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Návštěvníci akce se dobře bavili, okolní obyvatelé to tolerovali
DIVADLO
CIMRMANA. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 12. 9. AFRIKA – DIVADLO JÁRY CIMRMANA
ZÁBAVNÉ POŘADY
MUZIKOU Kulturní dům na Zahradní
• 7. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.
od 17.00 hodin.
KONCERTY
BAND. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
• 8. a 15. 9. BIG BAND
VÝSTAVY
VEN Díla malířského sdružení z Děčína v galerii Lurago do 29. 9.
• STO Z LEDU VEN.
OČIMA Nejlepší díla z výtvarné soutěže ve výstavní síni
• CHOMUTOV MÝMA OČIMA.
knihovny do 6. 10.
ROTHE Kostel sv. Ignáce do 30. 9.
• OBRAZY – C. H. WESTENBURGER, G. ROTHE.
GRAFIKA. Městská galerie Špejchar do 30. 9.
• TOMÁŠ BÍM – GRAFIKA
VLČKA. Městská galerie Špej• OBRAZY JITKY GAVENDOVÉ, KERAMIKA FRANTIŠKA VLČKA
char do 30. 9.
SYN Muzeum na Palackého ul. do 15. 10.
• GUSTAV HODEK – PRAVÝ VLASTI SYN.
SUCHOPÁREK Galerie Na schodech do 30. 9.
• NOVÉ VIDĚNÍ – VÁCLAV SUCHOPÁREK.
TVÝCH. Kostel sv. Kateřiny do 29. 10.
• VLÁDA VĚCÍ TVÝCH
KINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
8. – 9. 9. KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU – rodinný film USA.
10. 9. VÁLKA SVĚTŮ – sci-fi film USA.
15. – 16. 9. SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU – dobrodružná/kriminální gangsterka USA.
17. 9. VINCI – krimi/komedie Polska.
Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
7. 9. RUKOJMÍ – akční/krimi film USA.
8. – 9. 9. VÁLKA SVĚTŮ – sci-fi film USA.
10. – 11. 9. KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU – rodinný film USA.
12. – 14. 9. SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU – dobrodružná/kriminální gangsterka USA.
15. 9. ART KINO: ZBYTEČNÁ KRUTOST – drama USA. Začátek představení v
19.30 hodin.
16. 9. VINCI – krimi/komedie Polska.
17. – 18. 9. OSTROV – akční/thriller USA.
19. – 20. 9. BATMAN ZAČÍNÁ – akční film USA.

Kamenčák si získává pevné místo v kalendáři
Čtyři tisícovky diváků navštívily
Kamenčák 2005, zábavnou akci,
která má především upoutat pozornost ke světově unikátnímu přírodnímu koupališti. Na dvou scénách
se představila řada hudebních skupin, vzhledem k svému zaměření
buď na folkové nebo rockové.
Největší ohlas podle očekávání
sklidili Pavel Dobeš, Ivan Hlas a
hlavně Dan Nekonečný s doprovodnými tanečnicemi a tanečníky, kteří
předvedli pozitivní energií nabitou
hudební, taneční a ohňovou show.
„Škoda, že nebyl teplejší večer. To
by Danovo vystoupení vyznělo ještě mnohem lépe. I když na to, jak
hrozně bylo po ránu, kdy pršelo, to
nakonec docela šlo,“ okomentovala
rozhodující faktor pro akce pod
širým nebem Věra Flašková, jednatelka pořádající Správy kulturních
zařízení Chomutov. „Rozhodně nemáme pocit, že bychom čas, námahu a peníze věnovali něčemu, co by
pak nemělo patřičnou odezvu.“
V odpoledních hodinách si na
své přišly také děti. Líbilo se jim
představení Sváťova dividla z Litoměřic i hrobského divadla V Pytli,
jehož se řada z nich v rolích zvířátek sama zúčastnila. Akci doplnil
seskok parašutistů přímo na hladi-

Noe na arše zachraňuje zvířátka před potopou. Představení divadla V Pytli
se líbilo dětem i dospělým.
(foto: sk)
nu jezera a před půlnocí ji zakončil
velkolepý ohňostroj.
„Zaznamenali jsme jen jedinou
stížnost na hluk, proto chci obyvatelům okolních domů poděkovat,
že akci přijali a svou tolerancí ji

podpořili,“ zdůraznila Věra Flašková. Jak dodala, Kamenčák by měl
mít v termínovém kalendáři pevné místo. Také prozradila, že pro
příští rok už má SKZ rozjednanou
účast Čechomoru.
(sk)

Sbírka na záchranu kostela sv. Václava Chomutov se opět připojil k Dnům evropského dědictví
Nadačnímu fondu kostela sv. Václava ve Výsluní byla povolena veřejná sbírka pomocí dárcovské SMS. Do 31. 12. lze proto na tel. číslo 87777 odeslat
SMS ve tvaru DMS - mezera - KOSTELVYSLUNI - dohromady. Účtování DMS: 30
korun + DPH, organizace obdrží 27,03 Kč.

MÌSTSKÉ LÁZNÌ

(informace na tel. è. 474 651 154, 474 651 155)

POZOR – ZMÌNA PROVOZNÍCH DOB
BAZÉN
Pondìlí

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

18.00 – 21.00 hodin

(2 dráhy)

Úterý

6.00 – 8.00

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

18.00 – 21.00 hodin

Støeda
Ètvrtek

6.00 – 8.00

9.00 – 16.00
14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

18.00 – 21.00 hodin
18.00 – 21.00 hodin

Pátek

7.00 – 8.00

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

18.00 – 21.00 hodin

FITNESS
Pondìlí – pátek
Sobota – nedìle

10.00 – 20.00 hod.
9.00 – 19.00 hod.

SO + NE + svátky

(2 dráhy)

(2 dráhy)
(2 dráhy)

SAUNA
Støeda
11.00 – 21.00 hodin SPOLEÈNÁ
Ètvrtek
11.00 – 21.00 hodin ŽENY
Pátek
11.00 – 21.00 hodin MUŽI
KONDIÈNÍ LÁZNÌ
Pondìlí
10.00 – 18.00 hodin 18.00 – 20.00 hodin

Sobota

Úterý

Nedìle 9.00 – 19.00 hodin

SPOLEÈNÉ

10.00 – 18.00 hodin 18.00 – 20.00 hodin
ŽENY

na náměstí 1. máje. V kostele sv.
Kateřiny proběhne v sobotu v 10
hodin zajímavá doprovodná akce, a
to křest a následný prodej dopisnice
s přítiskem ke 400. výročí vykoupení
Chomutova z poddanství. Autorkou
obrázku i návrhu příležitostného
razítka je chomutovská výtvarnice
Marie Svobodová.

Letošním tématem české části Dnů
evropského dědictví je Nový život v
historickém prostředí. „Záměrem je,
aby se historické objekty staly součástí běžného života. To se v Chomutově daří, nemáme tu nic, co by
bylo zavřeno, co by bylo nevyužito,“
poznamenal Stanislav Děd, ředitel
Oblastního muzea v Chomutově. (sk)

Do mozaiky akcí k 400. výročí vykoupení města z poddanství přispělo Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově dalším
kamínkem. V dubnu vyhlásilo výtvarnou soutěž s tématem Chomutov
mýma očima. Do srpnové uzávěrky se sešlo 180 prací, které soutěžily
o prvenství v pěti kategoriích. Kromě tradičních architektonických dominant města děti tentokrát zobrazovaly i řadu dalších témat, například
zvířata v zooparku.
Vítězové v jednotlivých kategoriích - nultá (předškolní věk): kolektivní práce MŠ Úsměv; první (6 - 9 let): kolektivní práce 2. ZvŠ Husova;
druhá (10 - 13 let): kolektivní práce Bernášková, Goralová, Zembová, Šilhová; třetí (14 - 16 let): Tereza Škorpilová; čtvrtá (17 a více let): Markéta
Pospíšilová, Kateřina Průšová (dvě první místa). Nejzdařilejší díla jsou
(sk)
až do 6. října k vidění ve výstavní síni knihovny SKKS.

9.00 – 19.00

REHABILITACE
Pondìlí – pátek
8.00 – 19.00 hod.
Sobota, nedìle + svátky
zavøeno

MUŽI

Dny evropského dědictví také letos
otevřou dveře všech významných historických objektů v České republice.
Už poosmé se k této největší celoevropské akci přidá i Chomutov.
Obyvatelé města i jeho návštěvníci tak budou moci o víkendu 10. a
11. září zdarma zhlédnout dvanáct
památek, z nichž celá třetina není
v průběhu roku veřejnosti běžně
přístupná. To je případ klenotnice
(Tobiášova legenda) a interiéru kanceláře starosty na starobylé radnici a
také kostelů sv. Ducha a Nanebevzetí
Panny Marie. Spolu s nimi budou po
oba dny od 9 do 17 hodin otevřeny
městská věž, kostel sv. Kateřiny (s výstavou k 400. výročí vykoupení města z poddanství), expozice oblastního
muzea v budově radnice i v bývalém
jezuitském gymnáziu, hvězdářská
věž tamtéž, kostel sv. Ignáce i galerie
Špejchar. Do výčtu pozoruhodných
památek je zahrnut i Trojiční sloup

SPOLEÈNÉ

9.00 – 19.00 hodin
SPOLEÈNÉ

SPOLEÈNÉ

Pro veřejnost je v SKKS připraveno několik desítek kurzů
Nový školní rok začal i Středisku
knihovnických a kulturních služeb
v Chomutově. Při této příležitosti
otvírá pro veřejnost několik desítek
výukových kurzů.
Základem jsou jazykové kurzy,
dělnické kurzy a kurzy odborných
dovedností. Jazykové kurzy pořádá
středisko pro začátečníky, mírně i
středně pokročilé, a to nejen pro
jednotlivce, ale i pro firmy nebo

Tvrdá hudba duněla po dva dny městským parkem
Hlavně mladým vyznavačům nezávislé kultury se opět zavděčili
pořadatelé
hudebního
festivalu
Cumbajšpíl. V altánu městského
parku namíchali koktejl z rocku,
punku, metalu, blues, jazzu a mnoha jejich odnoží a kombinací.
V duchu podtitulu Festival kultury Krušnohoří se během dvou dnů
na pódiu představilo sedmnáct
kapel z české i německé strany hor,
výjimkou s funkcí hlavního magnetu akce byli jen Moimir Papalescu&
The Nihilists, držitelé letošního hudebního Anděla za debutové album
Analogue Voodoo. Kapela kombinující prvky elektroniky, punku,
rock&rollu a hlavně zábavy podle
očekávání přitáhla nejvíce diváků,
ale velký ohlas sklidila i teplická
Radost nebo Xavier Baumaxa. Své
umění předvedli také oba finalisté
nedávné soutěže mladých kapel
Erzgebirgischer Rockpreis v Annabergu – drážďanští Mad Racoon
a chomutovští X-Left To Die (na
snímku). Na festivalu se ovšem neprezentovala jen živě hraná hudba.
Druhá scéna patřila technařům ze
sdružení Tesla Sound System, CZK
Sound System, DJ´s Zysk&Taz a jejich příznivcům. Na stejném místě

úřady. Opět se bude vyučovat angličtina, němčina, francouzština,
španělština i v posledních letech
celospolečensky opět žádaná ruština. Specialitou je český jazyk pro
cizince, obnovenou novinkou pak
konverzační kurz angličtiny pro
středně pokročilé s rodilým mluvčím. Pestrá je nabídka ostatních
kurzů, namátkou jsou k dispozici
rétorika (stylistika), portrétování,
přípravka ke studiu na střední škole nebo internet pro seniory. „Snažíme se vycházet vstříc poptávce
veřejnosti. Proto také nově na přání
důchodců zařazujeme kurz práce
na počítači pro začátečníky, v němž
účastníci proniknou i do základů
textového editoru MS WORD,“ informuje pracovnice vzdělávacího oddělení SKKS Stanislava Husáková.
Dříve narozeným spoluobčanům je
určena také Akademie 3. věku. Hojně navštěvovaný vzdělávací cyklus
vstupuje do 6. ročníku a opět bude
sestávat z devíti přednášek, první
bude mít téma Historie a současnost

regionální literatury, inspirace pro
výtvarný a hudební tvůrčí rozvoj.
Zvláštní
pozornost
zasluhuje
Klub starých uměleckých řemesel.
Jak název prozrazuje, jeho frekventanti se mohou naučit vyrábět
ozdoby i předměty k užitku starými, mnohdy téměř zapomenutými
řemeslnými technikami.
Doplňkově SKKS pořádá i tématické zájezdy. Ten nejbližší se
uskuteční již ve čtvrtek 8. září a
má název Do Krušných hor za alternativní energií. Bližší informace
o kurzech a dalších akcích Střediska knihovnických a kulturních
služeb v Chomutově lze získat na
tel. čísle 474 651 250.
(sk)

•
Středisko
knihovnických
a kulturních služeb Chomutov
uvádí do prodeje 4. díl knihy
Osobnosti Chomutovska. K dostání je ve všech odděleních
knihovny za 25 Kč.
(r)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Z Chomutova až do rakouské vlády
proběhla i exhibice graffiti na sololitové desky a ohňová show.
„Podle mého názoru se festival
hodně povedl. Počasí vyšlo, lidi
také přišli. Těžko se to v otevřeném
prostoru odhaduje, ale myslím, že
každý den jich bylo okolo tisíce. Jak

jsem se tak koukal kolem sebe, dost
diváků v parku strávilo oba dny,“ řekl
člen pořádajícího občanského sdružení
Kuprospěchu Jan Rödling. Jak dodal, na
festival dorazilo autobusem a několika
auty i šest desítek příznivců tvrdší
(text a foto: sk)
hudby ze Saska.

Ernst Fischer se narodil 3. července 1899 v Chomutově, kde jeho
otec sloužil jako generál c.k. rakousko-uherské armády. Prožil zde
dětství a mládí, vystudoval chomutovské gymnázium, kde roku 1917
složil maturitní zkoušku.
Později studoval filozofii a stal
se činným v levicovém politickém
hnutí. Po roce 1945 byl ministrem
školství prozatímní rakouské vlády.
Věnoval se zkoumání literatury, publikoval a svými pracemi přelože-

nými do češtiny ovlivnil vývoj českého literárněvědeckého bádání.
V roce 1968 protestoval proti okupaci tehdejšího Československa
vojsky Varšavské smlouvy. Kvůli
tomu se jeho knihy na dvacet
let ztratily na příkaz vládnoucího režimu z československých
knihoven. Dnes můžeme jeho dílo
znovu svobodně připomínat a být
hrdí na to, že je naším bývalým
spoluobčanem. Ernst Fischer zemřel 1. srpna 1972.
(pama)
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Pevné nervy pasují chomutovského odchovance do role žolíka, který rozhoduje zápasy

Molnár zazářil na šampionátech juniorů i seniorů
Český dráhový golf má nového
hrdinu. Osmnáctiletý Karel Molnár
ml. z Chomutova (na snímku) totiž v rozpětí čtrnácti dnů nejprve
na evropském šampionátu juniorů
vybojoval zlato a družstvu pomohl
k bronzu, následně pak na mistrovství
světa seniorů skončil jako nejlepší
z Čechů na 12. místě a týmu výkonem
přispěl k šesté příčce. Ještě předtím,
na konci července, vyhrál republikové
mistrovství v kategorii dospělých.
Titul z Mistrovství Evropy juniorů v dráhovém golfu v Portugalsku
je zatím Karlovým životním úspěchem. „Pomýšlel jsem na zlato, ale
po prvních dvou hracích dnech mi
nebylo do smíchu, byl jsem asi
patnáctý. Pak mi to začalo jít a na
jedné těžké dráze v posledním kole
jsem soupeřům utekl a vyhrál,“
okomentoval svůj výkon.
Konkurence je v minigolfu tak
vysoká, že ani kvalitní hra nezaručuje dobré umístění. To v plné
míře platilo na Mistrovství světa
v dráhovém golfu v Rakousku, kde
si Karel Molnár ml. poprvé (a možná
naposledy) zahrál v českém týmu se
svým otcem, dlouholetým reprezentantem Karlem Molnárem starším.
Mladší z dvojice zde obsadil 12.
místo, starší skončil o rovných třicet příček níž. „Strávili jsme na hřišti v přípravě dost času a měli jsme
ho dobře natrénované. I s výkonem
v soutěži jsme byli spokojení, ale
soupeři byli prostě lepší. Až byli
všichni překvapení, jak dobré výkony se na mistrovství hrály.“
Karel Molnár ml. působil v SK
DG Chomutov do loňska, pak přestoupil do Olomouce, kde jsou pro

minigolf na české poměry špičkové
podmínky. V Chomutově přesto dál
bydlí, chodí do školy a trénuje. Milan Lipmann je Karlovi nablízku po
celou jeho dosavadní kariéru. Nejprve jako hráč chomutovského klubu,
v posledních letech i jako trenér juniorské reprezentace. „Kája dosahuje
úspěchů proto, že z českých hráčů
nejvíc trénuje. Je pro golf zapálený,
dává mu maximum. Má také obrovské sebevědomí, ale to je podložené
výkony. Jen občas hraje víc na efekt
než účelně. Má dobré nervy, vyloženě miluje dramatické závěry před
množstvím diváků,“ charakterizoval
Lipmann svého svěřence, který se do
juniorského výběru ČR dostal už ve
14 letech. Tím také vysvětlil, proč ve
všech družstvech, včetně seniorské

reprezentace, Karel nastupuje jako
poslední, rozhodující hráč.
V úplné špici českého minigolfu
se začal Karel Molnár ml. objevovat už předloni, současná sezona
ovšem všechny předchozí předčí.
„Letos jsem neměl ani jeden špatný
turnaj,“ bilancuje. „Jak to komentují starší soupeři a spoluhráči?
Většinou sprostými slovy. Samozřejmě z legrace.“ Přes významné
úspěchy Karel podle vlastních slov
cítí, že v kategorii mužů by toho
mohl dokázat ještě víc. Odkazuje
se přitom na svého předchůdce
v chomutovském klubu Petra Cipra,
který v roce 1987 získal titul mistra Evropy, nebo Aleše Vítka, jenž
o šest let později vybojoval stříbro
na mistrovství světa.
(sk)
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Softbalisté potřetí vítězem PMEZ
Čest České republice i Chomutovu dělali v minulých týdnech měrou vrchovatou softbalisté SC 80
Beavers. Čtyři hráči reprezentovali
na neoficiálním mistrovství světa
klubů a hned poté celé chomutovské mužstvo zvítězilo v Poháru
mistrů evropských zemí.
Jan Přibyl, Luboš Vrbenský, Roman
Matuška a Václav Svoboda byli mimo
domov nepřetržitě tři týdny. Začátkem srpna odletěli s reprezentací do
Eau Claire v USA, kde se pokoušeli
prorazit v konkurenci čtyřiceti převážně profesionálních amerických
a kanadských týmů. Po několika
přípravných zápasech vstoupili do
základní části nejprestižnějšího klubového turnaje světa. Ze čtyř zápasů
ve skupině vyhráli dva, následně
pak prohráli v rozhodujícím utkání
o postup do další fáze a s turnajem
se rozloučili. „Jsme spokojení, při naší
první účasti v roce 2002 jsme prohráli
všechny zápasy. Čím víc budeme hrát
takto těžkých utkání, tím lépe. Doma
na takovouhle konkurenci nenarazíme, tenhle turnaj je kvalitnější i než
mistrovství Evropy,“ zdůraznil kapitán
reprezentace Jan Přibyl.
Po příletu na „starý kontinent“
se čtveřice chomutovských softbalistů přidala ke svým spoluhráčům
z klubu, aby v Antverpách při sedmé
účasti na Poháru mistrů evropských

zemí společně zaútočili na třetí vítězství. Turnaj rozehráli bezchybně, postupně porazili Screenhouse
Storks 2:0, Santa Isabel Zaragoza
7:0, Ballerup Vandals 16:5, Roma
11:3 i obhájce titulu Allerod Penguins
4:2 a do play off postoupili z 1. místa. Mezitím se mladý Václav Svoboda
blýskl vítězstvím ve vložené soutěži
o největší počet homerunů.
Play off zahájili Beavers víceméně
taktickou prohrou se Screenhouse
Storks 1:5. „Dalo se čekat, že se ´Štorkama´ potkáme i ve finále a to už by
na ně Luboš (Vrbenský - pozn. red.)
házel potřetí. Proto jsme ho nechali
odpočívat. Také jsme zvolnili z pověrčivosti. Kdykoliv jsme totiž v téhle
fázi poháru zvítězili, obsadili jsme
jen druhé místo,“ prozradil hrající
trenér Jan Přibyl důvod risku, který
nakonec vyšel. Po kvalitním výkonu
a výsledku 3:2 proti Santa Isabel
Zaragoza se Bobři přece jen dostali
do přímého souboje o zlato. V něm
oplatili Screenhouse Storks porážku, vyhráli 2:0 a potřetí se radovali
z nejcennější evropské klubové trofeje. „Všichni perlili, forma vygradovala
v pravý čas,“ chválil mužstvo trenér
Přibyl. K úspěchu dodal: „Takovouhle
bilancí se nemůže pochlubit nikdo.
Posedmé jsme se zúčastnili poháru
a posedmé jsme se dostali do finále.
Navíc teď jsme potřetí zvítězili.“ (sk)

Rada města odsouhlasila projekt Rekonstrukce multifunkční sportovní
haly (Městská sportovní hala v Mánesově ulici) v případě získání dotace.
Projekt je zpracován ve spolupráci s partnerským městem Annaberg Buchholz a je připraven k podání v rámci programu Interreg IIIA v roce
2006-07. V rámci projektu by v hale měly být vybudovány bezbariérové
vstupy a zrekonstruována vzduchotechnika, šatny a stávající zastřešení.
„Zatím se budeme snažit získat finance, alespoň na bezbariérový přístup,
i z jiných evropských nebo českých zdrojů,“ poznamenala starostka města
(sk)
Ivana Řápková.

Děti a mládež se zájmem o sportování uvítá v klubech otevřená náruč i dlaň
Město Chomutov programově
podporuje volnočasové aktivity
mládeže. Výraznou součástí těchto
aktivit je sport. Se začátkem školního roku město oslovilo sportovní
oddíly působící v Chomutově, aby
mohlo rodičům školáků zprostředkovat informace o tom, jaké
možnosti aktivního sportování pro
jejich potomky tu jsou. Děti se zájmem o pravidelné sportování mají
v Chomutově možnost realizovat
svou potřebu pod odborným vedením v široké škále sportovních odvětví. Z průzkumu navíc vyplynulo,
že kluby jsou po nových talentech
doslova „hladové“. Většina oslovených nabírá děti hned a neklade si
ani žádné podmínky.
Nepatrně složitější je situace
Mezihoří, kde
v TJ Chomutov - Mezihoří
adepti sjezdového lyžování projdou
jakýmsi půlročním zkušebním obdobím, v němž se projeví jejich skutečný zájem. Předseda oddílu Petr
Andrt vysvětluje: „Mládež máme
a intenzivně s ní pracujeme. Ale
areál není nafukovací a jeho kapacita umožňuje omezený počet členů,
který ji v tuto chvíli téměř převyšu-

je.“ Roční příspěvek činí u dětí 350
Kč, je však třeba počítat i se vstupním poplatkem a určitým počtem
brigádnických hodin. Kontakt: Petr
Andrt, tel. 602 341 198.
V ostatních klubech řeší opačné
problémy. Petr Nový, trenér fotbalové mládeže z FC Chomutov
Chomutov, soudí: „Děti už o sport nemají takový
zájem, radši sedí u počítače.“ V některých ročnících má klub hodně
dětí, v jiných nedostatek. „Hodně
nám jich chybí v devadesát trojce.“
Klub nabírá chlapce od 6 let a na
ty nejmenší nemá žádné speciální
požadavky. Roční příspěvek činí
1 500 Kč, dítě musí mít vlastní kopačky a míč. Kontakt: Milan Grobár,
tel. 607 923 876.
Pozici nejpopulárnějšího sportu
v Chomutově drží lední hokej. Trenér mládeže KLH Chomutov Daniel
Mašek informuje: „Bereme kluky od
pěti let, někdy i čtyřleté. Věnují
se jim trenéři s licencemi, trénink
je formou her, žádný dril.“ Přestože hokej patří k finančně hodně
náročným sportům, trenér Mašek
mírní obavy: „Kompletní výstroj
do začátku se dá pořídit už za dva

tisíce a předškoláci neplatí žádné
roční příspěvky.“ Kontakt: Daniel
Mašek, tel. 736 481 078.
Kdo chce svého potomka přihlásit na sportovní tanec, může si vybrat ze dvou možností, musí však
počítat s poněkud většími výdaji.
Ty jsou ovšem v případě Dětského
vrcholového centra Beethoven D. C.
Chomutov i Taneční školy Stardance Chomutov kompenzovány mimořádně vysokou úrovní přípravy.
„Bereme děti od pěti let, kohokoliv,
kdo má o tancování zájem a aspoň trochu temperamentu,“ uvádí
Eva Vlková, šéftrenérka Beethovenu. Členové platí 250 Kč měsíčně
a v začátcích potřebují vlastní tréninkové oblečení a obuv. Kontakt:
Šárka Hrušecká, tel. 775 960 055.
Základy všech myslitelných tanců
se mohou děti naučit v Taneční
škole Stardance Chomutov
Chomutov, ujmou
se jich tady již ve čtyřech letech.
„Přijmeme všechny děti, ale hodili
by se nám hlavně chlapci, těch
je nedostatek,“ vzkazuje ředitelka
školy Milada Zelenková. Klubové
příspěvky jsou stanoveny na 200
až 420 Kč měsíčně, podle věku

a úrovně tréninku. Kontakt: kancelář taneční školy v Havlíčkově ul.,
tel. 474 627 658.
Bez deseti korun tři tisíce ročně
platí členové AEKA sport clubu
Chomutov, kteří mají tréninkové
Chomutov
prostory v tělocvičně ZŠ na Březenecké. Přihlásit se je možné od
věku 8 let. Hlavní trenér Martin
Matouš, který je současně prezidentem pro tento sport v ČR,
vyhlašuje: „Přijmeme každého, kdo
se na to cítí, chlapce i děvčata.
Požadujeme jen základní potvrzení
od lékaře.“ Kontakt: Martin Matouš,
tel. 606 736 616.
Na sportovní úspěchy nejen
v seniorské, ale v posledních letech
i v mládežnických kategoriích láká
také SK Chomutov NH
NH. Budoucí
národní házenkářky se mohou
hlásit už v šesti letech, ale i později. Případné zájemce o trénování
v SK Chomutov NH ujišťuje manažer klubu Vojtěch Čihař: „Přijdou do
dobře organizovaného klubu, kde
je techniku i pravidla budou učit
kvalitní trenéři.“ Roční členský příspěvek činí 1 000 Kč. Kontakt: areál
v Cihlářské ul., tel. 474 626 249.

Dívkám je určena i nabídka oddílu moderní gymnastiky SC 80
Chomutov. „Ideální věk je čtyři až
Chomutov
pět let, s rodiči mohou k nám do
sportovní haly na Březenecké přijít
každý čtvrtek mezi 16. a 19. hodinou,“ řekla Eva Bachroňová. Za první pololetí, kdy se vyučuje jen balet,
zaplatí rodiče 600 Kč, za druhé,
v němž už se přidávají gymnastické
prvky, pak 1 200 Kč. Kontakt: Eva
Bachroňová, tel. 736 190 185.
Hlavně děvčata shánějí i v basketbalovém klubu BK Chomutov
Chomutov.
„Přijímáme do přípravky od ročníku narození 1997, ale doplnit
potřebujeme všechny žákovské
kategorie. Platí se dva tisíce ročně,
ale ne hned, nováčkům dáváme tři
týdny nebo měsíc na vyzkoušení,“
shrnuje sekretář klubu Ladislav
Ašenbrener. Jak dodává, záruku
atraktivních a kvalitních tréninků má přípravka v osobě trenéra
a současně hráče A mužstva Milana Doksanského. Kontakt: Ladislav
Ašenbrener, tel. 721 830 678.
Další nabídku možností sportovního vyžití pro děti uvedeme v příštím
čísle Chomutovských novin. (sk/lm)

Slovanka Praha přivádí do Chomutova prvoligový ženský basketbal Chomutovské noviny
Chomutov se vrací na prvoligovou
basketbalovou mapu. Nikoliv však
zásluhou mužů, ale díky hráčkám
Slovanky Praha. Loni 8. tým nejvyšší soutěže žen totiž nemá vlastní
halu a naposledy nebyl spokojený
s azylem v Kralupech nad Vltavou.
Funkcionáři pražského a chomutovského klubu se proto dohodli na
působení Slovanky v Chomutově.
Manažer Pražanek Jiří Toušek
k tomu řekl: „Rozhodly tři faktory.
Atraktivní a pěkné prostředí zdejší
haly, seriózní přístup města a basketbalového klubu a doufáme, že
i přízeň chomutovského publika.“
Radní a předseda Komise pro podporu občanských aktivit při městské
radě Jindřich Stádník takovéto řešení vítá: „Hala není zdaleka využitá
a tímto tu opět budeme mít sport,
který přiláká diváky. Zatím je to hostování, ale pokud se tu ženský basketbal chytne, rádi bychom ho zde měli
natrvalo. Zapadá to i do koncepce mít
v Chomutově dva až tři preferované
sporty. Hokej je jasný a pro mě osobně je basket tím druhým.“
Klub bude hrát pod názvem Slovanka Chomutov, i když jeho sídlo
zůstává v Praze. Tam bude tým tré-

novat od pondělí do čtvrtka, v pátek
pak v Chomutově. Odtud bude vyjíždět i k venkovním zápasům. Prostředí chomutovské sportovní haly si
hráčky poprvé „osahaly“ předminulý
týden, kdy zde absolvovaly soustředění. „Hala je pěkná, i zázemí má
ligový standard, to je velká výhoda.
Nevýhodou je naopak to, že se nám
rapidně zvedne objem cestování.
Všichni soupeři s výjimkou Karlových Varů totiž sídlí na východ od
Prahy,“ uvedl trenér Josef Primus.
K ambicím družstva dodal: „První
a druhé místo mají ´předplacené´
Žabovřesky a USK Praha, o třetí se
asi poperou Karlovy Vary a Trutnov.
Od pátého místa je všechno otevřené, očekávám řadu překvapivých
výsledků.“ Manažer Toušek dodal:
„Reálné je páté až šesté místo. Pokud bychom získali ještě nějakého
sponzora a trochu posílili, pak ani
třetí místo se nedá vyloučit.“
Slovanka zahájí soutěž dvoukolem v Brně, 8. října proti nováčkovi
Valosun KP a hned druhý den proti
„neporazitelnému“ Gambrinusu JME.
Doma se představí 15. října proti
Olomouci, ještě před tím zde odehraje přípravný turnaj.
(sk)

Čtrnáctideník pro občany města Chomutova.

Hráčky naslouchají pokynům trenéra Josefa Primuse.

(foto: sk)

Vizitka Slovanky:
• vznikla v roce 1989, specializuje se na dívčí basketbal
• nadcházející sezona bude 4. v nejvyšší soutěži
• při klubu působí Centrum talentované mládeže, z něhož vzešla řada
reprezentantek
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