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Výtvarníci dodali díla, která svou podobou korespondují s názvem výstavy
DIVADLO
• 2. 6. LUCERNA aneb Boj o lípu
lípu. Divadelní představení komedie v rámci AP. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 3. 6. KLUB POHODA - 3. klubový večer. Jacques Prévert - básně, písničky, pohádka. Kulturní dům Zahradní od 19.00 hodin.
DOKONALÝ. Zábavný pořad TV Prima. Městské divadlo od 17.30
• 15. 6. NIKDO NENÍ DOKONALÝ
a 20.00 hodin.
KONCERTY
FESTIVAL Hraje Teplická filharmonie. 7. 6.
• 7. a 14. 6. BEETHOVENŮV HUDEBNÍ FESTIVAL.
městské divadlo od 19.00 hodin, 14. 6. kostel sv. Ignáce od 18.00 hodin.
VÝSTAVY
DĚTÍ Prezentace 23. a 24. MŠ. Vernisáž 2. 6. v 10.00
• MATEŘINKY MALUJÍ - DEN DĚTÍ.
hodin ve výstavní síni knihovny. Výstava potrvá do 28. 6.
• JIŘÍ CIBULKA - STVOŘENÍ KRAJINY
KRAJINY. Muzeum radnice na náměstí 1. máje. Výstava
potrvá do 19. 6.
NOVÁKOVÁ Vernisáž se uskuteční
• K. GYURJAN, W. LAUF, R. PESCHL, J. SYROVÝ, H. NOVÁKOVÁ.
2. 6. od 17.00 hodin v galerii Špejchar - Sklep. Výstava potrvá do 31. 7.
PŘÁTELÉ. Galerie Špejchar, vernisáž se uskuteční 11. 6. od 17.00
• PETR NIKL - MOJI PŘÁTELÉ
hodin. Výstava potrvá do 17. 7.
KINA
Kino Praha v měsíci červnu nehraje!
Kino OKO (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
2. 6. DOGVILLE - drama Dánsko/Švédsko/Francie
3. - 4. 6. OHNIVÝ OCEÁN - dobrodružný film USA
5. 6. SILNÝ KAFE - komedie ČR/Island/Slovensko
6. - 8. 6. KILL BILL 2 - akční film USA
9. 6. STARSKY & HUTCH - akční komedie USA. Od 19. hodin
10. 6. STARSKY & HUTCH - akční komedie USA. Od 17. hodin
10. 6. ART KINO: LEFT LUGGAGE ANEB KUFRY PANA SILBERSCHMIDTA
- drama Belgie/Německo/Holandsko. Od 19. hodin
11. 6. RUSKÁ ARCHA - historická epopej Rusko
12. - 13. 6. PETR PAN - pohádka USA. Od 17. hodin
14. 6. ŠKOLA RO(C)KU - komedie USA
15. - 16. 6. CHOKING HAZARD - komedie ČR
LETNÍ KINO
2. 6.
3. - 4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. - 11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
16. 6.

(začátky představení 21.30)
OHNIVÝ OCEÁN - dobrodružný film USA
MISTŘI - komedie ČR
JEDNA RUKA NETLESKÁ - komedie ČR
SILNÝ KAFE - komedie ČR/Island/Slovensko
PRESUMPCE VINY - krimi drama USA
STARSKY & HUTCH - akční komedie USA
KILL BILL 2 - akční film USA
PIRÁTI Z KARIBIKU - PROKLETÍ ČERNÉ PERLY - dobrodružný USA
PIKOVÁ TROJKA - erotický thriller USA
KDYSI DÁVNO V MEXIKU - akční film USA
UMUČENÍ KRISTA - drama USA

Jubilejní 60. pořad Folkového klubu proběhne v pátek 4. června od 19
hodin v kinosále Podkrušnohorského zooparku Chomutov.
Po měsíčním koncertování v Mexiku vystoupí domácí Lidee noire,
jako host sdružení Folkotoč zahraje kapela Pět oříšků pro Popelku
a o své cestě do Patagonie a Ohňové země povypráví Petr Chvojka. (r)

Krajky ožily na šatech modelek
Oblastní muzeum na Palackého
ulici představuje až do konce prázdnin nezvyklý projekt. Pod společným
názvem Něžná jsou zde vystaveny
obrazy z VI. bienále výtvarníků
sdružených v Malířském společenství
a krajek z II. krajkářského festivalu.
Do výtvarné části výstavy přispělo svým dílem 45 členů Malířského
společenství, které je volným sdružením výtvarníků bez rozdílu věku,
pohlaví a „výtvarného vyznání“. Na
výstavu se tak dostaly nejen obrazy, ale například i grafiky, plastiky,
fotografie a výrobky ze skla. Autoři
museli ctít jen jednu zásadu, jejich
díla musela korespondovat s názvem
výstavy. Krajkářská část je sestavena
ze 171 exponátů 39 krajkářek z Chomutovska, ale i dalších míst republiky. Než se ovšem krajky dostaly do
vitrín, čekal je zajímavý prolog na
vernisáži. „Výtvarná díla jsou statická, tak jsme se rozhodli krajky prostřednictvím modelek předvést na
hotových šatech,“ sdělila pracovnice
muzea Helena Sopková. Předvádění

Je libo muzeum v noci?
V sobotu máte šanci
Inspirovat v zahraničí se nechalo
Oblastní muzeum v Chomutově a na
sobotu 5. června připravilo Muzejní
noc. Během akce, v Čechách pravděpodobně dosud nevídané, budou
postupně otevřeny všechny výstavní
prostory muzea, přičemž v každém
čeká návštěvníky krátký program.
Začíná se ve 20 hodin v kostele svaté Kateřiny, končit se bude půlnoční
„open air party“ stylově na hvězdářské věži. „Chceme návštěvníkům
ukázat muzeum v jiném světle, čase
a z jiného úhlu,“ vysvětlil ředitel
(sk)
Stanislav Děd.

Pátý ročník Bambiriády na Kamencovém jezeře se, na rozdíl od všech
předchozích, potýkal s nepříznivým
počasím. To sice omezilo nebo dokonce zmařilo některé aktivity a také
snížilo návštěvnost, ale nijak nepokazilo náladu přítomným. Opět se
s plným nasazením soutěžilo, tančilo,
zpívalo, hrálo a užívalo připravených
atrakcí. V pozitivním duchu akci hodnotil i ředitel Domu dětí a mládeže
v Chomutově Milan Märc: „Převládá
spokojenost. Počasí sice neukázalo
nejvlídnější tvář, ale nejdůležitější
byla sobota, kdy alespoň nepršelo.
Děti mnohdy vystupovaly nalehko,
jen v sukýnkách a tričkách, ale vydržely to. Proto bych jim, i všem, co
se podíleli na organizaci, chtěl poděkovat.“ V Chomutově se prezentovali
zástupci občanských sdružení dětí
a mládeže a středisek volného času
z téměř celého Ústeckého kraje, jejich
vystoupení zhlédlo podle odhadu organizátorů zhruba šest tisíc diváků.
(text a foto: sk)

ČTVRTEK 17. června
- centrum města
21:00 Teatr Novogo Fronta - Phantomysteria (premiéra jejich
nového pouličního představení)

Letní integrovaný tábor v Horském hotelu Svahová nad Jirkovem
nabízí zdravým i tělesně postiženým dětem a jejich rodičům
Občanské sdružení Gopála. V termínu 3. až 10. července společně
prožijí aktivní týden vyplněný
například malováním na kamínky a hrnečky, batikováním triček,
sportovními soutěžemi, táborákem, maškarním plesem a třeba
i projížďkou na koních. Bližší
informace podá Ing. D. Zemanová
na tel. číslech 603/233 140 nebo
736/721 577.
(r)

probíhaly módní přehlídky, prodejní show i doplňující vystoupení
německých i českých tanečníků
a hudebníků. Také obchody, a to nejen
s módou, nabízely davům návštěvníků své zboží a služby až do 23. hodiny. Starostka Ivana Řápková k účasti
na Noci módy poznamenala: „Pozvání
deklaruje naše dobré vztahy s Annabergem. Osobně jsem velmi ráda, že
po sportu, kultuře a dalších oblastech
se vzájemná spolupráce rozšiřuje i na
oblast podnikání.“
(sk)

Krampol nás přesvědčí,
že nikdo není dokonalý
Herec a moderátor Jiří Krampol přijede se pořadem Nikdo není dokonalý
už podruhé pobavit obyvatele Chomutova. Stejně jako v září 2002 proběhnou i tentokrát v městském divadle
v úterý 15. června dvě představení,
od 17.30 hodin budou hosty známého
baviče N. Urbánková a M. Maděrič,
od 20.00 hodin pak M. Dejdar
a M. Kocáb. Obě představení bude
(sk)
natáčet televize Prima.

Ďábelská křídla ukáže sto šest žáků
Žáci Základní umělecké školy
T. G. Masaryka v Chomutově připravují tradičně v závěru školního
roku velké představení, tentokrát
muzikálového příběhu pod názvem
Ďábelská křídla.
Letos vytvořili vlastní dílo, jehož
scénář vypracovala učitelka tanečního oboru Světlana Dundrová, hudební doprovod zkomponovali učitelé
Vlastimil Fridrich, Jiří Eisenhammer
a Kateřina Lesáková. Spojení jazzového a smyčcového orchestru spolu se
sekcí bicích nástrojů a zpěváků by
mělo být příjemnou změnou oproti
předešlým projektům. Dějová linie je
protkána pestrými tanečními styly

od klasického, moderního, jazzového tance a tance na špičkách až po
rock´n´roll a hip hop. V abstraktně
pojaté scéně jsou použity zajímavé
kostýmy od učitelů Jany Zdráhalové
a Ladislava Chabra, vše doplňuje
světelná show Jana Dundra. Ucelený
příběh o lásce a zradě Ďábelská křídla ztvárňuje 106 žáků školy.
Dílo bylo nabídnuto žákům základních a středních škol. Vyvrcholením pak bude uvedení tohoto
představení pro veřejnost ve dnech
3. a 4. června v Městském divadle
v Chomutově vždy od 17 hodin a
5. června ve 20 hodin v atriu SKKS
Chomutov.
(šv)

pro veřejnost. Symbolické předání
žezla v podobě vřeténka ale proběhlo už na vernisáži. Slávka Brůnová
se s vizí své odcházející kolegyně
naprosto ztotožňuje. „Abychom cíle
dosáhli, chceme dál pokračovat ve
výstavách. Spolupracuje s námi a vystavuje zde několik dam, které mají
vysokoškolské vzdělání textilního
zaměření. Možná ony by nás mohly
posunout někam dál,“ zamyslela se
nad budoucností Slávka Brůnová.
Výstava potrvá do 29. srpna,
v polovině července se na ní přijedou
podívat delegáti Světového krajkářského kongresu OIDFA v Praze, jehož
je chomutovská výstava součástí.
(text a foto: sk)

Kompletní program multižánrového
festivalu Otevřeno 16. - 20. června
STŘEDA 16. června
- centrum města
odpoledne Vorspiel - pantomima v
podání uskupení okolo Mirandolíny
- atrium
17:00 Mirandolína

Noc módy rozšiřuje sféru spolupráce
Poprvé za účasti české strany se
v saském městě Annaberg-Buchholz
uskutečnil 4. ročník přehlídky oděvů a módních doplňků Noc módy.
Své výrobky zde prezentovalo i pět
českých firem, když každá dostala
pro potřeby akce k dispozici část
místního kamenného obchodu. Akci
zahájili vpodvečer na hlavním náměstí přestavitelé podnikatelských
sdružení z obou stran hranice
a starostky Annabergu-Buchholze
a Chomutova, který se nově stal
partnerem Noci módy. Poté se čilý
ruch přesunul do ulic historického
jádra třicetitisícového města, kde

se ujaly studentky Střední zdravotnické školy Chomutov, Integrované
střední školy, Odborného učiliště
a Učiliště Údlice, Gymnázia Chomutov
a děti ze ZvŠ v Kadani. Přítomné přesvědčily, že krajka je „nositelná“. „Je
to můj dlouholetý sen, aby se krajka
vrátila do oděvní tvorby, získala bývalý věhlas a stala se vyhledávaným
artiklem. Čtyři sta let živila spolu
s hornictvím Krušnohoří, tak si to
zaslouží,“ připomněla zašlou slávu
krajky Helena Sopková, která se
přípravou výstavy a vernisáží loučí
s prací v muzeu před odchodem do
důchodu. Nyní předává práci i sbírkový fond kolegyni Slávce Brůnové,
která sama vede kurzy krajkování

PÁTEK 18. června
- centrum města
15:00 Nori Sawa - Kousky
17:00 Tonda Novotný - K čemu
vlastně je bílý psí trus
- náměstí 1. máje - před věží
17:00 dětský sbor Happy Smile
a hudební sešlost Střepy
- Husovo náměstí - u věže
21:30 Nori Sawa - Les
- u divadla
19:00 Činoherní studio Ústí n. L.
- Plechovka
01:00 Studio Ježek a Čížek - Zvířátka a Petrovští
- Kostel sv. Ignáce
23:00 Divadlo jednoho herce - Petra Lustigová - Žena, která
zabila boha
- travnatá plocha podél pěšiny
Boženy Němcové
odpoledne neorganizovaná relaxace
16:00 workshop žonglování
00:00 show s ohněm
- Letní kino 15 - 00 hod.
15:30 - 16:30 Apple Juice (Praha)
17:00 - 17:35 Astro Metro
(Australie/Cz)
18:00 - 18:35 only... (Chomutov)
19:00 - 19:45 Khoiba (Praha)
20:15 - 21:15 -123 min. (Praha)
21:45 - 22:30 Gaia Mesiah (Praha)
23:00 - 00:00 Wohnout (Praha)
SOBOTA 19. června
11:00 DNO - pouliční balábie
po celý den romská kapela
Kalo Jilo
- centrum města
21:30 Continuo - Cirkus Distown
- autobus č. 1
performance divadla DNO
- hypermarket Globus
11:00 chůdaři, dále v průběhu
dne divadlo z Německa,

„kontaktní“ divadlo - v jednání
- u divadla
10:00 Neslyším - O dvanácti měsíčkách
11:00 Pomocná škola a mateřská
škola Chomutov, Palachova
ul. - Ať žijí duchové...
16:00 END - kramářské písně
17:00 DNO - představení
21:00 Klub Pohoda
- pravda o pohádkách
- altán v parku
14:00 sbory (Chomutov)
- divadelní zahrádka
15:00 Černí Šviháci - Amatéři
- Kulisárna u divadla
19:45 společné sledování zápasu
ME ve fotbale ČR - Nizozemí
- atrium
23:00 performeři všeho druhu Zlatá kozačka
00:00 performeři všeho druhu Bruno Ferrari
- travnatá plocha podél pěšiny
Boženy Němcové
po celý den neorganizovaná
relaxace
kolem oběda Paradise Jazz
Band
12:00 výtvarná performance Milana Pecáka
- scéna v centru města 12 - 22 hod.
13:00 - 13:45 Madfinger (Praha/
Chomutov)
14:15 - 15:00 Noční klid (Chomutov)
15:30 - 16:15 Nucený výsek (Kadaň)
17:00 - 18:30 Tam Tam orchestra
(Praha)
19:00 - 19:45 Velvet Ecstasy (Plzeň)
20:15 - 21:00 Jesus Puras (Praha)
21:20 - 22:00 5th April (Chomutov)
NEDĚLE 20. června
- ulice města
17:00 Teatr Novogo Fronta (výsledek workshopu probíhajícího při Otevřeno)

Pozn.: Pokud je jako místo konání
uvedeno centrum města
města, bude se
pravděpodobně jednat o prostor za
Armabetonem. V době uzávěrky se
o místě jednalo, stejně jako o sobotním programu u Globusu.
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Na silnici z Chomutova do Blatna burácely silné motory po čtyřiadvaceti letech

Náročná trať prověřila závodní auta i jezdce
Na slavnou éru závodů do vrchu
v Chomutově se snaží navázat Hobby
Racing klub. Na 3 100 metrů dlouhé
trati silnice z Chomutova do Blatna
uspořádal další závod čtyřiadvacet
let od posledního.
Start třetího podniku ze seriálu
Triola Cup byl v Blatenské ulici, těsně před stoupáním na Zátiší, cíl pak
před odbočkou na Hradečnou. Na individuální souboj s kopcem a časem
se vydalo čtyřicet jezdců s vozidly
v šesti kategoriích. Po dvou tréninkových jízdách se jely tři soutěžní.
„Trať byla náročná, a to hlavně kvůli
dost poškozenému povrchu vozovky
ve spodní části. Rozhodující vteřiny
tedy jezdci získávali až v horní polovině, kde mohli jet naplno,“ řekl
ředitel závodu František Pišta z Chomutova. Závodili i jeho dva synové,
Michal a Martin, oba reprezentující
stáj Butzvach. Pětadvacetiletý Michal
obsadil ve třídě III (obsah motoru do
2 000 ccm) druhé místo, třiadvacetiletý Martin dojel ve třídě IV (obsah
motoru nad 2 000 ccm) kvůli poškozené převodové skříni až třetí. Ještě
hůř dopadli tři jezdci, jejichž účast v
závodě skončila havárií, naštěstí bez
újmy na zdraví.
Pořadí nejlepších - třída I (junioři do 18 let): 1. Michal Srb, 2. Jan
Präger, 3. Dominik Hariš; třída II
(cestovní vozy s obsahem motoru
do 1 600 ccm): 1. David Tomek, 2.
Petr Joselevič, 3. Jiří Šauer; třída III
(cestovní vozy s obsahem motoru
do 2 000 ccm): 1. Petr Zelenka, 2.
Michal Pišta, 3. Ondřej Grund; třída
IV (cestovní vozy s obsahem motoru nad 2 000 ccm): 1. Jaroslav Musil,
2. Miloš Novák, 3. Martin Pišta; třída
V (sériové vozy bez úprav): 1. Ivo
Král, 2. Luboš Hubálek, 3. Ivo Šístek;
třída VI: 1. Daniel Šimek.
Triola Cup se skládá z jedenácti
závodů, ten poslední, který rozhodne
o mistrovských titulech, se 25. září
pojede opět v Chomutově.
(text: sk)

Do kopců nad Jirkovem nebo
z Hasištejna do Schlettau
Dvě atraktivní akce připravil na
první polovinu června Klub českých
turistů při VTŽ Chomutov. V sobotu
5. 6. pořádá Jirkovský crossmarathon,
o týden později spolupořádá přeshraniční pochod ze zříceniny hradu Hasištejna na zámek ve Schlettau.
Jirkovský crossmarathon se koná
počtvrté, start je opět u 2. ZŠ v Jirkově. Turisté se vydají na trať mezi 7.30
a 8.30 hod., běžci a cyklisté, mezi
nimi i špičkoví sportovci, odstartují
v 9.00 hodin. Trasa je pro všechny
stejně dlouhá, a to klasických maratonských 42,195 km.
Cyklisté a turisté se potkají i na
trati z Hasištejna do Schlettau, která
kopíruje starobylou obchodní stezku.
Zatímco první z nich vyrazí v 8.00
přímo z Hasištejna a absolvují tak 40
km (pak většinou to samé zpět), druzí vyjdou na 20kilometrový pochod
v 11.00 hodin až z Černého Potoka,
kde je hraniční přechod pro pěší.
Podmínkou účasti je proto cestovní
pas nebo nový občanský průkaz. (sk)

Kam v červnu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
13. 6. akademie Taneční školy Milady Zelenkové
15.00
15. - 20. 6. mezinárodní soustředění korfbalistů (Česká republika, Holandsko,
Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Bosna-Hercegovina)
19. 6. zápas - turnaj 1. ligy mužů
8.00 - 16.00
25. - 27. 6. zápas Grand Prix
8.00 - 21.00
LETNÍ STADION
5. 6. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - Břevnov
19. 6. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - České Budějovice B
AREÁL V ULICI TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO
5. a 6. 6. hokejbal: turnaj 1. a 2. chomutovská liga

18.00
15.00

V PŘÍRODĚ
5. 6. Jirkovský crossmarathon, start od 2. ZŠ Jirkov
12. 6. pochod z hradu Hasištejn na zámek ve Schlettau,

Na trať právě vyrazil jeden ze závodníků...

10.15
10.15
9.00 - 17.00

SQUASH CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICI
18. 6. amatérský turnaj ve squashi
18. 6. dětský turnaj ve squashi

7.30 - 9.00
start Hasištejn 8.00
nebo Černý Potok 11.00

AREÁL 12. ZŠ V ULICI AKADEMIKA HEYROVSKÉHO
11. - 13. 6. Mistrovství České republiky v softbalu kadetek
19. 6. softbal 2. liga: SC Beavers VS Chomutov B - Most
19. 6. softbal 2. liga: SC Beavers VS Chomutov B - MFF Praha
26. 6. softbal 1. liga: SC Beavers VS Chomutov A - Chemie Praha

12.00
16.00
13.00 a 15.00

Vyzýváme zástupce kulturních, sportovních a společenských organizací k předání informací o akcích, které budou pořádat v roce 2005, v roce
oslav 400. výročí královského města Chomutova, a které by mohly být uvedeny v Kalendáři akcí, jenž bude Město Chomutov vydávat. Tyto informace je
třeba poskytnout odboru školství a kultury do 31. srpna 2004. Podrobnosti
sdělí Dagmar Mikovcová, vedoucí OšaK, na tel. čísle 474/637 480.
(r)

...jiný svou chybou takto skončil těsně po průjezdu cílem. Auto se dostalo
do smyku a z nezpevněné krajnice se převrátilo do příkopu. Přes ošklivě
vyhlížející nehodu se řidiči nic nestalo.
(foto: kl)

Prioritou Vackeho práce bylo posílení obrany
Zatímco pro hokejisty KLH Chomutov je toto období ve znamení
takzvané „suché“ části letní přípravy,
generálnímu manažerovi klubu Milanovi Vackemu přineslo tradiční jednání o podobě kádru na příští sezonu.
Požadavek zněl: prioritní je posílení
defenzivy. A tak se v Chomutově
záhy na přestup objevili extraligou
protřelí beci Petr Mainer ze Serezy
Ostrava (nejvyšší soutěž v Plzni,
Č. Budějovicích, Třinci a K. Varech,
10 reprezentačních startů) a Roman
Prošek z Olomouce (nejvyšší soutěž
v K. Varech). Výraznou posilou by
mohl být brankář Luboš Horčička
z Kladna (nejvyšší soutěž ještě
v Třinci), který loni zářil v dresu
Kadaně. Nejčerstvějším „nováčkem“
je chomutovský odchovanec Jaroslav Buchal, hokejový cestovatel
s pověstí problémového hráče. Milan
Vacke ovšem tvrdí: „V poslední době
se zklidnil, usadil a zmoudřel. Jsem
přesvědčen, že ještě dokáže sobě, trenérům i fanouškům, že je kvalitním
hokejistou.“ Na zkoušku dále přišli

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

obránci Martin Kocek a Petr Štrach
a útočníci Martin Malát, Vladimír Dobiáš, Josef Ibl, Martin Vrba a Jaroslav
Veverka, vesměs talentovaní mladíci,
končící v juniorské kategorii.
Klub ovšem nebilancuje jen příchody. Jak známo, oželet musel kanonýra
Michala Jeslínka (Litvínov) i do svých
mateřských klubů se vracející hráče Pavla Malečka a Michala Fikrta.
Smlouva nebyla prodloužena Lukáši
Zikovi, Jiřímu Stokláskovi, Lukáši Slavíkovi, Ladislavu Drábovi a Janu Liškovi. Další pohyb v kádru s tendencí
k zeštíhlení nastane v srpnu.
(sk)

Softbalové kadetky budou
hrát o titul v Chomutově
Letošní Mistrovství České republiky kadetek (ročník 1989 a ml.)
v softbale proběhne od pátku 11. do
neděle 13. června v Chomutově. Na
hřišti při 12. ZŠ v ulici Akademika
Heyrovského bude o titul soutěžit
třináct družstev, mezi nimi i tým
pořádajícího SC Beavers VS Chomutov. „ Až na výjimky máme kádr
složený ze samých mladých děvčat,
takže naším hlavním cílem je dobře
si zahrát,“ odhalil ambice domácích
manažer klubu Petr Engel.
(sk)

O Velkou cenu Chomutova a Memoriál J. Jezbery byl mezi plavci zájem
Čtyři sta dvacet plavců z 39 oddílů celé České republiky změřilo
síly na dvacátém ročníku Velké
ceny Chomutova a sedmnáctém
ročníku Memoriálu Jaroslava Jezbery. O Velkou cenu soutěžili závodníci třináctiletí a starší, zatímco
Memoriál je závodem pro mladší
žactvo, tedy deseti až dvanáctileté.
V kategorii Velké ceny bylo
překonáno celkem šest rekordů
a v Memoriálu padly rekordy dva.
Jako hlavní závod pro obě soutěže je vypsána disciplína 200
metrů polohový závod, ve kterém
byl pokořen rekord v kategorii
mužů
členem
reprezentačního týmu Tomášem Kužvardem
z Olympu Praha, jenž zvítězil v čase
2:09,56. Chomutovský Ondřej Záruba (2:23,70) skončil na krásném
sedmém místě a Jakub Veverka
(2:26,63) jako třináctý. Z žen zvítězila rovněž závodnice Olympu
Praha Barbora Marcoňová s časem
2:27,57 a domácí Michaela Gärtnerová (2:38,85) doplavala třináctá.
U mladších žáků byl vítězným
plavcem Petr Trahorsch (2:37,51)
z oddílu KL Sport Teplice. Chomutovský oddíl reprezentovali Alexander Lajtner (2:52,64) na šesté příčce, Jan Škvára (2:59,31) na sedmé,
Ondřej Trousil (3:02,68) jedenáctý
a třináctý Jiří Janeček (3:02,82).
V kategorii mladších žákyň doplavala první Monika Hrdinková z Lokomotivy Nymburk (2:45,81), z chomutovských plavkyň se umístila na
12. místě Dita Bolomská (2:59,63).

Krejčířová 100 P (13.), Alice Lencová
100 P (15.); v kategorii starších žákyň: Michaela Gärtnerová 400 VZ
(5.), 200 VZ (8.), 100 VZ (9.).
(text: mat)

Chomutovské noviny

Alexandr Lajtner patřil mezi mladšími žáky k těm nejlepším.
„Závody měly velmi dobrou úroveň především díky tomu, že se
tento mítink plaval jako kvalifikace na Mistrovství Evropy juniorů,
které se uskuteční letos v červenci
v portugalském Lisabonu,“ řekl trenér družstva starších žáků Jaroslav
Jezbera. Z juniorů splnil limit na mistrovství pouze osmnáctiletý Zdeněk
Františák z SKS Praha, a to v závodě
na 50 metrů prsa časem 0:29,41.
Kromě již uvedených výsledků
se z plavců TJ Slávie Chomutov
do šestnáctého místa umístili v kategorii mladších žáků: Alexan-

(foto: gr)

der Lajtner 50 VZ (4.), 100 Z (10.),
100 M (3.), 100 VZ (4.), Jiří Janeček
50 VZ (9.), 100 M (10.), 100 VZ (8.),
Jan Škvára 50 VZ (12.), 100 M (5.),
Ondřej Trousil 100 Z (11.), 100 M
(15.), Jiří Pretl 100 P (15.); v kategorii starších žáků: Jakub Havlík 100
Z (15.), 200 M (4.), 200 VZ (6.), 100
M (3.), 50 M (2.), 100 VZ (3.), Ondřej
Záruba 200 M (3.), 50 Z (15.), 100 M
(5.), 400 PZ (8.), 200 Z (8.), David
Hennlich 50 Z (12.), 200 Z (11.),
Jakub Veverka 50 M (8.), 200 Z (2.);
v kategorii mladších žákyň: Dita Bolomská 100 P (12.), 100 M (7.), Klára
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