
15. 6. 159115. 6. 1591
Jiří Popel z Lobkovic předal v Praze Tovaryšstvu Ježíšovu zakládací 

listinu chomutovské jezuitské koleje, kterou již předtím schválili 
císař Rudolf II. a papež. Vlastní kolej se měla skládat z deseti tříd, 
gymnasiální auly, dormitářů a dalších nezbytných místností. Součástí 
měl být i dům pro ubytování chudých studentů, který měl poskytovat 
zaopatření přibližně stovce chovanců. Pro stavbu koleje bylo v jihozá-
padní části náměstí vykoupeno a zbořeno několik domů.

9. 6. 18639. 6. 1863
    Po Franzi Josefu Gerstnerovi byla pojmenována ulice, v níž stál pod 

kostelem svatého Ducha jeho rodný dům (dnes Hálkova ulice). 30. 6. 
1863 byla na tomto domě odhalena pamětní deska.

15. 6. 191315. 6. 1913
    Arcivévoda (a od roku 1916 rakouský císař) Karel slavnostně zahájil ně-

kolikatýdenní Zemskou výstavu německého obyvatelstva Čech, ukazující 
úspěchy průmyslu a zemědělství v německy mluvících oblastech. Výstav-
ní pavilony se nacházely mezi parkem a dnešní Mosteckou ulicí.

11. 6. 191911. 6. 1919
    V boji u Šarluh (dnes Lužany u Topoľčan) se československý pěší pluk 

č. 92 (přejmenovaný od 1. 1. 1920 na pěší pluk č. 46, jehož posádko-
vým městem byl až do října 1938 Chomutov) střetl s vojsky komunis-
tické Maďarské republiky rad. Tento den se stal plukovním svátkem, 
který vojáci v Chomutově slavili po celou dobu první republiky.

17. 6. 193517. 6. 1935
    V Chomutově se konala konference Komunistické strany Německa 

(v Německu byla tato strana od března 1933 zakázána).
6. 6. 19456. 6. 1945
    Podle vzpomínek německých pamětníků bylo v noci na 7. 6. v inter-

načním středisku zastřeleno 67 až 78 Němců.
9. 6. 19459. 6. 1945
    Podle vyhlášky se všichni Němci mužského pohlaví od 13 do 65 

let museli shromáždit na fotbalovém stadionu s osobními průkazy, 
náhradním prádlem a nezbytným jídlem na tři dny. Německé ženy, 
děti a starci měli zůstat doma a nesměli opouštět byty. Na stadion se 
dostavilo pět až šest tisíc Němců. Po kontrole, zda někdo z nich nebyl 
členem SS, se po poledni průvod střežený vojskem vydal přes Jirkov, 
Kundratice, Dřínov, Jezeří a Novou Ves v Horách na saské hranice. 
Podle údajů, publikovaných německými pamětníky, bylo na stadionu 
veřejně ubito 15 až 20 mužů, převážně příslušníků SS a při pochodu 
bylo zastřeleno dalších několik desítek osob.

8. až 9. 6. 19908. až 9. 6. 1990
    Proběhly volby do České národní rady (ČNR) a Federálního shromáždě-

ní (FS). Možnost výběru poslanců z více než jedné kandidátní listiny po 
téměř 44 letech přilákala k volebním urnám v Chomutově 93,5 % voličů. 
Vítězem se stalo OF, které dostalo více než padesát procent hlasů do 
obou sněmoven FS a 47,4 % do ČNR. Druhá byla KSČM a třetí skončila 
Strana zelených.       (Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)
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Každý, kdo v těchto dnech zaví-
tá do galerie Lurago a kostela sv. 
Ignáce, se ocitne v Jiříkově vidění. 
Výstavu s tímto názvem v obou 
prostorách zahájil multimediální 
umělec Jiří Janda (na snímcích).

Tomuto označení dostál už na 
vernisáži, kterou v kostele pomocí 
pohybu, strohého monologu, světla 
svíček a reflektoru, písku, barev 
ve spreji, saponátových bublin 
a dalších rekvizit proměnil v půso-
bivou show. Dojem velmi umocnila 
instrumentální skupina Altamira, 
která svou hypnotizující esoteric-
kou hudbu postavila na různých 
bicích nástrojích.

Jiří Janda má široký záběr, za-
bývá se malbou, kresbou, socha-
řinou, artperformancí, videoartem, 
instalací, grafikou, ale vyjadřuje 
se i dalšími uměleckými formami. 

Ve svém rodném Chomutově před-
stavuje kolekci tisků. „Jsou zpra-
covávány také počítačově, baví mě 
totiž posouvat hranici mezi iluzí 

a skutečností,“ uvedl Jiří Janda. Jak 
dodal, svým dílem nechce dávat 
návody, výklad nechává na každém 
jednotlivci.                (text a foto: sk)

V Jiříkově vidění se prolíná skutečnost s iluzí

Správa kulturních zařízení Správa kulturních zařízení 
nabízí k prodeji abonentní nabízí k prodeji abonentní 
vstupenky vstupenky do Městského diva-
dla v Chomutově na 2. pololetí 
tohoto roku. Za 1 071 Kč zís-
kají zájemci vstup a sedadlo 
na těchto šest představení, 
převážně komedií: 25. 9. Peklo 
v hotelu Westminster, 8. 10. 
Hřbitov slonů, 23. 10. Nepijte 
tu vodu, 12. 11. Hospodská, 27. 
11. Titanik, 17. 12. Láska, sex a 
žárlivost.  (r)

Atraktivní malování přímo v terénu zažili členové výtvarného kroužku a 
další výtvarně nadaní žáci 2. ZŠ v Chomutově. I díky dotaci z města mohli 
na tři dny opustit školní lavice a v okolí Lesné uhlem, akvarely nebo tuží 
zaznamenat vše, co je v tamější přírodě zaujalo. „Při běžném vyučování 
je pro nás příroda méně dostupná, pokud chceme malovat krajinu, musejí 
děti zapojit fantazii. Tady máme nádherné scenérie jako na dlani,“ zdů-
raznila přímo na místě učitelka výtvarné výchovy Štěpánka Hlubiňáková, 
na snímku vpravo. Tím, co během třídenní intenzivní práce vytvořili, se 
žáci 2. ZŠ následně také pochlubili veřejnosti. Výstava s názvem Krajina je 
v Kulturním domě na Zahradní přístupná ještě do tohoto pátku.                  
                                                                                                                   (text a foto: sk) 

DIVADLODIVADLO
• 4. 6. PRINCEZNA NA HRÁŠKU - pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Městské divadlo 

od 9.30 hodin.
• 9. 6. PRINCEZNA KONVALINKA - pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Kulturní dům 

Zahradní od 10 hodin.
• 12. 6. ŠTIKA K OBĚDU - komediální horor s divadelní zápletkou.  Hrají V. Postrá-

necký, K. Fialová, N. Konvalinková, L. Švormová. Městské divadlo od 19 hodin. 

KONCERTYKONCERTY
• 5. 6. BIG BAND. Atrium SKKZ v 17 hodin.
• 10. 6. TEREZA KRATOCHVÍLOVÁ. Koncert na vibrafon v kostele sv. Ignáce v 18 

hodin.
• 10. 6. VEČER OPERNÍCH ÁRIÍ. Hraje Teplická filharmonie, účinkují sólisté z Kana-

dy. Městské divadlo od 19 hodin.
• 12. 6. VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO. Šestá kapka folku v Kulturním domě na Zahradní 

od 19 hodin.
• 12. 6. BIG BAND. Atrium SKKZ v 17 hodin.
• 14. 6. ERŽIKOVINY. Lady I a BTM, Furt Funk, Dan Kubica a Miroslav Váňa. Atrium 

SKKS v 16 hodin. 

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 4. 6. VŠE O DĚTECH - Dámský klub se sourozenci Gondíkovými. Velký sál SKKS 

v 18 hodin.
• 11. 6. INKA RYBÁŘOVÁ v pořadu pro děti. Kulturní dům na Zahradní od 10 hodin.
• 16. 6. SCREAMERS - TRAVESTI SHOW s programem „Ajn kesl šuntes“. Kulturní dům 

na Zahradní v 19 hodin.

KINAKINA

Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
              4. 6. HODINA PRAVDY - krimifilm USA.
    5.  - 6. 6. DAREDEVIL - akční film USA.
    7.  - 9. 6. AMÉLIE Z MONTMARTRU - romantická komedie Francie.
 10. - 11. 6. X-MEN - akční sci-fi USA.
 12. - 14. 6.   KRYSAŘ - balada ČR.
 15. - 16. 6. HLADINA ADRENALINU - akční thriller USA.
  17. - 20. 6. RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE - akční komedie USA.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
              4. 6. 8 MILE - film USA, v hl. roli Eminem.
    5.  - 6. 6. ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ - komedie USA.
    7.  - 8. 6.    DAREDEVIL - akční film USA.
    9. - 10. 6. NIKDE V AFRICE - drama Německo.
             11. 6. SOLARIS - drama USA.
 12. - 14. 6. X-MEN - akční sci-fi USA.
 15. - 16. 6. KRYSAŘ - balada ČR.
  17. - 18. 6. HLADINA ADRENALINU - akční thriller USA.

Letní kino (začátky představení ve 22 hodin)Letní kino (začátky představení ve 22 hodin)
   4.  - 5. 6. BANDITI - krimikomedie USA.
   6.   - 7. 6. JOHNY ENGLISH - špionážní komedie Velká Británie.
              8. 6. ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ - komedie USA.
    9. - 10. 6. DAREDEVIL - akční film USA.
  11. - 12. 6. KLUCI TO CHTĚJ TAKY ...A POŘÁD - komedie Německo.
            13. 6. HALLOVEEN - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - horor-thriller USA.
 14. - 15. 6. HOLKY TO CHTĚJ TAKY - komedie Německo.
            16. 6. MILIONOVÝ ZÁVOD - komedie USA.
  17. - 18. 6. MĚSTEČKO - hořká tragikomedie ČR.

Jako po všech stránkách zdařilou 
hodnotili účastníci, organizátoři 
i diváci Bambiriádu 2003, která 
stejně jako v předchozích třech 
letech proběhla na Kamencovém 
jezeře. Dva prosluněné dny byly 
opět zasvěceny prezentaci činnosti 
občanských sdružení dětí a mláde-
že a středisek volného času.

Na pódiu se tančilo snad na 
všechny způsoby, hrálo se divadlo, 
k vidění byly mažoretkové show, 
aerobik, různá hudební vystoupení 
a přehlídky bojových umění. Na 
okolních travnatých plochách, ve 
stanech a stáncích se zase soutěži-
lo, hrály se různé hry, vařilo v polní 
kuchyni, vyráběly se sádrové odlit-
ky, lasovalo, surfovalo po internetu, 
štípalo dříví, předváděly se papírové 
i plastikové modely, hrály se šprtec, 
šachy, dáma, na jezeře se jezdilo na 
raftu a v kajacích a tak dále. Všech 
činností se samozřejmě aktivně 
účastnili diváci, chlapci i děvčata. 
Nenudil se ani jejich dospělý do-
provod, který zase nejvíce zaujala 
přehlídka činnosti policie, hasičů, 
Klubu vojenské historie Nord-Sever 
nebo souboje šermířů ze skupiny 
Rekruti. Celkem se tak do dění za-
pojilo zhruba tisíc účastníků ze 42 
organizací z Chomutovska i dalších 
měst Ústeckého kraje.

Vše probíhalo v pohodové atmo-
sféře, bez váhání lze akci označit 
za dětský happening. Ke zdaru 
značnou měrou přispělo počasí, 
řada návštěvníků i účinkujících 
vzala zavděk osvěžením ve vodě 
jezera. Spokojeni museli být i orga-
nizátoři. „Lidé, kteří akci připravují, 

už počtvrté potvrdili, že se na ně 
mohu spolehnout. Jsme všichni na-
laděni na stejné vlny, takže veškeré 
přípravy probíhají bez komplikací. 
Půlroční práce pak už jen vždy stojí 
a padá s počasím. Když vyjde, není 
co řešit,“ řekl Milan Märc, ředitel 
Domu dětí a mládeže v Chomuto-
vě, který spolu s místními organi-
zacemi Pionýra a Junáka akci na 
jezeře tradičně připravuje. „Přesnou 
návštěvnost nezjistíme, ale odhadu-
jeme, že během dvou dní se přišlo 
podívat minimálně deset tisíc lidí, 

dokonce si myslíme, že jich bylo 
nejvíc ze všech dosavadních roční-
ků. Žádné vystoupení ani expozice 
tak nepřišly nazmar,“ poznamenal 
Milan Märc. Jak zdůraznil, podě-
kování si zaslouží i chomutovská 
radnice, a to nejen za významný 
finanční příspěvek a bezplatný pro-
nájem areálu Kamencového jezera, 
ale i za celkově vstřícný přístup 
k Bambiriádě. Ta ve stejném termí-
nu proběhla ještě na dalších osm-
nácti místech republiky.                       
                                         (text a foto: sk)

Bambiriáda zdařilým happeningem

Více času o víkendech pracující-
mu člověku leckdy zvýší touhu po 
kulturním vyžití. Proto jsme připra-
vili přehled toho, co mu o volných 
dnech v první polovině června  v první polovině června nabí-
zejí chomutovská kulturní zařízení.

Většinou bude omezen na soboty, 
výjimkou jsou dvě významné pa-
mátky. Městská věž Městská věž umožňuje po-
hled na Chomutov z výšky v sobo-
tu i neděli od 9 do 17 hodin, kostel kostel 
sv. Ignáce sv. Ignáce je pro veřejnost otevřen 
v sobotu od 10 do 12 a v neděli od 
14 do 16 hodin. Kostel sv. Kateřiny Kostel sv. Kateřiny 
je přístupný jen v sobotu od 9 do 
13 hodin a v červnu je zde k vidění 
expozice k 90. výročí Zemské výsta-
vy německého obyvatelstva Čech. 
V muzeu na radnici muzeu na radnici, kde je otevřeno 
v sobotu od 9 do 14 hodin, je stálou 
expozicí muzejní zbrojnice, ještě 
7. 6. je poslední šance ke zhlédnutí 
výstavy Člověk proti nemocem. Stej-
nou otevírací dobu má i muzeum muzeum 

v jezuitském areáluv jezuitském areálu, kde jsou na-
stálo výstavy Pohled do pravěku 
Chomutovska a Práce a život Kruš-
ných hor a aktuálně i výstava věno-
vaná Jindřichu Polákovi s názvem 
Padesát let s televizí a filmem. Na 
výstavy láká o sobotách mezi 9. a 
17. hodinou i galerie Špejchargalerie Špejchar, kde 
obrazy a grafiku vystavuje Jan Ka-
nyza, ve sklepních prostorách pak 
K. Krecbachová a P. Šůsová kerami-
ku a Z. Kindl a J. Pleticha obrazy. 
Ve Středisku knihovnických a kul-Středisku knihovnických a kul-

turních služeb turních služeb na Palackého ulici je 
otevřeno v sobotu od 9 do 12 hodin 
a k dispozici je knihovna a galerie knihovna a galerie 
LuragoLurago, momentálně s výstavou díla 
Jiřího Jandy. Ta souběžně probíhá 
i v kostele sv. Ignáce. V atriu se v 
sobotu 14. 6. od 16 hodin uskuteční 
Eržikoviny, koncert čtyř folkových 
kapel. V provozu jsou všechna tři tři 
kinakina, jejich program je uveden na 
jiném místě této strany. Zavřeno je 
o víkendech v městském divadle městském divadle i v 
Kulturním domě na ZahradníKulturním domě na Zahradní.    (sk)

V neděli si na kulturu nechte zajít chuť

Mnozí se přesvědčili o tom, že ovládat laso není maličkost.
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Dorostenecké národní házenkář-
ky SK Chomutov NH mají první 
část sezony úspěšně za sebou. 
Za vítězství v oblastním přeboru 
převzaly medaile a diplomy, sou-
časně si vybojovaly postup na Mi-
strovství České republiky, které se 
20. až 22. června uskuteční v Koko-
rách u Přerova.                               (sk)

Dorostenky vyhrály oblast,
nyní je čeká republika

Na klasickou maratónskou míru 
„povyrostl“ Jirkovský crossmara-
thon, po loňských 40 kilometrech 
měří letošní okruh 42 195 metrů. 
Na trati v okolí Jirkova zdolají 
účastníci v součtu převýšení 805 
metrů. Pořádající Město Jirkov 
a Klub českých turistů při VTŽ 
Chomutov vypsaly šest kategorií, 
po třech pro muže i pro ženy. 
Třetího ročníku závodu, který 
startuje v sobotu 7. června v 9 
hodin od 2. ZŠ v Jirkově, se mohou 
opět zúčastnit i cykloturisté. Bliž-
ší informace podá Jaromír Raisr na 
telefonu 724/064 608.                (sk)

Jirkovský crossmarathon
opět pěšky nebo na kole

Tři kola před koncem 1. ligy 
měly národní házenkářky SK Cho-
mutov NH jasno - počtvrté v řadě 
a popáté za posledních šest let 
vybojovaly mistrovský titul! Bodo-
vou ztrátou jim k tomu pomohla 
druhá Dobruška, a tak po výhrách 
v domácím dvojutkání nad Sokolem 
Kokory 23:16 a Sokolem Rokytnice 
u Přerova 22:17 propukla přímo na 
hřišti radost. Velké oslavy se však 
nekonaly. „Jedeme dál, slavit bu-
deme až po posledním utkání. Teď 
chceme soutěž dohrát bez poráž-
ky,“ uvedl Miloslav Novák, asistent 
trenéra a vedoucí družstva. 

Tak jednoznačný průběh jarní 
části sezony příjemně překvapil 
i představitele chomutovského klu-
bu. Tým se totiž v zimním období 
potýkal se ztrátou formy, která 
vyvrcholila fiaskem ve finálovém 
turnaji Českého poháru, na jaře 
pak s nepříznivým losem i s řadou 
zranění. „Po nevydařeném poháru 
si holky nevěřily, ale menší krizov-
ku zvládly. Je nakonec dobře, že 
k ní došlo před ligou, kdy byl čas 
udělat příslušná opatření,“ vysvět-

lil Miloslav Novák. Jak zdůraznil 
předseda klubu Daniel Kulhánek, 
změna na trenérském postu se 
osvědčila: „Trenérka Suková je 

uznávaná osobnost. Její zásluhou 
se zvýšila kvalita v útoku, ačkoliv 
to ještě není hra, kterou bychom si 
představovali.“

Sezonu uzavřou národní házen-
kářky SK Chomutov NH dvojutká-
ním v domácím prostředí. V sobotu 
7. 6. v 15 hodin přivítají Vítkovice 
a v neděli 8. 6. se od 9 hodin střet-
nou s tradičním rivalem Studénkou. 
Zhruba v půl jedenácté pak přímo 
na hřišti převezmou zlaté medaile 
a pohár za vítězství v nejvyšší sou-
těži.                       (text: sk, foto: koc)

Na snímku z utkání proti Kokorám střílí Hana Unzeitigová.

Národní házenkářky čeká korunovace

(Dokončení ze str. 1)
Dotazy dětí směřovaly především 

do oblasti sportu, ale našly se 
i výjimky. Dana Zátopková napří-
klad zabodovala, když na sebe pro-
zradila, že jejím dětským snem bylo 
dělat policajta na křižovatce. Olym-
pijská vítězka z Helsinek 1952, 

stříbrná z olympiády v Římě 1960, 
účastnice olympiád v Melbourne 
a Londýně, mistryně světa z Bernu 
1954 a Stockholmu 1958 a bývalá 
držitelka světového rekordu v hodu 
oštěpem však celou akci hodnotila 
střídmě: „Pro děti je to příliš vzdá-
lené, určitě by více ocenily, kdyby 
mezi ně přijeli třeba Železný nebo 
Šebrle. Ale na druhou stranu je 
dobré je informovat, že i v minu-
losti jsme měli kvalitní sportovce.“  
                                       (text a foto: sk)

Nebývalá koncentrace sportovních hvězd

Českého poháru v rychlost-Českého poháru v rychlost-
ní kanoistice v Račicích se ní kanoistice v Račicích se 
zúčastnili i závodníci SC VS zúčastnili i závodníci SC VS 
Chomutov. Chomutov. Dvěma stříbrnými 
a jednou bronzovou medailí 
(K1, K2, K4 - 500 metrů) se 
blýskla starší žákyně Marcela 
Krauzová, ostatní, tedy Mi-
chaela Štrougalová, Michaela 
Krejčová a dvojice Petr Dole-
žal - Karel Videman, skončili 
v rozpětí 6. až 14. místa.  (jl)

Dvacet let od založení Tělový-
chovné jednoty VEROS Chomutov 
si v sobotu připomněli její či-
novníci, současní i bývalí členové 
a řada hostů. Nezůstalo jen 
u vzpomínání, přítomní si zahráli 
volejbal, beachvolejbal a tenis.

TJ VEROS vznikla v roce 1983 
při tehdejším Okresním podniku 
služeb v Chomutově. Od začátku 
je zaměřena především na volej-
bal, v němž dosahovala úspěchů 
i na krajské úrovni, dlouho 
v jejích řadách působili také 

nohejbalisté. Areál je otevřen 
i veřejnosti, zasportovat si lze na 
dvou antukových hřištích na vo-
lejbal a nohejbal, dvou tenisových 
hřištích, dvou pískových kurtech 
na beach- volejbal a na travnatém 
hřišti na kopanou.                       (sk)

TJ VEROS slaví dvacet let existence

Skvělý úspěch zaznamenali závod-
níci TJ Slávie Chomutov na oblastních 
přeborech desetiletých a mladších 
žáků v Krupce. V konkurenci nejlep-
ších plavců ze severních Čech doká-
zali vybojovat 34 cenných kovů.

Nejlépe si vedl desetiletý O. Trou-
sil, který stejně jako loni se stal 
dvojnásobným oblastním přebor-
níkem (50 M a 100 M). Dále získal 
dvě stříbrné (50 Z a 200 VZ) a dvě 
bronzové medaile. Dva přebornické 
tituly si odvezla A. Lencová (50 P 
a 100 P), k tomu dvě druhá místa 
(50 K a 100 K) a jedno třetí (200 
VZ). Mezi desetiletými se na stupeň 
vítězů prodrali také J. Kruliš (stříbro 
za 50 VZ a bronz za 100 Z a 200 VZ), 
J. Pretl (bronz za 50 M a 100 PZ) a M. 
Kopecká s T. Šebestou, kteří shodně 
obsadili druhou příčku na 200 PZ.

V kategorii devítiletého žactva se 
stala jednou z dominantních postav 
E. Kučerová, zlatá v závodech 50 
P, 100 PZ a 100 M, navíc bronzová 

na 50 VZ. Premiérovým prvenstvím 
mimo domácí bazén překvapila 
K. Asterová (50 M), ve výborném 
světle se ukázali také D. Mach 
(bronz za 50 Z, 100 Z a 50 M), 
T. Tučím (stříbro za 100 M a 200 
PZ), B. Smejkalová (bronz za 50 M) 
a T. Beneš (stříbro za 100 PZ).  Mezi 
nejmladšími plaváčky (roč. 1995) byl 
naprostou jedničkou O. Baumrt, který 
dohmátl první v závodech na 50 Z, 50 
M, 100 VZ a 100 PZ.   (text a foto: leč)

Michaela Kopecká

Plavci brali čtyřiatřicet medailí

Na olympiádě příští rok v Aténách 
by mohl mít díky zápasníkům ASK 
VALZAP zastoupení i Chomutov. Na-
ději v sobě živí nyní sedmnáctiletá 
Martina Zyklová, pro kterou však 
bude velmi těžké vybojovat si účast 
dobrým umístěním na podzimním 
MS, a nově i zkušený harcovník Lu-
děk Burian.

Třicetiletý volnostylař se před 
třemi měsíci vrátil do Chomutova 
a hned se v klubu postaral o po-
řádný rozruch. Přestože se ještě 
před nedávnem v německé soutěži 
pomalu loučil s vrcholovou karié-
rou, nyní se intenzivně připravuje 
na boj o olympiádu. „Po rozpadu 
federace šla úroveň volného sty-
lu v Česku hodně dolů. Když pak 
z Olympu odešel na Slovensko 
Dan Karabin, jediný pořádný vol-
nostylařský trenér, nemělo smysl 
se tam dál zdržovat. Zápasím ligu 
v Německu a tam jsem jednou při 
utkání porazil Rusa, bývalého mis-
tra světa a účastníka olympiády 
v Sydney. Řekl jsem si, že to se 
mnou není tak špatné a že se 
o olympiádu také ještě poperu.“ Ve 
smělé myšlence ho podpořil nejen 
dlouholetý kamarád, olympionik Petr 
Švehla, ale i chomutovský trenér Ger-
man Chutornoj, který mu hned při-
pravil tréninkový plán. Zvýšené úsilí 
v přípravě téměř okamžitě přineslo 
výsledky. Čtvrté místo na turnaji ve 
Španělsku, třetí příčka v Polsku, mis-
trovský titul na republikovém šam-
pionátu v Chomutově. Mistrovství 
Evropy v Rize dokonce skončilo jeho 
dosavadním životním úspěchem, 
v silné konkurenci obsadil ve váhové 
kategorii do 55 kg páté místo.

ASK VALZAP tak má rázem klu-
bovou jedničku, přestože jinak pře-
devším podporuje mládež. „Podle 
některých lidí se mi teď daří nad 
očekávání, ale já sám překvapený 
nejsem. Ukázalo se, že mám na ev-
ropskou špičku i na to vybojovat si 
účast na olympiádě. Na zářijovém 

Mistrovství světa v USA stačí skon-
čit do desátého místa, myslím si, že 
osmé místo je v mých silách,“ ne-
skrývá optimismus Luděk Burian. 

O víkendech zápasí v Německu, 
což jediné mu dovoluje nechodit do 

práce a místo toho trénovat. Teď, 
na základě úspěchů v Chomutově, 
o technicky dobře vybaveného borce 
projevil zájem klub z Aue, a tak bude 
od podzimu startovat dokonce v ně-
mecké nejvyšší soutěži - bundeslize. 
Chomutovský klub mu umožňuje 
trénovat dvakrát denně, dává mu 
k dispozici trenéra a platí mu účast 
na turnajích, víc ho finančně podpo-
rovat nemůže. Vstříc mu vycházejí
i sami chomutovští zápasníci, zamě-
řením klasici. Nejčastějším sparing-
partnerem při Burianově volnostylař-
ském tréninku je Jiří Dostál.

Za svým cílem odstartoval Luděk 
Burian výborně, přesto si uvědomuje, 
že je stále jen na začátku: „Čeká mě 
ještě neskutečně mnoho práce, ale 
díky úspěchům, hlavně pátému místu 
na Evropě, mám do toho chuť. A to je 
hrozně důležité.“         (text a foto: sk)

Už se málem loučil s vrcholovou kariérou, teď má olympijské ambice

Luďka Buriana žene sen o Aténách

Vizitka Luďka Buriana: Vizitka Luďka Buriana: 
• 6. místo na MS juniorů 1992
• 6. místo na ME juniorů 1994
• 8. místo na ME 1994
• 6. místo na ME 1996 a postup 

na OH
• účast na olympiádě v Atlantě 

1996
• 5. místo na ME v Rize 2003
• mnohonásobný mistr republiky 

v mládežnických kategoriích 
• mnohonásobný mistr republiky 

v seniorské kategorii, v posled-
ních sedmi letech bez přerušení

Občas Luděk Burian trénuje i se svým kamarádem, olympionikem a mis-
trem Evropy Petrem Švehlou (v bílém).

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
14. 6.  házená - turnaj starších žáků                                            10.00 - 16.00
14. a 15. 6. Krušnohorské regionální sportovní hry - turnaj žáků a kadetů

v řeckořímském zápase                                              8.00 - 18.00 a 8.00 - 14.00

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

AREÁL MOSTECKÁ ULICE AREÁL MOSTECKÁ ULICE 
Chomutovská liga malého fotbalu - 7., 14. a 15. 6.   - vždy od 9.00 do 15.00

SQUASH A FITNESS CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICISQUASH A FITNESS CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICI
20. 6. squash - turnaj pro amatérské hráče a hráčky, přihlášky v recepci 

nebo na tel. číslech 474/625 475 nebo 608/230 215. 18.00

Odborové sdružení Čech, Moravy a SlezskaOdborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Mostecká 39, Chomutov
Nabízí ještě volná místa na dětský letní tábor ve Vlkově u Rakovníkavolná místa na dětský letní tábor ve Vlkově u Rakovníka. Infor-
mace a přihlášky každé úterý a čtvrtek 10 - 12 a 14 - 16 hodin v kanceláři OS 
ČMS Mostecká - 1. poschodí, případně na tel. čísle 728/621 653 po celý den.
Termíny: 28. 6. - 12. 7., 12. 7. - 26. 7. a 26. 7. - 9. 8. 2003. Cena 2 600 Kč.


