny. Významným spojencem jí v mimořádně
skromných počátcích byla jednota
z Rakovníka, která pravidelně poskytovala finanční i materiálovou pomoc.
„Kolem naší sokolovny se soustřeďoval i společenský život. Pořádaly se
například tělovýchovné akademie,
přednášky, koncerty, plesy i oblíbené
sokolské šibřinky. Když se později
přistavělo k sokolovně jeviště, začalo
se hrát i divadlo. Tato činnost byla
důležitá, protože pomáhala udržovat
národní uvědomění v národnostně
cizím prostředí,“ zdůraznila Oluše
Suchensteinová, současná starostka
jednoty.
Obě války znamenaly přerušení
činnosti. Když se po té druhé sokolové vrátili domů, čekalo je hořké
zjištění. Vždyť Němci udělali ze sokolovny stáj pro koně, z obytného
domu kasárna a hřiště bylo zdevastované. Přesto nastal rozmach Sokola,
dokonce byla založena druhá jednota
ve městě. Základna se tak rozrostla
na víc než tisíc členů. Po Únoru 1948
jich však byla spousta vyloučena,
někteří i pozatýkáni. Jednota musela
svůj majetek bez náhrady opustit
a na 42 let byla umlčena.

Stardance čeká Světový pohár

Oslavu jubilea Sokola zahájila svým vystoupením Věrná garda.
Nejdůležitější data v historii chomutovského Sokola:
1898 - na krátký čas založena jednota, na nátlak místních Němců brzy
zrušena
1903 - oficiální založení jednoty s 52 členy
1920 - 1921 stavba sokolovny, 20. - 21. 1921 - slavnostně otevřena
I. a II. světová válka - přerušení činnosti
Únor 1948 - násilné začlenění do ČSTV, praktická likvidace
1968 - na krátkou dobu obnovení činnosti i cvičení
1991 - formálně jednota obnovena, od ledna 1994 i s cvičením
Sokolové nesedí s rukama v klíně
„Teď už jsme zase doma, ale
návrat nebyl jednoduchý. O část
majetku jsme se museli soudit, také
nás čekala perná práce na opravách
a úpravách. Opravili jsme střechu tělocvičny, zavedli moderní ekologické
vytápění, vybudovali fitnesscentrum,
postupně opatřovali tělocvičná nářadí,“ řekla Oluše Suchensteinová. Druhá místostarostka Vlasta Žibřidová
dodala: „Ani teď nesedíme s rukama
v klíně. Dokazuje to například účast
členů na XII. a XIII. všesokolském
sletu. Na každém z nich bylo přes
šedesát našich cvičenců a cvičenkyň.
To není špatný výsledek.“ V současné době se v chomutovském Sokole
rozvíjí všestranná cvičení všech

Třicet tisíc korun poskytne město taneční škole Stardance, která
je použije při účasti na Světovém
poháru 2003 v show dance dětí a
juniorů. Ten se uskuteční ve dnech
od 25. do 29. listopadu ve městě
Reisa v SRN. O příspěvku rozhodli
minulý týden radní města. Nominaci udělila taneční škole Českomoravská taneční organizace, pod
jejíž hlavičkou se všechny soutěže
konají, jako nejúspěšnějšímu kolektivu ČR z Mistrovství světa 2003.
Tady chomutovská taneční škola
skončila na 1. místě. „Porotu zaujala naše soutěžní formace show
dance s názvem Indiánská show
a Španělská výzva, kde jsme se
snažili takříkajíc prorazit s opravdovou taneční technikou. Letos
jsme skončili na Mistrovství světa
třetí za Slovinci a Jižní Afrikou, tak
bychom i na Světovém poháru rádi
finálová místa obhájili,“ prozradila
ambice před odjezdem majitelka

opět jezdily převážně pro vysoké
porážky. Střelecký rekord si chomutovský tým vytvořil v posledním
kole vítězstvím nad Vítkovicemi 31:
11. Také venku si vedl s přehledem,
jedinou ztrátu si připsal remízou
v Žatci. K tradičně nejvyššímu počtu
vstřelených gólů tentokrát přidal
i nejpozornější obranu.
Pozici brankářské jedničky opět
potvrdila z Modřan hostující Dušková, největšími oporami v obraně byly
Kirschnerová, Vlková a Štefánková.
V ofenzivě perlila trojice Čihařová,
Benešová, Češková, ale velmi dobře
jim sekundovaly Rodáková se Suko-

Nejúspěšnější z triatlonistů byla Jana Hercekáčová
Triatlonisté Tělovýchovné jednoty Slávie Chomutov mají za
sebou náročnou sezonu, ve které
zaznamenali největší úspěchy v
závodech dlouhého triatlonu. Zejména pak mladé Janě Hercekáčové
tento rok očividně svědčil. V jednotlivých závodech se jí podařilo
nasbírat dostatečný počet bodů,
který ji vynesl v celkové klasifikaci Českého poháru v dlouhém triatlonu pro rok 2003 na perfektní
druhou příčku, čímž se posunula o
výrazný skok dopředu. „Trénuji už
třetím rokem, a to každý den. Velkou motivací je pro mě především
můj přítel, který dělá také triatlon
a v podstatě mě táhne,“ prozradila
kousek z tajemství svého úspěchu
Hercekáčová. Mezi muži se z chomutovských závodníků v téže klasifikaci zviditelnili hlavně Petr Pasev
17. místem, Tomáš Baumrt 21. místem a David Sajner 23. místem.

J. Hercekáčová na trati závodu.
Vrcholným závodem bylo Mistrovství České republiky, které proběhlo
v Doksech. Po zdolání nekonečných
3,8 km plavání, 180 km cyklistiky
a 42,2 km běhu se Jana Hercekáčo-

• Rada schválila poskytnutí
dotací z rozpočtu města na projekty šesti příspěvkovým organizacím a sdružením, konkrétně Zvláštní škole v Chomutově
na akci Otevřená škola, Mateřské škole v Šafaříkově ulici na
zdobení vánočních stromečků,
STK Stardance na Pohár Euroregionu, dvě žádosti agentury
Freesport na vánoční turnaje
a TJ VTŽ oddílu kuželek na 2.
ročník Ligy neregistrovaných v
kuželkách. Celkem bylo rozděleno 65 tisíc korun.

věkových kategorií, cvičení rodičů
s dětmi, provozuje se tam nohejbal,
volejbal, sportovní gymnastika, stolní
tenis, sálová kopaná, v mládežnickém
podání i florbal. Jednota je vstřícná
i k dalším sportovním přáním svých
členů.
Akademie dokázala životaschopnost
Také akademie v městském divadle dosvědčila, že sportovní vyžití
v Sokole může najít každý. Při cvičení
se tu sešli nejstarší členové se sokolským potěrem. V oficiálním programu se také tancovalo a zpívalo,
předvedli se i členové spřátelených
jednot z Rakovníka, Bíliny, pražských
Záběhlic, Kladna a Duchcova. Prvních
sto let tak Sokol Chomutov uzavřel
s optimismem.
(text a foto: sk)

I na novém hřišti předvádějí mistryně staré dobré výkony
Přestože soupeřky se mohou doslova přetrhnout, skalp národních
házenkářek SK Chomutov NH se jim
získat nedaří. Mistr ČR z posledních
čtyř sezon nenašel přemožitele
v celé loňské prvoligové sezoně, bez
prohry je i po letošním podzimu.
S jednobodovým náskokem před
druhými Přešticemi tak má nakročeno k pátému titulu v řadě, šestému
celkově.
Adaptace na nové hřiště v tradičním areálu v Cihlářské ulici
proběhla bez problémů, hráčky si
chválily především výborný povrch.
Hostující týmy si tak do Chomutova

taneční školy Milada Zelenková,
která příspěvek od města velmi uvítala. „Pro třicet dětí od 7 do 15 let
je nutné zajistit dopravu, čtyřdenní
ubytování, stravu a startovné, a tak
nám peníze přijdou velmi vhod,“
(mile)
dodala M. Zelenková.

vá opět postavila na stupně vítězů.
Náročnou trať zvládla za necelých
čtrnáct hodin a v kategorii žen
skončila druhá. „Byla jsem naprosto
v pohodě. Věřila jsem si hlavně po
plavání, které bylo dříve mou slabinou, ale kolo už mi jelo dobře a v
umístění jsem doufala,“ zmínila se
o svých pocitech. „V další sezoně
mě znovu čekají dlouhé triatlony
a vím už, jak se na ně připravit.
Mám upravený trénink, tak to příště
bude určitě ještě lepší.“
Její oddíloví kolegové Tomáš Baumrt a David Sajner také nevyšli z
boje s prázdnou a domů si odvezli
ocenění za 3. místa ve svých kategoriích. Oba ukončili závod po jedenácti hodinách. Nejrychlejším ze závodníků Slávie byl Petr Pasev, kterému
na zdolání náročného závodu stačilo
„pouhých“ deset a půl hodiny. Avšak
v jeho kategorii se musel spokojit se
4. místem.
(text a foto: leč)

vou. Ani další hráčky nezklamaly,
vytvářely konkurenci a vhodně doplňovaly jednotlivé posty. „Zatímco
jinde mají sem tam nějakou individualitu, u nás jsou na stejné nebo
vyšší úrovni všechny hráčky. I naše
náhradnice by v jiných týmech byly
oporami,“ pochvaloval si manažer SK
Chomutov NH Vojtěch Čihař.
(sk)

• Amatérská volejbalová liga zahájila už 9. ročník turnajem 1. ligy.
V průběžném pořadí se vedení ujal
loňský vítěz Bolavý kolena z Teplic, před týmem Bolavý ramena z
Kadaně, třetí je nováček Vořežpruti
z Chomutova.
• Ve Squash a fitness centru
v Cihlářské ulici proběhl squashový
turnaj amatérů. Prvenství vybojoval
J. Škubal, 2. místo obsadil V. Luťcha
a třetí skončil P. Maštalířský.

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: HC Jindřichův Hradec
Junioři
- KLH CV 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). Branka:
Fanta. KLH CV - HC Baník Most 3:3
(2:1, 0:1, 1:1). Branky: Vörös, Štika,
Kuzmin.
Dorostenci: KLH CV- HC Kralupy n.
Dorostenci
Vlt. 6:2 (0:1, 3:1, 3:0). Branky: Průcha
3, Mašek, Bardovcy, Malý. HC Baník
Most - KLH CV 9:5 (3:1, 2:1, 4:3).
Branky: Žatecký 2, Mašek, Voborník,
Malý. KLH CV - SK Kadaň 6:6 (0:4, 3:
0, 3:2). Branky: Bureš 2, Mašek, Hlinka, Voborník, Vaněk.
9. třída
třída: Sparta Praha - KLH CV 8:
5 (5:1, 2:1, 1:3). Branky: Lomička 2,
Hauer, Bečvář, Andres.
8. třída
třída: Sparta Praha - KLH CV 7:
0 (5:0, 1:0, 1:0).
7. třída: KLH CV - Sparta Praha 6:3
(2:1, 1:1, 3:1). Branky: Kroupa 2, Zajak,
Morava, Chlouba, Sanko.
6. třída:
třída KLH CV - Sparta Praha 6:
8 (1:2, 1:3, 4:3). Branky: Partl 3, M.
Ašenbrener 2, Zeman.
5. třída:
třída KLH CV - HC Chemopetrol
Litvínov 3:3 (0:1, 1:2, 2:0). Branky:
Krotký, Kunc, Štelcich. HC Mariánské
Lázně - KLH CV 2:4 (0:0, 0:3, 2:1).
Branky: Štelcich 2, Mazánek, Kunc.
4. třída:
třída KLH CV - HC Chemopetrol
Litvínov 1:5 (0:2, 1:0, 0:3). Branka: Huňady. HC Mariánské Lázně - KLH CV
1:7 (0:3, 0:2, 1:2). Branky: Marschalek
5, Hána 2.
3. třída:
třída HC Ústí n. L. B - KLH CV
A 7:10 (0:3, 3:2, 3:4, 1:1). Branky: Neuman 3, Loukota 2, Hejcman 2, Cvrk,
Segeš, Kämpf. HC Česká Lípa - KLH
CV A 4:7 (0:3, 1:1, 1:1, 2:2). Branky:
Segeš 2, Neuman 2, Novotný, Loukota,

N. Hlava. KLH CV B - HC Stadion Teplice B 22:2 (8:0, 3:1, 5:0, 6:1). Branky:
Weinelt 7, Zicho 3, Hošic 3, Rossbach
3, Vyvážil 2, Merhaut, Sulanský, Slezák, D. Hlava.
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