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KONCERTY
• 4. 9. BIG BAND. Atrium SKKS v 17 hodin.
• 5. 9. COUNTRY 5. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 6. 9. MARACAS. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
ŠPORCL Houslového virtuoza doprovází Severočeská filharmonie
• 11. 9. PAVEL ŠPORCL.
Teplice. Městské divadlo od 19 hodin.
• 11. 9. BIG BAND. Atrium SKKS v 17 hodin.
WYDLE Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 12. 9. WYDLE.
ALBUM Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 13. 9. ALBUM.
ZÁBAVNÉ POŘADY
NETANČÍM Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a Lokomotiva.
• 9. 9. S POLITIKY NETANČÍM.
Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.
VÝSTAVY
• BRONZOVÝ VĚK V PODKRUŠNOHOŘÍ - výstava v muzeu na staré radnici, do 28. 9.
• NA HÁJOVNĚ U LESA - z tvorby krušnohorských řezbářů Jana a Ireny Kudrnových,
muzeum na staré radnici, do 9. 9.
• VIS A SIV - společná výstava českých a německých výtvarníků v kostele sv. Ignáce
potrvá do 5. 9.
• ...KDE SE MI ZASTAVIL ČAS - Antarktida ve fotografii Dagmar Havlové - Ilkovičové, výstava v kostele sv. Ignáce potrvá do 30. 9.
• VARIACE GENU - obrazy německé výtvarnice Barbary Lörz v galerii Lurago, výstava potrvá do 10. 9.
Keramika. Galerie Špejchar - sklep do 30. 9.
• DANA A MIROSLAV DOLEŽELOVI. Keramika
ART Výstava děl Milana Pecáka, Vojtěcha Návrata
• 15 LET VÝTVARNÉ SKUPINY PRO ART.
a Martina Zhoufa. Vernisáž v galerii Špejchar 3. 9. v 17.00 hod., výstava potrvá
do 30. 9.
• KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. Výstavní síň knihovny (1. patro) do 7. 10.
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
• 2. 9. HUDEBNÍ A TANEČNÍ ODPOLEDNE S PANEM JIŘÍM POLÍVKOU.
• 9. 9. GRILOVÁNÍ S HARMONIKOU PANA PROKOPA.
• 23. 9. PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ - VENTILKY.
• 30. 9. JAK JSEM VIDĚL AMERIKU - povídání o cestě po Americe doprovázené skvělými fotografiemi.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
3 - 4. 9.
DEVĚT KRÁLOVEN - thriller Argentina.
5. 9.
ADAPTACE - komedie USA.
6. - 7. 9.
TELEFONNÍ BUDKA - thriller USA.
8. - 9. 9.
ŠTVANEC - thriller USA.
10. 9.
ZKURVENÁ EXISTENCE - drama Velká Británie.
11. - 14. 9.
PRAVÁ BLONDÝNKA - komedie USA.
15. - 17. 9.
MATRIX RELOADED - sci-fi USA.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
3. - 5. 9.
KRÁSNÁ POKOJSKÁ - romantická komedie USA.
6. - 7. 9.
ADAPTACE - komedie USA.
8. - 9. 9.
TELEFONNÍ BUDKA - thriller USA.
10. 9.
ŠTVANEC - thriller USA.
11. 9.
CHICAGO - muzikál USA.
12. - 14. 9.
IDENTITA - thriller USA.
15. - 17. 9.
CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PLYN - akční USA.

Umělecká řemesla se v Chomutově vymřít nechystají
Ve výstavní síni knihovny ve
Středisku knihovnických a kulturních služeb byla v úterý zahájena
výstava výrobků vzniklých starými
řemeslnými technikami. Má za úkol
přiblížit veřejnosti krásu produktů
dnes už málokdy viděných druhů
užitého umění, vzbudit u návštěvníků zájem a některé motivovat
k přihlášení do Klubu starých uměleckých řemesel.
Ten od října otevírá už třetí ročník, a to v kurzech výtvarná textilní
dílna, krajka frivolitková, ruční papír
- pasparta, malba na hedvábí pro začátečníky a pro pokročilé, šitá krajka
evropská a drátování. Udržování starých uměleckých řemesel při životě
má podle pracovnice vzdělávacího
oddělení SKKS Stanislavy Husákové smysl: „Jedná se o krásné věci,
ušlechtilou práci i zábavu, i když
časově náročnou.“ Podle jejích dalších slov se do žádanějších kurzů
každoročně hlásí deset až patnáct
zájemců, v drtivé většině žen. To je
současně optimální počet k tomu,
aby kurz mohl bezproblémově fungovat. Polovina dosavadních „žákyň“
jsou kantorky, která nabyté zkušenosti využijí ve své profesi, ostatní
se učí jen pro svou potěchu.
Kdo by si myslel, že vyučovat tato
umění našich předků budou stařenky nad hrobem, byl by překvapen.
Přednášejícími jsou ženy a dámy
od třiceti let výš, vesměs držitelky
oprávnění od Vzdělávacího spolku
uměleckých řemesel v Praze. Tři
z kurzů už třetím rokem vede pracovnice Oblastního muzea v Chomutově Slávka Brůnová. Přestože její výrobky jsou jedním slovem dokonalé,
co se jejich užívání v běžném životě
týče, platí prý v jejím případě rčení
o kovářově kobyle. „Vím, že moje žákyně různé krajky, dečky a obrázky
používají. Jedna nosí krajku na taš-

Víc než jedenáct kilometrů uplavaných proti rakovině
Především upozornit na prevenci
rakoviny prsu měla akce Plaveme
prsa, kterou v Městských lázních
v Chomutově uspořádalo onkologické občanské sdružení Kapka
97. Přestože cílem bylo štafetovým
způsobem uplavat 3 150 metrů, 81
zaregistrovaných plavců, žen, ale
i dětí a mužů, překonalo tuto hranici přesně o osm kilometrů.
Onkologické
pacientky
tím
podpořili nejen morálně, ale i finančně - hlavní sponzor projektu
totiž Kapce 97 vyplatí za každého
z nich dvacet korun. Do štafety se
zapojil i Jan Kupka ze Zlaté Olešnice na Jablonecku, který se tak

stal pravděpodobně nejvzdálenějším účastníkem: „Jsem zde na
dovolené na Kamencovém jezeře,
plavky s sebou mám, takže když
jsem se o akci dozvěděl, řekl
jsem si, že příjemným způsobem
podpořím dobrou věc.“ Spokojená
byla i koordinátorka chomutovského sdružení Soňa Novotná:
„Akce se velmi povedla. Už v první půlhodině jsme překonali vytyčenou vzdálenost a nakonec se
plavání protáhlo na dvě hodiny,
protože nám bylo líto odmítnout
další zájemce. Přitom později plavali ve dvou drahách současně už
čtyři plavci.“

Atrium se změnilo v Kaňkolend
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Mezi aktivními účastníky bylo
i zhruba dvacet onkologických
pacientek, tedy asi pětina členek
sdružení Kapka 97. „Chtěli jsme
také dokázat, že boj s nemocí se
nemá vzdávat. Šance na návrat
do normálního života nebo alespoň do stavu blízkého tomu před
nemocí ženy postižené rakovinou
prsu mají,“ uvedla Soňa Novotná.
Štafeta plaveme prsa se pod záštitou Aliance českých organizací
a žen s rakovinou prsu letos koná
zatím na osmi místech ČR.
(sk)
Nadační fond Kostel sv. Václava a Obecní úřad ve Výsluní
zvou 28. září v 10 hodin na
Svatováclavskou pouť do Výsluní. Program zahájí slavnostní
fanfáry krušnohorských trubačských sborů, dále vystoupí
jezdecká historická společnost
Magnetis, šermířská společnost
Altrium, orientální tanečnice,
irská kapela Visce Beatha a jiní.
K občerstvení se budou podávat
pouťové koláče, cukrová vata,
pečené sele a další dobroty. (r)

Slávka Brůnová ukazuje čtverečky líčkové krajky, které vyrobily absolventky kurzu a které budou příští rok v červenci vystavovat na mezinárodním
krajkářském festivalu v Praze.
ce, jiné si vyrobily ozdobné límečky
nebo textilní ozdoby na šaty,“ uvedla
Slávka Brůnová. Výrobky absolventek
kurzu považuje za výborně zvládnuté, přesto dodává: „Je potřeba se učit
alespoň dva školní roky, současně
člověk musí mít k té činnosti vztah a
alespoň trochu talent od Pánaboha.“

Výstava potrvá až do 7. října
a jsou na ní k vidění téměř výhradně práce absolventů kurzů. Doplní ji
ukázky řemeslné práce, a to 22. 9.
malba na hedvábí, 24. 9. šitá krajka
evropská a frivolitková a 25. 9. ruční papír a pasparta, vždy od 10 a 16
hodin.
(text a foto: sk)

Po roce a dni se návštěvníkům opět zdarma otevřou brány a dveře
kulturních památek v Chomutově. Mohou za to Dny evropského dědictví,
které letos připadají na víkend 13. a 14. září. Po oba dny v době od 9 do
17 hodin budou přístupné v jezuitském areálu expozice oblastního muzea, hvězdářská věž, kostel sv. Ignáce, galerie Špejchar, v budově staré
radnice také expozice oblastního muzea, klenotnice (Tobiášova legenda),
interiér kanceláře starosty, kostel sv. Kateřiny, dále městská věž a kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Doporučit lze zejména klenotnici, interiér kanceláře starosty a hvězdářskou věž, tedy památky, které jsou v průběhu
roku nepřístupné. Prohlídky hvězdářské věže se uskuteční v době od 10
do 16 hodin, každou hodinu s průvodcem.
(sk)

Rada i zastupitelstvo města daly
zelenou další formě vzdělávání
Další možnost zvýšení kvalifikace
by v Chomutově měli mít absolventi středních škol od školního roku
2004/05. Vyšší odbornou školu Jiřího
Popela z Lobkovic se totiž jako svoji
součást chystá otevřít Chomutovské
soukromé gymnázium.
K tříletému dennímu studiu by
měly být otevřeny humanitně - sociální obory management a služby
v kultuře, regionální cestovní ruch
a firemní management. Posledně
jmenovaný obor bude vypsán také
jako tříapůlleté dálkové studium. V
každém oboru by ke studiu mělo
být přijato zhruba dvacet studentů,
konečný plánovaný počet je tedy
přibližně 240 studentů. Předtím, než
gymnázium předloží svou žádost
Krajskému úřadu Ústeckého kraje a
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, požádalo o vyjádření
podpory Radu a Zastupitelstvo města
Chomutov. Oba orgány gymnáziu

vyšly vstříc, současně se zavázaly, že
mu pronajmou ve Školní ulici sousedící budovu.
Existence další vyšší odborné školy
v Chomutově by mohla přispívat ke
snižování nezaměstnanosti absolventů středních škol v regionu a také
k zatraktivnění Chomutovska pro
budoucí investory.
(sk)
Patnáct let existence oslaví výtvarná skupina Pro Art výstavou
v reprezentativních prostorách
galerie Špejchar. Její členové Milan Pecák, Vojtěch Návrat a Martin
Zhouf, profesionálové ve svých
oborech, pocházejí z Chomutova,
ale posledně jmenovaný zde již
několik let netvoří. Vernisáž se
uskuteční ve středu 3. září od 17
hodin, výstava potrvá do posledního záříjového dne.
(sk)

Nevidomí si radnici prohlédli prostřednictvím psů

Do zábavního parku Kaňkolend pozvala na konci prázdnin děti Správa
kulturních zařízení Chomutov. V atriu SKKS se návštěvníkům věnoval šoumen Zdeněk „Skvrna“ Kaňka a po celou hodinu a půl bavil nejen děti, ale
i jejich dospělácký doprovod. Vystačil si s málem - hudební aparaturou,
koloběžkami a drobnými sladkostmi. Ty si ovšem musely děti vysloužit
účastí v soutěžích v tancování, zpívání, jízdě na koloběžce, na programu
byly ale třeba i kouzelnické triky, „pididiskotéka“ a divadlo. „Je to nekomponovaný pořad. Děti jsou totiž úžasné tím, že se u nich musí improvizovat a na rozdíl od dospělých se neumějí přetvařovat,“ zdůraznil Zdeněk
Kaňka. „Když se jim to líbí, tak se zapojí.“ Své poslání novoborský bavič
v mnoha momentech i překročil, když se mu podařilo do hry vtáhnout
i některého z rodičů. Přestože dětí nepřišlo mnoho, jejich skladba byla velmi pestrá. Byli mezi nimi dětští svatebčané, parta malých Romů i přespolní
děti z kempu Kamencového jezera. „Chtěli jsme, aby se děti kultivovaně
bavily i o prázdninách. Atrium jsme vybrali proto, že je to snad nejhezčí
část města a že se výborně hodí k takovýmto programům,“ uvedla Marie
Hipská z pořádající Správy kulturních zařízení.
(text a foto: sk)

V prostorách historické radnice přijal místostarosta Jan Řehák nezvyklou návštěvu - skupinu nevidomých
a slabozrakých a jejich vodicí psů.
Během dvacetiminutového setkání
se zrakově postižení, kteří se na
Druhém mlýně ve dvou turnusech
účastnili celostátního soustředění
vodicích psů, svěřili se svými zážitky a pocity. S Janem Řehákem
také probírali, co jim v Chomutově
vyhovuje a co by se ještě dalo vylepšit. „Ptal jsem se, jak se osvědčují
prvky pro nevidomé v nově zrekonstruovaných ulicích ve středu města
a oni vyjádřili spokojenost. Naopak
by přivítali, kdyby nějaký hlasový
systém fungoval v městské hromadné dopravě,“ uvedl Jan Řehák. Hlavní
organizátorka soustředění a předsedkyně Klubu držitelů vodicích psů
Ilona Vobrová poznamenala: „Součástí
výcviku psů jsou i výjezdy do města
a v rámci jednoho z nich jsme využili pozvání místostarosty. Shodli jsme
se, že takto početnou psí návštěvu
radniční zdi ještě nezažily.“
(text: sk, foto: vla)

SPORT
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Zdravotnický triatlon v šestém ročníku poprvé také jako závod Českého poháru

Týrali svá těla ve jménu zdraví
Doporučuje-li lékař pacientovi
zdravý životní styl, měl by mu jít
příkladem. To je nepsané motto
účastníků M. D. triatlonu, celorepublikového přeboru jednotlivců
lékařů, farmaceutů a zdravotníků,
který letos už pošesté proběhl
na Kamencovém jezeře a v jeho
okolí. Závod byl tradičně vypsán
i pro kategorii Open, navíc letos
poprvé byl součástí Českého poháru, proto se mezi 114 startujícími objevila i řada registrovaných
závodníků.
Za poměrně příznivého počasí
museli muži postupně uplavat 1,5
km, na kole ujet 40 km a uběhnout 10 km, ženy absolvovaly
trasy poloviční. Pouze tři účastníci vzdali, bohužel mezi nimi
byl po pádu z kola i Jan Plzák,
trojnásobný vítěz z předchozích
ročníků. Do cíle jako první dorazil v čase 1:54:41 Petr Bureš, mezi
ženami pak Eva Kolomazníková
v čase 1:11:34, oba závodící v kategorii Open. Mezi doktory hájil
barvy Chomutova pouze dětský
kardiolog MUDr. Tomáš Baumrt,
zato výborně. Doběhl sedmý,
v absolutním pořadí mu patřila 22.
příčka. Po plavecké a cyklistické
části dokonce doktorské kategorie
vedl. „Plavání nebyl problém, ale
nechytil jsem skupinu nejlepších
závodníků, a tak jsem kolo absolvoval prakticky sám. Kdybych jel
v háku, mohl jsem ušetřit nějaké
síly. Běh je moje slabina, takže
jsem byl smířen s tím, že mě
pár závodníků předstihne,“ sdělil
dojmy z tratě Tomáš Baumrt. „S
umístěním a časem jsem vcelku
spokojen, ale kdybych vyplaval
o něco dřív, mohlo to být lepší,“
dodal účastník všech šesti ročníků M. D. triatlonu.
Pořadí a výkony nejlepších - doktorské kategorie muži
muži: 1. Tomáš
Langhammer 2:09:39, 2. MUDr. Petr
Šváb 2:11:38, 3. MUDr. Tomáš Charvát 2:12:53, 4. MUDr. Petr Novák
2:13:42, 5. Mgr. Jindřich Procházka
2:14:39; doktorské kategorie ženy:
1. Ivana Mrázová 1:16:45, 2. MUDr.
Darina Krausová 1:18:21, 3. MUDr.

Kam v září za sportem

MĚSTSKÉ LÁZNĚ (INFORMACE NA TEL. 474/651 155, 474/651 728)
BAZÉN do
Po 9,00 St 9,00 Pá 9,00 -

7. 9. 2003 (celodenní provoz)
21,00
Út
6,00 - 8,00 9,00 - 21,00
21,00
Čt
9,00 - 21,00
21,00
So + ne +svátky 9,00 - 19,00

SAUNA
PO 11,00
ST 11,00
PÁ 11,00
NE 10,00

-

21,00
18,00
21,00
19,00

společná
ÚT
společná
ČT
muži
SO
rodiče s dětmi

11,00 - 21,00 společná
11,00 - 21,00 ženy
10,00 - 19,00 společná

KONDIČNÍ LÁZNĚ
PO 10,00 - 18,00 muži,
18,00 ÚT 10,00 - 18,00 ženy,
18,00 ST 10,00 - 21,00 společné
ČT 10,00 - 18.00 muži,
18,00 PÁ 10,00 - 18,00 ženy,
18,00 SO 9,00 - 19,00 hodin společné
NE 9,00 - 19,00 hodin rodiče s dětmi
REHABILITACE A
Pondělí - pátek
Sobota
neděle + svátky

21,00 hodin společné
21,00 hodin společné

SOLÁRIUM
8,00 - 20,00 hodin
9,00 - 17,00 hodin
zavřeno

Pravidelná veřejná bruslení
čtvrtek 17,00 - 18,00

V silné konkurenci vybojovali oba
veteráni ASK VALZAP medaili

Po uplavání jednoho a půl kilometru se závodníci vrhli ke kolům a vydali se na čtyřicet kilometrů dlouhou trasu cyklistické
části závodu.

Mistrovství světa veteránů v zápase řeckořímském se v Oděse na
Ukrajině zúčastnili i dva závodníci
z klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov, Oldřich Dvořák a Radek
Hemelík. Na šampionát se sjely
tři stovky závodníků z 22 států.
V této silné konkurenci chomutovští borci uspěli a domů si přivezli
cenné kovy.
Stříbrnou medaili vyzápasil Oldřich Dvořák ve váze do 97 kg a po
zisku dvou zlatých ze Světových her
v Barceloně opět přesvědčil, že si dokáže udržet skvělou sportovní formu
i ve svých 50 letech. Radek Hemelík,
startující ve váze do 58 kg, obsadil

Martina Maňasová 1:20:05, 4. Mgr.
Marie Šobáňová 1:25:41, 5. Dana
Prusíková 1:28:03; kategorie Open
muži: 1. Petr Bureš 1:54:41, 2. Jan
Wainer 1:56:37, 3. Petr Löffelmann
1:57:06, 4. Zbyšek Zeman 1:57:57,
5. Pavel Paták 1:58:11; kategorie
Open ženy: 1. Eva Kolomazníková
1:11:34, 2. Zuzana Ďuranová 1:
11:37, 3. Hana Zemanová 1:15:20,
4. Klára Jakešová 1:16:27, 5. Ivana
Mrázová 1:16:45 hod.
(text a foto: sk)
Předseda pořádajícího občanského sdružení Kondice a ředitel závodu
MUDr. Jan Malecha děkuje všem, kteří svou prací či finanční podporou
umožnili M. D. triatlon zorganizovat. Proto velice děkuje generálním
partnerům závodů - Severočeským dolům, a. s., a společnosti Léčiva,
a. s. Nemalý dík adresuje členům kanoistického oddílu TJ Vodní stavby Chomutov, příslušníkům městské policie, zaměstnancům autocampu
Kamencové jezero, dopravním policistům z chomutovského a jirkovského DI, panu Voborníkovi a paní Šteinerové. Děkuje i svým nejbližším
kolegům z občanského sdružení Kondice a všem třiceti rozhodčím za
jejich práci, která vedla k úspěšnému zvládnutí akce.

7,5 miliónu korun, výměnou za
přejmenování na VK Chomutov.
V polovině minulého měsíce proto
jako blesk z čistého nebe působila
zpráva, že se klub stěhuje o 70 km
dál, kde bude vystupovat pod sponzorským názvem VK Kladno. „Do
dnešního dne nám nikdo neřekl,
jak to všechno bude a kolik dostaneme. Těsně před začátkem soutěže
nám odstoupili dva sponzoři, proto
jsme využili nabídky Kladna, které
nám splnilo všechny požadavky,“

neděle 9,00 - 10,00

zdůvodnil změnu jednatel klubu
Jaroslav Oršuliak. „Konkrétní částku
jsme volejbalistům v současné době
říct nemohli, to záleží například
i na příjmu města za tento rok,“
vysvětlila postoj města starostka
Ivana Řápková. „Navíc klub ani
žádné jednání s vedením radnice
nevyvolal. Asi sám vyhodnotil, jaké
možnosti jsou tady a jaké podmínky mu nabízí Kladno. Možná byly
tak lukrativní, že ani neměl potřebu
s námi jednat.“
(sk)

• Na Mistrovství České republiky
v rychlostní kanoistice v Račicích
o sobě opět dali vědět závodníci SC
VS Chomutov. V kategorii žaček zazářila Marcela Krauzová, která získala dvakrát zlato a jednou stříbro,
veterán Viktor Legat přivezl zlato
a bronz. Na stupně vítězů vystoupily i M. Krejčová (1. místo) a
(jl)
M. Štrougalová (3. místo).

Netrpělivě očekávaná obnovená
premiéra v 1. lize se basketbalistům BK ASK Chomutov kvapem
blíží. Do zahajovacího duelu
v Ostravě zbývají ještě tři týdny,
které trenér Pavel Budínský zasvětí především herní přípravě,
pilování systémů a souhry.
Mužstvo posílilo, odešel jen
rozehrávač Jan Sukup, naopak
přišli Slovák Richard Klein (26
let, křídlo) a Chorvaté Zvonimir
Tucakovič (21, křídlo) a Mario
Ivič (24, pivot). Zejména na adresu
posledního
jmenovaného
nešetřil trenér Budínský chválou:
„Troufám si tvrdit, že takového
pivota Chomutov ještě neměl. Je

výborný herně, navíc do týmu
vnesl správnou profesionalitu. Je
na něm vidět, že hrál čtyři roky
v USA na univerzitě.“ Uvedené
posily věkový průměr mužstva
zvýšily, přesto bude Chomutov
v lize výrazně nejmladší. To samé
se týká i osoby 29letého trenéra
Pavla Budínského, ten už si ovšem
debut odbyl na jaře 2000, když
zaskakoval za odvolaného trenéra
Kantůrka. Potřebnou zkušenost by
dodal bývalý chomutovský hráč
David Zdeněk, který s mužstvem
trénuje, ale klub na jeho přestup
z Opavy nemá peníze.
Dosavadní přípravné zápasy
naznačují, že by Chomutov v nej-

3. místo. Příští rok se světový šampionát koná v Hradci Králové, a tak
chomutovští zápasníci budou chtít
svá umístění ještě o nějakou tu příčku vylepšit.
(rík)
• Specializaci na mládež klub zápasu ASK VALZAP Chomutov znovu
potvrdil úspěchem na Mistrovství
Evropy kadetek v zápase volným
stylem ve španělské Seville. Svěřenkyně trenéra Germana Chutorného
Nina Sklenková získala bronzovou
medaili.
Loňská
vicemistryně
Evropy,
startující ve váze do 70 kg, se letos
o jednu příčku pohoršila. Přesto je
bronz obrovským úspěchem nejen
pro závodnici samotnou, ale i pro
celý český zápas. Soupeřky si totiž
na ni dávaly větší pozor a speciálně se na ni připravovaly. Druhá
chomutovská zápasnice Šárka Andrlová ve váze do 49 kg obsadila
9. místo. Podle manažera klubu
Radka Hemelíka byla nalosována
do velice těžké skupiny, což ji připravilo lepší umístění.
(sk)

Jedním z dvaceti míst, kde v současnosti působí Škola taekwon-do
I.T.F. Hosin sool, je ZŠ ve Školní ulici. Tento klub bojového umění má
po celé republice několik stovek členů, kteří mají možnost navštěvovat
tréninky i několikrát denně pod dozorem trenérů s černými pásky
a jejich asistentů.
„Tréninky jsou však pouze základním stavebním kamenem toho, co
škola Hosin sool nabízí. Pravidelná soustředění, zkoušky na technické
stupně, závodní vyžití, speciální program pro mládež, ale především
propracovaný systém sebeobrany a formování nejen fyzické stránky
studentů,“ upřesňuje předseda školy Martin Zámečník, držitel druhého
danu. Jak dodává, cvičení taekwon-do si neklade žádné speciální nároky
na věk a fyzickou připravenost. Nábor na ZŠ ve Školní ulici probíhá
každou středu od 17 do 19 hodin. První hodina výuky je zcela zdarma.
Bližší informace na tel. čísle 603/302 739.
(sk)

Obnovená premiéra basketbalistů se kvapem blíží

Trenér Budínský udílí pokyny hráčům při jednom z utkání.

21,00 hodin společné
21,00 hodin společné

ZIMNÍ STADION (INFORMACE NA TEL. Č. 474/624 297)

Chomutov přišel o volejbalovou extraligu
Nabídka vrcholových sportů v
Chomutově bude od této sezony
chudší o volejbal. Spartak Perštejn
změnil podruhé v krátké době jméno a tentokrát i působiště.
Po čtyřech sezonách, kdy extraligovému klubu byla domovem Městská sportovní hala v Chomutově,
mělo dojít k dalšímu sepětí s městem. Radní a zastupitelé Perštejnu
slíbili zařadit ho v kalendářním
roce 2004 mezi podporované sporty, na které město letos vyčlenilo

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

vyšší soutěži nemusel plnit roli
outsidera. Do uzávěrky třikrát
prohrál, dvakrát těsně - na hřišti USK Praha 67:72, v Chemnitz
67:76, ale doma odvetu s USK
61:97. Trenér Budínský paradoxně nejvíc spoléhá na hru pivotů,
kteří se Chomutovu v minulosti
nedostávali a například většinu
sezony 2001/02 tým odehrál
téměř úplně bez klasických
podkošových hráčů. Budínský
také sází na to, že jeho svěřenci
budou v lize předvádět běhavý a
bojovný basketbal. „Rozhodně to
nebude nic prohnilého, to bych
ani nedovolil. Ať už budou výsledky jakékoliv, mohu slí bit, že
do toho budeme dávat maximum.
Fanoušci nemohou očekávat, že
kdybychom párkrát vyhráli, že
pak už budeme automaticky porážet Nymburky a Kuníny. Ale
myslím si, že mužstvo má vnitřní sílu, že ta mozaika je dobře
poskládaná, navíc polovina hráčů je z Chomutova. A na tom se
(sk)
dá stavět.“
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