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DIVADLODIVADLO
• 30. 3. DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU30. 3. DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU. Divadelní představení v rámci abonentního 

předplatného. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 3. 4. KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM3. 4. KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM. Představení pro děti a jejich 

rodiče. Městské divadlo od 17.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 23. 3. VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY23. 3. VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY. Kulturní dům na Zahradní od 19.00 hodin.
• 26. 3. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHOMUTOVA26. 3. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHOMUTOVA. Městské divadlo od 19.30 hodin.
• 5. 4. ZDENĚK IZER V POŘADU TELEVIZER. 5. 4. ZDENĚK IZER V POŘADU TELEVIZER. Kulturní dům na Zahradní od 19.00 

hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 1. 4. VENTILKY VÍTAJÍ JARO1. 4. VENTILKY VÍTAJÍ JARO. Jako host pěvecký sbor Sonaglio Praha. Kostel sv. 

Ignáce od 19.00 hodin.
• 3. 4. TRAMPSKÁ PORTA. 3. 4. TRAMPSKÁ PORTA. Krušnohorské oblastní kolo v Country saloonu U Bizona 

od 14.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• ROMAN KŘELINA - HLUBOTISKYROMAN KŘELINA - HLUBOTISKY. Výstava potrvá do 26. 3. v galerii Na schodech v 

SKKS na Palackého ulici.
• LADISLAV STEŇKO - NENÍ ZIMA JAKO ZIMALADISLAV STEŇKO - NENÍ ZIMA JAKO ZIMA. Obrazy, grafiky, kresby v Kulturním 

domě na Zahradní, výstava potrvá do 31. 3.
• VOLNĚ... ...DIGITÁLNĚVOLNĚ... ...DIGITÁLNĚ. Martin Zhouf, Milan Pecák, Zdeněk Schwarz a Michal Reiniš 

vystavují v galerii Špejchar. Výstava potrvá do 9. 4.
• JINDŘICH VYTISKA, JAN RABA - OBRAZY A KAMENYJINDŘICH VYTISKA, JAN RABA - OBRAZY A KAMENY. Galerie Lurago v SKKS na 

Palackého ulici, výstava potrvá do 6. 4.
• GLASS SCHOOL NOVÝ BOR. GLASS SCHOOL NOVÝ BOR. Výstava prací studentů v kostele sv. Ignáce. Vernisáž 

1. 4. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 31. 4.
• STO LET MUZEA V KADANI. STO LET MUZEA V KADANI. Muzeum Palackého 86, výstava potrvá do 31. 3.
• ŽIVOT A PRÁCE V KRUŠNÝCH HORÁCH. ŽIVOT A PRÁCE V KRUŠNÝCH HORÁCH. Muzeum Palackého 86, vernisáž 24. 3. od 

16.00 hodin.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
              23. 3.23. 3.     MILENCI A VRAZI MILENCI A VRAZI - drama ČR. 
 24.24.     -  25. 3. 25. 3.  KAMEŇÁK 3 KAMEŇÁK 3 - komedie ČR.
 26.26.     -  27. 3.27. 3.     RESIDENT EVIL: APOKALYPSA RESIDENT EVIL: APOKALYPSA - akční sci-fi horor USA, VB, Německo.
 28.28.     -  29. 3.29. 3.     SMÍM PROSIT SMÍM PROSIT - romantická muzikálová komedie USA.
 30.30.     -  31. 3. 31. 3.  ALEXANDER VELIKÝ ALEXANDER VELIKÝ - historické drama USA.
    1.1.     -       2. 4.2. 4.     LETEC LETEC - drama USA, Japonsko.
   3.3.     -       4. 4.4. 4.     ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD - rodinná komedie USA.
    5.5.     -       6. 4.6. 4.     NENÁVIST NENÁVIST - horor USA, Japonsko.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
              23. 3. 23. 3.  ALEXANDER VELIKÝ ALEXANDER VELIKÝ - historické drama USA.
                24. 3. 24. 3.  PROJEKT 100: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? PROJEKT 100: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? - USA. Od 19.30 hodin. 
 25.25.     -  26. 3.26. 3.     SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ - animovaná pohádka USA. Od 17.00 hodin.
 25.25.     -  27. 3. 27. 3.  SMÍM PROSIT SMÍM PROSIT - romantická muzikálová komedie USA.
              28. 3.28. 3.     ART KINO: KAFE A CIGÁRA ART KINO: KAFE A CIGÁRA - povídkový film USA. Od 19.30 hodin.
 29.29.     -  30. 3. 30. 3.  KAMEŇÁK 3 KAMEŇÁK 3 - komedie ČR.
              31. 3.31. 3.     ART KINO: SILNICE ART KINO: SILNICE - film Itálie. Od 19.30 hodin.
        1.1.     -       2. 4. 2. 4.  ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD - rodinná komedie USA.
   3.3.     -       4. 4. 4. 4.  LETEC LETEC - drama USA, Japonsko.
    5.5.     -       6. 4.6. 4.     ROBOTI ROBOTI - rodinná animovaná komedie USA. Od 17.00 hodin.

Zdeněk Troška přijede dnes do Cho-
mutova pobavit své příznivce. Jak je 
o něm všeobecně známo, těžit přitom 
bude nejen ze své režijní práce, ale 
i mimořádného vypravěčského talen-
tu. Jádrem jeho vystoupení budou 
příslovečné „příhody z natáčení“ di-
váckých hitů, jakými trilogie Slunce, 
seno..., pohádky Princezna ze mlejna 
1 a 2, Z pekla štěstí 1 a 2 nebo Kame-
ňák 1 až 3 nepochybně jsou. Nic na 
tom nemění fakt, že právě za Kameňák 
2 dostali jeho tvůrci v minulých 

dnech anticenu filmových kritiků 
a publicistů Plyšový lev. Při té příleži-
tosti se Troška svěřil médiím: „Žádné 
vrásky si z toho nedělám. Naše práce 
se neminula cílem - pobavit diváky 
a dát jim na devadesát minut zapo-
menout na strasti života. Kdybych 
natočil snímek, který nikdo nezná, 
prosím, zasloužím si to. Ale takhle je 
to výrobek podle přání zákazníka.“ 
Zábavný pořad Vyprávění Zdeňka 
Trošky začne v Kulturním domě na 
Zahradní v 19 hodin.                         (sk)

Přijíždí trošku upovídaný režisér 

Kytičku k památníku prvního česko-
slovenského prezidenta a zakladate-
le československého státu Tomáše 
G. Masaryka položila 7. března v den 
155. výročí jeho narození starostka 
města Ivana Řápková. Pietního aktu 
se spolu s ní zúčastnili místosta-
rosta Jan Řehák (na snímku vlevo) 
a radní Jindřich Stádník. Starostka 
v krátkém proslovu připomněla Ma-
sarykův demokratický odkaz, jeho 
smysl pro čest a morálku a zdů-
raznila fakt, že byly jeho kvality po 
dlouhá léta opomíjeny. „Je dobře, 
že se dnes můžeme otevřeně hlásit 
k jeho myšlenkám a zásadám, ze 
kterých tento pedagog a filozof 
nikdy neustoupil,“ dodala. Uctít 
památku přišli rovněž zástupci Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu, 
Československé obce legionářské, 
Sokola a Konfederace politických 
vězňů, za něž promluvil Ladislav 
Krejsa.                        (text a foto: mile) 

Rodičům, prarodičům a všem dospělým kamarádům předškolních dětí je 
určena výzva Nadačního fondu Mateřinka, aby své vzpomínky na mateř-
skou školu literárně ztvárnili a poslali ke zveřejnění v rámci festivalu Mate-
řinka. Slohové útvary na téma Jak jsem se potkal s mateřskou školou nebo 
Proč bych se chtěl vrátit do mateřské školy mají být v rozsahu poloviny 
až jedné strany A4. Příspěvky přijímá Nadační fond Mateřinka, Palackého 
223/5, 288 02 Nymburk, a to do 30. března. 

Jak uvádějí organizátoři, cílem této literárně vzpomínkové hry je jemně 
přimět dospělé, aby se rozpomenuli na ranou etapu svého dětství, zjistit, 
jakou roli sehrála mateřinka v životě těch, kteří ji navštěvovali a dovést je 
k chápavějšímu postoji vůči stávající generaci tří až sedmiletých.          (sk)

Úspěch s poněkud trpkou příchu-
tí si z krajského kola soutěže Zlatý 
erb přivezla chomutovská radnice. 
Její Koncept SMS obsadil v kate-
gorii Nejlepší elektronická služba 
druhé místo a do celostátního kola 
tak nepostoupil.

Díky Konceptu SMS mohou 
občané využívat řadu služeb 
prostřednictvím dnes tolik rozší-
řených mobilních telefonů a také 
tak v hojné míře činí. Chomutov 
je na tomto poli průkopníkem, 
loni za původní službu Řazení 
občanů pomocí SMS získal prven-
ství v kraji a druhé místo v rámci 
celé republiky. Jak se však ukáza-
lo, propozice soutěže obsahují 
klauzuli, podle které „soutěžící 

nemůže získat 1. místo v katego-
rii ve dvou po sobě následujících 
ročnících“ a jak při slavnostním 
vyhlášení podotkl Jan Savický 
z pořádajícího Sdružení Zlatý 
erb, právě to bylo důvodem, že 
Chomutov se svou elektronic-
kou službou letos skončil druhý. 
„Dobře, to beru. Ale vadí mi, že 
se nedostaneme do celorepubli-
kového soutěžení. Jak tak sleduji 
konkurenci, měli bychom reálnou 
šanci na úspěch,“ reagoval na 
verdikt poroty duchovní otec sys-

tému Bedřich Rathouský, vedoucí 
Odboru dopravních a správních 
činností MěÚ Chomutov. 

Na loňský úspěch v podobě 
druhé příčky v kategorii Nejlepší 
internetové stránky měst letos 
chomutovský web (www.chomutov-
-mesto.cz) nenavázal a v krajské 
konkurenci skončil osmý. V řadě 
aspektů byl lepší než většina sou-
peřů, ale hodnotitelé viděli slabiny 
v úrovni povinně zveřejňovaných 
informací a ve výtvarném zpraco-
vání stránek.                                   (sk)

Pozornost kolemjdoucích přilá-
kala buddhistická pestrobarevná 
mandala z písku, kterou přímo na 
náměstí pod městskou věží vytvo-
řili k 46. výročí krvavě potlačené-
ho povstání Tibeťanů ve Lhase 
studenti prvního ročníku Chomu-
tovského soukromého gymnázia. 
Duchovní obrazec, který vymys-
lel jeden ze žáků, měl vyjádřit 
pozitivní energetické poselství 
Tibeťanům. Ve středu mandaly 
bylo srdce, od nějž vedly  paprs-
ky do všech koutů světa. Na ně 
mohl kdokoli „vysypat“ s tichým 
přáním pro svobodný Tibet své 
srdce barevným pískem.

Nechyběl ani mongolský stan, kte-
rý tu postavili zaměstnanci zoopar-
ku, voněl orientální čaj a zájemci 
si mohli zkusit zahrát na tibetskou 
mísu nebo zvonky. Mandala zůstala 
přes noc na dlažebních kostkách na 
náměstí. „Přirozeně vznikla a tak by 
měla přirozeně i zaniknout. Bereme 

Srdce mandaly vysypali pod věží pískem 

to jako symbol pomíjivosti, zničíme 
formu, ale obsah zůstane,“ vyjádřil se 

jeden z organizátorů akce, výtvarník 
Miroslav Rovenský.   (text a foto: mile)

Druhé místo Konceptu SMS má trpkou příchuť
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Výsledky mladých hokejistů KLH

V čele Chomutova je starostka Iva-
na Řápková. Je odborností ekonomka, 
a tak klade důraz na rozumné hos-
podaření města. Jak ovšem vyplývá 
z následujících řádek, nemá na zře-
teli jen strohá čísla, ale pozornost 
věnuje životu města ve všech jeho 
aspektech. Stranou tak nezůstává ani 
sport a kultura.

Chomutov a sport, co byste Chomutov a sport, co byste 
k tomuto spojení řekla?k tomuto spojení řekla?

„Myslím, že naše město disponu-
je celkem slušným zázemím ať už 
pro sportovní vyžití veřejnosti nebo 
pro návštěvy sportovních utkání. 
K dispozici jsou zimní stadion, lázně 
s přidruženými provozy jako sau-
na, rehabilitace, masáže a podobně, 
dvě sportovní haly - městská a na 
Březenecké, víceúčelové sportoviště 
v Cihlářské, několik dalších venkov-
ních hřišť - letní stadion, Mostecká, 
Školní, sportoviště při školách, kužel-
ny a herny na bowling, areál dráho-
vého golfu...“

Co město nabízí sportovnímu Co město nabízí sportovnímu 
divákovi?divákovi?

„Tradičním sportem číslo jedna je 
pro Chomutov lední hokej. Naši ho-
kejisté město skvěle reprezentovali 
zejména v posledních utkáních play 
off s Českými Budějovicemi. Podle mě 
právě tyto zápasy patřily k divácky 
velmi atraktivním. Škoda že nakonec 
scházela trocha toho štěstí. Na vysoké 
úrovni je u nás také softbal, fotbal, 
basketbal a národní házená žen.“

Takže Chomutováci si mohou vy-Takže Chomutováci si mohou vy-
brat jak aktivní, tak pasivní spor-brat jak aktivní, tak pasivní spor-
tovní vyžití...tovní vyžití...

„Ale to přece neplatí jen pro naše 
občany. Třeba sousední Jirkov má 
minimum veřejně využitelných spor-
tovišť a žádný divácky atraktivní 
sport, o okolních obcích nemluvě. 
Je přece přirozené, že například na 
hokejová utkání chodili diváci nejen 

z Chomutova, ale i Jirkova a okolí. 
A co se týče sportovních aktivit, přes-
polní mají možnost být členy spor-
tovních klubů působících na území 
města. Některým město přispívá na 
činnost a tím nepřímo podporuje 
občany z jiných obcí. Chomutov byl 
dříve okresní město a je tak přiro-
zeným centrem regionu, tedy i v ob-
lasti sportu. Naše Správa sportovních 
zařízení, která sportoviště spravuje, 
nedělá rozdíly mezi návštěvníky. 
Podle jejího vedení je ale jisté, že 
naše sportoviště obyvatelé okolních 
obcí využívají. Vítáme je stejně jako 
Chomutováky.“

Jak je to v Chomutově s podpo-Jak je to v Chomutově s podpo-
rou sportu?rou sportu?

„Město přiděluje finanční prostřed-
ky podle Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Chomutova. 
Dotace na letošní rok projednala 
rada města podle návrhu komise pro 
podporu občanských aktivit a zastu-
pitelstvo je schválilo. Rozděleno bude 
9 210 000 korun. Z toho nejvíc, 
4 miliony dostanou hokejisté. Dále 
pak fotbalisté 1,5 milionu, basketba-
listé 1,4 milionu, softbalisté 340 tisíc, 
kanoisté 240 tisíc, plavci 340 tisíc, 
zápasníci 790 tisíc, judisté 170 tisíc 
a házenkářky 340 tisíc korun.“

A sport a Vy osobně?A sport a Vy osobně?
„Moje práce je docela náročná, 

a tak se občas potřebuji odreagovat. 
K tomu je pro mě ideální právě sport. 
Nejvíc se věnuji spinningu (simulace 
jízdy na stacionárním kole - pozn. 
red.). Při něm se uvolním a zároveň 
dodám tělu dávku potřebného pohy-
bu. Pomáhá mi to jak psychicky, tak 
fyzicky udržovat se ve formě.“ 

Když je řeč o odreagování, co Když je řeč o odreagování, co 
kultura ve městě, v jehož čele kultura ve městě, v jehož čele 
stojíte? stojíte? 

„Řekla bych, že i v této oblasti 
máme lidem co nabídnout, a opět 

to pochopitelně platí i pro přespolní. 
Máme krásné divadlo, jež je dějištěm 
spousty nejrůznějších společenských 
a kulturních událostí, kromě toho je 
tu kulturní dům, tři kina, dvě galerie, 
muzeum, knihovny, hudební kluby. 
Možnost relaxace a oddechu nabízejí 
také naše chlouby - Podkrušnohorský 
zoopark a Kamencové jezero. Provoz 
všech těchto institucí, ale i příprava 
různých kulturních akcí, jako jsou 
třeba divadelní festival Otevřeno 
nebo Chomutovské slavnosti, stojí 
nemálo peněz. Ale je přirozené, 
že město musí lidem poskytovat 
také kulturní zázemí. A stejně jako 
u sportu, i u kultury platí, že vzhledem 
k poměrně omezeným možnostem 
kulturního vyžití u našich sousedů 
za ním jezdí k nám. Doufám, že 
se nikoho nedotknu, je to prostě 
konstatování daného stavu. Považuji 
za normální, že například koncert 
nějaké populární hudební skupiny se 
uskuteční u nás a myslím, že nikdo 
z přespolních návštěvníků to nepova-
žuje za nějaký projev nadřazování se. 
Veškerá nabídka naší Správy kultur-
ních zařízení je automaticky určená 
také obyvatelům Jirkova a okolních 
obcí a jsme samozřejmě rádi, když 
se jí nechají nalákat.“ 

Jsou ale i lidé, kteří se kulturou Jsou ale i lidé, kteří se kulturou 
zabývají aktivně...zabývají aktivně...

„Ano, a to je oblast, která jakési 
administrativní hranice obcí či měst 
zcela ignoruje. Nejenže lidé z okolí 
k nám jezdí na divadelní předsta-
vení, ale například v našem divadle 
spolupracují členové chomutovského 
a jirkovského divadelního souboru. 
Co se týče kultury, považuji města 
Chomutov a Jirkov za jeden celek 
bez ohledu na postoje toho či onoho 
politika. Ke spojování obcí musí být 
oboustranná vůle jejich představitelů 
učinit určité různě složité adminis-

trativní kroky, ale ke spolupráci lidí 
v kultuře stačí jen vůle ke společné 
práci, ta veškeré bariéry bourá. Jsem 
tomu ráda, v kultuře se vždy pohy-
bovali lidé inteligentní, schopní a pro-
gresivně uvažující. Právě ti často po-
sunují společenský vývoj a myšlení. 
Stejně jako ve sportu, ani v podpoře 
lidí, kteří žijí kulturou, nerozlišujeme 
podle místa trvalého bydliště.“   (lm)

Sport ani kultura stranou zájmu chomutovské radnice nestojí

Junioři: Junioři: Velké Popovice - KLH 
Chomutov 6:3 (2:1, 2:1, 2:1). Branky: 
Klír, Voborník, Fanta. KLH Chomutov 
- Sokolov 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Branky: 
Luka 2, K. Novotný 2, Šedivý. Tábor 
- KLH Chomutov 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). 
Branky: Štika, Luka. KLH Chomutov 
- Hvězda Praha 6:5 (1:0, 4:2, 1:3). 
Branky: Mezera, Šedivý, K. Novotný, 
Chvátal, Luka, Šlajchrt.

Dorostenci: Dorostenci: KLH Chomutov - Nym-
burk 7:2 (3:0, 2:0, 2:2). Branky: Špa-
něl 2, Bečvář 2, Andres, Bureš, Žilík. 
Litomyšl - KLH Chomutov 4:7 (1:2, 
2:2, 1:3). Branky: Španěl 2, Bureš 2, 
Bečvář, Andres, Szakal.

9. třída: 9. třída: KLH Chomutov - Liberec 
2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Branky: Svoboda, 
Švamberg.

8. třída: 8. třída: KLH Chomutov - Liberec 
0:13 (0:4, 0:5, 0:4).

7. třída: 7. třída: KLH Chomutov - Sparta 
Praha 6:12 (2:3, 3:3, 1:6). Branky: 
M. Ašenbrener 2, Zeman, Žižka, 
Holý, Taraška. Liberec - KLH Cho-
mutov 8:4 (3:3, 4:1, 1:0). Branky: 
Gubela, Schindler, Partl, Kilián. 

6. třída: 6. třída: KLH Chomutov - Sparta 
Praha 2:9 (1:3, 1:1, 0:5). Branky: Štel-
cich 2. Liberec - KLH Chomutov 13:1 
(2:1, 5:0, 6:0). Branka: Huňady.

5. třída: 5. třída: KLH Chomutov - Most 
11:1 (třetiny nehlášeny). Branky: Leh-
nert 3, Danylec 2, Burda, Hejcman, 
Chrpa, Marschalek, Hána, Hirko. 
Litvínov - KLH Chomutov 4:2 (2:0, 

0:0, 2:2). Branky: Neuman, Hejcman. 
Sokolov - KLH Chomutov 4:4 (2:0, 
2:2, 0:2). Neuman 3, Marschalek.

4. třída: 4. třída: KLH Chomutov - Most 2:5 
(0:1, 1:4, 1:0). Branky: N. Hlava, Lou-
kota. Litvínov - KLH Chomutov 5:1 
(2:0, 2:1, 1:0). Branka: Šolta. Sokolov 
- KLH Chomutov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). 
Branka: Merhaut. 

Po představitelích radnice navázali 
kontakt se severoitalským Arenza-
nem také chomutovští cyklisté. Jede-
náct členů nově vzniklého klubu Exe 
Jeans Spyder vyrazilo do přímořské-
ho partnerského města Chomutova, 
aby v jeho okolí v rámci přípravy 
na sezonu najezdilo co nejvíc kilo-
metrů. Kontakt mezi chomutovskými 
a arenzanskými cyklisty zprostřed-
kovala starostka Ivana Řápková.

„Vyjížděli jsem odsud za deseti 
nebo patnáctistupňových mrazů, 
takže jsme měli obavy, že ani 
v Arenzanu nebudou teploty vhodné 
k tréninku. Naštěstí jsme byli pří-
jemně překvapeni, čekalo nás tam 
optimálních šestnáct stupňů,“ uvedl 
činovník klubu Miroslav Mikulášek. 
Chomutovští cyklisté tak za pět dní 
pobytu najezdili zhruba tisíc kilome-
trů, převážně po zvlněné přímořské 
komunikaci. Jeden trénink pak pod 
vedením člena domácího klubu ab-
solvovali v horách. Zdatnější závod-
níci si navíc „naordinovali“ výlet do 
120 km vzdáleného San Rema, což 
představovalo denní porci 250 km.

Mise ovšem měla i společenskou 
rovinu. „Po příjezdu do Arenzana 
jsme měli schůzku v místním cyk-
listickém klubu, kde nás přivítal 
jeho prezident i zástupci radnice. 

Titíž lidé nám pak ještě přichystali 
slavnostní večeři, kde nám předali 
upomínkovou plaketu a také jsme 
si vyměnili po jednom závodním 
dresu. Domácí cyklisté nám navrch 
připravili rozpis tréninkových tras,“ 
pochválil Miroslav Mikulášek péči 
hostitelů, kterou jim chtějí cyklis-
té Exe Jeans Spyder vrátit, pokud 
Italové přijmou pozvání do Chomu-
tova. „Zjistili jsme, že cyklistika je 
v okolí Arenzana hodně rozšířená, 
překvapila nás její popularita u vyš-
ších věkových kategorií. Skrz okolní 
obce vede i trasa věhlasného závo-
du Giro d´ Italia. Při trénincích na 
silnicích za běžného provozu jsme 
se setkávali s ohleduplností řidičů, 
což italským kolegům můžeme jen 
závidět.“                                                   (sk)

Sezonu zahájili tréninkem u moře

Tělovýchovná jednota Sokol 
Chomutov se svým programem 
orientuje i na předškoláky, pro 
které pořádá cvičení rodičů 
s dětmi. To probíhá každý čtvr-
tek od 16 do 17 hodin v soko-
lovně v Sokolské ulici. „Formou 
her se děti nenásilně učí počítat 
a rozeznávat barvy, zvykají si na 
kolektiv. Cvičení je také prospěš-
né pro zdravý rozvoj těla a jeho 
správné držení,“ řekla Michaela 
Míšková, cvičitelka a vedoucí 
odboru sportu Sokola.            (sk) 

Turné tří hokejových výběrů pod 
hlavičkou Chomutova skončilo úspě-
chem. Na obřích mezinárodních tur-
najích v Kanadě se jeden dostal do 
finále, druhý do semifinále a třetí 
do čtvrtfinále.

Nejvíce sledovaná byla již desátá 
účast chomutovského výběru na 
turnaji kategorie PEE-WEE v Que-
becu. Na tomto neoficiálním mis-

trovství světa hráčů ročníku 1992 
se Chomutov pod vedením kouče 
Františka Musila dostal do čtvrt-
finále. Porazil přitom South Shore 
Kings 4:3, největšího favorita New 
York Rangers 1:0, Syracuse 3:2 po 
prodloužení, ale pak prohrál 0:2 
s týmem Laval Patriotes a v soutěži, 
které se účastnilo 112 týmů z celé-
ho hokejově vyspělého světa, skon-
čil. „Opět jsme udělali velmi dobrý 
dojem, odborníci nás dlouhodobě 
hodnotí jako jednoho z nejlepších 
účastníků,“ uvedl šéf výpravy Voj-
těch Čihař. Zároveň pochválil jedi-
ného hráče KLH Chomutov ve vý-
běru Ondřeje Fialu, který v obraně 
podával spolehlivé výkony.

Naopak hned devět chomutov-
ských hokejistů bojovalo v jednom 
ze dvou výběrů pod hlavičkou Cho-
mutova, které se účastnily dalšího 
turnaje v Kanadě. Výběr s hráči 
KLH skončil po nešťastné prohře 1:2 
v semifinále. Druhý výběr se dostal 
až do finále, kde sice vedl 2:1, ale 
nakonec odešel poražen 3:5.          (sk)

Chomutov má v Kanadě dobré jméno
Konec dobrý, všechno dobré. Tak 

vyznívá hodnocení sezony hoke-
jistů KLH Chomutov. Mužstvo sice 
skončilo po základní části 1. ligy 
až šesté, ovšem dojem mnohoná-
sobně napravilo v play off.

Sezona 2004/05 byla premiéro-
vou, ve které se podle vzoru extrali-
gy hrálo systémem každý s každým 
čtyřikrát. Dohromady to v základní 
části obnášelo 52 zápasů, častokrát 
se hrálo třikrát týdně. „Chce to co 
nejširší kádr. Ale já myslím, že je 
to pro hokej prospěšné,“ soudí Vla-
dimír Kýhos. Chomutovského trené-
ra systém nezaskočil, zato absence 
hráčů z důvodu zranění nebo nemo-
ci ano. „Z tohoto pohledu se nám se-
zona nepovedla. Od listopadu jsme 
pořád měli čtyři nebo pět kluků 
mimo hru, jeden čas byl k dispozici 
jen jediný centr. Kvůli tomu se často 
měnila sestava a to se promítlo i do 
výkonů, které byly kolísavé.“ 

Zdravotně se mužstvo dalo do-
hromady v pravý čas - před play 
off. Ve čtvrtfinále s Hradcem Krá-
lové sice Chomutov prohrával už 
0:2 na zápasy, ale hrozící fiasko 
odvrátil třemi vítězstvími v řadě. 
A pak přišla semifinálová série 
s Českými Budějovicemi, na kte-
rou fanoušci obou táborů jen tak 
nezapomenou a která zvedla zá-
jem o chomutovský hokej po celé 
republice. Jednoznačný favorit ligy 
s šesti hvězdami z NHL v kádru 
totiž Chomutov nedokázal ani jed-
nou porazit v normální hrací době 
a po třech utkáních byl na pokraji 
senzačního vyřazení. Hrozbu za-
žehnal až v pátém utkání, kdy mu 
vinou chřipky a zranění vzdorova-
lo jen třináct chomutovských hráčů 
v poli a famózní Horčička v bráně. 
Po dvou gólech Kamila Koláčka vedl 
Chomutov až do 54. minuty 2:1, 
pak domácí vyrovnali a v prodlou-

Hokejisté si vzdorováním Českým Budějovicím zajistili respekt a sympatie celé republiky

Posledních osm utkání změnilo podprůměr v úspěch

žení si díky gólu v dvouminutové 
přesilovce 5 na 3 zajistili postup. 
„S Hradcem to byla jen otázka času, 
kdy se rozstřílíme. Také jsme je 
utahali, protože jsme hráli na čtyři 
pětky, kdežto oni jen na tři, takže 
v posledním utkání fyzicky odpad-
li. Proti Budějovicím jsme neměli co 
ztratit, a tak jsme hráli uvolněně 
a dobře jsme bránili. Oni se pře-
dem cítili jako vítězové, podcenili 
nás a pak si s námi nevěděli rady. 
A dva domácí zápasy před plným 
stadionem, to byla paráda,“ ohlé-
dl se za účinkováním Chomutova 
v play off Kamil Koláček, kterému 
úspěšnou sezonu kalila jen dvou-
měsíční absence kvůli zdravotním 
problémům s rukou. „Fanouškům 
jsme ukázali, jak bychom mohli 

hrát, kdyby nás nepronásledovala 
zranění. Začali jsme produkovat 
hru, kterou jsme od mužstva chtěli 
celou sezonu,“ těšily výkony v play 
off i trenéra Kýhose. „Mrzí mě řeči 
od Prospala, že jsme hráli antiho-
kej. To ale není pravda. Jen jsme 
důsledně bránili. Když jsme hráli 
za zápas tři přesilovky a soupeř 
jedenáct, tak se to na počtu střel 
projevit muselo. A když porovnám 
složení našeho a českobudějovic-
kého týmu, tak jsme neměli mít 
žádný nárok. O to víc si cením 
výkonů našich kluků a musím jim 
za to znovu poděkovat.“

Chomutovští hokejisté si v těchto 
dnech užívají volna, mnozí z nich 
si ještě doléčují šrámy ze sezony. 
K tréninku se znovu sejdou na kon-
ci dubna, opět pod vedením Vladi-
míra Kýhose. „Už minulou sezonu 
jsem v Chomutově zůstal hlavně 
kvůli manažerovi Milanu Vackemu, 
který pro mě byl zárukou toho, 
že se hokej v Chomutově vzchopí. 
A také se to potvrdilo, výsledky jeho 
práce jsou obdivuhodné. Vytváří se 
tu tým, který si může dávat ještě 
vyšší cíle. Věřím tomu, že když bu-
deme odvádět dobré výkony, najdou 
se sponzoři a pak budeme moci re-
álně přemýšlet o extralize.“          (sk)

Zápasy s Českými Budějovicemi se hrály v bouřlivé atmosféře před nabi-
tým hledištěm.                                                                                                  (foto: sk)




