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Mentálně postižené a zdravé děti 
se společně starají o záhonky na 
školní zahradě. Obrázek, který je 
běžně k vidění v Pomocné a Mateřské 
škole v Palachově ulici. Její ředitelka 
Marie Grimlová si je jistá, že toto 
soužití prospívá oběma skupinám: 
„Pro zdravé je to obrovský vklad 
do života. Berou styk s postiženými 
jako normální záležitost, naučí se to-
lerovat jejich odlišnost. Pro postižené 
děti je zase báječné, že od zdravých 
mohou leccos odkoukat. Naučí se ko-
munikovat s malými dětmi a přes ně 
postupně s celou společností.“

Společná existence „normálních 
a jiných“ v jednom areálu má tradici 
dlouhou již téměř dvacet let. Ale po-
mocná škola, kde děti s těžkým men-
tálním postižením absolvují povinnou 
školní docházku, zde byla otevřena 
v roce 1997. „Byl to náš experiment, 
který legislativa umožňovala. Využila 
jsem přitom zkušeností ze speciál-
ní třídy mateřské školy,“ vysvětluje 
M. Grimlová. 

V současné době má mateřská 
škola pět tříd, z toho jednu speciální 
pro děti s kombinovanými vadami. 
Pomocná škola má také pět tříd, 
z toho dvě rehabilitační. Přestože 
i jinde jsou pro ně školská zařízení, 
do „Palachovky“ dojíždějí i postižené 
děti z Kadaně, Klášterce nad Ohří, 
Března, Všestud, Strupčic a dalších 

míst bývalého okresu. Také o mateř-
skou školu je zájem, v současnosti 
zde nad rámec kapacity evidují v 
pořadníku osmnáct zájemců. 

Děti s Downovým syndromem, děti 
smyslově a současně mentálně posti-
žené i děti po mozkové obrně, kde 
se k mentálnímu postižení někdy 
přidá i tělesné, vyžadují specifický, 
individuální přístup. Nikoliv vyjadřo-
vání soucitu. „Tím, že mu obuji boty, 
vyřeším momentální situaci. Ale 
opravdu mu pomůžu, když ho boty 
naučím obouvat,“ zdůrazňuje Marie 
Grimlová. „Prostě řídíme se heslem, 
které už kdysi vyslovila italská pe-
dagožka Maria Montessori - Pomoz 
mi, abych to dokázal sám.“ Ředitelka 
Grimlová tvrdí, že i proto je důležité 
postižené děti co nejvíc začleňovat 
do společnosti. A tak je zaměstnanci 
PŠ a MŠ berou do restaurace, do kina, 
vozí je na výlety nejen po Čechách, 
ale i do zahraničí, spolupracují 
s některými základními školami. Děti 
svůj um prezentují veřejnosti na růz-
ných výstavách, na tradiční přehlídce 
dramatické tvořivosti Divadýlko nebo 
na dětské olympiádě (viz článek na 
sportovní straně). Přestože se vztah 
veřejnosti k postiženým dětem 
v posledních letech zlepšil, ne všichni 
lidé jejich společnost zvládnou. „Stá-
le nevědí, jak se k nim mají chovat 
a většinou je litují nebo se raději kon-

taktu vyhnou. Ale to, co opravdu tyto 
děti potřebují, je přirozené začlenění 
do společnosti ostatních lidí.“

Vyspělost národa se pozná podle 
toho, jak se dokáže postarat o nej-
slabší jedince. I zde už se blýská 
na lepší časy. „Často sice o penězích 

rozhodují lidé, kteří o této problema-
tice nevědí vůbec nic, přesto už si 
stát uvědomuje, i pod tlakem Evrop-
ské unie, že k péči o postižené děti 
patří i jejich vzdělávání. A to je pro 
mě největší satisfakce,“ uzavírá Marie 
Grimlová.                                                  (sk)

Věrka Patočková při individuální práci s asistentkou Míšou Kailovou.     (foto: sk)

Péče o postižené děti podle hesla Pomoz mi, abych si pomohl sám 

Na chomutovskou premiéru 
filmového dramatu Kousek nebe 
přijedou do kina Oko i jeho 
tvůrci, zatím je potvrzena účast 
představitele hlavní mužské role 
Jakuba Doubravy. Film, který se 
odehrává v prostředí komunis-
tického kriminálu 50. let, symbo-
licky zařadila Správa kulturních 
zařízení Chomutov do programu 
na 27. června, na Den památky 
obětí komunistického režimu. 
Přesto tvůrci upozorňují, že sní-
mek je v první řadě milostnou 
romancí, která ukazuje, že láska 
může vzplanout všude, i za těch 
nejdramatičtějších okolností. (sk)

V rámci akce Filmové léto 2005 
přijede do Chomutova opět Kinema-
tograf bratří Čadíků. Ve dnech 15. až 
18. července bude na náměstí 1. máje 
promítat české filmy, jejichž seznam 
zveřejníme v příštím čísle CHN. Město 
Chomutov bude jednak zabezpečovat 
technické podmínky pro promítání 
a jednak přispívá i finanční částkou 
5 000 korun na pronájem filmů. Výtě-
žek z dobrovolného vstupného bude 
stejně jako v loňském roce použit na 
charitativní účely.                                 (sk)

Čadíkové budou opět
promítat na náměstí

Čtyři sta let od vykoupení se 
města z poddanství připomíná 
výstava nazvaná Vláda věcí Tvých. 
V kostele svaté Kateřiny ji zájemci 
mohou zhlédnout až do 29. října. 
Expozice přitom nepředstavuje jen 
akt, při kterém se město po něko-
likasetletém životě pod různými 
vrchnostmi stalo roku 1605 svo-
bodným, ale mapuje jeho následný 
vývoj až do počátku 20. století.

Rok 1605 se v historii Chomutova 
stal důležitým mezníkem. Po před-
chozím souhlasu královské komory 
ze září se chomutovští měšťané 
19. prosince vykoupili z poddan-
ství. Za 113 715 zlatých rýnských 
46 krejcarů se stali majiteli samot-
ného města i s předměstími, chomu-
tovského zámku (dnešní historická 
radnice) a dalších nemovitostí. 
Současně na ně přešla řada práv 
a privilegií, do té doby vyhra-
zených panstvu. Mezi ostatními 
městy v Čechách získal Chomutov 
zvláštní postavení. Stal se městem 
svobodným, tedy nepodléhajícím 
žádné jiné vrchnosti než králi, v té 
době ale ještě nikoliv královským.

Výstava přibližuje podrobnos-
ti smlouvy, informuje o tehdejší 
městské správě, o příjmech města, 

Výstava mapuje čtyři sta let historie města

o školské a zdravotní péči, 
o rozvoji řemesel, o podobě měs-
ta, významných stavbách, rozsahu 
panství a dalších historických 

skutečnostech. Součástí expozice 
jsou i tehdy používané předměty 
a umělecká dílka, většinou originál-
ní exponáty z Chomutova.         (sk)

K nejzajímavějším exponátům patří kopie českého opisu smlouvy.          (foto: sk)

(Dokončení ze str. 1)
Radnice si prostřednictvím od-

boru ekonomiky zjistila, jak jsou 
na tom města stejné nebo podobné 
velikosti a města v oblastech posti-
žených nezaměstnaností. „Údaji, kte-
ré jsme získali jsme se nechali ná-
sledně inspirovat a rozhodli jsme se 
pro uvedenou úpravu. Kulturní akce 
díky poplatku ze vstupného někdy 
dosáhnou takových nákladů, že 
i přes pomoc sponzorů jsou prodě-
lečné. Pak se samozřejmě koncerty 
nebo jiné akce v Chomutově vůbec 
nepořádají,“ uvedla starostka. 

Změna vyhlášky má v mezích 
možností ulehčit situaci pořada-
telům. Dalšími přednostmi novely 
jsou zjednodušení a sjednocení 
ohlašovací povinnosti i postupu při 
následném vyúčtování akcí.  (sk, lm)

Novela vyhlášky podpoří
kulturní život města

Chomutov tento týden navštíví 
delegace z partnerského města 
Arenzano. Přijede splnit dva důle-
žité úkoly - zatímco zástupci ta-
mější radnice uzavřou s nejvyššími 
představiteli Chomutova dohodu 
o partnerství obou měst, zbývající 
část výpravy bude svou zemi repre-
zentovat na Dnech italské kultury, 
které v Chomutově proběhnou od 
čtvrtka do soboty.

Zahájí je ve čtvrtek od 18 hodin 
soutěž v pečení pizzy, která tak 
jako v předchozích dvou letech 
proběhne v Kulisárně u divadla. 
V pátek od 19 hodin se v kině Pra-
ha bude promítat autobiografický 
film proslulého režiséra Federica 
Felliniho Amarcord, jenž v roce 
1975 dostal Oskara jako nejlepší 
zahraniční film. Akce vyvrcholí 
v sobotu, kdy Italové u chomutov-
ského divadla rozbalí pomyslný 
exportní balíček. Jeho součástí 
bude vystoupení divadelního sou-
boru Sipario Strappato s předsta-
vením La Posta doktora Korczaka, 
koncert klasické kytary v podání 
Barbary Giusto a pouliční show. 
Návštěvníci mohou dále zhlédnout 
výstavu obrazů a módní přehlídku 
italské módy, plavek a spodního 
prádla. Dalším lákadlem bude 
prezentace luxusních automobilů 

Ferrari i ochutnávka italských vín 
a kulinářských specialit. Dny ital-
ské kultury pořádá město Chomu-
tov prostřednictvím Správy kultur-
ních zařízení, vstup pro veřejnost 
je zdarma.                                        (sk)

Kousek slunné Itálie v Chomutově

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 17. - 18. 6. PLES UPÍRŮ17. - 18. 6. PLES UPÍRŮ. Večer plný pohádkových bytostí na Červeném hrádku.
• 25. 6. HURÁ NA PRÁZDNINY S ČASOPISEM KAČER DONALD25. 6. HURÁ NA PRÁZDNINY S ČASOPISEM KAČER DONALD. Dvouhodinový pořad plný 

soutěží, písniček a kreslených postaviček Walta Disneye. Letní kino od 15.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 20. 6. OSLAVY DNE HUDEB V RÁMCI CYKLOBĚHU ZA ČR BEZ DROG20. 6. OSLAVY DNE HUDEB V RÁMCI CYKLOBĚHU ZA ČR BEZ DROG. Zahradní re-

staurace u divadla od 12.00 do 16.00 hodin.
• 24. 6. MLADÁ PÍSEŇ 200524. 6. MLADÁ PÍSEŇ 2005. Atrium nebo velký sál SKKS od 17.00 hodin.
• 6. 7. KONCERT DECHOVÝCH HUDEB6. 7. KONCERT DECHOVÝCH HUDEB. Městský park od 17.00 do 18.30 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• VÁCLAV KROB - OBRAZY, SOCHYVÁCLAV KROB - OBRAZY, SOCHY. Vernisáž se uskuteční v městské galerii Špejchar 

22. 6. od 17.30. Výstava potrvá do 23. 7.
• 2. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2004. 2. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2004. Výstava v galerii Lurago potrvá do 1. 7.
• VLÁDA VĚCÍ TVÝCHVLÁDA VĚCÍ TVÝCH. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 29. 10.

KINAKINA
Kino Praha v měsíci červnu nehraje.Kino Praha v měsíci červnu nehraje.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
              16. 6.16. 6.     HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE - romantická komedie USA
  17.17.         - 18. 6.18. 6.     HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA - animovaná pohádka Německa a Španělska. 

Začátek představení v 17.00 hodin.
 19.19.         - 20. 6.20. 6.     V DOBRÉ SPOLEČNOSTI V DOBRÉ SPOLEČNOSTI - komedie USA.
 21.21.         - 22. 6.22. 6.     STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII - akční komedie USA.
              23. 6.23. 6.     ART KINO: VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU (ale báli jste ART KINO: VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU (ale báli jste 

se zeptat)se zeptat) - povídkový film USA. Začátek představení v 19.30 hodin.
              24. 6.24. 6.     HRA NA SCHOVÁVANOU HRA NA SCHOVÁVANOU - horor USA.
 25.25.         - 26. 6.26. 6.     NĚCO JAKO LÁSKA NĚCO JAKO LÁSKA - romantická komedie USA.
              27. 6.27. 6.     KOUSEK NEBE KOUSEK NEBE - za přítomnosti herců - milostné drama ČR.
 28.28.         - 30. 6.30. 6.     STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITHŮ STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITHŮ - sci-fi film USA.
Letní kino (začátky představení od 22 hodin, není-li uvedeno jinak)Letní kino (začátky představení od 22 hodin, není-li uvedeno jinak)
              16. 6.16. 6.     SMÍM PROSIT? SMÍM PROSIT? - romantická muzikálová komedie USA.
              17. 6.17. 6.     V DOBRÉ SPOLEČNOSTI V DOBRÉ SPOLEČNOSTI - komedie USA.
              18. 6.18. 6.     PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA - komedie USA
              19. 6.19. 6.     HOREM PÁDEM HOREM PÁDEM - komediální drama ČR.
              20. 6.20. 6.     HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2 HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2 - komedie Německa.
 21.21.         - 22. 6.22. 6.     KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ - historický film USA.
              23. 6.23. 6.     HRA NA SCHOVÁVANOU HRA NA SCHOVÁVANOU - horor USA.
              24. 6.24. 6.     ŠUP SEM, ŠUP TAM ŠUP SEM, ŠUP TAM - dánská hořká komedie
                            25. 6.25. 6.     Kino nehrajeKino nehraje
 26.26.         - 27. 6.27. 6.     STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITHŮ STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITHŮ - sci-fi film USA.
              28. 6.28. 6.     VETŘELEC VS. PREDÁTOR VETŘELEC VS. PREDÁTOR - sci-fi thriller USA.
 29.29.         - 30. 6.30. 6.     KRUH 2 KRUH 2 - horor USA.

Multižánrový festival Otevře-
no minulý pátek a sobotu opět 
nabídl obyvatelům a návštěvní-
kům Chomutova královskou porci 
nekonformní zábavy, která jinak 
v programových plánech oficiálních 
institucí starajících se o kulturu ne-
mívá místo. I přes nepříliš příznivé 
počasí se proto našlo nemálo těch, 
kteří se snažili užít si dvoudenní 
maraton v maximální míře.

Oproti loňsku byl program sou-
středěn do centra města, výjimkou 
byla série koncertů v letním kině, 
kde vystoupily kapely Selfbrush, Lu 
a jako hlavní hvězda Sunshine. Na-
tural, vystupující u divadla, potěšil 
především pamětníky zlatých časů 
této kapely s chomutovskými koře-
ny. Na náměstí 1. máje hudební na-
bídku obohatily „otevřená akustická 
fůze“ Zdarr a „celosvětový dechový 
crossover“ Kamil Jasmín. Kulisárnu 
zaplnila skupina Khoiba. Pestrá byla 
nabídka divadelních představení 
na náměstí, v atriu SKKS, v kostele 
sv. Ignáce a v radničním sklepení. 
Přes den se zde představily pražské 
soubory a divadla Hafan, Proč?, Di-
vadlo času, Duncan centre, Alfréd ve 
dvoře, Mama-Ya&Papa-Ya, také ZUŠ z 
Červeného Kostelce, dvakrát v Cho-
mutově už zdomácnělé Sváťovo di-
vidlo z Litoměřic a dokonce s třemi 
představeními divadlo V Pytli z Hro-

Téměř tři desítky souborů a jednotlivců vytvořily mozaiku, ze které si vybral každý

Festival Otevřeno: Úplně jiná kultura
bu. A právě to se pro řadu návštěv-
níků stalo zlatým hřebem divadelní 
nabídky. „Byli skvělí. Sedí mi jejich 
způsob hraní, fascinuje mě jejich 
umění improvizace,“ chválila Moni-
ka Nováková, která absolvovala celý 
sobotní odpolední až noční program. 
Večerní vystoupení už byla převážně 
určena jen dospělým. Představily se 
jim Lachtaní divadlo Praha, Černí 
šviháci z Kostelce nad Orlicí a před 
největší návštěvou pak v pátek diva-
dlo Continuo a v sobotu Teatr Novo-
go Fronta. Páteční program ukončilo 
divadelní představení s ohňovou 
show, sobotní pak kabaretní pásmo 
prostitutek z nadace Rozkoš bez 
rizika. Mozaiku Otevřena doplnili 
svými výstupy tvůrce grafitti Camo, 
chomutovský výtvarník Milan Pecák, 
básník a „profesionální úchyl“ Radek 
Hásek a folklorní soubor Iaysa ze 
Zimbabwe.

„Bylo to náročné, ale myslím, že 
se to povedlo. Diváci museli být 
spokojeni,“ soudí jednatelka pořá-
dající Správy kulturních zařízení 
Věra Flašková. Přestože „na place“ 
byla po celou dobu Otevřena, kul-
turních zážitků moc nenasbírala. 
„Užila jsem si jen jedno vystoupení 
divadla V Pytli a i z něho mě před 

koncem odvolali. Proto jsem si na 
Teatr Novogo Fronta, který mám 
hodně ráda, schválně sedla do-
prostřed a dopředu, aby mě nikdo 
neodtáhl.“                                         (sk)

Černí šviháci neváhali humor ve 
své sociálně-politické satiře hnát 
až do absurdna.                    (foto: sk)
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Sedm set čtyřicet dětí z mateř-
ských a základních škol z celého 
Chomutovska, ale i handicapované 
děti bojovaly o medaile a poháry 
na olympiádě. Připravily ji pro ně 
Základní škola v ulici Akademika 
Heyrovského a její Školní sportovní 
klub, Pomocná škola a Mateřská škola 
v Palachově ulici a Dům dětí a mláde-
že v Jiráskově ulici.

Program byl rozložen do čtyř 
dnů, během kterých proběhly 
souboje v patnácti druzích sportu. 
Zahájení a ukončení her mělo řadu 
atributů opravdové olympiády, je-
jíž iluzi vyvolával i zápal malých 
a mladých sportovců. Snad nejvíce 
to bylo poznat v druhém olym-
pijském dni, který byl vyhrazen 
tělesně a mentálně postiženým 
dětem. „To byla úplná fantazie. 
Je až neskutečné, s jakým nadše-
ním a nasazením bojují o úspěch. 
A jak se pak z něj dokážou rado-
vat! “ přiblížil atmosféru her jejich 
hlavní organizátor Josef Griml ze 
ZŠ v ul. Akademika Heyrovského. 
Unikátní akce se konala na počest 
Mezinárodního dne dětí a 400. 

výročí vykoupení města  z pod-
danství.

Galerie vítězů: Galerie vítězů: atletický víceboj 
MŠ - MŠ Pohádka Školní pěšina 
Chomutov; sálová kopaná - ZŠ Škol-
ní ul. Klášterec n. O.; vybíjená - ZŠ 
Školní ul. Klášterec n. O.; atletický 
víceboj ml. žáků - ZŠ Nerudova ul. 
Jirkov; softbal tee ball - ZŠ ul. Ak. 
Heyrovského Chomutov (6. třída); 
stolní tenis ml. žáků - Tomáš Piš-
tělka; stolní tenis st. žáků - Lucie 
Drobná; paralympijský víceboj po-
mocných škol - VÚ a DDŠ Místo; 
víceboj vozíčkářů - Michal Brož; 
závod vozíčkářů - Alice Mojžíšová; 
atletický víceboj ml. žáků zvlášt-
ních škol - ZVŠ Husova ul. Cho-
mutov; atletický víceboj st. žáků 
zvl. škol - VÚ a DDŠ Místo; volejbal 
smíšených družstev - ZŠ Kadaňská 
ul. Chomutov; beach volejbal - ZŠ 
Krušnohorská ul. Jirkov; florbal 
- Gymnázium Klášterec n. O.; atle-
tický víceboj st. žáků - ZŠ ul. Ak. 
Heyrovského Chomutov; basketbal 
- ZŠ Hornická ul. Chomutov; skok 
vysoký chlapci - Tomáš Najman; 
skok vysoký dívky - Petra Štelci-
chová; tenis ml. žáků - Natálie Bec-
ková; tenis st. žáků - Tomáš Musil; 
cyklistická časovka st. žáků - Petr 
Ježek; cyklistická časovka ml. žáků 
- Daniel Velčovský.                        (sk)

Na olympiádě se potkaly děti z celého Chomutovska

Národní házenkáři KNH Chomutov 
uzavřeli sezonu pořádnou oslavou. 
Odměnili se tak za vítězství v kraj-
ském přeboru a postup do 2. ligy.

Do ní se mužstvo vrací po roční 
přestávce. „Nebyli jsme loni tak slabí, 
prohrávali jsme většinou o gól nebo 
dva, nejvýš o čtyři. Bylo to docela pře-
kvapení,“ připomněl útočník Vladimír 
Martínek nešťastnou sezonu 2003/04, 
která skončila sestupem. Tým vedený 
trenéry Oldřichem Maxou a Rudolfem 
Iblem si proto hned stanovil jasný cíl 
- návrat do druhé nejvyšší soutěže. 

K jeho splnění ani nemusel vydat 
maximum sil, všechny zápasy totiž 
vyhrál! „Mezi námi a zbytkem soutěže 
zela velká propast. Jediným soupeřem, 
se kterým jsme hráli vyrovnané zápa-
sy, bylo raspenavské áčko. Všichni 
ostatní byli o třídu níž,“ konstatoval 
Vladimír Martínek. 

O postup se zasloužili: brankáři 
- Toral, Ibl, obránci - Velek, J. Martí-
nek, Olajec, Smák, Vaníček, útočníci 
- Příhoda, Karlovský, Kollár, Stříž, 
Vl. Martínek, Jakůbek, Kult. Trenéři Ibl 
a Maxa.                                                         (sk)

Národní házenkáři KNH Chomutov
se po roce vracejí do druhé ligy

Dva tituly republikového šampióna 
v rozpětí osmi dnů získal do své 
sbírky Julius Kovács (na snímku) 
z Dětského vrcholového tanečního 
centra Beethoven D. C. Chomutov. 
Jak o posledním květnovém víkendu 
v Prostějově na MČR v disco dance, 
tak o prvním červnovém v Brně na 
MČR v hip - hopu byl v juniorské 
kategorii jednotlivců nejlepší a po 
zásluze vybojoval prvenství. „Hip 
- hop mám silnější, tam jsem věřil 
ve zlato. Nakonec jsem ho získal 
bez problémů, při známkování jsem 
od poroty dostal samé jedničky,“ 
pochlubil se patnáctiletý závodník. 
Při obou závodech se neradoval jen 
z medaile a poháru, ale i z postupu 
na mistrovství Evropy. Šampionát 
v disco dance se uskuteční až 
v úvodu září na Slovensku, naopak hip 
- hopový již v následujících dnech v 
Rakousku. „Chci ho vyhrát. Naposledy 
můžu startovat mezi juniory,“ plánuje 
chomutovský tanečník, který ve svém 
sportu mimo jiné získal už dvanáct 
titulů mistra světa.       (text a foto: sk)

Z českého šampionátu hned na evropský

Chomutovská hokejbalová liga uza-
vřela další sezonu. Mistrovský titul 
obhájil tým Šavlí, postup z druhé ligy 
si vybojoval HBC Kapitán. Vítězové 
základních částí obou lig v play off 
překvapivě neuspěli a skončili shodně 
třetí.

V 1. lize si vedli suverénně Legioná-
ři, které náskok čtrnácti bodů po zá-
kladní části pasoval před play off do 
role jasného favorita. Ve vyrovnaném 
semifinále je ovšem 3:2 na zápasy 
přehrály Šavle. Ty pak ve finále svedly 
ještě dramatičtější souboj s Predators 
s výsledky 3:4 na samostatné nájezdy, 
2:1, 5:4 a 4:5 na samostatné nájezdy. 
O mistrovském titulu rozhodlo až 
poslední možné, páté utkání. Šavle ho 
sice vyhrály jednoznačně 6:2, ale tři 
góly vstřelily až v poslední minutě. 
Velkým překvapením 1. ligy je sestup 
Baníku Vysoká Pec, bývalých Ďáblů. 
Z individuálních výkonů si vyzdviže-
ní zasluhuje bezkonkurenční střelec-
ká potence Lukáše Kříže (Legionáři), 
který ve 24 zápasech základní části 
zaznamenal 37 gólů. Jeho spoluhráč 
Michal Pospíšil se s průměrem rovné 
dvě branky na zápas stal nejlepším 
brankářem.

Základní část 2. ligy vyhrálo muž-
stvo North Stars, ale v play off mu 
cestu do finále zatarasili Tučňáci. Ti 
se pak naopak stali jedním ze strůjců 
kuriózního postupu HBC Kapitán. Třetí 

Titul obhájily Šavle, v první lize nahradí HBC Kapitán sestupující Baník Vysoká Pec

Vítězové základní části v play off neuspěli

celek základní části v play off nejdříve 
vyřadil Paradox a pak ho v souboji se 

Slovanem Jirkov po úvodním vítězství 
posunula do finále kontumace druhé-
ho utkání. A finále vyhrál kontumačně 
3:0 na zápasy, ke kterým se Tučňáci 
nedostavili. V individuálních statisti-
kách zářil mezi střelci tradičně Josef 
Nepraš (Slovan Jirkov), který dal ve 24 
utkáních 31 gólů, a mezi brankáři Ma-
rek Mandák (North Stars) s průměrem 
1,26 obdržené branky na zápas.      (sk)

Kapitán North Stars Milan Vajo dotírá na brankáře Čvantalůzije Johna Stu-
deného, kterému záda kryje spoluhráč  Jiří Slíva Fučík, v pozadí Zdeněk 
Gregor.                                                                                                                   (foto: kafe)  

• Národní házenkářky SK Chomutov Národní házenkářky SK Chomutov 
NH NH sice základní část 1. ligy vyhrály 
s náskokem šesti bodů a bilancí jedn-
advaceti vítězství a jen jedné porážky, 
ale rozhodující boje je čekají až nyní. 
O víkendu vstoupily do play off dvojut-
kání proti Krčínu, osmému celku tabul-
ky. Cílem zůstává obhajoba titulu.  (sk) 

Loni úspěšnou Prázdninovou 
miniškolu sportu připravila Správa 
sportovních zařízení Chomutov 
i na letošní léto. Opět tak dětem ve 
věku 7 až 12 let, které budou trá-
vit volné dny doma, nabízí pestrý 
sportovní program. V jeho rámci si 
účastníci pod vedením školených 
trenérů a instruktorů vyzkoušejí 
řadu sportů - v hale basketbal, 
volejbal, sálový fotbal, tenis, 
v bazénu plavání a ve venkovních 
areálech fotbal, lehkou atletiku, 
jízdu na kolečkových bruslích nebo 
dráhový golf. V plánu je i výlet do 
Bezručova údolí a také řada her 
a soutěží. „O děti bude postaráno 
od rána do odpoledne, rozhodně 
jim to prospěje víc než sezení 
u televize nebo počítače,“ upozor-

ňuje Hana Kejaková, vedoucí spor-
tovní haly SSZ.

Zájemci mají na výběr čtyři tý-
denní běhy, a to od 11. do 15. 7., od 
18. do 22. 7., od 8. do 12. 8. a od 
15. do 19. 8., a jeden třídenní od 
29. do 31. 8., při kterém lze obsadit 
i jen jednotlivé dny. Týdenní běh 
vždy od pondělí do pátku přijde ro-
diče na 600 korun, za dalších 210 ko-
run mohou svému potomkovi zapla-
tit obědy v restauraci. Vystřiženou 
a vyplněnou přihlášku zveřejněnou 
na této straně je třeba odevzdat 
a zaplatit ve sportovní hale. Při 
úhradě do 20. června poskytují 
pořadatelé slevu 10 procent. Bližší 
informace lze získat na telefonních 
číslech 474 651 079, 736 481 075 
a 474 651 126.                                   (sk)

SSZ dětem vzkazuje: Sportovat
je lepší než sedět u televize!

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

Závazná přihláška Letní MINIŠKOLA SPORTU
Odevzdání závazné přihlášky a úhrada v recepci sportovní haly.

Jméno a příjmení: ....................................................................................................

Datum narození: ............................................... Věk: .........................................

Adresa: ..........................................................................................................................

Zdravotní pojišťovna: .....................................  ZŠ: ...........................................

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

Dítě*  plavec  - neplavec
 vlastní - nevlastní:  kolo 
 vlastní  - nevlastní:  kolečkové brusle
 aktivně provozuje sport:  ano  ne  jaký: ...................................

Odchod dítěte zajistí*: rodiče mezi 15.00 - 15.30 hodin
                                        dítě půjde samo
Cena: 600 Kč, obědy: 210 Kč
Pokyny pro účastníka MINI ŠKOLY SPORTU obdržíte při úhradě 
ve sportovní hale.
*nehodící se škrtněte Podpis rodičů: ...............................................

Součástí úvodního ceremoniálu bylo i zapálení olympijského ohně.    (foto: sk)

Welsch, Zídek, Ježdík - v současném 
českém basketbale neexistují slav-
nější jména. A právě hráč Clevelan-
du Cavaliers Jiří Welsch (na snímku) 
a trenér reprezentace a mistrovské-
ho Nymburka Michal Ježdík zorga-
nizovali ve sportovní hale celodenní 
kemp, během kterého předávali své 
zkušenosti třiceti basketbalovým 
talentům z Chomutova i širokého 
okolí. Trénink a dovednostní soutě-
že probíhaly v příjemné přátelské 
atmosféře. „Je to skvělé, takovou 
příležitost jsem ještě neměl,“ radoval 
se 11letý Robert David, pro něhož je 
Jiří Welsch vzorem. Sám 25letý re-
prezentant letní kempy organizuje 
už třetím rokem. „Moc mě to baví, 
s dětmi je legrace. Jsem přesvědčen, 
že minimálně jednu věc si tu zapa-
matují a naučí se ji. A i kdyby se to 
nestalo, tak je to další den, který 
celý prožijí s basketbalem.“ Součástí 
akce byla i autogramiáda, které se 
se svou autobiografickou knihou zú-
častnil i Jiří Zídek.   (text a foto: sk)




