
CHN středa 4. 5. 2005 KULTURA  strana 7

Příjemné slunečné počasí přispělo k tomu, že Den Země v chomutovském 
zooparku navštívilo přes šest tisíc lidí. Na své si přišly zejména děti, 
jejichž zásluhou vypadalo dřevěné mraveniště (na snímku) jako skuteč-
né. Kromě dovádění na řadě dalších herních prvků v tzv. dětské ZOO si 
v premiéře mohly vyzkoušet skluzavku u horní brány, kterou slavnostně 
zprovoznili ředitel zooparku Přemysl Rabas, starostka města Ivana Řápko-
vá, děti z dětského domova a její autor, chomutovský výtvarník Vojtěch 
Návrat.                                                                                                                 (foto: sk) 

Pět večerů po sobě patřilo Měst-
ské divadlo v Chomutově amatérské-
mu divadlu. Stejný počet souborů 
z Ústeckého kraje zde totiž před-
vedl své umění v rámci přehlídky 
Chomutovské divadelní jaro.

Podle hodnocení divácké poroty, 
ve které zasedli převážně studenti 
chomutovských škol, se vystoupe-
ní nejvíce povedlo českolipskému 
divadelnímu klubu Jirásek. Jeho 
hororově-detektivní komedie Pes 
baskervillský zaujala svižným 
zpracováním a nápaditou scénogra-
fií s doplňkovou filmovou projekcí, 
při které nebylo bestie z názvu hry 
na jevišti vůbec třeba. Druhé místo 
obsadila komedie Mirandolína. To, 

že její interpreti mají domovskou 
scénu právě v chomutovském di-
vadle, nehrálo žádnou roli, i podle 
programové vedoucí Správy kul-
turních zařízení Marie Hipské šlo 
o zdařilé představení. Třetí skonči-
la klášterecká divadelní společnost 
KLAS se hrou Haló! , která vznikla 
adaptací amerického filmu. Čtvrtí 
byli Naši furianti v podání Scény 
Libochovice, pátí pak kadaňští 
divadelníci ze souboru Navenek 
a jejich Kráska a zvíře.

Akce byla pestrou přehlídkou 
žánrů i rozdílných pojetí. I když 
diváků nepřišlo moc, ti, co do hle-
diště zavítali, byli převážně spoko-
jení.                                                    (sk)  

Vítězem Jirásek a Pes baskervillský• Strana zelených, Technologický 
park Chomutov o.p.s. a Rotary club 
zvou veřejnost na setkání s RNDr. 
Martinem Bursíkem, které se uskuteč-
ní v pondělí 9. května od 16 hodin 
v SKKS na Palackého ulici. Známý 
ekolog a bývalý ministr životního 
prostředí bude s přítomnými hovořit 
na téma Obnovitelné zdroje energie. 

• Žáci a vedení Základní školy 
Březenecká zvou rodiče a širokou ve-
řejnost na slavnostní akademii, která 
se koná 19. května od 17 hodin v 
Městském divadle v Chomutově.

• Duchovní univerzita Bytí zve 
na filozofické zamyšlení v rámci 
cyklu Tvore lidského stupně, staň 
se člověkem. Tomáš Pfeiffer bude 
odpovídat na ústní i písemné dota-
zy v Chomutově na Zvláštní škole, 
ul. 17. listopadu dne 19. 5. v 16 hodin.

Základní umělecká škola T.G.M. 
v Chomutově připravila tanečně-scé-
nické představení Čas upíra. Hororo-
vý příběh o Drákulovi podle literární 
předlohy Brama Stokera umocňuje 
hudba Wojciecha Kilara. Choreograf-
kou projektu je učitelka Světlana Dun-

drová, o kulisy a výtvarné zpracování 
scény se postaral výtvarný odbor pod 
vedením Jany Zdráhalové. Tajemné 
okamžiky podtrhne mluvené slovo 
Jindřicha Lence. Školní mládeži bude 
hra v délce 80 minut představena ve 
středu 11. května v KaSSu na Zahrad-
ní od 9.00 a 11.00 hodin a v pátek 
13. května v městském divadle od 
8.15, 10.00 a 11.30 hodin. Atmosféru 
představení pro veřejnost umocní je-
jich uvedení ve sklepních prostorách 
starobylé radnice, kde proběhnou 
představení o víkendu 14. a 15. květ-
na, vždy v 17.00 a 19.00 hodin. Lístky 
pro dospělé stojí 50 Kč a pro děti 20 
Kč, kapacita hlediště je omezená.  (sk) 

Žáci umělecké školy zvou na horor

V Domě dětí a mládeže v Chomu-
tově uspořádali soutěž O krále hula 
hop a našli královnu. Po úctyhodném 
výkonu se jí stala Tereza Fulierová ze 
4. A ze ZŠ v ulici Akademika Heyrov-
ského (na snímku při soutěži).
Co je to hula hop? To každý nezná.Co je to hula hop? To každý nezná.
„To si vezmete kruh, podržíte si 
ho v pase, roztočíte a točíte, točíte 
a točíte...“
Tys byla loni také první?Tys byla loni také první?
„Ano, ale loni jsem to tak dlouho to-
čit nevydržela. Zvítězila jsem časem 
patnáct minut.“
A letošní vítězství? A letošní vítězství? 
„Letos jsem se hodně zlepšila. Točila 
jsem kruhem bez přestávky jednu 
hodinu a šestnáct minut.“
To je pěkný výkon. Kde hula hop To je pěkný výkon. Kde hula hop 
trénuješ?trénuješ?
„Já točím kruhem jen tak pro zábavu. 
Netrénuju. Naučila jsem se to ve škole 
v přírodě s paní učitelkou Opálkovou 
a líbí se mi to.“                                    (gri)

Vestibul budovy MěÚ na Husově 
náměstí od minulého týdne zdobí 
přes sto kilogramů těžký znak 
města z pískovce. Jako svou ka-
menickou prvotinu ho vytvořil Jiří 
Tloušť, vyučený zámečník, povolá-
ním truhlář.

„Ano, je to první práce, při kte-
ré jsem kdy klofnul do kamene.  
Obdivuji věci, které dřív dokázali 
lidé z kamene vyrobit. Když jsem 
našel vyhozené pískovcové bloky, 
rozhodl jsem se, že také něco 
udělám,“ uvedl Jiří Tloušť. A tak 
vznikl znak České obce sokolské 
a podle předlohy z mapy také 
moderně stylizovaný znak města 
Chomutova. „Oslovit jsem si niko-
ho netroufal, takže už mi ležely 
na dvoře asi rok. Ale lidi říkali, 
člověče, to je docela dobrý. Tak 
jsem potom městský znak nabídl 
místostarostovi Kozákovi, který 
bydlí ve stejné ulici jako já.“ 

Jemu, stejně jako později jeho 
kolegům z vedení města, se dílo lí-
bilo, a tak rozhodli o jeho převzetí 
a umístění do některé z budov 
města. Přestože Jiří Tloušť nabízel 
městu znak s tím, „že za to nic ne-
chce“, vedení města mu přiřklo od-
měnu 4 000 korun. „Kdyby se měla 

Do vestibulu budovy MěÚ na Husově náměstí znak nainstalovala pracovní 
skupina města, na snímku při začišťování Pavel Geci.                      (foto: sk)

Pískovcový znak zdobí vestibul opravené budovy

započítat práce a všechny náklady 
s tím spojené, stálo by to daleko 
víc. Čtyři tisíce jsou jen takovým 

symbolickým vyjádřením poděko-
vání,“ poznamenal místostarosta 
Rudolf Kozák.                                 (sk)

DIVADLODIVADLO
• 12. 5. KAŠPÁREK A DRAK12. 5. KAŠPÁREK A DRAK. Pohádka pro MŠ a 1. st. ZŠ. KD na Zahradní od 10.00 hodin.
• 14. - 15. 5. ČAS UPÍRA14. - 15. 5. ČAS UPÍRA. Tanečně - scénické představení ZUŠ Chomutov. Sklepní 

prostory staré radnice od 17.00 a 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 5. 5. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK5. 5. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Přehlídka pěveckých sborů MŠ. Kostel sv. Ignáce od 

8.00 hodin.
• 17. 5. ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ VIRTUOSOVÉ NOVÉ GENERACE17. 5. ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ VIRTUOSOVÉ NOVÉ GENERACE. Skladby českého i světového 

repertoáru doprovází Festivalový orchestr Petra Macka. Měst. divadlo od 19.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005. Galerie Na scho-

dech, výstava potrvá do 28. 6.
• ZÁŘÍCÍ MINULOSTZÁŘÍCÍ MINULOST. Sověty opanovaná těžba uranu po 2. světové válce v sasko-čes-

kém Krušnohoří. Výstava potrvá v prostorách radnice na nám. 1. máje do 14. 5. 
• SMRT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU. SMRT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU. Jezuitský areál, Palackého 86, Chomutov, vý-

stava potrvá do 4. 6.
• MEZI ZAMBEZI A LIMPOPO. MEZI ZAMBEZI A LIMPOPO. Výstava Podkrušnohorského zooparku Chomutov po-

trvá do 7. 6. Vernisáž 13. 5. v 17.00 hodin v galerii Lurago. 
• IGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI II. IGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI II. Kostel sv. Ignáce, vernisáž 17. 5. v 17.00 hodin, 

výstava potrvá do 31. 7.
• DĚTI Z PALACHOVKYDĚTI Z PALACHOVKY. Výtvarné práce dětí z Pomocné školy v Palachově ul. Verni-

sáž se uskuteční 4. 5. od 17.00 hodin v galerii Špejchar. Výstava potrvá do 7. 5. 
• TARAS KUŠČYNSKYJ, MARTIN DOBIÁŠ - FOTOGRAFIETARAS KUŠČYNSKYJ, MARTIN DOBIÁŠ - FOTOGRAFIE. Vernisáž se uskuteční 17. 5. 

od 17.00 hodin. Výstava potrvá do 18. 6.
• VLADIMÍR TOMAN - HORNÍ HRAD VLADIMÍR TOMAN - HORNÍ HRAD ve fotografii z hornohradského zámku a pod-

zámčí. Výstava ve foyer kina Oka potrvá do 31. 5. 

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                4. 5.4. 5.     NENÁVISTNENÁVIST - hororový příběh USA, Japonsko.
                5. 5.5. 5.     JEHO FOTR, TO JE LOTR!JEHO FOTR, TO JE LOTR! - bláznivá komedie USA.
   6.6.     -         7. 5. 7. 5.  CONSTANTINECONSTANTINE - thriller USA.
   8.8.     -       9. 5. 9. 5.  MILLION DOLLAR BABYMILLION DOLLAR BABY - drama USA.
 10.10.     -  11. 5. 11. 5.  ROBOTI ROBOTI - animovaná komedie USA. Od 17.00 hodin.
  11.11.     -  12. 5. 12. 5.  ŠUP SEM, ŠUP TAMŠUP SEM, ŠUP TAM - hořká komedie Dánska.
 13.13.     -  14. 5. 14. 5.  KRUH 2 KRUH 2 - horor USA.
 15.15.     -  16. 5. 16. 5.  PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍPŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ - komedie ČR/SR/SRN.
  17.17.     -  18. 5.18. 5.     SAW: HRA O PŘEŽITÍ SAW: HRA O PŘEŽITÍ - thriller/horor USA.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                4. 5.4. 5.     HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽEHITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE - romantická komedie USA.
                5. 5. 5. 5.  ART KINO: KRAJINA PO BITVĚART KINO: KRAJINA PO BITVĚ - polský film. Od 19.30 hodin.
   6.6.     -         7. 5. 7. 5.  MILLION DOLLAR BABYMILLION DOLLAR BABY - drama USA.
   8.8.     -       9. 5. 9. 5.  CONSTANTINECONSTANTINE - thriller USA.
 10.10.     -  11. 5. 11. 5.  ROMÁN PRO ŽENYROMÁN PRO ŽENY - komedie ČR.
              12. 5.12. 5.     ART KINO: ABSOLVENTART KINO: ABSOLVENT - film USA. Od 19.30 hodin.
 13.13.     -  14. 5. 14. 5.  PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ - komedie ČR/SR/SRN.
              15. 5.15. 5.     KRUH 2 KRUH 2 - horor USA. 
              16. 5.16. 5.     SAW: HRA O PŘEŽITÍSAW: HRA O PŘEŽITÍ - thriller/horor USA.
  17.17.     -  18. 5. 18. 5.  LETECLETEC - drama USA, Japonsko.

Zábavnou formou seznámit školá-
ky ve věku 11 až 15 let s paragrafy, 
zákony a vyhláškami si klade za cíl 
soutěž Paragraf 11/55, jejíž oblastní 
kolo proběhlo v Městském divadle 
v Chomutově. Zúčastnilo se ho šest 
pětičlenných družstev, reprezentu-
jících školy z Chomutova, Jirkova 
a Kadaně.

Za mohutné podpory nabitého 
hlediště, vyjádřené transparenty, po-
tleskem, skandováním a různým po-
vykem hodným finále fotbalové Ligy 
mistrů, plnily barvami dresů odlišené 
týmy pět úkolů. Tři byly zaměřené na 
vyhledávání a řešení problémů spoje-
ných s porušováním zákonů a jeden 
byl čistě dovednostní. Tak trochu lo-

terií pořádně míchající konečným po-
řadím byla poslední disciplína, kterou 
bylo určování věku figurantů. Tento 
úkol má podpořit zákon zakazující 
prodej tabákových výrobků osobám 
mladším 18 let.

V tříhodinovém maratónu si 
nejlépe vedlo červené družstvo z 
chomutovské ZŠ Na Příkopech, je-
hož členové se zaslouženě radovali 
z discmanů. Klára Pulchartová zdů-
raznila, že nešlo o náhodný úspěch: 
„Informace jsme hledali na internetu, 
zapojili jsme rodiče a známé. Každý 
den jsme brzy vstávali a od sedmi 
hodin se připravovali ve škole.“ Ví-
tězný tým, který soudržnost demon-
stroval na červeno obarvenými vlasy, 

se může začít připravovat nanovo. Po-
stoupil totiž do krajského kola, které 
proběhne 17. května v Bílině.

Oblastní koordinátor Milan Märc, 
ředitel organizací pověřeného Domu 
dětí a mládeže v Chomutově, název 
soutěže vysvětlil: „Symbolizuje, že 
už je za pět minut dvanáct začít 
dodržovat zákony, začít se k sobě 
chovat slušně, ohleduplně. Sou-
těž má nejen k takovému jednání 
vést děti, ale i vyburcovat dospělé, 
u kterých je mnohdy už pět minut 
po dvanácté.“

Pořadí medailistů: Pořadí medailistů: 1. místo ZŠ 
Chomutov, Na Příkopech, 2. místo 
ZŠ Chomutov, Hornická, 3. místo ZŠ 
Chomutov, Školní.                                (sk) 

Že jsou zákony nuda? S Paragrafem 11/55 rozhodně ne

Školáci, studenti, ale i kdokoliv 
jiný se může zapojit do soutěže 
o návrh loga města Chomutova. 
Soutěž se vyhlašuje ve dvou ka-
tegoriích, pro laickou veřejnost 
a pro profesionální výtvarníky 
z Chomutovska. Tvůrce úspěš-
ných návrhů v obou kategotiích 
čeká finanční odměna. 

Náměty na grafickou podobu 
mohou ti, kteří chtějí konfron-
tovat  svou výtvarnou invenci 
s ostatními, adresovat na kance-
lář místostarosty Rudolfa Kozá-
ka (MěÚ Chomutov, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov, a to do 
31. května 2005.                      (lm)

Zapojte se do výtvarné
soutěže o logo města!

Už za pět týdnů se uskuteční 
jeden z vrcholů kulturní sezony 
v Chomutově. Po loňské premiéře 
proběhne ve dnech 10. a 11. červ-
na multižánrový festival Otevřeno, 
který otevře město na několik dní 
různým druhům umění, zejména 
divadlu a hudbě. Především příz-
nivci netradičních divadelních žán-
rů si opět přijdou na své, nabídka 
je v této oblasti velmi široká, jak 
napovídají namátkou vybrané ná-
zvy některých představení: Uzel 
na močovodu, Ahmed má hlad, Na 
jejím gauči, Solný sloupy, Rozkoš 
bez rizika... Chybět nebudou pro-
slulé soubory, které na Otevřeno 
zavítaly už loni - Continuo a Teatr 
novogo fronta. O hudební podo-
bu festivalu se postará celá řada 
skupin různých stylů, například 
Natural, Lu, Selfbrush, Khoiba či 
Sunshine a další.                           (lm)

Podruhé bude Otevřeno
Nepřízeň počasí zhatila akci, 

kterou radnice tradičně pořá-
dá pro nejmenší Chomutováky. 
Malování po chodníku, jehož se 
mělo v městském parku minulou 
středu účastnit po deseti dětech 
z každé chomutovské mateřinky, 
překazil déšť. „Je to škoda, děti 
se těšily, je to příjemná, veselá 
akce. Nakonec si jen zatančily 
v altánku,“ konstatovala starostka 
Chomutova Ivana Řápková, která 
mezi děti přišla, a na uplaka-
né počasí zareagovala pohotově 
s nabídkou náhradního řešení. 
„Vyhlásila jsem výtvarnou soutěž, 
v níž budou děti tvořit obrázky 
například na téma Chomutovských 
slavností nebo samotného města 
Chomutova.“

Svou myšlenku pak starostka 
dále rozvedla. Podle ní by se 
tímto tématem mohly zabývat 

všechny mateřské školy ve městě, 
a paní učitelky poté vyberou 
z každé školky deset nejlepších pra-
cí. „Ty se sejdou u nás na radnici, 
z nich vybereme pět nejzdařilejších 
a jejich autory pak pozveme na 
radnici, kde je patřičně oceníme.“ 

Zakaboněné nebe tak sice poka-
zilo dětem hrátky s křídami, ale 
zapříčinilo vznik nápadu, díky 
němuž se caparti mohou výtvar-
ně vyjádřit k městu, v němž vy-
růstají. I to je totiž podle I. Řáp-
kové výchovný a přitom zábavný 
způsob, jak v dětech pěstovat 
vztah ke svému domovu, svému 
městu.                                          (lm)

Deštěm zmařeného kreslení děti nemusejí litovat
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Kam v květnu za sportemSpráva spor tov ních
zařízení Cho mu tov, s. r. o.

I N STALATÉ RSKÉ 
PRÁC E

777 930 254
Výměna a přetěsnění voda / odpad

CHOMUTOV
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Nejen chomutovská ženská, ale 
i mužská národní házená se může 
pochlubit slavnou érou. Zaslou-
žili se o ni hráči VTŽ Chomutov, 
kteří v letech 1956 až 61 působili 
v nejvyšší soutěži. A přestože se 
pohybovali spíš v dolní polovině 
tabulky, svým uměním proháněli 
soupeře a těšili fanoušky.

Diváckou podporu jim součas-
né mistryně z SK Chomutov NH 
mohou jen závidět. Je to z dneš-
ního pohledu téměř k neuvěření, 
ale národní házená byla tehdy po 
ledním hokeji nejpopulárnějším 
sportem ve městě. „Chodilo na nás 
pravidelně přes tisíc lidí, když byl 
nějaký mimořádný zápas, tak i dva 
tisíce. Ostatně dobové fotografie to 
dokazují,“ říká 82letý Ladislav Gre-
gor, jeden z nemnoha žijících hráčů 
té doby. Jít fandit do ochozů hřiště, 
které stávalo v místech dnešních 
lázní, bývalo v mnoha chomutov-
ských rodinách neměnným rituá-
lem nedělního dopoledne.

Než si ovšem národní házenkáři 
užili trochu té slávy, museli si ji 
pořádně zasloužit. Jak Ladislav 
Gregor vzpomíná, vzestup začal 
v roce 1949, kdy do vedení klubu 
přišli pánové František a Ladislav 
Vysloužilovi, Jiří Šesták, B. Židlický, 
Sojka, Koula, Mazánek a další, kteří 
měli tento sport rádi a neváhali mu 
obětovat mnoho volného času bez 
nároku na odměnu. Spíš naopak. 
„Když chce být tým úspěšný, musí 
mít také kvalitní vedení. U nás se 
tento souběh povedl,“ s vděčností 
v hlase vzpomíná Ladislav Gregor, 
bývalý obránce. Jak bylo v té době 

obvyklé, kombinoval národní háze-
nou s dalšími sporty. V zimě hájil 
hokejovou branku, v létě pro změ-
nu coby útočník dobýval tu fotba-
lovou. Podobnými „obojživelníky“, 
kteří hráli nejvyšší soutěž v házené 
i hokeji, byli jeho spoluhráči Josef 
Mojžíš a Miloslav Kolář.

Národní házené se upsali i dva 
Ladislavovi mladší bratři, Josef 
a František. Z šestice hráčů v poli 
tak činili sourozenci Gregorovi pl-
nou polovinu. „Chomutovský hokej 
měl v té době Miroslava, Josefa 
a Blahoše Klůce, národní házená 
zase nás,“ dodává s úsměvem. 
Bratři Gregorovi byli tahouny cho-
mutovské cesty na vrchol, z okres-

ních a krajských soutěží do první 
ligy. „Tam už měly všechny zápa-
sy vysokou úroveň. Dokazuje to 
i skutečnost, že bývaly zařazovány 
do nabídky sázkové kanceláře. Rád 
vzpomínám na utkání, ke kterému 
si nás jako sparingpartnera pozval 
výběr Čech v přípravě na mezizem-
ský zápas s Moravou. Porazili jsme 
je tehdy o tři branky, a to za výběr 
Čech hrála taková esa, jako Vícha, 
Matoušek, Eret a další, kteří po pře-
stupu do mezinárodní házené zís-
kali titul mistrů světa!“ Prvoligovou 
příslušnost Chomutov ztratil v roce 
1961. Velkou roli sehrál právě pře-
stup několika hráčů k mezinárodní 
házené...                                            (sk)

Zlatá éra mužské národní házené: už to bude 50 let Základní škola Na Příkopech 
pořádá 4. ročník turnaje ve fotba-
le, kterého se ve čtyřech katego-
riích účastní dvě stě žáků z dru-
hých až devátých tříd. Program je 
rozložen do třinácti hracích dnů, 
završen bude v červnu tradičním 
Dnem plným fotbalu.                (sk)

O národní házenou byl v Chomutově opravdu velký zájem. Tenkrát se hrála 
na dnes již neexistujícím hřišti mezi Sportovním domem VTŽ a lázněmi.S minimálními změnami vstupují 

do sezony softbalisté Sportclubu 80 
Chomutov. Kádr A mužstva zůstal 
nedotčen, vedení se ve funkci hra-
jícího trenéra znovu ujal Jan Přibyl. 
„Zkuste hádat,“ se smíchem nazna-
čil předsezonní cíle týmu, který 
má na kontě šest mistrovských 
titulů, z toho čtyři v řadě. Ovšem 
chomutovské softbalisty nečeká jen 
obhajoba ligového zlata. V srpnu 
budou v Belgii útočit na vítězství 
v Poháru mistrů evropských zemí, 
ti nejlepší pak v létě s reprezen-
tací absolvují evropský šampionát 
v Holandsku a neoficiální mistrov-
ství světa klubů v USA. Rezervní 
tým chomutovských Bobrů bude 
pod vedením trenéra Martina 
Chmelíka opět hrát 2. ligu.        (sk)

Bobři nastupují

Popovídat si se sportovci, kteří 
naši republiku s úspěchem repre-
zentovali na olympiádě, si mohli 
chomutovští školáci. Na jejich 
zvídavé a mnohdy překvapivě fun-
dované otázky odpovídalo dvanáct 
členů Českého klubu olympioniků 
v čele s 83letou legendární oště-
pařkou Danou Zátopkovou, která 
všechny přítomné překvapovala 
energií a vitalitou.

Zážitky z dob aktivní kariéry 
i názory na současné dění ve sportu 
nejprve redaktorům školních časo-
pisů a později i ostatním školákům 
prozradili také Imrich Bugár, bratři 
Oldřich a Pavel Svojanovští, Jan Kůr-
ka, Karel Engel, Antonín Procházka, 
Jiří Adam, Petr Kment, Jiří Čtvrtečka, 
Ivan Satrapa i chomutovská zápas-
nická legenda Bohumil Kubát. Vztah 
k Chomutovsku má i další předsta-
vitel zápasu, účastník olympiády 
v roce 1972 Karel Engel (na snímku 
s Danou Zátopkovou při rozhovoru 
s redaktory školního časopisu). Do 
Chomutova jezdil zápasit a jako 
zaměstnanec stavebního podniku 
i pracovat. V Kalku dodnes bydlí 

jeho bratranec Oldřich Engel, dlou-
holetý český rekordman v hodu 
kladivem. Engelovi patřili i mezi 
aktivní členy a funkcionáře předvá-
lečného Sokola Chomutov. 

Beseda olympioniků se školáky se 
díky iniciativě ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského a podpoře Severočeských 
dolů konala v Chomutově už počtvrté 
od jara 1999.                   (text a foto: sk)

Školáci si popovídali se sportovními hvězdami

Kuželkáři VTŽ Chomutov si zhlu-
boka oddychli. Závěr soutěže zvládli 
bravurně, obsadili 8. místo a zajistili 
si tak divizní příslušnost i pro příští 
sezonu.

Do té právě skončené vstupovali 
coby divizní nováček s obavami. „Po-
zici jsme měli ztíženou odchodem 
čtyř hráčů a také letní rekonstrukcí 
drah, takže jsme ty nové neměli 
ńahrané ,́“ zdůraznil předseda oddílu 

a lídr A mužstva Arnošt Filo. Potíže se 
promítly do ustrašeného úvodu a po 
šesti kolech byl tým VTŽ bez bodu 
poslední, přestože se soupeři hrál vy-
rovnané partie. Ovšem ve druhé pod-
zimní polovině nastal zlom a z deseti 
možných bodů Chomutov získal devět 
a podzim tak zakončil na 7. místě. 

I pro jarní odvety platil jediný cíl: 
udržet se. Jistotu dávala až 9. příč-
ka. Chomutovští se stále pohybovali 
okolo ní, a tak s napětím sledovali 
vývoj ve 3. lize. „Před posledními 
dvěma koly jsme to měli ve svých ru-
kách, ale museli jsme naplno bodovat 
v Doksech a doma s Kovostrojem Dě-
čín. To se nakonec povedlo. V Doksech 
jsme domácím, stejně jako v naší ku-
želně, dokonce uštědřili ´kanárá , což 
v tak důležitých zápasech nebývá 
zvykem. Vůbec konec nás zastihl ve 
velmi dobré formě, v průměru jsme 
shazovali víc než 420 kuželek,“ popsal 
šťastné klíčové chvíle Arnošt Filo, kte-
rý se spoluhráčem Zdeňkem Novákem 
figuruje mezi dvanáctkou nejlepších 
jednotlivců soutěže.

Také s počínáním ostatních druž-
stev panuje v klubu vesměs spoko-
jenost. Okleštěný B tým, jehož hráči 
doplňovali áčko, skončil v meziokres-
ním přeboru sice až pátý, ale v příští 
sezoně bude chtít útočit na postup do 
krajského přeboru. Dorost potvrdil so-
lidní výkonnost 4. místem v krajském 
přeboru, když po podzimu byl dokon-
ce druhý. Ze žáků, kteří  absolvovali 
okruh turnajů Pohár mladých nadějí, 
dosáhla největšího úspěchu postupem 
do finálového turnaje v Olomouci 
Daniela Křížová, momentálně pátá 
hráčka své kategorie v ČR. Někteří ku-

želkáři VTŽ Chomutov si svými výko-
ny v individuálních soutěžích zajistili 
postup na blížící se krajská mistrov-
ství. Mezi seniory to jsou Fialová 
a Dembický, mezi ženami Řimnáčová, 
z dorostenců Němeček a ze žáků Kří-
žová, S. Šmíd ml. a Doleček.             (sk)

Kuželkáři zakončili sezonu ve velkém stylu

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
 14. 5.14. 5. Allkampf - Jitsu: Allkampf - Jitsu: Mistrovství České republiky                   8.00 - 20.00
 17. 5.17. 5. aerobic: aerobic: Václav Krejčík - Power jóga                                   18.00 - 19.30
 21. 5. 21. 5.  judo:judo: Memoriál Helmuta Tauda                                                8.00 - 17.00
AREÁL ZŠ AKADEMIKA HEYROVSKÉHOAREÁL ZŠ AKADEMIKA HEYROVSKÉHO
 21. 5. 21. 5.  softbal - 1. liga mužů:softbal - 1. liga mužů:  SC 80 Chomutov A - SVŠ Plzeň             12.00
   SC 80 Chomutov A - Přir. vědy Praha 16.00
 22. 5. 22. 5.  softbal - 1. liga mužů:softbal - 1. liga mužů:  SC 80 Chomutov A - Havlíčkův Brod   12.00
   SC 80 Chomutov A - Iuridica Praha     16.00
 28. 5. 28. 5.  softbal - 1. liga mužů:softbal - 1. liga mužů:  SC 80 Chomutov A - Krč Altron            12.00
   SC 80 Chomutov A - Radotín                 16.00
 29. 5. 29. 5.  softbal - 1. liga mužů:softbal - 1. liga mužů:  SC 80 Chomutov A - Chemie Praha     12.00
   SC 80 Chomutov A - Spectrum Praha 16.00
LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
 14. 5. 14. 5.  fotbal ČFL: fotbal ČFL: FC Chomutov - SK Slovan Varnsdorf                            10.15
 18. 5. 18. 5.  fotbal ČFL: fotbal ČFL: FC Chomutov - SK Slavia Praha B                                 17.00
 28. 5. 28. 5.  fotbal ČFL: fotbal ČFL: FC Chomutov - FC Zenit Čáslav                                     10.15

Na pět dní se Chomutov stal 
Mekkou národních házenkářů, 
kteří zde oslavili sto let existen-
ce svého sportu. Velkolepá akce, 
v jejímž rámci se setkaly a utka-
ly všechny generace hráčů, měla 
dva vrcholy. Tím prvním byl ga-
lavečer s vyhlášením nejlepších 
házenkářů a házenkářek loňského 
roku. Pořádající SK Chomutov NH 
byl v této svazové anketě tradičně 
úspěšný, za vítěznou Bilohuščíno-
vou ze Žatce totiž druhé a třetí 
místo obsadily Jaroslava Čihařová 
a Helena Benešová. Program oslav 
završily mezizemské zápasy Čechy 
– Morava. Chomutovské příznivce 
národní házená víc zajímala kate-
gorie žen, v níž dres Čech oblékly 
domácí hráčky L. Kirschnerová, H. 
Benešová, J. Čihařová a R. Češková. 
Té se na snímku snaží zabránit 
ve střelbě obránkyně Malchárková 
a Kubisová. Čechy byly úspěšněj-
ší, ženy zvítězily 17:8 (8:6), muži 
18:14 (10:10).            (text a foto: sk)




