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Na vernisáži nechyběly Hronovy písničky a křest knihy Kamily Karolins
DIVADLO
• 23. 9. KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU - divadelní představení v rámci AP. Kulturní dům
Zahradní od 19 hod.
• 30. 9. NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ - písničky a povídání JUDr. Ivo Jahelky. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
KONCERTY
• 17. 9. LOCHNESS - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 18. 9. WYDLE - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 24. 9. NIC MOC - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 25. 9. ŠRUMEC - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 27. 9. COP - Country saloon U Bizona od 20 hod.
VÝSTAVY
PRACHU. Výstava nástrojů válek, lovu a sportu v Oblastním
• ZA VŮNÍ STŘELNÉHO PRACHU
muzeu na staré radnici. Výstava potrvá do 6. 11.
HOUBY. Malý výstavní sál jezuitského gymnázia na Palackého
• POJĎTE S NÁMI NA HOUBY
ulici. Výstava potrvá do 16. 10.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 24. 9. KOLOBĚŽKIÁDA - DDM od 16 hod.
• 25. 9. KERAMICKÁ DÍLNA - DDM od 9 hod.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
15. - 16. 9. ZRŮDA - drama USA.
17. 9. TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK - komediální drama USA.
18. - 19. 9. KRÁČEJÍCÍ SKÁLA - akční USA.
20. - 22. 9. MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2 - krimikomedie USA.
23. - 24. 9. KILL BILL - první díl - akční USA.
25. - 26. 9. MAMBO ITALIANO - komedie Francie.
27. - 28. 9. PŘED SOUMRAKEM - romantické drama USA.
29. 9. HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU - rodinný film USA. Od 17 hodin.
30. 9. VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI - drama USA.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
15. 9.
16. 9
17. - 19. 9.
20. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
25. - 26. 9.
27. - 28. 9.
29. 9.
30. 9.

POST COITUM - komedie ČR.
TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK - komediální drama USA.
MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2 - krimikomedie USA.
KRÁČEJÍCÍ SKÁLA - akční USA. Od 19 hodin.
KRÁČEJÍCÍ SKÁLA - akční USA. Od 17 hodin.
ART KINO: BRAZIL - film Velké Británie. Od 19.30 hodin.
ART KINO: MONTY PYTHON A SVATÝ GRÁL - komedie VB. Od 19.30 hodin.
ART KINO: ŽIVOT BRIANA - film Velké Británie. Od 19.30 hodin.
MAMBO ITALIANO - komedie Francie.
KILL BILL 2 - akční USA.
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU - rodinný USA.
PŘED SOUMRAKEM - romantické drama USA.
ŽIVOT S HELENOU - komedie USA.

Šárka zazpívá v hale,
hostem bude Julián

Stříbrná SuperStar Šárka Vaňková se
poprvé na živo předvede fanouškům
z Chomutovska. Ve čtvrtek 23. září
od 18 hodin zazpívá v Městské sportovní hale v Chomutově a jako hosta
si přiveze Juliána Záhorovského. Dále
vystoupí Petr Novotný, Luboš Xaver
Veselý, JAD a Flashdance. Vstupné
je pouhých 90 korun, výtěžek bude
věnován Dětskému domovu v Chomutově. K finančnímu úspěchu akce
přispívá i město, které prostřednictvím Správy sportovních zařízení
sponzorsky věnuje pronájem haly.
Podrobnosti ke koncertu ani jeho
přesný program nebyly do uzávěrky
vydání známy.
(sk)

Malá a zpočátku velmi nenápadná
hnědovláska, která však během chvíle svým chováním snad každému
v okolí prozradí, že má velmi neposednou povahu. Nevydrží stát na
místě, stále mluví. Má pocit, že během čtyřiadvaceti hodin toho musí
jednoduše stihnout co nejvíce. Taková je Jana Tržilová. Děvětadvacetiletá
novinářka a herečka se začala věnovat fotografii zhruba před čtyřmi
lety. Tenkrát možná ještě ani netušila, kolik lidí její snímky osloví. Když
však navštívíte její výstavu v galerii
Lurago ve Středisku knihovnických
a kulturních služeb, pochopíte, že
talent a cit pro fotografování musela
tato žena mít odjakživa. Černobílé
i barevné snímky, které vznikly v zemích jako je Japonsko, jižní Pacifik,
Indonésie, Maroko, Mexiko, Guatemala
či Rumunsko, donutí člověka doslova
k zastavení. Vyzařuje z nich běžný
život dětí ve zmíněných zemích,
který je navíc umocněn ztvárněním
daného okamžiku. Někdy zdánlivě
obyčejné momenty zachycené na
Tržilové fotografiích však dokonale
podtrhují svou hloubku a samu situaci. Přesto, že její fotografie zachycují
běžný život, jejich děj vypadá velmi
nevšedně. „Žádná fotka není aranžovaná, zkrátka ty děti tam takhle stály
a takhle se zrovna chovaly,“ pyšní se
autorka, která nejvíce fotí na svých
cestách, převážně však portréty.
Nyní ji vychází u nás a na Novém
Zélandu první fotografická publikace
v angličtině. „Vždy jsem si našetřila, abych se mohla někam podívat.
Asi nejvíce mi učarovalo Japonsko

Jana Tržilová (vlevo) si na vernisáž pozvala kamaráda Vladimíra Hrona
a spisovatelku Kamilu Karolins.
(foto: mile)
a jižní Pacifik,“ vypráví fotografka,
která se nejprve věnovala závodnímu
tancování, ale po úrazu kolena toho
musela nechat. Následovaly přijímačky na pěveckou konzervatoř, odkud
ji vítr zavál i do mosteckého Divadla rozmanitostí, kde se seznámila
s Vladimírem Hronem. Ten byl také
jejím hostem na nedávné vernisáži
v Luragu. „Není to náhoda, Jana o
mně píše takřka dva roky knihu, ve
které se objeví období mého života

Dechovku v altánu vystřídal dunící rock
Altánek v parku, který po celé
prázdniny patřil převážně důchodcům
a jejich dechovce, se v úplném závěru
srpna stal dějištěm dvoudenního festivalu převážně rockové a alternativní
hudby Cumbajšpíl. Pořadatelské občanské sdružení Kuprospěchu tímto
počinem udělalo další krok ke svému
předsevzetí oživit město, udělat ho
zajímavějším pro mladé a přispět
k sociální regeneraci oblasti.
Divákům se představily kapely
X-left to die, Diagnoza 300, Ztráta
času, Furt Funk a Noční klid z Chomutova, Poppel z Jirkova, Bahrain
z Klášterce nad Ohří, NOT! a Podivná
formace z Teplic. Lahůdkou bylo vystoupení brněnské skupiny Ty syčáci.
Přídomek mezinárodní dodala festivalu účast německých skupin Garten
Terroristen, Short Rhytm, Meniak
a Chemische Reiningung. Jejich přítomnost byla tak trochu reciprocitou
za účast tří českých skupin na soutěži rockových kapel Erzgebirgischer
rockpreis v Annabergu-Buchholzi.
Medailové příčky tam obsadily první
Mindway z Prahy, druhý již zmíněný
Meniak z Chemnitzu a třetí Furt Funk
z Chomutova. „Přeshraniční spolupráce v oblasti nezávislé kultury tady
zatím nefungovala, přitom se přímo
nabízí,“ řekl k tomu jednatel sdružení
Kuprospěchu Mirek Koranda.
V Chomutově se nesoutěžilo, přesto se hrálo s plným nasazením.
Tvrdým nářezem byl především

Zásluhou internetu si chomutovská
radnice připsala další prvenství
Městský úřad opět podal důkaz,
že využívání elektronických služeb patří k jeho silným stránkám.
V uplynulých dnech najel na novou
formu vzdělávání úředníků, která
spočívá ve výuce na dálku prostřednictvím internetu. „Šetří nám to
finanční prostředky na cestovném,
navíc je to moderní a zajímavá metoda,“ zdůraznil vedoucí kanceláře
tajemníka Václav Fiala. Šest nových
zaměstnanců už tímto způsobem od
30. srpna absolvuje vstupní vzdělávací kurz. Podle potřeby si přímo ze
svého počítače pomocí přístupového
hesla najíždějí na akreditovaný výukový program, kurz ukončí on-line
testem. Další čtyři noví úředníci
absolvují vstupní vzdělávání touto
formou v říjnu. „Na základě úspěšné
spolupráce při přípravě a realizaci
vstupního vzdělávání nabídlo ministerstvo vnitra našemu městskému
úřadu zdarma účast na pilotním projektu průběžného vzdělávání úřední-

Fotografie zachycují běžný život, přesto vypadají nevšedně

ků. Nabídku jsme přijali a díky tomu
můžeme jako úplně první městský
úřad, společně s některými krajskými úřady, vyškolit dvacet úředníků
v kurzu na téma Rovné příležitosti
žen a mužů. Tento kurz probíhá
od 6. do 24. září a postupně ho
v dalších termínech budou muset
povinně absolvovat všichni, ale za ty
už budeme platit,“ řekl Václav Fiala.
Jak dodal, protože se jedná o jednu
z priorit vlády v oblasti vzdělávání
úředníků, další témata budou v delším časovém horizontu následovat.
Souběžně s tímto tzv. e-Learningovým studiem probíhá vzdělávání
tradiční formou. Například v těchto
dnech se na MěÚ rozjíždí cyklus
šesti jednodenních seminářů zaměřených na sociálně psychologický výcvik, který absolvují všichni úředníci.
Vedoucí úředníci se zase zúčastňují
jim určeného povinného vzdělávání,
které bude ukončeno v prosinci obhajobou závěrečných prací.
(sk)

od dětství až k bodu zlomu,“ prozradil Hron. Vernisáž výstavy okořenil
také křest knihy Kamily Fleisleberové
o vzorci lidského osudu. Podle něj autorka určuje lidem zdraví a štěstí. Na
knihu s názvem Jméno je váš osud,
která je nyní v prodeji, čekala celé
dva roky a napsala ji, jak jinak, pod
pseudonymem Kamila Karolins. Podle
změny jména prý i ona sama vnímá
příjemné změny ve svém životě.
„Nyní už píši druhou publikaci, tentokrát o vibrační stravě. Chci lidem
ukázat, že si mohou zlepšit své zdraví, když se budou řídit podle dané
numerologické mřížky svého data.
Nejde o žádnou dělenou stravu, jen
by měl každý z nás mít individuální
přístup ke stravování a neřídit se lidmi kolem,“ prozradila autorka, která
žije v Chomutově a věnuje se řadu
(mile)
let numerologii.

Račte se pokochat!

páteční program, sobotní večer už
nabídl klidnější rock více či méně
kombinovaný s jazzem. Kultura se
servírovala i na druhé scéně, která
byla koncipovaná jako odpočinková.
DJ`s Tesla Sound Systému neúnavně
hustili do posluchačů elektronickou
muziku, proběhl workshop pohybu
na chůdách, ohňová show, vystoupení amatérského divadla Štěk z Mostu
i domácího souboru Fóršpíl. Oživením
byla činnost ústeckých performerů
Radka Háska a kolektivu, kteří diváky
mátli vydáváním se tu za Jehovisty, tu
zase za pojišťovací agenty.
Stejně jako byl na předchozí akci
v
Annabergu-Buchholzi
vypraven
autobus s českými fanoušky, do
Chomutova na oplátku přijel autobus

s Němci. Vstup zdarma zase přilákal solidní počet místních příznivců
tvrdé muziky a nezávislé kultury.
„Celkový počet návštěvníků nejsme
schopni odhadnout, ale při vrcholech
programu mohlo být na obou scénách
současně tak šest set lidí,“ prohlásil
Mirek Koranda. „Festival předčil naše
očekávání. Vyšla z toho velká akce, jak
do počtu vystupujících, tak i do počtu
diváků,“ dodal. Pro sdružení Kuprospěchu je to letos poslední takto velká
akce. „Vznikli jsme na začátku roku,
v době, kdy už byla většina grantů vyčerpaná,“ vysvětlil Mirek Koranda. Na
festival Cumbajšpíl obdrželo sdružení
Kuprospěchu grant od města, stejně
jako na dříve proběhnuvší Prospěšné
(text a foto: sk)
soboty.

Řád Rytíř výtvarného umění uděluje francouzské ministerstvo kultury
pouze výjimečným uměleckým osobnostem. Grafik Karel Demel ho má.
A s ním už prý z Čechů jen Jan Saudek a Adolf Born. V galerii Špejchar
se nyní veřejnost může přesvědčit,
že prestižní ocenění dostal Karel Demel oprávněně. Na zhruba šedesáti
grafikách a deseti velkoformátových
kresbách je patrné, že autorovým nejsilnějším inspiračním zdrojem je hudba, poezie a láska. Přestože už má na
kontě přibližně 150 samostatných výstav, ta chomutovská má předpoklady
patřit k nejvydařenějším. „Po vernisáži
mi volal a řekl, že v prostoru Špejcharu vyznívá výstava snad ze všech
jeho dosavadních nejlépe,“ pochlubila
se programová vedoucí Správy kulturních zařízení Marie Hipská. Výstava je
prodejní, potrvá do 30. září.
(sk)
• Středisko knihovnických a kulturních služeb na Palackého ulici
v Chomutově oznamuje
oznamuje, že od září
letošního roku mohou lidé využívat
hudební oddělení o hodinu déle,
tedy až do 18.00 hodin.
• Koncert meditativní hudby
v
podání
multiinstrumentalisty
Sri Chinmoye proběhne v neděli
3. října od 18 hodin v T-Mobile
Aréně v Praze. Vstup je zdarma, informace lze získat na tel. č. 737/026
266 nebo na www.srichinmoy.cz. (r)

Chomutovskou divadelní sezonu zahájil Cimrman
Zcela zaplněný sál kulturního
domu na Zahradní přivítal první zářijové úterý pětici herců Divadla Járy
Cimrmana, které opět přijelo do Chomutova šířit myšlenky svého Mistra
a seznámit obdivovatele s dalšími
jeho tvůrčími výboji. Tentokrát byla
na programu vážná múza - operní
tvorba Járy Cimrmana.
Příznivci všestranného myslitele
a tvůrce tak měli možnost poprvé
zhlédnout nastudování jeho operního díla, opus s názvem Úspěch
českého inženýra v Indii. Zdeněk
Svěrák, Ladislav Smoljak, Bořivoj
Penc, Petr Brukner a Pavel Vondruška se nejprve vystřídali za
řečnickým pultem, kde postupně
přednesli referáty o Cimrmanově

práci hudebně-pedagogické, o jeho
nešťastně
nastartované
kariéře
houslisty i o jeho tvůrčích postupech při skládání. Následovala opera, opěvující „zlaté české ručičky“,
které na rozdíl od neschopných
německých inženýrů sklízejí obdiv
na celém světě. Potlesk na otevřené
scéně sklidila zejména „árie“ plukovníka Colonela v podání Zdeňka
Svěráka, obohacená o půvabné krokové variace. Sama myšlenka díla,
vystavět v Indii místo německého
cukrovaru i český pivovar, rovněž
nepostrádala svérázné uvažování
jejího tvůrce, který tak do světa
vážné hudby přináší jím často
zmiňované téma češství, úpícího
pod tlakem germanizace.

Přestože se představení „Cimrmanů“ z provozních důvodů nekonalo
v městském divadle a nebylo ani
součástí systému abonentních představení, bylo to vlastně zahájení
chomutovské divadelní sezony. A že
šlo o zahájení zdařilé, o tom svědčí
nejen téměř pět set diváků, kteří
si do kulturního domu našli cestu,
ale především bouřlivý aplaus. Ten
donutil herce několikrát děkovat
a dokonce, protože šlo částečně
o hudební představení, i přidávat.
Spokojeni tak mohli být nakonec
všichni: pořadatelé ze slušné návštěvy, diváci z vtipného představení
a herci z toho, že po nekonečné cestě,
na níž seznamují svět s tvorbou čes(lm)
kého velikána, ušli další krok.
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Cílem basketbalistů je návrat do první ligy
Z prvoligového kádru zůstalo
torzo, loni suverénně nejmladší
mužstvo soutěže se stalo příchodem
nových hráčů ještě mladším. Přesto
mají basketbalisté BK Chomutov jediný cíl - návrat mezi elitu.
Po sestupu z 1. ligy se mužstvo
prakticky rozpadlo, odešel i trenér Pavel Budínský. Na jeho místo
nastoupil Milan Konečný, který už
v Chomutově epizodně působil: „Bylo
to v sezoně 1996 až 97, kdy jsem
půl roku dělal asistenta Zdeňkovi
Hummelovi. Když pak odešel trénovat na severní Moravu, šel jsem
z Chomutova také.“ Z loňského základu zůstal jen pivot Doksanský a hráči lavičky Kalous a Nechala. Po roční
přestávce se do týmu vrátil nadějný
Kluch i omilostněný Slovák Čech.
„S minimálním tréninkovým zapojením nám bude vypomáhat Schmida
a s Děčínem jsme vyjednali, že nám
v termínech, kdy se nehraje první
liga, budou pouštět Houšku,“ pokračoval ve výčtu Milan Konečný. Kádr
doplní noví mladí hráči - Plodek
a Čmolík z Mostu, Kalicher z Vyšehradu, v jednání je přestup teplických
dorostenců Žaloudka a Veselého. Překvapivě zní fakt, že mužstvo pravděpodobně bude mít ve svém středu
dva poměrně kvalitní Američany!
První z nich, černošský rozehrávač
Daryl Nelson pracuje v Chomutově
v jisté americké firmě a k basketbalu
se chce po dvou letech vrátit. Druhý,
křídlo nebo pivot David Herron byl
v uplynulém týdnu v Chomutově na
zkoušku. Loni hrál v Německu, předtím zámořskou univerzitní soutěž.
Na druhou ligu, kterou zahájí
25. září domácím zápasem s Loko
Plzeň, se chomutovští basketbalisté
připravují od 1. srpna. Herní část
přípravy obstará účast na dvou mezinárodních turnajích. První proběhl
ve Zwickau, druhý BK Chomutov sám
pořádá. Uskuteční se tento čtvrtek
16. a pátek 17. září a jak je vidět
z rozpisu, zúčastní se ho špičkové
české a německé týmy.
(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

• Cyklus s názvem Víkendový
aerobik pokračuje v neděli 19. září
cvičením s manžely Radkou a Davidem Hufovými. Mistři Evropy i světa
z roku 1999 budou v městské hale
předcvičovat od 10 hodin, přičemž
Radka se zaměří na klasický aerobik,
zatímco David na módní kick box
aerobik. Správa sportovních zařízení
Chomutov tuto akci připravuje jednou
za čtvrt roku, příštími hosty budou
v prosinci Holzer, Strakoš, Valouch.
(sk)
• Oddíl stolního tenisu TJ VTŽ Chomutov, účastník 3. ligy mužů, pořádá
ve čtvrtek 30. září od 15.30 hodin
ve Sportovním domě VTŽ náborový
turnaj pro chlapce a dívky narozené
v roce 1992 a mladší. S sebou pálku
a míček, sportovní obuv a oblečení.

Mužstvo bude v následující sezoně hodně spoléhat na zkušenosti Milana
Doksanského, na snímku z tréninku při protahovacím cviku.
(foto: sk)
Turnaj O pohár starostky města Chomutova
Čtvrtek 16. 9.
14:00 - BK Chomutov - Mitteldeutscher BC
16:00 - BV Chemnitz 99 - Děčín
18:00 - BK Chomutov - Mlékárna Kunín
20:00 - BK SČE Děčín - BK Prostějov

Pátek
9:00 11:00
14:00
16:00

17. 9.
Mlékárna Kunín - Mitteldeutscher BC
- BV Chemnitz 99 - BK Prostějov
- o 5. místo
- o 3. místo
18:00 - o 1. místo

CHN středa 15. 9. 2004

Fotbálek na trávě si můžete zahrát zadarmo
Jak jsme uvedli v minulém čísle
CHN, město řeší otázku, jak zabezpečit dostatek sportovišť pro
volnočasové aktivity dětí zhruba
ve věku 12 - 15 let. Jednou z možností je zpřístupňování školních
hřišť mimo dobu vyučování. Díky
grantům od města se to letos daří
na školních hřištích 5. ZŠ Písečná
a 12. ZŠ Ak. Heyrovského, jehož
provozovatelem jsou ovšem softbalisté SC Beavers VS Chomutov.
Pod dohledem správců jsou
veřejnosti, ale hlavně právě mládeži do 15 let, v obou případech
bezplatně k dispozici travnatá
a antuková nebo škvárová hřiště, na Písečné ještě hřiště na
plážový volejbal, atletický ovál
a doskočiště. K tomu si lze půjčit
základní sportovní náčiní, jako
jsou míče, sítě a lajnovačky, na
5. ZŠ zdarma, na 12. ZŠ za poplatek. „Upřednostňujeme děti, ale

Kanoistika a Kamencové jezero patří už padesát let k sobě. Kanoistický oddíl TJ SC VS Chomutov jubileum oslaví 2. října setkáním všech
členů, kteří tímto sportovním oddílem prošli. Loděnice bude otevřena od
11 hodin, oficiální zahájení oslavy výročí je naplánováno na 13. hodinu. „Zveme všechny bývalé i současné členy oddílu. Přijďte se podívat
na své kamarády a zavzpomínat na hezké chvíle prožité na vodě,“ zve
služebně nejstarší členka oddílu Jitka Legatová.
(r)

Chomutovský surfař není z 31. místa v Aténách zklamaný, ze stejné příčky se totiž na olympiádu kvalifikoval

Tomáš Malina: Ještě se s mladými o Peking poperu
Windsurfing byl na olympiádě
v Aténách bůhvíproč na okraji zájmu sdělovacích prostředků. Mlčela
televize i noviny, a tak vyšťourat,
jak si v třídě Mistral průběžně vede
chomutovský surfař Tomáš Malina, se
dalo s určitými obtížemi asi jen na
internetu. „Informační manko“ snad
alespoň zčásti vyrovná následující
rozhovor.
Skončil jste jednatřicátý z třiceti
čtyř závodníků ve vaší třídě. Jak tento výsledek hodnotíte?
„Všem, kteří sport nesledují, a většině těch, co ano, to bude připadat
nic moc. Ale byla to stejná příčka,
z jaké jsem se na olympiádu kvalifikoval, takže se nedá říct, že by to byl
neúspěch. Jedním z mých cílů bylo
neskončit poslední, což se podařilo.
Přesně jsem věděl, jak bude startovní
pole vyrovnané a tak skvěle připravené, že stačilo jedno sebemenší zaváhání a mohl jsem být poslední.“
Takže když jste před odjezdem
řekl, že máte představu o umístění,
ale nechcete ji prozradit, myslel jste
tím, že nechcete skončit poslední?
„To byl ten úplně nejnižší cíl.
Ideální představy se točily okolo
dílčího úspěchu v rozjížďkách, kde
jsem chtěl být mezi 22. a 25. místem.
Jednou jsem dojel dvaadvacátý, což
je skvělé. Jednou dokonce osmnáctý, ale tu rozjížďku komise zrušila,
takže jsem měl smůlu. Čili nejsem
zklamaný, pro mě je to standardní
výsledek.“
Informace z windsurfingu byly
v průběhu olympiády takřka nedosažitelné. Mrzí vás to?
„Já jsem s tím počítal. Bohužel
je pravidlem, že o sporty, v nichž
se neočekává medaile, není zájem.
A když už třeba díky Lence Šmídové,
která medaili nakonec získala, byla
ve zpravodajství o jachtingu zmínka,
tak určitě nebyla o windsurfingu, pro-

tože ten, jak říkají, je pro jachting jen
takový přívěsek a nutné zlo.“
Jak jste si olympiádu užil mimo
surfařské závody?
„Těšil jsem se, že když už tam pojedu, olympiádu si užiju a podívám se
i na jiné sporty. Bohužel se to zvrhlo
v nejtěžší a nejnáročnější závod, jaký

Padl jste si s nějakým vyloženě do
noty?
„Bydleli jsme pohromadě, takže
jsme se museli potkávat. Navíc
v našem jachtařském bytě byla masérská lehátka, a tak k nám na masáže chodili skoro všichni. Protože
jsme se blíž neznali, bavili jsme se

Po příjezdu z OH se s Tomášem Malinou
jsem kdy vůbec jel. Takže jsem nikde nebyl a nic jsem nestihl. Jedinou
cestu, kterou jsem poznal, byla v půl
desáté ráno do maríny do přístavu
a v půl desáté večer zase z maríny
a rovnou na večeři a do postele. Šanci
jsem měl do 15. srpna, kdy jsme zahajovali závod, ale to se dohromady
nic nedělo, protože olympiáda začala
jen o dva dny dřív. Takže jsem viděl
jen jeden zápas našich basketbalistek
ještě ve skupině.“
Určitě jste přicházel do bližšího
styku s ostatními olympioniky.

Slovo MUDr. Jana Malechy, ředitele závodu a předsedy pořádajícího občanského sdružení Kondice: „Rád bych poděkoval všem, kteří nám svou prací či
finanční podporou umožnili tyto velké závody zorganizovat. Velice proto děkuji generálním partnerům - Severočeským dolům a.s. a společnosti Zentiva a.s.,
dále také členům kanoistického oddílu TJ Vodní stavby Chomutov, příslušníkům městské policie a dopravním policistům Policie ČR, zaměstnancům kempu
Kamencové jezero a zejména také městu Chomutov, které akci podpořilo jak
finančně, tak i možností využít areál jezera. Nemalý dík patří též mým nejbližším kolegům z občanského sdružení a všem čtyřiceti rozhodčím za jejich
práci, která vedla k úspěšnému zvládnutí akce.“
který i vítěze Českého poháru, v závodě druhého Jana Pejskara porazil
o téměř minutu a půl. Excelentní byl
zejména v běhu - deset kilometrů na
asfaltu v okolí zooparku zvládl za
29:33 min.!
Z chomutovských závodníků se
opět nejlépe umístil MUDr. Tomáš
Baumrt (TJ Slávie Chomutov), který
obsadil v absolutním pořadí 51. místo, v lékařském přeboru pak stejně

roky teprve 29 let! To přece budete
v ideálním věku...
„I když ve světě jsem vůči soupeřům mladý, u nás je to naopak. Jako
psi se tu o úspěch rvou osmnáctiletí
nebo devatenáctiletí kluci. Takže ti do
toho také budou mluvit.“
Hned po návratu z Atén jste absolvoval mistrovství republiky. Tam už
vás mladí varovali?
„Ten závod se vůbec nepovedl nefoukalo a měli jsme ho společně
s loděmi. Takže se nedalo závodit.
Přesto se mistrovství uskutečnilo,
i když jen tři rozjížďky. Skončil jsem
druhý se stejným počtem bodů jako
vítěz. Abych řekl pravdu, jsem rád,
že jsem to fyzicky vydržel. Trochu si
připadám jako Tomáš Dvořák. Jsem
rád, že mě ti mladí na vodě totálně
nerozdrtili a že z toho je vicemistr.“
Jaký je váš další letošní program?
„Zabalím si surfařské věci, ale jiné,
než jsou ty olympijské, a vyrazím
někam do světa. Udělat fotky, natočit
nějaké video pro sponzory, prostě tu
(sk)
sezonu dotáhnu do konce.“

Turnaj v minitenisu
přivítal radní Jindřich Stádník. (foto: sk)
jen tak povrchně. Na každé skupině
sportovců je něco, každá je něčím
charakteristická, ale všechno bylo
v pohodě.“
Před odjezdem jste avizoval, že
třída Mistral v programu olympijských her končí. Přesedláte tedy
a bude se bít o Peking?
„Skutečně to vypadá, že skončí,
ale ještě je to otevřené. Když zdraví
a přízeň sponzorů dá, ještě se s těmi
mladými o Peking poperu.“
Vždyť ve windsurfingu se úročí
i zkušenosti a vám bude za čtyři

Doktoři měřili na Kamencovém jezeře síly s triatlonovou elitou
M.D. triatlon, na Kamencovém
jezeře a v jeho okolí již posedmé
proběhnuvší celorepublikový přebor
lékařů, zdravotníků a farmaceutů, se
dostal do pozice největšího a nejvýznamnějšího triatlonového závodu
v republice. Již loni současně pořádaný Český pohár letos vyšperkovala
účast závodníků třídy Elite, tedy
těch, kteří triatlon vesměs provozují
profesionálně. V této třídě se navíc
jednalo o poslední závod z pětidílného seriálu, takže se v Chomutově
rozhodovalo o mistrovských titulech
i o souvisejících finančních prémiích.
Na startu se sešlo dohromady 117
mužů a 34 žen. Za poměrně příznivého počasí, rušeného jen občasným
větrem, měli muži za úkol postupně
uplavat 1,5 km, na kole ujet 40 km
a uběhnout 10 km, na ženy čekaly
tratě poloviční. Nejvyšší výkonností
se blýskl Jihoafričan Hendrik Villiers,

zahrát třeba fotbálek si tu mohou
i neorganizované kolektivy dospělých. Sportovní kluby by musely
zaplatit,“ řekl předseda SC Beavers
VS Chomutov Petr Engel. Na hřiště
u ZŠ Ak. Heyrovského mají zájemci
o sport přístup v pondělí, ve čtvrtek a v neděli, na Písečné mimo
pondělí každý všední den a také
vždy jeden den o víkendu.
I když správci obou hřišť musejí
být ve střehu před návštěvníky
se sklonem k vandalismu, většina
příchozích si chce zahrát a zasportovat, tak jak bylo záměrem města.
„Stáhla se sem řada dětí, které si
doteď hrály třeba na parkovištích.
Ze začátku jich sem chodilo okolo
stovky denně, ale když pak zjistily,
že tu vládne nějaký režim a že si
také nemohou dělat, co se jim zlíbí, ustálil se zájem na třiceti nebo
čtyřiceti dětech,“ uvedl ředitel ZŠ
na Písečné Karel Poláček.
(sk)

jako loni 7. místo a ve své věkové
kategorii 2. místo. Milan Vopat (TJ
Slávie Chomutov) obsadil 61. místo
a Petr Doležal (TJ Vodní stavby Chomutov) 64. místo. Okolo 20. příčky se
mezi ženami seřadily tři závodnice
TJ Slávie Chomutov Jana Blailová
(17. místo), Veronika Vopatová (19.)
a Hana Boublíková (21.). Závod žen
v kategorii zdravotníků dokončila na
7. místě MUDr. Romana Zedníková,

její matka, MUDr. Alena Štětinová
obsadila 11. místo. Vyhodnocení závodu a vyhlášení výsledků proběhlo
v areálu Kamencového jezera, kde
ceny nejlepším předali hlavní představitelé chomutovské radnice, starostka
Ivana Řápková a místostarostové Jan
Řehák a Rudolf Kozák.
Pořadí a výkony nejlepších - doktorské kategorie muži: 1. MUDr. Jan
Plzák (nyní už čtyřnásobný vítěz M.D.
triatlonu) 2:03:11,4; 2. David Zámečník
2:08:23,4; 3. MUDr. Tomáš Charvát
2:09:01,8; doktorské kategorie ženy:
1. Bc. Alena Dufková 1:24:23,9; 2. Mgr.
Marie Šobáňová 1:27:50,2; 3. MUDr.
Eva Lauerová 1:32:27,3; kategorie Elite
muži: 1. Hendrik Villiers 1:47:54,5;
2. Martin Pejsar 1:49:17,2; 3. Jan Jaňour
1:50:37,9; kategorie Elite ženy: 1. Vendula Frintová 1:09:01,0; 2. Jana Jiroušková 1:09:30,0; 3. Vendula Trnková
1:09:38,0.
(sk)

Devítileté a mladší děti, které tenis
třeba ještě nikdy nezkusily, si na Kamencovém jezeře mohou zahrát upravenou verzi této hry na menším hřišti. Turnaj pořádají v sobotu 18. září
od 10 hodin členové TK Chomutov
a slibují spoustu zábavy a sladkých
cen. Účastníkům připraví potřebné
sportovní náčiní a proplatí jim případné vstupné do areálu jezera. (sk)
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