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DIVADLO
• 7. a 21. 8. POHÁDKA PRO DĚTI. Nedělní divadelní představení pro děti v Podkrušnohorském zooparku (dětské ZOO) od 15.00 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 6. 8. KAMENČÁK 2005. Zábavný, převážně hudební program na Kamencovém jezeře od 13.00 hodin.
• 12. - 14. 8. POHÁDKOVÉ SAFARI. Večerní jízdy z Kamencového jezera do obory Podkrušnohorského zooparku. Kromě zvířat zde bude možné zhlédnout i pohádkové
bytosti. Kamencové jezero - Podkrušnohorský zoopark od 20.00 do 24.00 hodin.
• 13. 8. OBNAŽENY(I) III. Klára Alexová a její hosté v atriu SKKS od 20.00 hodin.
KONCERTY
• 27. 8. CUMBAJŠPÍL 2005. Hudební festival v městském parku.
VÝSTAVY
• OBRAZY J.GAVENDOVÉ, KERAMIKA F. VLČKA. Sklep galerie Špejchar do 30. 9.
• KRAJINA, VIZE - V. SUCHOPÁREK, J. ATL. Vernisáž výstavy se uskuteční 8. 8. od
17.00 hodin. Galerie Lurago do 31. 8.
• GUSTAV HODEK - PRAVÝ VLASTI SYN. Muzeum na Palackého ul. od 18. 8. do 15. 10.
• NOVÉ VIDĚNÍ - VÁCLAV SUCHOPÁREK. Galerie Na schodech do 30. 9.
• VLÁDA VĚCÍ TVÝCH. Kostel sv. Kateřiny do 29. 10.
• CHCI JEŠTĚ ŽÍT. Fotografie Jana Šibíka s námětem nemocných AIDS v ukrajinské
Oděse. Městská galerie Špejchar do 20. 8.
KINA
Kino Praha v srpnu nehraje.
Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
3. 8. HOTEL RWANDA - válečné drama Kanady a UK.
4. - 5. 8. VÁLKA SVĚTŮ - sci-fi USA.
6. - 7. 8. VÁLKA POLICAJTŮ - krimi film Francie.
8. - 9. 8. BATMAN ZAČÍNÁ - akční film USA.
10. - 11. 8. PROKLETÍ - horor/komedie USA.
12. 8. KINSEY - drama USA.

Kompletní program kina je na plakátech a na webu www.mujchomutov.cz.
Letní kino
3.
4. - 5.
6. - 7.
8.
9.
10.
11. - 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. - 30.
31.

(začátky představení ve 21.30 hodin, není-li uvedeno jinak)
8. VÁLKA SVĚTŮ - sci-fi USA.
8. VÁLKA POLICAJTŮ - krimi film Francie.
8. BATMAN ZAČÍNÁ - akční film USA.
8. NĚCO JAKO LÁSKA - romantická komedie USA.
8. TROJA - historický film USA.
8. ZAHULÍME UVIDÍME - teenagerská komedie USA, Kanady a Německa.
8. DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN - horor USA.
8. KINSEY - drama USA.
8. SVĚT ZÍTŘKA - výpravná retro sci-fi USA.
8. MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA - muzikál/komedie/romance USA.
8. RESIDENT EVIL: APOKALYPSA - akční sci-fi horor USA, VB a Německa.
8. NENÁVIST - hororový příběh USA.
8. TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ POLICAJT - akční loutkový film USA.
8. SAHARA - akční/dobrodružný film USA.
8. PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ - komedie USA.
8. ÚŽASŇÁKOVI - animovaný film USA.
8. DANNYHO PARŤÁCI 2 - krimi/thriller USA.
8. ROMÁN PRO ŽENY - komedie ČR.
8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ - historický film USA.
8. PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ - komedie ČR, SR a Německa.
8. ALEXANDER VELIKÝ - komedie ČR.
8. MELINDA A MELINDA - komedie USA.
8. DUŠE JAKO KAVIÁR - tragikomedie.
8. HLAS SMRTI - thriller Kanady, Velké Británie a USA.
8. SNOWBOARĎÁCI - komedie ČR.

Štěstí se víc smálo na paní a slečny
Řadu čtenářů Chomutovských
novin potěšila v minulém čísle křížovka, kupon do redakce
k slosování poslalo 255 z nich. Starostka města Ivana Řápková, která
si k losování přizvala pracovnici
tiskového úseku Marii Královcovou
(obě na snímku), udělala radost následujícím deseti luštitelům:
1. cena - sada Kronika českých
zemí v knižní podobě spolu s Kronikou lidstva na CD-ROM, Dějiny Chomutova a tričko: Lenka Nováková
z Chomutova,
Chomutova 2. cena - kniha Bylo
nebylo aneb Legendy Krušnohoří,
tričko a sada drobných propagačních předmětů: Helena Bendová
z Chomutova,
Chomutova 3. cena - Dějiny Chomutova I - III na audiokazetách, tričko a sada drobných propagačních
předmětů: T. Slavíková z Chomutova, 4. cena - Chomutov na souboru
va
starých pohlednic, tričko a sada
drobných propagačních předmětů:
Zdeňka Nezbedová z Chomutova,
Chomutova
5. - 10. cena - tričko a sada drobných propagačních předmětů: J. Kohlíková z Chomutova, Jana Vrbová
z Vysoké Pece, Vladimír Kučeba

Při příležitosti 400. výročí vykoupení
města z poddanství a na počest jeho
patrona sv. Viktora proběhly minulý
týden v Chomutově Viktoriánské
folklorní slavnosti. Pořádající Folklorní sdružení Krušnohor pozvalo
k účasti dalších pět souborů - domácí Skejušan, Sedmikvítek z Frenštátu
p. R., Rokytičku z Rokycan, Dyleň
z K. Varů a Mladosť ze slovenské
B. Bystrice. Všechny během čtyř dnů
předváděly veřejnosti krajové písně
a tance, vše v krojích a za doprovodu
lidových hudebních nástrojů. Působivý byl průvod městem i vystoupení
na mši celebrované emeritním biskupem Josefem Kouklem. Hlavní festivalový pořad v Letním kině narušil
déšť, účinkující si ovšem s chutí improvizovaně zazpívali pod střechou
v hledišti. Zástupce všech souborů
také přijala na radnici starostka Ivana Řápková, která současně převzala
nad akcí patronát. Na snímku vystoupení Krušnohoru v kostele sv. Ignáce, v pozadí vpravo přihlíží biskup
Koukl.
(text a foto: sk)

z Chomutova, Jaroslav Malec z Chomutova, Petr Cechl z Chomutova
a Jitka Vlčová z Jirkova
Jirkova. Všech deset vylosovaných navíc dostane Průvodce Chomutovem pro rok 2005.
Kuriozitou je, že stejně jako při velikonoční soutěži jsou mezi vylosovanou desítkou jen dva muži. Výherci budou v těchto dnech vyrozuměni
dopisem, ceny mají připravené k vyzvednutí v redakci Chomutovských
novin do konce srpna.
(sk)

strana 5

Pět umělců tvoří sochy pro Chomutov
Okrajem parku před městským
divadlem se v těchto dnech rozléhá
ťukání kladívek. Přímo před zraky
kolemjdoucích zde vznikají sochy,
které budu později zkrášlovat veřejná prostranství v Chomutově. Sochařské sympozium se řadí k akcím,
které už zdomácněly ve Vejprtech,
Klášterci nad Ohří, Boleboři a Vintířově. Zhruba tunové bloky pískovce
zde přetvářejí k obrazu svému Herbert Kisza, Miroslav Doležal, Roman
Křelina, Václav Krob a Jitka Kůsová.
„Tato jména jsou garantem toho,
že vzniknou kvalitní díla,“ ujišťuje
Marie Hipská, programová vedoucí
pořádající Správy kulturních zařízení Chomutov. Jako první se do práce
- tvorby mužského torza pustila Jitka Kůsová, známá též jako autorka
kreseb a obrazů. „Na začátku léta
jsem vytvořila sochu Směřování,
mužské torzo, které nakloněné
vzhlíží k nebesům, což má znázorňovat otevření se širokému myšlení.
I tohle bude variace na dané téma,“
prozradila základní ideu budoucího
díla klášterecká výtvarnice. Že jí
zvědaví kolemjdoucí občas koukají

Jitka Kůsová se do opracovávání pískovcového bloku pustila s úsměvem.
přes rameno, jí nevadí. „Nikdy mě
to nerušilo tak, že by mi to překáželo v práci. Když se vyptávají,
ráda jim odpovídám. Horší je, když

se vyptávají hloupě. Každopádně je
dobře, že vidí, jak sochy vznikají.
Třeba pak k nim budou mít hlubší
(text a foto: sk)
vztah.“

Přijďte se pobavit na Kamencové jezero
Na
Kamencovém
jezeře
se
v sobotu 6. srpna sejdou Wabi
Daněk, Ivan Hlas, Dan Nekonečný
a členové divadla V Pytli. Spolu

zení Chomutov s.r.o., se označení
festival brání: „Spíš se jedná o
zábavu pro celou rodinu. Chceme
uspokojit mladé i dříve narozené.“

s dalšími umělci budou od 13
hodin až hluboko do noci bavit
všechny návštěvníky, kteří za běžné vstupné dvacet a dvanáct korun
do areálu zavítají.
Věra Flašková, jednatelka spolupořádající Správy kulturních zaří-

Jak V. Flašková dodala, základním
smyslem akce je přitáhnout pozornost veřejnosti k světově unikátnímu přírodnímu koupališti. „Mimochomutovští o jezeře často nevědí
a my Chomutováci si jeho význam
neuvědomujeme,“ zdůraznila.

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Kubát a Chomutov patří k sobě
Bohumilu
Kubátovi (na
snímku) byla
Cena
Jiřího
Popela z Lobkovic udělena
za přínos v
oblasti sportu a skvělou
r ep r e ze nt a c i
města. Statný
sedmdesátník
patří k legendám československého
a českého zápasu, je nositelem titulu Zasloužilý mistr sportu.
Do Chomutova se přistěhoval
s rodiči v roce 1946 a žije tu dodnes. S naším městem je spjatá
i celá jeho sportovní kariéra s

výjimkou vojny. Životních úspěchů
dosáhl na olympiádách, v roce
1960 v Římě vybojoval v supertěžké váze bronzovou medaili a o čtyři
roky později v Tokiu skončil čtvrtý. Dále se zúčastnil pěti světových
a tří evropských šampionátů. Devětkrát byl mistrem ČSR a ČSSR
v řeckořímském stylu a šestkrát mistrem ČSR a ČSSR ve volném stylu.
Když klub potřeboval, nastoupil za
něj v lize ještě ve 45 letech.
V současné době je Bohumil Kubát rozhodčím II. třídy a ve svém
domovském klubu v Chomutově
se věnuje mládeži a dětem jako
trenér. Kromě toho je nositelem
Janského plakety za dárcovství
krve.
(sk, pama)

Seznam účinkujících:
pódium 1: Jindra Kejak, Zdarr, Wabi
Daněk, Pavel Dobeš;
pódium 2: Ovečky a ostatní,
Pell Mell, Milo, Lety mimo, UDG,
K Nezaplacení, Ivan Hlas, Dan Nekonečný (jeho taneční a ohňová
show začne ve 22.30 hod.), půlnoční diskotéka;
pódium 3: divadlo V Pytli s představením Archa Noemova a Sváťovo dividlo. Během odpoledne navíc
dojde k soutěžím s hlavní cenou
horským kolem a k propagačnímu
seskoku parašutistů do jezera.
Akci podobného rozsahu se konala poprvé loni, kdy Kamencové
jezero slavilo 110 let od otevření
zdejší první veřejné plovárny. Za
vydatné podpory počasí se oslav
podle odhadu pořadatelů zúčastnilo rekordních patnáct tisíc návštěvníků.
(sk)

Pošlete fotku z dovolené
Chomutovské noviny vyhlašují
soutěž o nejzajímavější aktuální
fotografii na letní téma. Snímky
zasílejte do konce srpna, v datové formě elektronickou poštou na
s.kral@chomutov-mesto.cz, v papírové podobě na adresu redakce.
Vždy uveďte své jméno a adresu,
do hlavičky e-mailu nebo na obálku pak heslo Foto na letní téma.
Nejzdařilejší snímky v září zveřejníme a odměníme propagačními
předměty.

Oblíbená slavnost piva a chmele je opět za dveřmi
Zajímavým tipem na výlet může
být Dočesná v Žatci, která je tradičně vrcholnou akcí královského
města, jež v loňském roce oslavilo
1 000 let od založení. Slavnost
chmele a piva letos proběhne 2.
a 3. září, vstupné je zdarma.
Těžištěm oslav a zábavy je centrální náměstí Svobody, kde je před
radnicí umístěno hlavní pódium,
na kterém se po oba dny střídají
zábavné pořady především hudebních žánrů. Nedílnou součástí jsou
chmelové a pivní soutěže, historická divadelní scénka, slavnostní
narážení pivního sudu a strhnutí posledního štoku v nejmenší
chmelnici na světě, která se nachází přímo na žateckém náměstí.
Speciální programy jsou připraveny na dalších dvou pódiích. Na
dětské scéně do podvečera probíhají pásma soutěží, písniček a her,
do kterých se děti zapojují a mají
možnost vyhrát zajímavé věcné
ceny. Ve večerních hodinách na
tomtéž pódiu probíhá rockový program převážně amatérských skupin, doplněný o vystoupení jedné
či dvou rockových hvězd. Druhou
scénu tvoří pódium s programem
zaměřeným na folkovou a country
muziku.
Na žatecké Dočesné se představí
patnáct až dvacet pivovarů z České

republiky i ze zahraničí, prezentujících kolem 30 druhů piv. Už několik let během Dočesné probíhá
odborná degustace, která se stala
prestižní záležitostí přihlášených
pivovarů. Pravidelně se jí účastní
na straně jedné kolem 15 výrobců
piva se 40 druhy vzorků a na straně druhé 120 degustátorů z řad
laické i odborné veřejnosti. Výsledky jsou druhý den prezentovány
široké veřejnosti na hlavním pódiu
a ve všech médiích.
Mezi zajímavé doprovodné akce
náleží tradiční výstava drobného
zvířectva, burza pivních etiket,
volejbalový turnaj a v posledních
letech aktivity občanského sdružení Chrám chmele a piva - vytvoření rekordu v délce hada z pivních
kelímků a recesní expozice Muzea
Homolupulů s nejstarším pivařem
Lojzou Lupulínem.
V hudebním programu žatecké
Dočesné mimo jiných vystoupí
Karel Černoch, Katapult, Nevím,
Děda Mládek Illegal Band a Touch.
Se zájmem očekávanou zajímavostí letošní Dočesné bude koncertní
a scénické ztvárnění fenomenálního projektu The Wall od Pink
Floyd. Jedná se o jediné letošní vystoupení. Podrobný program žatecké Dočesné lze nalézt na webových
stránkách Městského divadla Žatec
(r)
www.divadlozatec.cz.
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Projekt Sportovní informace usnadní
V seznamu pro sezonu bude pětadvacet jmen dětem jejich pozdější specializaci
Nejbližší přípravný zápas odehrají hokejisté KLH Chomutov v pátek v Kadani

Hokejisté KLH Chomutov se připravují na další sezonu v 1. lize. Po
období drilu na suchu vjeli v polovině července na led a v těchto dnech
zahajují sérii přípravných zápasů.
Trenérská dvojice Vladimír Kýhos
a Vladimír Petrovka má k dispozici
třicet hráčů. V konečném výběru
by jich mělo být dvacet pět - dva
brankáři, čtyři kompletní pětky
a navrch dva útočníci a jeden obránce. Kromě již dříve představených
posil Polanského a navrátilců Stavenského, Kostourka a Martínka jsou
v týmu i Černý z Českých Budějovic,
Hlubuček z Karlových Varů, domácí junioři Luka, Chvátal a Gellner
a klášterečtí mladíci Chyba, Bartyzal
a Kocek. „V útoku se pěkně zvedla
konkurence, to je dobře. Ještě potřebujeme jednoho zkušeného obránce,
ale to až se budou uzavírat extraligové soupisky a až se vyřeší odchody
do NHL a do klubů v Evropě. Jestli
ho seženeme, pak si můžeme říct, že
se nám změny povedly,“ poznamenal
trenér Vladimír Kýhos. „Aspoň doufám. To stejně definitivně ukáže až
sezona,“ dodal. Posilu Chomutov
získal i na lavičku, kde k Dušanu
Prokešovi přibyl do funkce maséra
bývalý hráč Pavel Mošna.
Příprava mužstva probíhá podle osvědčeného modelu, ovšem
s ohledem na změny pravidel,
zejména na znovuzavedení ofsajdu na červené čáře. „Mění se tím
způsob založení útoku i přechod
přes červenou čáru,“ upozornil
Vl. Kýhos. Tento týden jeho svěřenci načali sérii přípravných utkání,
po úterním duelu s Berounskými
Medvědy se v pátek představí
v sousední Kadani. Přípravných

Správa sportovních zařízení Chomutov hodlá zopakovat neobvyklý
projekt, který už s úspěchem vyzkoušela před deseti lety. Dětem z
1. a 2. tříd základních škol nabízí
program nazvaný Sportovní informace, při němž si v měsíčních cyklech v průběhu jednoho školního
roku vyzkoušejí několik sportovních odvětví, konkrétně sportovní
gymnastiku, házenou, plavání, basketbal, florbal, lyžování, bruslení
(hokej), kopanou a atletiku.
„Je lepší, když si děti nejdřív
osvojí základy všech běžných sportovních odvětví a teprve potom se
na jedno z nich specializují,“ vysvětlila účel projektu pracovnice SSZ
Hana Kejaková. „Přípravu povedou
školení trenéři a zástupci klubů,
kteří si po každém měsíci provedou
vyhodnocení a na závěr školního
zápasů bude jedenáct, ve středu
7. září čeká hokejisty KLH Chomutov první mistrovský. „Cíle pro
sezonu jsou pořád stejné. Chceme
se pohybovat v horních patrech tabulky a v play off dojít co nejdál,“
konstatoval Vladimír Kýhos.
Přípravné
zápasy
Chomutova:
SK Kadaň - KLH CV (5. 8.), KLH CV
- KLH Jindřichův Hradec (9. 8.), HC
Berounští Medvědi - KLH CV (12. 8.),
KLH CV - HC Energie Karlovy Vary
(16. 8.), HC Slavia Praha - KLH CV
(18. 8.), KLH CV - reprezentace Francie (20. 8.), KLH CV - Grasshoppers
Curych (23. 8.), HC Chemopetrol
Litvínov - KLH CV (25. 8.), KLH Jindřichův Hradec - KLH CV (26. 8.), BK
Mladá Boleslav - KLH CV (30. 8.), HC
Klášterec n. O. - KLH CV (1. 9.). (sk)

V první sezoně se mladí boxeři
dostali až na přední příčky
Mimořádně důležitou první soutěžní sezonu bilancují boxeři klubu
VEKIBOX Chomutov. A mohou být
spokojeni - ve všech mládežnických kategoriích obsadili přední
příčky.
VEKIBOX zosobněný především
neúnavným trenérem Vladimírem
Šťastným se v současné době orientuje na mládež. Po založení na začátku loňského roku se klub v září
přihlásil do mistrovských soutěží a
nyní sklízí první ovoce. Junioři (věk
17 - 18 let) obsadili v oblastní lize
páté místo, kadeti (15 - 16 let) čtvrté a přípravka (13 - 15 let) dokonce
druhé za nedostižným mládežnickým střediskem SKP Sever Ústí nad
Labem, které vyhrálo i obě zbývající
kategorie. „Jedná se o nejvyšší soutěž v republice, ze které se dál už
nepostupuje. Pouze nejlepší jednotlivci z kadetů a juniorů se kvalifikují na republikový šampionát. Od nás
se to týkalo Petra Kováče, Bartoše,
Lukáče, Křapky a Bubnára, ale z finančních důvodů jsme museli účast
odříct,“ řekl trenér Vladimír Šťastný,
který kromě uvedených vyzdvihl
i opory přípravky Jana Kováče a
Gissmana. „V Chomutově byl box
vždycky populární. I v současnosti
je o něj ze strany kluků zájem, až
mě to překvapuje. Dokonce si můžu
i vybírat,“ těší trenéra Šťastného.
Česká společnost KEBEK s.r.o.
hledá šikovného obchodníka
pro obsazení pracovní pozice

samostatný prodejce
spojovacího materiálu
NABÍZÍME: hlavní prac. poměr, pracoviště v Chomutově, příznivé finanční
podmínky, práci v týmu, samostatné obchodní jednání se zákazníky, cestování
po ČR, více na www kebek.cz
POŽADUJEME: středoškolské vzdělání
min. vyučen s maturitou nejlépe technického směru, zkušenosti v obchodní činnosti
vítány, dobré komunikační schopnosti,
profesionální vystupování, samostatnost,
ŘP sk. B, znalost práce na PC.
Přihlášky do výběr. řízení a životopis
zasílejte na adresu:
KEBEK s.r.o., p. L. Pohlová, Pražská
5382, 430 01 Chomutov, tel. 474 631 168,
e-mail: pohlova@kebek.cz

V srpnu mají jeho svěřenci naordinované jen omezené tréninky, ale od
1. září opět najedou na každodenní
přípravu, čtyřikrát týdně box v tělocvičně, jednou nabírání fyzičky
během nebo plaváním. Mládežnické
soutěže začnou v sobotu 24. září,
borci, kteří kvůli věku vypadli z juniorské kategorie, jsou přihlášeni do
druhé ligy mužů. „Věřím, že budeme
ještě lepší než letos. Pro přípravku je
druhé místo za Ústím asi maximem,
ale kadeti a junioři by se mohli dostat na medailové pozice,“ plánuje
Vladimír Šťastný.
(sk)

Kde by byla softbalová reprezentace bez Chomutováků?
Češi kralují softbalové Evropě.
Nejnovější důkaz o tom reprezentace
podala minulý měsíc, kdy v holandském Nijmegenu získala čtvrtý titul
evropských mistrů z posledních pěti
šampionátů. Pouze v roce 2003 ji Holandsko odsunulo na 2. místo.
Ovšem těžko by se Česko mohlo
chlubit takovými úspěchy, kdyby
v jejím dresu nenastupovali hráči
z Chomutova. Vždyť běžně, hlavně
v důležitých zápasech, tvoří polovinu
základní sestavy. Obranná činnost na
Chomutovácích vyloženě stojí, klíčová je zejména precizní spolupráce
nadhazovače Vrbenského a chytače
Přibyla, která na reprezentační úrovni
trvá nepřetržitě od roku 1997.
Tentokrát Českou republiku reprezentovalo pět hráčů Sportclubu
80 Chomutov. Roman Matuška,
Jaroslav Mikulec a Václav Svoboda hráli v Holandsku od začátku,
Jan Přibyl a Lubomír Vrbenský
dostali volno a mužstvo posílili
až na rozhodující zápasy play off
s Holanďany a Dány. Češi v průběhu turnaje osmkrát zvítězili a jen
dvakrát prohráli, v obou případech
s Dánskem. Soupeři ze severu však
vše vrátili ve finále, které vyhráli
4:0. „Zdálo se mi nejlehčí. Ve všech
týmech probíhá generační obměna,
ale zatímco naši mladí to vzali za
správný konec, u soupeřů nováčci
ještě nedokážou zkušené hráče
nahradit,“ hodnotil mistrovství, na
němž poprvé nastupoval s kapitánskou páskou, služebně nejstarší
hráč reprezentace Roman Matuška.

V rámci projektu Chomutovské sportovní léto proběhnou tento měsíc
na kurtech TJ VEROS tři akce. V neděli 21. srpna se zde od 9 hodin uskuteční tradiční otevřený míčový sedmiboj mužských a smíšených dvojic,
který sestává z beach volejbalu, tenisu, stolního tenisu, nohejbalu, kopání na bránu, házení na bránu a na basketbalový koš. O týden později,
v neděli 28. srpna v 9 hodin souběžně začne turnaj státních úředníků
v beach volejbale trojic a na antukových kurtech otevřený turnaj v „šestkovém“ volejbale smíšených družstev. Bližší informace a přihlášky na tel.
čísle 603 778 892.
(sk)

Galerie čerstvých mistrů z Chomutova:
Roman Matuška (28 let) - zlato
z ME 1997, 1999, 2001 a 2005, stříbro z ME 2003. V reprezentaci působí
už 12. sezonu, převážně nastupuje
v zadním poli, v posledních letech občas i na nadhozu, vynikající pálkař.
Jaroslav Mikulec (25 let) - zlato
z ME 1999, 2001 a 2005. Po vážném
zranění ruky se do reprezentace
vrátil ve velkém stylu. Nastupoval
převážně na 3. metě, ale díky univerzálnosti může zaskočit na všech
těžkých postech. Má půlroční zkušenost ze soutěže v USA.
Jan Přibyl (28 let) - zlato z ME
1997, 1999, 2001 a 2005, stříbro
z ME 2003. Autorita v chomutovském
i reprezentačním celku. Přemýšlivý
a zkušený hráč, který je na postu

chytače schopen řídit hru celého
týmu. Tvoří skvěle fungující dvojici
s nadhazovačem Vrbenským.
Václav Svoboda (19 let) - zlato
z ME 2005, stříbro z ME 2003. Benjamínek reprezentace se zlepšuje
mílovými kroky. V Holandsku byl
dokonce vyhlášen nejužitečnějším
hráčem ME, parádními výkony měl
lví podíl na výhrách v semifinále
i finále. Nastupoval na 2. metě,
jeho předností jsou hra na pálce
a softbalové myšlení.
Lubomír Vrbenský (36 let) - zlato
z ME 1997, 1999, 2001 a 2005, stříbro z ME 2003. Dlouhodobě světová
nadhazovačská extratřída, zejména
v Čechách ještě nemá konkurenci.
I při mimořádně prudkém švihu
dokáže míček kontrolovat a přesně
umístit.
(sk)

Účastníky pochodu potrápilo počasí
Popáté se vydali turisté z Chomutovska, ale i z řady vzdálenějších míst Čech na pochod Memoriál Vítězslava Kremláčka. Šest tras
v rozmezí 10 až 40 kilometrů mělo
společný cíl v Klášterci nad Ohří,
kde v tamním kolumbáriu všech 145
účastníků uctilo památku aktivního
turisty, zaměstnance Severočeských
dolů, který v roce 2000 zemřel.
Mezi pochodujícími byl i 68letý
Chomutovák Stanislav Vacula (na
snímku), který na dálkových pochodech reprezentuje Město Chomutov.
Protože zvládne i denní dávku sto
kilometrů, vybral si nejdelší nabízenou čtyřicetikilometrovou trať,
která vedla z hotelu Nástup pod
Klínovcem přes Boží Dar, Jáchymov,
Krásný Les, Horní hrad, Stráž nad
Ohří, Korunní a Perštejn do Klášterce nad Ohří. „Nástup halila mlha
a lilo. Ve vysoké trávě jsme byli po
pás mokří, v botách nám čvachtalo.
Navíc jsem na blátivém svahu uklou-

Baumrtová prožila v Itálii vrchol dosavadní kariéry
V italském Lignanu - Sabbiadoru
proběhly Evropské olympijské dny
mládeže, kterých se zúčastnilo
přes 2 900 osob z více než čtyřiceti zemí Evropy. Českou republiku
na této významné soutěži čtrnácti
až
sedmnáctiletých
sportovců
reprezentovala i plavkyně TJ Slávie Chomutov Simona Baumrtová.
Kromě plavání se soutěžilo v atletice, volejbale, tenise, kanoistice,
cyklistice,
kopané,
gymnastice,
košíkové, házené a zápasu. Akci
pořádá Mezinárodní olympijský výbor a zúčastnil se jí předseda MOV
Jaques Roque.
V plavání bylo do rozplaveb nasazeno vždy 32 nejlepších plavců
podle časů dosažených na oficiálních závodech Evropské plavecké
federace. Zástupkyně chomutovského oddílu Simona Baumrtová
se zde neztratila. V závodě na 100
metrů znak se dostala do finále
A, kde obsadila vynikající 7. místo
ve vyrovnaném osobním rekordu
1:07,29, na 200 metrů znak se probojovala do B finále a skončila na
13. místě v čase 2:26,94 a ve štafetě
4x100 metrů polohový závod i díky
ní obsadila česká děvčata 11. místo.

roku navrhnou rodičům sport, který
je pro jejich potomka nejvhodnější.
Neřeknou přímo ano, z něho bude
hokejista, spíš ano, zkuste to.“
Seznam sportů byl sestaven
po pečlivé úvaze. „Jedná se o
odvětví, která mají v Chomutově
tradici a pro něž jsou zde vytvořeny optimální podmínky, aby se
jim děti mohly věnovat v místě
bydliště,“ poznamenala ředitelka
SSZ Jitka Fischerová. Výuka bude
probíhat na sportovištích SSZ ve
čtyřech skupinách po zhruba dvaceti dětech, vždy od pondělí do
čtvrtka odpoledne. Cena jednoho
měsíčního cyklu činí 410 Kč, zápis bude probíhat od 5. do 8. září
mezi 16.00 a 17.30 hod. v Městské
sportovní hale v Chomutově. Další
informace lze získat na tel. 474 651
079 nebo 736 481 075.
(sk)

zl a poranil si nohu. Byl jsem rád, že
jsem dobelhal, aspoň že v poslední
čtvrtině přestalo pršet,“ popsal
okolnosti bezmála osmihodinového
výkonu Stanislav Vacula, který se
dálkovým pochodům věnuje teprve
šestým rokem. Přesto už na podzim
plánuje překonat hranici osmi tisíc
kilometrů.
(text: sk, foto: šot)
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Simona Baumrtová se u startovního bloku připravuje na jeden ze závodů.
„Tyto závody byly pro Simonu
vrcholem její dosavadní krátké
plavecké kariéry. Věříme, že bude
dál výkonnostně růst, aby jednou
mohla reprezentovat na vrcholné
akci všech sportovců, tedy na olympijských hrách. Talentu má dost
a teď ho musí usilovným tréninkem
zúročit,“ vyjádřil se trenér Jaro-

slav Jezbera. Členka TJ Slávie byla
v rámci výpravy ČR jedinou zástupkyní chomutovského okresu
a jednou ze dvou plavkyň Ústeckého kraje, což je dobrá vizitka
práce trenérů. Oddíl děkuje městu
Chomutov, v jehož bazénu trénuje,
a Severočeským dolům, které jsou jeho
nejvýznamnějším sponzorem.
(jj)
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