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Kaple, která byla v roce 1961 
zbourána v zaniklé obci Krupice 
v Doupovských horách, bude vzkří-
šena v Chomutově. Převezenému 
originálnímu kameni z jejích zá-
kladů požehnal a svěcenou vodou 
ho pokropil chomutovský rodák, 
páter František Holeček.

Církevní hodnostář udělal z ce-
remoniálu nevšední zážitek nejen 
výstižnou rétorikou, ale především 
tím, že ji odsloužil v uniformě Jed-
notky operativního zásahu Městské 
policie Brno, jejímž je kaplanem. 
„V krajině, která byla desakralizová-
na, kde sám Bůh se stal bezdomov-
cem, volá tento skutek přímo po 
záplavě božího požehnání,“ ocenil 
páter snahu vedení města, pracov-
níků zooparku, muzea a městského 
architekta. A právě v tzv. Severním 
areálu Podkrušnohorského zoopar-
ku bude kopie kaple stát. Ještě do 
konce letošního roku vyroste na za-
čátku lipové aleje, která bude ústit 
přímo před replikou Ahníkovského 
zámku.                                                (sk)

Kapli požehnal kaplan v policejní uniformě

Páter František Holeček v uniformě a kanadách kropí svěcenou vodou pře-
vezený kámen. Vpravo původní kamenný podstavec kříže.             (foto: sk)

Režim školního roku ctí i insti-
tuce zabývající se volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže. Září 
je proto ideálním termínem pro 
shrnutí toho, co nabízejí. Všechny 
níže uvedené organizace radnice 
přímo nebo nepřímo podporuje.

Dům dětí a mládeže Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, 
Jiráskova 4140, tel. 474 628 535. Jiráskova 4140, tel. 474 628 535. 
Každoročně zde pracuje okolo 80 
zájmových útvarů, současně nabízí 
mnoho spontánních a příležitost-
ných aktivit nejen pro děti a mlá-
dež, ale i pro dospělé.
Nabídka:

• hudební kroužky
• jazykové kroužky
• pohybové a sportovní kroužky
• technické kroužky
• kroužky výpočetní techniky
• výtvarné a rukodělné kroužky
Celoroční poplatek činí 500 nebo 

700 Kč.

Všechny instituce zabývající se volnočasovými aktivitami dětí radnice podporuje

Nabídka v Chomutově je pestrá, nejširší v DDM
Základní umělecká škola T. G. Základní umělecká škola T. G. 

Masaryka, nám. T. G. Masaryka Masaryka, nám. T. G. Masaryka 
1626, tel. 474 686 446. 1626, tel. 474 686 446. Poskytuje 
základní umělecké vzdělání a vý-
chovu žáků v souladu se vzděláva-
cí soustavou.
Nabídka: • hudební obor

 • taneční obor
 • výtvarný obor
Školné činí u hudebních oborů 

1 300 Kč za pololetí a u nehudeb-
ních 1 100 Kč za pololetí. 

Junák, skautské středisko Český Junák, skautské středisko Český 
lev, klubovna v Havlíčkově ul. 4184, lev, klubovna v Havlíčkově ul. 4184, 
tel. 737 659 251 (Tomáš Jakab), 603 tel. 737 659 251 (Tomáš Jakab), 603 
485 357 (Pavlína Mejtová), 777 900 485 357 (Pavlína Mejtová), 777 900 
813 (Zbyněk Nejezchleba).813 (Zbyněk Nejezchleba). Oddílová 
činnost se zaměřuje na hodnotovou 
výchovu dětí a současně vychází 
vstříc jejich specifickým zájmům. 
Junácká organizace se dělí na svět-
lušky a vlčata (6 – 10 let), skaty 
a skautky (11 – 15 let), rangery 
a rovery (nad 15 let). V chomutov-
ském středisku je jeden dívčí oddíl 
sdružující světlušky a skautky, dále 
oddíl vlčat a oddíl skautů. Činnost: 
pravidelné schůzky (obvykle 1x 
týdně), jedno i vícedenní výpravy, 
dvoutýdenní letní tábory. Celoroční 
členský poplatek činí 500 Kč.

Pionýr, pionýrská skupina Cho-Pionýr, pionýrská skupina Cho-
mutov, klubovny v MŠ Úsměv Za-mutov, klubovny v MŠ Úsměv Za-
hradní a v ul. Havlíčkova 4184, tel. hradní a v ul. Havlíčkova 4184, tel. 
777 063 602 (Martin Ritter).777 063 602 (Martin Ritter). Oddí-
lová činnost se zaměřuje na posí-
lení kladných morálních hodnot. 
V chomutovské skupině funguje 
pět oddílů, Indiáni (poznávání ži-
vota původních obyvatel Ameriky), 
trapeři (táboření) a v klubovně na 
Zahradní také herní klub, kam mo-
hou přijít i děti „z ulice“. Členové 
ročně platí 300 Kč, navíc částečně 
přispívají na jednorázové akce. 

Ekocentrum Podkrušnohorského Ekocentrum Podkrušnohorského 
zooparku v Chomutově, tel. 474 zooparku v Chomutově, tel. 474 
624 412.624 412. Dětem umožňuje poznávat 
zvířata i rostliny, učí je ekologické-
mu myšlení a buduje v nich vztah 
k přírodě. Přijímá zájemce od 5 let 
a podle věku je dělí na předškolá-
ky, žáky 1. stupně základních škol 
a žáky 2. stupně základních škol. 
Činnost probíhá formou zábavy, 
výletů, odborných exkurzí a her. 
Cena ročního poplatku se bude 
pohybovat v řádu stokorun, v době 
uzávěrky ještě nebyla stanovena.

Řadu zájmových kroužků nabí-
zejí také všechny základní školy 
v Chomutově.                                  (sk) 

Josef Fučík přišel do Chomuto-
va na vlastní žádost v roce 1945 
a stal se primářem interního 
oddělení zdejší nemocnice. Byl 
rovněž vedoucím lékařem okresní 
pobočky Masarykovy ligy proti 
tuberkulóze a podílel se na vzdě-
lávání civilních zdravotních sester 
v 50. letech i později. Byl autorem 
a rovněž realizátorem myšlenky 
zřídit v chomutovské nemocnici 

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Život zasvětil zdravotnictví
odbornou knihovnu. Spolupodílel 
se na založení místní Střední zdra-
votnické školy a prosadil založení 
Léčebny dlouhodobě nemocných 
v Červeném Hrádku, kde byl ře-
ditelem. Po celý život se věnoval 
odborné publikační a přednáško-
vé činnosti. Cena Jiřího Popela 
z Lobkovic byla doktoru Fučíkovi 
udělena in memoriam, zemřel 15. 
září 2002.                                  (pama) 

Ve středu 14. prosince proběhne 
v Městském divadle v Chomutově 
premiéra divadelní hry Dveře, aneb 
pane, vy jste omyl. Teprve později 
bude hra reprízovaná na některé 
z pražských scén. Tuto nezvyklou 
poctu Chomutovu zajistil autor 
hry, zdejší rodák Milan Kopecký (na 
snímku). „Ještě nikdy se tu nekona-
la premiéra hry, kterou by napsal 
chomutovský rodák a nastudovali 
herci Národního divadla,“ vyzdvih-
la starostka Ivana Řápková význam 
projektu, jehož je město Chomutov 
významným partnerem.

„Usmyslel jsem si, že premiéra 
bude tady, protože Chomutov je 
moje srdeční záležitost,“ vyznal 
se 53letý bývalý novinář, dnes fil-
mový a divadelní producent, který 
například loni pro Českou televizi 
připravoval cyklus Po stopách..., 
včetně dílu pojednávajícím o další 
významné osobnosti z Chomutova 
Františku Josefu Gerstnerovi. Svou 
autorskou prvotinu Kopecký před-
stavil následovně: „Je to konverzač-

Hra bude mít premiéru v Chomutově

ní hra o nadějích, šancích a o tom, 
že v padesáti letech život zdaleka 
nekončí. Odehrává se v současnosti 
a přibližuje vztah matky s dcerou 
i mezi manželi. Zčásti je to veselé, 
zčásti k zamyšlení.“ Hra bude pro 
chomutovské publikum přitažlivá 
i tím, že ji v roli manželů nastu-
dovali herci Národního divadla Jan 
Hartl a Jitka Smutná, roli dcery 
obsadila Jana Stryková.                (sk)

Město Chomutov připravuje Kalendář akcí roku 2006. Město Chomutov připravuje Kalendář akcí roku 2006. Žádáme pořada-
tele nejen tradičních akcí na území města Chomutova, aby své plánované 
akce na příští rok (název - stručný popis, datum, hodina a místo konání 
včetně telefonického kontaktu) zaslali nejpozději do 29. září 2005 na 
adresu: Město Chomutov - OŠaK, Silvie Škubová, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov, s.skubova@chomutov-mesto.cz. Bližší informace podá Odbor 
školství a kultury Městského úřadu Chomutov, tel. 474 650 259.            (r)

Na poslední dva letošní koncerty 
v atriu Střediska knihovnických 
a kulturních služeb v Chomutově 
se mohou těšit příznivci swingové 
muziky v podání Big Bandu Zden-
ka Tölga. Dvacetičlenné těleso jim 
zahraje ještě 22. a 29. září, v obou 
případech od 17 hodin. Vstupné 
je 20 Kč. Na snímku zpěvák Milan 
Hyneš, který je zároveň i novým 
kapelníkem skupiny.                      (sk)

Big Band ještě dvakrát

V oblíbeném cyklu abonentních 
představení bude Správa kultur-
ních zařízení Chomutov pokra-
čovat i v druhém pololetí tohoto 
roku. Opět je připraveno šest kusů, 
z toho pět tvoří komedie. Jedinou 
hrou „na vážno“ je Mathilda, kte-
rá je hereckým koncertem Jiřího 
Bartošky a Zuzany Bydžovské. „Je 
to úžasné představení, mohu za-
ručit, že každého chytí za srdce,“ 
upozornila programová vedoucí 
SKZ Marie Hipská. Jejími dalšími 
osobními tipy je hned zkraje uvá-
děná komedie Chvála bláznovství 
(Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý...) 
a komedie na aktuální téma Rea-
lity show (divadelní spolek Frída). 
Jak Marie Hipská potvrdila, zájem-

Předplatitelé se mohou těšit převážně na komedie
cům je k dispozici ještě několik 
abonentních vstupenek. Za cenu 
1 197 Kč je lze koupit každé pon-
dělí a středu od 13 do 17 hodin 
přímo v divadle.

Seznam her uváděných v rámci 
abonentního předplatného: 29. 29. 
zářízáří komedie Chvála bláznovství Chvála bláznovství 
(Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, 
Vasil Fridrich, Eva Leinweberová/
Lucie Stejskalová), 12. října12. října ko-
medie Mandarinkový pokojMandarinkový pokoj (Jana 
Šulcová, Libor Hruška, Tereza 
Kostková/Martina Randivá, Petr 
Mikeska/Radek Zíma), 26. října 26. října ko-
medie Reality show Reality show (Kamila Magá-
lová a brněnský divadelní spolek 
Frída), 23. listopadu 23. listopadu komedie Lovu Lovu 
zdar zdar (Vladimír Kratina, Jaroslava 

Obermaierová, Petr Oliva, Martina 
Hudečková), 30. listopadu 30. listopadu před-
stavení Mathilda Mathilda (Jiří Bartoška, 
Zuzana Bydžovská), 15. prosince 15. prosince 
komedie Když ty, tak já taky, mi-Když ty, tak já taky, mi-
láčku láčku (Vl. Beneš, A. Procházka, 
M. Bočanová, L. Zedníčková, 
I. Andrlová, M. Dvorská a další). 
Všechna představení se konají 
v Městském divadle v Chomutově 
od 19 hodin. 

Divadlo se v Chomutově ovšem 
bude hrát i mimo abonentní před-
platné. Například po nedávné Afri-
ce v podání Divadla Járy Cimrmana 
se fajnšmekři mohou těšit na Vizi-
tu s Jaroslavem Duškem, který své 
improvizační představení rozehraje 
25. listopadu.                                    (sk)

Přiblížit život a tradice němec-
kých sousedů je cílem Saského 
týdne v Chomutově, který uspořádá 
Oblastní muzeum v Chomutově od 
24. září do 3. října. „Je to vlastně 
reciproční akce za Český týden ve 
Schlettau. Okolo tamějšího zámku 
funguje skupina odborníků a nad-
šenců, se kterou nás pojí nejen 
neformální spolupráce, ale i osobní 
přátelství,“ vysvětlil ředitel muzea 
Stanislav Děd. 

Stěžejním bodem akce bude vý-
stava v muzeu na staré radnici, kde 
se představí nejen samotné městeč-
ko Schlettau, které leží sedm kilo-
metrů od Annabergu-Buchholze, ale 

Saský týden s výstavou, ukázkami
řemesel, přednáškami a koncerty

také zdejší zámek a park miniatur-
ních staveb Oederan. Vystaveny bu-
dou například i kroje, zbraně nebo 
exponáty týkající se krajkářství 
a dalších tradičních řemesel. Verni-
sáže výstavy v sobotu 24. září od 
10 hodin se zúčastní řada význam-
ných hostů z obou stran hranic. Tý-
den, který bude mít ve skutečnosti 
deset dní a skončí 3. října na ně-
mecký Svátek sjednocení, pak bude 
pokračovat dalšími doprovodnými 
akcemi, jako jsou odborné před-
nášky, praktické ukázky tradičních 
řemesel a koncerty německé hudby. 
Samotná výstava v muzeu na radni-
ci potrvá do 30. října.                   (sk) 

DIVADLODIVADLO

•        29. 9.29. 9. CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ.  CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

•        21. 9.21. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hodin.

•        21. 9.21. 9. TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE. TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE. Literární kavárna SKKS od 
18.00 hodin.

•        25. 9.25. 9. O KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HADU. O KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HADU. Kulturní dům na Za-
hradní od 15.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

•        22. 9.22. 9. VENTILKY (HLÁSÍ PODZIM).  VENTILKY (HLÁSÍ PODZIM). Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.
•        22. a 29. 9. 22. a 29. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA.BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
•        24. 9.24. 9. INDIAN SUMMER OPEN AIR.  INDIAN SUMMER OPEN AIR. Atrium SKKS od 15.00 hodin.
•        3. 10. 3. 10. JAKUB SMOLÍK SE SKUPINOU. JAKUB SMOLÍK SE SKUPINOU. Kulturní dům na Zahradní od 19.00 

hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

•        STO Z LEDU VEN. STO Z LEDU VEN. Galerie Lurago do 29. 9.
•        CHOMUTOV MÝMA OČIMA.CHOMUTOV MÝMA OČIMA. Výstavní síň knihovny do 6. 10.
•        OBRAZY – C. H. WESTENBURGER, G. ROTHE.OBRAZY – C. H. WESTENBURGER, G. ROTHE. Kostel sv. Ignáce do 30. 9.
•        TOMÁŠ BÍM - GRAFIKA.TOMÁŠ BÍM - GRAFIKA. Městská galerie Špejchar do 30. 9.
•        OBRAZY JITKY GAVENDOVÉ, KERAMIKA FRANTIŠKA VLČKA.OBRAZY JITKY GAVENDOVÉ, KERAMIKA FRANTIŠKA VLČKA. Městská 

galerie Špejchar do 30. 9.
•        GUSTAV HODEK – PRAVÝ VLASTI SYN. GUSTAV HODEK – PRAVÝ VLASTI SYN. Muzeum na Palackého ul. do 15. 

10.
•        NOVÉ VIDĚNÍ – VÁCLAV SUCHOPÁREK. NOVÉ VIDĚNÍ – VÁCLAV SUCHOPÁREK. Galerie Na schodech do 30. 9.
•        VLÁDA VĚCÍ TVÝCH. VLÁDA VĚCÍ TVÝCH. Kostel sv. Kateřiny do 29. 10.
•        OBCE NA JIHOVÝCHOD OD KADANĚ. OBCE NA JIHOVÝCHOD OD KADANĚ. Muzeum na radnici do 29. 10.

KINAKINA

Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
22.22.  – 23. 9.23. 9.    FANTASTICKÁ ČTYŘKAFANTASTICKÁ ČTYŘKA – akční sci-fi film USA.
                      24. 9.24. 9.    3:15 ZEMŘEŠ3:15 ZEMŘEŠ – horor USA.
29.29.  – 30. 9.30. 9.    OSTROV OSTROV – akční/thriller USA.
                      1. 10.1. 10.    RAY RAY – hudební drama USA.

Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                      21. 9.21. 9.    KINSEYKINSEY – drama USA.
22.22.  – 23. 9.23. 9.    3:15 ZEMŘEŠ 3:15 ZEMŘEŠ – horor USA.
24.24.  – 25. 9.25. 9.    FANTASTICKÁ ČTYŘKA FANTASTICKÁ ČTYŘKA – akční sci-fi film USA.
26.26.  – 27. 9.27. 9.    TLUMOČNICE TLUMOČNICE – thriller USA.
                      28. 9.28. 9.    PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ – komedie USA.
                      29. 9.29. 9.    ART KINO: MODRÝ SAMET ART KINO: MODRÝ SAMET – mysteriózní příběh USA. Od 19.30 

hodin.
                      30. 9.30. 9.    SAHARASAHARA – akční/dobrodružný film USA.
      1.1.  – 2. 10.2. 10.    PŘÍBĚH MODRÉ PLANETYPŘÍBĚH MODRÉ PLANETY – film Francie a Itálie.
      3.3.  – 4. 10.4. 10.    KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDUKARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU – rodinný film USA.
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Město Chomutov podporuje vol-
nočasové aktivity mládeže. Výraz-
nou 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 zá-
jmem o pravidelné sportování mají 
v Chomutově možnost realizovat 
svou potřebu pod odborným vede-
ním v široké škále sportovních od-
větví. Z průzkumu navíc vyplynulo, 
že kluby jsou po nových talentech 
doslova „hladové“. 

Občasnými náborovými turnaji 
se je snaží nalákat stolní tenisté stolní tenisté 
VTŽ ChomutovVTŽ Chomutov. Málokdy s výraz-
nějším úspěchem, přestože ping 
pong je prý celosvětově druhým 
nejrozšířenějším sportem. „Děti 
i jejich rodiče mají dneska jiné 
zájmy. Když už chtějí hrát stolní 
tenis, tak pouze pro zábavu. Jen 
výjimečně se najde někdo, kdo ho 
chce dělat opravdu poctivě,“ tvr-
dí  předseda oddílu Václav Hrbek. 
Zájemci mohou přijít každé úterý 
od 16.00 do 18.00 a každý pátek 
od 15.30 do 17.30 hodin do herny 
ve Sportovním domě v Mánesově 
ulici. Členské příspěvky se platí 40 
Kč za rok, oddílové pak 1 000 Kč 
ročně ve dvou splátkách. Kontakt: Kontakt: 
sekretariát TJ VTŽ, tel. 474 651 285.sekretariát TJ VTŽ, tel. 474 651 285.

Z úspěchů na evropské scéně, z 
popularity hry mezi školní mládeží 
a ze spolupráce se ZŠ v ul. Aka-
demika Heyrovského, kde mají již 
čtvrtým rokem otevřené speciální 

Město Chomutov programově podporuje volnočasové aktivity mládeže, tento třídílný seriál umožní rodičům zorientovat se v možnostech aktivního sportování jejich potomků

Děti se zájmem o sportování uvítá v klubech otevřená náruč i dlaň – II.

Černý úvod sezony v České 
fotbalové lize prožívají hráči FC 
Chomutov. Z prvních sedmi zápasů 
získali pouhé dva body za remízy, 
inkasovali dvanáct branek, vstřelili 
jedinou. Ani herním projevem příz-
nivce nepotěšili.

„Nemáme hráčskou kvalitu, aby-
chom byli úspěšní, ale tak špatné 
jsme to také nečekali. Nejenže ne-
dáváme góly, ale slabý je i přechod 
do útoku a zakončování. Také nás 
trápí zranění. Teď v Hradci Králo-
vé nově chyběli Doksanský, Klier, 
Heier, museli jsme improvizovat 
v obraně,“ vyjmenoval hlavní pří-
činy dosavadní bilance hrající tre-
nér Václav Budka. „Na kluky padla 
deka, psychická zátěž z toho, že se 
nesmí prohrávat.“ Týmu se snaží 

Fotbalisté na chvostu tabulky
pomoci i hrou. „Cítím, že teď jsem 
platnější na hřišti než mimo něj.“ 

Jak si je Václav Budka vědom, 
neradostná situace si žádá rázné 
řešení. A tím bývá buď radikální 
změna v mužstvu nebo výměna tre-
néra. „Záleží na šéfovi klubu, panu 
Zárubovi,“ krčí rameny. „Nejsem se 
sebou spokojen jako s trenérem ani 
jako s hráčem, ale dělám, co můžu. 
Máme v kádru kluky, kteří ještě ne-
dávno hráli krajský přebor. Z tra-
banta mercedes holt neuděláme.“

Podle trenéra by týmu pomoh-
la výhra, která by ho povzbudila 
a zbavila největšího stresu. Nejbliž-
ší šanci měli fotbalisté FC Chomu-
tov v sobotu, kdy se po uzávěrce 
Chomutovským novin doma střetli 
s jabloneckou rezervou.                (sk) 

Tanečníci z Vrcholového taneční-
ho centra Beethoven D. C. Chomu-
tov si letos zkrátili prázdniny kvůli 
přípravě na Mistrovství světa a Ev-
ropy v disko dance na Slovensku, 
kde reprezentovali Českou repub-
liku. Na oplátku první dva zářijové 
dny nešli do školy, ale bojovali na 
parketu o mistrovské tituly. Šam-
pionát se konal v Žilině za účasti 
tanečníků z 19 států.

Hned v úvodu mistrovství získa-
la titul světových přebornic a zlatý 
pohár dětská malá skupina Zlatíčka 
ve složení Adámková, Hartmanová, 
Janů, Švecová, Tutteová, Toušková, 
Bártů. Dětské duo Veronika Hart-
manová a Tereza Košťálová vzápětí 
vybojovalo  stříbrný pohár a titul 
vicemistryň světa, Patrik Ferbas 
po finálové sólové jízdě skončil na 
skvělém 5. místě.

Druhý den se do soutěže zapojili 
junioři. Nejúspěšnější z nich byl 
Julius Kovács, pro kterého to z vě-
kových důvodů bylo poslední mis-
trovství Evropy. „Všechny tradiční 
soupeře jsem předstihl, až na Polá-
ka Kubu. V předchozích letech jsem 
ho porážel, ale bohužel pro mě má 
zrovna letos životní formu,“ po-

Beethoven si pověsil na krk další medaile
steskl si čerstvý vicemistr Evropy. 
Úspěšně si vedla i děvčata. Pavlína 
Musková si vytancovala 6. místo, 
Klára Fantová skončila hned za fi-
nálovou osmičkou na 9. místě.

Dobře si vedla i dua Michaela 
Studničková s Denisou Císařovou, 
které skončily na finálovém 7. místě, 
a dvojčata Michaela a Kateřina Baue-
rovy, jež obsadily 15. příčku. Z dět-
ských sólistek byla nejlepší Veronika 
Hartmanová s bronzovou medailí a 
titulem druhá vicemistryně světa a 
Klára Spurná s 12. místem.

Další tři zástupce měl Beethoven 
v discoformacích. Juniorská formace 
postavená ze 24 dívek startovala 
s choreografií „Here“. „Tyto tanečnice 
z každé mistrovské soutěže přivá-
žejí medaile, tak tomu nebylo jinak 
ani v Žilině, kde si rozšířily sbírku 
o další titul vicemistryň Evropy,“ 
vyzdvihla své svěřenkyně šéftrenér-
ka Eva Vlková. V dětské kategorii se 
pozlatila discoformace „Silver Day“, 
která se raduje z titulu mistrů světa. 
Druhá dětská discoformace nejmlad-
ších tanečníků „Holiday With Dance“ 
skončila na finálovém 6. místě. 

„Děkuji trenérskému týmu, jmeno-
vitě Pavle Šachové, Magdě Votavové 

a Lídě Fišrové, za skvělou přípravu 
svých svěřenců, všem tanečníkům 
za zodpovědný přístup k tréninkům 
a rodičům a městu za podporu,“ 
chválila E. Vlková.                             (sk)

Městský ústav sociálních služeb, 

příspěvková organizace, 

Písečná 5030, Chomutov
přijme s okamžitým nástupem:

Fyzioterapeuta a ergoterapeuta 

do Domova důchodců Písečná. 
Požadujeme ukončené vzdělání příslušného směru.

Praxe výhodou, 
platové zařazení dle příslušných předpisů.

Informace : 474 659 521, 728 746 364
e-mail : Andrejkova @ musscv.cz 

sportovní třídy, těží SC 80 Chomu-SC 80 Chomu-
tov, oddíl softbalutov, oddíl softbalu. Člen výboru klu-
bu Petr Engel přesto také spokojený 
není: „Trápí nás v́ysoká úmrtnost́ . 
Když nabereme padesát dětí, za rok 
jich zbyde pět.“ Zájemci o softbal 
nemusejí splňovat žádné speciální 
požadavky. „Jen se nesmějí bát míč-
ku,“ zdůrazňuje Petr Engel. Členské 
příspěvky jsou jedny z nejnižších 
– 500 Kč ročně, ale další náklady 

ve výši do 4 000 Kč později přináší 
pořízení vlastní rukavice a dresu. 
Kontakt: Petr Engel, tel. 777 273 232.Kontakt: Petr Engel, tel. 777 273 232.

Velkých výdajů se nemusejí bát 
rodiče budoucích boxerů. V klubu 
VEKI BOX Chomutov VEKI BOX Chomutov mládež žádné 
příspěvky neplatí. „Box je sport 
chudých a většina našich kluků po-
chází ze sociálně slabého prostře-
dí, kde si výdaje na sport nemohou 
dovolit,“ vysvětluje trenér Vladimír 

Šťastný. Klub, který má pronajaté 
tréninkové prostory v tělocvičně 
ZŠ na Zahradní, přijímá chlapce až 
od 13 let, do ringu je totiž může 
poslat teprve v 15 letech. Kontakt: Kontakt: 
Vladimír Šťastný, tel. 605 568 939.Vladimír Šťastný, tel. 605 568 939.

Naopak už pětileté špunty rádi 
do přípravky přijmou fotbalisté 
AFK LoKo ChomutovAFK LoKo Chomutov. Na travnatém 
hřišti za halou na Březenecké se 
trenéři věnují všem mládežnickým 
kategoriím. „Když se objeví výrazný 
talent, nebráníme mu v odchodu do 
FC Chomutov, s nímž spolupracuje-
me a který hraje vyšší soutěže,“ pro-
zradil sekretář AFK LoKo Petr Tichý. 
Za příspěvky dítě ročně zaplatí 600 
Kč v pololetních splátkách. Kontakt: Kontakt: 
Ivo Twardzik, tel. 604 189 669 nebo Ivo Twardzik, tel. 604 189 669 nebo 
Jan Malcovský, tel. 602 970 161.Jan Malcovský, tel. 602 970 161.

Možnost levného sportování dě-
tem nabízejí i kuželkáři VTŽ Cho-kuželkáři VTŽ Cho-
mutovmutov. V oddíle, který má kuželnu 
ve Sportovním domě v Mánesově 
ulici, se platí ročně jen 600 Kč. 
Jeho předseda Arnošt Filo říká: 
„Ideální věk je deset let. Zájemce 
musí být aspoň trochu fyzicky 
zdatný, aby unesl kouli.“ Kontakt: Kontakt: 
Arnošt Filo, tel. 605 179 271.Arnošt Filo, tel. 605 179 271.

Stejnou budovu k tréninku využí-
vají také zápasníci ASK VALZAP Cho-ASK VALZAP Cho-
mutovmutov. V náborech preferují kluky, a 
to ve věku od 7 nebo 8 let. Roční pří-
spěvek je 1 000 Kč. Manažer klubu 
Radek Hemelík  informuje: „Nejprve 
se trénuje základní obratnost, techni-
ka přichází na řadu později. Dost si 
slibujeme od sportovní třídy, kterou 
jsme teď v září otevřeli ve spolupráci 
se ZŠ Na Příkopech.“ Kontakt: Radek Kontakt: Radek 
Hemelík, tel. 775 205 099.Hemelík, tel. 775 205 099.

Několik sportů pod jednou stře-
chou mohou provozovat i děti, 
které budou navštěvovat Dům dětí Dům dětí 
a mládeže a mládeže v Jiráskově ulici. Nabídka 
je široká - aerobik, bojová umění, 
florbal, kanoistika, házená, sálová 
kopaná, sportovní šerm, stolní tenis, 
šachy, šipky, horolezectví, cyklotu-
ristika atd. „U nás si děti nemusejí 
dělat hlavu z toho, jestli daný sport 
zvládnou nebo ne. Důležité je, aby 
je to bavilo. Na výkonnostní sport 
jsou tu jiní. Výjimkou je florbal, 
s kterým se účastníme mistrovských 
soutěží. Chtěl bych ho tady v Cho-
mutově sjednotit a dovést výš.“ řekl 
ředitel DDM Milan Märc. Kontakt: Kontakt: 
DDM, tel. 474 628 535.DDM, tel. 474 628 535.

Další možnosti sportovního vy-
žití pro děti zveřejníme v příštím 
čísle Chomutovských novin.      (sk)  

Aby přechod z prázdnin do školy 
děti tolik „nebolel“, připravily pro 
ně občanská sdružení NARA a Zvo-
ny naděje ve spolupráci s Výborem 
pro národnostní menšiny při Radě 
města Chomutova sportovní odpo-
ledne. Zasoutěžit o školní potřeby 
si na hřiště ZŠ Zahradní přišlo 160 
dětí. Každý účastník dostal kar-
tičku, na kterou se zaznamenalo 
absolvování jednotlivých disciplín, 
mezi nimiž byly hod na cíl, hod do 
dálky, slalomová dráha, šipky, bad-
minton nebo třeba skok do dálky. 
Na závěr si děti společně zahrály 
fotbal. „Byly spokojené, každé si 
odneslo docela dost cen. Chtěli 
jsme, aby si zasportovaly, uvolnily 
se a připravily se na školní rok,“ 
řekla Renata Adamová z pořádající-
ho sdružení NARA.                         (sk)

Na cestě do vyšších pater vo-
lejbalových soutěží splnili muži 
TJ VEROS Chomutov první úkol 
– z krajského přeboru postoupili 
do 2. ligy. Místo v ní jim přenechal 
Litvínov, který ho vybojoval v kva-
lifikaci.

„Bohužel nebo bohudík měl kraj-
ský přebor velmi dobrou úroveň, 
a přestože jsme chtěli postoupit, 
Litvínov nás na první místo ne-
pustil,“ vrátil se k závěru minulé 
sezony předseda tělovýchovné jed-
noty Jaroslav Kučera. Zásluhy o to, 
že se oba oddíly nakonec dohodly 
a VEROS Chomutov tak bude hrát 
třetí nejvyšší soutěž, připisuje pře-
devším zkušeným hráčům Václavu 
Oršuliakovi a Vilému Hubkovi. „To 
oni vyhecovali mužstvo, pojďte, vy-
hrajeme a postoupíme. A když jsme 
pak skončili druzí, táhli jednání 
s Litvínovem. Pak ještě díky svým 
kontaktům dali dohromady kvalit-

Druholigový nováček chce ještě výš
ní družstvo a zásluhou sponzorů 
pomohli finančně zajistit sezonu.“

TJ VEROS bude domácí zápa-
sy hrát v Městské sportovní hale 
v Chomutově. Poprvé se tam před-
staví 8. října ve dvojutkání proti 
USK Slavia Plzeň. V Chomutově 
býval za časů působení Spartaku 
Pernštejn o volejbal zájem, a tak 
v podporu doufá i VEROS. Přesto-
že je nováčkem, cíle má nemalé. 
„Nemělo by zůstat u druhé ligy, 
chtěli bychom se dostat do první,“ 
prozradil Jaroslav Kučera.          (sk) 

Děti si zasoutěžily
Klub ledního hokeje Chomutov přijímá do přípravky kluky od pěti let, 
někdy i čtyřleté. Během několika měsíců tréninku pak pro malé hokejisty 
není problém za jízdy přeskočit položenou lavičku.                           (foto: sk)


