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Dny japonské kultury slibují nevšední zážitky i obdivovatelům orientálních bojových umění
DIVADLO
• 7. 10. KLUB POHODA - 5. klubový večer. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
• 14. 10. TYGR - divadelní představení v rámci abonentního předplatného. Městské
divadlo od 19 hod.
KONCERTY
• 13. 10. FRANTIŠEK NEDVĚD - koncert. Kulturní dům Zahradní od 19 hod.
• 20. 10. V SÍNÍ SLÁVY ČESKÉ OPERETY A BALETU - operetní a baletní hudba
O. Nedbala a R. Frimla. Městské divadlo od 19 hod.
VÝSTAVY
GRAFIKA. Galerie Špejchar, výstava
• MICHAL BÍLEK - SOCHY, ALENA BÍLKOVÁ - GRAFIKA
potrvá do 6. 11.
VICTIM Vernisáž 8. 10. v literární kavárně SKKS
• VERONIKA PECÁKOVÁ - FASHION VICTIM.
v 17 hod. Výstava potrvá do 2. 1. 2005.
PRACHU. Výstava nástrojů válek, lovu a sportu v Oblastním
• ZA VŮNÍ STŘELNÉHO PRACHU
muzeu na náměstí 1. máje. Výstava potrvá do 6. 11.
HOUBY Malý výstavní sál jezuitského gymnázia na Palackého
• POJĎTE S NÁMI NA HOUBY.
ulici. Výstava potrvá do 16. 10.
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
• 10. 10. DRAKIÁDA - soutěž všeho, co letí. Prezentace draků ve 14.30 hod. u autoškoly Omega.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
6. 10. SHREK 2 - animovaná komedie USA. Od 17 hod.
7. - 9. 10. TERMINÁL - komedie USA.
10. - 11. 10. U NÁS NA FARMĚ - animovaný film USA. Od 17 hod.
12. 10. HŘÍŠNÝ TANEC 2 - taneční romance USA.
13. - 14. 10. DVANÁCT DO TUCTU - komedie USA.
15. - 16. 10. RIDDICK: KRONIKA TEMNA - sci-fi USA.
17. - 19. 10. HOREM PÁDEM - komediální drama ČR.
20. 10. JÁ, ROBOT - sci-fi thriller USA.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
6. 10. PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA - komedie USA.
7. 10. ART KINO: PINK FLOYD - THE WALL - film Velké Británie. Od 19.30 hod.
8. - 9. 10. U NÁS NA FARMĚ - animovaný film USA. Od 17 hod.
10. - 12. 10. TERMINÁL - komedie USA.
13. 10. HŘÍŠNÝ TANEC 2 - taneční romance USA.
14. - 16. 10. HOREM PÁDEM - komediální drama ČR.
17. - 18. 10. RIDDICK: KRONIKA TEMNA - sci-fi USA.
19. 10. ART KINO: SNY AKIRA KUROSAWY - japonský film. Od 19.30 hod.
20. 10. ART KINO: BLÍŽENCI - japonský film. Od 19.30 hod.

Koncertní agentura Macek Music Management Most pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, starostky města Chomutova a patronací města Chomutova uvádí V síni slávy české operety a baletu. Tento zahajovací koncert 9. sezony cyklu Chomutovské hudební večery proběhne v městském
divadle 20. října od 19 hodin. K příležitosti 130. výročí narození Oskara
Nedbala a 125. výročí narození Rudolfa Frimla zazní v jeho průběhu slavné melodie z operet Polská krev a Vinobraní, baletů Pohádka o Honzovi
a Z pohádky do pohádky a několik známých melodií z operety Rosemarie.
Zpívají sólisté hudebních divadel a doprovází i spoluúčinkuje Festivalový
(r)
orchestr Petra Macka, který řídí František Vajnar.

Mattemashita: su-shi, haiku, Kurosawa, ninjitsu...
Další několikadenní akci, která slibuje nevšední zážitky, připravují dvě
společnosti, jejichž zřizovatelem je
město Chomutov. Správa kulturních
zařízení nabídne zájemcům o orientální kulturu Dny japonské kultury,
jejichž součástí budou i ukázky japonského bojového umění. Ty proběhnou
v městské sportovní hale, kterou
provozuje Správa sportovních zařízení. Ale jak vyplývá ze slov jedné
z hlavních organizátorek Věry Flaškové, několikadenní série různých aktivit bude mít mnohem širší záběr.
„Dny japonské kultury začnou
v pondělí 18. října a probíhat budou
i v dalších dnech po většinu týdne,“
řekla jednatelka SKZ Chomutov Věra
Flašková. „Zahájeny budou v prostorách Kulisárny u městského divadla.
Pěvecký soubor Happy Smile ze
školy v Havlíčkově ulici přednese
několik písní v japonštině. Kromě
fotografií tu budou také nainstalovány expozice japonských kaligrafií,
zbraní a dalších předmětů.“ Účastníci zahájení Dnů japonské kultury
v Chomutově dále zhlédnou pantomimické představení nonverbálního
divadla HAMU Praha s názvem Take
Five + 1 a po něm projekci animovaného filmu Hrob světlušek, který
sklidil řadu uznání.
Ani v dalších dnech nepřijdou
příznivci japonské kultury zkrátka.
Od 19. do 21. října budou v kině
Oko postupně promítnuty snímky Sny Akira Kurosawy, Blíženci
a Ticho. „Před představením budou
pro návštěvníky připraveny speciality japonské kuchyně,“ upozornila
V. Flašková na zpestření filmových
večerů a připomněla, že na své si
mohou přijít i malí diváci. Jim bude
20. října od 8.00 a poté od 10.30
hodin určeno filmové představení
Cesta do fantazie.
Na čtvrtek 20. října se mohou
těšit také obdivovatelé asijských
bojových umění. Sportovci, kteří
se jim věnují na špičkové úrovni,
předvedou několik ukázek z nich ve
sportovní hale. Večer je opět pojat

Jednatelka SKZ Věra Flašková společně s Davidem Šulistou, který je tvůrcem plakátů, diskutují nad posledními změnami.
(foto: lp)
jako prezentace japonského způsobu života, takže k dispozici budou
další lákadla pro gurmány: pravý
čaj, který se od našeho značně odlišuje, speciality originální kuchyně
a dokonce japonské pivo.
Netradiční seznámení s japonskou kulturou má ještě jednu
rovinu, zaměřenou na mládež.
„Průběžně hodláme iniciovat mezi
chomutovskými středoškoláky tvorbu básní podle básnické literární formy zvané haiku. Půjde
o nesoutěžní přehlídku, jejímž prostřednictvím chceme přiblížit tuto
vzdálenou zemi i mladší generaci,“ vyzdvihla další podobu pestré
kulturní akce jednatelka správy
kulturních zařízení Flašková.
Dny japonské kultury v Chomutově pojmenovali jejich organizátoři
názvem Mattemashita. Jak V. Flašková vysvětlila, tento výraz vyjadřuje
hlasitý projev uznání spokojeného
diváka. Pestrá nabídka, která je
v rámci přehlídky japonské kultury

připravena, dává naději, že nejde
o název nijak přehnaný. Zárukou
toho jsou nesporně i osobnosti
a instituce, které nad akcí převzaly patronát a tím jí dodají prestiž.
Jsou to starostka Chomutova Ivana
Řápková, Velvyslanectví Japonského
císařství v České republice a jeden
z
nejvýznamnějších
japonských
investorů v regionu, společnost TG
Safety Systems Czech s.r.o.
(lm)

(Dokončení ze str. 2)
Doposud byl suterén upraven pro
štábní kryt CO a prostory si pronajímal Klub vojenské historie NORD-SEVER. „Velikost podzemí je stejná jako
místnosti sálů muzea. Až do roku
1940 se sály využívaly jako městské
sklady, kde se skladovalo víno a pivo.
Ve stejném roce se suterén začal
upravovat na protiletecký kryt. Nejdrastičtější zásah však přišel v roce
1953, kdy byly dva sklepy zazděny,
jelikož sloužily jako skládka stavební
suti,“ zavzpomínal městský architekt
Jaroslav Pachner a dodal, že v roce
1992 byly tyto prostory zkušební
sondou znovu objeveny.
„Ještě v průběhu letošního roku
by chtěla radnice nechat zpracovat
stavebně technický průzkum včetně
statického posouzení a vydat stavební povolení. V první etapě v následujícím roce by se vyčistily zdejší
prostory a provedly inženýrské sítě,
zároveň se může dokončit lapidárium, určené pro prohlídkové trasy
muzea,“ nechala se slyšet starostka.
V roce 2006 by se podle jejích slov
mohlo v jižní části radnice přemýšlet

o vybudování zmíněného radničního sklípku. Město chce na realizaci
projektu požádat o dotaci v rámci
programu ministerstva kultury na
regeneraci městské památkové zóny.
(mile)

Už posedmé proběhne v Městském divadle v Chomutově módní
show v režii obchodu s luxusní
dámskou módou Celebrity. Modelové a modelky v čele s Miss ČR
roku 2002 Dianou Kobzanovou
předvedou v úterý 12. října od
19 hodin dámskou a pánskou
módu i kolekci spodního prádla. Akci bude moderovat herec
Martin Zounar. V průběhu večera
bude uspořádána veřejná sbírka
ve prospěch dětí z MÚSS.
(sk)

Kde v těchto dnech najdete nejvíc hub? V muzeu! Prostory suterénu využijí pro sklípek

Sváteční houbaři si předmětu své
záliby v posledních dvou sezonách
příliš neužili. O to větším lákadlem by pro ně mohla být výstava
s názvem Pojďte s námi na houby,
kterou připravilo Oblastní muzeum
v Chomutově ve spolupráci s vyhlášeným odborníkem Jiřím Rothem.
O úvodní vjem se každému návštěvníkovi výstavy postará výrazná
houbová vůně. Jak by také ne, když
v malém výstavním sále bývalého
jezuitského gymnázia je naměstnáno až 270 druhů hub! Menší část
je vysušených a nakonzervovaných,
větší část čerstvých. Jejich počet
kolísá, podle toho, jak jsou zrovna
k mání v přírodě. Až na pár výjime
k byly všechny nasbírány na Chomutovsku a byly nebo jsou mezi nimi
i záležitosti pro fajnšmekry, třeba
šiškovec černý, kuřátka popelavá
nebo hřib nachovýtrusný, který zde
před válkou rostl zcela běžně. „Uspořádali jsme tuto výstavu v Chomutově vůbec poprvé. Je to přitažlivé
téma, veřejnost má možnost se přesvědčit, jaká druhová rozmanitost
zde existuje,“ uvedl Jiří Roth, který
si vzal na starosti i doprovodné
akce výstavy. Těmi jsou pravidelné
pondělní a čtvrteční mykologické
poradny, houbařská exkurze do
Bezručova údolí, která se uskuteční
v sobotu 9. října, a také dvě přednášky. Ta druhá, s odborně-kulinářským

Jiří Roth (vlevo) a pracovník muzea Čestmír Ondráček při úpravách exponátů.
(foto: sk)
námětem a názvem Houby a co
s nimi, proběhne 13. října. Všeobecně přijímaný fakt, že houby letos
zase nerostou, Jiří Roth vyvrací:
„Rostou, ale někde víc a někde míň.
Jen se musí umět hledat a vědět,
co sbírat. Teď napršelo, tak by se
v závěru na výstavě mohlo objevit

Dárek dětem si vyžádá spoustu peněz
Literární soutěž Děti dětem přešlapuje na prahu druhé fáze. Organizátoři z 12. ZŠ v ulici Akademika
Heyrovského mají v kupě třísetstránkový sborník obsahující to nejlepší
z celkového počtu 1 280 zaslaných
prací; prózu na téma Pohádky dětem,
kterým nemá kdo pohádky vyprávět, a poezii na téma Kdybych byl
básníkem, zpíval bych svými verši
o mládí, kráse a prvních láskách. Aby
však mohli naplnit ušlechtilý záměr
rozdat knihu do dětských domovů,
ústavů sociálních služeb a vesniček
SOS, potřebují knihu s plánovaným
názvem Děti vyprávějí dětem vydat

zhruba v tisícovém nákladu. „ A to je
finančně velmi náročná věc. Výrobní
náklady jedné knihy se pohybují
v rozpětí dvě stě padesát až tři sta
korun, což je dvě stě padesát až tři
sta tisíc. Ale nechceme se vzdát té
myšlenky, že by kniha byla pěkným
vánočním dárkem. Proto jsme oslovili
mnoho společností, firem a osobností
s žádostí o pomoc při shromažďování
potřebných financí. Kromě toho se na
naší škole rozeběhla výtvarná soutěž
Ilustrujeme pohádky, z níž zařadíme
do knihy třicet až čtyřicet ilustrací,“
informoval učitel a vedoucí projektu
(sk)
Josef Griml.

hodně druhů.“ A to je ta nejlepší
pozvánka na akci, která potrvá až
(sk)
do 16. října.
Atrium Střediska knihovnických
a kulturních služeb v Chomutově
oživují do 8. října barevné zvířecí
a pohádkové postavičky ze dřeva
a také sošky z kamene. Jedná se
o dětské výtvory, které vznikly
v rámci Německo-českého kreativního týdne v saském Dorflu. Tam
za svými vrstevníky přijelo dvacet
českých dětí ve věku od 12 do
18 let a jejich dospělý doprovod
z řad zaměstnanců a spolupracovníků SKKS. Společně pak všichni
účastníci tvořili dílka z kamene,
dřeva a dalšího přírodního materiálu, z textilií a barev. Setkání je
logickým vyústěním jedenáctileté
práce SKKS s dětmi i její čtyřleté
spolupráce s kulturními zařízeními
v Annabergu-Buchholzi. Tam byly
výsledky snažení mladých umělců
vystaveny nejdříve, teď je mohou
obdivovat obyvatelé a návštěvníci
Chomutova.
(text a foto: sk)

Film se točil v Chomutově
(Dokončení ze str. 1)
Jak uvedl producent Milan Kopecký, film, který vypráví o rodišti
matematika a astronoma Františka
Josefa Gerstnera, se točil dva dny
a vznikl na jeho popud. „Jsem chomutovský rodák, žil jsem tu dvacet
let nejprve v Šafaříkově a poté
v Revoluční ulici,“ prozradil na sebe
Kopecký. Dokumentem vás provede
nezaměnitelný hlas Miroslava Vladyky.
(mile)
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Národní házenkářky SK Chomutov
NH vstupují do každé další sezony
s cílem obhájit titul mistryň republiky, který jim s jednoroční přestávkou
patří od roku 1998. Úvod té letošní
ovšem provázely i obavy způsobené
několikerým oslabením. Družstvo se
musí obejít bez střelkyně a nejlepší
hráčky R. Češkové, brankářky M. Duškové, trenérky L. Sukové, v prvních
zápasech postrádalo i obránkyně
L. Horákovou a L. Kirschnerovou. Přesto se Chomutov opět usadil na čele
tabulky. Daří se mu vítězit doma i venku, a i když zpočátku to v defenzívě
skřípalo, nyní opět jede jako dobře
promazaný stroj. „Teď, v neděli 10. října od 10.30 hodin, nás čeká klíčový
zápas celé první poloviny soutěže.
Hostíme Žatec, který na nás ztrácí
pouhý bod (v době psaní článku
- pozn. red.). Tohle utkání pravděpodobně rozhodne o podzimním vítězi.
Pokud se nám ho podaří vyhrát, bude
to velký krok k obhajobě titulu,“ zve
na hřiště do Cihlářské ulice manažer
klubu Vojtěch Čihař.
(sk)
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Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Kam v říjnu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
9. 10. házená 2. liga mužů: HK Chomutov - Jablonec n. Nisou
21. 10. Večer japonských bojovníků
24. 10. házená 2. liga mužů: HK Chomutov - Zruč n. Sázavou
30. 10. florbal SK Anus Kadaň - turnaj mužů
30. 10. basketbal 2. liga mužů: BK Chomutov - Ostrava
31. 10. basketbal 2. liga mužů: BK Chomutov - Zlín

13.00
19.00
18.00
7.30 - 18.00
18.00
10.30

LETNÍ STADION
16. 10. fotbal ČFL: FK Chomutov - FK Kolín
30. 10. fotbal ČFL: FK Chomutov - SK Karlovy Vary - Dvory

10.15
10.15

ZIMNÍ STADION
9. 10. hokej 1. liga: KLH Chomutov - České Budějovice
27. 10. hokej 1. liga: KLH Chomutov - Beroun

17.30
17.30

AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICI
10. 10. národní házená 1. liga žen: SK Chomutov NH - Šroubárna Žatec 10.30
V PŘÍRODĚ
23. 10. Pochod ke Světovému dni spoření, start od České spoř., Palackého 8.00

K tradičním oporám patří Helena Benešová, na snímku při střelbě. (foto: koc)

Za Davidovým střeleckým probuzením stojí táta Miniškola děti uvede do základů sportů
asistence, tedy víc než všichni spoluhráči i drtivá většina renomovaných
kanonýrů ostatních mužstev!
Jak sám hodnotíte svou dosavadní bilanci?
„Je dobrá, zatím se daří. Hodně
chodím na přesilovky, což je stav, při

Určitě to má vliv na psychiku.
Poznáte to zpětně na své hře?
„Dovolím si víc, třeba střílet z pozic, ze kterých bych jindy ještě přihrával. Ale to je asi u každého hráče
stejné. Když cítí, že mu to tam padá,
tak se snaží toho využít.“

Co na to asistent trenéra Vladimír Petrovka:
„Davidovy góly i asistence jsou pro nás překvapením. Čekali jsme od něj
hodně, ale on zatím odvádí ještě víc. Řekli jsme mu, že na něho spoléháme,
protože jako bek má odehráno nejvíc, a on tu zodpovědnost na sebe vzal.“

Kdyby se v KLH Chomutov před sezonou vypisovaly sázky na to, kdo za
září vyhraje klubovou statistiku střelců, měl by obránce David Hájek snad
nejvyšší kurz. Vždy se soustředil na
defenzivní úkoly, střílel minimálně.
Teď ale všichni zírají, jak se mu daří
před brankou soupeře. Do uzávěrky
vydání zaznamenal pět gólů a tři

kterém se vyšší střelecká úspěšnost
dá očekávat.“
Velice zajímavá je statistika.
Během pěti sezon v seniorském
hokeji jste totiž vstřelil jen osm
soutěžních gólů, tři extraligové
a pět prvoligových. Teď skoro to
samé během několika zápasů...
„Nevím, jak to vysvětlit. Prostě
mám štěstíčko.“
Co vašemu střeleckému probuzení říkají spoluhráči a trenéři?
„Jsou rádi, samozřejmě. Ty góly
potřebujeme a je jedno, komu to tam
bude padat. Občas si neodpustí narážku, třeba že už to přeháním.“

Softbalisté Beavers dodrželi tradici,
na PMEZ se opět dostali do finále
Už je to obehraná písnička
- softbalisté SC Beavers VS Chomutov prohráli na Poháru mistrů
evropských zemí finále a v nejvyšší klubové soutěži kontinentu
tak obsadili druhé místo. Přestože
se nesporně jedná o úspěch, Bobři
už tři roky marně touží zopakovat
triumf z let 1999 a 2001. Na PMEZ
startují pravidelně od roku 1998
a s uvedenou výjimkou končí vždy
stříbrní.
Také tentokrát v Holandsku byli
chomutovští softbalisté na dobré
cestě. V základní části si ve dvou
utkáních mohli dovolit šetřit opory, mistři Itálie a Francie na turnaji
výkonnostně zaostávali. Zato ostatních šest účastníků mezi sebou sehrálo vyrovnané partie. Chomutov
se přesto dostal do finále, kde se
utkal s dánským celkem Allerod
Penguins. O pouhý den dříve tohoto soupeře porazil 8:2 a také sou-

boj o zlato do 5. směny vyhrával
1:0. Pak však došlo k obratu, který
měl za následek konečnou porážku 4:8. „Celý turnaj jsme odehráli
pěkně, jen to finále se nevydařilo.
Ale dali jsme si předsevzetí být
pošesté za sebou ve finále a to se
povedlo,“ hodnotil chytač a jeden
z nejzkušenějších hráčů Beavers
Jan Přibyl. „Ptali jsme se, jestli by
někdo nechtěl vyměnit zlato za
stříbro, že už ho máme dost, ale
přihlásili se jen letos bronzoví Holanďani,“ dodal v žertu.
(sk)

Deset zlatých medailí přivezly
z nedávného mistrovství Evropy
v polském Opole mažoretky z chomutovské Taneční školy Stardance.
Nominovány
byly
mezinárodní

osobnosti. Všechny nashromážděné
doklady pak poslouží k založení
výstavy s prozatímním pracovním
názvem Galerie slavných a statečných Chomutováků, která bude
prezentována v Oblastním muzeu
Chomutov. Žádáme proto veřejnost,
aby své soukromé doklady o našich
vojenských osobnostech, ať už to
jsou fotografie, písemnosti, vyznamenání či jiné připomínky z jejich
života, zapůjčila Oblastnímu muzeu
Chomutov na Palackého ulici, konkrétně Mgr. Janu Vincencovi.
Smyslem a posláním připravované výstavy je, aby vojenské osobnosti z Chomutovska nezapadly
v zapomenutí, aby jejich statečnost
promlouvala i k nám, současníkům,
aby byla studnicí poznávání naší
historie i pro nastupující mladou
Jaroslav Hamouz
generaci.

tů. V hale si například vyzkoušejí
basketbal, volejbal, přehazovanou,
tenis, nohejbal a aerobic, v lázních
plavání a skoky do vody a na zimním stadionu bruslení, vše pod vedením školených trenérů a instruktorů. Níže připojenou přihlášku je
potřeba vyplnit a odevzdat do 25.
října. Bližší informace lze získat
na telefonech 474/651 079 nebo
736/481 075.
(sk)

Správa sportovních zařízení Chomutov,

s.r.o.

Závazná přihláška

PODZIMNÍ MINIŠKOLA SPORTU
Odevzdání přihlášky a úhrada v recepci sportovní haly.

do 25. 10. 2004
Jméno a příjmení : ............................................................................................................................
Datum narození : ...........................................

Věk: ...................................................................

Adresa : ....................................................................................................................................................
Zdravotní pojišť. : ..........................................

ZŠ : .....................................................................

Tel. spojení : matka ......................................

otec ...................................................................

Aktivně provozuje sport : • ano • ne jaký: ...........................................................
Odchod dítěte zajistí : • rodiče mezi 15,00 – 15,30 hodin

• Mistrovství světa veteránů
v zápase ve volném stylu se v Hradci Králové zúčastnili i dva závodníci
ASK VALZAP Chomutov. V konkurenci soupeřů z 29 zemí se oběma
dařilo, Radek Hemelík získal stříbro
ve váze do 58 kg, Jiří Loukota také
stříbro ve váze do 97 kg. Celkem
získala reprezentace České republiky čtyři medaile, do Chomutova
tedy putovala plná polovina.
(sk)
• Boxerský klub VEKI BOX pořádá nábor chlapců ve věku 13 až 16
let. Zájemci se mohou přihlásit každé úterý od 16 hodin v tělocvičně
(r)
ZŠ Zahradní.

• dítě půjde samo
Obědy: 42,- Kč/den
Úhrada MINI ŠKOLY: 100,- Kč/den
Podpis rodičů : ...................................................................................................................................
Z některých činů dětí a mládeže se veřejnosti dělají hluboké vrásky
na čele. Hlavní příčinou bývá nesprávné využití volného času. Proto
Sokol Chomutov věnuje velkou pozornost cvičení mladé generace.
V sokolovně mají možnost mladší žákyně (6 - 10 let) cvičit aerobik
a všeobecnou gymnastiku, starší žákyně (11 - 13 let) všeobecnou gymnastiku a míčové hry a chlapci (11 - 13 let) hrát florbal. Do těchto oddílů se lze přihlásit u sestry Míškové, tel. 474/627 434.
(je)

Mistryně Evropy si na natáčení pozvala Česká televize

Poznejme vojenské osobnosti Chomutovska
Žili a mnozí mezi námi dosud
žijí. Jsou to vojenské osobnosti,
příslušníci československé armády.
Během 2. světové války bojovali na
západních a východních frontách
i v domácí ilegalitě za osvobození
naší vlasti, aby tu pracovali bez
okázalostí, upozorňování na svou
válečnou statečnost. Na tyhle vojenské osobnosti bychom neměli zapomenout. Zaslouží si proto, abychom
je poznali, vyslovili jim naši úctu a
vzdali jim veřejné ocenění.
Z toho důvodu byla při Okresní
vojenské správě, MěÚ Chomutov a
Oblastním muzeu Chomutov založena společnost s názvem Paměť.
Jejím úkolem je shromáždit materiály, které by veřejnosti přiblížily
osudy československých důstojníků
žijících na Chomutovsku, o nichž
lze právem říci, že to jsou vojenské

Sám jste naznačil, že těžíte
z přesilovek. Je tedy střelba od modré
čáry pro vás tou pravou „parketou“?
„Dá se říct, že ano. I když některé
góly padly v situaci, kdy jsem si najel před branku a po přihrávce jsem
zakončil.“
Chomutovští fanoušci vás pamatují jako snad nejméně útočně naladěného hráče mužstva. Kde hledat
kořeny změny?
„Je to asi překvapivé, ale u mého
táty. Pořád mi říká, abych se víc hrnul
do útoku, že to dělám málo. Odmalička je to můj největší kritik, nebojí se
vytknout mi stinné stránky mé hry.
Říká, ať se nebojím chodit do útoku,
samozřejmě s tím, abych nepropadal
v obraně. Já už jsem se to snažil dělat loni ve Varech, teď je vidět, že to
přináší ovoce.“
(text a foto: sk)

V cyklu osvědčených prázdninových Miniškol sportu pokračuje
Správa sportovních zařízení Chomutov i v říjnu. Prostor k tomu poskytnou podzimní prázdniny, které
proběhnou od pondělí 27. do středy 29. října. Rodičům se tak nabízí
příležitost zajistit svým potomkům
pestrý program, v jehož rámci
budou děti formou her a soutěží
uvedeny do základů mnoha spor-

organizací IMA tři skupiny mažoretek, další dvě skupiny odjedou
tento týden na třídenní mistrovství
Evropy do Švýcarska. V Polsku obhájily mažoretky loňský post nejúspěšnější výpravy. V konkurenci 57
skupin, kde soutěžilo takřka 1 500
mažoretek ze Slovenska, Polska,
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny,
Maďarska a České republiky, totiž
získaly deset zlatých, dvě stříbrné
a dvě bronzové medaile. „Kdo se
nezúčastnil podobné akce v cizí
zemi, neumí si představit, jak těžko
se získávají před cizí porotou, fanoušky a při rivalitě ostatních českých skupin ta nejvyšší umístění,“
vyjádřila se ředitelka taneční školy
Milada Zelenková.
Ta spolu s choreografkami Markétou Petrovajovou a Monikou
Křížkovou musí sestavit každý rok
šestatřicet
nových
choreografií.
„To je na tom asi vždy to nejtěžší
- vymyslet něco, co nebude mít
ten druhý. Každý rok jdeme takříkajíc s novou kůží na trh, jelikož
podle skupin na prvních místech
se většinou řídí ti vzadu a snaží
se do příštího roku od nich něco
okopírovat. Musíte mít proto vždy

něco navíc, abyste se umístili, jelikož každý s porotců vidí sestavu
trochu jinak a v konečné fázi mohou být výsledky na prvních třech
příčkách velmi těsné,“ prozradila
ředitelka taneční školy. Tentokrát
porotu snad nejvíce zaujala sestava
v disciplíně Pom-Poms, kde děvčata
při úvodních slovech „Chcete vědět,
kdo my jsme? No přece super holky
z Chomutova“ vytvoří pomocí třásní jednotlivá písmena, která složí
dohromady
název
STARDANCE.
„Každé vítězství je krásné, ale stojí
za ním spousta dřiny i peněz. Jsem
proto ráda, že nám město Chomutov
přispělo dvacetitisícovou částkou na
dopravu a my ho mohli na oplátku
dobře reprezentovat,“ dodala Milada
Zelenková. Dobrou vizitkou chomutovských mistryň Evropy je i to, že
je pozvala tento týden na natáčení
televizního pořadu o Jaroslavu
Hašlerovi Česká televize.
(mile)
• Ve Squash centru v Cihlářské
ulici proběhl amatérský turnaj ve
squashi. Pořadí nejlepších: 1. místo
Filip Bábovka, 2. místo Martin Vrabec a 3. místo Tomáš Kolář.
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