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Kdo by neznal jejich megahit 
Já na to mám. Skupinu Natural, 
která se chomutovským hudebním 
fanouškům představila na červ-
novém festivalu Otevřeno, v roce 
1984 katapultoval z tancovaček do 
první ligy pop music a později i do 
popředí Zlatého slavíka. Současnost 
kapely přiblížil její dlouholetý člen, 
klávesista a zpěvák Daniel Andel.

Jak si jako skupina momentálně Jak si jako skupina momentálně 
vedete?vedete?

„Vnitřní soužití je skvělé, proto-
že to, co děláme, tedy koncertování 
a skládání nových věcí, nás 
ohromně baví. Stran prezentace 
na veřejnosti je to slabší. Lidi náš 
nový repertoár neznají, v rádiích 
se nehraje, takže někde je na nás 
návštěva vyloženě tristní.“

Určitě vám pomohlo, když si Určitě vám pomohlo, když si 
píseň Já na to mám do reklamní píseň Já na to mám do reklamní 
kampaně vybrala Škoda.kampaně vybrala Škoda.

„Nepomohlo, přestože jsme si 
to mysleli my i vydavatel. V rádiu 
ji totiž přestali pouštět, protože 
se báli, že budou dělat reklamu. 
I když si melodii broukaly i děti, 
kromě zasvěcených si ji s Natura-
lem nikdo nespojil.“

Tak alespoň finančně vám to Tak alespoň finančně vám to 
pomohlo.pomohlo.

„Jakž takž. Ale na celoživotní za-
bezpečení to nebylo (smích).“

Co na to říkáte, že vás širší veřej-Co na to říkáte, že vás širší veřej-
nost zná jen podle jednoho hitu?nost zná jen podle jednoho hitu?

„Nic. To je osud hromady kapel. 
Nijak nás to netrápí.“

Jak je to vlastně s chomutovský-Jak je to vlastně s chomutovský-
mi kořeny Naturalu?mi kořeny Naturalu?

„Já jsem Chomutovák a další dva 
členové sestavy z doby, kdy byla ka-
pela na vrcholu, Roman a Jiří Hrono-
vi, byli také z Chomutova. Jirka už 
s námi nehraje a Roman umřel.“

Vy sám žijete v Praze, takže sku-Vy sám žijete v Praze, takže sku-
pina teď s Chomutovem už mnoho pina teď s Chomutovem už mnoho 
společného nemá.společného nemá.

„Maminku mám v Chomutově 
a Jirka taky. I naše manželky po-
cházejí z Chomutova. Takže sem 
jezdíme dost často.“

Zmínil jste nízké návštěvy na Zmínil jste nízké návštěvy na 
některých vašich koncertech. některých vašich koncertech. 
V Chomutově asi budete mít ohlas V Chomutově asi budete mít ohlas 
větší než jinde v republice.větší než jinde v republice.

„Kupodivu menší. Zhruba jednou 
za rok se nám do Chomutova nebo 
blízkého okolí podaří infiltrovat. 
Před Otevřenem jsme naposledy 
hráli v jirkovské Sodovkárně, tam 
na nás přišlo dost lidí, včetně 
kamarádů, spoluhráčů z bývalých 
kapel a jejich dětí. Ale jinak je to 
slabší.“

Máte pocit, že i jiná vaše písnič-Máte pocit, že i jiná vaše písnič-
ka může oslovit širokou veřejnost?ka může oslovit širokou veřejnost?

„Může, ale ne v tak masovém 
měřítku. Konkrétně písničku Co 
z toho bude? si lidi, co na nás cho-
dí pravidelně, žádají víc než Já na 
to mám.“                                           (sk)

Natural: Jen jeden hit? To nás netrápí, to je osud hromady kapel

Vítězové výtvarné soutěže 
dětí z mateřských škol na téma 
Co mě zaujalo na Chomutovu 
(k článku na str. 1):

MŠ v Alešově ul. - Long Nguyen 
Thanh, MŠ v Blatenské ul. - spo-
lečná práce dětí Abeceda, MŠ 
v Prokopově ul. - Denis Reiner, 
MŠ v Třebízského ul. - Sabinka 
Koutenská, MŠ v Palackého ul. 
- Natálka Skalická, Dominika Kr-
šiaková, MŠ v Šafaříkově ul. - Te-
rezka Kubatová, MŠ v Dřínovské 
ul. - Lukáš Bulfínek, MŠ v Kun-
dratické ul. - Sandra Vymlasová, 
MŠ v ul. 17. listopadu - František 
Bluma, MŠ na Zahradní - Verunka 
Lukavecká, MŠ na Školní pěšině 
- společná práce dětí Chomu-
tovské náměstí (Štěpánka Luke-
šová, Irenka Šmídová, Martinka 
Fryčová, Denis Vondráček, Danek 
Havliš, Janettka Bohová, Evička 
Hartmanová, Ivanka Kuriljaková, 
Ríša Laczko, Michaelka Nevolová, 
Eliška Gardlíková), MŠ v Růžové 
ul. - Dominika Trelová.              (r)

Chomutovské noviny vyhlašují 
soutěž o nejzajímavější aktuální fo-
tografii na letní téma. Snímky zasí-
lejte do konce srpna, v datové formě 
elektronickou poštou na s.kral@cho-
mutov-mesto.cz, v papírové podobě 
na adresu redakce. Vždy uveďte své 
jméno a adresu, do hlavičky e-mai-
lu nebo na obálku pak heslo Foto 
na letní téma. Nejzdařilejší snímky 
v září zveřejníme a odměníme pro-
pagačními předměty.                        (r)

Pošlete fotku z dovolené

Oblastní muzeum v Chomutově 
připravilo ve svých prostorách na 
starobylé radnici výstavu s všeříka-
jícím názvem Nový svět na starých 
mapách. Jedná se o třetí díl cyklu 
mapových výstav.

Třiašedesát originálních map a šest-
náct atlasů, z nichž část pochází 
ze soukromých a část z muzejních 
sbírek, zobrazuje svět, americký 
kontinent nebo jeho jednotlivé regi-
ony tak, jak to odpovídalo znalostem 
v 16. a 17. století. Ty jsou z dnešního 
pohledu úsměvné. Prohlídka ovšem 
vzbuzuje u současníků i jiné emoce. 
Totiž kromě toho, že tyto několik sto-
letí staré mapy jsou cennými soubory 
faktů, mají také těžko vyčíslitelnou 
uměleckou hodnotu. Jsou krásné, ba-

revné, často jsou zdobené postavami 
bohů, příšerami i více či méně reálný-
mi zvířaty. Zobrazují i výjevy ze živo-
ta domorodých obyvatel a interpretují 
tak výsledky tehdejších zámořských 
objevů. Mapy také byly vydávány 
v zemích, které jsou považovány za 
námořní velmoci, a také jejich autoři 
jsou bez výjimky zahraniční kartogra-
fové, geografové, rytci a nakladatelé. 
Výstava potrvá do 28. srpna.           (sk)

Nový svět na starých mapách
Kinematograf bratří Čadíků bude na 

náměstí 1. máje v rámci Filmového léta 
2005 promítat následující české filmy.
Pátek 15. července ve 21.45 hod. Pátek 15. července ve 21.45 hod. 
Fimfárum Fimfárum - pět legendárních pohá-
dek Jana Wericha.
Sobota 16. července ve 21.45 hod. Sobota 16. července ve 21.45 hod. 
Nuda v Brně Nuda v Brně - komedie navzdory 
osudu, plná vkusného vtipu okolo 
sexu a erotiky.
Neděle 17. července ve 21.45 hod. Neděle 17. července ve 21.45 hod. 
Želary Želary - napínavý romantický příběh 
o neobyčejné lásce.
Pondělí 18. července ve 21.45 hod. Pondělí 18. července ve 21.45 hod. 
Horem pádem Horem pádem - komedie, která roz-
pláče, drama, které rozesměje.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude 
použit na dobročinné účely.                (sk)

Kinematograf uvede
čtyři české filmy

Město Chomutov
pořádá v rámci Chomutovského kulturního léta

Koncerty dechových hudeb v městském parku

HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR A STAROČESKÁ DECHOVKA
(dechové orchestry se budou střídat)

Termíny koncertů: středy 13., 20. a 27. července, 
3., 10., 17., 24. a 31. srpna, vždy od 17.00 do 18.30 hodin.

Výtvarné soutěže na téma Itálie Výtvarné soutěže na téma Itálie se zúčastnily děti, žáci a studenti 
z mateřských, základních a středních škol. Porota, v níž mimo jiných zasedli 
i dva italští malíři, ohodnotila výtvarné práce následovně: kategorie kategorie 
MŠ MŠ - 1. Tina Neumannová, 2. Nikola Kleinanderová, 3. Leona Lecjaksová; ka-ka-
tegorie ZŠ tegorie ZŠ - 1. Kateřina Lébrová, 2. Hana Jonášová, 3. Nikola Lecjaksová; ka-ka-
tegorie SŠ tegorie SŠ - 1. Johanka Hipská, 2. Barbora Hihlánová, 3. Tereza Škorpilová.

Městské divadlo v Chomutově 
a jeho blízké okolí byly dějištěm Dnů 
italské kultury, které společně uspořá-
daly Město Chomutov, jeho Správa kul-
turních zařízení a Alchemist Universal 
Centre italského podnikatele Claudia 
Melotta. O náplň akce se postarali Ita-
lové z partnerského města Arenzana, 
kteří s sebou do Chomutova přivezli 
i pravé středomořské počasí.

Program zahájila čtvrteční soutěž 
o nejchutnější a nejnápaditější pizzu 
v Kulisárně u divadla. Z deseti sou-
těžících u poroty s chutí nejvíc za-
bodovala pizza kolektivu žen Správy 
kulturních zařízení, nejoriginálnější 
podobu svému výtvoru pak dal Clau-
dio Melotto. V první řadě oku lahodila 
i druhá pizza starostky Ivany Řápko-
vé, loňské vítězky v kategorii chuti.

V pátek se v kině Praha promítal 
oskarový film Federica Felliniho Amar-
cord. Pestrou a atraktivní podívanou si 
Italové připravili na sobotu. Jazyková 
bariéra sice zabránila většímu ohlasu 
souboru Sipario Strappato, který před-
vedl divadelní hru v italštině, zato 
koncert hráčky na klasickou kytaru 
Barbary Giusto a jejích tří českých 
partnerů dokázal, že hudba je srozu-
mitelná všem. Dvojice performerů pak 
diváky zaujala svým pouličním diva-
dlem s využitím hudebních nástrojů, 
chůd a pestrých kostýmů. V divadel-
ním salónku proběhla výstava dvou 
arenzanských výtvarníků, jejichž 
moderní obrazy vhodně doplňovala 
díla s chomutovskými náměty od ma-
líře Ladislava Chabra. Středomořskou 
atmosféru navodila výstava prací cho-
mutovských dětí na téma Itálie.

Lehké mdloby pak mnohým ná-
vštěvníkům způsobili pořadatelé 

výstavou aut, drahokamů prestižních 
italských značek Ferrari a Maserati, 
které vévodil exemplář za 24 milio-
nů korun. Dokonalý estetický zážitek 
zkompletoval závěr programu, kdy 
v sousedství vystavených vozů na 
molu proběhla přehlídka plážového 
oblečení a spodního prádla. Ladné 
křivky při ní předvedly i finalistky 
Miss ČR Daniela Frantzová a chomu-
tovská Eva Martinovská.  

„Italům se u nás líbilo, někteří ani 
nechtěli odjet. Ukázali jsme jim město, 

zoopark a Kamencové jezero, navští-
vili Noc upírů na Červeném hrádku 
a jeden celý den strávili prohlídkou 
Prahy,“ prozradila jednatelka Správy 
kulturních zařízení Věra Flašková. 
Dny italské kultury volně navázaly na 
říjnové Dny japonské kultury.          (sk)

Z řady luxusních vozů vyjíždí Ma-
serati MC 12 (na horním snímku), 
prý nejdražší auto v Česku. Stejně 
tak se divákům líbila módní pře-
hlídka (vpravo).                    (foto: sk)

Na Dnech italské kultury se představili umělci z partnerského města Arenzana 

Dokonalá kombinace: silná auta a křehké dívkyDIVADLODIVADLO
• 10. 7. POHÁDKA PRO DĚTI10. 7. POHÁDKA PRO DĚTI. Nedělní divadelní představení v Podkrušnohorském 

zooparku (dětské ZOO).

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 28. – 31. 7. VIKTORIÁNSKÉ SLAVNOSTI28. – 31. 7. VIKTORIÁNSKÉ SLAVNOSTI. Malý mezinárodní folklórní festival, který se 

bude konat u divadla, v atriu SKKS, na náměstí 1. máje před věží a v letním kině.

KONCERTYKONCERTY
• 9. 7. ROCK A MY9. 7. ROCK A MY. Nesoutěžní přehlídka nejen rockových regionálních kapel. Atri-

um SKKS od 14.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• BARVY MAROKABARVY MAROKA. Výstavu je možno vidět ve výstavní síni knihovny SKKS 

od 26. 7. do 30. 8.
• CHOMUTOVSKÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUMCHOMUTOVSKÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM. Výstava se bude konat v městském par-

ku od 28. 7. do 6. 8. 
• NOVÉ VIDĚNÍNOVÉ VIDĚNÍ. Výstava děl Václava Suchopárka v SKKS v galerii Na schodech po-

trvá do 30. 9.
• LIDÉ SEVERNÍ AFRIKYLIDÉ SEVERNÍ AFRIKY. Výstava v galerii Lurago potrvá do 4. 8.
• TVOŘIVÉ SOUTĚŽENÍČKOTVOŘIVÉ SOUTĚŽENÍČKO. Výstava ve výstavní síni knihovny SKKS potrvá do 22. 7.
• OBJEVTE NOVĚ ČÍNUOBJEVTE NOVĚ ČÍNU. Výstava v oratoři kostela sv. Ignáce potrvá do 31. 7.
• NOVÝ SVĚT NA STARÝCH MAPÁCHNOVÝ SVĚT NA STARÝCH MAPÁCH. Výstava v muzeu na radnici potrvá do 28. 8.
• CHOMUTOVSKÉ REMINISCENCECHOMUTOVSKÉ REMINISCENCE. Výstavu v muzeu na Palackého ul. je možno 

zhlédnout do 6. 8.
• VÁCLAV KROB – OBRAZY, SOCHY. VÁCLAV KROB – OBRAZY, SOCHY. Výstava v městské galerii Špejchar potrvá do 23. 7.
• LUKÁŠ JABŮREK – SKLOLUKÁŠ JABŮREK – SKLO. Výstava ve sklepě městské galerie Špejchar potrvá do 23. 7.
• VLÁDA VĚCÍ TVÝCHVLÁDA VĚCÍ TVÝCH. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 29. 10.
• IGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI IIIGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI II. Výstava v oratoři kostela sv. Ignáce potrvá do 31. 7.
• OBRAZY – C. H. WESTENBURGER, G. ROTHEOBRAZY – C. H. WESTENBURGER, G. ROTHE. Výstava v oratoři kostela sv. Ignáce 

potrvá do 31. 7.
• CHCI JEŠTĚ ŽÍTCHCI JEŠTĚ ŽÍT. Fotografie nemocných AIDS v ukrajinské Oděse od Jana Šibíka. 

Výstava se uskuteční od 2. do 27. 8. v městské galerii Špejchar.

KINAKINA
Kino Oko v měsíci červenci nehraje.Kino Oko v měsíci červenci nehraje.

Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není–li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není–li uvedeno jinak)
   8.8.     –          9. 7. 9. 7.  RYCHLÝ STRIPES RYCHLÝ STRIPES – rodinná komedie/animace USA. Začátek představení 

v 17.00 hodin.
 10.10.     –      11. 7. 11. 7.  PROKLETÍ PROKLETÍ – horor/komedie USA.
 12. 12. –    13. 7. 13. 7.  CONSTANTINE CONSTANTINE – thriller USA.
               14. 7. 14. 7.  ŽIVOT POD VODOU ŽIVOT POD VODOU – komedie USA.
 15.15.     –    16. 7. 16. 7.  MADAGASKAR MADAGASKAR – animovaná komedie USA. Začátek představení v 17.00 

hodin.
  17.17.     –    18. 7. 18. 7.  ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI – romantická komedie Velké Británie a Irska.
              19. 7. 19. 7.  OLDBOY OLDBOY – akční thriller Jižní Koreje.
              20. 7. 20. 7.  ROMÁN PRO ŽENY ROMÁN PRO ŽENY – komedie ČR.
 21.21.     –    22. 7. 22. 7.  CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ – dobrodružná komedie USA.
 23.23.     –    24. 7. 24. 7.  KUNG-FU MELA KUNG-FU MELA – akční komedie USA.
 25.25.     –    26. 7. 26. 7.  STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA SITHŮ STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA SITHŮ – sci–fi film USA.
  27.27.     –    28. 7. 28. 7.  xXx: NOVÁ DIMENZE xXx: NOVÁ DIMENZE – akční film USA.
              29. 7. 29. 7.  PROKLETÁ ARGENTINA PROKLETÁ ARGENTINA – drama, romance a thriller USA, Argentiny, 

Španělska a Velké Británie.
 30.30.     –      31. 7. 31. 7.  RUKOJMÍ RUKOJMÍ – akční krimi film USA.

Letní kino (začátky představení od 22 hodin, není–li uvedeno jinak)Letní kino (začátky představení od 22 hodin, není–li uvedeno jinak)
   8. 8. – –       9. 7. 9. 7.  PROKLETÍ PROKLETÍ – horor/komedie USA.
 10. 10. – –  11. 7. 11. 7.  ONG – BAK ONG – BAK – akční/drama Thajska.
              12. 7. 12. 7.  SAMETOVÍ VRAZI SAMETOVÍ VRAZI – kriminální psychologický film ČR.
              13. 7. 13. 7.  ŽIVOT POD VODOU ŽIVOT POD VODOU – komedie USA.
               14. 7. 14. 7.  CONSTANTINE CONSTANTINE – thriller USA.
 15.15.     –    16. 7. 16. 7.  ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI – romantická komedie Velké Británie a Irska.
  17.17.     –    18. 7. 18. 7.  MADAGASKAR MADAGASKAR – animovaná komedie USA. 
 19.19.     –    20. 7. 20. 7.  STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII – akční komedie USA.
 21.21.     –    22. 7. 22. 7.  KUNG-FU MELA KUNG-FU MELA – akční komedie USA.
              23. 7. 23. 7.  CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ – dobrodružná komedie USA.
              24. 7. 24. 7.  PÁD TŘETÍ ŘÍŠE PÁD TŘETÍ ŘÍŠE – válečný film SRN.
 25.25.     –    26. 7. 26. 7.  xXx: NOVÁ DIMENZE xXx: NOVÁ DIMENZE – akční film USA. 
               27. 7. 27. 7.  HŘÍŠNÝ TANEC HŘÍŠNÝ TANEC – taneční romance USA.
 28.28.     –    29. 7. 29. 7.  RUKOJMÍ RUKOJMÍ – akční krimi film USA.
 30.30.     –      31. 7. 31. 7.  OCHRÁNCE OCHRÁNCE – komedie USA.

Sestavu Naturalu tvoří (zleva) Daniel Andel, Jakub Donáth, Petr Kadlček 
a Angličan Dave Mendez, který na snímku chybí.                              (foto: sk)
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Až když hvizd rozhodčího uzavřel 
poslední zápas se Střížkovem, mohli 
si fotbalisté FC Chomutov oddech-
nout. Udrželi se v ČFL a splnili tak 
cíl, který si vytyčili před jarními od-
vetami. „Buďme za to rádi,“ zdůraznil 
sekretář a vedoucí mužstva František 
Kroupa.

Po polovině sezony sedmý celek 
tabulky přešel v zimní přestávce 
na amatérskou bázi a radikálně tak 
musel přehodnotit své ambice. „Úvod 
jara vyšel nad očekávání dobře 
a v jeho půlce jsme mohli pomýšlet 
na špičku tabulky,“ ohlédl se za prů-
během odvet František Kroupa. Pak se 
však mužstvu dařit přestalo, přesto 
se ještě ve vyrovnané tabulce drželo 
poměrně vysoko. Strmý pád nastal až 
v úplném závěru, kdy Chomutov pro-
hrál pět utkání v řadě. Poslední zápas 
se změnil v existenční, jen vítězství 
zaručovalo jistotu. Svěřenci hrajícího 
trenéra Václava Budky se s obtížnou 
situací vyrovnali, vyhráli 2:1 a v ko-
nečné tabulce obsadili 9. místo. 

„Máme nezkušený kádr, vždyť čty-
ři kluci ještě loni hráli krajský přebor. 
Na konci soutěže nám proto chyběly 

síly, psychické i fyzické,“ řekl Franti-
šek Kroupa a připomněl, že hráči se 
fotbalu věnují po práci.

Jestli FC Chomutov čeká i v příští 
sezoně boj o udržení, se zatím těžko 
odhaduje. Cíle týmu i podoba kádru 
se totiž budou odvíjet od toho, kdo 
nahradí odcházejícího Františka Cyp-
richa ve funkci prezidenta klubu.   (sk)

Fotbalisté se udrželi v ČFL 

Pavel Heier (vpravo) marně vyskaku-
je na míč, který ve vzduchu chytá 
střížkovský brankář.            (foto: sk)  

Neregistrovaní kuželkáři, kteří soutěží ve Sportovním domě VTŽ Chomutov, 
uzavřeli čtvrtou sezonu. Nejúspěšnější dvojicí první ligy se stali Mizun 
s Duškem, jimž radost z vítězství v základní části a úspěšného účin-
kování v play off zkalila jen finálová prohra s Hanušem a Keilem, třetí 
dvojicí dlouhodobé tabulky. Druhou ligu vyhráli Tichý a Soukup, které do 
nejvyšší soutěže doprovodí druzí Hrstka a Kubicová. Tato dvojice vyhrála 
i nadstavbové play off, když ve finále jim zdatným soupeřem byli Šmíd 
a Vaško. Ve třetí lize se z postupu radují vítězové základní části Nováková 
- Braum, druzí Kocourek - Ašenbrenerová a třetí Šulta - Urbančík. Vítězem 
play off se ovšem stali Šulta s Šultovou, kteří ve finále porazili dvojici 
Nováková - Braum. Na snímku kouli mezi kuželky vypouští Michal Káva, 
který se svým spoluhráčem obsadil v základní části první ligy 8. místo 
a play off se dostal do čtvrtfinále.                                                  (text a foto: sk)

• V Praze proběhl 4. ročník V Praze proběhl 4. ročník 
Mistrovství České republiky týmů Mistrovství České republiky týmů 
městských policií v nohejbale. městských policií v nohejbale. Mezi 
dvaadvaceti účastníky z hlavního 
města, Brna, Ostravy, Zlína, Pardu-
bic a dalších měst se týmu chomu-
tovských strážníků podařilo vybo-
jovat čtvrté místo, když bronz mu 
unikl jen o skóre. Do Chomutova si 
přivezl pohár, zástupce ředitele Vít 
Šulc pak sošku sportovce jako cenu 
pro nejlepšího hráče turnaje.       (r)

ASK VALZAP Chomutov uspořádal 
už poosmé Grand Prix České repub-
liky v zápase řeckořímském juniorů 
a kadetů. Akce je součástí termíno-
vého kalendáře Světové zápasnické 
federace FILA a je největším zápas-
nickým turnajem v Česku.

Na žíněnkách Městské sportovní 
haly v Chomutově se sešlo devade-
sát borců ze sedmi států a jedenácti 
tuzemských oddílů. Domácích zá-
pasníků se představilo deset, ať už 
v reprezentačním nebo chomutov-
ském dresu. Vedli si výborně, sedm 
z nich obsadilo medailové příčky. 
„Nejhodnotnější výkony předvedli 
Konvičný, který bude Česko repre-
zentovat na mistrovství Evropy, 
a Omarov. Ten má ovšem smůlu, že 
má stále cizí státní občanství, protože 
jinak by byl jasnou českou jedničkou,“ 
chválil mladé domácí hvězdy klubový 
manažer Radek Hemelík. „Čerstvě se 
změnila pravidla, proto nás potěšilo, 
že se tomu naši borci dokázali v krát-
ké době přizpůsobit. Tohle byla jejich 
první ostrá prověrka.“  

Ze zahraničních účastníků byli 
nejatraktivnějšími soupeři Američa-
né, nejzdatnějšími zase Turci. „Byli 
opravdu dobří, svými výkony vybo-
čovali z řady. Ostatní byli porazitel-
ní, měli zhruba stejnou úroveň jako 
naši. I proto většina duelů přinesla 

Zápasnické naděje na Grand Prix v Chomutově

dramatické souboje, které se divá-
kům musely líbit,“ hodnotil Radek 
Hemelík.

Umístění zápasníků ASK VALZAP Umístění zápasníků ASK VALZAP 
na medailových příčkách - kadeti na medailových příčkách - kadeti 
(15 - 17 let): (15 - 17 let): 1. místo A. Omarov 
(76 kg), 2. místo M. Chylík (85 kg), 
3. místo M. Zedník (42 kg); junioři junioři 

(17 - 20 let): (17 - 20 let): 1. místo L. Konvičný (74 
kg) a V. Vaňous (do 120 kg), 2. místo 
P.Prošek (66 kg), 3. místo S. Kruml 
(84 kg).                        (text a foto: sk)

 

• Na mistrovství republiky v ma-Na mistrovství republiky v ma-
žoretkovém sportu žoretkovém sportu opět excelovala 
Taneční škola Stardance Chomutov. 
V disciplíně pom-poms zvládly ka-
detky (do 10 let) a seniorky (nad 
14 let) pochodové defilé i pódiové 
vystoupení ze všech účastníků nej-
lépe, juniorky (do 13 let) skončily 
druhé, když k prvenství jim chy-
běla pouhá desetina bodu! Všechny 
tři věkové kategorie postupují na 
ME do Polska. „Rok od roku je sou-
těž těžší, všechny skupiny z celé 
republiky jsou ´nadupané ,́ dobře 
oblečené a všechny chtějí zvítě-
zit, neboť Chomutov je už šestým 
rokem stále první,“ zdůraznila 
ředitelka taneční školy Stardance 
Milada Zelenková.                          (sk)

Další z dlouhé řady úspěchů si 
na konto připsal tanečník Dětského 
vrcholového centra Beethoven Cho-
mutov Julius Kovács. V juniorské 
kategorii na mistrovství Evropy v hip 
- hopu v rakouském Štýrském Hradci 
vybojoval stříbrnou medaili. Patnácti-
letý závodník, který se loučí s junior-
skou kategorií, přitom pomýšlel ještě 
výš: „Druhé místo mě mrzí, protože 
mi uteklo o jedinou známku. Kdyby 
můj dlouholetý soupeř Pedram Za-
mani z Německa dostal trojku místo 
dvojky, byl bych mistrem já.“

Julek Kovács se nyní soustředí na 
říjnové mistrovství světa v Brémách, 
kde podle vlastních slov také není 
bez šance na zlato: „Hip - hop do 
sebe v posledním období vstřebal 
mnoho nových vlivů, tak i já budu 
muset přijít s něčím neokoukaným. 
Pomoci by mi k tomu měl červenco-
vý mezinárodní Street dance camp 
v Brně, kde v roli lektorů budou 
působit opravdoví mistři hip-hopu, 
z nichž někteří spolupracují i se svě-
tovými hudebními hvězdami.“      (sk)

Softbalové 1. lize podle očekávání 
kralují muži Sportclubu 80 Chomu-
tov, kteří z dosud odehraných 24 zá-
pasů ztratili jen dva. Jednou podlehli 
Radotínu a jednou Krči, tedy jediným 
dvěma vážným soupeřům v boji 
o titul, před nimiž ovšem momen-
tálně mají na čele tabulky tříbodový 
náskok. „První porážka přišla zkraje 
soutěže, druhá naopak až v minulém 
kole. Ale to nás tolik netrápí, hlavně 

chceme dokončit základní část ligy 
na prvním, nejhůř druhém místě, aby-
chom v play off nemuseli absolvovat 
čtvrtfinále. V dosavadních zápasech 
se prostřídali všichni hráči včetně 
několika z béčka,“ uvedl hrající tre-
nér Jan Přibyl. Jak dodal, pro ligovou 
sezonu bude nejdůležitější září, kdy 
chomutovští Beavers zaútočí na pátý 
titul v řadě a sedmý celkově. 

První liga má nyní prázdninovou 
přestávku, která se však Beavers 
příliš netýká, zejména pětice repre-
zentantů v chomutovském dresu. Ti 
se v minulých dnech zúčastnili ev-
ropského šampionátu v Holandsku 
a v srpnu pojedou do USA na pres-
tižní turnaj, který je neoficiálním 
mistrovstvím světa klubů. Hned po 
návratu se celé mužstvo SC 80 Bea-
vers vydá do Belgie na Pohár mistrů 
evropských zemí.                               (sk) 

Zlato uniklo o známku

Chomutovští softbalisté si prázdniny
podle očekávání užijí na výsluní

Gejzír šampaňského k závěru 
sezony národních házenkářek SK 
Chomutov NH patří už léta. Tento-
krát jím vládkyně 1. ligy oslavily 
šestý mistrovský titul v řadě, sed-
mý celkově.

Letošní triumf se ovšem rodil 
obzvlášť těžce - tým se k němu 
totiž poprvé musel prokousat přes 
zrádné play off. Paradoxem je, že 
změnu z pozice svazového funkci-
onáře prosadil Vojtěch Čihař, taktéž 
manažer chomutovského klubu 
a vedoucí mužstva: „A také jsem 
si to pořádně protrpěl,“ přiznal 
v narážce na dramatické duely na 
hřištích soupeřek a zejména prohru 
o gól v Dobrušce, kvůli které musel 
celek Chomutova postup do finále 
vybojovat až v prodloužení odvety 
na domácím hřišti.

Jinak celá sezona SK Chomu-
tov NH byla cestou od úspěchu 
k úspěchu. Základní částí ligy pro-
šel Chomutov excelentně, vyhrál ji 
o šest bodů před Žatcem. Ten také 
na podzim úřadujícím mistryním 
připravil jedinou prohru z dvaa-
dvaceti zápasů. V zimní přestávce 
si Chomutov zajistil šesté prvenství 
v Českém poháru za uplynulých 
osm let. Na jaře pak klub z pověření 
svazu uspořádal oslavy 100. výročí 
existence národní házené, s mezi-
zemskými zápasy a galavečerem, 
na kterém byli vyhlášeni nejlepší 
házenkáři uplynulého roku. V této 
svazové anketě obsadila Čihařová 
druhé a Benešová třetí místo, obě 
pak spolu s Češkovou a Kirschne-
rovou přispěly k vítězství Čech 
nad Moravou 17:8 v mezizemském 
utkání. 

První kolo ligového play off 
postavilo chomutovským hráčkám 
do cesty osmý Krčín. Po vydřené 
výhře 17:16 venku a jasné 27:15 
doma prošly do semifinále, kde 
je čekala Dobruška. Té se doma 
podařilo zvítězit 14:13 a v odvetě 
jí neublížila vysoká prohra 11:19, 
šetřila se na prodloužení. To ovšem 
Chomutov vyhrál 9:6 a postoupil do 
finále proti Žatci, druhému celku po 
základní části. Klíčovým momentem 
duelu na hřišti regionálního rivala 
bylo brzké zranění nejlepší národní 
házenkářky loňského roku Bilo-
huščínové. Chomutov vyhrál 15:12 

Národní házenkářky SK Chomutov NH oslavily ligové zlato, čímž završily sérii letošních úspěchů 

Sedmý titul navzdory zrádnému play off

a v odvetě mu k zlatu stačila remí-
za. Domácí tým dlouho jen dota-
hoval, ale v závěru přece jen strhl 
vedení na svou stranu, zvítězil 17:13 
a oslavy mohly vypuknout. „Tenhle 
titul byl nejobtížněji vybojovaný,“ 
konstatovala už s medailí na krku 
obránkyně Libuše Kirschnerová, 
která se podílela na všech sedmi 
prvenstvích SK Chomutov NH. „Play 
off bylo hodně těžké, hlavně zápa-
sy na hřištích soupeře. V Dobrušce 
nám pěkně zatrnulo, holky v útoku 
nedávaly góly. Ale věřily jsme, že to 
doma obrátíme a také se to povedlo. 
I s Žatcem to bylo vyrovnané, v ti-
tul jsem začala věřit, až když jsme 
dneska v závěru vedly o tři góly, to 
už se hrálo v pohodě.“

„Sezona byla úžasná. Když bylo 
nejhůř, vždycky dokázal někdo za-
táhnout,“ zdůraznil Vojtěch Čihař. 
„Prostřídali jsme neuvěřitelných 
devatenáct hráček. Důležité je, že 
jsme z mladých mohli zapojit An-
dreu Košatovou, Pavlu Bednářovou 
a Markétu Kůrkovou. Kvůli zranění 
naopak vypadly Hanka Unzeitigo-
vá s Míšou Rodákovou, což jsou 
útočnice, na kterých jsme stavěli. 
Zaplať pánbůh, že se po mateřské 
vrátila Radka Češková. Výborně 
nám pomohly holky z Klášterce, 
Vanda Zahradníková, Petra Černá 
a Dita Myslíková.“ Manažer Čihař 
ještě uprostřed oslav myslí na 
příští sezonu, kdy k útoku na další 
titul přispěje už dříve v Chomutově 
hostující reprezentační brankářka 
Marie Dušková, která v uplynulých 
dnech podepsala přestup.           (sk)

Nahoře napřahuje ke střelbě Radka 
Češková, marně ji brání žatecká 
Štěpánka Havlová. Vpravo radost 
po závěrečném hvizdu v podání 
Heleny Benešové, Jitky Sukové 
a Jaroslavy Čihařové.         (foto: sk)




