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Dny ukrajinské kultury – další krok za poznáním národnostních menšin
DIVADLO
POKOJ. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 12. 10. MANDARINKOVÝ POKOJ
ZÁBAVNÉ POŘADY
MUZIKOU Kulturní dům na Zahradní
• 5. 10. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.
od 17.00 hodin.
Rothem Literární kavárna SKKS od
• 5. 10. POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH s PaedDr. Jiřím Rothem.
18.00 hodin.
KONCERTY
•
•
•
•

6. 10. MEXICKÁ KYTARA
KYTARA. Kostel sv. Ignáce od 18.00 hodin.
7. 10. THE BACKWARDS.
BACKWARDS Městské divadlo od 19.00 hodin.
13. 10. MARACAS
MARACAS. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
17. 10. OD BAROKA K ŠANSONU.
ŠANSONU Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVY
KOŘENY Výstavní síň knihovny do 2. 11. Vernisáž výstavy se uskuteční 11. 10.
• KOŘENY.
v 17.00 hodin.
ARKÁNUM. Galerie Lurago do 31. 10. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 10. v 16.00
• ARKÁNUM
hodin.
GYMNÁZIA Galerie
• VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA.
Na schodech od 3. 10. do 31. 12.
GRAFIKA. Městská galerie Špejchar do 30. 10. Vernisáž výstavy se
• JAN KAVAN - GRAFIKA
uskuteční 6. 10. v 17.00 hodin.
OČIMA Výstavní síň knihovny do 6. 10.
• CHOMUTOV MÝMA OČIMA.
SYN Muzeum na Palackého ul. do 15. 10.
• GUSTAV HODEK – PRAVÝ VLASTI SYN.
TVÝCH Kostel sv. Kateřiny do 29. 10.
• VLÁDA VĚCÍ TVÝCH.
KADANĚ Muzeum na radnici do 29. 10.
• OBCE NA JIHOVÝCHOD OD KADANĚ.
KINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
6. – 7. 10. MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA – komedie USA.
8. 10. RUKOJMÍ – akční/krimi film USA.
13. 10. MŮJ AUŤÁK BROUK – komedie USA.
14. – 15. 10. UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU – akční/drama/thriller Francie, USA a Velké Británie.
Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
5. 10. MADAGASKAR – animovaná komedie USA. Od 17.00 hodin.
6. 10. OBČANSKÁ VÝCHOVA – komedie/krimi/drama/romance Německa
a Rakouska.
7. 10. RUKOJMÍ – akční/krimi film USA.
8. – 9. 10. MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA – komedie USA.
10. – 11. 10. MŮJ AUŤÁK BROUK – komedie USA.
12. 10. FANTASTICKÁ ČTYŘKA – akční sci-fi film USA.
13. 10. ART KINO: IDIOTI – dánský film. Od 19.30 hodin.
14. – 15. 10. VALIANT – animovaná rodinná dobrodružná komedie USA. Od 17.00 hodin.
16. – 17. 10. UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU – akční/drama/thriller Francie, USA a Velké Británie.
18. – 19. 10. SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU – dobrodružná, kriminální gangsterka USA.

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Václav Čech vede děti ke sportu
a k chování v duchu fair play
Václav Čech je jednou ze žijících
legend základního školství v Chomutově. Během 49 let pedagogické
činnosti vychoval několik generací
místních dětí nejen ve školních
lavicích, ale také na sportovištích
a dopravních hřištích. Jeho celoživotní láskou i posláním je vést

děti a mládež ke sportu i k chování
v duchu fair play. Působil jako ředitel na několika školách v Chomutově, jako okresní metodik tělesné
i branné výchovy, fotbalový rozhodčí, předseda okresní rady Asociace
školních sportovních klubů a v řadě
dalších významných funkcí. (pama)

Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář kulturně společenských a sportovních akcí na území města Chomutova. Zájemci
o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na Odbor školství
a kultury Městského úřadu Chomutov, a to buď osobně v budově SKKS
(knihovna), Palackého 85, Chomutov, ve 2. patře k rukám Silvie Škubové nebo poštou na adresu: Město Chomutov - OŠaK, Silvie Škubová,
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov (s.skubova@chomutov-mesto.cz).
Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina
(r)
a místo konání a také telefonický kontakt na organizátory.

Unikátní vystoupení padesáti banduristů
Správa kulturních zařízení Chomutov chystá akci, jejímž prostřednictvím chce přiblížit veřejnosti
další cizí zemi. Po dnech japonské
a italské kultury přijdou na řadu
Ukrajinci. Na rozdíl od obou předchozích akcí ta ukrajinská se neomezí jen na Chomutov. Dny ukrajinské
kultury v České republice budou
probíhat od pondělí 10. do neděle 17.
října v různých městech republiky, za
jejich vyvrcholení pak lze považovat
dění v Chomutově.
Hlavními partnery Dnů ukrajinské
kultury je Ministerstvo kultury v ČR
a Ukrajinská iniciativa v ČR. „Naše
národnostní menšina každoročně
pořádá akce, v nichž se snaží napravit zastaralý a ne vždy objektivní názor na Ukrajinu. Snažíme
se posouvat tyto aktivity stále dál,
do regionů,“ řekl Valerij Kulacký,
předseda
občanského
sdružení

Zvony naděje, které sdružuje Ukrajince na Chomutovsku, a vzápětí
vyzdvihl postoj města Chomutova.
„Záštitu nad akcemi v Chomutově
převzala paní starostka Řápková,
za což jí patří náš dík, stejně jako
paní Flaškové, jednatelce Správy
kulturních zařízení, která nám vyšla vstříc poskytnutím prostor v divadle a okolí,“ složil Kulacký poklonu dvěma ženám, bez nichž by, jak
zdůraznil, Dny ukrajinské kultury
v Chomutově zřejmě neproběhly.
A co vlastně bude tento kulturní
svátek obnášet? V pondělí všechno
začne v Praze vernisáží obrazů ukrajinských malířů, následovat budou
besedy o literatuře, promítání filmů,
přednášky, mezinárodní konference,
dojde i na sportovní střetnutí – to
vše se bude odehrávat v Praze, Brně
i v Plzni. Víkendové dění v Chomutově otevře nejprve polední slavnost-

ní zahájení Dnů ukrajinské kultury
v Chomutově výstavou a prezentací
literárních prací ve foyer divadla,
na jehož scéně v 15 hodin vystoupí
několik hudebních těles. Mezi nimi
bude podle Kulackého lahůdkou
koncert lvovského souboru padesáti
banduristů, hráčů na lidový ukrajinský strunný nástroj. Následovat
bude promítání ukrajinských filmů
a večerní zábava.
Jak ale připomíná otec Ernest,
farář
chomutovské
pravoslavné
církve, dějiny této velké země byly
vždy úzce spjaty s hlubokou vírou
v Boha. Proto nemůže chybět ani
duchovní stránka její prezentace.
V neděli v 10 hodin bude sloužena
v kostele svatého Ducha v Hálkově
ulici slavnostní bohoslužba a na
stejném místě se od 15 hodin uskuteční sváteční koncert ukrajinské
(lm)
a církevněslovanské hudby.

Zahrada usmíření na návštěvníky z Chomutova zapůsobila
Nevšední cíl měl autobus, který
před dvěma týdny vyrazil z Chomutova do Plzně. Společně se členy
Konfederace politických věznů se
vypravila na cestu za poznáním
zvláštního místa skupina studentů
z chomutovského státního gymnázia.
Mířili do Zahrady usmíření, jinak též
Památníku obětem zla.
Místo k meditacím o zlu, ale
i dobru a odpouštění upravil ze své
zahrady v průběhu třiceti let (1962 92) převážně vlastními silami Luboš
Hruška, který celá padesátá léta strávil jako politický vězeň v kriminálech
a pracovních táborech. Jak sám říká,
k nápadu přišel v době největšího
strádání, když si slíbil, že pokud své
věznění přežije, vytvoří takové místo
na památku všech nespravedlivě pronásledovaných. Na nevelkém prostoru
je umístěno čtrnáct zastavení Křížové
cesty Ježíše Krista autora Romana Podrázského, která jsou s neobyčejnou
citlivostí a vkusem umístěna do nádherné a pestré škály různých odstínů
zeleně.
„Luboše Hrušku jsem poznal právě
ve vězení, a obdivuji na něm, že našel po všem, co prožil, sílu odpustit.
Mnozí z nás to nedokáží,“ prohlásil
Jiří Zenáhlík, který cestu do zahrady bývalého spoluvězně inicioval.
„Každopádně jeho nápad považuji za
nádherný, je to nejen působivá připomínka zla, ale zároveň ukazuje cestu,

jak se s ním vyrovnat. Je dobré, že
taková místa jsou, protože na temná
období naší minulosti bychom neměli
zapomínat. A jsem rád, že to viděli
i ti, kteří tu hrůzu totality neprožili na
vlastní kůži.“
S tímto názorem souhlasil i Josef
Märc, který coby pedagog skupinu
dvaceti gymnazistů doprovázel. Jak
připomněl, do Plzně cestovali studenti

Špejchar vystavuje dílo Jana Kavana
Dalšího z řady vynikajících grafiků
představuje Správa kulturních zařízení Chomutov v galerii Špejchar. Po
Oldřichu Kulhánkovi, Karlu Demelovi
a dalších mohou návštěvníci zhlédnout dílo Jana Kavana. Vernisáž je ve
čtvrtek 6. října v 17 hodin, prodejní
výstava potrvá do 30. října.

Jan Kavan se věnuje volné, užité
a drobné grafice, grafice bankovek,
volné kresbě, ilustracím knih. Příležitostně také plakátové tvorbě a animovanému filmu. Je členem Sdružení
českých umělců grafiků Hollar. (sk)

převážně maturitních ročníků, jejichž
zájem o tuto problematiku je opravdový. „I když naši studenti pochopitelně
leccos o oné pohnuté době, jejímž
obětem je tento památník věnován,
vědí, rozhodně to stálo za to. Bylo to
zajímavé i působivé,“ dodal po návratu profesor Märc.
(lm)

Středisko knihovnických a kulturních služeb na Palackého ulici oznamuje, že v rámci Týdne
knihoven vyhlašuje amnestii na
výpůjčky. Až do soboty 8. října
mohou zapomnětliví čtenáři
vracet knihy, časopisy a CD
bez zaplacení upomínek, včetně
předžalobních.
(r)

Inovované soutěže se zúčastní
K službám především dětem a důchodcům i tanečníci ze vzdálených zemí

Na program pro nejstarší a nejmladší obyvatele města se v současnosti orientuje Kulturní dům na
Zahradní, který je druhou scénou
Správy kulturních zařízení Chomutov. Důchodci se každou druhou
středu od 17 hodin těší na pořad
Večerníček aneb Tančíme s Malou
muzikou. Na Zahradní si nacházejí cestu důchodci až z Litvínova
a Mostu, pobavit se, poslechnout si
dechovku a zatančit si přicházejí
i dříve narození klienti Městského
ústavu sociálních služeb na Písečné. „Zvlášť pro ženy v tomto věku
je důležité, že se mají pro co svátečně obléct nebo si koupit novou
halenku,“ soudí vedoucí KD Blanka
Koblicová a dodává, že taneční
večery pro seniory jsou součástí
programu už od založení domu
v roce 1987.
To samé platí i v případě nedělních pohádek pro děti, které se konají jednou měsíčně. V posledních
letech se jejich začátek ustálil na
15. hodině, čímž vycházejí vstříc
polednímu spánku malých diváků.
Přestože to v dnešní době není
příliš obvyklé, udržuje SKZ lidové
vstupné 30 korun. Stejně tak na
Zahradní probíhají i dopolední po-

Návštěvníci se rádi zapojí do dění. Seniory vylákala na parket Malá muzika, děti na pódium zase principál Sváťova dividla.
(foto: koc)
hádky a pořady pro mateřské školy
a 1. stupeň základních škol. I ty
jsou přístupné veřejnosti, přičemž
vhod mohou přijít zejména maminkám na mateřské s dětmi.

Program Kulturního domu na
Zahradní doplňují i zábavné pořady, koncerty, občas výstavy a komerční akce, v zimě pak maturitní
plesy.
(sk)

Tancování v Chomutově letos slaví malé jubileum, 30. října proběhne desátý ročník soutěže O pohár
Euroregionu Krušnohoří. Garantem
je Sportovní taneční klub Stardance
Chomutov, který ve spolupráci s Městem Chomutov uspořádal předchozích devět ročníků vždy za účasti
českých a německých tanečníků i odborníků. Akce, která se stala jedním
z projektů přeshraniční spolupráce
mezi Saským tanečním svazem
a Českým tanečním svazem, si svou
kvalitou postupně získávala oblibu
a rozšiřovala se i na další příhraniční regiony Polska a Slovenska.
Většina všech ročníků soutěže se
konala za pomoci finančních zdrojů
Evropské unie. Pilotní akce probíhají
vždy ve Freibergu a Chomutově,
i když v počátku se konaly v Mostě,
Karlových Varech a v Jirkově.
„Letos jsme se rozhodli soutěž
inovovat, a proto jsme se spojili
s tanečním klubem Standard v Chebu, který pořádá 29. října třináctý
ročník mezinárodní Grand Prix. Na
desátém ročníku soutěže O pohár
Euroregionu Krušnohoří díky tomu
můžeme mimo tradičních účastníků
ze sousedních zemí přivítat i taneč-

níky z Rakouska, Holandska, Itálie,
Bulharska, Ruska, USA a dalších států,“ uvedl předseda Sportovního tanečního klubu Stardance Chomutov
Josef Zelenka. Příznivci tanečního
umění si v neděli 30. října v Městském divadle v Chomutově přijdou
na své už od 10 hodin, kdy začnou
postupové soutěže tříd C a B ve
standardních a latinskoamerických
tancích Velké ceny města Chomutova, která v loňském roce slavila
20. výročí svého konání. Odpolední část soutěže bude zahájena
v 15 hodin galaprogramem špičkových tanečních párů v nejvyšší mezinárodní třídě společně s bohatým
doprovodným programem.
Chomutov se tak vedle Ostravy,
Prahy, Brna a Chebu řadí k významným organizátorům mezinárodních
soutěží. „Je to zajisté také proto,
že v našem městě pracují vrcholová
centra, jak v oboru standardních
a latinskoamerických tanců, tak diskotékových a mažoretkových skupin.
Chomutov má na co navazovat a zaslouží si pozornost, vždyť se jedná
o propagaci města nejen v našem
regionu a republice, ale po celém
světě,“ soudí Josef Zelenka.
(sk)
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Město Chomutov programově podporuje volnočasové aktivity mládeže, tento třídílný seriál usnadní rodičům orientaci v možnostech aktivního sportování jejich potomků

Děti se zájmem o sportování uvítá v klubech otevřená náruč i dlaň – III.
Město Chomutov 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. Ukázalo se, že 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“.
Dráhoví golfisté SK DG Chomutov mají v současné době
zaregistrované jen čtyři chlapce
a jednu dívku. „Nadané děti se
v Chomutově strašně těžko shánějí,“ tvrdí trenér Milan Lipmann.
„Naštěstí s golfem se dá začít
v jakémkoliv věku, záleží na míře
talentu a chuti k tréninku. Ale
nejlepší je to ve dvanácti nebo
třinácti letech, když už má dítě
dost rozumu a vůle. To se dají dělat obrovské výkonnostní skoky.“

Zájemcům vychází klub vstříc
i finanční podporou. „Dítě u nás
ročně platí jen 250 korun, získá
přístup zdarma na všechna hřiště
v republice a ještě mu do začátku zapůjčíme výbavu,“ informuje
předsedkyně SK DG Chomutov
Jarmila Kubíková. Když se pak
nováček rozhodne minigolfu věnovat intenzivně, čeká ho tří až
čtyřtisícová investice do hole
a sady míčků. Kontakt: Jarmila
Kubíková, tel. 602 118 263.
Zvýšený zájem o svůj sport naopak pociťují házenkáři HK Cho-

Chomutovské lázně jsou místem
výuky plavání už pětadvacet let

• Na mezinárodní regatě v německém Hofu dosáhli kanoisté SC
80 Chomutov velkého úspěchu,
když v prestižní disciplíně sprint
200 metrů K1 muži dokázal Branko
Tarkulič zvítězit a další prvenství
přidal na K2 s Milanem Oslíkem.
Ve štafetě kajakářů bylo družstvo
ve složení Tarkulič, Doležal, Oslík
a Videman druhé. Pozadu za jejich
výkony nezůstal ani Viktor Legat
st., který získal stříbrnou medaili
v kategorii veteránů.
(jl)
• V Podkrušnohorském kraulovém
trojboji
dosáhli
plavci
pořádající Slávie Chomutov řady
prvenství. Součet bodů z disciplín
50 VZ, 100 VZ a 200 VZ vynesl zlato
Jakubu Veverkovi v kategorii mužů,
Ondřeji Baumrtovi v ročníkové kategorii 1995 a Simoně Baumrtové
v ročníkové kategorii 1991 – 92.
V rámcových disciplínách 50 P, 50
Z, 50 M a 200 PZ zvítězili dvakrát
Ondřej Baumrt a Simona Baumrtová, jednou pak Petr Neumann
(v oddílovém rekordu), Alice Lencová, Barbora Matuščinová, Anna
Lajtnerová, Martin Huňáček, Pavla
(sk)
Lajtnerová a Ondřej Záruba.

Po sestupu z extraligy vstoupili
dráhoví golfisté SK DG Chomutov
nadějně do 1. ligy smíšených družstev. Zahajovací turnaj na domácím
hřišti součtem 836 úderů vyhráli
o 28 úderů před Tempem Praha
a ujali se vedení v soutěži. Do areálu u Kamencového jezera přijelo
osm desítek hráčů z celých Čech,
včetně několika extraligových borců, kteří zde bojovali o body do
žebříčku jednotlivců. Byl mezi nimi
i v současnosti nejlepší český hráč
Karel Molnár mladší. Odchovanec
chomutovského minigolfu startující za Olomouc se tentokrát musel
sklonit před uměním domácího Jiřího Broumského, který českou jedničku porazil o tři údery a poprvé
v kariéře takovýto turnaj vyhrál.
Dařilo se i jeho spoluhráčce Petře
Vosmíkové, jež v kategorii žen obsadila třetí místo. Na snímku uprostřed vítěz turnaje Jiří Broumský
v rozhovoru s Karlem Molnárem
mladším (vpravo).
(sk)

Městské lázně v Chomutově
oslavily v minulých dnech 25 let
provozu. Čtvrt století trvání si ve
čtvrtek 6. října připomenou také
zde pořádané kurzy plavání.
„Šestého října devatenáct set
osmdesát v osm hodin ráno jsme
k bazénu přivedli první skupinu
školáků,“ vylovil ve vzpomínkách
a záznamech Jiří Vopička. Spolu
s kolegyní Lenkou Poubovou jsou
pamětníky tehdejší události a u chomutovského bazénu se pohybují
dodnes. Tehdy se kurzy konaly pod
křídly Střediska základního a zdokonalovacího plavání, dnes je má na
starosti Plavecká škola Regena.
Z evidence vyplývá, že za dobu
existence
kurzů
do
letošního
června jimi prošlo 148 451 osob.
Z toho 103 959 žáků základních
škol, 24 386 dětí z mateřských škol

a 20 106 osob v rámci kurzů pro
veřejnost. „Původně byl největší
zájem o kurzy pro dospělé, ale
v posledních letech vede plavání
kojenců a rodičů s dětmi,“ prozradil
podrobnosti Jiří Vopička. Přestože
plavání školní osnovy donedávna
jen doporučovaly, mezi školami na
Chomutovsku byl o ně vždy velký
zájem. Chomutovský bazén tak důvěrně znají už dvě generace dětí
od Vejprt po Mašťov a od Perštejna
po Strupčice. Ne všechny se naučily
plavat, ale 77,3 % účastníků, kterým
mohli lektoři po skončení kurzu vystavit diplom s označením plavec, je
slušný výsledek.
Všechny tři typy kurzů se
v lázních rozběhly i po prázdninách. Jubilejní 150 000. účastník se
do chomutovského bazénu ponoří
v listopadu.
(sk)

mutov. „Pozvolna se to zlepšuje,
mutov
dřív třeba chodilo dvanáct žáčků,
teď přes dvacet,“ pochvaluje si
Antonín Novotný, který má v klubu mládež na starosti. „Podle mě
se zájem o dřív módní počítače
omezuje. Rodiče si uvědomují,
že nemohou mít doma pecivály.“
Na poli získávání nových talentů
klub spolupracuje s Domem dětí
a mládeže v Chomutově. Na obou
místech se mohou hlásit chlapci
ročníků 1994 až 98. Členský příspěvek činí 2 000 Kč ročně. „Pak
už dítě potřebuje jen tenisky
a sportovní oblečení, dres dostane. Míč také, ale je lepší, když
bude mít svůj,“ upozorňuje na
výdaje Antonín Novotný. Kontakt:
Václav Škarda, tel. 606 388 066,
Pavel Papež, tel. 604 332 649, Stanislav Zelený, tel. 736 648 292.
Naopak jen dívkám je určena nabídka Tělovýchovné jednoty VEROS
Chomutov, která v mládežnických
Chomutov
kategoriích vede družstva žákyň
a juniorek. Spolupracuje ovšem
i se ZŠ v ul. Akademika Heyrovského, kde se v třídách s rozšířenou
výukou tělesné výchovy učí volejbal i chlapci. Členský příspěvek
činí 800 Kč za rok. Kontakt: Jitka
Jarolímková, tel. 724 025 936.
Solidním zájmem ze strany dětí
a dlouholetou úspěšnou výukou,
která v některých případech vede
přes sportovní centrum mládeže
až do mládežnické reprezentace,
se mohou pochlubit plavci Slávie
Chomutov. Trenérka Olga MatušíChomutov
ková připomíná, že plavání je navíc jeden z nejzdravějších sportů.
„Všestranně rozvíjí fyzickou kondici i psychickou odolnost. Učí
i správnému dýchání.“ Přihlásit se
může dítě od šesti do osmi let, talentované i devítileté. Dvakrát do
roka vybírá klub po sedmi stech
korunách jako členský příspěvek.
Kontakt: Olga Matušíková, tel.
603 234 088.
088
Kladný vztah k vodě mohou
děti uplatnit také v oddílu kanoistiky SC 80 Chomutov,
Chomutov který se
díky výsledkům dostal mezi městem preferované sporty. Vedoucí
trenér Petr Doležal informuje:
„Působíme ve vlastní, velmi dobře
vybavené loděnici na Kamencovém jezeře. Dětem se tu věnují
kvalifikovaní trenéři kanoistiky,
navíc s pedagogickými zkušenostmi z dlouholeté práce s mládeží.“
Roční příspěvky činí 1 500 Kč,
přičemž oddíl zajišťuje materiální
vybavení (lodě, pádla, vesty), dopravu na závody, startovné a ubytování. Členové, mimo nejlepších
závodníků, si přispívají pouze
na soustředění. Sport je vhodný
pro chlapce i děvčata od 8 nebo
9 let, nábor probíhá celoročně.
V loňském roce byla ve spolupráci

Seriál: Představujeme subjekty z oblasti kultury a sportu, kterým město přispívá na činnost nebo projekty

Národní házenou město proslavují po republice, hokejem i v zámoří
Město Chomutov patří k významným sponzorům nekomerčních, neziskových a přitom obecně
prospěšných aktivit. Na tyto účely
vydává miliony korun ročně (letos
13 milionů). V právě začínajícím
seriálu budeme představovat subjekty, jež město podporuje, jejich
činnost a záměry.

SK Chomutov S-R-O s. r. o.
„ S-R-O znamená sport, rekreace
a odpočinek,“ vysvětluje jednatel
společnosti Vojtěch Čihař. „Musím
říct, že to, co máme v názvu, se
nám daří naplňovat.“ Jak dál prozrazuje, společnost vybudovala
sportovní areály u ZŠ ve Školní
ulici a v Cihlářské ulici, provozuje
i halu v Málkově. Všechna tři sportoviště důvěrně znají zájemci o
aktivní odpočinek z řad veřejnosti
i samotní sportovci. Moderní multifunkční areál v Cihlářské ulici je
například
domácím
prostředím
národních házenkářek SK Chomutov NH, z posledních osmi sezon
sedminásobných mistryň republiky

a šestinásobných vítězek Českého
poháru. Příslušnost mezi městem
podporovanými sporty jim přinesla
prostřednictvím jejich servisní organizace SK Chomutov S-R-O letos
i loni po 340 tisících korunách.
Společnost SK Chomutov S-R-O
také pravidelně úspěšně žádá
Město Chomutov o příspěvek na
projekty, loni a letos jí bylo ve
čtyřech
případech
poskytnuto
dohromady 187 tisíc korun. „Možnosti získat peníze z městského
rozpočtu využíváme uvážlivě. Žádáme o ně jen v případě projektů,
které velmi razantně propagují
město Chomutov,“ tvrdí Vojtěch
Čihař. Rozhodně mezi ně řadí každoročně se opakující účast s výběrem ČR pod hlavičkou Chomutova
na neoficiálním mistrovství světa
hokejistů do 13 let v kanadském
Quebecu. „Za těch deset let jsme
si výkonem na ledě a vystupováním mimo něj vytvořili kvalitní
image, takže se tu s námi jako s
vyslanci českého hokeje už počítá,“ zdůrazňuje V. Čihař.

Díky společnosti SK Chomutov
S-R-O se město v posledních letech stalo i dějištěm vrcholných
akcí Svazu národní házené, ať už
se jedná o finále Českého poháru
a galavečer s vyhlášením nejlepších hráčů předchozího roku, mezizemská utkání Čechy - Morava
nebo, jako třeba loni, oslav 100 let
existence národní házené. Z nich
dokonce Česká televize odvysílala
padesátiminutový záznam. „Finále Českého poháru v Chomutově
se už stalo tradicí. Ještě se toho
možná ujmeme v příštím roce, ale
pak už dáme příležitost dalším.
Problém je v tom, že žádný jiný
zájemce se neobjevuje. Je to dáno
i tím, že jsme po organizační
stránce nasadili laťku hodně vysoko,“ poznamenal Vojtěch Čihař.
„Nesmírně si spolupráce s chomutovskou radnicí vážím a věřím,
že bude pokračovat. Teď například máme v úmyslu v areálu
Cihlářská vybudovat dětský koutek podle standardů EU,“ dodal
jednatel SK Chomutov S-R-O. (sk)

Osmdesáti tisíci korunami podpořilo město i letošní oslavy sta let
existence národní házené. Na snímku mezizemské utkání ženských
výběrů Čech a Moravy.
(foto: sk)

s vedením ZŠ na Březenecké zřízena sportovní třída se zaměřením na kanoistiku. Kontakt: Petr
Doležal, tel. 603 894 199.
Umět se bránit, to je dovednost,
která může přijít vhod i mimo
sportoviště. Nabízejí ji i judisté
VTŽ Chomutov,
Chomutov kteří mezi sebou
ve Sportovním domě v Mánesově ulici uvítají nové adepty od
7 nebo 8 let. Podmínkou je lékařské potvrzení. V tomto všestranném sportu se z Chomutova dá
dostat i do reprezentace, což je
v současné době případ dvou dorostenek VTŽ. Kontakt: Bohuslav
Stareček, tel. 603 789 132
132.
Nejen sport, ale i práce čeká
zájemce o členství v Jezdeckém
klubu
při
Podkrušnohorském
zooparku v Chomutově
Chomutově. Jeho vedoucí Roman Pislcejk dětem říká:
„Kůň není meruna, kterou kopneš
do kouta a vezmeš si ji za týden.
Je to převážně práce – čistit, krmit, kydat... Zájem je velký, ale
nevydrží všichni.“ Klub provozuje
oddíl voltižního jezdectví, tedy
akrobacie na koni, kam se mohou
hlásit děti od 8 let. Dále oddíl
parkurového jezdectví, kde berou děti zhruba od 13 let. Mladší
chlapci a děvčata mohou navštěvovat pony klub. Členové platí
měsíčně 300 Kč. Kontakt: Roman
Pislcejk, tel. 777 000 151
151.
K
výkonnostnímu
vzestupu
Tenisového klubu Chomutov se
váže i zvýšený zájem ze strany
adeptů tenisu. „Už u nás trénují
i děti z Litvínova, Loun, Kadaně,
Klášterce. Teď budujeme další tři
kurty, které budou sloužit hlavně mládeži,“ zdůrazňuje předseda klubu Jan Svoboda. V areálu
v Bezručově ulici naproti Povodí
Ohře mohou rodiče hlásit potomky ve věku čtyř až pěti let, ale
i starší. Děti platí 500 Kč ročně,
ale zvlášť ještě poplatky za užívání haly, které v případě intenzivních tréninků mohou ročně jít do
tisíců korun. Kontakt: areál klubu,
tel. 474 625 698.
Široké možnosti sportování nabízí Sokol Chomutov
Chomutov, měření sil
v rámci sokolského hnutí nebo
mimo něj se ovšem týká jen některých kroužků, například volejbalového,
florbalového,
aerobiku nebo všeobecné gymnastiky.
„Teď nejvíc sháníme jedenácti
až čtrnáctiletá děvčata do nově
založeného oddílu volejbalu, ale
uvítáme i osmi až desetileté děti
na gymnastiku a aerobik,“ uvádí cvičitelka Michaela Míšková.
Roční členské příspěvky jsou různě vysoké, od 420 Kč u většiny
kroužků až po 2 000 Kč, které platí florbalisté startující v oblastní
lize. Kontakt: Michaela Míšková, tel.
474 627 434.
(sk)
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