
28. 5. 160728. 5. 1607
    Ve vězení na hradě Lokti zemřel Jiří Popel z Lobkovic, zakladatel 

jezuitské koleje v Chomutově.
22. 5. 165122. 5. 1651
    Celková oprava městské věže. Místo hvězdy a slunce byl na vrcho-

lek nově osazen orel s korunou.
3. 6. 18103. 6. 1810
    V Chomutově a okolí napadlo čtvrt lokte (necelých 20 centimetrů) 

sněhu. Na horách ho prý bylo tolik, že se po něm dalo jezdit na 
saních.

29. 5. 193829. 5. 1938
    Ve volbách do městského zastupitelstva triumfovala Henleinova 

SdP, získala 75,23 % hlasů. Zbytek připadl koalici německé soci-
ální demokracie, tří českých stran a KSČ. Na adresu německých 
sociálních demokratů prohlásil o den dříve chomutovský vedoucí 
Henleinovy SdP a poslanec pražského parlamentu Frantz Nemetz: 
„Našli se Němci, kteří dokázali sloučit se na zbytek hlasů s český-
mi stranami... Pošlete takové lidi do rudého ráje, kam jedině patří. 
V obci však pro ně místo není. Nastává den odplaty.“

Konec května až počátek června 1945Konec května až počátek června 1945
    Proběhla repatriace válečných zajatců a nuceně nasazených osob, 

která začala již 18. 5. Angličtí a francouzští zajatci opustili Cho-
mutov v koloně nákladních aut, zavlečení občané Itálie, Španělska 
a balkánských zemí (celkem 1 325 osob) odjeli zvláštním vlakem, 
stejně jako nuceně nasazení Poláci (1 600 lidí). Rudá armáda si 
zorganizovala odsun sovětských válečných zajatců sama. Také 
proběhlo zatýkání a internování osob německé národnosti. Ty byly 
soustřeďovány hlavně v policejní věznici v bývalém hotelu Weimar 
a v internačním středisku, označovaném v létě 1945 také jako kon-
centrační tábor, zřízeném z bývalé sklárny.

27. 5. 197727. 5. 1977
    Protože se část nově budovaného sídliště Písečná nacházela mimo 

chomutovský katastr, rozhodla rada ONV o změně katastrálních 
hranic. Ta byla provedena převedením 146,88 hektaru z katastrál-
ního území Jirkov, osada Březenec a 98,24 hektaru z katastrálního 
území Otvice do katastrálního území města Chomutova.

23. a 24. 5. 198623. a 24. 5. 1986
    Ve volbách do zastupitelských orgánů hlasovalo pro kandidáty Ná-

rodní fronty 99,12 procent obyvatel okresu Chomutov.
31. 5. 200131. 5. 2001
    Městské zastupitelstvo rozhodlo o zrušení 14. základní školy na 

sídlišti Březenecká ke dni 31. 8. Do uvolněné budovy byla umístěna 
1. zvláštní škola ze Školní ulice.   
 (Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)
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Další mediálně známá osoba Další mediálně známá osoba 
představuje svá díla v gale-představuje svá díla v gale-
rii Špejchar, rii Špejchar, kolekci zhruba 
čtyřiceti obrazů a litografií 
s abstraktními motivy zde od 
16. května do 25. června vy-
stavuje Jan Kanyza. Nemá rád, 
když je označován za malující-
ho herce, jeho výtvarné ambice 
jsou zcela rovnocenné s herec-
kými. Dokazuje to i ta skuteč-
nost, že výstava v Chomutově 
je už jeho 57. samostatnou.  (sk)

Jedním z devatenácti měst re-
publiky, kde proběhne Bambiriá-
da, bude už počtvrté Chomutov. 
V areálu Kamencového jezera se 
23. a 24. května představí zhruba 
40 občanských sdružení a domů 
dětí a mládeže z Ústí nad Labem, 
Teplic, Duchcova, Bíliny, Mostu 
a dalších míst kraje. Loni to zna-
menalo aktivní zapojení zhruba 
osmi set lidí a návštěvnost devíti 
až deseti tisíc diváků.

„Bambiriáda je předvedením 
toho, co s mládeží v průběhu roku 
děláme, je to vlastně přenesení 
naší práce do terénu,“ vysvětlu-
je Milan Märc, ředitel Domu dětí 
a mládeže v Chomutově, který akci 
pořádá spolu s místními organiza-
cemi Pionýra a Junáka. 

Samotnou dvoudenní akci zahájí 
v pátek ve 14 hodin místostarosta 
Jan Řehák. Až do 18. hodiny a pak 
v sobotu mezi 10. až 18. hodinou 
bude probíhat pódiová přehlídka 
zúčastněných organizací, například 
se bude jednat o zpěv, tanec, ae-
robik, bojová umění, vystoupení 
mažoretek a tak dále. Souběžně se 
bude na jiném místě areálu konat 
takzvaný bonusový program, ve 
kterém svou techniku a činnost 
dětem i dospělým přiblíží policis-
té, hasiči a Klub vojenské historie 
Nord-Sever, dále vystoupí hudební 
skupina Musica Canora a skupina 
historického šermu Rekruti. Po 
celé dva dny bude účastníkům 
k dispozici junácký tábor i indi-
ánský tábor pionýrů. Hrát se bude 
na bubny, odlévat ze sádry, připra-
veny jsou hry, soutěže, přehlídka 
plastikových, papírových modelů 
i modelů řízených rádiovými vl-

nami, na jezero vyjedou rafty. 
V každém okamžiku se tak bude 
dít něco zajímavého.

To se ovšem nevztahuje jen na 
Kamencové jezero. V rámci Bambi-
riády totiž už ve čtvrtek proběh-
nou turnaj ve florbalu O pohár 
starostky města ve sportovní hale, 
beseda s olympioniky v čele s Da-
nou Zátopkovou v divadle a poté 
na 12. ZŠ v ulici Akademika Hey-
rovského a Den otevřených dveří 
v chomutovském DDM. V pátek se 
v Ervěnicích uskuteční žákovský 
turnaj ve volejbale a v sobotu se 
bude podruhé konat cyklistický 
závod Bezručovým údolím pro 

žáky 6. až 9. tříd a víceletých 
gymnázií. 

I na Bambiriádě bude platit pra-
vidlo číslo jedna pro akce pořáda-
né pod širým nebem - rozhodující 
bude počasí. „V předchozích třech 
ročnících jsme měli štěstí, nezbývá 
nám nic jiného, než držet pěsti...,“ 
uzavírá Milan Märc. Vstupenky zdar-
ma jsou všem zájemcům k dispozici 
v DDM a jejich držitelé budou mít 
v době konání akce volný vstup do 
městských lázní, oblastního muzea, 
na městskou věž, hrad Hasištejn 
a do galerie Špejchar. Více informa-
cí o Bambiriádě lze získat na webo-
vých stránkách www.ddmcv.cz.   (sk)

Na Bambiriádu se do Chomutova chystá 40 organizací pracujících s dětmi a mládeží

V každém okamžiku něco zajímavého

Výjimečnou možnost popovídat 
si s hvězdami sportovní minulosti 
budou mít žáci škol z Chomutovska 
i případní zájemci z řad veřejnosti, 
kteří se ve čtvrtek 22. května zúčast-
ní besedy se členy Klubu českých 
olympioniků. Ten do Chomutova vy-
šle legendární atletku D. Zátopkovou, 
tenistku H. Sukovou, gymnastku 
M. Růžičkovou, zápasníky K. Engela 
a P. Kmenta, veslaře O. a P. Svojanov-
ské, střelce J.Kůrku, atlety I. Bugára 
a J. Kynose, volejbalistu A. Procházku, 
boxera J. Němce, moderního pětibo-
jaře J. Adama, lyžaře P. Bence, chybět 
nebude ani legenda chomutovského 
zápasu B. Kubát. Ti všichni se nej-
prve od 10 hodin v salónku divadla 
zúčastní tiskové besedy se zástupci 
školních časopisů a dalších médií 

Představit dětem pozitivní vzory

Vlastnictví Oblastního muzea 
v Chomutově se rozrostlo o velice 
cenný a nezaměnitelný exponát 
- betlém Josefa Fialy. Řezbář Fiala 
(na snímku) ho několik let tvořil 
v panelákovém bytě a před třemi 
roky poprvé vystavil v muzeu, je-
muž ho nyní za přiměřenou cenu 
prodal. „Betlém je pro nás cenný 
především tím, jak je spojený 
s městem. Obsahuje totiž některé 
reálné stavby, například městskou 
věž a důl Jan Žižka. Také se na 
něm může poznat i řada místních 
známých postav, jako je naše 
zaměstnankyně Eva Šamšulová, 
malíř Kamil Sopko nebo hudebníci 
z Loutny české. Navíc je to své-
bytné dílo lidového umělce a jsem 
přesvědčen, že i za sto let půjde 
o mimořádně cenný exponát,“ řekl 
na adresu přírůstku do sbírky 
ředitel muzea Stanislav Děd. Přes 
výše uvedené se betlém, který je 
celoročně vystavený v zadním sále 
muzea na staré radnici, vyznačuje 
i obvyklými aspekty. Mezi 380 fi-
gurkami je totiž také svatá rodina, 
hospodářská zvířata i postavičky 
znázorňující stará, mnohdy vymi-
zelá řemesla.  (text: sk, foto: mile)

DIVADLODIVADLO
•  22. 5. HROBKA S VYHLÍDKOU 22. 5. HROBKA S VYHLÍDKOU - v rámci abonentního předplatného hraje Středo-

české divadlo v Kladně. Městské divadlo od 19 hodin. 
• 26. 5. JAK SE VÁM LÍBÍ? 26. 5. JAK SE VÁM LÍBÍ? - hru W. Shakespeara pro studenty hraje Středočeské 

divadlo v Kladně. Městské divadlo od 10 hodin.
•  29. 5. ROMEO A JULIE 29. 5. ROMEO A JULIE - hru W. Shakespeara pro studenty hraje Středočeské diva-

dlo v Kladně. Městské divadlo od 10 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 23. 5. CHOMUTOVSKÁ SWING PARTY 23. 5. CHOMUTOVSKÁ SWING PARTY - hraje Big Band SKKS. Městské divadlo od 19 hod.
• 25. 5. PŘEKVAPENÍ S DÁDOU 25. 5. PŘEKVAPENÍ S DÁDOU - zábavný pořad pro děti s Dádou Patrasovou. Měst-

ské divadlo od 14 hodin.
• 28. 5. SPORŤÁKU, UŽ MÁŠ CHLAPA? 28. 5. SPORŤÁKU, UŽ MÁŠ CHLAPA? Josef Carda alias Carda Retarda, spoluúčin-

kuje Zdeněk Srstka. Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• OBRAZY, GRAFIKY, PLASTIKY - akademický malíř Herbert KiszaOBRAZY, GRAFIKY, PLASTIKY - akademický malíř Herbert Kisza. Galerie Lurago do 

23. 5.
• JAN KANYZA JAN KANYZA - obrazy, grafika. Galerie Špejchar do 25. 6.
• OBRAZY A OBJEKTY OBRAZY A OBJEKTY - Ladislav Chabr a Lukáš Jabůrek v kostele sv. Ignáce. Výsta-

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

v SKKS potrvá do 30. 6.
• K. KRECBACHOVÁ, P. ŠÚSOVÁ - KERAMIKA, Z. KINDL, J. PLETICHA - OBRAZY K. KRECBACHOVÁ, P. ŠÚSOVÁ - KERAMIKA, Z. KINDL, J. PLETICHA - OBRAZY - ga-

lerie Špejchar - sklep, vernisáž 30. 5. v 17 hodin.
• INSTALACE - akademický sochař Jiří Janda INSTALACE - akademický sochař Jiří Janda v galerii Lurago (26. 5. - 18. 6.) a v 

kostele sv. Ignáce (26. 5. - 31. 7.), vernisáž 26. 5. v 17 hodin.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
                            21. 5. 21. 5. MLUV S NÍ MLUV S NÍ - drama Španělsko.
 22. 22. - - 25. 5.25. 5.  KLUCI TO CHTĚJ TAKY KLUCI TO CHTĚJ TAKY - komedie Německo.
 26. 26. - - 27. 5. 27. 5. NIKDE V AFRICE NIKDE V AFRICE - drama Německo.
 28. 28. - - 30. 5. 30. 5. LÁSKA S VÝSTRAHOU LÁSKA S VÝSTRAHOU - komedie USA.
                    1. 6. 1. 6. FRIDA FRIDA - drama USA, 6 nominací na Oscara.
                2. 6. 2. 6. FELIX A ROSE FELIX A ROSE - romantická komedie Francie.
        3. 3. - -     4. 6. 4. 6. HODINA PRAVDY HODINA PRAVDY - krimifilm USA.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 
              24. 5. 24. 5. KAMARÁD KRTEČEK KAMARÁD KRTEČEK - od 14.00 hod.
              31. 5. 31. 5. ČERT A KÁČA ČERT A KÁČA - od 14.00 hod.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
  21 21 - - 22. 5. 22. 5. EXPERIMENT EXPERIMENT - psychothriller Německo.
 23. 23. - - 25. 5. 25. 5. TAXI 3 TAXI 3 - akční komedie Francie.
 26. 26. - - 29. 5. 29. 5. KLUCI TO CHTĚJ TAKY KLUCI TO CHTĚJ TAKY - komedie Německo.
 30. 30. - - 31. 5. 31. 5. HODINA PRAVDY HODINA PRAVDY - krimifilm USA.
                1. 6. 1. 6. LÁSKA S VÝSTRAHOU LÁSKA S VÝSTRAHOU - komedie USA.
    2. 2. - -     3. 6. 3. 6. FRIDA FRIDA - drama USA, 6 nominací na Oscara.
                4. 6. 4. 6. 8 MILE 8 MILE - film USA, v hl. roli Eminem.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 
                            25. 5. 25. 5. VODNÍ DĚTI VODNÍ DĚTI - od 14.00 hod.
Letní kino (začátky představení ve 22 hodin)Letní kino (začátky představení ve 22 hodin)
    1. 1. - -     2. 6. 2. 6. HODINA PRAVDY HODINA PRAVDY - krimifilm USA.
                3. 6. 3. 6. 8 MILE 8 MILE - film USA, v hl. roli Eminem.
                4. 6. 4. 6. BANDITI BANDITI - krimikomedie USA, v hl. roli Bruce Wilis.

Snahou o zefektivnění služeb je 
vedena chomutovské radnice při ne-
populárním kroku - rušení knihoven 
na sídlištích Severka a Kamenná. 
„Přechodem SKKS pod město byla 
zahájena diskuse, co s knihovnic-
kými službami, protože knihovna na 
Palackého ulici obsahuje zhruba 150 
tisíc titulů a poskytuje řadu dalších 
služeb. Ve spolupráci s odborem 
školství a kultury byla provedena 
analýza návštěvnosti knihoven na 
sídlištích Severka, Březenecká a Ka-
menná, z níž vyplynulo, že každou 
z nich využívá přibližně 450 občanů 
s nejčastější četností jedné návštěvy 
za měsíc. Na základě jednání, která 
brala v potaz i dostupnost knihov-
nických služeb pro jednotlivé věkové 
a sociální skupiny, bylo rozhodnuto, 
že postupně bude ukončena čin-
nost knihoven Severka a Kamenná 
a provozovány budou jen knihovny 
na Březenecké a v SKKS,“ vysvětlil 
místostarosta Jan Řehák.

V praxi celý proces proběhne 
následovně. Knihovna Severka do 

konce května už jen přijímá vracené 
tituly a k 1. červnu zaniká, knihovna 
Kamenná do 30. června ještě půjču-
je knihy, v období 1. července až 31. 
srpna je už jen přijímá a k 1. září 
svou činnost končí. Knihovní fond, 
který čítá zhruba 10 - 13 tisíc titulů 
v každé z nich, bude nejprve nabíd-
nut základním školám a dalším or-
ganizacím města a poté vrácen Stře-
disku knihovnických a kulturních 
služeb. Návštěvníci obou zrušených 
knihoven budou mít možnost vymě-
nit si čtenářské průkazky v jedné ze 
zbývajících.

Radnice však nebude jen rušit. 
„Část ušetřených finančních pro-
středků chceme věnovat do knihov-
ního fondu na Březenecké a také 
uspokojit požadavky občanů při 
nákupu titulů, které dosud byly pro 
jednotlivé knihovny nedostupné. Na 
Březenecké navíc rozšíříme výpůjční 
dobu, a to na každý všední den do 
18 hodin, vyjma úterního dopoledne, 
kdy bude zavřeno z provozních dů-
vodů,“ dodal Jan Řehák.                  (sk) 

Dvě knihovny radnice ruší, služby 
obou zbývajících chce zkvalitnit

Indiánský tábor je tradiční součástí Bambiriády... A vždy je o něj zájem.

Na letišti Aeroklubu Chomutov Na letišti Aeroklubu Chomutov 
v Pesvicích v Pesvicích se 24. a 25. května 
koná Mistrovství ČR leteckých 
modelářů v kategorii FAI - F3K. 
V silné konkurenci závodníků 
i z několika evropských států 
bude mistrovský titul obhajovat 
domácí L. Novotný.

a poté od 14 hodin budou na 12. ZŠ 
v Chomutově k dispozici při besedě 
spojené s autogramiádou. Moderovat 
bude Š. Škorpil. „Smyslem akce je 
představit dětem pozitivní vzory. 
Úspěchu dosáhli za cenu obrovské-
ho odříkání, navíc to nedělali pro 
peníze, ale z lásky ke sportu,“ uvedl 
hlavní organizátor J. Griml, učitel
12. ZŠ v Chomutově.                         (sk)
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MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
1. 6. Akademie Taneční školy Stardance                                                            14.00 - 16.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
31. 5. fotbal 2. liga FK Chomutov - FC Vysočina Jihlava                                             17.00

AREÁL MOSTECKÁ ULICE AREÁL MOSTECKÁ ULICE 
Chomutovská letní liga malého fotbalu - 24. a 31. 5. -            vždy od 9.00 do 15.00

 AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO  AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO 
 Chomutovská hokejbalová liga - semifinále obou lig 24. 5. od 9.00 do 18.00 a 25. 5. 
od 9.00 do 15.00, o 3. místo a finále obou lig 31. 5. a 1. 6.    vždy od 9.00 do 15.00

MĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚ
30. 5. Chomutovský plaváček                                                                                16.00 - 18.00
Bazén: Bazén: 
pondělí   14.00 - 16.00,  16.00 - 18.00 (2 dráhy),     18.00 - 21.00
úterý  6.00 - 8.00,  14.00 - 16.00,  16.00 - 18.00 (2 dráhy),     18.00 - 21.00
středa   13.00 - 16.00,        18.00 - 21.00
čtvrtek  6.00 - 8.00,  14.00 - 16.00,  6.00 - 18.00 (2 dráhy),     18.00 - 21.00
pátek  7.00 - 8.00,  14.00 - 16.00,  16.00 - 18.00 (2 dráhy),     18.00 - 21.00
sobota a neděle   9.00 - 19.00

Chomutovská sportovní unie 
má od 1. května nového tajem-
níka, Jana Vebera vystřídal Gus-
tav Konopka. „Výkonný výbor se 
k vypsání výběrového řízení rozho-
dl na základě personálních problé-
mů stávajících pracovníků CHSU,“ 
nekonkretizoval důvody předseda 
organizace Petr Doležal.

Z dvanácti uchazečů představy 
komise o manažerovi chomutovské 
tělovýchovy nejlépe splnil 29letý 
Gustav Konopka. Všestranně za-
ložený sportovec býval atletem, 
turistou i vodákem, jeho největší 
úspěchy jsou ovšem spjaty se sil-
niční cyklistikou, které se věnuje 
dosud. Začal s ní v Klášterci nad 
Ohří, prošel Duklou Brno, nyní 
obléká dres CK Wilier Třebíč. „Prá-
ce je teď u mě na prvním místě, 
teprve zbývající čas mohu věnovat 
kolům,“ uvedl G. Konopka. Admi-
nistrativním pracovníkem CHSU se 
stal Ladislav Petřík.                      (sk)

Změna v CHSU: Vebera
střídá Gustav Konopka Městské lázně hostily 19. ročník 

Velké ceny města Chomutova (pro 
plavce narozené v letech 1990 
a starší) a současně 16. ročník 
Memoriálu Jaroslava Jezbery (pro 
plavce nar. v letech 1991 a mlad-
ší). Tradičního klání se zúčastnilo 
celkem 19 plaveckých oddílů z ČR 
s téměř třemi sty závodníky.

Z plavců pořádající TJ Slávie 
Chomutov se ve Velké ceně na 
stupeň vítězů postavili pouze Mi-
chaela Gärtnerová druhým místem 
na 100 VZ, Navíc ve finálovém 
boji na 200 PZ obsadila čtvrtou 
příčku, dále Ondřej Záruba třetím 
místem na 100 Z a Jakub Havlík 
také třetím 3. místem na 50 VZ. 
Havlík se ještě probojoval do fi-
nálové rozplavby na 200 PZ, kde 
se umístil osmý.

V Memoriálu Jaroslava Jezbery 
excelovala z domácích žáků Si-
mona Baumrtová, která bezkonku-
renčně vyhrála všechny své starty 
(50 M, 100 Z, 50 VZ, 100 VZ a 200 
PZ). Svým vrstevnicím tak vzkáza-
la, že na nadcházející mistrovství 

Při memoriálu excelovala Simona Baumrtová

republiky v dlouhém bazénu je 
dobře připravena. Pouze v závo-

dě na 100 P předčasně odskočila 
a byla diskvalifikována.

Z ostatních zástupců TJ Slávie 
Chomutov za zmínku stojí umístění 
Martina Galla, Lenky Kopecké, Jiřího 
Vopičky, Alexandra Lajtnera, Martiny 
Štáfkové a Ondřeje Hajného, kteří 
všichni bodovali v první desítce 
nejlepších. Na Velké ceně města 
Chomutova i Memoriálu Jaroslava 
Jezbery bylo překonáno několik re-
kordů akce.           (text: leč, foto: sk)

Za deště, přesto v pohodové atmosféře proběhl na hřišti ve Školní uli-
ci druhý ročník mezinárodního turnaje v národní házené žen. I když 
družebnímu handballovému klubu HSG Saltzgitter tentokrát domácí SK 
Chomutov NH připravil soupeře jen z oblastních přeborů, na umístění 
Němek to vliv nemělo. Opět skončily poslední, byť tentokrát s bodem. 
V závěrečném utkání, v němž už bylo o umístění jasno, ho sebraly za 
remízu 7:7 domácímu kombinovanému celku. O výsledek příliš nešlo, jak 
ukazuje snímek, všechny aktérky se především dobře bavily. Domácí tým, 
v sestavě převážně s dorostenkami, zápas navíc odehrál v obráceném 
gardu, tedy s obránkyněmi v útoku, s útočnicemi v obraně a s hráčkou 
z pole v bráně. Přes ztrátu bodu Chomutov turnaj vyhrál, druhý skončil 
o bod horší Sokol Bolevec, třetí příčku obsadila Avia Čakovice a čtvrtou 
SK NH Souš.                                                                                          (text a foto: sk)

Svědkem dalšího obdivuhodného 
výkonu Jana Skorkovského se stali 
účastníci show, kterou v prostorách 
hypermarketu Globus uspořádala 
firma Citroën Auto Hrubý Vysoká 
Pec. Světoznámý míčový žonglér 
si totiž vzal do hlavy, že se pokusí 
o překonání rekordu v počtu vytvo-
řených rekordů v limitu jedné ho-
diny a skutečně se mu to s velkou 
rezervou, ale i s velkým vypětím 
sil podařilo.

Z připravených 125 různých 
disciplín nakonec předvedl a pře-
konal 118, když dosavadní rekord 
činil 75 disciplín. Nártem, patou, 
kolenem, stehnem, ramenem, hrud-
níkem, zátylkem, čelem, ale třeba 
i očním důlkem a ústy dokázal ve 
vzduchu žonglovat i po těle různě 

přemisťovat vše, co byť jen vzdá-
leně připomínalo míč. Ve vzduchu 
se tak kuriózně ocitly například 
i třešně, vařené vejce, kokosový 
ořech, zabalené hašlerky a antiper-
le. S přibývajícím časem i počtem 
zvládnutých disciplín se u ohra-
zeného prostoru zastavovalo stále 
více diváků a sílil i jejich potlesk. 
Po šedesáti minutách měli rozhodčí 
z agentury Dobrý den z Pelhřimova 
odškrtnuto 119 disciplín, z nichž 
po krátké poradě prvotně uznali 
118. Po podrobném přezkoumání 
na videu příslušnou rozhodcovskou 
komisí by měl být výkon zapsán do 
Guinnessovy knihy rekordů.

Jednapadesátiletý míčový kou-
zelník původem z Teplic sám sebe 
nazval fotbalovým mutantem. 
„Z kariéry vrcholového fotbalisty 
sešlo, a tak jsem se vrhl na rekordy. 
Zatímco moji vrstevníci, jako třeba 
Přemek Bičovský, dělají trenéry nebo 
s fotbalem úplně skončili, já se ko-
páním do míče stále živím i dobře 
bavím,“ řekl po skončení show Jan 
Skorkovský.                   (text a foto: sk)

Létající hašlerky ustavily rekord

Výbornou formu prokazuje Výbornou formu prokazuje 
po svém návratu do Chomutova po svém návratu do Chomutova 
zápasník Luděk Burianzápasník Luděk Burian. Účast na 
Mistrovství Evropy ve volném 
stylu v lotyšské Rize promě-
nil ve svůj dosavadní životní 
úspěch, když v mimořádně kva-
litní konkurenci skončil ve váze 
do 55 kg pátý. O příčku si tak 
vylepšil umístění z ME v roce 
1996 a posílil si sebevědomí 
před bojem o účast na olympi-
ádě v Aténách.  (sk)

Basketbalisté BK ASK Chomutov 
úspěšně završili předsezonní cíl 
i dlouhodobý sen, po třech letech 
ve 2. lize se vrátili mezi basketbalo-
vou elitu. Po přechozích výsledcích 
86:79, 70:75, 76:60 a 68:71 vyhráli 
rozhodující pátý zápas finálové sé-
rie s Interconexem Plzeň 77:73.

Zápas přinesl pořádné drama, 
o vítězi se rozhodovalo až v posled-
ních minutách. Chomutov sice v zá-
věru druhé čtvrtiny vedl o patnáct 
bodů, ale o deset minut později 
měl náskok už jen tříbodový. Dra-
ma vyvrcholilo v posledních minu-
tách, necelých třicet sekund před 
závěrem dokonce Plzeň dotáhla na 
rozdíl jednoho bodu. Chomutov 
však před zaplněnými a bouřícími 
ochozy vítězství udržel a spolu se 
závěrečným hvizdem vypukly pří-
mo na palubovce oslavy. 

Nejzkušenější hráč domácí sesta-
vy Milan Doksanský si vychutnával 
radost: „Já už to zažívám podruhé, 
ale tohle je mnohem hezčí pocit. 
Když jsem s Chomutovem vybo-
joval postup do ligy poprvé, bylo 
mi o osm let míň. Teď mě to stálo 
mnohem víc sil. Máme v kádru mla-
dé kluky, kteří i druhou ligy hráli 
poprvé a o to je to cennější.“

Basketbal opět prvoligový!

Jedním z takových je i jednadva-
cetiletý Lukáš Kluch, který v závěru 
vzal odpovědnost na sebe a střílel 
důležité trojky: „Už jsem se stracho-
val o naše vedení, už to začínalo 
být kritické. Když se člověk nebojí 
a věří si, ono to tam většinou spad-
ne. Do poslední chvíle jsme neměli 
jistotu, nevěděli jsme, jestli to vyjde 
nebo ne. Soupeř byl taky kvalitní, je 
potřeba poděkovat i jemu, že to byl 
dobrý basketbal.“

Stejně jako Kluch zažíval i Slovák 
Marián Čech postup poprvé: „Na 
Slovensku jsem ligu hrál, dokonce 
jsme v ní obsadili třetí místo. Ale 
tenhle postup mi přináší stejnou 
radost.“ 

Jan Sukup označil pocity z postu-
pu za fantastické: „Šli jsme za tím 
cílem celý rok, těšili jsme se na to. 
Bylo to psychicky náročné a teď to 
z nás spadlo. Takže to je nádherný 
pocit - nepopsatelný. Jsem rád, že 
jsem toho dosáhl pro skvělé cho-
mutovské diváky.“

Jak zorganizovat oslavy se řešilo 
až po vítězném utkání. „Nechtěli 
jsme to zakřiknout, takže jsme žád-
né oslavy neplánovali. Bude to spon-
tánní, uvidíme, co z toho vznikne. 
Dokud to vydržíme, budeme slavit,“ 
řekl Jan Sukup. Lukáš Kluch byl 
ještě rezolutnější: „Myslím si, že dva 
tři dny to nebudou, spíš víc. To se 
stává jednou za život, takže je třeba 
to pořádně zapít.“

Spokojenost vyzařovala i z trené-
ra Pavla Budínského: „Pocity mám 
jen ty nejlepší. Řekl bych, že za ty 
tři roky ve druhé lize jsme s tímto 
kádrem udělali velký kus práce. 
Kluci ukázali charakter, dali do toho 
maximum svých možností. Byl jsem 
neskutečně nadšený z atmosféry, 
doslova mráz mi běhá po zádech, 
když si na to vzpomenu. Stalo se to, 
v co jsem tajně doufal. Hráči před 
publikem hráli nadoraz, diváci je 
dohnali k tranzu, že zapomněli na 
taktiku a vydali ze sebe všechno. 
Do paměti se mi vryl třeba Kluch, 
jak střílí z bláznivého odskoku, dává 
trojku, leží na zemi a hala bouří. Je 
to prostě jako v americkém filmu 
s happyendem...                                          
                                          (text a foto: sk)

Oslavy odstartovalo šampaňské...

V chomutovském bazénu se sešlo téměř 300 závodníků, na snímku start 
jedné z žákovských rozplaveb.


