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Tanečnici s blonďatou hřívou čeká po Žatci a Ostravě cesta do Londýna
DIVADLO
FESTIVAL Náměstí, kostel sv.
• 17. - 20. 6. OTEVŘENO - DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL.
Ignáce, letní kino, autobus č. 1, městský park.
KONCERTY
MOC. Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 18. 6. NIC MOC
PÍSEŇ Finále soutěže, hostem Standa Hložek. Atrium nebo sál SKKS
• 25. 6. MLADÁ PÍSEŇ.
od 19 hod.
POPPELL Atrium nebo sál SKKS od 19 hod.
• 26. 6. METALLICA COVER BAND + POPPELL.
SEMTEX Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 29. 6. SEMTEX.
VÝSTAVY
• KARL EMIL WIELE - KONTAKTY, INSTALACE
INSTALACE. Kostel sv. Ignáce, výstava do 17. 7.
MOŘE. SKKS na schodech, výstava potrvá do 2. 7.
• ŠÁRKA MOLNÁROVÁ - MOŘE
OSTROVY Hvězdářská věž muzea ul. Palackého 86, vý• ILJA SAINER - HVĚZDY A OSTROVY.
stava potrvá do 31. 10.
TÁLIBÁNU. Kostel
• CAMP AFGHANISTAN - FOTOGRAFIE DAVIDA ŠIFRY A ČÍTANKY TÁLIBÁNU
sv. Ignáce. Výstava potrvá do 21. 8.
DĚTÍ. Prezentace 23. a 24. MŠ. Výstavní síň knihovny
• MATEŘINKY MALUJÍ - DEN DĚTÍ
SKKS. Výstava potrvá do 28. 6.
KRAJINY. Fotografie, muzeum radnice na náměstí 1.
• JIŘÍ CIBULKA - STVOŘENÍ KRAJINY
máje. Výstava potrvá do 19. 6.
NOVÁKOVÁ
• KAREL GYURJAN, WALTER LAUF, RAINER PESCHL, JAN SYROVÝ, HANA NOVÁKOVÁ.
Galerie Špejchar - Sklep. Výstava potrvá do 31. 7.
• PETR NIKL - MOJI PŘÁTELÉ
PŘÁTELÉ. Galerie Špejchar. Výstava potrvá do 17. 7.
OBRAZY. Galerie Lurago.
• SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2003 - 2004 - DŘEVĚNÉ PLASTIKY, OBRAZY
Výstava potrvá do 30. 6.
TOLLAR Lodní modely a další tématicky zaměře• LOĎ PŘIPRAVIT K BOJI - ZDENĚK TOLLAR.
né exponáty. Výstava k 90. výročí vypuknutí 1. světové války. Kostel sv. Kateřiny,
výstava potrvá do 30. 10.
• NĚŽNÁ - společný projekt výtvarníků a krajkářek. Oblastní muzeum, výstava
potrvá do 29. 8.
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY (V AREÁLU NEMOCNICE V PROSTORÁCH STACIONÁŘE)
MŠ. Od 14 hod.
• 22. 6. JARNÍ PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ Z 20. MŠ
• 29. 6. VYSTOUPENÍ SMÍŠENÉHO KOMORNÍHO SBORU VENTILKY
VENTILKY. Od 14 hod.
KINA
Kino Praha v měsíci červnu nehraje!
Kino OKO (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
16. 6. CHOKING HAZARD - komedie ČR.
17. - 18. 6. VAN HELSING - akční dobrodružný film USA.
19. - 20. 6. BABA NA ZABITÍ - černá komedie USA.
21. - 22. 6. SCOOBY - DOO 2: NESPOUTANÉ PŘÍŠERY - komedie USA. Od 17 hod.
23. 6. ČÍNSKÁ ODYSEA 2002 - akční film Hongkong.
24. 6. ŠŤASTNOU CESTU - drama Francie. Od 17 hod.
24. 6. ART KINO: LÁSKA PROKLETÁ - film Velké Británie. Od 19 30 hod.
25. - 26. 6. INTERMISSION - krimikomedie Irsko.
27. - 28. 6. RISKNI TO S POLLY - komedie USA.
29. - 30. 6. ZTRACENO V PŘEKLADU - drama/komedie/romance USA.
LETNÍ KINO
17. 6.
20. 6.
21. - 22. 6.
24. 6.
25. - 26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. - 30. 6.

(začátky představení 21.30 hodin)
CHOKING HAZARD - komedie ČR.
VAN HELSING - dobrodružný akční film USA.
SAMURAJ - akční film Japonsko.
SCARY MOVIE 3 - komedie USA.
ŠŤASTNOU CESTU - drama Francie.
ŽELARY - drama ČR.
ZTRACENO V PŘEKLADU - drama/komedie/romance USA.
RISKNI TO S POLLY - komedie USA.

• Základní umělecká škola T. G. Masaryka v Chomutově pořádá zápis
žáků pro školní rok 2004/05.
2004/05 Zápis se uskuteční v budově školy 21. a 22.
června od 15 do 17 hodin.
(r)

Šárka Veselá završila Dívku roku bronzem
Třináctiletá Šárka Veselá z Chomutova završila cestu Dívkou roku 2004
třetím místem ve finálovém kole
v Ostravě, když předtím zvítězila
v základním v Chomutově a semifinálovém v Žatci. Také na druhém konci
republiky těžila z taneční průpravy,
kterou získala působením v Beethovenu D.C. Povinný aerobik pro ni byl
díky tomu maličkostí, jako volnou
disciplínu porotcům předvedla taneční a kouzelnické číslo v jednom, jehož
choreografii vymyslela její trenérka
Eva Vlková. O důležité bodíky Šárka
přišla v představovacím rozhovoru
s moderátorem, který ji prý hned
zkraje přerušil a už nepustil ke
slovu. V konečném součtu zůstala
čtyři body za druhým místem. Bronz
v konkurenci patnácti dívek přesto
usměvavá žákyně 12. ZŠ v Heyrovského ulici s typickou blonďatou
„hřívou“ bere: „Je to krásné umístění.
Dostala jsem korunku a mimo ně-

Muzeum v noci působí jinak, možná intenzivněji
Muzeum jinak - v jiném osvětlení,
z jiného úhlu, v jiné atmosféře. To
vše nabídlo Oblastní muzeum v Chomutově návštěvníkům premiérové
Muzejní noci.
Inspirací byly podobné akce v zahraničí, v Česku šlo o počin unikátní
a ojedinělý. Však si ho také nenechalo ujít zhruba tři sta padesát lidí,
k překvapení organizátorů z velké
části mladých. Ovšem zdaleka ne
všichni absolvovali připravený program, který odstartoval ve 20 hodin
otevřením muzea. Čas do 21 hodin
měl v atriu SKKS vyplnit muzikál
Ďábelská křídla v podání žáků ZUŠ,
ten se však bez omluvy i předchozího varování neuskutečnil. Naostro
se tedy začalo ve 21.15 hodin na
Mnišském dvorku, kde proběhlo
slavnostní zahájení a minivystoupení
Loutny české. S loučemi a kahany
potom všichni zúčastnění sestoupili
do jinak nepřístupného radničního
sklepení, kde jim průvodce dělalo několik tajemných postav v kostýmech,
včetně Bezhlavé Berty. Krátký prostor

Že se děti z dětských domovů mohou svými dovednostmi vyrovnat
svým
šťastnějším
vrstevníkům,
dokázal Nejmilejší koncert v Městském divadle v Chomutově. Zahrát,
zazpívat nebo zatančit přijelo na
tuto celostátní přehlídku zájmové
činnosti zhruba tři sta účinkujících
z 34 dětských domovů z celé ČR.
V hledišti mezi veřejnost zasedli spolu s komunálními politiky
i dva členové vlády, premiér Vladimír Špidla a ministr kultury
Pavel Dostál. Pro Dětský domov
v Chomutově bylo pořadatelství
akce oceněním za každodenní práci
i úroveň jím loni pořádaného semifinálového kola, ale současně
i zatěžkávací zkouškou v období, kdy
se stěhuje zpět do svých zrenovovaných budov v Čelakovského ulici. Na
snímku děvčata ze souboru Dětského
domova Býchory, který si svým profesionálně zvládnutým irským tancem
se stepem vysloužil snad největší
obdiv publika.
(text a foto: sk)

Křesťanský K-Regfest
má bourat předsudky
V městském parku u hudebního altánu proběhne v sobotu 19. června od
16 hodin druhý ročník regionálního
festivalu křesťanské tvorby K-Regfest
2004 Chomutov. Cílem této netradiční
akce je opět dát lidem možnost setkat
se se současnou křesťanskou kulturou, odbourat některé hojně rozšířené
předsudky o nemodernosti církve.
Křesťané nejsou jen podivíni zalezlí
v katakombách, ale také lidé, kteří dokáží nabídnout svému okolí něco, co
se líbí, co potěší, co zaujme.
Během 120 minut se představí hned
několik hudebních skupin různých
žánrů, zazní také poezie a diváci
zhlédnou i moderní tanec. Na festival
jsou pozváni interpreti z Chomutova,
České Lípy, Duchcova, Děčína, Litvínova a dokonce i z německého Arnsfeldu. Programu budou od 15 hodin
předcházet hry pro děti se sladkými
odměnami a slosováním o ceny. (let)

kolika dalších věcných cen i hlavní,
kterou je cesta pro jednu osobu do

Londýna.“ Jako pokračování nastoupené cesty by se nebránila nabídce
na modeling nebo modelingové focení, tu ji však zatím nikdo nedal. „Do
soutěže jsem se ale hlásila proto, že
jsem chtěla získat nové kamarádky
a zkušenosti. A to se mi podařilo,“
tvrdí. Za nějakých pět let prý zvažuje
účast v „dospělácké“ Miss.
Ze Šárčina úspěchu má radost
i Jana Petriláková z Domu dětí
a mládeže, která připravovala účastnice základního kola. Říká: „Už tehdy
byla Šárka jednoznačnou favoritkou.“
Připomíná a zdůrazňuje, že dívky
z Chomutovska bývají v celostátním
měření sil úspěšné pravidelně: „Myslím, že je to díky Taneční škole paní
Zelenkové a Beethovenu D.C. Prošla
jimi všechna děvčata, která se kdy
v Ostravě dobře umístila. Díky tomu
se umějí pohybovat, mají správné
držení těla, nestydí se a umějí vystupovat na veřejnosti.“ (text a foto: sk)

pak dostali se svým autorským čtením vítězové literární soutěže Chomutovský kalamář a pak znovu Loutna česká. Následovala repríza módní
přehlídky oděvní krajky z výstavy
Něžná, tentokrát ale v muzeu na radnici. Z něho pak zhruba dvousethlavý
průvod osvětlený loučemi přešel do
jezuitského areálu, kde vystoupal na
ochoz hvězdářské věže. Když věžní
hodiny odbily půlnoc, první Muzejní
noc byla ukončena. Akce proběhla
v součinnosti s muzeem v Kadani,
kde si milovníci kulturních památek

mohli prohlédnout nově otevřený
františkánský klášter. Díky speciálním autobusovým spojům to bylo
umožněno i obyvatelům Chomutova.
Ředitel Oblastního muzea v Chomutově Stanislav Děd hodnotil Muzejní
noc jako podařenou, zejména proto,
že přinesla něco nového a že sklidila pozitivní ohlas. „Řada lidí nám
děkovala, vyšlo najevo, že spousta
z nich u nás ještě nebyla. Říkali, že
jsou příjemně překvapení, co vlastně všechno v Chomutově máme,“
pochlubil se ředitel Děd.
(sk)

Umělecky ztvární pocity diváků
Svědky i aktéry nezvyklého experimentu se stanou návštěvníci vernisáže výstavy Přísečnice zatopená,
ale nezapomenutá, která proběhne
26. června od 10 hodin v Oblastním
muzeu na starobylé radnici. Výstava
fotografií, dokumentů a předmětů
z obce, která musela v roce 1973
ustoupit budování přehrady, je prý,
zejména pro rodáky, velmi emotivní. A právě toho chce využít malíř
a „člověk deseti řemesel“ Luboš
Szmatana, který hodlá zaznamenat
pocity přítomných. Jednak digitální
kamerou a mikrofonem a jednak
prostřednictvím
plátna,
štětců
a barev, které jim nabídne, aby vytvořili pocitovou kolektivní malbu.
„Pro mě to bude sbírání materiálu,
budu sledovat, jak se návštěvníci
budou chovat, jaký šum se tam
vytvoří. Nechám to na sebe působit
a tu rezonanci pak pomocí indukce
zpracuju. Termín indukce znamená
přechod z jednotlivých uměleckých
oborů do druhých. Třeba obraz se
dá zhudebnit a hudba namalovat.
Když zařvu Áááá, vybaví se vám
před očima červená barva,“ řekl Luboš Szmatana. Hotové dílo, o jehož
podobě nemá zatím tušení ani autor,
má pak být podle předběžné dohody
vystaveno v galérii Sovovy mlýny na
Kampě v Praze a také v Brně.
„Je to pro nás něco nového, takže výsledek nemůžeme zaručit, ale

každopádně se na to těšíme,“ uvedl
Stanislav Děd, ředitel Oblastního
muzea v Chomutově.
(sk)
Správa kulturních zařízení
Chomutov připravila na druhé
pololetí letošního roku další
sérii představení pro předplatitele, do jejichž vkusu se snažila
trefit šesti komediemi.
Program abonentního předplatného: 23. září Každý rok ve
stejnou dobu (V. Freimanová,
Z. Žák), 14. října Tygr (L. Vaculík, J. Krausová), 26. října Kosa
(B. Turzonovová a členové divadelního spolku Frída), 11. listopadu Nebylo by libo Nobela?
(R. Holub, L. Potměšil, J. Obermaierová a další členové Divadla
Radka Brzobohatého), 25. listopadu Láska je láska (J. Révai a další
členové Docela velkého divadla),
16. prosince Klíče na neděli
(Vl. Beneš, A. Procházka, M. Bočanová, L. Zedníčková, I. Andrlová,
M. Dvorská a další). Představení
se konají v divadle vždy od 19
hodin.
Majitelé abonentních vstupenek na 1. pololetí mají možnost si je vyměnit za nové do
13. srpna, a to ve všední dny od
8 do 14 hodin. Bližší informace
na tel. čísle 474/686 303. (sk)

Jsou to jedny z nejkrásnějších váz, podobné mají na Pražském hradě
(Dokončení ze str. 2)
„Když jsme se tehdy podívali
na vázy zblízka, byly v takovém
havarijním stavu, že to v tu chvíli
vypadalo, že se ze střechy kostela
co nevidět zřítí. Vždyť za tři sta
let železný trn zcela roztrhal pískovcový prvek, který byl na něj
nasazen. Již v minulosti se naši
předchůdci pokoušeli vázy opravit
tím, že je spoutali železnou obručí.
Ta se nyní již také rozpadla a hrozilo, že rozměrné prvky spadnou
dolů,“ vzpomíná restaurátor Jelínek.
V návaznosti na nedávné restaurování váz byly rovněž provedeny lité
kopie identické s těmi, co se dochovaly a ty budou opět umístěny do
štítu kostela. „V patnáctimetrové
výšce není moc vidět jejich bohatý
dekor. Na kostele jsou sice krásné
a patří do této architektury, ale když
se zároveň umístí tam, kde budou
lidem každý den na očích - tedy
na nábřeží lemující Chomutovku

v místech u bývalého autobusového
nádraží, mohou lidem více přiblížit
historii,“ uvažuje restaurátor Jelínek. Podle městského architekta
Jaroslava Pachnera se na sloupy
na nábřeží vejde celkem jednatřicet
soch. „Kopie váz proto mohou střídavě doplňovat i jiné sochy, které
stojí například osamocené v polích
v celém regionu,“ netají se myšlenkou Jaroslav Pachner. Nad obavami
některých Chomutováků, že sochy
na tak frekventovaném místě někdo
poničí, se architekt netrápí. „Vždyť
je tu hned naproti služebna městské policie a místo je hlídané bezpečnostní kamerou, sochy mohou
lidé poničit i na těch odlehlejších
místech,“ tvrdí Pachner. „Dělali jsme
nedávno kopie barokních děl na
Pražský hrad, které znázorňují hlavy zvířat. Dokážu si je představit
i tady v Chomutově,“ dodal závěrem
restaurátor Jelínek jednu ze svých
úvah nad místem, kde by se během

několika let mohla vytvořit jakási
galerie soch. „Nápad se mi líbí, ale
už méně to spodní zábradlí, které

Prostor v 1. patře knihovny, kde
Středisko knihovnických a kulturních služeb na Palackého ulici už
třetím rokem pořádá výstavy „domáčtějšího“ charakteru, poskytlo
opět ke Dni dětí chomutovským
mateřským školám. Své výtvory zde
tentokrát až do 28. června vystavují
děti z mateřinek Úsměv z ulice 17.
listopadu a Kvítek z Písečné. Výstava je pestrou mozaikou barev a
výtvarných technik a je výběrem
z celoroční činnosti v hodinách
výtvarné výchovy. Návštěvníkům
vernisáže děti z první jmenované
školky pod vedením Marie Gregorové zazpívaly, zatančily a zarecitovaly básničky. Na snímku při charakteristickém ty, ty, ty v písničce Šla
Nanynka do zelí.
(text a foto: sk)

by mělo být minimálně stejné na
všech místech,“ vyjádřil se zastupitel Přemysl Rabas.
(mile)
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Miniškola sportu stále přijímá žáky

Letiště Aeroklubu Chomutov v Pesvicích neslouží jen skutečným letadlům, ale pravidelně i jejich modelům. Naposledy při závodu ze série
Euro Tour, soutěži rádiem řízených
modelů větroňů kategorie F3K. Své
umění přijelo porovnat dvacet osm
leteckých modelářů z České republiky, Německa, Chorvatska a Rakouska. Byl mezi nimi i domácí závodník
Luděk Novotný z LMK Chomutov
(na snímku), čerstvý mistr republiky a obhájce prvenství z minulého
ročníku pesvické soutěže. Letos se
mu ovšem tolik nedařilo, nakonec
skončil sedmý.
Pořadí na medailových místech junioři do 18 let: 1. Daniel Madzia
(Rakousko), 2. Nikola Lehkec (Chorvatsko), 3. David Kauran (Rakousko);
senioři: 1. Heinz Pfaffinger (Rakousko), 2. Ralph Mittelbach (Německo),
3. Roland Border (Německo).
(text: sk, foto: koc)

Správa sportovních zařízení Chomutov stále přijímá přihlášky na
Prázdninovou miniškolu sportu. Ta se
uskuteční ve čtyřech bězích od 12. do
16. 7., od 19. do 23. 7., od 9. do 13. 8.
a od 16. do 20. 8. a je určena dětem
ve věku 6 až 12 let. Pokud musejí
v uvedených termínech trávit prázdninový čas v Chomutově, postarají se
jim pořadatelé o zdravý a pestrý program. Během něho budou formou her
a soutěží uvedeni do základů mnoha
sportů, a to pod vedením školených
trenérů a instruktorů. Pokud bude

• Chomutov zvolili za místo společné přípravy na listopadové MS
v Německu korfbalové reprezentace
ČR a Holandska. Výběry dospělých
i hráčů do 23 let sehrají v jeho rámci
i oficiální mezistátní zápasy, a to ve
čtvrtek 17. a v pátek 18. června, vždy
od 20 hodin v městské hale.
• Rada města schválila dotaci ve
výši 30 tisíc korun Tomáši Malinovi,
reprezentantovi ve windsurfingu,
účastníkovi Olympijských her v Athénách 2004. Dotace bude použita na
reprezentaci města Chomutova. (sk)

příznivé počasí, bude se miniškola
odehrávat převážně pod širým nebem
na fotbalovém nebo hokejbalovém
hřišti, na atletickém oválu, na Kamencovém jezeře nebo v přírodě při cyklovyjížďkách. Když bude pršet, budou k
dispozici krytá sportoviště, tedy městská hala a lázně. Týdenní běh vždy od
pondělí do pátku přijde rodiče na 750
korun, za dalších 210 korun mohou
svému potomkovi zaplatit obědy
v restauraci ve sportovní hale. Zájemci
získají bližší informace na telefonech
474/651 079 nebo 736/481 075. (sk)

Golf hráli profesionálové i začátečníci

Sezona národních házenkářek: triumf za triumfem
Mistrovský titul v lize, čtyřicet
dva body ze čtyřiačtyřiceti možných,
žádná prohra, suverénně nejlepší
skóre se střeleckým průměrem těsně
pod dvacet gólů na zápas, vítězství
v Českém poháru, triumf ve svazové anketě o nejlepšího hráče, pět
zástupců v reprezentaci. Takový je
stručný výčet letošních aktiv národních házenkářek SK Chomutov NH.
Když se k tomu připočtou vítězství
dorostenek, starších žákyň a žen B
v příslušných oblastních přeborech,
je nabíledni, že právě končící sezona
je nejlepší v historii klubu.
Chomutovské národní házenkářky
jsou na úspěchy zvyklé, s drobnými
odchylkami svému sportu kralují už
sedm let. Za tu dobu už ligových titulů nasbíraly šest, prvenství v Českém
poháru mají na kontě pět. Z letošního titulu se radovaly už dvě kola
před koncem, když zvítězily o dva
góly na půdě Přeštic, které nakonec
v tabulce za Chomutovem zaostaly
o šest bodů. Třetí skončil Žatec, kde
mistryně utrpěly jedinou podzimní
ztrátu v podobě remízy. O druhý
bod, tentokrát ovšem zcela nečekaně,
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přišel Chomutov na jaře na hřišti slabých Spojů Praha.
Úspěšný dokázal být chomutovský
tým i přesto, že od začátku roku,
tedy i na Českém poháru, hrál bez
famózní střelkyně a sedminásobné
vítězky ankety o nejlepší házenkářku
roku Radky Češkové. „Radka je špílmachr, umí rozdávat balóny, účinně
vystřelit i vzít odpovědnost na sebe
v kritických chvílích. Samozřejmě, že
nám chybí, kdo by tvrdil, že ne, ten
sportu nerozumí,“ reagoval manažer
klubu Vojtěch Čihař na připomínku
faktu, že družstvo dosáhlo všech met
i bez své opory, stejně jako před ro-

kem při absenci Jarky Čihařové. Ta se
po návratu z mateřské brzy dostala
do obvyklé vynikající formy, takže
teď je v nominaci reprezentace Čech
pro mezizemské utkání proti výběru
Moravy. Spolu s ní se této pocty dostalo brankářce Marii Duškové, obránkyni Libuši Kirschnerové a útočnicím
Heleně Benešové a Jitce Sukové. Právě
kvůli mezizemskému utkání a také
kvůli startům již zmíněných dorostenek a starších žákyň na mistrovstvích
ČR, byla oficiální oslava sezony spojená s předáním poháru a medailí za
vítězství v lize přesunuta až na pátek
25. června.
(sk)

Zápasníci se před dovolenou zapotí
kvapením,“ přiblížil situaci manažer
ASK VALZAP Radek Hemelík. Turnaj
začne v 10 hodin.
Grand Prix v zápase proběhne už
posedmé, z toho pošesté v Chomutově. Poprvé ovšem jen za účasti kadetů. „Je před olympiádou a všechny
zápasnické hvězdy mají v plánech
přípravy spíš kempy a společná soustředění. Zahraniční špičku bychom
sem nenatáhli, nikdo v tomhle období nechce riskovat zranění. Proto
jsme se rozhodli uspořádat turnaj jen
pro kadety,“ vysvětlil Radek Hemelík.
Jak je známo, chomutovský klub
má kadetskou kategorii (15 - 17 let)
na vysoké úrovni, domácí borci by
tudíž i v silné konkurenci mohli patřit k nejlepším. V sobotu 26. června
proběhne slavnostní zahájení a vylučovací boje, které budou pokračovat
i v neděli ráno. V 11 hodin pak bude
odstartován finálový blok.
(sk)

Pořádnou dávku pořadatelské i zápasnické zdatnosti budou muset před
obdobím dovolených prokázat členové
klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov.
V městské hale totiž v sobotu 19.
června pořádají turnaj 1. ligy družstev
mužů, o týden později hostí účastníky
Grand Prix v zápase kadetů.
Před čtvrtým ligovým turnajem,
který uzavírá základní část, je
Chomutov ve skupině A na druhém
místě, posledním postupovém do
play off. Ohrozit ho může už jen
Plzeň, s níž také vinou oslabení
o tři borce Chomutovští minule
prohráli. „Maturity skončily, takže
bychom zase měli mít odpovídající
sestavu. Teplice jsou momentálně
asi nad naše síly, ale ostatní soupeře chceme na domácí půdě porazit.
Soustředíme se hlavně na Plzeň,
případný neúspěch proti ostatním
týmům by byl hodně velkým pře-

Takřka souběžně proběhly v areálu Kamencového jezera dvě soutěže
v dráhovém golfu. Na třídenní Grand
Prix Chomutov, který se současně
hrál jako turnaj extraligy družstev
i jednotlivců, přijela celá česká špička,
celkem 74 hráčů v pěti kategoriích.
Z domácích borců se nejvíce dařilo
Karlům Molnárům, když syn skončil
čtvrtý a otec šestý, mezi ženami pak
druhým místem zabodovala Petra Vosmíková. Naopak bilancí v Chomutově
se nebude chlubit „milionář“ Vladimír
Čech, který se po posledním místě
mezi seniory nechal slyšet, že golf
pověsí na hřebíček, protože vinou
pracovního vytížení nestíhá trénovat.
Do tří dnů byl roztažen i 1. ročník
turnaje O putovní pohár ředitele ZŠ
Havlíčkova. Soutěž byla určena žákům
6. až 9. tříd ZŠ, u kterých měla podchytit zájem o dráhový golf. „Fotbaly,
volejbaly, vybíjené, to všechno už je
okoukané, proto jsme zvolili minigolf.
Současně spoléháme na to, že některé
děti chytne a budou ho hrát závodně,“
řekl učitel němčiny a informatiky Zdeněk Drozda, který je současně hráčem
(sk)
a trenérem SK DG Chomutov.

Karel Molnár ml. (na horním snímku)
třetím místem potvrdil, že už v 17 letech patří do republikové špičky. Lucie
Albrechtová (na prostředním snímku)
přispěla svým výkonem k 2. místu ZŠ
Havlíčkova B, jehož členem byl i nejlepší jednotlivec Rudolf Milde. Radní
Jindřich Stádník (na dolním snímku)
předává pohár za vítězství Petře Fauové, kapitánce vítězného družstva ZŠ
Březenecká B.
(foto: sk)

AUTO-SVAN spol. s r.o.

V Alejích 69, Chomutov 430 03

Kanoisté závodili
poprvé pod světly
Fiat Panda

od 209 900,- Kþ
tel : 474 622 620

Po – Pá 8 00 – 17 00 hod.

777 222 052
So

9 00 – 12 00 hod.

Termíny plánovaných odstávek horkovodu pro oblast Chomutova
V souladu s plánovaným prováděním oprav na zařízení United
Energy, a. s. pro centralizované
zásobování tepelnou energií bude
přerušena dodávka teplé užitkové
vody v lokalitě Chomutov následovně:
a) v termínu od 7. 7. do 15. 7. 2004 se
odstávka týká těchto oblastí:Palackého, Na Příkopech, Riegrova, Starý
Dvůr, Beethovenova, Legionářská,
Mjr. Šulce, Čechova, Školní, Dr.

Janského, Dehtochema, Zborovská,
městské lázně, Stromovka, Tomáše
ze Štítného, V. Nezvala, Zadní Vinohrady, Mostecká, gymnázium
b) v termínu od 7. 7. do 23. 7. 2004
se odstávka týká těchto oblastí:
Severka, Cihlářská, Vrchlického,
M. Pujmanové
c) v termínu od 23. 7. do 29. 7.
2004 se odstávka týká těchto
oblastí:Březenecká,
Kamenná,
Zahradní, Písečná

d) dne 29. 7. 2004 (pouze 1 den) se
odstávka týká této oblasti: okruh
výměníkové stanice VS 1 Březenecká 1
e) v termínu od 29. 7. do 6. 8.
2004 se odstávka týká těchto
oblastí: Václavská, Havlíčkova,
Jitřenka, Lužická, Heyrovského,
Hornická, Kostnická, Merkur,
Bezručova, Jiráskova, Luna,
Kadaňská, Komenského, M. Kopeckého, Adámkova

Kanoisté Sportclubu VS Chomutov
uspořádali na Kamencovém jezeře
Velkou cenu Chomutova v rychlostní kanoistice na tratích 200 a 500
metrů. Poprvé v historii české kanoistiky se jela za umělého osvětlení
trať 200 m, což přivedlo na tento
atraktivní závod dvě stovky závodníků, hlavně z řad mládeže.
V hlavních kategoriích zvítězili
- v kanoi dorostenců Kovanda (USK
Praha), v kajaku dorostenců Lněnička (USK Praha), v kajaku dorostenek Žáčková (Sokol Praha), v kajaku
veteránů Langmaier (Cheb), v kanoi
veteránů Kubeš (USK Praha). V konkurenci zástupců sedmnácti oddílů
se neztratili ani chomutovští vodáci, z nichž Tarkulič s Oslíkem
v kajaku dvojic překvapili vítězstvím na trati 500 m. Ve svých
kategoriích se na předních místech
dále umístili Fridrychová, Krauzová,
Doležal a Videman. Tento atraktivní
závod by pořadatelé nezvládli bez
pomoci sponzorů, kterým chtějí
(jl)
touto cestou poděkovat.
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