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Kulisárna u divadla byla dějištěm 
komponovaného večera na téma Jak 
se dnes žije na severozápadě. Organi-
zátorem a spojovacím článkem všech 
prezentovaných aktivit byl scénárista 
a dramaturg, někdejší šéfredaktor již 
neexistujícího literárního časopisu 
Iniciály, místní hudebník a literát 
Karel Rada (na snímku). Úvod večera 
patřil křtu a posléze autorskému čtení 
jeho „bilančního románu“ Oblomovka, 
druhému a dosud nejrozsájhlejšímu 
vydanému dílu. Po něm představili své 
nové knihy další tři mladí autoři, Svata-
va Antošová z Teplic, Jana Michalcová 
z Lubence a Patrik Linhart z Duchcova. 
Pak se křtilo znovu, tentokrát debutové 
CD chomutovské punkové kapely Haj 
hou, jejíž hlavní postavou a zpěvákem 
je opět Karel Rada. Večer, v jehož prů-
běhu byl také vydražen obraz kadaň-
ského výtvarníka Karla Vašáka, vyvr-
cholil koncertem. „Lidé, kteří se věnují 
kulturním aktivitám, nemají na růžích 
ustláno. Kultura je bohužel popelkou, 
na kterou stát dává jen zlomek potřeb-
ných financí,“ shrnul téma večera Karel 
Rada.                                        (text a foto: sk)

Plukovník Jiří Zenáhlík Plukovník Jiří Zenáhlík je hrdinou 
druhého a třetího československého 
odboje. Za 2. světové války se mu 
podařilo prchnout z nucených prací 
a přeběhnout frontu. Vstoupil do ar-
mády a jako příslušník spojeneckých 
tankových vojsk se dočkal konce 
války, načež působil jako důstojník 
československé armády. Po únoru 
1948 se zapojil do protikomunistic-

kého odboje a v roce 1952 byl zatčen 
a odsouzen k trestu smrti. Tento 
trest mu byl změněn na doživotí, 
nakonec byl na amnestii propuštěn 
v roce 1964. Jeho pronásledování 
však pokračovalo až do roku 1990, 
kdy byl teprve plně rehabilitován. 
Dnes se plukovník Zenáhlík věnuje 
mimo jiné osvětové práci mezi mlá-
deží.                                              (pama)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Režim se odměnil pronásledováním

Milan Knížák (roč. 1940), ředitel 
Národní galerie v Praze a profesor 
Akademie výtvarných umění, ale 
také umělec širokého záběru s kon-
troverzními názory, bude vystavo-
vat v chomutovské galerii Špejchar. 
Prodejní výstava s názvem Naruby 
je nalíc bude zahájena vernisáží 
15. listopadu v 17 hodin, ukončena 
bude 10. prosince. 

„Dostat sem dílo pana Knížáka 
bylo složité, zdlouhavé a kompliko-
vané. V městech typu Chomutova 
obvykle vůbec nevystavuje,“ pro-
zradila programová vedoucí Správy 
kulturních zařízení Marie Hipská. 
Návštěvníci galerie mohou zhléd-
nout jeho oleje, obrazy vytvořené 
počítačovou technikou a sochy. To 
je ovšem jen část z palety jeho umě-
leckých aktivit. V minulosti se napří-
klad věnoval designu oděvů, šperků 
i nábytku nebo pořádal happeningy, 
kterými v 60. letech k Praze přitáhl 
pozornost uměleckého světa.     (sk)

Naruby bude nalíc

V oslavách 400 let od vykoupe-
ní Chomutova z poddanství bude 
město pokračovat až do konce roku. 
V úterý 22. listopadu se v zasedací 
místnosti MěÚ ve Zborovské ulici 
uskuteční konference Comotovia 
2005, na níž přední čeští, ale i zahra-
niční odborníci budou přednášet na 
téma výročí a dějinných souvislostí. 
„Tyto odborné referáty pak budou 
shrnuty ve sborníku, který vyjde do 
dvou měsíců od konference,“ uvedla 
Dagmar Mikovcová, vedoucí Odboru 
školství a kultury MěÚ Chomutov.

V pondělí 19. prosince pak v Měst-
ském divadle v Chomutově proběhne 
společenský večer k ukončení oslav 
400. výročí. Na pozvání města se ho 
zúčastní hosté, kteří nějakým způso-
bem přispěli ke zdárnému průběhu 

Oslavy pokračují do konce roku
oslav. V jejich duchu budou probíhat 
i periodicky se opakující akce vztahu-
jící se ke svátkům na konci roku, tedy 
rozsvícení vánoční výzdoby ve městě, 
zdobení stromků před věží dětmi 
z mateřských škol, vánoční trhy na 
náměstí a doprovodné kulturní akce 
a také oslava Silvestra na náměstí.  (sk) 

Významnému jubileu města – 
čtyřstému výročí vykoupení z pod-
danství – se od ledna na svých se-
tkáních věnovali i členové místní 
pobočky Sjednocené organizace ne-
vidomých a slabozrakých (SONS). Po 
řadě přednášek a návštěvách výstav 
v muzeu a kostele sv. Kateřiny pak 
celý cyklus zakončili soutěžním od-
polednem v literární kavárně Stře-
diska knihovnických a kulturních 
služeb, kde si načerpané vědomosti 
ověřili. Bývalá pracovnice SKKS Olga 
Hanzlíková si pro ně připravila ně-
kolik disciplín, při kterých zrakově 
postiženým soutěžícím pomáhali 
místní literáti Zdeňka Veverková, Ji-
řina Rothmeierová a Zdeněk Kučera. 
Výsledky nebyly příliš podstatné, 
hlavní bylo, že se všichni přítomní 
dobře pobavili. A to včetně literátů, 
kteří se se ctí zhostili úkolu vymys-
let básničku na několik zadaných 
slov, i včetně starostky Ivany Řápko-
vé, jež na druhou polovinu setkání 
zavítala. Ocenila znalosti soutěží-
cích, vítězům předala ceny, které 
věnovalo město, a při tom mimo jiné 
řekla: „Vážím si toho, jak se zabýváte 
Chomutovem, protože čím víc o něm 
víte, tím ho budete mít radši.“ Také 
zrakově postižení měli pro nejvyšší 

Nevidomí a slabozrací poznávali Chomutov

představitelku města několik dárků, 
například Pavla Sykáčková jí věno-
vala originál své básničky oslavující 
Chomutov.                                           (sk)

Až do konce roku bude sál Jiřího 
Popela z Lobkovic v areálu Oblastní-
ho muzea na Palackého ulici zdobit 
jemná krása paličkovaných kra-
jek. Výstava představuje produkci 
a historii krušnohorského krajkář-
ství, které náleží k západoevrop-
skému stylu, dost odlišnému od 
východoevropského, k němuž patří 
ostatní krajkářské oblasti republiky.  

Expozici sestavilo Krajské mu-
zeum v Karlových Varech nejen 
z vlastního sbírkového fondu, ale 
i ze sbírek Uměleckoprůmyslo-
vého muzea v Praze, muzeí v Aši 
a Chomutově i ze soukromých 
sbírek. Kurátorka výstavy Lenka 
Zubačová z karlovarského muzea 
na vernisáži prozradila: „Je to prv-
ní pokus o ucelenou sbírku krajky 
ze severozápadního Krušnohoří. 
Expozici jsme vytvořili už loni 
pro Světový krajkářský kongres 
v Praze a letos jsme ji přihlásili do 
prestižní národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis.“

Návštěvníci výstavy zhlédnou 
paličkované krajky jako prostírá-
ní, krajkové rukavičky, vějíře nebo 
součásti církevních oděvů. Expo-
zici doplňuje originální historický 
porcelán a nábytek, což společně 
evokuje období 18. až 19. století. 

Výstava, původně tvořená pro krajkářský kongres, se pro velký ohlas stala putovní

Jemná krása paličkovaných krajek v muzeu

Některé krajkářské exponáty jsou 
původní, jiné repliky podle zacho-
vaných předloh. Pro velký ohlas se 
výstava stala putovní. Na rozdíl od 
Prahy, Karlových Varů, Aše, Nejd-
ku a Mariánských Lázní se ovšem 
Chomutov může pochlubit jedním 
divácky velmi atraktivním exponá-
tem – replikou krajkami zdobených 
šatů z roku 1867. „Děvčata z Kar-
lových Varů udělala pro výstavu 

spoustu krajek. My jsme se nechtěli 
nechat zahanbit, a tak jsme ušili 
a vyzdobili historické šaty podle 
starého módního časopisu,“ po-
chlubila se kurátorka sbírek Oblast-
ního muzea Slávka Brůnová, která 
současně v Chomutově vede krou-
žek šité krajky. Výstava potrvá do 
30. prosince a přístupná je od úterý 
do pátku mezi 9. a 17., v sobotu pak 
mezi 9. a 14. hodinou.                  (sk) 

Slávka Brůnová (vlevo) představuje návštěvníkům vernisáže repliku krajka-
mi zdobených šatů.                                                                                           (foto: sk)  

Festivalový orchestr Petra Macka 
zahájil výjimečnou sezonu, v níž slaví 
patnáct let své existence. Současně 
rovných deset let přináší posluchačům 
v Chomutově kvalitní klasickou hud-
bu. Kontrabasista, šéf orchestru i jeho 
koncertní umělecké agentury MMMM 
Petr Macek přiblížil plány pro letošní 
Chomutovské hudební večery. Jak 
zdůraznil, nic z níže uvedeného by se 
nemohlo konat bez spřízněných duší, 
mezi něž počítá i Město Chomutov.

Jak by letošní sezona měla vy-Jak by letošní sezona měla vy-
padat?padat?

„Bude opět bohatá, s řadou premiér. 
To se týká nejen skladeb v našem pro-
vedení, ale i interpretů, z nichž někteří 
ještě v Chomutově nevystupovali a jiní 
třeba s úplně jiným repertoárem.“

Připravujete koncerty podle něja-Připravujete koncerty podle něja-
ké filosofie?ké filosofie?

„Každému večeru se snažím vtisk-
nout určitou myšlenku. Třeba zaha-
jovacím koncertem, který proběhl 
už v říjnu, jsem zkonfrontoval dva 
rozdílné světy, barokní hudbu a šan-
son. Nebo ten následující, Romantický 
večer s virtuosem Ivanem Ženatým, 
bude mimo jiné poctou dlouhole-
tému umění pětasedmdesátiletého 
Františka Vajnara, kterého jsem pro 
tuto příležitost pověřil řízením mého 
orchestru. V první části zazní sklad-
by Zdeňka Fibicha, a to při příležitosti 
výročí jeho narození i úmrtí. Ve druhé 

pak vystoupí houslový virtuos Ivan 
Ženatý.“

Označil byste něco ze začínající Označil byste něco ze začínající 
sezony za lahůdku?sezony za lahůdku?

„Každý koncert obsahuje nějakou tu 
zvláštní lahůdku. Tou může být třeba 
tradiční Rybova Česká mše vánoční, 
která zazní v předvánočním koncertě 
18. prosince. Někteří posluchači ne-
chodí pravidelně na koncerty, ale ´Ry-
bovkú  si nenechají ujít. Nebo skladby 
W. A. Mozarta, od jehož narození 
v příštím roce uplyne 250 let. Věnovat 
mu budeme Novoroční koncert 17. led-
na a jeho evergreeny z oper 16. května 
ukončí celou sezonu v Chomutově.“

Kdo z interpretů, kteří se v Cho-Kdo z interpretů, kteří se v Cho-
mutově představí, je podle vás nej-mutově představí, je podle vás nej-
větší hvězdou?větší hvězdou?

„Určitě Ivan Moravec, světová legen-
da českého virtuózního klavírního 
umění. Letos oslavil 75 let a stále 
realizuje sólová koncertní turné po 
Americe. Pořád ho tam chtějí. To se 
tedy hluboko klaním.“

Na koncerty klasické hudby ještě Na koncerty klasické hudby ještě 
stále chodí převážně střední a starší stále chodí převážně střední a starší 
publikum. Je něco, na co byste chtěl publikum. Je něco, na co byste chtěl 
nalákat mladé posluchače?nalákat mladé posluchače?

„Neviděl bych to tak tragicky, 
v hledišti vídám i mladé tváře, i když, 
pravda, jich není většina. Ale tak jako 
je pestrý program, který dělám, je 
pestré i publikum. Nejen věkově, ale 
i profesně a sociálně.“                         (sk)

Chomutovské hudební večery
vstoupily do desáté sezony

DIVADLODIVADLO
• 3. 11. KANCELÁŘ. Hudební komedie.3. 11. KANCELÁŘ. Hudební komedie. Městské divadlo od 10.00 hodin.
• 4. 11. O ČERVENÉ KARKULCE. Pohádka pro MŠ a ZŠ. 4. 11. O ČERVENÉ KARKULCE. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS od 9.00 hodin.
• 10. 11. DIVOTVORNÝ MEČ. Pohádka pro MŠ, ZŠ i veřejnost. 10. 11. DIVOTVORNÝ MEČ. Pohádka pro MŠ, ZŠ i veřejnost. Měst. div. od 9.30 hodin..
• 14. 11. O RŮŽENCE. Pohádka pro MŠ a ZŠ. 14. 11. O RŮŽENCE. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Kulturní dům na Zahradní od 10.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 9. 11. TOUHA – KOMPONOVANÝ VEČER. 9. 11. TOUHA – KOMPONOVANÝ VEČER. Umělecký přednes Hana Maciuchová, tex-

tilní tvorba Slávka Brůnová. Velký sál SKKS od 18.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 11. 11. 10011. 11. 100 °C. °C. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin.
• 12. 11. ROCKOVÝ VEČER PŘÁTEL VÍTKOVA KVARTETA12. 11. ROCKOVÝ VEČER PŘÁTEL VÍTKOVA KVARTETA. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 15. 11. ROMANTICKÝ VEČER S HOUSLOVÝM VIRTUOSEM IVANEM ŽENATÝM. 15. 11. ROMANTICKÝ VEČER S HOUSLOVÝM VIRTUOSEM IVANEM ŽENATÝM. Dopro-

vází Festivalový orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• OBRAZY – VLADIMÍR ŠČEPKO. OBRAZY – VLADIMÍR ŠČEPKO. Galerie Lurago, vernisáž 7. 11. v 17.00 hodin, výsta-

va potrvá do 29. 11.
• SEVEROZÁPADNÍ ČECHY Z PTAČÍ PERSPEKTIVY. SEVEROZÁPADNÍ ČECHY Z PTAČÍ PERSPEKTIVY. Fotografie Petra Svobody a Ondře-

je Jungmanna ve výstavní síni knihovny SKKS od 8. 11. do 3. 12.
• NARUBY JE NALÍC – MILAN KNÍŽÁK. NARUBY JE NALÍC – MILAN KNÍŽÁK. Galerie Špejchar, vernisáž 15. 11. v 17.00 

hodin, výstava potrvá do 10. 12.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
   3.3.  –       4. 11. 4. 11.  NOČNÍ LET NOČNÍ LET – thriller USA.
               5. 11.5. 11.     KLÍČ KLÍČ – horor USA. 
 10.10.  –  11. 11. 11. 11.  ŠTĚSTÍ ŠTĚSTÍ – tragikomedie ČR/Německo.
             12. 11. 12. 11.  ŘÍŠE VLKŮ ŘÍŠE VLKŮ – krimithriller Francie.

Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
               2. 11. 2. 11.  DOBLBA DOBLBA – černá komedie ČR.
      3.3.  –       4. 11. 4. 11.  KLÍČ KLÍČ – horor USA.
    5.5.  –       6. 11. 6. 11.  NOČNÍ LET NOČNÍ LET – thriller USA.
    7.7.  –       8. 11. 8. 11.  ĆTYŘI BRATŘI ĆTYŘI BRATŘI –  Akční thriller USA. 
               9. 11. 9. 11.  NECHOĎ KLEPAT NA DVEŘE NECHOĎ KLEPAT NA DVEŘE – drama Německo/Francie.
             10. 11. 10. 11.  ART KINO: TŘI BARVY - MODRÁ ART KINO: TŘI BARVY - MODRÁ – komorní psychologické drama Francie. 

Od 19.30 hodin.
             11. 11. 11. 11.  NESVATBOVI NESVATBOVI – komedie USA.
 12.12.  –  13. 11. 13. 11.  ŠTĚSTÍ ŠTĚSTÍ – tragikomedie ČR/Německo.
 14.14.  –  15. 11. 15. 11.  ŘÍŠE VLKŮ ŘÍŠE VLKŮ – krimithriller Francie.
             16. 11. 16. 11.  TEMNÉ VODY TEMNÉ VODY – thriller USA.

Olga Hanzlíková (vpravo) prověřila nejen vědomosti přítomných, ale v doplň-
kové disciplíně nafukování balónků i jejich schopnosti. Vlevo místopředsed-
kyně chomutovského sdružení SONS Eva Bednářová.                            (foto: sk)
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Už popáté se v kuželně VTŽ Už popáté se v kuželně VTŽ 
Chomutov Chomutov ve Sportovním domě 
v Mánesově ulici bude od druhé 
poloviny listopadu odehrávat 
liga neregistrovaných v kužel-
kách. Případní noví zájemci se 
mohou hlásit u vedoucího soutě-
že Arnošta Fila, tel. 605 179 271.

Liga neregistrovaných je soutě-
ží dvojic hráčů libovolného pohla-
ví. Účastníci hrají o ceny ve třech 
výkonnostních ligách, nejprve v 
základní části, poté ve vyřazova-
cí. Loňským vítězem se v 1. lize 
stala dvojice Hanuš – Keil.      (sk) 

Město Chomutov patří k význam-
ným sponzorům nekomerčních, 
neziskových a přitom obecně 
prospěšných aktivit. Na tyto účely 
vydává miliony korun ročně (letos 
13 milionů). V tomto seriálu před-
stavujeme subjekty, jež město pod-
poruje, jejich činnost a záměry.

VEKIBOX ChomutovVEKIBOX Chomutov
VEKIBOX Chomutov byl založen 

teprve před rokem a půl, přesto už 
patří k nejlepším klubům v oblasti. 
Vzhledem k podmínkám, v jakých 
pracuje, je to až s podivem.

„Švihadla, rukavice a boxerský 
pytel, to je všechno, co máme 
k dispozici. Na dopravu k utkáním se 
skládáme ze svého, trenérovi můžu 
dávat jen symbolické příspěvky,“ 
tvrdí tajemník klubu Libor Kundrát. 
Klub nemá vlastní zázemí, trénuje 
v tělocvičně ZŠ na Zahradní. Turna-
je, které by měl pořádat v domácím 
prostředí, se tak místo v Chomutově 
konají v Ústí nad Labem.

Loňskou „zaváděcí“ sezonou pro-
šel klub v mládežnických kategori-
ích až nečekaně úspěšně. V oblastní 
lize, která je pro mládež nejvyšší 

možnou soutěží, obsadila přípravka 
druhé místo, kadeti čtvrté a junioři 
páté. Právě absolvování mistrovské 
sezony bylo jednou z podmínek 
možnosti čerpání příspěvku na 
činnost. VEKIBOX zažádal město 
o 135 000 Kč. „Dostali jsme třicet 
tisíc. Ale samozřejmě jsme rádi za 
každou korunu a moc za to děkuje-
me,“ uvedl Libor Kundrát. 

V nastoupené cestě chomutovští 
boxeři pokračují i v nové sezoně. 
Po třech mistrovských kolech jsou 
přípravka a kadeti na 2. místě z de-
seti účastníků, junioři se s Mostem 
dělí o třetí příčku mezi dvanácti 
účastníky. Dospělí se přihlásili do 
2. ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže, 
která probíhá turnajovým způso-
bem souběžně se soutěží mládeže. 
Výkonnost všech borců je spjata 
se jménem Vladimíra Šťastného. 
Neúnavný trenér stál na přelomu 
tisíciletí za úspěchy chomutovského 
boxu pod hlavičkou ASK VALZAP, 
nyní se při civilním zaměstnání 
věnuje se zápalem sobě vlastním 
výchově boxerů ve VEKIBOXu. A pro-
tože většina jeho svěřenců pochází 
ze sociálně slabého prostředí, často 

supluje i rodinu. „Jsem s nimi den-
ně a oni se na mě upínají. Jedenáct 
z nich jsou žáci zvláštní školy. Po-
těšující je, jak se mění. Kromě boxu 
se tu naučí disciplíně i slušnému 
chování.“ Z výše uvedených důvodů 
klub nevybírá od svých členů žádné 
příspěvky, což ve srovnání s ostatní-
mi kluby je naprostá rarita. „Zkusili 
jsme stanovit poplatek deset korun 
za trénink, ale ozvali se rodiče, že 
na to svým dětem dávat nebudou,“ 
konstatoval Libor Kundrát. Jak dále 
řekl, je přesvědčen, že sportování 
i tzv. problémových dětí je pro-
spěšné nejen pro ně samotné, ale 
i pro společnost, v níž žijí. Klub jim 
dává možnost sportovně se vyžít za 
dozoru zkušeného trenéra, což je 
také důležitý faktor prevence proti 
drogám a dětské kriminalitě. 

Přes neutěšené finanční podmín-
ky má klub jasné vize. Předně si 
chce vybudovat v Chomutově vlast-
ní tréninkové prostory a také by rád 
s vlastními odchovanci, z nichž už 
teď několik půjčuje na hostování 
například do Mostu, Ústí n. L. nebo 
Českých Budějovic, působil ve vyšší 
soutěži.                                              (sk) 

Seriál: Představujeme subjekty z oblasti kultury a sportu, kterým město finančně pomáhá

V amatérských podmínkách dosahuje VEKIBOX úspěchů

Junioři: Junioři: KLH Chomutov – PZ Kladno 
4:4 (2:2, 1:0, 1:2). Branky KLH: Chvá-
tal, Gellner, Šedivý, Luka.
Kadaň - KLH Chomutov 4:2 (1:0, 1:1, 
2:1). Branky KLH: Hauner, Voborník.
Dorostenci: Dorostenci: KLH Chomutov – Jablo-
nec n. N. 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). Branky 
KLH: Nguyen, Španěl.
9. třída: 9. třída: Hvězda Praha - KLH Chomu-
tov 2:5 (0:0, 1:1, 1:4). Branky KLH: M. 
Ašenbrener 3, Morava, Páv.
KLH Chomutov – Sparta Praha 3:7 
(1:3, 1:2, 1:2). Branky KLH: M. Žižka 
2, Morava.
8. třída: 8. třída: Hvězda Praha - KLH Cho-
mutov 7:5 (2:2, 0:2, 5:1). Branky KLH: 
Žižka 2, Štelcich 2, Gregor.
KLH Chomutov – Sparta Praha 0:10 
(0:4, 0:3, 0:3).
7. třída: 7. třída: KLH Chomutov – Hvězda 
Praha 4:8 (1:2, 2:5, 1:1). Branky KLH: 
Huňady, Lehnert, Chrpa, Hossner.
Sparta Praha - KLH Chomutov 34:0 
(12:0, 15:0, 7:0).
6. třída: 6. třída: KLH Chomutov – Hvězda 
Praha 6:7 (5:3, 1:1, 0:3). Branky KLH: 
Kämpf 2, Neuman 2, N. Hlava, Mlá-
dek. Sparta Praha - KLH Chomutov 

21:1 (12:0, 1:1, 8:0). Branka KLH: 
Neuman.
5. třída: 5. třída: KLH Chomutov – Sokolov 
0:20 (0:7, 0:4, 0:9). 
Most – KLH Chomutov 14:0 (7:0, 
5:0, 2:0).
4. třída: 4. třída: KLH Chomutov – Sokolov 
1:10 (0:2, 0:3, 1:5). Branka KLH: 
Richtr. 

Výsledky mladých hokejistů KLH

Hokejový klub v Chomutově slaví 
letos šedesát let od založení. Fa-
nouškům toto jubileum připomíná 
atraktivním způsobem – replikami 
historických dresů. „Dohodli jsme se 
na tom už loni s ústeckým klubem, 
který zrovna také slaví šedesátku,“ 
prozradil marketingový manažer KLH 
Chomutov David Dinda. „My jsme 
si vybrali verzi z ročníku 1955/56, 
v níž tehdejší Baník ligovým stříbrem 
dosáhl největšího úspěchu v historii 
chomutovského hokeje. Potíž byla 
v tom, že původní dres jsme nesehna-
li, takže jsme měli k dispozici jen čer-
nobílé fotky. Až od pamětníků jsme 
se dozvěděli, že dresy byly černo-ze-
lené. Snažili jsme se o co nejvěrnější 
podobu, takže jsme je nechali vyrobit 
bez reklam a s čísly jedna až dvacet 
pět, s nimiž se tehdy povinně hráva-
lo. Jen místo jakéhosi znaku na prsou 
jsme dali znak města.“ Hokejisté KLH 
Chomutov sehráli v historických dre-
sech obě dosavadní utkání s Ústecký-
mi lvy, to druhé po uzávěrce. Náklady 
na tuto „libůstku“ by se klubu měly 
bohatě vrátit, protože celou sadu 
hodlá prostřednictvím internetové 
aukce prodat fanouškům. „Teď na klu-
bovém webu vyhlásíme anketu, jestli 
si fanoušci přejí dát dresy do dražby 

hned nebo až po sezoně, po sehrání 
dalších zápasů,“ uvedl David Dinda. 
Na pondělní zápas s Ústím domácí 
klub připravil ještě jedno prvotřídní 
překvapení. Do Chomutova měl při-

vézt nejlepšího střelce své historie, 
legendárního Miroslava Klůce. Pokud 
vše proběhlo podle plánu, budeme se 
tomuto tématu věnovat v dalším čísle 
Chomutovských novin.                     (sk)

Zápas v Ústí n. L. odehrál v historickém dresu i Kamil Koláček (v popředí).  
                                                                                                             (foto: archiv klubu)

Dresy připomínají jubileum i druhé místo v lize

V Plzni se plaval 9. ročník Plzeň-
ských sprintů – Lekov cup, při nichž 
na tratích 50 metrů od každého stylu 
a 100 metrů polohový závod padly 
i dva české dorostenecké rekordy. Zá-
vodů se zúčastnilo zhruba pět stovek 
závodníků z Litvy, Lotyšska, SRN, 
Slovenska a České republiky. Ani 
mezi takovou konkurencí se plavci 
TJ Slávie Chomutov neztratili.

Nejlépe dopadla Simona Baumrto-
vá (r. 91), která v ročníkové kategorii 
91 - 92 zvítězila na 50 m znak, 50 m 

volný způsob a 100 m polohový zá-
vod a druhá byla na 50 m motýl. Na 
trati 50 m volný způsob vybojoval 
Alexandr Lajtner (r. 92) v ročníkové 
kategorii 91 - 92 třetí pozici. Petr 
Neumann (r. 88) vytvořil v disciplí-
ně 50 m prsa nový chomutovský 
rekord, což ho v ročníkové kategorii 
88 a starší vyneslo na 6. místo. Limi-
ty na MČR dorostu a MČR dospělých 
splnili J. Veverka (r. 85), O. Záruba 
(r. 86), P. Neumann (r. 88), M. Gärtne-
rová (r. 88).                                   (neml)

Baumrtová zářila na Plzeňských sprintech

Softbalisté Sportclubu 80 Cho-
mutov si na krk pověsili další zlaté 
medaile a opět zvedli nad hlavu 
pohár pro nejlepší české mužstvo. 
Mistrovský titul získali popáté 
v řadě, celkem už sedmkrát. Hvěz-
da Bobrů, nadhazovač Lubomír Vr-
benský přesto přiznal: „Moc jsem 
na nás nesázel.“ Hrající trenér Jan 
Přibyl přizvukoval: „Před každou 
sezonou si říkáme, že to takhle 
nemůže pokračovat donekonečna. 
Ale ono to kupodivu stále jde.“

Už základní částí ligy prošli 
chomutovští softbalisté jako nůž 
máslem, z dvaatřiceti zápasů 
prohráli jen dva. Díky prvnímu 
místu byli nasazeni rovnou do 
semifinále, kde jim už počtvrté 
za sebou bylo soupeřem Spectrum 
Praha. „Holt na nás mají smůlu,“ 
pokrčil rameny Lubomír Vrbenský. 
Chomutov porazil pražský tým 
3:0 na zápasy po výsledcích 
3:1, 4:1 a 1:0 a postoupil do finále, 
v němž ho čekal reprezentanty na-
bitý Sokol Krč Altron. Bobři začali 
doma, kde zvítězili 5:3, následně 
v Praze prohráli 1:2. „To byl nejhez-
čí zápas série, naprosto vyrovna-
ný. Hodně se pálilo, hráči na obou 
stranách předváděli neskutečné 
zákroky,“ uvedl Jan Přibyl. Série 
hraná na tři vítězství pak dostala 
nečekaný spád. Chomutov totiž 
třetí zápas doma vyhrál 9:0 a sou-
peře rozdrtil i ve čtvrtém utkání 
na jeho hřišti, tentokrát 8:1. Přímo 
v Praze tak hráči Sportclubu 80 
Chomutov převzali od svazových 
funkcionářů pohár a medaile.          

„V lize jsme prohráli jen tři zápa-
sy za celou sezonu, to není špatné,“ 

liboval si Jan Přibyl. „Zní to blbě, 
ale fakt jsme nejlepší. Pryč s faleš-
nou skromností,“ se smíchem do-
dal Bohuslav „Čabán“ Roll. I další 
letošní počiny mužstva mu dávají 
za pravdu. Chomutov s přehledem 
potřetí vyhrál Pohár mistrů evrop-
ských zemí a pět jeho hráčů při-
spělo české reprezentaci značnou 
měrou k zisku titulu mistra Evropy 

Sportclub 80 Chomutov prohrál v lize jen třikrát, soupeře drtil i v play off 

Už ke 4. utkání do Prahy Bobři přijeli „drze“ ve společenském oděvu pro me-
daile. Zápas jim dal za pravdu, vyhráli 8:1. Na snímku zleva Jaroslav Maron, 
Jan Vlček, Tomáš Králík, Roman Matuška, Jaroslav Lhoták, Jan Přibyl, Petr 
Pěnička, Marek Polák, Bohuslav Roll, Lubomír Vrbenský, Jakub Vrba, Václav 
Svoboda, Jan Králíček, Jiří Nezbeda, Jaroslav Mikulec. Na snímku chybí Ros-
tislav Taud a Ivo Kruťa.                                                                (foto: archiv klubu)

Sezona softbalistů: absolutní spokojenost

i k dobrému výsledku v USA na 
nejprestižnějším klubovém turnaji 
světa. „Letos absolutní spokoje-
nost,“ lakonicky uzavřel Lubomír 
Vrbenský.                                       (sk)

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
 4. 11.  házená 2. liga mužů: házená 2. liga mužů: HK Chomutov – Zruč nad Sázavou              19.00
 5. 11.  volejbal 2. liga mužů: volejbal 2. liga mužů: TJ VEROS Chomutov – Čelákovice 10.00 a 14.00
 12. 11.  basketbal 1. liga žen: basketbal 1. liga žen: Basket Slovanka Chomutov – BK Loko Trutnov 19.00
 19. 11. mládežnický zápas: mládežnický zápas: Velká cena Chomutova                                  od 9.00 
 20. 11. házená 2. liga mužů: házená 2. liga mužů: HK Chomutov – Louny                                     18.00
 26. 11.  volejbal 2. liga mužů: volejbal 2. liga mužů: TJ VEROS Chomutov – Praga Praha 9.00 a 13.00
 26. 10.  basketbal 1. liga žen: basketbal 1. liga žen: Basket Slovanka Chomutov – Karlovy Vary 16.00
 26. 10.  basketbal 2. liga mužů: basketbal 2. liga mužů: BK ASK Chomutov – Jindřichův Hradec 18.00
 27. 11.  basketbal 2. liga mužů:basketbal 2. liga mužů: BK ASK Chomutov – České Budějovice   10.30

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
 5. 11.  hokej 1. liga: hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Havířov Panthers                           17.30 
 9. 11. hokej 1. liga: hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Kometa Brno                               17.30
 16. 11. hokej 1. liga: hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Prostějov                                      17.30
 23. 11. hokej 1. liga: hokej 1. liga: KLH Chomutov – BK Mladá Boleslav                            17.30
 30. 11. hokej 1. liga: hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Sareza Ostrava                           17.30

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
 5. 11.  fotbal ČFL: fotbal ČFL: FC Chomutov – FK Střížkov Praha 9                               10.15
 19. 11.  fotbal ČFL: fotbal ČFL: FC Chomutov – FC Slovan Liberec B                                10.15

Kam v listopadu za sportemSpráva spor tov ních
zařízení Cho mu tov, s. r. o.


