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Čtyřsté výročí od vzniku svobodného královského města se bude slavit celý příští rok
DIVADLO
• 2. 9. KLUB POHODA - 4. klubový večer. Písničky, povídky, vtipy, soutěže. Kulturní
dům Zahradní od 19 hod.
HUDBY. Představení mimo abonentní předplatné. Změna
• 7. 9. CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
v místě konání! Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
VÝSTAVY
GRAFIKA. Vernisáž se uskuteční 4. 9. v galerii Špejchar od
• KAREL DEMEL - GRAFIKA
16 hod., výstava potrvá do 30. 9.
SVĚTA. Galerie Lurago, výstava potrvá do 22. 9.
• BcA. JANA TRŽILOVÁ - DĚTI SVĚTA
STÍNŮ. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 30. 9.
• DANIEL HEES - HLASY STÍNŮ
SOCHY. Galerie Špejchar - sklep,
• OLGA A MIROSLAV HUDEČKOVI - KERAMIKA, SOCHY
výstava potrvá do 30. 9.
VARY Výsta• VÝSTAVA PRACÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KERAMICKÉ KARLOVY VARY.
va probíhá do 30. 9. v galerii Špejchar - sklep.
OSTROVY Hvězdářská věž muzea ul. Palackého 86, vý• ILJA SAINER - HVĚZDY A OSTROVY.
stava potrvá do 31. 10.
TOLLAR. Výstava k 90. výročí vypuknutí 1. svě• LOĎ PŘIPRAVIT K BOJI - ZDENĚK TOLLAR
tové války. Kostel sv. Kateřiny, výstava potrvá do 30. 10.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 15. 9. ZAHAJOVACÍ DEN V DDM - přijď se podívat, jak to u nás chodí. Od 14 hodin.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
1. 9. MEDVĚDÍ BRATŘI - animovaná pohádka USA. Od 17 hodin.
2. - 3. 9. UMUČENÍ KRISTA - drama USA.
4. 9. ČESKÝ SEN - filmová reality show ČR.
5. - 7. 9. KRÁL ARTUŠ - historické drama USA.
8. 9. SPIDER - MAN 2 - dobrodružný USA. Od 17 hodin.
9. - 10. 9. STARSKY & HUTCH - akční komedie USA.
11. 9. DEN POTÉ - katastrofický USA.
12. - 14. 9. NON PLUS ULTRAS - komedie ČR.
15. 9. ZRŮDA - drama USA.
Kino Oko
1.
2. - 4.
5.
6. - 7.
8.
9. - 11.
12.
13. - 14.
15.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
9. UMUČENÍ KRISTA - drama USA.
9. KRÁL ARTUŠ - historické drama USA.
9. ČESKÝ SEN - filmová reality show ČR.
9. SPIDER - MAN 2 - dobrodružný USA. Od 17 hodin.
9. STARSKY & HUTCH - akční komedie USA.
9. NON PLUS ULTRAS - komedie ČR.
9. DEN POTÉ - katastrofický USA.
9. ZRŮDA - drama USA.
9. POST COITUM - komedie ČR.

• Město Chomutov, Správa kulturních zařízení Chomutov a Agentura
MMMM zvou dnes, tedy ve středu 1. září, na koncert houslového virtuosa Václava Hudečka. Zazní Čtvero ročních období od Antonia Vivaldiho, dále skladby J. S. Bacha a W. A. Mozarta. Spoluúčinkuje Quintetto
v obsazení 1. a 2. housle, viola, violoncello, kontrabas. Jako host vystoupí Jan Valta - cembalo. Koncert proběhne od 19 hodin v atriu historického areálu SKKS. Vstupné je 100 Kč pro dospělé a 50 Kč pro studenty
a důchodce.
(r)

Oslavám dodá punc pamětní medaile Hvozdenského
V příštím roce oslaví město Chomutov 400 let od vzniku svobodného královského města. Před čtyřmi
sty lety - 19. září 1605 se chomutovští měšťané po předchozím souhlasu královské komory vykoupili
z poddanství.
Předmětem koupě bylo v první
řadě město obehnané hradbami
a jeho pět předměstí: Mokrá čtvrť
s Horním pískem, Vinná ulice, Hřbitovní předměstí (nazývané také Boží
pole), Dlouhá ulice a Dolní předměstí
s Dolním pískem. Kupní cena byla
stanovena na 113 715 rýnských zlatých a 46 krejcarů. 26. 1. 1606 byla
kupní smlouva vložena do zemských
desek. Vykoupením z poddanství
získal Chomutov mezi ostatními
městy v Čechách zvláštní postavení.
Stal se - stejně jako královská města
- městem svobodným, které nepodléhalo žádné jiné feudální vrchnosti
než českému králi. Mezi královská
města, jenž spravoval podkomoří
a v každém z nich zastupoval zájmy
panovníka královský rychtář, však
Chomutov nebyl povýšen. Správu
Chomutova převzal úřad tzv. české
komory a žádný královský rychtář
v Chomutově nikdy nepůsobil. „Oslavy se budou konat po celý nadcházející rok. Všechny kulturní i sportovní
akce budou věnovány a směrovány
právě k této záležitosti. Pořádány budou nejen Městem Chomutov, ale také
organizacemi města, ať je to Podkrušnohorský zoopark, Správa kulturních
zařízení, Správa sportovních zařízení
a Středisko knihovnických a kulturních služeb. Na oslavách se budou
podílet i jiné společenské, kulturní
a sportovní organizace ve městě, především Oblastní muzeum Chomutov
a soukromá agentura Modua,“ nechala se slyšet vedoucí odboru školství
a kultury Dagmar Mikovcová. Právě
proto bude většina propagačních materiálů opatřena logem oslav. Ty pak

Pohled na město z hvězdářské věže jezuitského areálu.
připomenou nejen Chomutovákům,
ale i ostatním návštěvníkům města
průběh oslav, kterým bude věnována
rovněž nová pamětní medaile od akademického malíře a medailéře Josefa
Hvozdenského, jenž na Chomutovsku
dlouhá léta působil.
A na co se můžeme těšit? Koncem dubna se budou konat tradiční
Chomutovské slavnosti - tentokrát
v městském parku i na náměstí
1. máje, které se ponesou v duchu
čtyřstého výročí. V rámci slavností
oslaví své 30. výročí i Podkrušnohorský zoopark a 100. výročí národní
házená, také městské divadlo vzpomene v tomto roce na sté výročí
svého otevření. V červnu se plánují
letní hudební odpoledne ve zdejším
parku. „Každé čtvrtletí připravíme pro
Chomutováky jednu větší dominantní
akci, ale celkově jich samozřejmě
bude mnohem více. Mohu zmínit například nabídku souboru Krušnohor

(foto: sk)

uspořádat na letním kině přehlídku
folklorních tanců,“ prozradila starostka města Ivana Řápková. Na sklonku
roku připravuje Město Chomutov ve
spolupráci s Historickým ústavem
České akademie věd v Praze a dalšími
regionálními historickými pracovišti
odbornou konferenci, jejíž předmětem
je tato pro Chomutov slavná událost.
„Z přednášek odborníků vydá město
Sborník, jak tomu bylo i v roce 2002,
kdy jsme slavili 750 let od první písemné zmínky o městu Chomutovu,“
doplnila Mikovcová. Celoroční oslavy
ukončí 19. prosince slavnostní večer.
Tento den před čtyřmi sty lety byla
ukončena jednání mezi „nejnepřemožitelnějším a velikomocným knížetem
a pánem, panem Rudolfem druhým
voleným z boží milosti římským císařem uherským, českým králem na
jedné straně a opatrným purkmistrem
a konšely staršími obecními města
Chomutova na straně druhé“.
(mile)

Kurzy
umožní
chlapcům
a
děvčatům
Jubileum Kamencového jezera ozdobil návštěvnický rekord
vtančit do společenského života

Kamencové jezero poprvé slavilo,
a hned ve velkém stylu. Sto deset
let od otevření zdejší první veřejné
plovárny přišlo oslavit podle odhadů
odborníků patnáct tisíc lidí, což je
pravděpodobně historicky nejvyšší
počet. Přilákalo je ideální letní počasí, vstup zdarma nebo hudební
program? „Já myslím, že se skvěle
skloubily všechny tři tyto aspekty.
Důležité je, že si každý našel něco,
pozitivní ohlasy mám od teenagerů
až po důchodce. Přestože se lidé
bavili až do dvou hodin v noci, nevyskytl se sebemenší problém,“ zdůraznil vedoucí Kamencového jezera
Ivo Bergman. „Pozitivní roli sehrála
i propagace, měli jsme plakáty od Teplic po Klášterec. Ale speciálně na akci
přijeli i lidé z Příbrami, Děčína, Plzně,
Chebu i dalších vzdálenějších míst.“
Správa kulturních zařízení v čele
s jednatelkou Věrou Flaškovou přichystala hudební program na dvou
pódiích. Z jednoho mohli návštěvníci
poslouchat rock, z druhého country

Jak je ze snímku patrno, slavit přišla spousta návštěvníků. Těm hudbymilovným zahrál i chomutovský písničkář Jindra Kejak.
(foto: sk)
a folk. Pro děti byl připraven soutěžkování akce. „Příští rok sice nebude
jubilejní, ale znovu chceme něco
ně zábavný program, skákací hrad
připravit. Dokonce můžu prozradit,
a trampolína. Pro všechny bez rozže to bude větší a na tři dny,“ dodal
dílu pak osvěžení ve vodě jezera.
(sk)
Úspěch organizátory podnítil k zopaIvo Bergman.

Dům dětí a mládeže v Jiráskově ulici je otevřen i dospělým
Se začátkem nového školního roku
pomyslně doširoka otevře brány Dům
dětí a mládeže v Jiráskově ulici. Ve
svém areálu Domeček opět připravil
nejpestřejší nabídku volnočasových
aktivit na Chomutovsku.
Plán vychází z osvědčeného modelu
s minimálními úpravami. Jsou v něm
zahrnuty pravidelné zájmové útvary,
tedy kroužky a kurzy, příležitostné
akce i spontánní aktivity návštěvníků, při nichž pracovníci DDM víceméně jen vykonávají dozor. Základem
činnosti jsou kroužky - sportovní,
výtvarně-rukodělné, výpočetní techniky, hudební, jazykové, modelářské
a další, přičemž kompletní seznam je
uveřejněn na internetových stránkách
www.ddmcv.cz. Novinkou je rozšíření
témat u výpočetní techniky o základy
internetu, tvorbu internetových stránek a základy programování. Pracovníci DDM se přitom neomezují jen na
práci s dětmi a mládeží. Rádi přivítají
všechny generace zájemců o smysluplné využití volného času. Příkladem
může být kroužek paličkování, který
je dokonce hitem několika posledních sezon. „Provozujeme tři kurzy
paličkování, do kterých převážně

chodí babičky. Baví je to a je to pro
ně i společenská záležitost,“ zdůraznil Milan Märc, ředitel Domu dětí
a mládeže v Chomutově. Právě tento
název by ředitel Märc v budoucnu
rád změnil: „Je totiž zavádějící, ne-

a zejména akce se společenskými rozměry Dívka roku a Bambiriáda.
Jak bylo naznačeno v úvodu, dveře
DDM nezůstávají zcela zavřené ani
o prázdninách. V provozu jsou prostory sloužící ke spontánním aktivi-

Jak dospělí využívají služeb DDM?
- zapojují se do kroužků a kurzů určených převážně jim (paličkování, léčebný tělocvik, cvičení Pryč s břichem, Pět tibeťanů...)
- zapojují se do ostatních kroužků (M. Märc: „Jestli je dospělý ochoten chodit
na kroužek mezi děti a mládež, my mu v tom rozhodně nebráníme.“ )
- v čase, kdy se jejich děti účastní kurzů a kroužků, využívají například posilovnu, horolezeckou stěnu nebo hernu stolního tenisu, kulečník, internet...

chceme se orientovat jen na děti
a mládež. Chceme, aby sem víc než
v dosavadní míře chodily celé rodiny.
Proto bych rád změnil název na Centrum volného času.“
K záměru víc přitáhnout dospělé
má posloužit i tradiční Den otevřených dveří, který letos proběhne
15. září od 14 hodin. Mezi příležitostnými akcemi, kterých je přibližně 25
měsíčně, si dále pozornost zaslouží
například Koloběžkiáda, Drakiáda,
Halloween, Mikulášská nadílka, Čertovská diskotéka, Pálení čarodějnic

tám návštěvníků, tedy videoherna,
kulečník a další. Domeček také pořádá letní tábory, tuzemské v Lubenci,
zahraniční v Itálii a Chorvatsku. Teď
však už jeho zaměstnanci myslí na
nadcházející školní rok. „Jsme připraveni se do toho kolotoče znovu
vrhnout. V pravidelných zájmových
útvarech nás čeká přibližně devět
set padesát účastníků, což je na
město naší velikosti slušný počet, ale
máme kvalitní tým pracovníků, tak
to zvládneme,“ vyjádřil přesvědčení
ředitel DDM Milan Märc.

Nejen tancovat, ale i chovat se
ve společnosti se naučí účastníci
tanečních kurzů, které pro mládež od 16 do zhruba 25 let už
31. sezonu pořádá učitelka společenského tance a společenské
výchovy Dagmar Knížetová. „Tak
jako chodí do kroužků nebo třeba na fotbal, měli by mladí lidé
absolvovat i taneční. Je to takový
úvod do společnosti,“ říká. „Protože se tu tvoří nový kolektiv, je to
i vhodná příležitost k seznámení.“
Podzimní kurzy proběhnou v období 13. září až 19. prosince v Městském
divadle v Chomutově. Výukovým
dnem bude pondělí, pro první část
v 18 hodin, pro druhou ve 20 hodin.
Během tří měsíců se účastníci naučí
klasické tance, jako jsou waltz, polka,
valčík, jive, ča-ča, tango, slow-fox, i ně-

které doplňkové tance. Cyklus završí
závěrečný ples, lidově věneček.
Zájemci se mohou přihlásit 7. září
mezi 15. a 17. hodinou přímo v divadle, nebo kdykoliv jindy telefonicky
na čísle 604/938 016. Pořadatelé přivítají zejména chlapce. Výuka tance
není upřena ani starším zájemcům,
jejichž kurzy začnou v říjnu.
(sk)

Taneční kurzy až v říjnu
Až po uzávěrce CHN přišla
zpráva, že vzhledem k úpravě tanečního sálu v Městském divadle
v Chomutově se taneční kurzy neuskuteční v původně plánovaném
termínu od 13. 9. 2004, ale až
od října 2004. Veškeré informace
získáte na tel.: 604/938 016. (r)

Po celé prázdniny probíhaly v městském parku koncerty dechových
hudeb, když každou středu vystupovaly v altánku střídavě Staročeská dechovka a Hornický dechový orchestr.
Tyto chomutovské formace při třech
nedělních koncertech doplnil dechový orchestr z partnerského města
Annaberg-Buchholz. Celý seriál byl
určen zejména starší generaci. „Pro
babičky a dědečky to byla i společenská událost, při oblíbené muzice
si poklábosili o svých radostech
i starostech,“ řekla pracovnice Odboru školství a kultury MěÚ Chomutov
Silvie Škubová. Koncerty se konaly za
finanční podpory Evropské unie.
(text a foto: sk)

Dny evropského kulturního dědictví
Již sedmým rokem se město Chomutov připojuje ke Dnům evropského
kulturního dědictví, v jejichž rámci
jsou vždy druhý zářijový víkend
volně přístupné architektonické, archeologické a sakrální památky, muzea, galerie, knihovny a podobně se
všemi jejich sbírkovými fondy. Také
letos si zájemci budou moci 11. a 12.
září od 9 do 17 hodin prohlédnout
v jezuitském areálu expozici oblastního muzea, hvězdářskou věž, kostel
sv. Ignáce, galerii Špejchar, v budově

staré radnice také expozici oblastního muzea, klenotnici (Tobiášovu
legendu), interiér kanceláře starosty,
kostel sv. Kateřiny, dále městskou
věž a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Od jara v seznamu figuruje opravený pravoslavný kostel sv. Ducha
v Hálkově ulici, úplně poprvé bude
přístupný kostel sv. Barbory v Lipské
ulici. Loni při této příležitosti do památek na území města zavítalo téměř
tři tisíce lidí, a to nejen místních, ale
i z nejrozmanitějších koutů ČR. (sk)

SPORT

strana 8

CHN středa 1. 9. 2004

Chomutov se tradičně pohybuje na špici tabulky a nejinak tomu má být i letos

Trenér Kýhos lituje zrušených zápasů
Hokejisté KLH Chomutov (na snímku při tréninku) končí letní přípravu
na nový ročník 1. ligy, který zahájí
příští středu domácím utkáním
s Havířovem. O tom, jak příprava
probíhala, jsme hovořili s trenérem
Vladimírem Kýhosem.
Jak hodnotíte úroveň přípravy?
„Udělali jsme to, co jsme si naplánovali. Zase nám k tomu pomohl
dobrý zdravotní stav hráčů. Jediné,
co mě mrzí, jsou přátelské zápasy,
kterých jsme hráli málo. Některé vinou soupeře odpadly a třeba zápasy
s Kadaní nemá cenu hrát. Kadaň
to bere moc vážně a vše podřizuje
vítězství.“
Byla letošní příprava v něčem
jiná než ty předchozí?
„Nebyla, tam se toho nedá moc
vymyslet. V pondělí, úterý a čtvrtek jsme trénovali dvoufázově, ve
zbývajících dnech jednofázově. Dopoledne jsme trénovali rozdělení na
dvě party, jedna byla na ledě, druhá
v posilovně. Odpoledne jsme se věnovali hře.“
V jednom období s vámi trénovali
slavní litvínovští odchovanci Jiří Šlégr
a Robert Reichel. Asi jste to uvítal...
„Určitě. I když přehnaný respekt
k nim ze strany hráčů jsem neočekával. Totiž když jsem kdysi trénoval
v Litvínově osmáky, přivedl jsem
na trénink Ručinského právě snad
s Reichlem. Něco tam těm mým klukům převáděli, ale někteří se přitom
bavili a ani se nedívali. Takže už jsem
z toho vyléčený. Samozřejmě jsou
tady kluci, kteří je hltali a bylo pro ně
ctí, že s nimi mohli trénovat, ale jiní
se zase ušklíbali. Každopádně to pro
mužstvo byla dobrá zkušenost.“
V týmu je spousta nových tváří,
zejména v obraně. Jste s posílením
kádru spokojen?
„Ano, jsem. I když jsme neodehráli
tolik zápasů, abychom vše pořádně
vyzkoušeli. Myslím, že v obraně
bychom neměli mít problémy. Horší

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Kam v září za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
25. 9. basketbal 2. liga mužů: BK Chomutov - Loko Plzeň
26. 9. basketbal 2. liga mužů: BK Chomutov - Jiskra Domažlice

16.00
10.30

LETNÍ STADION
5. 9. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - Hradec Králové B
19. 9. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - Semily

10.15
10.15

ZIMNÍ STADION
3. 9. lední hokej přátelsky: KLH Chomutov - HC Klášterec n. O.
8. 9. lední hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Havířov Panthers
11. 9. lední hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Olomouc
18. 9. lední hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Slezan Opava
22. 9. lední hokej 1. liga: KLH Chomutov - HC Sareza Ostrava
29. 9. lední hokej 1. liga: KLH Chomutov - BK Mladá Boleslav

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

V PŘÍRODĚ
25. 9. turistika: Kastelánův pochod, start Červený Hrádek

to bude v útoku, protože levé křídlo
typu Jeslínka nebo Kostourka stále
postrádáme.“
To, že jste neodehráli tolik přípravných zápasů, je důvodem, proč jste
posunul avizované zúžení kádru?
„My hlavně ani skoro zužovat
nebudeme. Soutěž doznala změn,
kromě střed a sobot se hraje i každé
druhé pondělí. Proto potřebujeme
mít čtyři vyrovnané pětky, plus tak
dva útočníky a jednoho beka. Takže
s třemi brankáři to bude celkem asi
dvacet šest hráčů.“

Z diskuze na klubovém webu
a z dalších vyjádření fanoušků je
patrné, že si od nastávající sezony
hodně slibují. Co byste jim vzkázal?
„Povedlo se nám sehnat brankářskou kvalitu, teď podle mě máme
nejvyrovnanější dvojici v lize. Jinak
základ kádru zůstal stejný, kluci jsou
zase o rok zkušenější.“
A plány na konkrétní umístění?
„Nemůžu slíbit, že budeme hrát
jako loni, ale určitě se daleko od
špičky pohybovat nebudeme.“
(text a foto: sk)

Město bude hledat řešení pro využití
školních hřišť v odpoledních hodinách
V souvislosti s vybudováním dvou
nových dětských hřišť u experimentu na Březenecké se řada lidí dotazuje, kdy přijde řada na budování hřišť
pro mladší a starší školní mládež,
tedy pro děti zhruba ve věku od 12
do 15 let. Někteří se domnívají, že
jinde v okolí se hřiště zkrášlují, ale
na jejich sídlišti nikoliv. Problémem
rychlé obnovy hřišť v celém městě
je bezesporu její finanční náročnost.
V letošním roce město žádalo o
dotaci na rekonstrukci 8 ploch pro

Důchodci měli své Atény ve sportovní hale

Odchovanec chomutovského dráhového golfu Karel Molnár mladší (na
snímku) zazářil na Mistrovství světa
juniorů ve švýcarském Oltenu. Na
drahách s filcovým povrchem podal
vynikají výkon, díky němuž vybojoval bronz mezi jednotlivci a k medaili ze stejného kovu pomohl i svému
týmu v soutěži družstev.
(sk)

ANGLIÿTINA
INTENZÍVNÍ KURZY

NąMÿINA
praktický jazyk• komunikativní metody • max. 12 úþastníkĤ/sk.
zkušení lektoĜi • vybavené uþebny • moderní uþebnice
2 x týdnČ 60 minut • zaþátek 13. záĜí • 10 mČsícĤ
3 úrovnČ nebo pĜíprava ke státnici • na konci osvČdþení
rozĜazovací test zdarma 6. záĜí 17:00 v agentuĜe
4 x 1349,- þtvrtletnČ • 2 x 2599,- pololetnČ • 4999,- celý kurz
Agentura PAROLE • Technologický park v CihláĜské ul. • CV
(prosklený areál za Squash Centrem, bývalá ZŠ)
tel.: 474 68 37 29, email: parole@parole.cz, www.parole.cz
další kurzy: francouzština, španČlština, italština, ruština

Souběžně s Aténami měli svou
olympiádu i důchodci z Chomutovska.
Její třetí ročník pro ně uspořádali ve
sportovní hale zaměstnanci Městského ústavu sociálních služeb a Správy
sportovních zařízení Chomutov.
Osm družstev po čtyřech závodnících, včetně vždy nejméně jednoho
vozíčkáře, absolvovalo pět disciplín
- hod míčem na branku, rybolov,
střelbu na branku hokejovým způsobem, srážení kuželek a štafetový
běh, který byl současně vypsán
jako závod O cenu starostky města
Chomutova Ivany Řápkové. Ta cenu
posléze předala, když předtím spolu
s oběma chomutovskými místostarosty a zástupci krajského úřadu
zasedala v porotě. Z vítězství se
nakonec radoval tým Klubu důchodců Chomutov, který až v rozstřelu,
kterým bylo házení kroužků na cíl,
porazil Domov důchodců Chomutov
II. Bronzové medaile získali sportovci
z Domova důchodců Kadaň.
„Cílem této akce je seniory zabavit,
posílit mezi nimi interpersonální vztahy i spolupráci mezi domovy důchodců. Důležité je podnítit naše klienty k
soutěžení, které se jinak z jejich života
vytrácí,“ uvedla ředitelka MěÚSS Alena
Tölgová. Někteří ze soutěžících byli
doslova ve svém živlu, jako například
František Poláček ze stříbrného druž-

Chomutovské noviny
Při „rybolovu“ zástupci Domova důchodců Chomutov II, kteří přišli o prvenství až v závěrečném rozstřelu.
(foto: sk)

Stolní tenisté v přípravě
na ligu zatím bez prohry

Skvělé výsledky na Mistrovství ČR v rychlostní kanoistice

Stolní tenisté VTŽ Chomutov A
pokračují v přípravě na 3. ligu, kam
na jaře postoupili. V uplynulých
dnech sehráli tři přípravné zápasy
s příznivou bilancí.
VTŽ A - TJ Krupka A (divize)
9:9. Body VTŽ: Soutner 4; Kubelka
3; Hrnčál 2. VTŽ A - Lokomotiva
Most (krajský přebor 2. tř.) 15:3.
Body VTŽ: Soutner 4,5; Stříbrský
4,5; Kubelka 3; Hrnčál 3. VTŽ A
- 1. TTV Schwarzenberg (německá
Oberliga - na úrovni české 3. ligy)
9:6. Body VTŽ: Kubelka 2; Gono 2;
Prchal 2; Stříbrský 1,5; Soutner 1,5.
„Myslím, že se udržíme. I když
samozřejmě budeme mít starosti,“
komentoval formu týmu předseda
oddílu Václav Hrbek.
(sk)

prvním rokem mezi dorostenkami,
získala zlato v kategorii K-4 na 500
m a bronz na téže trati v kategorii
K-2. Těmito výsledky se nominovala
na Závod olympijských nadějí do
maďarského Szegedu. Úspěšné tažení chomutovských vodáků doplnila
Michaela Štrougalová - Fridrychová,
která získala bronzové medaile v kategorii K-2 na 1 000 m a K-4 na 500
m, navíc přidala stříbrnou medaili
v kategorii K-4 na 200 m.
Tým, který se poctivě připravoval
pod vedením trenéra Petra Doležala
st., na sebe opět výrazně upozornil.

míčové hry v rámci dotačního titulu
Ústeckého kraje „Sport pro všechny“
a v programu „Prevence kriminality“,
ale bohužel žádné finance nezískalo.
„To nás samozřejmě nesmí odradit.
V případě starší školní mládeže se
budeme zaměřovat hlavně na rekonstrukci ploch pro míčové hry a v
některých lokalitách by měla vzniknout hřiště s herními prvky pro
mládež ve věku 12 - 15 let. Projekčně
máme připravena nová hřiště s částí
i pro větší děti na sídliště Kamenný
Vrch a na Kamennou,“ zmínila se
Lenka Petříková z odboru rozvoje
a investic města.
Dále je připraven projekt na rekonstrukci volejbalového hřiště na
12. základní škole v Heyrovského ulici. Záměrem vedení města je rovněž
zpřístupnit více školní hřiště pro děti
a mládež i v odpoledních hodinách.
„V září se sejdou členové komise pro
občanské aktivity a komise pro výchovu a vzdělávání a budou se touto problematikou zabývat. Sportovní hřiště
jsou jedním ze stěžejních problémů
mládeže v Chomutově. Nepodařilo se
nám zatím zprovoznit areál ploché
dráhy, naopak se podařilo opravit na
letním stadionu doskočiště, kam chodí
cvičit školy. Málo jsou však využívaná
hřiště na právě školách. Snad se nám
podaří najít řešení, jak tyto lokality
takříkajíc prodat. Jsem si na druhou
stranu vědom, že to není jednoduchá
záležitost, jelikož se o ta hřiště musí
někdo pak i starat,“ vyjádřil se radní
Jindřich Stádník a zároveň předseda
komise pro občanské aktivity. (mile)
• Druholigoví basketbalisté BK
Chomutov pořádají 16. - 17. září ve
sportovní hale kvalitně obsazený
přípravný turnaj.
• V malé tělocvičně ZŠ v Heyrovského ulici od září trénují děti
sportovní aerobik
aerobik, jedná se o přesunutí tréninků ze sportovní haly na
Březenecké. Celé září, vždy v pondělí
a čtvrtek od 16 do 18 hodin, probíhá
nábor nových zájemců ve věkové kategorii 6 až 8 let. Bližší informace na
telefonním čísle 606/348 464.
(r)

stva. „Líbí se mi to, jsem tu už potřetí.
Ale jezdím sportovat i jinam. Soutěžíme i venku, na naší nové zahradě na
Písečné,“ pochlubil se bývalý dorostenecký přeborník kraje v tenise.
(sk)

Vynikající výsledky zaznamenali
kajakáři Sportklubu Vodní stavby
Chomutov na MČR v rychlostní kanoistice, které se konalo v Račicích.
Velmi cenných úspěchů dosáhli muži
Brano Tarkulič, Milan Oslík, Petr Doležal a Karel Videman na K-4, kteří
získali bronzové medaile na tratích
1 000 m a 500 m a stříbrnou vybojovali na dvousetmetrové trati. Tarkulič
s Oslíkem navíc obsadili v obrovské
konkurenci závodníků v kategorii
K-2 čtvrté místo na trati 200 m
a šesté místo na pětisetmetrové trati. Marcela Krauzová, která závodí

6.00 - 10.00

„Tím jsme navodili otázku, zda by
si vodáci Sportklubu VS nezasloužili
zařazení mezi preferované sporty
v Chomutově. Není zde totiž mnoho
sportů s olympijským statutem, které by byly dlouhodobě tak úspěšné.
Větší podpora města by pomohla oddílu, zejména při zajištění přípravy
dětí, které se hlásí do nově zřízené
sportovní třídy zaměřené na kanoistiku na 13. ZŠ Březenecká,“ uvedl
předseda klubu a trenér Petr Doležal.
„Byl by to jistě nejlepší dárek města
k letošním oslavám padesáti let trvání vodáckého oddílu,“ dodal.
(ped)
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