
14. 5. 148814. 5. 1488
    Řád německých rytířů se vzdal ve prospěch Beneše z Veitmíle 

všech svých majetkových práv, vztahujících se k chomutovskému 
panství a hradu v Blatně, neboť „toto zboží před časy slavné pamě-
ti králi Václavovi, králi českému zavázáno neb prodáno od našeho 
zákona jest, a týž Beneš se s námi o summu znamenitů zlatých 
smluvil a ty nám v celosti poctivě, úplně a docela zaplatil.“

8. - 23. 5. 16398. - 23. 5. 1639
    Švédové, operující z česko-saského pomezí, několikrát přepadli 

a vyplenili Chomutov. K nejtěžšímu drancování došlo 10. 5., 12. 5. 
a 14. 5. Útočníci při nich sebrali obyvatelům města „to, co jim 
po předešlém plundrování zbylo, ...mnoho jich krutě zbili, zranili 
a zvlášť hanebně zacházeli s ženami.“

16. 5. 165916. 5. 1659
    Královská komora v Praze potvrdila zákaz městské rady, podle které-

ho nesměli Židé bydlet a provozovat řemeslo nebo obchod v Chomu-
tově ani ostatních vesnicích panství. Židé proto až do listopadu 1848 
v Chomutově nebyli. Jejich komunity ale sídlily v okolí města.

8. 5. 18878. 5. 1887
    Počátek výstavby turistické výletní cesty v Bezručově údolí.
19. 5. 193519. 5. 1935
    Volby do poslanecké sněmovny a senátu skončily v Chomutově 

jednoznačným vítězstvím Sudetoněmecké strany (SdP) Konrada 
Henleina, která zde získala přes 60 % hlasů. Druzí skončili němečtí 
sociální demokraté (15 %) a třetí KSČ (necelých 6 %).

Květen 1943Květen 1943
    První nálet spojenců na Chomutov. Do prostoru Horní Vsi a Poldiny 

hutě dopadlo bez větších škod asi 170 leteckých pum. Další nálet 
následoval v září.

8. 5. 19458. 5. 1945
    V podvečer projely městem první jednotky Rudé armády. Měly jimi 

být 10. gardový střelecký pluk Bohdana Chmelnického pod vedením 
pplk. I. S. Govorova a 4. gardový střelecký Oderský pluk pod vede-
ním pplk. I. V. Bojka. V noci se na Kamencovém jezeře sešlo patnáct 
Čechů (celkem jich ve městě v době okupace zůstalo asi 50 až 80), 
aby projednali založení národního výboru.

9. 5. 19459. 5. 1945
    Město obsadila Rudá armáda. Vojenským velitelem Chomutova se 

stal major Nosov. Čeští obyvatelé Chomutova založili dvanácti-
členný Československý národní výbor, jehož předsedou byl zvolen 
Josef Černý.

19. 5. 195719. 5. 1957
    Voleb do národních výborů se nezúčastnili jen tři z 18 918 voličů. 

Proti navrženým kandidátům Národní fronty hlasovalo pouze 69 
lidí. (Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)
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Báje a pověsti byly nosným téma-
tem historické části Chomutovských 
slavností, které radnice ve spoluprá-
ci s agenturou Modua uspořádala 
už poosmé. Stejně jako loni se do 
středověku ponořila část městského 
parku mezi lázněmi a divadlem. 
Vyrostly zde malá a velká divadelní 
scéna, rytířský tábor i tržiště.

Hlavním bodem víkendového pro-
gramu byly tři divadelní příběhy, 
které měly svůj základ v místních 
bájích. První pojednával o rytíři 
Janovi, jenž se po návratu do Cho-
mutova zamiloval do dívky a aby 
ji získal, musel zabít zlého lesního 
muže. Druhý příběh byl zařazen 
do večerních hodin, aby vynikly 
světelné a pyrotechnické efekty. 
Jak již název Krušnohorská spra-
vedlnost napovídá, loupeživý obr 
Drahokov nakonec podlehl permo-
níky vykovanému trojzubci kováře 
Jaroslava. Ve třetím představení 
čaroděj Krkohor podsunul trpaslí-
kům očarované houby, po kterých 
vyrostli a nemohli tak dál kutat 
v podzemí drahé kovy. I tento pří-
běh nakonec dobře dopadl.

Park však patřil i dalším vy-
stoupením, které diváky vtáhly 
do historie. K vidění byly rytířské 
souboje v podání skupin historické-
ho šermu Fictum, Pernštejni a Bri-
ganti, dobový tanec skupiny Hortus 
Gratiae, své umění předvedli fakíři 
In Flamenus, kejklíři Sacramont, hu-
dební skupiny Arcus a Musica Va-
gantium, divadlo na chůdách Kvelb 
i Turkova divadelní společnost 
Bída. Děti zaujal koutek s hospo-
dářskými zvířaty, především ženy 
pak stánky se zbožím poplatným 
době. Do dění se aktivně zapojili 
i někteří čelní představitelé města. 
Starostka Ivana Řápková slavnos-
ti oficiálně otevřela, v dobových 
kostýmech se zahájení zúčastnili 
místostarostové Jan Řehák a Ja-
roslav Říha. Radní Miloš Zelenka 
a zastupitel Stanislav Aubrecht si 
zase s chutí zahráli v již zmíně-
ných divadelních příbězích.

Spolu s účinkujícími se proti 
proudu času letos vydalo i velké 
množství návštěvníků. Kromě pro-
gramu na tom má zásluhu místo 
konání, řada zejména těch mlad-
ších využila možnosti sednout si 
nebo lehnout na trávník. Shovíva-
vé bylo tentokrát i počasí, které 
sice párkrát pozlobilo, přesto bylo 
mnohem příznivější než loni. „Kaž-
dý, kdo se na akci podílel, přispěl 

Že Antarktida dokáže být i ba-
revná, dokazuje výstava fotografií 
Dagmar Havlové - Ilkovičové, švag-
rové bývalého českého prezidenta. 
Na přelomu dubna a května ji 
všichni zájemci mohli zhlédnout 
ve společenské místnosti 12. ZŠ 
v Chomutově.

Dagmar Havlové pobývala v An-
tarktidě třikrát, a to v letech 1997, 
1999 a 2002. Na polární stanici 
na ostrově Nelson ovšem nejez-
dila jako prominentní host, ale 
pracovat, protože je odbornicí na 
logistiku a dlouhodobé předpovědi 
složitých systémů, například eko-
logických. „Je to země úplně jiná, 
než si kdo vůbec dokáže předsta-
vit. Je naprosto čistá, a to tak, že 
očistí i duši člověka. Na mě proto 
působila jako balzám,“ vyznala se 
D. Havlová ze svých citů k ledové-
mu kontinentu. Profesionálně ne-
fotí, ale takové kráse prý nemohla 
odolat. S vytříbeným vkusem za-
chytila bizarní skály i ledové útesy, 
místní skromnou flóru i zvířata, 
která se nechávala zvěčnit z bez-
prostřední blízkosti.

Na vernisáž spolu s D. Havlovou 
přijeli i Deniska Vincourová, dosud 
nejmladší obyvatelka polární stani-

ce EKO - Nelson, a Jaroslav Pavlí-
ček, zkušený polárník, odborník na 
přežití v extrémních podmínkách 
a budovatel EKO - Nelsonu. „Vý-
stavu fotografií jsme udělali právě 
v návaznosti na předchozí návště-

Poetická tvář nehostinného kontinentu

vu pana Pavlíčka na naší škole, 
jeho beseda nás tehdy všechny 
ohromně zaujala,“ osvětlil volbu 
nezvyklých prostor pro výstavu Jo-
sef Griml, učitel 12. ZŠ a duchovní 
otec akce.                  (text a foto: sk)

Pod dohledem místostarosty 
města Jana Řeháka byla po téměř 
roce opět rozpečetěna kasička 
v Domě dětí a mládeže v Chomu-
tově. Tentokrát vydala 7 075,40 
korun, které jsou určeny Nadaci 
rozvoje občanské pomoci Pomozte 
dětem při České televizi. „Děkujeme 
všem přispěvatelům i za tu nejmen-
ší finanční částku. Kasičku, kterou 
najdete ve vstupní hale DDM, jsme 
znovu zapečetili a veškeré příspěv-
ky přivítáme,“ poznamenal ředitel 
zařízení Milan Märc.                     (sk) 

Za rok v DDM vybrali
přes sedm tisíc korun

Benefiční koncert skupiny Benefiční koncert skupiny 
Beyond na podporu kostela Beyond na podporu kostela 
svatého Václava ve Výsluní svatého Václava ve Výsluní pro-
běhne v této kulturní památce 
v sobotu 10. května ve 14 ho-
din. Hudbu Beyond lze jen těž-
ko stylově zařadit, široce se dá 
označit jako taneční relaxační 
hudba s prvky jazzu, funky 
a dubu. Vstupné je dobrovolné, 
výtěžek bude použit na opravu 
kostela. (sk)

maximem. Stálo při nás i počasí. 
Můžeme slavnosti připravit třeba 
na sto dvacet procent, ale když 
pak není hezky, vyjde to napolo-
vic,“ uvedla Silvie Škubová, která 
má každoročně za Odbor školství 
a kultury Městského úřadu v Cho-
mutově akci na starost. V pozitiv-
ním duchu hodnotil i místostarosta 
Jan Řehák: „Pozorně jsem si všímal 
reakcí návštěvníků a musím říct, 
že jsem nezaznamenal ani jeden 
negativní názor. Naopak jsem na-
byl dojmu, že se jim letošní ročník 
jeví jako nejpovedenější ze všech 
dosavadních.“

Chomutovské slavnosti ovšem 
nepředstavuje jen víkendové dění 
v parku, doprovodné akce se kona-
ly v rozpětí 19. dubna až 3. května 
i na mnoha dalších místech města. 
Pod jejich hlavičkou probíhaly na-
příklad Den Země v Podkrušnohor-
ském zooparku, hornická slavnost 
114. skok přes kůži, Mistrovství 
Čech tanečních formací, sraz his-
torických vozidel, přehlídka mažo-
retkových skupin, Den plný sportu 
pro žáky ZŠ, Olympiáda pro senio-
ry, Majáles a Podkrušnohorské pod-
nikatelské prodejní a výstavní dny.  
                                       (text a foto: sk)

Slavnosti výletem proti proudu času

Pro někoho možná překvapivě 
plná veselí byla nesoutěžní pře-
hlídka dramatické tvořivosti žáků 
pomocných škol s názvem Diva-
dýlko 2003. V KaSSu na Zahradní 
se bavili všichni - diváci v hledišti 
i sami herci, pro které to vinou 
tělesného nebo mentálního handi-
capu byl jeden z mála okamžiků 
„slávy“.

V průběhu dvou a půl hodiny 
byly k vidění muzikály, upravené 

pohádky i pásma tance a zpěvu. 
Nešlo přitom o precizní herecké 
výkony, naopak - hlediště nejvíc 
bouřilo při nechtěných, ale milých 
přebreptech a odchylkách od scé-
náře.

„Tyto děti špatně komunikují, ale 
o to víc milují pohyb a rytmus, 
proto jsou pro ně podobné aktivity 
to pravé,“ uvedla Marie Grimlová, 
ředitelka Pomocné školy a Mateř-
ské školy v Palachově ulici, která 
akci, v severních Čechách ojedi-
nělou, pořádá. Připravit přehlídku 
osmi souborů z Ústeckého a Kar-
lovarského kraje je přitom pořádná 
porce práce. „Už jsem zvažovala, že 
toho necháme. Ale jak se roztáhla 
opona, zjistila jsem, že by to byl 
nesmysl. Nakonec byl letošní roč-
ník ze všech pěti dosavadních nej-
povedenější,“ dodala M. Grimlová. 
Sama je podepsána i pod úpravou 
pohádky Princové jsou na draka, 
kterou děti z školy v Palachově uli-
ci předvedly. Soubor Pomocné ško-
ly při Zvláštní škole 17. listopadu 
v Chomutově zase sklidil úspěch 
za pásmo Hrajeme si celý rok au-
torky Marie Svatošové. Celkem se 
na pódiu vystřídalo více než dvě 
stě účinkujících, kteří poté za sna-
hu a výkony dostali dorty a dárky.  
                                                              (sk)

Postižené děti předvedly
pravou radost z hraní

DIVADLODIVADLO
• 13. a 14. 5. ČÁRY BÁBY COTKYTLE 13. a 14. 5. ČÁRY BÁBY COTKYTLE - pohádka pro MŠ a ZŠ v podání herců E. N. D. 

Jirkov. Městské divadlo, vždy od 10 hodin. 
• 15. a 16. 5. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 15. a 16. 5. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA - pohádka v podání žáků ZUŠ Chomutov. Městské 

divadlo, vždy od 8.30, 10.00 a 17.30 hodin.
• 18. 5. ČERNOKNĚŽNÍK TRPASLÍKEM 18. 5. ČERNOKNĚŽNÍK TRPASLÍKEM - pohádka. Kulturní dům na Zahradní od 14 hodin.
• 19. 5. O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ 19. 5. O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ - pohádka v podání Malého divadélka Praha. 

Velký sál SKKS od 9.00 a 10.15 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 13. 5. KAREL PLÍHAL - PÁTÁ KAPKA FOLKU13. 5. KAREL PLÍHAL - PÁTÁ KAPKA FOLKU. Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
• 13. 5. KONCERT KE DNI MATEK 13. 5. KONCERT KE DNI MATEK - zpívá Pavla Senič. Kostel sv. Ignáce v 17 hodin.
• 21. 5. MÁCHOVO NOKTURNO 21. 5. MÁCHOVO NOKTURNO - se Štěpánem Rakem a Alfrédem Strejčkem. Atrium 

SKKS v 17 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 7. 5. MÁJOVÁ VESELICE 7. 5. MÁJOVÁ VESELICE - s Malou muzikou. Kulturní dům na Zahradní od 17 hodin.
• 17. 5. SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SOUBORU SKEJUŠAN 17. 5. SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SOUBORU SKEJUŠAN a jeho přátel. Kulturní dům na 

Zahradní v 13.30 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• OBRAZY, GRAFIKY, PLASTIKY OBRAZY, GRAFIKY, PLASTIKY - ak. malíř Herbert Kisza. Galerie Lurago do 23. 5.
• ČLOVĚK PROTI NEMOCEMČLOVĚK PROTI NEMOCEM. Oblastní muzeum na staré radnici. 
• JAN KANYZA - obrazy, grafikaAN KANYZA - obrazy, grafika. Vernisáž 16. 5. v 17 hodin, v Galerii Špejchar.
• OBRAZY A OBJEKTY OBRAZY A OBJEKTY - Ladislav Chabr a Lukáš Jabůrek v kostele sv. Ignáce. Výstava 

potrvá do 25. 5.
• POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - FRAKTÁLY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - FRAKTÁLY - Výstava Milana Pecáka v Galerii Na schodech 

v SKKS potrvá do 30. 6.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 8. 5. TŘETÍ ROČNÍK JARNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE8. 5. TŘETÍ ROČNÍK JARNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE. Pro chlapce i děvčata, regis-

trované i neregistrované. DDM 8.30 hodin.
• 17. 5. JARNÍ ARANŽOVÁNÍ17. 5. JARNÍ ARANŽOVÁNÍ. Pokračování cyklu Aranžování pro dospělé a mládež. 

DDM 10.00 a 14.00 hodin.
• 19. 5. PODMALBA NA SKLO19. 5. PODMALBA NA SKLO. Vytváření obrazu na skleněné tabulce, práce s tempe-

rami. DDM 9.00 - 12.30 hodin.
• 21. 5. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY21. 5. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY. Páté setkání na téma: tvůrčí dílna 

- moderní povídka, její struktura a kompozice. DDM 17.30 až 19.30 hodin.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY (V AREÁLU NEMOCNICE V PROSTORÁCH STACIONÁŘE)KAVÁRNIČKA PRO SENIORY (V AREÁLU NEMOCNICE V PROSTORÁCH STACIONÁŘE)
• 13. 5. KULTURNÍ ODPOLEDNE13. 5. KULTURNÍ ODPOLEDNE. Vyprávění Pavly Sykáčkové od 14 hodin.
• 20. 5. PŘEDNÁŠKA O MĚŘENÍ CHEMICKÉ ZÁTĚŽE 20. 5. PŘEDNÁŠKA O MĚŘENÍ CHEMICKÉ ZÁTĚŽE v lidském organismu, včetně prak-

tické ukázky. Od 14 hodin.

Blok divadelních představení uzavřel příběh O Krkohorovi a permonících.

Rytířské souboje zaujaly především kluky všech věkových kategorií.

Výstava nabídla ojedinělý pohled na přírodu ledového kontinentu.
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• Finálovým turnajem byla Finálovým turnajem byla 
zakončena liga neregistrovaných zakončena liga neregistrovaných 
v kuželkách, v kuželkách, kterou pro veřejnost 
pořádá oddíl VTŽ Chomutov. K pře-
kvapení nedošlo, všechny čtyři dvo-
jice si udržely postavení po základní 
části. Z prvenství se radovali Miltner 
- Volenec, za nimi se seřadili No-
votná - Lukšík, Dolečková - Zdvíhal 
a Kosán - Steiner. Do soutěže, která 
probíhala od října do dubna, se za-
pojilo 40 dvojic, v konečném pořadí 
jich je klasifikováno 35.                  (sk)

• Druhý ročník turnaje ve fotba-Druhý ročník turnaje ve fotba-
le Pří-kop-ák le Pří-kop-ák pořádá pro své žáky 
ZŠ na Příkopech. Do hry se v pěti 
věkových kategoriích zapojí 22 
týmů reprezentujících jednotlivé 
třídy. Na novém školním hřišti se 
bude hrát převážně každé pondělí 
a čtvrtek, vítězové budou známi 
12. června.                                        (sk)

Až neuvěřitelně dobře si s vo-
dou rozumějí děti, které navště-
vují dopolední kurzy kojeneckého 
plavání a plavání rodičů s dětmi 
v městských lázních. Z vody nemají 
strach, naprosto přirozeně se v ní 
za asistence instruktorek pohybují, 
dovádějí a občas zvládají věci, nad 
kterými laik stojí v němém úžasu. 
Nejmenší plaváčkové, jimž mnoh-
dy není více než šest týdnů, mají 
k dispozici plastový bazének se 
speciálně upravovanou a vyhříva-
nou vodou, „starší“ děti, tedy ve 
věku jeden až tři roky, pak cvičí 
v obou bazénech, které v otevírací 
době používá i veřejnost. 

Během kurzů se děti formou hry 
sžijí s vodou a prostředím, naučí se 

potřebným pohybovým reflexům, 
správnému držení těla i třeba za-
tajování dechu na signál. S desetile-
tou tradicí kojeneckého plavání prý  
chomutovské lázně drží v rámci 
Ústeckého kraje primát. Zájem je 
přitom čím dál větší, občas jsou do 
kurzů přihlašována i dosud nenaro-
zená miminka.          (text a foto: sk)

Mrňousové z lázní vzkazují: Ve vodě se nám líbí!

Se změnou na trenérském postu, 
ale stále s nejvyššími cíli vstupují 
do začínající sezony softbalisté SC 
Beavers VS Chomutov. Obhájit ligo-
vý titul a útočit na prvenství v Po-
háru mistrů evropských zemí, to je 
úkol pro staronového kouče Martina 
Chmelíka, který se vrátil z angažmá 
v pražském klubu Spectrum.

„Mám jasnou představu do se-
stavy začlenit další naše talento-
vané mladíky. Potřebujeme rozšířit 
kádr, aby víc hráčů bylo schopno 
nastupovat k těžkým zápasům. Při 
utkáních základní části proto ně-
které zkušené hráče, reprezentanty 
nevyjímaje, čeká nucené volno,“ 
uvedl Martin Chmelík. Podle jeho 
dalších slov tak dostane šanci šest 
až sedm talentů.

V úvodním ligovém turnaji se 
do hry zapojili kromě již osvěd-
čeného Václava Svobody další dva 
sedmnáctiletí mladíci, Jakub Vrba 
a Jaroslav Zázvorka. I jejich zá-
sluhou chomutovští Bobři vysoko 
porazili všechny čtyři pražské sou-
peře, tradičního rivala FEL Branko 
11:4, Tempo 11:1, Přírodní vědy 12:1 
a Spectrum 6:0. „Dá se říct, že jsme 
sezonu zahájili nad očekávání dob-
ře. I s mladými v sestavě jsme sou-
peře seřezali,“ liboval si M. Chme-
lík a kromě zmíněného Svobody 
vyzdvihl výkony Přibyla a Lhotáka. 
Na domácím hřišti se softbalisté 
Chomutova poprvé představí o ví-
kendu 17. a 18. května, kdy hostí 
pražské celky FEL Branko, Radotín, 
Iuridica a Spectrum.                     (sk)

Splnění vysokých cílů letos
bude záviset i na mladících

Potřetí za sebou hostil Chomutov 
Mistrovství Čech tanečních formací 
dětí a juniorů a potřetí se akce 
odehrála v rámci Chomutovských 
slavností. Do městské sportovní 
haly se sjelo 120 týmů, které zde 
bojovaly o medaile i postupová 
místa na republikový šampionát. 
Soutěžilo se v šesti disciplínách 
- plesové choreografie, parketové 
taneční kompozice, show formace, 
discoshow formace, discodance 
formace a hiphopové formace.

Poslední tři disciplíny jsou silnou 
zbraní domácího klubu Beethoven 
D.C., jehož všechny čtyři formace 
také podle očekávání vybojovaly 
medaile a tím i postup. Dětské 
choreografie Pinklabamba a Červe-
né baretky obsadily první a druhé 

místo, junioři s choreografií OK 
obhájili prvenství v discoformacích 
a přidali 3. místo v hiphopových 
formacích s choreografií Bet Hop 
D.C. Šéftrenérka a choreografka klu-
bu Eva Vlková si spokojeně oddech-
la: „Je to příšerný tlak udržet se ve 
špičce. Už to není pouze tancování 

pro radost. Ale děti do toho dávají 
všechno, maximální podporu máme 
i ze strany rodičů.“ Úspěšný byl 
i druhý chomutovský klub, Taneční 
škola Stardance. Její dětská  show-
formace si s choreografií Indiánská 
show vybojovala třetí místo a také 
postupuje na MČR.                        (sk) 

Na domácí půdě tanečníci slavili úspěch

Po sedmi týdnech volna nastou-
pili k úvodní fázi letní přípravy 
hokejisté KLH Chomutov. Trenérům 
Kýhosovi a Petrovkovi se hlásila 
necelá třicítka hráčů.

S Chomutovem se pravděpodob-
ně rozloučí obránce Patrik Rimmel, 
kterému skončila smlouva a v nové 
by musel slevit ze svých požadav-
ků. Ostatním oporám běží platný 
kontrakt, přesto klubový manažer 
Vojtěch Čihař nevylučuje, že by 
k odchodu některé z nich mohlo 
dojít: „Rozhodující jsou peníze 
a od jejich množství se bude odví-
jet složení mužstva i cíle pro příští 
sezonu.“ 

Hostování skončilo Kreuzerovi 
s Tomsem, na druhou stranu se 
do přípravy zapojila řada nováčků, 
Liška, Ambrož a Polodna z Litvíno-
va, Kostourek z Českých Budějovic, 
Pscheidt z Hvězdy Praha a litvínov-
ský odchovanec Bakrlík, loni hrající 
v Brně. Zdali někteří z nich v Cho-
mutově zůstanou, zatím není zná-
mo. Částečně bude vedení KLH če-
kat, koho uvolní extraligové kluby, 
zejména Litvínov a Karlovy Vary, 
na něž by se měla spolupráce ori-
entovat, a také doufat, že se chytne 
některý z domácích juniorů.

Úvodní fáze přípravy, která už 
o složení kádru napoví, bude trvat 

do 27. června. Trenér Vladimír 
Kýhos slibuje, že bude „pestro-
barevná“: „Hodně teď trénujeme 
odrazovou sílu a rychlostní vytr-
valost. Kluci běhají, posilují, jezdí 
na kole, doplňkově cvičí aerobik, 
plavou..., hlavně do odpoledních 

tréninků zařazujeme míčové hry. 
Středa je uprostřed týdenního 
cyklu, proto je vyhrazena tenisu 
a regeneraci. Všechno probíhá 
v Chomutově a Málkově, kde máme 
vše potřebné k dispozici.“                
                                    (text a foto: sk)

Úvodní fáze přípravy bude pestrobarevná

Součástí přípravy jsou i vyjížďky na kole, na jednu z nich právě hráči vy-
rážejí od zimního stadionu. Ti, co kolo nemají, musejí absolvovat speciální 
běžecký program.

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
17. 5.  basketbal muži BK ASK Chomutov C turnaj                   10.00 - 17.00
18. 5.  házená dorostenci HK Chomutov - Pardubice                              15.00
 házená muži HK Chomutov - Železný Brod                                   17.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
16. 5.  fotbal 2. liga FK Chomutov - FC MUS Most                                   16.30

AREÁL MOSTECKÁ ULICE AREÁL MOSTECKÁ ULICE 
 Chomutovská letní liga malého fotbalu - 10. 5., 17. 5., 18. 5. 
                                                                                   - vždy od 9.00 do 15.00

AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO 
10. a 11. 5. hokejbal play off 2. chomutovské ligy - čtvrtfinále  8.00 - 18.00
17. a 18. 5. hokejbal play off 1. chomutovské ligy - čtvrtfinále  8.00 - 18.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
Denně nabídka umělého povrchu na in-line 10.00 - 17.00 a 18.00 - 22.00, 

veřejné bruslení in-line 17.00 - 18.00, včetně sobot a nedělí
MĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚ

10. - 11. 5. Velká cena Chomutova - Memoriál Jaroslava Jezbery

Prvním kolem začal další roč-
ník nejvyšší zápasnické soutěže 
- 1. ligy družstev mužů. Jedním 
ze čtyř týmů, které se v rámci 
západní skupiny sjely do Plzně, 
byl i celek ASK VALZAP Chomutov. 
Ten do sezony vstupuje s jediným 
cílem - vybojovat postup do finále 
a v něm získat jednu z medailí. V 
Plzni zápasníci ASK VALZAP vy-

Zápasníci vykročili rázně
kročili správně. Se svým největším 
soupeřem a obhájcem loňského ti-
tulu Glaverbelem Teplice dokázali 
vybojovat remízu a loňského pře-
možitele Sokol Plzeň jasně porazi-
li. To samé se povedlo i s celkem 
SVA Holýšov, který rovněž nekladl 
velký odpor. Druhé kolo proběhne 
17. května na horké půdě v Tepli-
cích.                                              (hem)  

Velikonoční turnaj ve stolním te-
nise proběhl na Soukromém gym-
náziu v Chomutově. Mezi muži 
obhájil prvenství z loňska tajemník 
MěÚ Theodor Sojka, druhý skončil 
profesor gymnázia Karel Žižka 
a třetí nový ředitel Městské policie 
v Chomutově Jan Dřízhal, na sním-
ku při hře. Turnaj se uskutečnil již 
podvanácté.                       (foto: map)

Přátelství s vodou děti navazují prostřednictvím her.
Potápění zvládají „levou zadní“.

Mistrovství České republiky 
v rychlostní kanoistice na dlouhých 
tratích proběhlo v závěru dubna 
v Praze. Závodníci oddílu kano-
istiky SC VS Chomutov na sebe 
upozornili vynikajícími výsledky. 
Dařilo se zejména žákyni Marcele 
Krauzové, která získala mistrovské 
tituly v kategoriích K1 i K2.

Výsledky chomutovských závod-Výsledky chomutovských závod-
níků: níků: Marcela Krauzová - 1. místo 
v kategorii K1 žákyně, 1. místo 
v kategorii K2 žákyně, Dagmar 
Fridrychová (odchovankyně oddí-
lu, nyní studuje v Pardubicích) - 
1. místo v kategorii K2 juniorky, 
Michaela Štrougalová - 9. místo 
v kategorii K2 ženy, 5. místo v ka-
tegorii K2 ženy, Michaela Krejčová 
- 12. místo v kategorii K1 žákyně, 
7. místo v kategorii K2 žákyně, 
Petr Doležal - 14. místo v kategorii 
K1 muži, 12. místo v kategorii K2 
muži.                                                    (jl)

Krauzová s dvěma tituly,
výborní byli i ostatní


