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Chomutováci nechali Kodeta trnout

Uzel zasel semeno prezervativového poznání

Dívky měly jednoznačnou převahu

Pokračování v Chomutově

Na nevšední kulturní zážitek,
obohacený  hřejivými  melodiemi
Dvořáka, Smetany a Mozarta a po-
stavený na vynikajícím výkonu hlav-
ních protagonistů večera, si přišli ti,
co navštívili vystoupení slavné oper-
ní hvězdy Evy Urbanové. Ta zazpí-
vala za doprovodu Festivalového or-
chestru Petra Macka pod taktovkou
dirigenta Františka Vajnara před za-
plněným sálem zdejšího městského
divadla a jak bylo patrné z tváří
posluchačů, krásné operní árie mají
lidem stále co říct.

Důkazem toho byl rovněž výkon
nadějného sólisty Národního diva-
dla v Brně, šestadvacetiletého
Zdeňka Plecha, jehož basový hlas
se na přání samotné Urbanové na
jevišti s jejím hlasem vzájemně
prolínal. Také tři další přídavky Ur-
banové, které vyprovokoval velký
divácký aplaus, byly originální teč-
kou za příjemně stráveným veče-
rem. Překrásná píseň z cyklu Cikán-
ské melodie Antonína Dvořáka
„Když mne stará matka...“ u mno-
hých z nás vyvolala nostalgii.
„Když otevře paní Urbanová ústa,
jako když se otevřou nebesa,“
ohodnotil jednou větou výkon zpě-
vačky Petr Macek. Na náš dotaz, že
mnozí posluchači očekávali v závě-

Když otevře ústa, jako když se otevřou nebesa
Velký umělecký zážitek vyvolával nostalgii na tvářích

ru vystoupení společný duet obou
protagonistů, odpověděl: „Basový
hlas Zděnka Plecha by se těžko
sladil s vysokým sopránem Urba-
nové. Proto sám Plech společné
zpívání nakonec odmítl,“ zdůraznil
majitel agentury Macek Music Ma-
nagement, která koncert ze série
Chomutovských hudebních veče-
rů posluchačům zprostředkovala.
Podle Mackových slov  však nebylo
jednoduché tuto akci domluvit.
„Setkali jsme se před více jak šesti
lety na recitálu v Mostě, kdy se
poprvé zrodil nápad zahrát a za-
zpívat společně. Začala dlouhá jed-
nání, ovšem vejít se do plánovací-
ho kalendáře paní Urbanové není
vůbec jednoduché. Určitá telepatie
nás svedla dohromady před dvěma
lety, kdy můj záměr začal mít kon-
krétnější charakter. Slovo dalo slo-
vo a o to víc  jsem šťastný, když
vidím tu nádhernou atmosféru
v sále,“ prohlásil spokojeně Macek
a netajil se tím, že hrát s touto dá-
mou je pro něj vrchol jeho kon-
certní kariéry.

Již 16. dubna bude Mackův Festi-
valový orchestr doprovázet neméně
známou houslovou virtuosku Gabrie-
lu Demeterovou, která nabídne sklad-
by starých mistrů. (mile)

7. 4. 12957. 4. 12957. 4. 12957. 4. 12957. 4. 1295
Bratři Bedřich a Teodorich ze Šumburka prodali chomutovské komen-
dě řádu německých rytířů ves Otvice. Listina o tomto prodeji byla
sepsána v Údlicích.

Duben 1595Duben 1595Duben 1595Duben 1595Duben 1595
Při dalším shromažďování zemské hotovosti odmítli poddaní chomu-
tovského a červenohrádeckého panství postavit oddíl z vlastních
mužů a místo toho ze svých peněz najali žoldnéře. Stejně se zachova-
li i v srpnu 1604.

2. 4. 17932. 4. 17932. 4. 17932. 4. 17932. 4. 1793
Na základě nařízení Josefa II. došlo v Chomutově k volbě takzvaného
regulovaného magistrátu třetího stupně. Žádost městské rady, aby byl
zaveden magistrát druhého stupně, byla odmítnuta s tím, že město
musí nejprve zaplatit alespoň polovinu svých dluhů, jejichž výše do-
sahovala téměř 115 000 zlatých. Magistrát, který zahájil činnost 9. 4.
1793, tvořili zkoušení (tj. právnicky vzdělaní) purkmistr, první radní
a syndik (písař) a dále nezkoušený třetí radní.

15. 4. 180215. 4. 180215. 4. 180215. 4. 180215. 4. 1802
Zemské místodržitelství povolilo Johannu Silbererovi založit v Cho-
mutově továrnu na kartoun (potištěnou bavlněnou látku). Stála v pro-
storu mezi dnešní Mánesovou a Klostermannovou ulicí, její sušárna
byla v ulici Na Bělidle.

11. 4. 191511. 4. 191511. 4. 191511. 4. 191511. 4. 1915
Městská rada zavedla přídělové lístky na prodej mouky, chleba a dal-
ších pekařských výrobků. Později byl lístkový prodej rozšířen postup-
ně na krupici, kukuřičnou mouku, vejce, brambory, cukr, máslo a kávu.

9. 4. 19189. 4. 19189. 4. 19189. 4. 19189. 4. 1918
Při demonstraci proti nedostatku potravin bylo v Chomutově vydran-
cováno několik obchodů a došlo i k napadení jejich majitelů.

12. 4. 191912. 4. 191912. 4. 191912. 4. 191912. 4. 1919
Při představení hry Vilém Tell v chomutovském divadle došlo ke spon-
tánní manifestaci německého národnostního cítění přihlížejícího pub-
lika. Opakování této hry 15. 4. okresní úřad zakázal.

15. 4. 192015. 4. 192015. 4. 192015. 4. 192015. 4. 1920
Rozkazem hlavního štábu byla v Chomutově zřízena zemská vojenská
škola - v té době byla jediná v celých Čechách. Sídlila ve Štefániko-
vých kasárnách, které stály v prostoru dnešního parkoviště u super-
marketu Delvita. Už v listopadu 1920 byla škola přemístěna do Opavy.

13. 4. 193213. 4. 193213. 4. 193213. 4. 193213. 4. 1932
V době mostecké stávky rozehnalo na silnici do Otvic u východního
břehu Kamencového jezera několik desítek četníků střelbou asi třítisí-
cový průvod stávkujících horníků a nezaměstnaných z Jirkova a Ervě-
nic, směřující do Chomutova na zakázanou demonstraci, pořádanou
KSČ. Pravděpodobně šest demonstrujících bylo postřeleno. Ve vznik-
lém zmatku zapálili neznámí pachatelé (patrně z řad demonstrantů)
tři nákladní automobily, kterými četníci přijeli. Proti demonstrantům,
kteří v menších skupinách pronikli do Chomutova, zasáhlo četnictvo
a policie v ulicích města a několik jich zatklo a zbilo.

15. 4. 194815. 4. 194815. 4. 194815. 4. 194815. 4. 1948
ONV odvolal z pléna MěstNV 18 členů nekomunistických stran a násle-
dující den jmenoval 19 nových osob: dva členy KSČ, dva členy lidové
strany, sedm sociálních demokratů a osm členů z organizací Národní
fronty.

3. 4. 19543. 4. 19543. 4. 19543. 4. 19543. 4. 1954
Posledních 34 německých sester kongregace sv. Kříže, které až  do té
doby působily v chomutovské nemocnici, byly letecky odsunuty do
Švýcarska.

15. 4. 199915. 4. 199915. 4. 199915. 4. 199915. 4. 1999
V rámci Dnů NATO si chomutovská posádka 41. sektoru vedení, řízení
a průzkumu Armády ČR a 23. oddíl radarového řízení německého Bun-
deswehru z města Lauda symbolicky vyměnily znaky svých útvarů.

(Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)

i drobné erotické téma. Třeba k lo-
komotivám takovou náklonnost ne-
cítím.“
Ženám tímto vzdáváte hold, neboŽenám tímto vzdáváte hold, neboŽenám tímto vzdáváte hold, neboŽenám tímto vzdáváte hold, neboŽenám tímto vzdáváte hold, nebo
prostě jen křivky ženského těla po-prostě jen křivky ženského těla po-prostě jen křivky ženského těla po-prostě jen křivky ženského těla po-prostě jen křivky ženského těla po-
kládáte za dokonalé?kládáte za dokonalé?kládáte za dokonalé?kládáte za dokonalé?kládáte za dokonalé?

„Považuji za neopakovatelnou ce-
lou přírodu, ale nechci ji kopírovat,
dávám do toho své prožitky. Věřím
v lásku, takže je to taková víra
a zpověď.“
Kde nacházíte inspiraci?Kde nacházíte inspiraci?Kde nacházíte inspiraci?Kde nacházíte inspiraci?Kde nacházíte inspiraci?

„Chodím s otevřenýma očima, což
je mi coby ženatému i vyčítáno. Ale
nedovedu si představit, že by stála
v ateliéru modelem žena a já ji ma-
loval. Spíš mně podnět dá takový let-
mý obdiv. Také mě inspirují sochy
mého otce.“
Pracujete průběžně nebo v nějakýchPracujete průběžně nebo v nějakýchPracujete průběžně nebo v nějakýchPracujete průběžně nebo v nějakýchPracujete průběžně nebo v nějakých
tvůrčích obdobích?tvůrčích obdobích?tvůrčích obdobích?tvůrčích obdobích?tvůrčích obdobích?

„Dělám průběžně, ale jsou období,
kdy se mi daří víc.“
Má na to vliv počasí a roční období?Má na to vliv počasí a roční období?Má na to vliv počasí a roční období?Má na to vliv počasí a roční období?Má na to vliv počasí a roční období?
Co třeba nadcházející jaro?Co třeba nadcházející jaro?Co třeba nadcházející jaro?Co třeba nadcházející jaro?Co třeba nadcházející jaro?

„To víte že jo, jaro je úžasná věc.
Ale nemůžu říct, že bych z podzimu
nebo zimy byl tak šílený, že bych
nemaloval vůbec.“
Působíte dojmem bohéma, souhlasítePůsobíte dojmem bohéma, souhlasítePůsobíte dojmem bohéma, souhlasítePůsobíte dojmem bohéma, souhlasítePůsobíte dojmem bohéma, souhlasíte
s tímto označením?s tímto označením?s tímto označením?s tímto označením?s tímto označením?

„Žiju prostě život malíře, no. Ale
žiju ho i s vlastnostmi, které se
tady moc nenosí, jako je třeba po-
kora a dochvilnost. To jsou věci,
které jsem se naučil v Americe,
protože jsem tam začínal od nuly.“

Obrazy a grafiku Kristana Kodeta
lze zhlédnout i koupit v Galerii
Špejchar až do 30. dubna, vždy od
úterý do soboty od 9 do 17 hodin.

(text a foto: sk)

(Dokončení ze str. 1)
Sám jste si obrazy ve Špejcharu in-Sám jste si obrazy ve Špejcharu in-Sám jste si obrazy ve Špejcharu in-Sám jste si obrazy ve Špejcharu in-Sám jste si obrazy ve Špejcharu in-
staloval. Co vás k tomu vedlo, na costaloval. Co vás k tomu vedlo, na costaloval. Co vás k tomu vedlo, na costaloval. Co vás k tomu vedlo, na costaloval. Co vás k tomu vedlo, na co
jste si chtěl dát pozor?jste si chtěl dát pozor?jste si chtěl dát pozor?jste si chtěl dát pozor?jste si chtěl dát pozor?

„Instalace je pro mě strašně důle-
žitá, jen autor posoudí, co jde vy-
stavovat vedle sebe. Řadím obrazy
podle témat, je to prostě choulosti-
vá věc, kterou podle mě nikdo jiný
udělat nemůže.“
Z jakého období pocházejí vystavo-Z jakého období pocházejí vystavo-Z jakého období pocházejí vystavo-Z jakého období pocházejí vystavo-Z jakého období pocházejí vystavo-
vaná díla?vaná díla?vaná díla?vaná díla?vaná díla?

„Všechna jsem udělal za poslední
rok.“
Takže zde nejsou žádné obrazyTakže zde nejsou žádné obrazyTakže zde nejsou žádné obrazyTakže zde nejsou žádné obrazyTakže zde nejsou žádné obrazy
z vaší americké tvorby?z vaší americké tvorby?z vaší americké tvorby?z vaší americké tvorby?z vaší americké tvorby?

„Ne, nejsou. Strašně rád bych je
měl, dokonce bych je rád koupil
zpátky, ale bohužel...“
Co jste říkal vernisáži? Výstavní síňCo jste říkal vernisáži? Výstavní síňCo jste říkal vernisáži? Výstavní síňCo jste říkal vernisáži? Výstavní síňCo jste říkal vernisáži? Výstavní síň
byla plná...byla plná...byla plná...byla plná...byla plná...

„Jsem moc rád, že přišli lidi. Byl
jsem vytrémovaný, protože ještě půl
hodiny před zahájením tu nikdo ne-
byl. Do posledního okamžiku mě ne-
chali trnout, ale nakonec přišli. To
bylo milé. Člověk dělá za zavřenými
dveřmi a setkání s lidmi a odezva na
práci jsou pro mě hrozně důležité.“
Jak návštěvníci výstavy mohou vi-Jak návštěvníci výstavy mohou vi-Jak návštěvníci výstavy mohou vi-Jak návštěvníci výstavy mohou vi-Jak návštěvníci výstavy mohou vi-
dět, námětem vašich děl jsou andě-dět, námětem vašich děl jsou andě-dět, námětem vašich děl jsou andě-dět, námětem vašich děl jsou andě-dět, námětem vašich děl jsou andě-
lé, milenci a především ženy. Pročlé, milenci a především ženy. Pročlé, milenci a především ženy. Pročlé, milenci a především ženy. Pročlé, milenci a především ženy. Proč
to tak je?to tak je?to tak je?to tak je?to tak je?

„Já sám nevím, je to taková vnitř-
ní věc. Je to o vztazích, je tam

O podpis mistra požádala také například knihovnice Olga Hanzlíková.

Dívka roku 2003 má v Chomutově
pokračování, o víkendu 12. a 13. dub-
na se zde nejlepší soutěžící z dva-
nácti základních kol Ústeckého kraje
utkají o postup do celostátního finá-
le v Ostravě.

Více než tři desítky dívek, mezi ni-
miž nebudou chybět domácí premi-
antky Veronika Daňková, Radka Vo-
patová a Tereza Kvasnovská, čeká
opět náročný program. Čtyři disciplí-
ny - představení, volná disciplína,
pohádková disciplína a módní pře-
hlídka - budou nejprve v sobotním
neveřejném kole sítem, kterým se
dvanáct nejlepších dostane do neděl-
ní části, jež už proběhne s veškerou
slávou před zaplněným hledištěm
městského divadla. Tam zvládnutí
stejného programu, a ještě předtím
úspěšnost v testu všeobecných zna-
lostí, rozhodne o titulech i o tom,
které čtyři nejlepší dívky a jedna ná-
hradnice postoupí do Ostravy. Sou-
částí krajského kola v Chomutově
bude i doprovodný kulturní pro-
gram. (sk)

Přihlášky do tanečních kurzůPřihlášky do tanečních kurzůPřihlášky do tanečních kurzůPřihlášky do tanečních kurzůPřihlášky do tanečních kurzů
spolu se zálohou pět set korun
přijímá paní Dagmar Knížetová
každé úterý od 15 do 16 hodin
v Městském divadle v Chomuto-
vě. Kurzy začnou v září.         (r)

Milovníci poezie z řad chomutov-
ských školáků měli letos jedinou
možnost, jak soutěžní formou po-
rovnat své výkony. Na Dni poezie,
který ve Středisku kulturních a kni-
hovnických služeb pořádal už po
dvaatřicáté Dům dětí a mládeže
v Chomutově, se jich sešlo 49. Jas-
nou převahu měly dívky, chlapců
se představilo devět.

Podle věku byli účastníci rozdě-
leni do čtyř kategorií, přičemž sou-
těžící z první a druhé recitovali
jednu báseň a ti ostatní básně dvě.
Osmičlenná porota měla těžkou
úlohu, proto kromě pomyslných
medailí udělila v několika přípa-
dech i čestné uznání. Nakonec nej-

víc zabodovaly Kateřina Malická
z Klášterce nad Ohří, Pavla Rathne-
rová z Chomutova, Kateřina Jecho-
vá z Jirkova a Zuzana Marešová
z Chomutova.

„Letos nepořádáme Wolkerův Pro-
stějov, takže tohle byla jediná reci-
tátorská soutěž. Jinak všichni začí-
nající mladí umělci, básníky
a recitátory nevyjímaje, mají mož-
nost představit se veřejnosti v rám-
ci komponovaných pořadů u nás
v literární kavárně,“ uvedla Renata
Palivcová, pracovnice spolupořáda-
jícího SKKS.

Výsledky - I. kat. (2. a 3. třída): Výsledky - I. kat. (2. a 3. třída): Výsledky - I. kat. (2. a 3. třída): Výsledky - I. kat. (2. a 3. třída): Výsledky - I. kat. (2. a 3. třída): 1.
Kateřina Malická (1. ZŠ Klášterec n.
O.), 2. Johana Šejnová (1. ZŠ Jirkov),
3. Žaneta Kostelníková (1. ZŠ Klášte-
rec n. O.); II. kat. (4. a 5. třída):II. kat. (4. a 5. třída):II. kat. (4. a 5. třída):II. kat. (4. a 5. třída):II. kat. (4. a 5. třída):
1. Pavla Rathnerová (8. ZŠ Chomu-
tov), 2. Markéta Pardubská (5. ZŠ
Kadaň), 3. Alena Klčová (ZŠ Kovář-
ská); III. kat. (6. a 7. třída): III. kat. (6. a 7. třída): III. kat. (6. a 7. třída): III. kat. (6. a 7. třída): III. kat. (6. a 7. třída): 1. Kateři-
na Jechová (2. ZŠ Jirkov), 2. Pavlína
Lukešová (1. ZŠ Klášterec n. O.),
3. Vladimíra Thürová (6. ZŠ Chomu-
tov); IV. kat. (8. a 9. třída): IV. kat. (8. a 9. třída): IV. kat. (8. a 9. třída): IV. kat. (8. a 9. třída): IV. kat. (8. a 9. třída): 1. Zuza-
na Marešová (2. ZŠ Chomutov),
2. Jitka Lukešová (1. ZŠ Klášterec
n. O.), 3. Karla Kovářová (12. ZŠ
Chomutov). Do krajského kola, kte-
ré pod názvem Soutěž dětských só-
lových recitátorů proběhne v Ústí
nad Labem, postoupili z každé ka-
tegorie dva nejlepší. (sk)

Pod praporem Společnosti pro
plánování rodiny a sexuální výcho-
vu šíří mezi českou mládeží osvětu
MUDr. Radim Uzel. V Chomutově byl
už v říjnu, a protože měl úspěch,
Správa kulturních zařízení ho po-
zvala opět. Žáci 8. a 9. tříd základ-
ních škol, studenti a učni z nižších
ročníků dvakrát zaplnili sál divadla
a povídání nejznámějšího českého
sexuologa skutečně se zájmem po-
slouchali. „Vlastně jsem se nic nové-
ho nedozvěděla, všechno už jsem
věděla ze školy, od rodičů, od kama-
rádek a tak různě,“ řekla patnáctile-
tá Lenka Tesařová. Jak ale hned do-
dala, celý pořad Rizika lásky, jeho
forma i informace, které v něm za-
zněly, ji velmi zaujaly.

V průběhu více než hodiny pro-
bral doktor Uzel všechna témata ko-
respondující s názvem pořadu, po-
drobně se věnoval nechtěnému
otěhotnění a potratům, onanii, způ-
sobům antikoncepce, sexuálně pře-
nosným nemocem, znásilnění a tole-
ranci k homosexuálům. Hodně si dal
záležet, aby, podle svých slov, „zasel
semeno prezervativového poznání“.
Celé vystoupení prokládal zajímavý-
mi statistikami a více či méně hu-
mornými zážitky ze své praxe.

Leckomu z přítomných jeho maxi-
málně otevřené vyprávění mohlo
vhánět červeň do tváří: „Vždycky je
lepší poučení o dva roky dříve, než o
pět minut později. To potvrzuje sta-
tistika dvanáctiletých těhotných dí-

vek, kterých je v České republice
každoročně několik. Otevřené pouče-
ní ještě nikdy nikoho nezkazilo, nao-
pak je prokázáno, že poučená mlá-
dež začíná s pohlavními styky
později než nepoučená,“ má jasno
MUDr. Radim Uzel, který v tomto

směru pracuje na základě akreditace
ministerstva školství. „V průběhu
jedné hodiny není samozřejmě mož-
né probrat celou sexuální výchovu.
Ale ta témata se otevřou a žáci už
pak nemají zábrany o nich ve škole
diskutovat.“ (text a foto: sk)

Viděl jsem v televizi, jak vás skrytou kamerou nachytali v podprsence. Jak
to je? Tímto dotazem zvídavý školák Radima Uzla upřímně rozesmál.

Regionální kolo Přehlídky dět-Regionální kolo Přehlídky dět-Regionální kolo Přehlídky dět-Regionální kolo Přehlídky dět-Regionální kolo Přehlídky dět-
ských folklorních souborů ských folklorních souborů ských folklorních souborů ských folklorních souborů ských folklorních souborů Karlo-
varského, Ústeckého a Liberecké-
ho kraje proběhlo v České Lípě
také za účasti souboru Krušnohor
z Chomutova. V konkurenci dal-
ších šestnácti kolektivů dětí ve
věku od čtyř do patnácti let jeho
žertovné soutěžní pásmo o jitrni-
cích a zabíjačce s názvem „Chvála
jitrniček“ zaujalo a nadchlo nejen
všechny přítomné, ale zejména
odbornou porotu. Vyhodnotila
toto dílko jako nejlepší a vybrala
jej pro celostátní kolo  přehlídky
do Jihlavy.                  (jama)
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Chomutovské noviny

Kam v dubnu za sportem
Správa sportovníchSpráva sportovníchSpráva sportovníchSpráva sportovníchSpráva sportovních

zařízení Chomutov, s.r.o.zařízení Chomutov, s.r.o.zařízení Chomutov, s.r.o.zařízení Chomutov, s.r.o.zařízení Chomutov, s.r.o.

Tři bronzové medaile chomutovských plavců

Kamenčák se stane Mekkou bikerů

Ve Squash centru si každý přijde na své

Hokejové výsledky

K softbalu přibude i volejbal

Vstříc veřejnosti stále více vy-
chází Squash centrum v chomutov-
ské Cihlářské ulici, nyní už je bez
nadsázky místem sportovního vyži-
tí celé rodiny. S nově přistavěným
patrem se totiž významně rozšířila
také nabídka. „Teď už si tu to své
najde každý, od dětí po důchodce.
Záleží jen na chuti a fyzických dis-
pozicích. Výjimkou u nás nejsou
návštěvy celých rodin, kdy třeba
muž jde do posilovny, žena cvičit
a dcera s kamarádkou si zahrát
squash. Společně se pak sejdou
v sauně,“ uvedla cvičitelka Martina
Fojtíková.

Jak již název napovídá, specialitou
centra je squash. K dispozici jsou
čtyři kurty, vybavení, tedy rakety,
míčky a obuv, si lze zapůjčit nebo
rovnou koupit na místě. Ve spodním
podlaží je dále sauna, nově s malým
bazénkem. Ze stísněné přízemní
místnosti do klimatizovaného velké-
ho aerobního sálu v patře se stěho-

vala spinningová kola. Vedle žen je
možná trochu překvapivě poměrně
hojně využívají i muži. Každopádně

hodinka cvičení na stacionárních ko-
lech pod vedením cvičitelky a za
doprovodu hudby prospěje každé-

mu, protože se jedná o pohyb, který
nezatěžuje klouby a šlachy a přitom
způsobuje efektivní spalování tuku.
V aerobním sále s odpruženou pod-
lahou je dost místa i na další druhy
cvičení, jako je aerobik, energetická
cvičení, dopolední cvičení pro ženy,
jóga, připravuje se cvičení na gym-
balónech a gravid jóga, tedy cviče-
ní pro těhotné ženy. Jedna míst-
nost je vyhrazena soláriu, dvě
zabírá posilovna s dvaceti stroji.
Ty pomohou zpevnit, vytvarovat a
posílit každou svalovou partii těla,
některé z nich jsou speciálně kon-
struované pro ženy. „Kdo v posi-
lovně ještě nebyl a chce to zkusit,
může si v recepci objednat trenéra
- specialistu, který nejen sestaví
cvičební program na míru, ale do-
poručí i úpravu jídelníčku. Stejně
tak je možno v sobotu a v pondělí
využít i služeb renomovaného ma-
séra. Ten obvykle začíná od nohou,
podle plosky je totiž schopen od-
halit, kde je problém a podle toho
zaměřit masáž,“ upozornila Marti-
na Fojtíková.

S tak komplexní nabídkou, do
které je třeba zahrnout i prodej
sportovního oblečení, náčiní a pří-
pravků pro zdravou výživu, je
Squash centrum jediné na Chomu-
tovsku. Další informace na inzertní
straně 3. (text a foto: sk)

JuniořiJuniořiJuniořiJuniořiJunioři: KLH Chomutov - HC Mla-
dá Boleslav 2:4 (2:1, 0:1, 0:2). Bran-
ky: Lenkvik, Novotný.

PZ Kladno - KLH Chomutov 7:3
(2:1, 4:0, 1:2). Branky: Jánský 2, Řepík.

KLH Chomutov - HC Baník Most
8:1 (3:1, 2:0, 3:0). Branky: Řepík 4,
Luka, Mezera, Krch, Kohoutek.

9. třída9. třída9. třída9. třída9. třída: KLH Chomutov - HC Ba-
ník Most 8:4 (3:2, 3:2, 2:0). Branky:
Dudek 4, Chmelík, Žatecký, Palub-
jak, Šulta.

KLH Chomutov - HC Keramika Pl-
zeň 2:5 (1:3, 0:1, 1:1). Branky: Dudek 2.

HC Energie Karlovy Vary - KLH
Chomutov 4:4 (1:2, 1:2, 2:0). Branky:
Dudek 2, M. Fiala, Žatecký.

KLH Chomutov - SK Kadaň 7:6
(3:1, 1:2, 3:3). Branky: Dudek 2, Ra-
bas 2, Šlauf, Šulta, Průcha.

8. třída8. třída8. třída8. třída8. třída: HC Energie Karlovy Vary
- KLH Chomutov 0:5 (0:0, 0:4, 0:1).
Branky: Kadlec 2, Hauer, Lomička,
Kůs.

KLH Chomutov - HC Keramika Pl-
zeň 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Branky: Špa-
něl, Žilík, Kůs.

KLH Chomutov - SK Kadaň 3:0
(1:0, 2:0, 0:0). Branky: Španěl, Kad-
lec, Chromý.

7. třída7. třída7. třída7. třída7. třída: KLH Chomutov - HC Ba-
ník Most 6:10 (3:2, 2:4, 1:4). Branky:
Moucha 4, Kůs 2.

6. třída6. třída6. třída6. třída6. třída: KLH Chomutov - HC Ba-
ník Most 19:2 (3:0, 7:1, 9:1). Branky:
Chlouba 5, Kroupa 4, Fokt 2, Svobo-
da 2, Žižka, Labuta, Zajak, Partl,
Stehlík, Topolančin.

Orientaci na sport opět potvrzuje
12. ZŠ v chomutovské ulici Akademi-
ka Heyrovského. K již fungujícím
softbalovým třídám hodlá v příštím
školním roce otevřít i třídu zaměře-
nou na volejbal.

„Oslovilo nás vedení volejbalového
klubu Spartak Perštejn a společně
jsme dali dohromady životaschop-
nou koncepci. Volejbalový klub bude
zajišťovat kompletní odpolední spor-
tovní činnost a navíc bude pomáhat
škole po stránce metodické a tech-
nické,“ uvedl ředitel 12. ZŠ Miloš Ze-
lenka. Podle jeho vize by během čtyř
let fungovaly třídy s rozšířenou výu-
kou tělesné výchovy se zaměřením
na softbal a na volejbal na celém
druhém stupni a na základě výjimky
ministerstva školství i v 5. ročníku.

Právě do sportovních 5. tříd pořádá
škola v těchto dnech zápis, mimo již
proběhlého 1. dubna mají zájemci
šanci ještě 9. a 15. dubna, vždy mezi
16. a 17. hodinou ve vestibulu a tělo-
cvičně školy. „Pokud se volejbalisty
podaří naplnit celou třídu, otevřeme
ji samostatně. Pokud ne, fungovala by

• Zimní liga mládeže v sálové ko-Zimní liga mládeže v sálové ko-Zimní liga mládeže v sálové ko-Zimní liga mládeže v sálové ko-Zimní liga mládeže v sálové ko-
pané vyvrcholila pané vyvrcholila pané vyvrcholila pané vyvrcholila pané vyvrcholila turnajem O pohár
starostky Chomutova i v kategorii
přípravek. V konkurenci dalších pěti
družstev zvítězil s bilancí čtyř vý-
her, jedné remízy a skóre 11:0 tým
FK Chomutov, následovaly FK Posto-
loprty, 1. SK Jirkov, AFK LoKo Cho-
mutov, FK Souš a Slovan Jirkov.

• Novou sportovní tradici založilNovou sportovní tradici založilNovou sportovní tradici založilNovou sportovní tradici založilNovou sportovní tradici založil
Školní sportovní klub Školní sportovní klub Školní sportovní klub Školní sportovní klub Školní sportovní klub při 12. ZŠ
v Chomutově. V prvním ročníku vo-
lejbalového turnaje O putovní po-
hár ředitele školy přivítal šest
družstev starších žákyň. Nejúspěš-
nější z nich byl tým 4. ZŠ Jirkov, za
ním se seřadily celky z chomutov-
ských škol.

Tělovýchovná jednota Slávie
Chomutov opět uspořádala Zimní
mistrovství ČR žactva v dálkovém
plavání. Na startovní bloky se po-
stavilo celkem šestnáct domácích
závodníků, kteří dokázali splnit
velmi přísné limity pro zdolání ná-
ročných tratí. Pro mladší žáky a
žačky tato trať představovala dél-
ku tří kilometrů, starší žactvo zdo-
lávalo trať pětikilometrovou.

Premiéru v dálkovém plavání
skvěle zvládli všichni desetiletí
závodníci, především pak Ondřej
Trousil. V náročných závodech na
tři kilometry volným způsobem
dokázal s přehledem pokořit hra-
nici jedné hodiny a získat pro
domácí barvy první bronzový
kov. Výborně si vedli také jeho
vrstevníci Jiří Kruliš a Alice Len-
cová, kteří doplavali ve své kate-
gorii shodně na páté pozici. Mezi
jedenáctiletými závodníky vybo-
joval další bronzovou medaili
Alexandr Lajtner. Zúročil vlastní
zkušenosti z loňského ročníku a
svůj čas tak  vylepšil o tři minu-
ty. Poprvé se s dálkovým plavá-
ním osobně seznámil také jede-
náctiletý Matěj Mihal. Příjemně
překvapil pátým místem.

Pětikilometrovou trať letos napo-
sledy absolvovala čtrnáctiletá Barbo-
ra Marešová. Bronzová příčka, kte-
rou si vyplavala, byla pro ni velmi
milým rozloučením s touto vysilují-
cí disciplínou. Alena Böhmová do-
hmátla za svou kolegyní přesně o
minutu později na neméně skvělém
čtvrtém místě. Třináctiletá Lenka
Kopecká se usadila se svým výsled-
ným časem na pěkné páté příčce.

„Dálkové plavání je velmi nároč-
ná disciplína, kde si závodníci
musí umět rozvrhnout sílu,  sklou-
bit dokonale zvládnutý plavecký
styl s vytrvalostí a prokázat odol-
nost vůči fyzické i psychické zátě-
ži. Dálkové plavání je hodně o tak-
tickém myšlení. Proto všichni bez
rozdílu, kteří tohle zvládnou, si
zaslouží uznání, protože všichni
vyhráli, a to především sami nad
sebou,“ konstatoval trenér Vlasti-
mil Čermák.

Celkové výsledky chomutovskýchCelkové výsledky chomutovskýchCelkové výsledky chomutovskýchCelkové výsledky chomutovskýchCelkové výsledky chomutovských
plavců - 3 km: plavců - 3 km: plavců - 3 km: plavců - 3 km: plavců - 3 km: A. Lajtner (92) -
3. místo - 0:47,51, P. Tengler (91) -
8. místo - 0:49,03, O. Trousil (93) -
3. místo - 0:51,34, D. Bolomská (92)
- 9. místo - 0:52,17, M. Mihal (92) -
5. místo - 0:52,20, K. Krejčířová (92)
- 10. místo - 0:54,18, J. Kruliš (93) -
5. místo - 0:55,15, A. Lencová (93)
5. místo - 0:55:56, T. Šebesta (93) -
6. místo - 0:57,11, M. Kopecká (93) -
6. místo - 0:58,10, J. Pretl  (93) -
7. místo - 1:01,13; 5 km:5 km:5 km:5 km:5 km: B. Marešová
(89) - 3. místo - 1:18,58, A. Böhmová
(89) - 4. místo - 1:19,58, L. Kopecká
(90) - 5. místo - 1:20,16, I. Robeová
(90) - 6. místo - 1:21,53, J. Souček
(90) - 7. místo - 1:23,50.

(text: leč, foto: sk)

Čtvrtý ročník Souboje měst, volejbalového klání městských úředníků proběhl
v Městské sportovní hale v Chomutově za účasti dvanácti smíšených druž-
stev. Po tříletém kralování byl celek Loko Louny z pomyslného trůnu sesazen,
o což se ve finále postaral domácí Pension Sport. K vyloženému překvapení
nedošlo, čelné pozice obsadili a poháry získali favorité. Posun vzhůru z loň-
ské patnácté příčky na letošní sedmou až osmou zaznamenal tým Města
Chomutov, který na kvalitě získal příchodem několika posil z bývalého okres-
ního úřadu. Na snímku se hráči chomutovského MěÚ (vpravo) zdraví s budou-
cím vítězem Pensionem Sport po prohře v základní skupině 0:2. Pořadatelé
děkují všem partnerům turnaje za podporu. (text a foto: sk)

Podle osvědčeného modelu, pře-
sto s několika změnami vstoupí do
3. ročníku Krušnohorský MTBike
marathon České spořitelny. Závod,
který je součástí celorepublikové-
ho projektu Kolo pro život, sice
stejně jako loni odstartuje z ná-
městí 1. máje, ale poprvé bude
díky vstřícnosti chomutovské rad-
nice mít cíl na Kamencovém jeze-
ře. Tam také proběhne vyhlášení
výsledků i takzvaná pozávodní bi-
keparty. Důležitou změnu proděla-
ly trasy, které ty loňské budou ko-
pírovat jen zčásti. „Pro dospělé

závodníky jsme tentokrát připravi-
li dvě tratě, šedesáti a devadesáti-
kilometrovou. Vedou po zpevně-
ném povrchu a co se náročnosti
týče, jsou přiměřené k začátku se-
zony,“ uvedl předseda organizační-
ho výboru Jan Kanea. Vypsáno je
jedenáct kategorií, všech pět dět-
ských bude závodit v areálu Ka-
mencového jezera. Dospělí budou
soutěžit o Putovní pohár města
Chomutova, věcné ceny a finanční
prémie.

V těchto dnech organizátoři přijí-
mají přihlášky, které jsou všem zá-
jemcům k dispozici na interneto-
vých stránkách www.cardio-gym.cz,
ve všech cykloprodejnách v Cho-
mutově nebo coby příloha speciali-
zovaných cyklistických časopisů.
Bližší informace podá Jan Kanea na
telefonním čísle 603/824 646.

(sk)

volejbalová třída napůl se softbalo-
vou,“  dodal Miloš Zelenka. (sk)

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
5. 4. basketbal muži BK ASK Chomutov B - Teplice 13.30 - 16.30

basketbal muži BK ASK Chomutov A - příp. 2. kolo play off 18.30
6. 4. házená dorostenky DHK Chomutov - Děčín 10.00 - 12.00

florbal 2. liga juniorů FbC 95 Kadaň 12.00 - 19.00
basketbal muži BK ASK Chomutov A - příp. 2. kolo play off 10.30

13. 4. házená - turnaj ml. žáků a utkání dorostu HK Chomutov 9.00 - 17.00
LETNÍ STADIONLETNÍ STADIONLETNÍ STADIONLETNÍ STADIONLETNÍ STADION

4. 4. fotbal 2. liga FK Chomutov - FC Group Dolní Kounice 16.30
9. 4. fotbal Pohár ČMFS FK Chomutov - FC Viktorie Žižkov 16.30

AREÁL MOSTECKÁ ULICEAREÁL MOSTECKÁ ULICEAREÁL MOSTECKÁ ULICEAREÁL MOSTECKÁ ULICEAREÁL MOSTECKÁ ULICE
12. 4. Chomutovská letní liga malého fotbalu 9.00 - 15.00

     AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHOAREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHOAREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHOAREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHOAREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO
5. a 6. 4. hokejbal 1. chomutovská liga 9.00 - 14.00
12. a 13. 4. hokejbal 2. chomutovská liga 9.00 - 15.00

MĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚ
12. 4. Jarní cena nejmladšího žactva v plavání

Cvičení na spinningových kolech za doprovodu hudby není jen dřina.


