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Divadelní a hudební festival 
náměstí 1. máje, kostel sv. Ignáce, kostel sv. Kateřiny, 

atrium SKKS, Letní kino, městský park
• 10. června /pátek/ 
   14.00   CAMO • tvorba grafitti na téma tváře filmového nebe • plot Letního kina
   16.00   CIRCUS SACRA – DRACEANA • Divadlo Hafan Praha • náměstí 1. máje 
   16.30  NATURAL • Chomutov • zahradní restaurace u divadla • 20,– 
    17.00  PRŮZKUMNÍCI • ZUŠ Červený Kostelec • atrium SKKS • 10,– 
   18.00  KRÁSNÁ DESPERANDA • Divadlo Proč? Praha • před městskou věží 
   18.30  SELFBRUSH • Praha • Letní kino 
   19.00  OBA ŠELMY • Divadlo Času Praha • atrium SKKS • 10,– 
    19.10  LU • Letní kino 
   20.00  NA JEJÍM GAUČI • Alfréd ve dvoře Praha • kostel sv. Ignáce • 10,–
   20.45  SUNSHINE • Letní kino  
     21.15  UZEL NA MOČOVODU • klub Pohoda Chomutov • sklepení kostela sv. Kateřiny • 10,– 
   22.00  CIRCUS SACRA – DRACEANA • Divadlo Hafan Praha • náměstí 1. máje 
   23.00  DALEKO K DOTÝKÁNÍ • Divadlo Continuo Praha • náměstí 1. máje 
   24.00  FIRESHOW • Praha • náměstí 1. máje
                 vstupné na koncerty v Letním kině 60,–

• 11. června /sobota/ 
     9.30  ZDARR • otevřená akustická fúze Most • náměstí 1. máje 
   10.00  O KOBLÍŽKOVI • Sváťovo dividlo Litoměřice • náměstí 1. máje 
   10.30  ZDARR – otevřená akustická fúze Most • náměstí 1. máje 
    11.00  O MATYLDĚ – Hrobské teatrium • Divadlo V Pytli • náměstí 1. máje
   12.00  JEDINEC 01 – 05 • Duncan centre • atrium SKKS • 10,– 
   12.30  O PRINCEZNĚ ROZÁRCE A ČERTOVI • Sváťovo dividlo • náměstí 1. máje
   13.30  KAMIL JASMÍN • celosvětový dechový crossover Praha • náměstí 1. máje
   15.00  SKEČOČEM • pantomimické pásmo • Divadlo V Pytli • kostel sv. Ignáce • 10,– 
   16.30  SPOLEČNÝ OBRAZ • Milan Pecák • atrium SKKS • 10,– 
    17.00  DEGA VU aneb DEGAS VÍ • MAMA – YA & PAPA – YA Praha • atrium SKKS • 10,– 
    19.00  O PINCEZNĚ • Hrobské teatrium Divadlo V Pytli • sklepení kostela sv. Kateřiny • 10,– 
   20.00  KHOIBA • kulisárna 50,– 
   20.30  ČERVENÁ KARKULKA • LACHTANÍ DIVADLO Praha • atrium SKKS 
    21.30  SOLNÝ SLOUPY • Černí šviháci Kost. n./Orlicí • sklepení kostela sv. Kateřiny • 10,– 
   23.00  PHANTOMYSTERIA 2005 • Teatr Novogo Fronta • před městskou věží 
   24.00  A CO VŠICHNI TI MUŽI?! • Rozkoš bez rizika • sklepení kostela sv. Kateřiny • 10,– 

OTEVŘENO

„Pokud jen jeden kuřák kouřit 
přestane nebo vůbec nezačne, 
pak má tato kampaň smysl,“ řekl 
Jaroslav Stejný na úvod putovní 
výstavy, kterou zorganizoval, aby 
školní mládež přiměl zamyslet se 
nad škodlivými důsledky rozšíře-
ného zlozvyku.

Působivou scénu, při které se 
ve vzduchotěsné vitríně skupina 
figurín utápí v cigaretovém dýmu 
a po zemi rozházených nedopal-
cích a krabičkách od cigaret, jako 
první zhlédli žáci Základní školy 
na Písečné (na snímku). Její ředitel 
Karel Poláček, sám zarytý nekuřák, 
při té příležitosti uvedl: „Je to 
palčivý problém, dokonce daleko 
závažnější než drogy.“ Připomněl 
přitom pár varujících statistických 
údajů: na následky kouření v ČR 
ročně zemře 21 000 lidí, každý 
kuřák za život v průměru prokouří 
730 000 Kč a jen obyvatelé Chomu-
tova každý týden vyprodukují tři a 
půl milionu nedopalků! Jaký bude 
mít instalace vliv na děti, jen od-
haduje: „Jestli dostatečný, to nevím, 

ale vliv bude mít určitě. Pokud se 
tomu žáci smějí, pak jde o smích 
předstíraný. I na mé kolegy kuřáky 
to zapůsobilo.“ 

Výstava je putovní, postupně 
se s ní budou moci seznámit žáci 
všech chomutovských základních 
škol.                             (text a foto: sk)

Chomutovští školáci poznávají pravdu o kouření

Tři sta opuštěných dětí z ústavů 
z Česka, Slovenska, Německa, Maďar-
ska, Itálie a Chorvatska přijede před-
vést své umění a oslavit Mezinárodní 
den dětí do Chomutova. Na unikátní 
pětidenní setkání s názvem Můj kon-
cert je pozval místní dětský domov.

Akce bude především přehlídkou 
zájmové umělecké činnosti dětských 
domovů. „Ale má i řadu širších cílů. 
Ukázat dětem, že handicap jako ony 
- umístění v dětském domově - mají 
i děti jinde, dále pomoci jim pře-
konat psychické a jazykové bariéry, 
umožnit jim navázat nová přátelství 
a kontakty. Také chceme dokázat, 
že děti v domově jen nehlídáme, ale 
že s nimi i pracujeme. V neposlední 
řadě se touto akcí hlásíme k oslavám 
dne dětí a k výročí čtyř set let od 
vykoupení Chomutova z poddanství,“ 
vyjmenoval ředitel Dětského domova 
v Chomutově Jan Neumann.

Účastníci se v dějišti sejdou ve 
středu 1. června. Druhý den pojedou 

na výlet do Prahy, třetí mají vyhra-
zen prohlídce Chomutova, při které 
navštíví zoopark, Kamencové jezero 
a historické centrum s městskou věží. 
Odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin 
pak veřejnosti v atriu SKKS představí 
část připravených vystoupení. Kul-
turním vrcholem akce bude sobotní 
program v divadle a jeho okolí. Od 
rána do večera se zde bude zpívat, 
tancovat, hrát na hudební nástroje, 
recitovat. „Celkem je to asi padesát 
vystoupení,“ uvedl Jan Neumann. 
„Z našeho domova se představí děti 
ve věku čtyř až šesti let s číslem 
Malí indiáni. Vypadá to, že mezi 
účinkujícími budou úplně nejmladší.“ 
Přestože je přehlídka nesoutěžní, 
porota vybere nejzdařilejší vystou-

pení, která jejich aktéři představí na 
následném galavečeru od 19 hodin. 
„Přímo tam vystoupí i děti z Býchor, 
které irským tancem nadchly divá-
ky loňského Nejmilejšího koncertu 
u nás v Chomutově. Ve mně ten silný 
zážitek přetrvává dodnes. A to jejich 
ředitel tvrdí, že to byl odvar oproti 
letošnímu vystoupení na motivy 
muzikálu West Side Story,“ dodal Jan 
Neumann. Veřejnost má vstup do di-
vadla zdarma, stejně tak na páteční 
ukázku v atriu SKKS.

Můj koncert zaštiťují předseda vlá-
dy ČR Jiří Paroubek a starostka města 
Chomutova Ivana Řápková. Akci spo-
lufinancuje Evropská unie, částkou 
přes sto tisíc korun přispělo i město 
Chomutov.                                                (sk)

Děti bez rodičů se setkají v Chomutově 

Chomutovské divadlo v tom-
to roce slaví 100 let existence. 
Pracovníci Správy kulturních 
zařízení a chomutovská kulturní 
veřejnost si toto výročí připo-
mněli před představením Richard 
III. s Janem Potměšilem v hlavní 
roli. „Je to výpravné, noblesní 
představení, těžko bychom našli 
lepší příležitost,“ vysvětlila jed-
natelka SKZ Věra Flašková. Každý 
z návštěvníků dostal při vstupu 
do divadla pamětní list, dámy 
pak při odchodu kytičku. Před 
samotným představením přednesl 
Jindřich Lenc proslov, ve kterém 
zmínil historické mezníky diva-
dla i jeho přínos pro kulturní 
život města.                               (sk)

Otevřen divadlu, hudbě a dalším 
druhům umění, umělcům mladým, 
starším, neznámým i světově pro-
slulým bude v pátek 10. a sobotu 
11. června Chomutov. Podruhé se zde 
totiž uskuteční multižánrový festival 
Otevřeno, který si při loňské premi-
éře přes poměrnou nepřízeň počasí 
získal spoustu příznivců. 

„Rezervujte si čas, bude to stát 
za to!“ vzkazuje Věra Flašková, jed-
natelka pořádající Správy kulturních 
zařízení Chomutov. Z programu, 
jehož kompletní podobu uvádíme 
na jiném místě stránky, si některá 
vystoupení zaslouží speciální pozor-
nost. Hvězdou hudební sekce bude 
nepochybně skupina Sunshine, která 
oslovuje především mladé a sbírá 
úspěchy i v USA. Natural je zase ur-
čen hlavně dříve narozeným, kteří si 
tuto skupinu původem z Chomutova 
pamatují z dob její největší slávy. 
V divadelní části se se svou show 
opět představí divadelní skupina 
Continuo a také Teatr Novogo Fronta, 
jenž loni o část obecenstva přišel 
kvůli průtrži mračen. „Obojí je nato-
lik výpravná a vizuálně efektní po-
dívaná, že mě mrzelo, že to neviděly 

děti, na které by to silně zapůsobilo. 
Myslím si, že na většinu vystoupení, 
i třeba přes pozdní začátky, je rodiče 
mohou vzít s sebou. Snad s výjimkou 
závěru sobotního programu ve skle-
pení kostela svaté Kateřiny,“ zve Věra 
Flašková na festival i odrostlejší mla-
dou generaci. „Můj osobní tip? Kromě 
již zmíněných souborů to jsou dětič-
ky ze ZUŠky v Červeném Kostelci a je-
jich představení Průzkumníci. Natolik 
nás nadchlo, že jsme je pozvali do 
Chomutova.“ Kvalitní zábavu a ne-
všední zážitky podle jednatelky SKZ 
přinesou i další vystoupení, třeba 
páteční půlnoční ohňová show.

Otevřeno bude probíhat na několi-
ka místech a scénách ve městě, oproti 

loňsku však s výjimkou Letního kina 
a Kulisárny jen v historickém centru. 
Časový harmonogram divadelních 
představení je koncipován tak, aby 
případný zájemce o všechna stačil 
mezi jednotlivými dějišti přecházet. 
„Není jednoduché finančně a orga-
nizačně zrealizovat takovouhle akci. 
I proto bychom byli rádi, kdyby lidé 
přišli,“ přeje si Věra Flašková. Pro-
gramová vedoucí SKZ Marie Hipská 
dodává: „Vstupné bude jen symbo-
lické. Nasadili jsme ho hlavně proto, 
abychom získali alespoň přibližnou 
představu o návštěvnosti. U před-
stavení na volném prostranství nám 
stejně nezbyde nic jiného, než počet 
diváků odhadnout.“                              (sk)

Podruhé se v Chomutově bude hrát divadlo i muzika napříč žánry

Festival Otevřeno: bude to stát za to!DIVADLODIVADLO
• 6. 6. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ6. 6. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ. Komedie v rámci abonentního předplatného. Hraje Diva-

delní společnost Josefa Dvořáka. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 7. 6. POHÁDKA SKLENĚNÉHO KRÁLOVSTVÍ. 7. 6. POHÁDKA SKLENĚNÉHO KRÁLOVSTVÍ. Pohádkový muzikál ve stylu klasic-

kých pohádek. Hraje divadlo Pohádka Praha. Městské divadlo od 9.30 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 1. 6. PONTICELLO ZUŠ A TEQUILA BAND CHOMUTOV1. 6. PONTICELLO ZUŠ A TEQUILA BAND CHOMUTOV. Kostel sv. Ignáce od 17.00 hodin.
• 9. 6. HUDEBNÍ FESTIVAL L. VAN BEETHOVENA9. 6. HUDEBNÍ FESTIVAL L. VAN BEETHOVENA. Hraje Praga Camerata. Kostel sv. Ignáce 

od 19.00 hodin.
• 14. 6. HUDEBNÍ FESTIVAL L. VAN BEETHOVENA14. 6. HUDEBNÍ FESTIVAL L. VAN BEETHOVENA. Hraje Filharmonický komorní orches-

tr Praha. Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• 2. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 20042. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2004. Vernisáž se uskuteční 13. 6. v 17.00 

hodin. Výstava v galerii Lurago potrvá do 1. 7.
• MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV MĚSTUMATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV MĚSTU. Výstava ve výstavní síni SKKS potrvá do 26. 6.
• LUKÁŠ JABŮREK - SKLO. LUKÁŠ JABŮREK - SKLO. Vernisáž se uskuteční ve sklepě galerie Špejchar 2. 6. od 

17.00 hodin. Výstava potrvá do 23. 7.
• VLÁDA VĚCÍ TVÝCHVLÁDA VĚCÍ TVÝCH. Výstava k příležitosti 400. výročí vykoupení se Chomutova z 

poddanství. Výstavu je možno vidět v kostele sv. Kateřiny do 29. 10.
• MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005. Galerie Na scho-

dech, výstava potrvá do 28. 6.
• MEZI ZAMBEZI A LIMPOPO. MEZI ZAMBEZI A LIMPOPO. Výstava Podkrušnohorského zooparku Chomutov v galerii 

Lurago potrvá do 7. 6. 
• IGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI II. IGNÁC VE VÝTVARNÉ REFLEXI II. Výstava v oratoři kostela sv. Ignáce potrvá do 31. 7.
• T. KUŠČYNSKYJ, M. DOBIÁŠ - FOTOGRAFIE. T. KUŠČYNSKYJ, M. DOBIÁŠ - FOTOGRAFIE. Výstava v galerii Špejchar potrvá do 18. 6.

KINAKINA
Kino Praha v červnu nehraje.Kino Praha v červnu nehraje.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                1. 6.1. 6.     ZOSTANE TO MEDZI NAMI ZOSTANE TO MEDZI NAMI - milostné drama ČR, Slovensko.
    2.2.         -     3. 6.3. 6.     BUĎ V KLIDUBUĎ V KLIDU - thriller/komedie USA.
      4.4.         -     6. 6. 6. 6.  SLUNEČNÍ STÁT SLUNEČNÍ STÁT - tragikomedie ČR.
        7.7.         -     8. 6.8. 6.     JARMARK MARNOSTI JARMARK MARNOSTI - drama USA, Velká Británie.
                       9. 6.9. 6.     ART KINO: KAPKY DEŠTĚ NA ROZPÁLENÝCH KAMENECH ART KINO: KAPKY DEŠTĚ NA ROZPÁLENÝCH KAMENECH - psychologic-

ké drama/tragikomedie Francie. Od 19.30 hodin.
 10.10.         - 11. 6. 11. 6.  ROMÁN PRO ŽENY ROMÁN PRO ŽENY - komedie ČR.
 12.12.         - 13. 6. 13. 6.  KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ - historický film USA.
                            14. 6.14. 6.     BLADE: TRINITY BLADE: TRINITY - thriller/horor USA.

Letní kino (začátky představení od 22 hodin, není-li uvedeno jinak)Letní kino (začátky představení od 22 hodin, není-li uvedeno jinak)
                       1. 6.1. 6.     LOVCI POKLADŮ LOVCI POKLADŮ - dobrodružný film USA.
        2.2.         -     3. 6. 3. 6.  SLUNEČNÍ STÁT SLUNEČNÍ STÁT - tragikomedie ČR.
                4. 6.4. 6.     BUĎ V KLIDU BUĎ V KLIDU - thriller/komedie USA.
        5.5.         -     6. 6. 6. 6.  SKŘÍTEK SKŘÍTEK - komedie/groteska ČR.
                      7. 6.7. 6.     HELLBOY HELLBOY - akční sci-fi film USA.
                                8. 6.8. 6.     JEHO FOTR JE LOTR!JEHO FOTR JE LOTR! - bláznivá komedie USA.
                9. 6.9. 6.     DANNYHO PARŤÁCI 2 DANNYHO PARŤÁCI 2 - krimi/thriller USA.
              10. 6.   Kino nehraje.
                            11. 6.11. 6.     MILENCI A VRAZIMILENCI A VRAZI - drama ČR.
                12. 6.12. 6.     ROMÁN PRO ŽENY ROMÁN PRO ŽENY - komedie ČR.
              13. 6.13. 6.     BLADE: TRINITY BLADE: TRINITY - thriller/horor USA.
                14. 6.14. 6.     VESNICE VESNICE - thriller USA.

Sluncem zalitá byla šestá Bambiriáda na Kamencovém jezeře. V pohodové 
atmosféře zde vystoupilo zhruba tisíc členů občanských sdružení a stře-
disek volného času, převážně dětí. Návštěvníci zhlédli hudební, pěvecká 
a taneční čísla, indiánské tance, skautský tábor, ukázky činnosti policie 
a klubu vojenské historie Nord-Sever a další vystoupení. Řadu aktivit si 
pak mohli sami vyzkoušet. Ve stálém obležení byl šprtec, na snímku ho 
hrají Jirka Jansa (vlevo) a Luděk Brož.                                                     (foto: sk)
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Kam v červnu 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

Senioři z širokého okolí se sjeli 
do Městské sportovní haly v Cho-
mutově, kde pro ně Městský ústav 
sociálních služeb a Správa sportov-
ních zařízení už počtvrté připravi-
ly olympiádu.

Každé z osmi družstev tvořili 
čtyři závodníci, včetně jednoho 
vozíčkáře, a nehrající kapitán, což 
většinou byly sociální pracovnice 
nebo ergoterapeutky. Pořadatelé pro 
soutěžící připravili pět disciplín, 
a tak důchodci postupně házeli na 
branku, kouleli gymbal při štafeto-
vém běhu, kopali na branku, házeli 
basketbalovým míčem na koš a flor-
balovým náčiním stříleli na branku. 
Prvenství si stejně jako minule 
vybojoval Klub důchodců Chomutov 
před družstvem Správy sportovních 
zařízení, v jejichž dresech na roz-
díl od soupeřů startovala řada ani 
ne sedmdesátiletých „mladíků“. Po 
pěti disciplínách měly stejný po-
čet bodů Domov důchodců Mašťov 
a Domov důchodců Chomutov, a tak 
o třetí příčce pro prvně jmenovaný 
tým musela rozhodnout doplňková 
disciplína - házení kroužků na cíl. 
Vítězové dostali medaile a poháry, 
všichni účastníci bez výjimky pak 
drobné věcné ceny a upomínkové 
předměty. „Senioři berou olympiá-
du zcela vážně, zapojují se do ní 

s energií a touhou vyhrát. Jsou hrdí, 
že mohou reprezentovat svůj ústav, 
a spokojení, když se jim dostane 
nějakého ocenění,“ prozradila vedou-
cí Domova důchodců v Chomutově 
Soňa Suchomelová, která měla olym-
piádu na starosti. 

Na odpolední a podvečerní setká-
ní měl každý ústav možnost vypra-
vit autobus, a tak se v hale sešlo 
zhruba dvě stě dvacet lidí. Akce tak 
měla pravou sportovní atmosféru, 
s fanděním a transparenty. Program 
doplnila kulturní vystoupení.     (sk)

Dříve narození sportovci bojovali pod olympijskými kruhy

Nejstarším a přitom tradičním účastníkem olympiády byla Marie Vykouko-
vá, která 23. května oslavila 94 let.                                                         (foto: sk)  

Radost stolních tenistů VTŽ 
Chomutov ze třetí ligy trvala jen 
jednu sezonu. Pět vítězství z dva-
advaceti zápasů stačilo nováčkovi 
na desáté místo, první sestupové.

„Prostě jsme na soupeře ne-
měli, hlavně venku, kde jsme 
vyhráli jen na stolech posledního 
Kladna. Odpovídající výkonnost 
pro soutěž měl pouze Václav 
Soutner,“ konstatoval předseda 
oddílu Václav Hrbek. Chomutov-
ský tým se na chvostu tabulky 
pohyboval od samého začátku, 
jeden čas byl i poslední. Přesto mu 
i z desátého místa svitla nečekaná 
naděje na záchranu. Česká asoci-
ace stolního tenisu totiž rozhodla 
o reorganizaci soutěží, díky které 
měly celky z desátých příček ve 
dvou skupinách sehrát dvojutkání 
o udržení. V Prachaticích ovšem 
Chomutov prohrál vysoko 3:10, 
doma pak 8:10.

Pád do divize nebyl jedinou po-
hromou, také kádr A mužstva je na 
rozpadnutí. „Ještě vedeme s hráči 
jednání. Je otázkou, jestli vůbec 
dáme dohromady manšaft schopný 
hrát v divizi důstojnou roli,“ po-
steskl si Václav Hrbek.                  (sk)

Stolní tenisté VTŽ 
spadli do divize 

ASK VALZAP Chomutov zatím neo-
chvějně vládne letošní 1. lize druž-
stev v zápase řeckořímském. Po 3. 
kole má na kontě plný počet bodů, 
když pokaždé porazil i svého nej-
většího soupeře, teplický Glaverbel. 
Souboj těchto dvou rivalů bude 
magnetem také posledního, 4. kola 
základní části ligy, které se uskuteč-
ní v sobotu 4. června od 11 hodin na 
malém sále Městské sportovní haly 
v Chomutově. „Pokud se nestane nic 
mimořádného, měli bychom potvrdit 
formu a dotáhnout naše snažení do 
vítězného konce,“ uvedl manažer 
ASK VALZAP Radek Hemelík. Domácí 
by měli nastoupit v nejsilnější sesta-
vě, tedy i s mistrem světa Anatolijem 
Moskvitinem (do 85 kg), na kterém 
soupeři letos ještě nezískali ani bod. 
Na snímku Moskvitin (vlevo) bojuje 
s teplickým Václavem Scheinerem. 
V lize zápasí i druhý celek z Chomu-
tova, SK Cíl. Ten bude v posledním 
turnaji usilovat o udržení třetí příčky 
před Plzní.                 (text: sk, foto: rík)  

• Velké ceny města Chomutova, Velké ceny města Chomutova, 
která je vypsána pro třináctileté která je vypsána pro třináctileté 
a starší plavce, a Memoriálu Jaro-a starší plavce, a Memoriálu Jaro-
slava Jezbery, slava Jezbery, jenž je určen dva-
náctiletým a mladším dětem, se 
v Chomutově dohromady zúčast-
nilo 315 závodníků z 30 českých 
oddílů. V hlavních závodech na 
200 m PZ, které byly shodné 
u obou akcí, skončil z plavců do-
mácí Slávie Ondřej Záruba šestý, 
Ondřej Trousil také šestý, Jakub 
Veverka sedmý a Alice Lencová 
čtvrtá. V ostatních disciplínách se 
na stupně vítězů probojovali Jakub 
Havlík (1. a 3.), Jiří Kruliš (dvakrát 
2.) a již zmiňovaní Jakub Vever-
ka (dvakrát 3.), Alice Lencová (1.) 
a Ondřej Trousil (3.).  

• V bowlingovém turnaji o Putov-V bowlingovém turnaji o Putov-
ní pohár ředitele VZP ČR, ní pohár ředitele VZP ČR, Okresní 
pojišťovny Chomutov skončil tým 
MěÚ Chomutov až čtvrtý, soutěž 
jednotlivců ovšem vyhrál pracov-
ník odboru správy majetku města 
Martin Kovacz. Ve dvou hrách sra-
zil 316 kuželek, o 54 víc než druhý 
Milan Pinta z VZP.                         (sk)

Správa sportovních zařízení Chomutov uspořádá na podzim kurz s ná-
zvem Jóga pro zdraví. „Je určen ženám i mužům, kteří mají problémy 
s nadváhou. Cviky jsou vytažené z jógy. Začneme od základů, naučíme 
se správně dýchat a postupně budeme nabalovat i cviky těžší, které by 
ale měl zvládnout každý. Účastníkům se také dostane informací o úpra-
vě jídelníčku, pitném režimu a zdravějším způsobu života,“ představila 
kurz cvičitelka Kateřina Chytrová. Akce proběhne od 16. 9. do 18. 11., 
vždy v pátek od 17 do 18 hodin, další informace lze získat na tel. číslech 
604 849 755 nebo 474 651 079.                                                                        (sk)

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
 4. 6. zápas - 1. liga mužů: 4. kolo ligy družstev v zápase řeckořímském   11.00
 18. 6. zápas - Grand Prix ČR: turnaj kad. a jun. v zápase řeckořímském    8.00

AREÁL ZŠ V UL. AKADEMIKA HEYROVSKÉHOAREÁL ZŠ V UL. AKADEMIKA HEYROVSKÉHO
 18. 6. softbal - 2. liga mužů: SC 80 Chomutov B - Meteor Praha        12.00
 19. 6. softbal - 2. liga mužů: SC 80 Chomutov B - Příbram                  10.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
 18. 6. fotbal - ČFL: FC Chomutov - FC Střížkov Praha                           10.15

MĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚ
  3. - 5. 6. Mistrovství České republiky v ploutvovém plavání
18. - 19. 6. Letní mistrovství České republiky v plavání starších žáků

V PŘÍRODĚV PŘÍRODĚ
 4. 6. Jirkovský crossmarathon, start od 2. ZŠ Jirkov                 7.30 - 9.00

Městská sportovní hala v Cho-
mutově hostila Mistrovství České 
republiky v Allkampf-Jitsu. Pořádající 
AEKA Sportclub Chomutov v průbě-
hu šampionátu opět dokázal, že je 
v tomto bojovém umění, které kombi-
nuje nejúčinnější techniky z tradičních 
asijských stylů, dlouhodobě nejlepší.

Do Chomutova přijelo ze sedmi 
českých klubů celkem 96 bojovníků, 
kteří v průběhu celého dne soutěžili 
postupně podle věku a výkonnostních 
stupňů vyjádřených barevnými pásy. 
Zlatým hřebem šampionátu byla kate-
gorie S1, v níž se představili držitelé 
černých pásů. Konečné výsledky vze-
šly ze součtu umístění v disciplínách 
kata, randori a tamešivari. Divácky 
mimořádně atraktivní podívanou na-
bídla v soutěži týmů disciplína embu, 
což je boj obránce proti dvěma útoč-
níkům. V soutěži týmů, stejně jako 
v nejvyšších kategoriích jednotlivců, 
měl Chomutov zastoupení na medailo-
vých příčkách. „Pět mistrovských titu-
lů a celkově deset umístění do třetího 
místa z nás opět činí nejúspěšnější 
školu mistrovství. Já jsem spokojen,“ 
tvrdil hlavní pořadatel šampionátu 
a prezident Allkampf-Jitsu pro Českou 
republiku Martin Matouš, přestože 
AEKA Sportclub Chomutov, jemuž šé-
fuje, pamatuje i lepší bilanci. „Úroveň 
se zvedla, špička se vyrovnává. Ale 
i tak jsme stále nejlepší, i když je to 
trochu zkresleno tím, že nám všichni 
odrostli do vyšších kategorií. Naši 
úspěšnost dokazuje i fakt, že dvanáct 
z dvaceti držitelů černých pásů v ČR 
je z Chomutova.“

Z výsledkové listiny - kategorie Z výsledkové listiny - kategorie 
A0: A0: 1. Jakub Herman (ŠBU Most), 
...5. Martin Vaněk, 6. Petr Homola, 7. 
Tomáš Zdeněk, 9. Jiří Pánek, 11. Filip 
Kratochvíl, 12. Karel Fuchs, 13. Vero-
nika Pecáková (všichni AEKA Sport-
club Chomutov); kategorie A1: kategorie A1: 1. 
Jindřich Kolář (SKP České Budějovice), 
2. Josef Vrána, ...5. Aleš Dix, 7. Michal 
Trykar, 9. Miroslav Boháč, 12. Frederik 
Válek, 13. Patrik Foltýn (všichni AEKA 
Sportclub Chomutov); kategorie A2: kategorie A2: 
1. Martin Hartman (ŠBU Most), ...3. 
Martin Hermann ml., 4. Jan Macher, 
5. Lukáš Křížek, 6. Jan Soukup, 7. Jan 
Prachař, 8. Klaus Guske, 9. Walter Gus-
ke, 10. Martin Dung, 12. Daniel Šedý 
(všichni AEKA Sportclub Chomutov); 
kategorie A3: kategorie A3: 1. Jitka Worapková, ...3. 
Markéta Válková (obě AEKA Sportclub 
Chomutov); kategorie JM1:kategorie JM1: 1. Erik 
Laurich (ŠBU Most), ...3. Jan Kameník, 
5. Vladimír Dlouhý, 6. Michal Žilka, 
7. Michal Zeman, 9. Martin Cendelín, 
10. Tomáš Podolský, 12. Jan Birkuš 
(všichni AEKA Sportclub Chomutov); 
kategorie JW1:kategorie JW1: 1. Adéla Hilšerová 

(AEKA Sportclub Chomutov); katego-katego-
rie S1: rie S1: 1. Petr Gabriel, 2. Pavel Mráz, 
3. Patrik Poc, 4. Vít Leden, 5. Jaroslav 
Hudák, 6. Jan Pařík (všichni AEKA 
Sportclub Chomutov); kategorie S2:kategorie S2: 1. 
Jan Michanek, ...8. Stanislav Hlaváček, 
16. Tomislav Kořínek (všichni AEKA 
Sportclub Chomutov); kategorie D1: kategorie D1: 
1. Radka Musilová (Kobra Kladno); 
kategorie M1:kategorie M1: 1. AEKA Sportclub 
Chomutov ve složení Gabriel, Hudák, 
Leden, ...4. AEKA Sportclub Chomutov 
ve složení Mráz, Poc, Pařík.

Allkampf-Jitsu má v závodnících 
rozvíjet jejich univerzálnost, koncen-
traci na výkon, spolupráci a rozvoj 
kladné energie. Chomutov je baštou 
tohoto sportu i v rámci Evropy. Klub 
má ve svém středu několik držitelů 

titulů evropských šampionů a na 
organizačním poli se blýskl zejména 
uspořádáním ME v roce 2000.         (sk)

V Chomutově proběhlo Mistrovství České republiky v bojovém umění Allkampf-Jitsu

AEKA Sportclub potvrdil pozici lídra

Velký aplaus si v disciplíně embu 
vysloužilo domácí trio Patrik Poc, 
Jan Pařík a Pavel Mráz (zleva). Na 
dolním snímku českobudějovičtí 
bojovníci.                                (foto: sk)




