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DIVADLODIVADLO
•  12. 11. HOSPODSKÁ. 12. 11. HOSPODSKÁ. Komedie v rámci abonentních představení. Městské divadlo 

v 19 hodin.
•  19. 11. LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA19. 11. LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA. Pohádka pro děti v podání Divadélka 

Andromeda. Velký sál SKKS v 9.00 a v 10.15 hodin.

KONCERTYKONCERTY
•  7. 11. MIG 21 7. 11. MIG 21. Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
•  11. 11. SLAVNÉ HOUSLOVÉ KONCERTY v podání houslového virtuosa Ivana Žena-11. 11. SLAVNÉ HOUSLOVÉ KONCERTY v podání houslového virtuosa Ivana Žena-

tého, tého, doprovází Festivalový orchestr P. Macka. Městské divadlo v 19 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•  15. 11. OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA V CHOMUTOVĚ 15. 11. OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA V CHOMUTOVĚ spojené s taneční 

zábavou. Městské divadlo v 16 hodin.
•  15. 11. RITUÁLNÍ SOUBOJE SE STEREOTYPY15. 11. RITUÁLNÍ SOUBOJE SE STEREOTYPY. Komponovaný večer slečny Evy a My-

osotis - hudba, básnící, prozaici, tanečnice. Velký sál SKKS v 18 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•  STARÁ ŠKOLA. STARÁ ŠKOLA. Výstava v Oblastním muzeu na Palackého ulici do 29. 11.
•  BOŘIVOJ BOROVSKÝ - OBRAZY. BOŘIVOJ BOROVSKÝ - OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 29. 11.
•  ZBYNĚK DROZDA - OBRAZY. ZBYNĚK DROZDA - OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 26. 11.
•  EMIL LAURENČÍK - DERNIÉRAEMIL LAURENČÍK - DERNIÉRA. Kresby na schodišti SKKS, výstava potrvá do 2. 1.
• VODA: DÁRCE ŽIVOTA - NESPOUTANÝ ŽIVELVODA: DÁRCE ŽIVOTA - NESPOUTANÝ ŽIVEL. Dětská výtvarná soutěž ve výstavní 

síni knihovny SKKS (1. patro) do 28. 11. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
•  8. 11. BATIKA POKAŽDÉ JINAK. 8. 11. BATIKA POKAŽDÉ JINAK. Vyvazovaná, sypaná a savová. DDM 14 hodin.
•  15. 11. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ... 15. 11. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ... Pro všechny zájem-

ce amatéry. DDM 9 hodin. 
•  16. 11. HRÁTKY S PODZIMEM. 16. 11. HRÁTKY S PODZIMEM. Práce s přírodním materiálem. DDM 16 hodin.
•  19. 11. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY. 19. 11. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY. Téma: Charakteristika a její funkce 

při zpracování námětů postupem vyprávěcím. DDM 17.30 - 19.30 hodin. 

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
         5. 11. 5. 11.     JEDNA RUKA NETLESKÁ JEDNA RUKA NETLESKÁ - černá komedie ČR - od 17 a 19 hodin.
 6. 6.  - -  7. 11.  7. 11.  BLÁZNIVÁ ŠKOLKA BLÁZNIVÁ ŠKOLKA - komedie USA.
 8. 8.  - -  9. 11.  9. 11.  KAŠLU NA LÁSKU KAŠLU NA LÁSKU - komedie USA.
  10. 10.  -  11. 11.  11. 11.  LIGA VÝJIMEČNÝCH LIGA VÝJIMEČNÝCH - dobrodružný film USA.
 12.12. - - 14. 11.14. 11.        ŽELARY ŽELARY - drama ČR.
 16. 16.  - - 17. 11.17. 11.         NEPRŮSTŘELNÝ MNICH NEPRŮSTŘELNÝ MNICH - akční film USA.
 18. 18.  - - 19. 11. 19. 11.     LOUPEŽ PO ITALSKU LOUPEŽ PO ITALSKU - remake akční komedie Velká Británie.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
   5. 11.5. 11.       KEN PARK KEN PARK - americkou distribucí zakázaný, zde promítaný bez cenzury.
 7. 7.  - -  9. 11. 9. 11.     LIGA VÝJIMEČNÝCH LIGA VÝJIMEČNÝCH - dobrodružný film USA.
 10.10. - - 11. 11. 11. 11.     KAŠLU NA LÁSKU KAŠLU NA LÁSKU - komedie USA.
 12. 12.  - - 13. 11.13. 11.        BLÁZNIVÁ ŠKOLKA BLÁZNIVÁ ŠKOLKA - komedie USA.
    14. 11.  14. 11.  DÉŠŤ DÉŠŤ - drama Nový Zéland.
 15.15. -  17. 11.  17. 11.  ŽELARY ŽELARY - drama ČR, 17. 11. v 17 hodin!
    17. 11.  17. 11.  LOUPEŽ PO ITALSKU LOUPEŽ PO ITALSKU - remake akční komedie Velká Británie.
 18.18. -  19. 11.19. 11.         NEPRŮSTŘELNÝ MNICH NEPRŮSTŘELNÝ MNICH - akční film USA.

Občanské sdružení Liga za Občanské sdružení Liga za 
práva vozíčkářů nabízí zájem-práva vozíčkářů nabízí zájem-
cům bezplatnou službu Poradna cům bezplatnou službu Poradna 
pro život se zdravotním posti-pro život se zdravotním posti-
žením - Paragrafík. žením - Paragrafík. Sdružení, 
které lze kontaktovat na bez-
platné telefonní lince 800/100 
250, na internetových strán-
kách www.ligavozic.cz nebo na 
e-mailové adrese hanka@ligavo-
zic.cz, poskytuje sociálně-práv-
ní poradenství v následujících 
oblastech: sociální příspěvky 
a výhody pro tělesně postižené 
občany, invalidní důchody, kom-
penzační a rehabilitační pomůc-
ky, pečovatelská služba a služba 
osobní asistence, odstraňování 
architektonických bariér, kon-
takty na organizace zdravotně 
postižených v okolí, problema-
tika zaměstnávání ZP, novinky 
v legislativě týkající se ZP.  (sk)

• V Městské sportovní hale V Městské sportovní hale 
v Chomutově probíhá v Chomutově probíhá ještě dnes, 
tedy ve středu 5. listopadu, pre-
zentační výstava středních škol a 
středních odborných učilišť pod 
názvem Vzdělávání 2004. 

Zhruba šedesát procent knih 
ze zrušené městské knihovny na 
sídlišti Kamenná už má nového 
majitele. Zbývající část ještě do 
sběru nepůjde, přestože si po něko-
lika institucích v burze už vybírala 
i veřejnost.

Po knihovně, která byla uzavře-
na 31. srpna, zůstalo zhruba 15 
tisíc knih. Část převzala knihovna 
na Březenecké, a to hlavně tituly 
vydané loni a letos, dále povinnou 
četbu, encyklopedie a naučnou lite-
raturu. Zdarma si vybíraly i základ-
ní a mateřské školy, také domov 
důchodců. Další v řadě zájemců 
byly Chomutovské soukromé gym-
názium a knihovna ve Vejprtech, 
která si za 5 000 Kč odvezla 33 
plných krabic.

Z původního knižního fondu 
i tak zbylo ještě 8 tisíc titulů, 
a právě ty byly formou čtyřdenní 
burzy nabídnuty veřejnosti. Do are-
álu 6. ZŠ na Kamenném vrchu, kde 
knihovna před svým zrušením síd-
lila, si našlo cestu poměrně hodně 

zájemců. „Přicházeli lidé různého 
věku i sociálního postavení. Vy-
ložení knihomolové, maminky na 
mateřské i s dětmi, současné učitel-
ky i třeba důchodci. Překvapilo mě, 
že zejména ti, co přišli první den, 
byli dobře připraveni. Na lístečku 
měli seznam požadovaných titulů 
a dost často i uspěli. Největší zá-
jem byl o novou beletrii, pohádky 
a odbornou literaturu,“ řekla Silvie 
Škubová z odboru školství a kultu-
ry, který burzu pořádal. 

Přestože organizátoři hodnotí 
zájem veřejnosti jako dobrý, v kra-
bicích od banánů zůstalo „na ocet“ 
ještě asi šest tisíc knih. Odbor škol-
ství a kultury zvažuje dvě varianty. 
„Knihovnice zbytek roztřídí a hod-
ně staré, nepotřebné knihy půjdou 
do sběru. Ostatní ve spolupráci 
s SKKS zkusíme ještě nabídnout 
knihovně v nějaké menší okolní 
obci. Nebo také burzu ještě jednou 
zopakujeme a knihy budeme prodá-
vat za jednu korunu,“ uvedla Silvie 
Škubová.                     (text a foto: sk)

Burza knih ze zrušené knihovny: z krabic od banánů znovu do polic

Burza knih lákala i mládež, na snímku si vybírají žáci 6. ZŠ na Kamenné.

Možnosti kulturního vyžití ve věz-
nici ve Všehrdech jsou až nečekaně 
vysoké. Svědčila o tom nedávná kul-
turní olympiáda, na které odsouzení 
prezentovali své hudební, dramatické 
a taneční dovednosti, ale i řemeslnou 
a výtvarnou zručnost, chovatelské 
a pěstitelské úspěchy.

Spolu se sportovní olympiádou 
pořádá vedení věznice tu kulturní 
dvakrát do roka. Program ve velké 
návštěvní místnosti byl také tento-
krát pestrý - několik písní zahrála 
už i mimo zdi vězení známá kapela 
s příhodným názvem Corpus De-
licti, svá hudební vystoupení měli 
i někteří jednotlivci či příležitostná 
uskupení. Překvapivě mnoho bylo 
recitátorů, mezi nimiž se našlo 
i dost nadaných básníků prezen-
tujících vlastní tvorbu. Došlo i na 
tanec, scénky a pásmo aforismů. Po 
stranách místnosti byla vystavena 
díla, která v průběhu roku vznika-
jí v zájmových kroužcích - různé 
obrazy, kresby, ozdobné kované 
mříže, stojany na CD, šperkovnice 
a mnoho dalšího. Mezi exponáty 
byla i drobná zvířata, zelenina 
a cukrářské výrobky. Zvláštní zmín-
ku zaslouží časopis Všehrdník, který 
si vydávají sami odsouzení pod ve-
dením svého speciálního pedagoga. 
Každý měsíc přináší pestrou směs 
článků o vztazích, citech, přírodě, 
sportu a také třeba kreslené seriály.

Kulturní olympiáda byla už tradič-
ně přehlídkou soutěžní, přičemž po-
rotu tvořila část diváků. Již zmíněná 
skupina Corpus Delicti se vzhledem 
ke své vyšší úrovni představila 
mimo soutěž. Potýká se s častými 
personálními změnami způsobenými 
rozdílnou délkou trestů, ale v silném 

složení Viktor, Roman, Martin, Kuba, 
Richard, Ondřej, David a Tomáš 
hraje už dva měsíce. Na kontě má 
dokonce i vlastní CD a tři koncerty 
pro 8. ZŠ v Chomutově. Dohromady 
jim to šlape velmi dobře, přestože 
jejich předchozí hudební osudy byly 
různorodé - jeden vyhrál trampskou 
Portu, druhý doprovázel popbeatovou 
zpěvačku Lenku Dusilovou, třetí je 
v civilu primášem cimbálové muziky... 
Posluchačům na všehrdské olympiádě 
se od nich dostalo tklivých, na city 
brnkajících písní. „Pro nás je těžké 
hrát něco optimistického, to se odvíjí 
od prostředí. Proto jsou naše skladby 
převážně smutné a přemýšlivé, ale 
umíme i veselé,“ vysvětlil Viktor, je-
den ze zakladatelů kapely.

Vedení všehrdské věznice kultur-
ní aktivity odsouzených podporuje. 
„Snažíme se pro odsouzené připra-
vovat pestrý program, aby ve volném 
čase jen neleželi na kavalci. Nakonec 
i oni sami brzy poznají, že je lepší se 
zapojit. Jednak jim smysluplně uteče 
čas a jednak se na ně lépe pohlíží,“ 
uvedl zástupce ředitele věznice Vrati-
slav Láf.                         (text a foto: sk)

Odsouzení ve Všehrdech prezentovali své dovednosti, zručnost i chovatelské a pěstitelské úspěchy

Olympiáda odrazem možností kulturního vyžití

Viktor a Richard jsou sice členy skupiny Corpus Delicti, ale pro kulturní 
olympiádu vytvořili folkové duo.

(Dokončení ze str. 2)
Jak se zdá, rodiče přijali placení 

příspěvku 200 Kč zpočátku s mír-
nou nedůvěrou i trochou nevole, ale 
dnes se mohou přesvědčit na vlastní 
oči, že jejich peníze nikdo nezneuží-
vá a že jsou používány přesně tak, 
jak bylo předem určeno: přímo pro 
potřeby dětí. Ačkoliv byl rodičovský 
příspěvek zaveden teprve od dubna 
letošního roku, již dnes nese své 
ovoce v podobě spokojenějších dětí. 
Rodičovský příspěvek by měl být za-
chován i v budoucnosti a vzhledem 
k disciplinovanosti rodičů se ani 
neuvažuje o jeho navýšení v blízké 

budoucnosti. Vybíraná částka 200 
Kč je evidentně dostačující k tomu, 
aby mohlo být nakoupeno vše, co 
děti v mateřských školách potřebují. 
Tato dobrá zkušenost se školkovným 
však evokuje jinou otázku: nebylo 
by moudré a dobré zavést podobný 
(a třeba i trochu nižší) poplatek 
i ve školních družinách a klubech? 
Umožnilo by to i ředitelům základ-
ních škol zlepšit vybavení těchto za-
řízení a zkvalitnit jejich činnost. Jak 
je totiž vidět, i malý poplatek může 
ve výsledku přinést velký efekt: čas-
těji rozzářené oči našich dětí.             
                                                             (pama)

Školkovné přináší první ovoce

Jednou z věcí, které dodávají vá-
nočním svátkům ten správný půvab, 
jsou bezesporu tradice. Ať chceme 
nebo ne, tradice nás doprovázejí 
životem, někoho méně, někoho na-
opak více. Sami nejlépe víme, jak 
právě tradice dotváří pravou vánoční 
atmosféru. Právě pro zachování čes-
kých vánočních tradic pořádá město 
Chomutov letos akci s názvem Vá-
noční tradice Krušnohoří, na kterou 
v rámci zrcadlového projektu spolu 
s partnerským městem Annaberg- 
Buchholz získalo finanční dotaci 
z Evropské unie ve výši 9 821 eur.  
„Peníze budou použity na letošní rok 
i napřesrok, nedostali jsme sice část-
ku, o kterou jsme původně žádali, ale 
jsme rádi, že i tak náš projekt zaujal. 
Město se bude samozřejmě finančně 

spolupodílet zhruba 40 procenty cel-
kových nákladů,“ vyjádřila se Silvie 
Škubová, která  za odbor školství 
a kultury projekt připravovala. 

A co nás čeká zajímavého kromě 
tradičního rozsvícení vánočního stro-
mu a vánočních trhů na náměstí? 
Vánoce propuknou v našem městě 
již 30. listopadu a zahájí je jeden 
ze čtyř adventních koncertů v kos-
tele sv. Ignáce. Při koncertech zapálí 
zástupci radnice vždy jednu svíčku 
na adventním věnci. Atmosféru v při-
lehlém atriu Střediska knihovnických 
a kulturních služeb budou dotvářet 
také stánky, z nichž každý nabídne 
nejedno kouzlo Vánoc. Prodávat se tu 
tedy budou perníčky, štoly, vánočky, 
pečené kaštany nebo vánoční punč. 
Svůj sortiment zboží budou nabí-

Pro uchování vánočních tradic mohou děti poslat Ježíškovi dopis se speciálním razítkem
zet nejen vystavovatelé, ale i zdejší 
školy. „Zapojila se i odborná učiliště 
z Chomutova a Jirkova, která budou 
nabízet ryze vánoční chuťovky,“ pro-
zradila Škubová.

Chybět nebudou ani vánoční pás-
ma dětí a opravdovou perličkou bude 
Ježíškova pošta v Chomutově. Cho-
mutovská výtvarnice Marie Svobodo-
vá totiž zpracovala návrh na razítko, 
které dostane každé dítě na obálku, 
jež bude moct vhodit pošťákovi do 
speciální schránky pro Ježíška. „Má 
to jediný háček, nemůžeme zatím 
nikde sehnat pošťáckou uniformu, 
aby celá situace na děti zapůsobi-
la,“ vyjádřila obavy Silva Škubová. 
V příštím čísle Chomutovských novin 
nabídneme podrobný program těchto 
předvánočních akcí.                       (mile) 

Nezapomenutelné období prvních tanečních krůčků, nesmělých pohledů a mož-
ná i prvních lásek. Tak to se skrývá pod tanečními kurzy, které v těchto týd-
nech probíhají v městském divadle. Náš snímek zachytil příjemnou atmosféru 
při nácviku tance dětí se svými rodiči před nadcházející prodlouženou.  
Je jen škoda, že mladí nemohou po skončení kurzů naučené tance nikde uplat-
nit. Ano, někteří možná půjdou do tanečních pro pokročilé, které jim lektorka 
Dagmar Knížetová v lednu příštího roku nabídne. Ale co ti ostatní?  V našem 
městě chybí taneční zábavy, kam by možná řada z nich ráda zašla. Kromě 
klasických diskoték tu o žádné taneční posezení pro mládež jednoduše neza-
vadíte. Nedělním čajům už dávno odzvonilo a  žádné zdejší kluby nepořádají 
nic, co by se tomu alespoň podobalo. „Věřím, že děti by takový druh zábavy 
přivítaly, a ráda bych se na podobných akcích s nimi potkávala,“ vyjádřila se 
paní Knížetová, která taneční kurzy v Chomutově vede již jednatřicátým ro-
kem.                                                                                                                    (text a foto: mile)

Nedělním čajům už dávno odzvonilo
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Kam za sportem
Správa spor tov ních

zařízení Cho mu tov, s. r. o.

K solidnímu působení v Čes-
ké fotbalové lize přidal tým FK 
Chomutov i sympatický výkon ve 
3. kole Poháru ČMFS proti ligové 
Marile Příbram. Přestože zápas 
skončil 0:2 (0:1), mohli v jeho 
průběhu několikrát skórovat i do-
mácí hráči. Po gólu volal zejména 
Budkův excelentní trestný kop, 
který ale brankář Václavík vytáhl 
z růžku mimo bránu. Hosté pak ve 
34. a 79. udeřili křížnými střelami 
Rychlíka a Cesarce a zajistili si po-
stup do březnového osmifinále.

Přes vyřazení chomutovského 
celku nebyl trenér Miroslav Pavlov 
zklamaný: „Bylo to typické pohárové 
utkání, kdy mužstva z nižších sou-
těží dělají problémy ligistům. Kluky 

S pohárem se loučili dobrým výkonem

možnost zahrát si proti Příbrami 
motivovala, takže se snažili. Ale 
fotbal se hraje na góly a my jsme 
žádný nedali.“ Příbramský trenér 
Jozef Chovanec se kvůli zraněním 
nebo ztrátě formy musel obejít bez 
několika hráčů základní sestavy, 
mimo jiných bez Horsta Siegla. Pře-
sto ocenil i sílu soupeře: „Chomutov 
jsem předtím viděl dvakrát, takže 
vím, že předvádí dobrý fotbal. Dnes 
se to potvrdilo.“          (text a foto: sk)

Tanec u postranní čáry v podání 
příbramského Adamce a chomutov-
ského Hrušky (č. 11). 

Šest titulů mistrů Evropy, čtyři 
stříbrné a dvě bronzové medai-
le si z Mistrovství světa a Evropy 
v discodance v německém Hannoveru 
přivezli závodníci Dětského vrcholové-
ho tanečního centra Beethoven D. C. 
Chomutov. Takovou bilancí se nemůže 
pochlubit žádný jiný taneční klub.

Pod vedením šéftrenérky Evy Vlko-
vé reprezentovalo Českou republiku 
65 chomutovských tanečníků. V kon-
kurenci zástupců 15 států si vedli 
skvěle, o čemž nejlépe svědčí množ-
ství medailí i fakt, že na šampionátu 
nejčastěji zněla česká hymna.

Mistrovský titul v dětské katego-
rii získala malá skupina ve složení 
T. Mikešová, M. Studničková, 
P. Musková, D. Císařová, G. Ješetická, 
Z. Kašná a M. Močková. Další prven-
ství si vytancovali červnoví mistři 
světa, disco formace Pinklabamba, 
která jako jediná na šampionátu 
byla ohodnocena samými jednička-
mi. Třetí místo pak získala formace 
mladších tanečníků Červené baret-
ky. Obrovského úspěchu dosáhla 
P. Musková, která si vytancovala ti-
tul mistryně Evropy v sólu a ještěk 
němu přidala i titul mistryně Evropy 
v duetu s K. Fantovou. Stříbrný post 
vybojovala letošní mistryně ČR T. Mi-
kešová a bronz duo M. Studničková 
a D. Císařová.

V juniorské kategorii si titul mis-
tra Evropy přivezlo duo V. Hájková 
- T. Kvasnovská a discoformace OK 
(22 tanečníků), která  byla ve fi-
nále ohodnocena sedmi světovými 
porotci shodnými známkami jako 
prostějovská formace. Tak se proti 
sobě  postavili dva dlouholetí rivalo-
vé v boji o absolutní prvenství ještě 
jednou a museli tancovat znovu. „To 
není vůbec snadné, při pomyšlení, že 
jste ze sebe vydali už maximum při 
finálovém kole. Ale podařilo se, naši 
junioři opravdu zabojovali. Výsledek 
zněl pět jedniček ze sedmi možných, 
a tak následoval velikánský jásot nás 
všech,“ přiblížila dramatické okamži-
ky se šťastným koncem šéftrenérka 
Eva Vlková. Chomutovští junioři si 
také odvezli stříbrný pohár za malou 
skupinu. Úspěchem jsou i 4. místa 
V. Hájkové v dívčím sólu a J. Kovácse 
v mužské kategorii.

Pro hlavní věkovou kategorii 
dospělých byl vyhlášen světový 
šampionát, na kterém předvedla vy-
nikající výkon děvčata v malé sku-
pině a vybojovala si stříbrný pohár. 
V duetech si A. Hráchová s K. Gründle-
rovou vytancovaly stříbro a hned za 
nimi na bronzové příčce se umístily 
L. Fišrová s M. Votavovou. 

„Tomuto mistrovství předcházela 
tvrdá tréninková příprava. Chtěla 

bych proto poděkovat všem taneč-
níkům za výdrž a skvělé reprezen-
tování Beethovenu D.C., trenérskému 
týmu, jmenovitě Lidušce Fišrové, Dan-
če Fantové, Magdě Votavové, Verunce 
Klímové, Markétě Welzlové, a samo-
zřejmě všem rodičům za podporu 
a zodpovědný přístup k tréninkům. 
Velké díky patří Městu Chomutov 
a dalším sponzorům.                  (sk, ev)

Beethoven se z Německa vrátil ověnčen medailemi

V republice ojedinělou soutěž ve 
skocích ve volnosti pořádal pod 
názvem Velká cena Chomutova už 
podruhé Jezdecký klub při Pod-
krušnohorském zooparku. Třináct 
mladých koní z celé ČR soutěžilo ve 
stylu skoku, devatenáct starších pak 
v mohutnosti. Právě v této disciplíně 
si Chomutov připsal cenný úspěch, 
když trenérem Martinem Matějkou 
vedená klisna Skara Saldo překonala 
překážku vysokou 195 cm.

„Ve světě se je tato soutěž běžná, 
my jsme ji loni zkusili jako první 
v republice a zjistili jsme, že je 
o ni mezi českými chovateli a trené-
ry velký zájem. Letošní ročník nás 
v tom utvrdil, takže se tu pomalu 
rodí tradice,“ poznamenal tiskový 
mluvčí zooparku Martin Šíl.          (sk)

Vysoko si vyskakovali

• Klub zápasu ASK VALZAP Cho-Klub zápasu ASK VALZAP Cho-
mutov pořádá nábor nových členů. mutov pořádá nábor nových členů. 
Chlapci ve věku 9 až 14 let se mo-
hou přihlásit každý den od 16.30 
do 18.00 hod. ve Sportovním domě 
TJ VTŽ Chomutov. Vchod do budovy 
pro zájemce o zápas je ze strany 
od městských lázní a fotbalového 
hřiště. Každý adept má pod vedením 
kvalifikovaných trenérů možnost stát 
se silným, rychlým, obratným a vytr-
valým. Další informace podá Radek 
Hemelík na tel. č. 606/422 050.

Junioři: Junioři: HC Chrudim - KLH CV 2:7 
(0:2, 0:2, 2:3). Branky: Fanta 4, Luka, 
Štika, Fořt. KLH CV - HC Velké Popo-
vice  1:4 (1:2, 0:1, 0:1). Branka: Řepík. 
HC Baník Sokolov - KLH CV 1:0 (1:0, 
0:0, 0:0). KLH CV - HC Tábor 8:2 (4:0, 
0:0, 4:2). Branky: Šimeček 3, Mezera 2, 
Štika, Fanta, Chvátal.

Dorost: Dorost: KLH CV - HC Havlíčkův 
Brod 3:6 (2:0, 0:4, 1:2). Branky: Bureš, 
Žatecký, Šlajchrt. HC Příbram - KLH 
CV 4:3 (1:1, 2:2, 1:0). Branky: Jindrák 
2, M. Fiala. KLH CV - HC Baník Soko-
lov 2:4 (0:2, 1:0, 1:2). Branky: Malý, 
Šlajchrt. HC Tábor - KLH CV 15:2 
(6:0, 4:1, 5:1). Branky: Vaněk, Průcha.

9. třída: 9. třída: HC Hvězda Praha - KLH CV 
4:9 (1:4, 1:2, 2:3). Branky: Hauer 5, An-
dres 3, Lomička. HC Liberec - KLH CV 
2:2 (1:0, 0:2, 1:0). Branky: Žilík, Andres. 
KLH CV - HC Pardubice 3:5 (0:2, 0:0, 
3:3). Branky: Hauer, Žilík, Andres.

8. třída: 8. třída: HC Hvězda Praha - KLH 
CV 4:2 (1:1, 3:1, 0:0). Branky: Mirov-
ský, Hafenrichter. HC Liberec - KLH 
CV 3:4 (0:1, 1:3, 2:0). Branky: Chlouba 
2, Resa, Hafenrichter. KLH CV - HC 
Pardubice 3:7 (3:1, 0:3, 0:3). Branky: 
Hafenrichter 2, Mirovský.

7. třída: 7. třída: KLH CV - HC Hvězda Pra-
ha 5:5 (4:2, 1:2, 0:1). Branky: Morava 
2, Chlouba, Labuta, Svoboda. KLH CV 
- HC Liberec 3:3 (1:1, 2:1, 0:1). Branky: 
Topolančin 2, Kroupa. HC Pardubice 
- KLH CV 5:9 (3:4, 2:1, 0:4). Branky: 
Chlouba 4, Svoboda 3, Morava, La-
buta.

6. třída: 6. třída: KLH CV - HC Hvězda 
Praha 2:2 (1:0, 1:2, 0:0). Branky: 
M. Ašenbrener, Žižka. KLH CV - HC Li-
berec 5:4 (0:1, 1:1, 4:2). Branky: Zeman 
2, Žižka, Káš, Schindler. HC Pardubice 
- KLH CV 5:5 (2:1, 1:2, 2:2). Branky: 
M. Ašenbrener 2, Zeman 2, Káš.

5. třída: 5. třída: HC Energie Karlovy Vary 
- KLH CV 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Branka: 
Brand. HC Sokolov - KLH CV 3:3 (3:3, 
0:0, 0:0). Branky: Dlouhý 2, Kunc.

4. třída: 4. třída: HC Energie Karlovy Vary 
- KLH CV 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Branky: 
Marschalek, Hlava. HC Baník Sokolov 
- KLH CV 4:6 (2:3, 2:2, 0:1). Branky: 
Chrpa 4, Lehnert, Hána.

3. třída: 3. třída: Stadion Teplice B - KLH 
CV A 4:4 (1:1, 2:1, 0:1, 1:1). Branky: 

Novotný 4. KLH CV A - KLH CV B 
24:2 (5:1, 6:0, 7:0, 6:1). Branky: Hejc-
man 7, Loukota 5, Neuman 4, Kämpf 
3, N. Hlava 3, Holý, Šolta - střelci B 
týmu nehlášeni. KLH CV - HC Ústí 
n. L. 3:13 (3:1, 0:4, 0:5, 0:3). Branky: 
D. Hlava, Hošek, Slezák.

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
  8. 11.  basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - Sparta Praha           16.00
    korfbal extraliga juniorů                                                  10.00 - 14.00
  9. 11.  házená muži HK Chomutov - Sokol Bolevec                               17.00
  16. 11.  házená dorost HK Chomutov - SK Praha                                   13.00
  22. 11.  basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - BK Houseři Brno     16.00
  23. 11.  házená muži HK Chomutov - Bohemians Praha                       17.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
  5. 11. hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Prostějov                             17.30
  12. 11. hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Mladá Boleslav                  17.30
  19. 11.  hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Slezan Opava                    17.30
  26. 11.  hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Kometa Brno                      17.30

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
  8. 11.  Česká fotbalová liga: FK Chomutov - FK ČEZ Letohrad          10.15
  22. 11.  Česká fotbalová liga: FK Chomutov - SK Sparta Krč               10.15

SPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉSPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉ
  8. 11. turnaj pro veřejnost v sálové kopané                            8.00 - 14.00
  9. 11.  Amatérská volejbalová liga                                                9.00 - 18.00
  16. 11.  Amatérská volejbalová liga                                                9.00 - 15.00
  22. 11.  turnaj pro veřejnost v sálové kopané                            8.00 - 14.00

Hokejové výsledky mládeže

Jako procházka růžovým sadem se 
může jevit dosavadní průběh sezony 
hokejistů KLH Chomutov. Tým kraluje 
1. lize, v šatně panuje pohoda, spoko-
jeni jsou trenéři i fanoušci.

Mužstvo vyhrálo úvodních jede-
náct zápasů, po polovině základní 
části mělo na kontě dvanáct vítězství 
a jen jednu prohru, navíc i suverénně 
nejaktivnější skóre 51:13. To je nejlep-
ší start za dobu působení Chomutova 
v soutěži. „Nemůžu to hodnotit jinak 
než kladně,“ krčil rameny trenér 
Vladimír Kýhos. „Třicet šest bodů 
z devětatřiceti možných mluví za vše. 
Svědčí to o tom, že přípravu jsme 
udělali dobře.“

Velkou zásluhu na vynikající 
bilanci má brankář Kamil Jarina: 
„Že budeme mít tolik bodů, to asi 
nikdo nečekal, ale já osobně jsem 
věřil, že se budeme pohybovat 
na nejvyšších příčkách.“ V rámci 
pouhých třinácti obdržených gólů 
ve stejném počtu utkání se Jarina 
může pochlubit i těžko zopakova-
telným rekordem - v pěti po sobě 
jdoucích zápasech inkasoval jen 
jedinou branku! „Je těžké hodnotit 
sám sebe, ale určitě jsem spoko-
jený. Rozhodně to není jen moje 
zásluha, hodně mi pomáhají kluci,“ 
nenechal si slávu pro sebe 27letý 
brankář, který proti Ústí n. L. od-
chytal dvoustý zápas v chomutov-
ském dresu. Právě na krajské derby 
však nevzpomíná rád. Chomutov v 
něm přišel o neporazitelnost, když 
své šance neproměnil a naopak 
dvakrát smolně inkasoval.

Za klíčové aspekty úspěšného 
období trenér Kýhos považuje fakt, 
že se mužstvu do 10. kola vyhýbala 
zranění, dále pozitivní atmosféru 
v týmu i skutečnost, že má k dispo-
zici čtyři formace. „Zvýšila se kon-
kurence, každý bojuje o to, aby se 
dostal do sestavy. Naopak nikdo se 
necítí odstavený. I když hru na čty-
ři pětky nepreferujeme, je to dobré 
s výhledem na play off,“ vysvětlil 
Vl. Kýhos, který právě v duchu 
této filosofie neváhal dát přednost 
mladíkům a na lavičce nechat sedět 
zkušené hráče Bouška a Mikšovice, 

v té chvíli se potýkající s poklesem 
formy.

Mužstvo v souvislosti s jasným 
vedením v tabulce zatím žádný 
tlak nepociťuje, částečně prý jen 
od novinářů a veřejnosti. V šatně 
vládne pohodová atmosféra, a tak 
hráči věří, že v nastoleném trendu 
budou pokračovat. „Ověřili jsme si, 
že vyhrávat můžeme nad každým. 
Když budeme dál předvádět naši 
hru, bojovat a plnit pokyny, tak 
budeme úspěšní i nadále,“ vyjádřil 
přesvědčení za všechny Kamil Jari-
na.                                (text a foto: sk)

Hokejisté i trenéři KLH Chomutov si libují: Je to pohoda, jen aby to vydrželo!

Chomutov odstartoval nejlépe ve své historii

Obránce Trefný (vpravo) nedovolí píseckému Míkovi atakovat Jarinu.


