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Otevírací doba Střediska knihovnických a kulturních služeb ChomutovOtevírací doba Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov 

Oddělení, místo Po, St, Pá Út Čt So Ne

Beletrie, naučná, 
studovna 

9 - 18 zavřeno 9 - 18 9 - 12 zavřeno

Dětská literatura 12 - 17 zavřeno 12 - 17 9 - 12 zavřeno

Hudební 9 - 18 zavřeno 9 - 18 zavřeno zavřeno

Čítárna - internet, 
kavárna 

9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 12 zavřeno

Galerie Lurago 9 - 17 9 - 17 9 - 17 9 - 12 zavřeno

Kostel sv. Ignáce zavřeno
11 - 12
16 - 17

11 - 12
16 - 17

10 - 12 14 - 16

Pobočka Březenecká 9 - 18 zavřeno 9 - 18 zavřeno zavřeno

DIVADLODIVADLO
• 24. 5. W. SHAKESPEARE - RICHARD III. 24. 5. W. SHAKESPEARE - RICHARD III. Představení v rámci abonentního předplat-

ného. Hrají členové divadelního spolku Kašpar s Janem Potměšilem v hlavní roli. 
Městské divadlo od 19.00 hodin.

• 29. 5. PRINCEZNA KONVALINKA29. 5. PRINCEZNA KONVALINKA. Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní 
dům na Zahradní od 15.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 24. 5. STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI24. 5. STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. Pro ZŠ. Atrium SKKS od 10.00 hodin.
• 26. 5. PEPŠOU26. 5. PEPŠOU. Zábavný pořad s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým. Kulturní 

dům na Zahradní od 19.00 hodin.
• 27. - 28. 5. BAMBIRIÁDA 2005 ANEB NA KŘÍDLECH DĚTSKÉ FANTAZIE27. - 28. 5. BAMBIRIÁDA 2005 ANEB NA KŘÍDLECH DĚTSKÉ FANTAZIE. Přehlídka vol-

nočasových aktivit na Kamencovém jezeře, po oba dny od 10.00 do 18.00 hodin.
• 28. 5. CHOMUTOVSKÝ SKŘIVÁNEK28. 5. CHOMUTOVSKÝ SKŘIVÁNEK. Okresní soutěž ve zpěvu dětí se koná od 9.30 

hodin ve všech prostorách SKKS.
• 28. - 29. 5. VÍKEND DĚTÍ28. - 29. 5. VÍKEND DĚTÍ. Oslava dne dětí od 10.00 do 16.00 hodin v Podkrušno-

horském zooparku.

KONCERTYKONCERTY
• 20. 5. AKUSTICKÝ VEČER. Jára Féneš, Kuba Alexa a Lukáš Landa 20. 5. AKUSTICKÝ VEČER. Jára Féneš, Kuba Alexa a Lukáš Landa v literární kavár-

ně SKKS od 20.30 hodin.
• 22. 5. HOUSLOVÝ KONCERT PETRA BENDY 22. 5. HOUSLOVÝ KONCERT PETRA BENDY a žáků Zájmového uměleckého studia 

Jirkov. Atrium SKKS od 15.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005. Galerie Na scho-

dech, výstava potrvá do 28. 6.
• I. MINISALON - VO ZUŠ CHOMUTOVI. MINISALON - VO ZUŠ CHOMUTOV. Výstavní síň knihovny, výstava potrvá do 27. 5.
• SMRT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKUSMRT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU. Jezuitský areál, Palackého 86, Chomutov, vý-

stava potrvá do 4. 6.
• MEZI ZAMBEZI A LIMPOPOMEZI ZAMBEZI A LIMPOPO. Výstava Podkrušnohorského zooparku Chomutov po-

trvá v galerii Lurago do 7. 6. 
• IGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI IIIGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI II. Výstava v oratoři kostela sv. Ignáce potrvá do 31. 7.
• TARAS KUŠČYNSKYJ, MARTIN DOBIÁŠ - FOTOGRAFIETARAS KUŠČYNSKYJ, MARTIN DOBIÁŠ - FOTOGRAFIE. Výstava potrvá v galerii 

Špejchar do 18. 6.
• VLADIMÍR TOMAN - HORNÍ HRAD ve fotografii z hornohradského zámku a pod-VLADIMÍR TOMAN - HORNÍ HRAD ve fotografii z hornohradského zámku a pod-

zámčízámčí. Výstava potrvá ve foyer kina Oka do 31. 5. 
• UŽ 15 LET ZASE SKAUTUJEMEUŽ 15 LET ZASE SKAUTUJEME. Putovní výstava o historii skautingu na Chomutov-

sku v prostorách Domu dětí a mládeže Chomutov od 21. do 29. 5.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
 19.19.     -     20. 5. 20. 5.  PAPARAZZI PAPARAZZI - thriller USA.
 21.21.     -     22. 5.22. 5.     xXx: NOVÁ DIMENZE xXx: NOVÁ DIMENZE - akční film USA.
 23.23.     -     24. 5. 24. 5.  BOŽSKÁ JULIE BOŽSKÁ JULIE - komediální drama Kanady, USA, Maďarska a Velké Bri-

tánie.
              25. 5.25. 5.     ŽIVOT POD VODOU ŽIVOT POD VODOU - komedie USA.
 26.26.     -     27. 5.27. 5.     PÁD TŘETÍ ŘÍŠE PÁD TŘETÍ ŘÍŠE - válečný film SRN.
 28.28.     -     29. 5. 29. 5.  SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ - krimikomedie USA.
 30.30.     -     31. 5. 31. 5.  LETEC LETEC - drama USA a Japonska.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
 19.19.     -     20. 5. 20. 5.  xXx: NOVÁ DIMENZE xXx: NOVÁ DIMENZE - akční film USA.
 21.21.     -     22. 5. 22. 5.  PAPARAZZI PAPARAZZI - thriller USA.
 23.23.     -     24. 5. 24. 5.  ŽIVOT POD VODOU ŽIVOT POD VODOU - komedie USA.
              25. 5.25. 5.     BOŽSKÁ JULIE BOŽSKÁ JULIE - komediální drama Kanady, USA, Maďarska a Velké Bri-

tánie.
               26. 5.26. 5.     ART KINO: KDYŽ OTAR ODEŠEL ART KINO: KDYŽ OTAR ODEŠEL - drama Francie, Belgie. Od 19.30 hodin.
              27. 5.27. 5.     FANTOM OPERY FANTOM OPERY - muzikál USA.
 28.28.     -     29. 5. 29. 5.  PÁD TŘETÍ ŘÍŠE PÁD TŘETÍ ŘÍŠE - válečný film SRN.
 30.30.     -     31. 5.31. 5.     SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ - krimikomedie USA.

• Krása ženského těla a krása přírody. Výstavu fotografií na tato témata • Krása ženského těla a krása přírody. Výstavu fotografií na tato témata 
probíhá až do 16. června v galerii Špejchar. probíhá až do 16. června v galerii Špejchar. První téma je charakteristické pro 
Tarase Kuščynského, kterému se mimořádného ohlasu a uznání dostalo už za 
jeho života (1932 - 1983) a jehož dílo diváky fascinuje i dnes. Sám kdysi jako 
motto své tvorby napsal: „Mým přáním je hledat, zachycovat a rozdávat krásu 
vám všem, kteří se na mé fotografie díváte. Budu rád, když ve shonu každoden-
ního života alespoň na chvíli postojíte a trochu si u mých fotografií odpočinete.“ 
Druhým autorem vystavujícím ve Špejcharu je Chomutovák Martin Dobiáš, který 
svými snímky nachází krásu a poetiku v přírodě okolo nás.                                 (sk)

Rothmaierovou, Pintu, Veverkovou, 
Kučeru a třeba Koutenského přízniv-
ci regionální tvorby znají. Ale Renatu 
Šindelářovou? 

Ta byla dosud nejen široké veřej-
nosti, ale i místním literárním kru-
hům prakticky neznámá, přestože už 
vydala šest knih. Sympatická autorka 
pochází z Klášterce nad Ohří, v Cho-
mutově pracuje a v Měděnci žije a 
píše. Její tvorba je poměrně rozma-
nitá, většinou se ale jedná o příběhy 
ze života, které se „mohly odehrát 
kdekoliv a kdykoliv“. Tématem jsou 
tu generační problémy, tu dospívání, 
tu třeba milostný trojúhelník... Někte-
ré vyznívají jako drama, z jiných čiší 
romantika.

K zmíněným šesti knihám má Re-
nata Šindelářová „v šuplíku“ k vydání 
připravených dalších pět nebo šest ti-
tulů. A to jí je teprve 32 let, je vdaná 
a má dceru! „Je to nárazové. Jsou mě-
síce, kdy doma nic nefunguje a jíme 
jen namazaný chleba, a další, kdy 
se rodině věnuji o to víc. V Měděnci 
nejsou lákadla typu divadla, což mi 
pomáhá k soustředění. V zaměstná-
ní trávím pracovní dobu u počítače, 
proto si myšlenky ráda třídím při 

venčení psa a rytí zahrady,“ s úsmě-
vem přibližuje Renata Šindelářová 
tvůrčí proces. Všechny tituly jí vydalo 
nakladatelství Petra, které se speciali-
zuje na mezilidské vztahy. A protože 
ostatní rukopisy se do této škatulky 
tak dobře napasovat nedají, hledá 
zatím neúspěšně v jiných vodách. 
Nešlo by vše snadněji, kdyby žila v 

Praze? „Už jsem o tom přemýšlela, 
dokonce jsme to řešili s nakladatelem. 
Doporučil mi, abych se přestěhovala, 
chodila na večírky mezi celebrity 
a prostě byla na očích. Ale to podle mě 
není ta správná cesta na vrchol. Roz-
hodla jsem se, že raději půjdu cestou 
trnitou a pomaleji, ale třeba tam také 
někdy dojdu.“                     (text a foto: sk)

Renata Šindelářová si zvolila cestu trnitou

Obnovitelné zdroje energie byly 
tématem setkání Martina Bursíka s 
chomutovskými studenty a ekologic-
ky smýšlejícími zástupci veřejnosti. 
Exministr životního prostředí, ekolog, 
konzultant a člen předsednictva Stra-
ny zelených hovořil o současných 
trendech ve výrobě energií, o nut-
nosti využívání alternativních paliv, 
o možnostech úspor a nastínil prav-
děpodobný vývoj v této oblasti. Mimo 
jiné řekl: „Ekologická energie je čistá, 
ale drahá. Přesto jsou obnovitelné 
zdroje nejperspektivnějším způsobem 
získávání energie na Zemi. Konvenční 
paliva jsou vyčerpatelná a až bude 
galon nafty za sto dolarů, donutí to 
lidstvo setsakramentsky přemýšlet, 
jak získat energii z obnovitelných 
zdrojů.“ Ve druhé části odpovídal 
Martin Bursík na fundované dotazy 
diváků, takže celé setkání nakonec 
přesáhlo dvě hodiny. 

Bývalý ministr (na snímku upro-
střed), navštěvoval region pravidelně 
před listopadovou revolucí, kdy coby 
čerstvě vystudovaný ekolog prováděl 
na Jezeří měření a odběry vzorků. 
Před začátkem besedy si srdečně po-
hovořil se zastupitelem Jiřím Rothem 

(na snímku vpravo) a Marií Lauri-
novou (vlevo), ředitelkou Střediska 
knihovnických a kulturních služeb, 
v němž akce proběhla. (text a foto: sk) 

Na ekologické téma s exministrem životního prostředí

Jednou měsíčně se v programu 
Střediska knihovnických a kulturních 
služeb v Chomutově objeví pořad uve-
dený pod šifrou A3V. Senioři ji umějí 
rozluštit: označuje oblíbený cyklus 
přednášek Akademie třetího věku.

Za symbolické školné dvě stě korun 
nabízí SKKS zájemcům devět předná-
šek na různá témata, třeba o zdra-
vém životním stylu, cestování, módě, 
historii, mezilidských vztazích atd. 
„Účastníky akademie jsou lidé s ak-
tivním přístupem k životu a zájmem 
o další vzdělávání. Většinu tvoří ženy, 
z velké části bývalé kantorky. Nejsou 
všichni z Chomutova, několik jich jez-
dí například i z Kadaně. Na konci škol-

ního roku od nás absolventi dostanou 
osvědčení,“ přiblížila akademii Stani-
slava Husáková, která má v Středisku 
knihovnických a kulturních služeb na 
starosti vzdělávací programy.

Letos běží akademie již popáté. V 
místnosti č. 66, ve 3. patře budovy na 
Palackého ulici se účastníci při posled-
ní přednášce sejdou 7. června. Předtím 
mohou absolvovat jakýsi školní výlet, 
který ovšem bude mít také vzdělávací 
charakter. Ve čtvrtek 2. června pod 
vedením chomutovského zastupitele  
Jiřího Rotha vyrazí ještě s ostatními 
zájemci za přírodou a historií Kruš-
ných hor do Oseku, Krupky, Tisé a 
dalších zajímavých míst kraje.        (sk)

A3V úspěšně končí svůj pátý školní rok

Jestli počasí vyjde podle před-
stav organizátorů z Domova dětí a 
mládeže v Chomutově, více než půl 
roku osiřelé Kamencové jezero bude 
27. a 28. května nabité k prasknutí. 
Už pošesté se tu totiž uskuteční 
Bambiriáda, které se běžně účast-
ní tisícovka vystupujících a třeba 
předloni ji navštívil rekordní počet 
diváků, podle odhadů pořadatelů víc 
než deset tisíc.

Dvoudenní program bude opět 
přehlídkou činnosti občanských 
sdružení a středisek volného času, 
která se věnují dětem a mládeži. K 
vidění tak například budou hudební, 
pěvecká a taneční vystoupení, bojová 
umění, rytířské souboje, indiánské 
tance, skautský tábor, mažoretky, klub 
vojenské historie Nord-Sever, RC mo-
dely, historická a současná hasičská 
technika, internet, sádrování, hry, ne-
tradiční soutěže atd. „Když to počasí 
umožní, na pátek máme připravený let 
upoutaným balonem. V sobotu zase 
přistane vrtulník zásahové jednotky 
policie, jako součást demonstrace 
jejího zákroku,“ upozornil na některé 
lahůdky ředitel DDM Milan Märc. Jak 
dodal, oproti předchozím ročníkům se 

nezmění ani tak program Bambiriády, 
jako spíš jeho prezentace. „Nabídka 
bude tentokrát akčnější, věci, které 
byly ještě loni na pódiu, plánujeme 
dostat do bambiriádního městečka. 
Chceme je totiž co nejvíc přiblížit k 
dětem i jejich rodičům, aby si vše 
vyzkoušeli na vlastní kůži.“

V pátek i sobotu bude Bambiriáda 
probíhat od 10 do 18 hodin, páteční 
program je určen spíš školám. Sou-
částí akce bude i středeční turnaj ve 
florbale starších žáků O pohár sta-
rostky města Chomutova a čtvrteční 
Den otevřených dveří v Domě dětí a 
mládeže v Jiráskově ulici. Další infor-
mace včetně jízdního řádu Bambusu 
lze nalézt na internetových stránkách 
www.ddmcv.cz.                                      (sk)

Bambiriáda: nabídka bude tentokrát akčnější

Třicet let uplynulo od chvíle, kdy 
se poprvé otevřely brány Podkrušno-
horského zooparku v Chomutově. Jeho 
současní i bývalí zaměstnanci i adop-
tivní rodiče zvířat si toto jubileum 
připomněli programem v Kulturním 
domě na Zahradní.

Oslavy přitom původně měly pro-
běhnout přímo v zooparku. „Kvůli 
deštivému počasí se o změně místa 
konání rozhodlo až po obědě, ale 
s touto eventualitou jsme počítali, 
takže vše bylo v kulturním domě 
předpřipravené. V dětské zoo by 
oslavy byly určitě příhodnější, ale ani 
takto to nebylo špatné,“ sdělil mluvčí 
zooparku Martin Pilař. Diváky, kteří 
dorazili do lesoparku, převážela do 
kulturního domu lokálka Amálka. V 
hledišti nakonec zasedli i účastníci 
konference EARAZA (asociace euroasij-
ských zoologických zahrad), starostka 
města Ivana Řápková a bývalí ředitelé 
zooparku Walter Markel a Jan Králí-
ček. Všichni společně zhlédli kulturní 
program, který přes pokročilý stupeň 
těhotenství s energií a šarmem mode-
rovala herečka Veronika Žilková, jež 
kromě toho, že čeká šesté dítě, je i 
adoptivní matkou jednoho z chomu-
tovských vlků. Třešinkou na naroze-
ninovém dortu pak v samém závěru 
akce bylo neanoncované vystoupení 
folklorního souboru Iyasa z Bulawa-
ya v Zimbabwe. „Zrovna dorazili do 
České republiky, tak jsme pro ně jeli 

na letiště. Dohodli jsme se, že je v 
programu nebudeme uvádět, kdyby to 
kvůli možným komplikacím nestihli,“ 
vysvětlil Martin Pilař.

O nejhezčí dárek zooparku se pak 
postarala sama zvířata. Přímo na 

narozeninový den 9. května se totiž 
narodil malý pižmoň. Ředitel Přemy-
sl Rabas brzdil radost: „Mládě ještě 
zdaleka nemá vyhráno, jde o velmi 
náročný chov a oddychneme si, když 
s námi oslaví Den dětí.“                      (sk)

Narozeninový program otevřelo Sváťovo dividlo, jehož principál vtáhl do děje 
všechny děti v sále. Na vloženém snímku čerstvě narozený pižmoň.          (foto: sk)

Oslavy zkomplikovalo deštivé počasí, proto byl narozeninový program přesunut pod střechu

Zoopark je ozdobou Chomutova už třicet let

Renata ŠindelářováRenata Šindelářová
„Sklony k psaní jsem měla od dět-

ství, první výtvory jsem posílala do 
pionýrských časopisů. Nevyšlo mi nic, 
ale aspoň jsem získala nějaké kritiky. 
Pak jsem si založila sešítek, kam jsem 
si psala básničky a povídky. V puber-
tě jsem měla jiné zájmy, ale k psaní 
jsem se vrátila na mateřské v roce 
1994. První knihu se mi podařilo 
vydat až v roce 1999 a od té doby se 
psaní věnuji systematicky.“
Vydané tituly:Vydané tituly:

Vůně květů lásky (1999), Pod 
starými duby (1999), Tajemství v 
trezorech duší (2000), Mateřský jed 
(2000), Milující tyran (2001), Hříšná 
touha (2003)
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Chomutovské mažoretky měly 
v těchto dnech napilno. Zúčastnily 
se regionálního kola soutěže ve Vim-
perku a z dvaceti možných prvních 
umístění si přivezly dvacet zlatých 
medailí. Zajistily si tak postup na 
mis trovství Čech, po kterém následu-
je mistrovství České republiky a poté 
i Evropy a pohár Grand Prix 2005. 
„Ke zlatu přibyly ještě dvě stříbrné 
medaile. Když jsme odjížděli, takřka 
nikdo s námi nemluvil. Děvčata se ale 
snažila a jejich prvenství bylo oprav-
du zasloužené. Porota prohlásila, že 
jsme jednoznačně pozvedli úroveň 
celé soutěže a to nás těší,“ vyjádřila 
se ředitelka taneční školy Stardance 
Milada Zelenková. Soutěž mažoretek 
proběhla v disciplíně s hůlkou i třás-
němi. Bojovaly velké i malé formace, 

Úspěšnou prověrku výkonnosti mají 
za sebou děti a junioři z tanečního 
centra Beethoven D.C., kteří si z čes-
kých šampionátů v Kladně přivezli 
čtyři tituly. Na dětském mistrovství 
Čech zástupci Chomutova přetanco-
vali i starší soupeře. Devítiletí taneč-
níci s choreografií Silver day  získali 
v disco dance formacích už čtvrtý ti-
tul, jejich ještě mladší kolegové pak 
vystoupením Holiday with dance 
vybojovali stříbro. O týden později 
pak chomutovským juniorům udě-
lila porota jednohlasně jedničku za 
skvělý taneční výkon v choreografii 
Here!, což znamenalo čtvrtý titul 
mistra Čech v diskoformacích v řadě. 
I další tým mladších juniorů zabojo-
val a s choreografií Big bang obsadil 
třetí místo. Všechny uvedené forma-
ce postoupily na mistrovství ČR. Na 
snímku společně oba úspěšné dětské 
týmy Beethovenu D.C.                      (sk)

Na rozdíl od vrcholového se 
amatérskému volejbalu na Chomu-
tovsku daří. Svědčí o tom úspěšné 
vystoupení týmů Bolavý kolena 
a Vořežpruti v celostátním finá-
le Mizuno amatérské volejbalové 
ligy v Hradci Králové, kde změřilo 
síly nejlepších dvaatřicet družstev
z devíti velkých měst, v nichž se 
liga hraje. Oba zástupci Chomutov-
ska se v silné konkurenci probojo-
vali do finále, kde hráčky a hráči 
Bolavých kolen obsadili vynikající 
5. - 6. a Vořežpruti 11. - 12. místo. 
Celkovým vítězem Mizuno amatér-
ské volejbalové ligy se stal celek 
Druhá míza z Liberce.

Nejmasovější soutěž svého druhu 
v republice letos oslavila deset let 
existence. Odstartovala v Chomu-
tově v sezoně 1995/96, tehdy s 26 
týmy. Letos se do ní v devíti měs-
tech zapojilo více než čtyři tisíce 
volejbalových nadšenců.             (sk)

Amatérští volejbalisté
v celostátním finále

• Hokejisté KLH Chomutov Hokejisté KLH Chomutov 
zbrojí na další ročník 1. ligy. Po 
Polanském a navrátilcích Staven-
ském a Martínkovi je další posilou 
útočník Milan Kostourek, který 
v dresu KLH zazářil už v sezoně 
2003/04. Tentokrát do Chomutova 
přišel na roční hostování z Mladé 
Boleslavi.                                      (sk)

Za účasti renomovaných oddílů 
plavání z celé ČR, SRN a Slovin-
ska proběhl již 27. ročník Velké 
ceny Ústí nad Labem. Závody byly 
vypsány pro kategorii dorostu roč-
níků 1987 až 90, staršího žactva 
ročníků 1991 a 92 a mladšího žac-
tva ročníku 1993 a mladších. 

Těchto závodů s mezinárodní 
účastí se celkem zúčastnilo 295 
závodníků, z toho 15 plavců TJ 
Slávie Chomutov, kteří se předved-
li ve výborné formě. Již tradičně 
skvěle zaplavala čtrnáctiletá Simo-
na Baumrtová, která si vybojovala 
dvojnásobné zlato na 50 m Z a 100 
m Z, v kraulových disciplínách na 
50 m VZ a 200 m VZ získala stříbro 
a na 50 m M byla bronzová. Také 
její starší kolegové podali kvalitní výkony. Jakub Havlík (roč. 87) na 

rychlé kraulové padesátce dohmátl 
první a získal zlato. Druhou zlatou 
vybojoval na stejně dlouhé trati 50 
m M a sbírku medailí doplnil o stří-
bro v těžké disciplíně 100 m M. Zla-
to za 200 m VZ si přivezla Michaela 
Gärtnerová (roč. 88). Na 50 m VZ ji 
unikl bronz o dohmat a skončila na 
pěkném čtvrtém místě, v disciplíně 
na 100 m M byla osmá a na 50 m 

M desátá. Petr Neumann na medaile 
sice nedosáhl, ale překvapil výraz-
ným osobním rekordem v závodě 
na 50 m prsa, v němž vybojoval 
pěkné čtvrté místo, na rychlé krau-
lové padesátce byl šestý. Patnác-
tiletý David Hennlich se umístil 
dvakrát pátý na 50 m Z a 100 m 
Z, sedmý na 200 m VZ a osmý na 
50 m M. Za starší žáky se podařilo 
umístit v první desítce Alexandru 
Lajtnerovi, který byl pátý na 200 
m VZ a Janu Škvárovi, který do-
plaval na 50 m P devátý. Ostatní 
závodníci se umístili od 11. do 
35. místa. Se ziskem devíti medailí 
a jedenácti umístěními do desátého 
místa jsou trenéři J. Jezbera, J. Gre-
gor a J. Král spokojeni.                (jj)

Baumrtová, Havlík a Gärtnerová si přivezli medaileOdvezly všechny zlaté medaile
a soupeřky s nimi nemluvily

dua a sóla, a to ve třech věkových 
kategoriích. „Ve všech velkých for-
macích bylo první místo ohodnoceno 
i takzvanou desítkou, což je bonus 
pouze pro nadstandardní výkon,“ po-
chvalovala si Zelenková. V kadetkách 
sólo zazářila Simona Kmoníčková
a v juniorkách Markéta Daňková, 
v duo baton v kadetkách Michaela 
Vysocká a Nikola Šatalíková. V ju-
niorkách vystoupily suverénně na 
první příčku Simona Lišková a Ve-
ronika Zaťková, v seniorkách Nikola 
Strohwasserová a Veronika Daňková, 
které si odvezly medaili také v sou-
těži s třásněmi. V té zvítězily rovněž 
v kadetkách Lucie Marschová a Eliška 
Štědronská, v juniorkách Aneta Iblová 
a Markéta Molnárová. „Je to letošní 
první soutěž a k mistrovství Evropy 
je ještě pořádně velký kus cesty. 
V předchozích letech jsme se tohoto 
klání vždy zúčastnili a loni přivezli 
z Polska čtrnáct titulů mistrů Evropy. 
Pevně věřím, že se nám to povede 
i letos,“ doufá Milada Zelenková. (mile)

Nečekaného úspěchu dosáhla 
ve finálovém turnaji Poháru 
mladých nadějí v Olomouci ku-
želkářka Daniela Křížová z VTŽ 
Chomutov. V kategorii mladších 
žákyň získala mistrovský titul, 
musí se však o něj dělit s Dvo-
řákovou z Duchcova. Obě děvča-
ta totiž na 60 hodů sdružených 
srazila 256 kuželek a shodných 
výsledků kuriózně dosáhla i ve 
všech pomocných kritériích. Pro 
Křížovou je úspěch o to cenněj-
ší, že se kuželkám věnuje teprve 
tři čtvrtě roku. Pro klub je to 
v novodobé historii první titul 
ze žákovské kategorie.           (sk)

Plavci TJ Slávie Chomutov se zú-
častnili závodů ve Vídni, kde včetně 
nich startovalo 680 plavců z 96 oddí-
lů 18 států. Nejvzdálenější zemí byla 
Kostarika, odkud přijela olympijská 
vítězka Claudia Poll. Z dalších plavců 
světové úrovně se zúčastnili domácí 
Markus Rogan, Mirna Jukic a další.

Ani na této velké mezinárodní akci 
se zástupci Chomutova neztratili. Nej-
větší hvězdou byla Simona Baumrto-
vá, která se dvakrát probojovala do 
A finále (50 a 100 m znak) a jednou 
do finále B (200 m znak), kde skonči-
la na 8., 7. a 10. místě ve vynikajících 
osobních rekordech. Ve svém ročníku 
1991 a 92 obsadila jednou první, dva-
krát druhé a dvakrát třetí místo. Tím 
si právem řekla o nominaci na mezi-
národní plavecké trojutkání Česko - 
Slovensko - Polsko ročníku 1991 a 92 
ve Zlíně. „Simona nám také udělala 
radost tím, že svým časem na 100 m 
znak se přiblížila k limitu pro účast 
na Olympijských dnech mládeže, kte-

ré se uskuteční v červenci v italském 
městě Lignano,“ poznamenal trenér 
Jaroslav Jezbera.

Dalším medailistou se ve Vídni stal 
Ondřej Trousil, který v ročníku 1993 
a mladší obsadil v polohovém závo-
dě na 400 m třetí místo. Kvalitních 
výsledků v těžké konkurenci dosáhli 
i ostatní plavci, kteří se umístili ve 
druhé a třetí desítce startovního pole. 
Byli to Jakub Havlík, Michaela Gärtne-
rová, Ondřej Záruba, Petr Neumann, 
Jiří Vopička, Martin Lenc a Veronika 
Holanová. „Ukázalo se, že naši zá-
vodníci jsou schopni se s úspěchem 
účastnit i takto velkých plaveckých 
mítinků,“ s potěšením konstatoval 
Jaroslav Jezbera. „Vídeň jsme si užili 
i po kulturní stránce, a to při pro-
hlídce krásného historického centra 
a zábavního stánku v Prátru. Dík 
patří městu Chomutov, které nám po-
skytlo upomínkové předměty. Předali 
jsme je pořadatelům závodů a velice 
se líbily.“                                                      (jj)

Na velkém mezinárodním mítinku 
se chomutovští plavci neztratili

Na letním stadionu v Chomutově proběhlo okresní finále atletického 
čtyřboje staršího žactva. Vítězi se v kategorii 6. - 7. třída stali chlapci 
z 3. ZŠ Chomutov a děvčata ze 4. ZŠ Jirkov, v kategorii 8. - 9. třída pak 
chlapci z 1. ZŠ Klášterec n. O. a opět děvčata ze 4. ZŠ Jirkov. Na snímku se 
o překonání laťky ve výšce 135 cm pokouší Andrea Vintrlíková, která 
svými výkony přispěla k druhému místu 2. ZŠ Chomutov v soutěži děvčat 
z 8. - 9. třídy.                                                                                      (text a foto: sk)

Druholigoví házenkáři HK Cho-
mutov mají za sebou výjimečnou 
sezonu. Užili si ji v klidu, bez ohlí-
žení za sebe a obav ze sestupu. 
Podzimní pátou příčku nepustili, 
patří jim i v konečném účtování. 
Dosáhli tak nejlepšího umístění 
v historii klubu.

„Já jsem spokojený. To, co jsme 
si předsevzali, tedy skončit do pá-
tého místa, jsme splnili. Dokonce 
si myslím, že v silách mužstva 
bylo i třetí místo, ale vyskytly se 
určité okolnosti, které nám to pře-
kazily. Plno hráčů pracuje na smě-
ny, takže se nás scházelo málo na 
tréninky i málo jezdilo na zápasy. 
Problémy jsme měli i při zranění 
klíčových hráčů Sehriga, Šopej-
stala a Martínka. Také jsme hráli 
jen na jednoho brankáře, Kurial 
musel v brance zůstávat, i když 
se mu třeba zrovna nedařilo,“ 
hodnotil trenér Václav Karlovec. 
Ten před sezonou přišel z Loun, 

stejně jako hráči Šopejstal, Martí-
nek a Bartásek. Všichni se okamži-
tě stali oporami mužstva, spolu 
nastříleli téměř polovinu všech 
branek. Trenér Karlovec se chvá-
lení bránil: „Nikdy jsem je nechtěl 
příliš vyzdvihovat. Mají spoustu 
zkušeností z interligy, takže to 
pro ně byla povinnost hrát tak, 
jak hráli. Také by to bylo nefér 
vůči chomutovským hráčům. Ale 
kvalitu samozřejmě mají.“

Protože se 2. házenkářská liga hra-
je výhradně v halách a tělocvičnách, 
skončili muži dřív než ostatní druž-
stva klubu. Trenér Karlovec se myš-
lenkami na příští sezonu seriózně 
zabývat nechce. „Vše se bude odvíjet 
od toho, jestli se seženou peníze. Po-
kud ano, jsem s vedením klubu úst-
ně dohodnutý na pokračování a dál 
působit by tu mohli i hráči z Loun. 
Pokud ne, skončí to nepřihlášením 
klubu do soutěže.“                               (sk)

Statistika házenkářů HK Chomutov za sezonu 2004/05:Statistika házenkářů HK Chomutov za sezonu 2004/05:
- 5. místo, 12 vítězství, 1 remíza, devět proher, skóre 516:476
-  nejvíce zápasů odehráli: Kurial, Jindřich Bada (oba 21), Jiřík, P. Vaněk 

(oba 20), Bartásek (19), Šopejstal, Sehrig a Shrbený (všichni 18)
-  nejvíce branek vstřelili: Šopejstal 112 (podzim 54, jaro 58), Bartásek 72 

(36 - 36), Martínek 64 (39 - 25), Jindřich Bada 56 (14 - 42), Jiřík 48 (19 - 29)

Trenér HK Chomutov Václav Karlovec: Za určitých okolností to mohlo být ještě lepší

Pátá příčka je nejlepším umístěním v historii

Jakub Havlík.                         (foto: sk)




