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Zveme všechny bývalé zaměstnance k osla-
vě tohoto jubilea konané 2. 11. 2004.
Program: Od 12 do 17 hodin  -  prohlídka 
školy spojená s pohoštěním a setkáním 
bývalých a současných zaměstnanců, od 
17 hodin - slavnostní akademie v KASSU.

(Dokončení ze str. 1)
„Obnovu lokality, která navazuje na 

městskou památkovou zónu, rozhod-
ně vítám. Bude to sice stát spoustu 
peněz, ale vkusně tím zakončíme 
centrum města.  A zeleň v těchto mís-
tech lidé bezesporu uvítají,“ nechal se 
slyšet zastupitel Jiří Roth. Překrásná 
zákoutí bývalého parku můžeme 
dnes už vidět pouze na dochovaných 
snímcích. V prostorách dnešního 
okresního soudu a budovy policie 
v Libušině ulici se nalézal od konce 
15. století městský hřbitov s kostelem 
svatého Wolfganga.  V roce 1855 tu 
byla postavena městská nemocnice 
s osmatřiceti  lůžky. O čtyři roky 
později se hřbitov zrušil a přesunul 
do míst v  Beethovenově ulici.

V letech 1911 - 1913 vznikl v této 
lokalitě rozlehlý chudobinec císařov-
ny Alžběty, kde bylo trvale obsazeno 
143 lůžek a  kde se léčili nemajetní 
lidé. „Projektantem této stavby byl 
známý pražský architekt Josef Za-
sche. Současně se stavbou Alžbětina 
domu se tu provedly geometrické za-
hradní úpravy,“ vyjádřil se městský 
architekt Jaroslav Pachner. Prostřed-
ky na stavbu poskytla tehdy zdejší 

spořitelna. Později byl objekt upraven 
pro první chomutovskou polikliniku 
a po jejím zrušení upraven pro potře-
by policie. „Park byl v té době ještě 
stále považován za příjemné pro-
středí polikliniky. Později, po zřízení 
hygienického pásma válcoven však 
začal  pustnout,“ připomněl architekt 
Pachner a dodal, že v návrhu  zahrad-
ních úprav nechybí ani fontána, která 
tu kdysi bývala. „Architektka Grünero-
vá se snažila dodržet historickou linii 
a  navrhla výsadbu lipové aleje, která 
v minulosti park zdobila,“ prozradila 
Lenka Petříková z oddělení územní-
ho plánování a podotkla, že projekt 
bude podán na krajský úřad během 
dohledné doby.                                  (mile)

Park u soudu by vkusně zakončil památkovou zónu

Je to již 86 let od vzniku Československa a my jsme si dnes tak trochu zvykli 
vnímat osobnost Prezidenta Osvoboditele spíše jako dobrotivého starého pána 
tu na koni, tu při procházce lánským parkem, jak nám jej připomínají staré 
fotografie. Mnohem přesnějším je ale obraz Tomáše Garrigue Masaryka coby 
neohroženého bojovníka za pravdu, demokracii a morálku v politice i v životě 
každého jednotlivce. Demokracii vnímal Masaryk nejen jako záruku světového 
míru, ale rovněž jako prostor pro svobodné myšlení i pro svobodnou kritiku. 
Byl si vědom slabin demokracie stejně jako chyb, jichž se jako prezident i člověk 
dopouštěl, a právě proto byl mužem, který se nejen kritiky nebál, ale dokonce 
k ní vybízel. Současně s tím však varoval před rádoby kritikou, která namísto 
k nápravě vede k demagogii. „Potřebujeme kritiků vzdělaných a poctivých, 
kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž; pravá kritika není negace ani 
svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spoluodpovědnost“, svěřil 
se Masaryk Karlu Čapkovi (Hovory s T.G.M., 1928). V době Masarykově stejně 
jako dnes však platí, že demokracii dělají demokraté a demokraty mohou být 
jen slušní lidé. Proto také T. G. Masaryk kladl tak velký důraz na morálku 
a neohroženě se pouštěl do kritiky  ideologií, které učí o tom, že individuální 
morálka a svědomí neexistují, jak například tvrdili marxisté. Ve svém spise 
Ideály humanitní z roku 1901 Masaryk usvědčil všechny ty Engelsy z omylu, 
když jim dokázal, že pravá humanita neplyne z nasycení materiálních zájmů 
mas, nýbrž z naplnění obecných zásad etiky, z nichž nejdůležitější je nastolení 
spravedlnosti, které je opravdu možné pouze v demokratické společnosti. Dnešek 
je vlastně dost podobný létům po roce 1918. I my se teprve učíme odpovědnosti 
demokratické svobody a čím méně to zatím umíme, tím křehčí naše demokracie 
je. O to více ji však musíme chránit před křiklouny, kteří chtějí výsad demokracie 
pouze zneužívat. Odkaz našeho prvního prezidenta je tak živý i dnes!    (pama)

O demokracii a morálce s T.G.M.Pětadvacet návrhů na logo města 
Chomutova se sešlo komisi pro 
jeho přípravu, ve které pracuje 
vedení města a pověření zástupci 
jednotlivých politických klubů při 
městském zastupitelstvu. „Logo by 
v mnoha případech mělo nahradit 
historický znak. Mělo by být jedno-
duché, výrazné a použitelné kdeko-
liv, třeba na ukazatelích, plakátech 
nebo popelnicích. O jeho použití 
by nemusela rozhodovat rada, což 
jí v případě znaku ukládá zákon 
o obcích,“ vysvětlil místostarosta 
Rudolf Kozák záměr, s nímž přišla 
rada města. Návrhy, které prošly do 
užšího výběru, byly vystaveny ve 
foyer MěÚ ve Zborovské ulici, kde 
se k nim zhruba do poloviny lis-
topadu mohou vyjádřit občané. Na 
snímku při bodování jednotlivých 
log tři členové komise, zleva zastu-
pitel Jan Coufal, místostarosta Jan 
Řehák a starostka Ivana Řápková.   
                                          (text a foto: sk)

Logo města by v mnoha případech mělo nahradit znak

(Dokončení ze str. 2)
Aby to bylo úplně jasné: jestliže 

jsme až do změny zákona o DPH 
zaplatili z každých deseti mili-
onů, které jsme prostavěli třeba 
na chodnících, daň půl milionu, 
dnes nacpeme za stejné investice 
do státního chřtánu jeden milion 
a devět set tisíc. Za ten skoro půl-
druhý milion, který zaplatíme navíc, 
bychom mohli postavit třeba dvě 
nová a krásná hřiště pro naše děti. 
Ale stát ty peníze asi potřebuje víc. 
Možná na různé dotace, které štěd-
ře vypisuje. Nezbývá nám tedy než 

Faktografická výstava k výročí 80 
let městské knihovny a knihovnictví 
na Chomutovsku je v současnosti 
k vidění v galerii Lurago. „Chceme 
veřejnosti ukázat, jak vypadaly 
a vypadají knihovny v okrese a jaké 
služby poskytují,“ řekla na vernisáži 
Marie Laurinová, ředitelka Střediska 
knihovnických a kulturních služeb 
Chomutov. „Uvědomujeme si samo-
zřejmě, že historie místního knihov-
nictví je bohatší, významné knihov-
ny byly u Lobkoviců, v jezuitském 
gymnáziu, později měla knihovnu 
i řada spolků,“ dodala. 

Výstava v Luragu ovšem mapu-
je období po září 1924, kdy na 
základě prvního knihovnického 
zákona z roku 1919 byla v Cho-
mutově založena veřejná knihovna. 
Postupně vznikly knihovny i v dal-
ších městech a vesnicích v regionu 
a všechny měly, minimálně 
v důsledku společenských změn, 
zajímavé osudy. Návštěvníci se 
teď s nimi mohou seznámit pro-
střednictvím fotografií i vybraných 
statistických údajů. Atmosféru do-
kreslují vystavené originály knih, 
v několika případech až ze středo-
věku. Vše, co je prezentováno na 
výstavě, a mnoho informací navíc 
obsahuje kniha Petra Raka „Knihov-
ny na Chomutovsku“, která měla na 

DIVADLODIVADLO
• 23. 10. MICHAL NESVADBA 23. 10. MICHAL NESVADBA - zábavný pořad pro děti. Městské divadlo od 10 hod.
• 26. 10. KOSA 26. 10. KOSA - divadelní představení v rámci abonentního předplatného. Městské 

divadlo od 19 hod.

KONCERTYKONCERTY
• 20. 10. V SÍNI SLÁVY ČESKÉ OPERETY A BALETU 20. 10. V SÍNI SLÁVY ČESKÉ OPERETY A BALETU - operetní a baletní hudba 

O. Nedbala a R. Frimla. Městské divadlo od 19 hod.
• 22. 10. NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ 22. 10. NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ - koncert slova a hudby, přednes herec ND 

Praha V. Matějček. Galerie Lurago od 17 hod.
• 22. 10. MAKOVEC 22. 10. MAKOVEC - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 23. 10. NIC MOC 23. 10. NIC MOC - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 27. 10. SPEKTRUM 27. 10. SPEKTRUM - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 28. 10. JARDA SAMSON LENK 28. 10. JARDA SAMSON LENK - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 29. 10. KAVALÍŘI 29. 10. KAVALÍŘI - Country saloon U Bizona od 20 hod.
• 30. 10. COUNTRY 5 30. 10. COUNTRY 5 - Country saloon U Bizona od 20 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• DESET LET V REGIONU DESET LET V REGIONU - Severočeské doly, a.s., jako mecenáš kultury, vědy 

a sportu. Areál jezuitského gymnázia na Palackého ul., výstava potrvá do 30. 12.
• 80 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY A KNIHOVNICTVÍ REGIONU CHOMUTOV80 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY A KNIHOVNICTVÍ REGIONU CHOMUTOV. Galerie Lura-

go, výstava potrvá do 27. 10.
• MICHAEL BÍLEK - SOCHY, ALENA BÍLKOVÁ - GRAFIKAMICHAEL BÍLEK - SOCHY, ALENA BÍLKOVÁ - GRAFIKA. Galerie Špejchar, výstava 

potrvá do 6. 11.
• VERONIKA PECÁKOVÁ - FASHION VICTIMVERONIKA PECÁKOVÁ - FASHION VICTIM. Liter. kav. SKKS, výstava potrvá do 2. 1. 2005.
• ZA VŮNÍ STŘELNÉHO PRACHU.ZA VŮNÍ STŘELNÉHO PRACHU. Výstava nástrojů válek, lovu a sportu v Oblastním 

muzeu na náměstí 1. máje. Výstava potrvá do 6. 11.
• ILJA SAINER - HVĚZDY A OSTROVYILJA SAINER - HVĚZDY A OSTROVY. Hvězdářská věž muzea ul. Palackého 86, vý-

stava potrvá do 31. 10.
• LOĎ PŘIPRAVIT K BOJI - ZDENĚK TOLLARLOĎ PŘIPRAVIT K BOJI - ZDENĚK TOLLAR. Výstava k 90. výročí vypuknutí 1. svě-

tové války. Kostel sv. Kateřiny, výstava potrvá do 30. 10.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
 20.20. - 21. 10.21. 10.     JÁ, ROBOT.JÁ, ROBOT. Sci-fi thriller USA.
 22.22. - 23. 10.23. 10.     GARFIELD VE FILMUGARFIELD VE FILMU. Rodinná komedie USA. Od 17 hod.
          24. 10. 24. 10. KRÁČEJÍCÍ SKÁLAKRÁČEJÍCÍ SKÁLA. Akční film USA.
 25.25. - 26. 10. 26. 10. HELLBOYHELLBOY. Akční sci-fi USA.
  27.27. - 28. 10.28. 10.     VATERLAND - LOVECKÝ DENÍKVATERLAND - LOVECKÝ DENÍK. Dobrodružný thriller ČR.
 29.29. - 30. 10. 30. 10. PRINC A JÁPRINC A JÁ. Romantická komedie USA.
 31.31. -      1. 11.1. 11.     RRRrrrr! ! ! RRRrrrr! ! ! Prehistorická komedie Francie.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
          21. 10. 21. 10. ART KINO: TICHOART KINO: TICHO. Japonský film. Od 19.30 hod.
 22.22. - 23. 10. 23. 10. JÁ, ROBOTJÁ, ROBOT. Sci-fi thriller USA.
          24. 10. 24. 10. GARFIELD VE FILMUGARFIELD VE FILMU. Rodinná komedie USA. Od 17 hod.
 25.25. - 26. 10.26. 10.     VATERLAND - LOVECKÝ DENÍKVATERLAND - LOVECKÝ DENÍK. Dobrodružný thriller ČR.
  27.27. - 28. 10. 28. 10. HELLBOYHELLBOY. Akční sci-fi USA.
 29.29. - 30. 10. 30. 10. RRRrrrr! ! ! RRRrrrr! ! ! Prehistorická komedie Francie.
 31.31. -      1. 11. 1. 11. PRINC A JÁPRINC A JÁ. Romantická komedie USA.

Chomutovská radnice vydala soubor 15 historických pohlednic, které jsou 
prvním příspěvkem k oslavám 400. výročí vykoupení města z poddanství v 
roce 2005. Do pohlednic, které zachycují nejznámější historické památky, in-
vestovalo město 141 000 korun. Zakoupit si je můžete v informačním centru 
starobylé radnice v Chelčického ulici nebo v oblastním muzeu za 60 korun, 
lze je rovněž poslat poštou jako klasické pohlednice.                                   (mile)

Také děti se chtějí vyjadřovat 
k veřejným záležitostem, zejmé-
na těm, které se týkají jejich 
zájmů, práv a povinností. Proto 
v Chomutově vzniká celoměstský 
parlament jako součást Národního 
parlamentu dětí a mládeže ČR. 
Zatím se do této aktivity zapojili 
zástupci tří základních a dvou 
středních škol a na pátek 5. listo-
padu od 15 hodin si naplánovali 
první pracovní poradu, na níž už 
by měli vymezit okruh problémů, 
jimiž se chtějí zabývat. Setkání 
proběhne v Domě dětí a mládeže 
v Jiráskově ulici, který slíbil po-
skytovat prostory, internet a další 
podmínky pro práci dětí a mlá-
deže, aniž by jim do ní jakkoliv 
zasahoval. Celoměstský parlament 
ve svých řadách uvítá další zájem-
ce ve věku 12 až 20 let.            (sk)

Veřejné knihovnictví v Chomutově slaví osmdesátku

výstavě premiéru a kterou pokřtila 
starostka města Ivana Řápková.

Výstava potrvá do 27. října, po-
tom si ji půjčí knihovny v ostatních 
městech bývalého okresu. Nakonec 

budou jednotlivé soubory v euro-
klipech nabídnuty k prodeji.        (sk)  

Stát jako podivný Jánošík - schopným bere...

Starostka Ivana Řápková křtí knihu, kterou drží ředitelka SKKS Marie Lau-
rinová, vpravo autor díla Petr Rak.                                                          (foto: sk)

doufat, že budeme mít štěstí a také 
nám z nich něco ukápne. Snad to 
bude víc, než kolik nám stát nařídil 
utratit za školení městských úřed-
níků. Nezáleží na tom, jestli jsou 
ta školení potřebná nebo kvalitní. 
Úředníci je podle nařízení vlády 
absolvovat musí a zaplatit to musí 
města. Jedná se přitom o částku 
jeden a půl milionu korun za rok! 
A tak jsme každodenně svědky toho, 
jak nám stát hází klacky pod nohy 
v naší snaze chovat se hospodárně. 
My ale na rozdíl od státu nechceme 
a ani nemůžeme žít na dluh budou-
cích generací! ! !  (pama)



Čtrnáctideník pro občany města Cho-Čtrnáctideník pro občany města Cho-
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Mistrovství České republiky v zá-
vodech automobilů do vrchu, které 
se jede pod názvem Triola Cup, 
zakončilo letošní desetidílný seriál 
v Chomutově. Stejně jako při květ-
nové premiéře byl start v Blatenské 
ulici, ovšem cíl byl tentokrát před 
odbočkou na Hrádečnou kvůli bez-
pečnosti jezdců o sto metrů níž. 
Přesto se závod neobešel bez dvou 
havárií, jejichž hlavní příčinou bylo 
vlhko v zalesněných úsecích.  

O titulech bylo shodou okolnos-
tí rozhodnuto už ve všech pěti 
třídách, stejně jako o některých 
dalších příčkách. Proto na trať 
vyrazilo jen 24 vozidel, kterým 
ovšem zase fandil vyšší počet 
diváků než na jaře. Viděli vesměs 
vítězství favoritů, včetně triumfu 
chomutovských závodníků Michala 
a Martina Pištových. Přestože oba 
měli už titul v kapse, jeli napl-
no, mladší Martin dokonce časem 
1:23,42 utvořil traťový rekord. „Vy-
užili výhodu domácí tratě. Znají 
zdejší profil i povrch, vědí, kde je 

Triola Cup ukončil letošní sezonu v Chomutově

Junioři: Junioři: KLH Chomutov - Rokycany 
5:2 (1:1, 2:0, 2:1), Luka 2, Vaněk, Fanta, 
Hauner. Kobra Praha - KLH Chomutov 
1:4 (0:0, 0:0, 1:4), Gelner 2, Fanta, 
Voborník. KLH Chomutov - Sokolov 
0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Jablonec nad Nisou 
- KLH Chomutov 7:3 (3:1, 1:2, 3:0), 
Gellner 2, K. Novotný. 

Dorost:Dorost: KLH Chomutov - Teplice 
18:2 (7:1, 5:1, 6:1), Žilík 5, Kaplan 2, Bu-
reš 2, Andres 2, Falc 2, Vrána, Žižka, 
Nguen, Bečvář, Gubela. KLH Chomutov 
- Litoměřice 6:2 (1:0, 3:0, 2:2), Žižka, 
Nguen, Andres, Švamberg, Chlouba, 
Chroms. Louny - KLH Chomutov 
2:5 (1:2, 1:1, 0:2), Andres, Falc, Nguen, 
Palubjak, Chlouba. 

9. třída:9. třída: KLH Chomutov - Sparta 
Praha 3:8 (2:3, 1:1, 0:4), Švamberg, 
Svoboda, Dvořák. Liberec - KLH Cho-
mutov 3:7 (1:1, 1:3, 1:3), Kůs 2, Kříž, 
Kaplan, Vošta, Švamberg, Chlouba. 
Litvínov - KLH Chomutov 9:4 (5:1, 3:0, 
1:3), Kůs 2, Švamberg 2. KLH Chomu-
tov - Ústí nad Labem 2:2 (1:1, 1:1, 0:0), 
Žižka, Mašek.

8. třída:8. třída: KLH Chomutov - Sparta 
Praha 1:6 (0:1, 1:3, 0:2), Partl. Liberec 
- KLH Chomutov 5:1 (1:0, 0:1, 4:0), 
M. Ašenbrener. Litvínov - KLH Chomu-
tov 5:3 (3:0, 1:3, 1:0), Topolančin, Partl, 
Sanko. KLH Chomutov - Ústí nad La-
bem 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).

7. třída:7. třída: Sparta Praha - KLH Chomu-
tov 7:3 (1:1, 4:1, 2:1), Schindler, Štelcich, 
Žižka. KLH Chomutov - Litvínov 5:5 

(4:2, 1:2, 0:1), Zeman 2, Káš, Mazá-
nek, Taraška. Ústí nad Labem - KLH 
Chomutov 4:6 (0:2, 3:2, 1:2), Zeman 2, 
Gregor, Káš, Taraška, Mazánek.

6. třída:6. třída: Sparta Praha - KLH Chomu-
tov 19:3 (7:0, 3:1, 9:2), Brand, Dlouhý, 
Lehnert. KLH Chomutov - Liberec 4:5 
(1:3, 0:1, 3:1), Brand 2, Lehnert, Chrpa. 
KLH Chomutov - Litvínov 1:5 (0:3, 
1:1, 0:1), Brand. Ústí nad Labem - KLH 
Chomutov 4:4 (1:1, 1:0, 2:3), Lehnert 3, 
Huňady.

5. třída:5. třída: Kadaň - KLH Chomutov 5:7 
(2:2, 1:1, 2:4), Hlava 3, Hejcman 2, Neu-
man, Marschalek. Klášterec nad Ohří 
- KLH Chomutov 1:5 (1:2, 0:2, 0:1), Hla-
va 3, Lehnert, Lecjaks. KLH Chomutov 
- Karlovy Vary 4:5 (1:2, 0:1, 3:2), Hlava, 
Marschalek, Neuman, Hána.

4. třída:4. třída: Kadaň - KLH Chomutov 4:2 
(0:1, 1:0, 3:1), Sulanský, Šolta. Klášterec 
nad Ohří - KLH Chomutov 2:13 (1:3, 
0:7, 1:3), Kämpf 5, Hejcman 3, Neuman 
2, Hanzal 2, Cvrk. KLH Chomutov - 
Karlovy Vary 2:4 (1:1, 1:2, 0:1), Holý, 
Hanzal.

Výsledky mladých hokejistů KLH Na přelomu tisíciletí se chomutov-
ský box pod hlavičkou ASK VALZAP 
vypracoval od nuly k pravidelným 
úspěchům na republikové úrovni. 
Po sportovní stránce to nepochyb-
ně byla zásluha trenéra Vladimíra 
Šťastného. I proto s jeho odchodem 
v roce 2002 se oddíl boxu de facto 
rozpadl. Nyní, po dvouleté pauze, se 
tomuto mužnému sportu v Chomuto-
vě opět blýská na lepší časy.

Vladimír Šťastný, trenér se ši-
rokým záběrem, se totiž spojil 
s podnikatelem Václavem Dvořákem 
a spolu budují klub na úplně jiné 
bázi. „Chceme vytvořit profesionál-
ní klub jako podnikatelský projekt. 
Naši borci se budou účastnit za-
hraničních profesionálních soutěží, 
zařadí se do světové asociace pro-
fesionálních boxerů, budou figurovat 
v jejím žebříčku, třeba jako olympio-
nici,“ odhalil své plány V. Dvořák. Há-
ček je v tom, že profesionální box v 
ČR zatím oficiálně neexistuje. Nejsou 
vytvořeny jeho stanovy ani podmín-
ky, za kterých by se dal provozovat. 
„Neuspěl jsem na svazu, na úřadech, 
dokonce ani na ministerstvu školství 

a tělovýchovy. Na ministerstvu vnitra 
mi poradili, že snad by cesta vedla 
přes založení éseróčká  Společnost 
profesionálního boxu,“ krčil rameny 
chomutovský podnikatel.

Jak dodal, jeho klub VEKI BOX 
Chomutov pravděpodobně bude 
muset mít dvě složky, spolu s profe-
sionální i amatérskou. Ta v součas-
nosti už pracuje a je zaměřená na 
mládež. V provizorních pronajatých 
prostorách tělocvičny ZŠ na Zahrad-
ní trénují tři desítky kluků. Po ně-
kolika měsících přípravy už někteří 
z nich naskočili do soutěže. „Z de-
víti nováčků sedm ve své premiéře 
v ringu zvítězilo, jeden remizoval 
a jen jeden prohrál. V součtu jsme 
v prvním kole mládežnické ligy 
byli nejlepší, i Ústí zůstalo za námi. 
Čtrnáctiletý Bartoš byl dokonce 
s reprezentací boxovat v Německu, 
kde vyhrál,“ vyzdvihl úspěšný start 
trenér Vladimír Šťastný. „Chceme 
dát mladým směr, aby nelítali po 
ulicích a nedělali lumpárny. Energii 
můžou vydávat jinak, sportováním. 
Trenér pak zájemce vytřídí podle 
toho, jestli chtějí něco dokázat nebo 

se jen rvát,“ poznamenal klubový ta-
jemník Libor Kundrát. Kromě tohoto 
ušlechtilého cíle by měla amatérská 
složka do budoucna vychovávat 
borce pro tu profesionální. Václav 
Dvořák k tomu řekl: „Chtělo by to 
dva tři dobré boxery. Jestli budou 
úspěšní v profesionálním ringu, 
finančně utáhnou i amatéry.“ Zatím 
se na tuto roli připravují Petr Koban 
a Petr Švarc, zkušení třicátníci, kteří 
patřívali k české špičce. Ostatní do-
spělí, a že se trenérovi Šťastnému 
vrátily skoro všechny jeho úspěšné 
ovečky, jsou půjčováni extraligovým 
klubům nebo boxují 2. ligu. Účast ve 
vyšších soutěžích by byla nákladná 
a pro záměry klubu také zbytečná.

Jak již bylo naznačeno, alfou 
a omegou snažení klubu je vytvoření 
profesionální složky. „Pokud by se to 
z nějakého důvodu nepodařilo nebo 
by nevydělávala, asi bych z boxu 
musel po nějakém čase vycouvat,“ 
uzavřel Václav Dvořák.                    (sk)

Box se znovu dere na výsluní. Ale s jinými cíli

Klub českých turistů LoKo Klub českých turistů LoKo 
Chomutov pořádá v pátek 22. říj-Chomutov pořádá v pátek 22. říj-
na další noční výsadek. na další noční výsadek. Při tomto 
dobrodružném pochodu neznámou 
krajinou jsou účastníci vysazeni za 
tmy na neznámém místě, s lístkem, 
na němž je napsán cíl. S pomocí 
mapy a buzoly se pak musejí dostat 
do cíle, kde s vlastním vybavením 
přespí. Výsadku se mohou zúčastnit 
všichni zájemci bez omezení věku, 
ale do 13 let s doprovodem dospě-
lého. Sraz je v 18 hodin u vlakové 
zastávky ČD Chomutov - město. 
Noční výsadek se uskuteční již po 
osmdesáté od roku 1966. 

Taneční škola Stardance opět slavi-
la úspěch. Tentokrát ve švýcarském 
Bienne, kde v taneční disciplíně 
mažoretek získala titul Mistr Evropy 
2004. Tato dvanáctiletá děvčata vy-
bojovala titul vůbec poprvé. „O to 
více je mrzelo, že nedostaly ani me-
daile, ale jen pohár ve tvaru plachty,“ 
vyprávěla po příjezdu domů ředitelka 
taneční školy Milada Zelenková. „Ra-
dost z vítězství samozřejmě máme. 
Jen nás trochu zaskočilo, jakým smě-
rem se anglický a holandský trend 
ubírá. Jejich naprosto odlišné pojetí 
rekvizit a oblečení vystupujících je 
pro naši českou mentalitu doslova 
kýčovité a nevkusné. Rozhodně se 
jim nechceme přizpůsobit, nám na-
opak vyhovuje progresivní a technic-
ky náročnější pojetí evropské asocia-
ce IMA,“ dodala Zelenková. 

Stardance ještě letos v listopa-
du čeká Mistrovství světa v show 
dance v Německu, kde má poměrně 
početné zastoupení. Zde bude hájit 
barvy taneční školy také patnáctiletá 
Terezka Kvasnovská, která nedávno 

získala v konkurenci 105 soutěžících 
z mnoha zemí v německých Brémách  
titul juniorské Mistryně světa v hip-
hopu jednotlivců. Poděkování patří 
i trenérce Daniele Fantové, která kaž-
dý rok pracuje na novém pojetí sesta-
vy a image Terezky. Taneční škola dě-
kuje rovněž městu Chomutov, které jí 
poskytlo 20 000 korun na dopravu.    
                                                                   (mile) 

Mažoretky odolávají anglickému trendu

Prvním finálovým turnajem začal 
pro muže ASK VALZAP Chomutov 
souboj o titul Mistra České repub-
liky v zápase družstev. Do Hradce 
Králové přijely čtyři nejlepší celky, 
po dvou ze západní i východní 
skupiny.

Chomutovským zápasníkům se da-
řilo, v úvodním utkání zvítězili nad 
domácím Sokolem 25:4 a následně 
30:7 porazili i Sokol Moravská Ostra-
va II. Ovšem nejcennějšího výsledku 
dosáhli proti obhájci mistrovského 
titulu, od roku 2000 neporaženému 
Glaverbelu Teplice. Ten zdolali 22:
11 a tím se po prvním kole umístili 
na čele tabulky. „Mistrovský titul ale 
rozhodně ještě nemáme v kapse, 
protože Tepličtí svoji kůži zadar-

mo neprodají a navíc odvetné kolo 
proběhne 30. října na horké půdě 
v Teplicích v tělocvičně Na Letné,“ 
sdělil manažer ASK VALZAP Radek 
Hemelík.

Velmi dobře si vedli i chomutovští 
junioři, jimž třetím kolem v Praze 
skončila základní část 1. juniorské 
ligy v zápase řeckořímském. Cho-
mutov, loňský vítěz této nejvyšší 
mládežnické soutěže, prošel zá-
kladní skupinou bez bodové ztráty 
a bez problémů postoupil do finále. 
V posledním kole porazil Olymp Pra-
ha 25:10 a Sokol Plzeň 36:1. „Všichni 
pevně doufáme, že kvalitní příprava 
bude ve finále korunována ziskem 
některé z medailí,“ uvedl Radek He-
melík.                                                      (sk)

Muži i junioři letos opět míří vysokoAť se pražské celky snaží, jak chtějí, 
jediný „venkovský“ tým v 1. lize dál 
vládne českému softbalu. Po finálo-
vém vítězství nad Sokolem Krč 3:0 
na zápasy získali muži SC Beavers 
VS Chomutov (na snímku) čtvrtý mis-
trovský titul v řadě a šestý celkově. 
Výsledky 4:1, 2:1 a 1:0 přesto hovoří 
o vyrovnaném průběhu. „Ve finále 
se hraje pod velkým psychickým 
tlakem, takže moc bodů se nikdy 
nedělá,“ konstatoval hrající trenér 
Roman Matuška. Chytač Jan Přibyl 
ho doplnil: „Nevěřili jsme, že by 
nám nevzali ani jeden zápas. Vždyť 
proti nám nasadili sedm současných 
a jednoho bývalého reprezentanta.“ 
Chomutov završil finále na domácím 
hřišti, když o jediný bod se zasloužil 
odpalem mladý Jakub Vrba. Po skon-
čení zápasu Bobři dostali medaile 
a pohár, který vystavili mezi další 
trofeje v klubovně. „Musíme zase 
připravit nějaké poličky. Ale už není 
kam!“ prozradil příjemnou starost 
Jan Přibyl.              (text: sk, foto: koc)

Právě probíhající Dny japonské 
kultury v Chomutově budou svát-
kem i pro příznivce bojových umě-
ní. Správa sportovních zařízení pro 
ně totiž na čtvrtek 21. října v měst-
ské hale připravila jejich přehlídku 
v podání českých bojovníků, kteří 
tato umění buď přímo studovali 
v zemích s nejrozvinutější tradicí 
nebo se alespoň učili od asijských 
mistrů přijíždějících do Evropy. 

Hala bude otevřená od 17 hodin. 
Návštěvníci si v té době budou moci 
posedět v improvizované čajovně, 
učit se kaligrafii od Kazu Nakana, 
zhlédnou výstavu tenugui - kali-
grafií pomalovaných šátků a také 
fotografií tématicky zaměřených na 
Japonsko a bojová umění. Ta budou 
v praxi představena v exhibici, kte-
rá začne v 19 hodin. Půjde o ucele-
ný blok, jenž  bojová umění ukáže 
v jejich vývojových souvislostech, 
od boje o život po nynější sportovní 
disciplíny a moderní sebeobranné 
techniky. Mezi vystupujícími jsou 
i sportovci z Chomutova. Zdeněk 

Program Večera japonských bojových umění:Program Večera japonských bojových umění:
IAIDÓ - Vladimír Hotovec - 3. DanIAIDÓ - Vladimír Hotovec - 3. Dan

YAMAUE AIKI JUTSU - Matěj Novák - 2. DanYAMAUE AIKI JUTSU - Matěj Novák - 2. Dan
AIKIDÓ - Zdeněk Váňa - 2. DanAIKIDÓ - Zdeněk Váňa - 2. Dan

KENDÓ - Vladimír Hotovec - 3. DanKENDÓ - Vladimír Hotovec - 3. Dan
SHOTOKAN KARATE - Richard Růžička - 4. DanSHOTOKAN KARATE - Richard Růžička - 4. Dan

JUDÓ - Bohuslav Stareček - 2. DanJUDÓ - Bohuslav Stareček - 2. Dan
ZEN SEN JITSU (ALLKAMPF-JITSU) - Martin Matouš - 4. DanZEN SEN JITSU (ALLKAMPF-JITSU) - Martin Matouš - 4. Dan

Halou budou svištět ruce, nohy i meče

jaká nerovnost,“ s potěšením kon-
statoval otec obou bratrů a ředitel 
závodu František Pišta. „Udělali mi 

radost. Před sezonou jsem s jejich 
vítězstvím rozhodně nepočítal, 
nevěděli jsme, jak vyzbrojení při-
jedou soupeři.“

Obnovenou slavnou tradici 
závodů do vrchu v Chomutově 
hodlají organizátoři držet dál. 
„V lednu se bude stavět nový 
kalendář závodů. Chtěli bychom, 
aby se v Chomutově zase jelo 
dvakrát, na jaře a na podzim,“ 
uvedl František Pišta. 

Pořadí nejlepších - třída I (ju-Pořadí nejlepších - třída I (ju-
nioři do 18 let): nioři do 18 let): 1. Michal Srb, 
2. Jan Černý; třída II (cestovní vozy třída II (cestovní vozy 
s obsahem motoru do 1 600 ccm): s obsahem motoru do 1 600 ccm): 
1. David Tomek, 2. Josef Housa, 
3. Jiří Šauer; třída III (cestovní vozy třída III (cestovní vozy 
s obsahem motoru do 2 000 ccm): s obsahem motoru do 2 000 ccm): 
1. Michal Pišta, 2. Svatopluk Baďura, 
3. Jakub Novák; třída IV (cestovní třída IV (cestovní 
vozy s obsahem motoru nad 2 000 vozy s obsahem motoru nad 2 000 
ccm): ccm): 1. Martin Pišta, 2. Miloš Novák, 
3. Ludvík Andrle; třída V (sériové třída V (sériové 
vozy bez úprav): vozy bez úprav): 1. Ivo Král, 2. Zde-
něk Říha, 3. Miroslav Král.                    
                                     (text: sk, foto: kl)

Váňa předvede aikidó, Bohuslav Sta-
reček judo a Martin Matouš zen sen 
jitsu (allkampf-jitsu). Zvláštní po-

zornost zaslouží i „český samuraj“ 
Vladimír Hotovec, který představí 
iaidó a kendó a současně bude ce-
lou akci spolukomentovat. „Diváci 
uvidí například boj s ostrými meči, 
s bambusovými meči, boj s partne-
rem se zbraní i beze zbraně, harmo-
nické cvičení kata i dynamický boj 
s jedním či více partnery. Stejně tak 
techniky pro propojení vnitřní síly 

a energie s vnějšími pohyby nebo 
třeba testování úderových ploch na 
dřevěných deskách,“ uvedl tvůrce 

programu Martin Matouš, prezident 
Allkampf-jitsu Česká republika. Pro 
odlehčení bude závěr patřit vystou-
pení s názvem Allkampf Matrix, 
černému divadlu boje inspirované-
ho slavnými scénami z filmu.   (sk)




