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18. 4. 146618. 4. 1466
    Král Jiří z Poděbrad potvrdil platnost zápisů a vkladů v městských 

knihách, které byly založeny po vypálení a zpustošení Chomutova, a 
rozhodl, že ti obyvatelé, kteří opustili město po roce 1421, nemohou 
vznášet jakékoli nároky na svůj bývalý majetek. Zdůraznil, že měšťané, 
kteří v současné době užívají v Chomutově nemovitosti, je drží plným 
právem, které nikdo nesmí zpochybňovat.

22. 4. 151722. 4. 1517
    Šebestián a Petr z Veitmíle vystavili městu listinu, v níž za sebe i své 

nástupce slíbili, že nedovolí, aby se ve městě nebo na chomutovském 
panství trvale usazovali Židé. Měšťané jim za tento slib zaplatili 400 
kop míšeňských grošů.

20. 4. 165120. 4. 1651
    Podle soupisu poddaných panství Červený Hrádek žilo v Horní Vsi cel-

kem 117 obyvatel - 112 ve vsi a 5 v panském dvoře.
30. 4. 191630. 4. 1916
    Před 23. hodinou se na náměstí sešly davy lidí, aby sledovaly, jak se 

při vůbec prvním zavedení letního času v Čechách posunou na městské 
věži hodinové ručičky o jednu hodinu dopředu.

20. 4. 193920. 4. 1939
    Ve vyzdobeném městě se konaly oslavy 50. narozenin Adolfa Hitlera. 

Jejich součástí byla přehlídka chomutovské posádky wehrmachtu, za-
končená salvami dělostřelecké baterie, pochody místních formací SA, SS 
a dalších organizací a večerní manifestace na fotbalovém stadionu.

17. 4. 194517. 4. 1945
    Chomutovem prošel průvod necelých dvou tisíc vězňů z pobočky kon-

centračního tábora Buchenwald. Směřoval od Hory sv. Šebestiána do 
Terezína. V ulicích Chomutova zemřelo vysílením nebo bylo zastřeleno 
přes sto vězňů. 

19. 4. 194519. 4. 1945
    Největší nálet na Chomutov. Spojenecká letadla bombardovala ve třech 

vlnách mezi 3.50 a 4.35 hod. chomutovský železniční uzel, Poldinu Huť 
a Spořice. Bylo shozeno asi tři tisíce pum. Při náletu zahynulo v Cho-
mutově přes třicet místních obyvatel a přesně nezjistitelný počet vězňů, 
válečných zajatců, totálně nasazených osob a německých uprchlíků. 

30. 4. 194830. 4. 1948
    Chomutovský pivovar převzaly na základě zákona o znárodnění Česko-

slovenské pivovary Praha, n. p., později byl začleněn do Krušnohorských 
pivovarů, n. p. Most. Tím v podstatě skončila několikasetletá tradice va-
ření kdysi proslulého chomutovského piva.

24. 4. 196924. 4. 1969
    ONV vydal upozornění, že bez jeho předchozího souhlasu nelze pořádat 

veřejné schůze, debatní večery ani žádná jiná shromáždění. Zdůraznil 
také, že nově založené kluby, spolky a organizace nemohou vyvíjet 
činnost do té doby, než jejich organizační řád schválí krajský národní 
výbor. Toto upozornění lze považovat za jeden z prvních příznaků tzv. 
normalizace.

30. 4. 197630. 4. 1976
    Otevřena nová budova OV KSČ (dnešní Městský úřad ve Zborovské ulici), 

postavená za státní peníze podle projektu architekta Františka Machače.
30. 4. 198530. 4. 1985
    Prezident Gustáv Husák propůjčil okresu Chomutov za mimořádné bu-

dovatelské úsilí při realizaci závěrů XVI. sjezdu KSČ Řád práce.
26. - 27. 4. 199726. - 27. 4. 1997
Konal se první ročník historizujících chomutovských slavností.                     

                                        (Z knihy „Chomutov 1252 - 2002“ od Petra Raka)

Téma zní: Chomutov v bájích a pověstech
Letošní slavnosti nabídnou místním i přespolním návštěvníkům opět něco nového

Na country v maskách
Pestrou paletou účinkujících se 

pochlubí Velikonoční maškarní 
country bál, který proběhne 18. 
dubna od 20 hodin v Kulturním 
domě na Zahradní. Chomutovská 
bluegrassová kapela Album pozva-
la skupinu Tequila Band a národo-
pisný soubor Krušnohor, který se 
spolu s formacemi Country Shock 
a P.R.D.I. postará i o předtančení. 
„Zooparku letos odpadl maškarní 
bál, proto jsme se spojili, abychom 
tuto tradici zachovali. Mohla by to 
být povedená taškařice,“ nechal se 
slyšet Petr Gärtner, kapelník Al-
bumu. Moderování se ujme Martin 
Šíl, v průběhu večera bude udělena 
cena nejlepší masce. 

DIVADLODIVADLO
• 16. 4. O BUDULÍNKOV16. 4. O BUDULÍNKOVI - pohádka pro MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS v 9.00 a 10.15 ho-

din.
• 22. 4. ŽÁRLIVOST 22. 4. ŽÁRLIVOST - představení v rámci abonentního předplatného. Hrají J. Hlavá-

čová, H. Maciuchová, L. Matoušková, alt. J. Moučková. Městské divadlo od 19 hod.
• 24. 4. DIVADÝLKO 24. 4. DIVADÝLKO - nesoutěžní přehlídka dramatické tvořivosti žáků pomocných 

škol. Kulturní dům na Zahradní od 9 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 17. 4. ČTVRTÁ KAPKA FOLKU - PALEČEK A JANÍK 17. 4. ČTVRTÁ KAPKA FOLKU - PALEČEK A JANÍK - Kult. dům na Zahradní od 19 hod.
• 18. 4. COUNTRY 5 18. 4. COUNTRY 5 - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 19. 4. MAKOVEC 19. 4. MAKOVEC - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 22. 4. NEZMAŘI 22. 4. NEZMAŘI - 25 LET - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 25. 4. WYDLE 25. 4. WYDLE - Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 26. 4. NIC MOC 26. 4. NIC MOC - Country saloon U Bizona od 20 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 18. 4. VELIKONOČNÍ MAŠKARNÍ COUNTRY BÁL 18. 4. VELIKONOČNÍ MAŠKARNÍ COUNTRY BÁL - Kult. dům na Zahradní od 19 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KRISTIAN KODET KRISTIAN KODET - obrazy, grafika v Galerii Špejchar do 30. dubna.
• NÁVRAT FELIXE HUFNÁGLA NÁVRAT FELIXE HUFNÁGLA - kreslený humor ve výstavní síni knihovny do 30. 4.
• PROMĚNY PROMĚNY - obrazy Václava Suchopárka v Galerii Lurago. Vernisáž 7. 4. v 17 hodin, 

výstava potrvá do 30. 4.
• OBRAZY A OBJEKTY OBRAZY A OBJEKTY - L. Chabr a L. Jabůrek v kostele sv. Ignáce. Výstava do 23. 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
• 16. 4. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY. 16. 4. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY. Čtvrté setkání na téma: slovní zá-

soba a její obohacování o řečnické obraty. DDM 17.30 až 19.30 hodin.
• 17. 4. VELIKONOČNÍ KRASLICE. 17. 4. VELIKONOČNÍ KRASLICE. Zdobení vyfouknutých vajíček voskovou techni-

kou. DDM 9.30 hodin.
• 17. 4. PLETEME VELIKONOČNÍ POMLÁZKU. 17. 4. PLETEME VELIKONOČNÍ POMLÁZKU. Pro zájemce o výrobu vlastní pomlázky. 

DDM 10.00 hodin.
• 17. 4. ARANŽOVÁNÍ PRO DĚTI. 17. 4. ARANŽOVÁNÍ PRO DĚTI. Výroba velikonočních dekoračních předmětů z 

přírodního materiálu. DDM 10.00 hodin.
• 17. 4. VELIKONOČNÍ BĚH DO SCHODŮ. 17. 4. VELIKONOČNÍ BĚH DO SCHODŮ. Zkouška rychlosti a vytrvalosti na 100 

schodech chomutovského Domečku. DDM 14.00 hodin.
• 22. 4. DEN ZEMĚ. 22. 4. DEN ZEMĚ. V EKO dílnách výroba ručního papíru, kreslení Stromu života, 

proměna plastové láhve. DDM 14.00 až 17.00 hodin.
• 29. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC. 29. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Také opékání buřtů. DDM 16.00 hodin.

KINAKINA
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ: od dubna se v obou kinech hraje v pátek a sobotu jen jedno představení!od dubna se v obou kinech hraje v pátek a sobotu jen jedno představení!

Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
 16.16. a    17. 4. 17. 4. DRUHÁ MÍZA DRUHÁ MÍZA - komedie Velká Británie, USA.
            18. 4.18. 4.     BLBEC NA KRKU BLBEC NA KRKU - bláznivá komedie Francie.
 19.19. a 20. 4.20. 4.     od 16.30 hod. KNIHA DŽUNGLÍ 2 od 16.30 hod. KNIHA DŽUNGLÍ 2 - rodinný animovaný film USA.
            21. 4.21. 4.     QUO VADIS QUO VADIS - historický film Polsko.
 22.22. a 23. 4.23. 4.     TĚLO NA TĚLO TĚLO NA TĚLO - akční thriller USA.
 24.24. a 25. 4.25. 4.     POLICAJTI NA BATERKY POLICAJTI NA BATERKY - akční komedie USA.
 26.26. a    27. 4.27. 4.     KAMEŇÁK KAMEŇÁK - komedie Z. Trošky, ČR.
 28.28. -  30. 4.30. 4.     TEST TEST - thriller USA.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 19. 4.19. 4. BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU - od 14.00 hod.
                           26. 4.26. 4. HRNEČKU VAŘ!HRNEČKU VAŘ! - 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).
 16.16. -  18. 4.18. 4.     od 16.30 hod. KNIHA DŽUNGLÍ 2 od 16.30 hod. KNIHA DŽUNGLÍ 2 - rodinný animovaný film USA.
 19.19. -  21. 4.21. 4.     TĚLO NA TĚLO TĚLO NA TĚLO - akční thriller USA.
            22. 4.22. 4.     QUO VADIS QUO VADIS - historický film Polsko.
 23.23. -  25. 4.25. 4.     KAMEŇÁK KAMEŇÁK - komedie Z. Trošky, ČR.
 26.26. -  28. 4.28. 4.     POLICAJTI NA BATERKY POLICAJTI NA BATERKY - akční komedie USA.
 29.29. a 30. 4.30. 4.     ČERT VÍ PROČ ČERT VÍ PROČ - pohádka ČR.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ: 20. 4.20. 4. PAN TAU A CESTA KOLEM SVĚTA PAN TAU A CESTA KOLEM SVĚTA - od 14.00 hod.
                           27. 4.27. 4. Z PEKLA ŠTĚSTÍ Z PEKLA ŠTĚSTÍ - od 14.00 hod.

Bez rytířů v plné zbroji se slavnosti neobejdou ani letos.

19. 4. — 9.00 – 18.00 — Den Země 19. 4. — 9.00 – 18.00 — Den Země v 
Podkrušnohorském zooparku
19. 4. — 8.00 — KVALIFIKACE sólofor-19. 4. — 8.00 — KVALIFIKACE sólofor-
mací MAŽORETEK mací MAŽORETEK – městská sportovní 
hala 
22. 4. — 15.45 — Dětský filmový festi-22. 4. — 15.45 — Dětský filmový festi-
val aneb „Pohádkové dny“ – JAK SE BUDÍ val aneb „Pohádkové dny“ – JAK SE BUDÍ 
PRINCEZNY PRINCEZNY – kino Praha 
23. 4. — 9.00 – 11.00 — Malujeme pro 23. 4. — 9.00 – 11.00 — Malujeme pro 
radost radost – malování dětí MŠ v městském 
parku 
23. – 24. 4. — 14.00 — Plavecká liga 23. – 24. 4. — 14.00 — Plavecká liga 
základních škol základních škol – městské lázně
23. 4. — 15.45 — Dětský filmový festival 23. 4. — 15.45 — Dětský filmový festival 
aneb „Pohádkové dny“ – O STATEČNÉM aneb „Pohádkové dny“ – O STATEČNÉM 
KOVÁŘI KOVÁŘI – kino Praha
23. 4. — 17.00 — VEČERNÍČEK aneb 23. 4. — 17.00 — VEČERNÍČEK aneb 
tančíme s Českou muzikoutančíme s Českou muzikou, kulturní 
dům Zahradní
23. 4. — 18.00 — JARNÍ KONCERT SBORU 23. 4. — 18.00 — JARNÍ KONCERT SBORU 
HLAHOL A CANTICA BOHEMICA HLAHOL A CANTICA BOHEMICA – kostel 
sv. IGNÁCE
24. 4. — 8.00 — Střelecká soutěž škol-24. 4. — 8.00 — Střelecká soutěž škol-
ské mládeže ské mládeže – Střelnice Zátiší
24. 4. — 14.00 – 17.00 — ZÁBAVNÉ 24. 4. — 14.00 – 17.00 — ZÁBAVNÉ 
ODPOLEDNE PRO HANDICAPOVANOU ODPOLEDNE PRO HANDICAPOVANOU 
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – TIP KLUB
24. 4. — 15.45 — Dětský filmový festi-24. 4. — 15.45 — Dětský filmový festi-
val aneb „Pohádkové dny„ – POHÁDKA val aneb „Pohádkové dny„ – POHÁDKA 
O HONZÍKOVI A MAŘENCE O HONZÍKOVI A MAŘENCE – kino Praha

24. 4. — 18.30 — Trubkový koncert 24. 4. — 18.30 — Trubkový koncert 
v kostele sv. Ignáce SKKS v kostele sv. Ignáce SKKS 
25. 4. — 14.30 — 114. SKOK PŘES KŮŽI 25. 4. — 14.30 — 114. SKOK PŘES KŮŽI 
– hornická slavnost – hornická slavnost – městské divadlo
25. 4. — 15.45 — Dětský filmový festival 25. 4. — 15.45 — Dětský filmový festival 
aneb „Pohádkové dny„ – POHÁDKY TISÍ-aneb „Pohádkové dny„ – POHÁDKY TISÍ-
CE A JEDNÉ NOCI CE A JEDNÉ NOCI – kino Praha 
26. 4. — 10.00 — „Chomutov v legen-26. 4. — 10.00 — „Chomutov v legen-
dách a pověstech" dách a pověstech" středověké městečko 
– městský park — 10.30 — slavnostní 10.30 — slavnostní 
zahájení zahájení — 14.00 — Divadlo na chůdách 14.00 — Divadlo na chůdách 
Kvelb Kvelb — 15.00 — Chomutovská pověst 15.00 — Chomutovská pověst 
— 18.00 — Uzavření tržiště 18.00 — Uzavření tržiště — 20.30 — 20.30 — 
Chomutov v bájích a pověstech Chomutov v bájích a pověstech – večerní 
program s pyrotechnickými efekty
26. – 27. 4. — 10.00 — Mistrovství Čech ta-26. – 27. 4. — 10.00 — Mistrovství Čech ta-
nečních formacínečních formací, městská sportovní hala
26. 4. — 10.00 — Vystoupení Dětského 26. 4. — 10.00 — Vystoupení Dětského 
folklórního souboru MALÉ ZÁLESÍ (Lu-folklórního souboru MALÉ ZÁLESÍ (Lu-
hačovice) hačovice) – atrium SKKS
26. 4. — 14.00 — Koncert bluegrassové 26. 4. — 14.00 — Koncert bluegrassové 
skupiny ALBUM skupiny ALBUM – atrium SKKS
26. 4. — 11.00 – 13.30 — Sraz historic-26. 4. — 11.00 – 13.30 — Sraz historic-
kých vozidel kých vozidel – parkoviště SD,
26. 4. — 10.00 – 18.00 — Kapka folku 26. 4. — 10.00 – 18.00 — Kapka folku 
v „Kulisárně“ v „Kulisárně“ – přehlídka amatérských 
folkových skupin, Městské divadlo
26. 4. — 19.00 — FOLKLÓRNÍ VEČER 26. 4. — 19.00 — FOLKLÓRNÍ VEČER 
– společné vystoupení chomutovského 
folklórní souboru KRUŠNOHOR a sou-
boru MALÉ ZÁLESÍ z Luhačovic, kulturní 
dům SKZ s.r.o. 474 638700

27. 4. — 10.00 — „Chomutov v legen-27. 4. — 10.00 — „Chomutov v legen-
dách a pověstech“ dách a pověstech“ středověké městečko 
– městský park — 10.30 — slavnostní 10.30 — slavnostní 
zahájení zahájení — 15.00 — Chomutovská po-15.00 — Chomutovská po-
věst. Konec v 18.00 hod.věst. Konec v 18.00 hod.
27. 4. — 11.00 – 12.30 — Přehlídka 27. 4. — 11.00 – 12.30 — Přehlídka 
mažoretkových skupin TŠ STARDANCE mažoretkových skupin TŠ STARDANCE 
– parkoviště za Delvitou 
27. 4. — 14.00 — JARO SE OTVÍRÁ 27. 4. — 14.00 — JARO SE OTVÍRÁ – kon-
cert v rámci festivalu pěveckých sborů 
kostel sv. Ignáce SKKS 
28. 4. — 8.00 — Den plný sportu 28. 4. — 8.00 — Den plný sportu – spor-
tovní klání žáků ZŠ, sálová kopaná, od-
bíjená, lehká atletika 
29. 4. — 13.00 – 17.00 — OLYMPIÁDA 29. 4. — 13.00 – 17.00 — OLYMPIÁDA 
PRO SENIORY 2003 PRO SENIORY 2003 – 2. ročník – měst-
ská  sportovní hala
30. 4. — 19.30 — „S lampionem za po-30. 4. — 19.30 — „S lampionem za po-
hádkou“ hádkou“ – sraz lampionového průvodu 
u divadla, průvod směr letní kino 
— 20.00–21.30 — Show Beethoven D.C., 20.00–21.30 — Show Beethoven D.C., 
pásmo pohádek „Pane pojďte si hrát“, pásmo pohádek „Pane pojďte si hrát“, 
Ohňostroj Ohňostroj – letní kino — 22.00 — PRA-22.00 — PRA-
VÁ BLONDÝNKA VÁ BLONDÝNKA – komedie USA 
1. 5. — 9.00 — Majáles 1. 5. — 9.00 — Majáles – svátek studen-
tů – Husovo nám
1. 5. — 19.00 — KATAPULT 1. 5. — 19.00 — KATAPULT – koncert hu-
dební skupiny – kulturní dům Zahradní
1. 5. – 3. 5. — 9.30 — PODKRUŠNO-1. 5. – 3. 5. — 9.30 — PODKRUŠNO-
HORSKÉ PODNIKATELSKÉ PRODEJNÍ HORSKÉ PODNIKATELSKÉ PRODEJNÍ 
A VÝSTAVNÍ DNY A VÝSTAVNÍ DNY – městská sportovní 
hala 

Chomutovské slavnosti 2003

(Dokončení ze str. 1)
Mohu prozradit, že spolu s herci 
mosteckého divadla Rozmanitostí 
si v něm zahrají například i jeden 
chomutovský radní a jeden zastu-
pitel. Program bude doplněn pyro-
technickými a světelnými efekty,“ 
dodal Jiří Šnábl.

Během celého sobotního a nedělní-
ho programu, který trvá od deseti do 
osmnácti hodin, bude heroldem vy-
hlášeno a řádně vybubnováno ještě 
mnoho zajímavého – rytířské soubo-
je skupin historického šermu Brigan-
ti z Mostu a Fictum z Chomutova, 
hudební vystoupení skupin Arcus 
a Musica Vagantium, dobový tanec 
v podání skupiny Hortus Gratiae, 
fakíry In Flamenus, kejklíře společ-
nosti Sacramont, Turkovu divadelní 
společnost Bída, divadlo na chůdách 
Kvelb. Pro menší děti budou připra-
vena domácí a hospodářská zvířata, 
samozřejmostí je občerstvení.

Program Chomutovských slavnos-
tí, které jsou z velké části financo-
vány z programu Phare CBC, ovšem 
nabídne i řadu přidružených akcí, 
jež stojí za zhlédnutí. V uvedeném 
termínu proběhnou některé z nich 
v atriu SKKS, jiné v městském di-
vadle, v městské sportovní hale, 

na parkovišti Severočeských dolů, 
v Kulturním domě na Zahradní a 
v kostele sv. Ignáce. Jak je patrné 
z programu uveřejněného na jiném 
místě této stránky, pod křídla slav-
ností se schovaly i další akce v roz-
pětí od 19. dubna do 3. května.

S tradičním zpestřením slavností 
přišla i společnost LOKO-MOTIV 
Chomutov. Ta vypravuje historické 
motorové a parní vlaky jak na Den 
Země 19. dubna, tak na hlavní část 
slavností o týden později. Odjezdy 
z výchozích do konečných stanic 
na Den Země jsou následující: 8.50 8.50 
Kadaň město Kadaň město – Kadaň, 8.44 Perštejn 8.44 Perštejn 
– Jirkov staré nádraží, 11.50 Kadaň 11.50 Kadaň 
město město – Kadaň, 11.44 Perštejn 11.44 Perštejn 
– Jirkov st. n., 17.28 Kadaň město 17.28 Kadaň město 
– Kadaň, 17.29 Perštejn 17.29 Perštejn – Chomu-
tov, 10.00 Jirkov st. n. 10.00 Jirkov st. n. – Chomutov, 

10.44 Chomutov 10.44 Chomutov – Perštejn, 11.05 11.05 
Kadaň Kadaň – Kadaň město, 13.00 Jirkov 13.00 Jirkov 
st. n. st. n. – Chomutov, 16.17 Jirkov st. 16.17 Jirkov st. 
n. n. – Perštejn, 16.56 Kadaň 16.56 Kadaň – Ka-
daň město. Na sobotu 26. dubna 
je jízdní řád stanoven takto: 8.56 8.56 
Klášterec n. O. Klášterec n. O. – Kadaň, 9.00 Kadaň 9.00 Kadaň 
město město – Jirkov st. n., 13.20 Chomu-13.20 Chomu-
tov tov – Jirkov st. n., 15.36 Klášterec 15.36 Klášterec 
– Kadaň, 15.38 Kadaň město 15.38 Kadaň město – Cho-
mutov, 17.26 Klášterec 17.26 Klášterec – Kadaň, 
17.28 Kadaň město 17.28 Kadaň město – Chomutov, 
7.43 Chomutov 7.43 Chomutov – Kadaň město, 
8.03 Kadaň 8.03 Kadaň – Klášterec, 10.10 Jir-10.10 Jir-
kov st. n. kov st. n. – Chomutov, 14.03 Jirkov 14.03 Jirkov 
st. n. st. n. – Kadaň město, 14.42 Kadaň 14.42 Kadaň 
– Klášterec, 16.21 Chomutov 16.21 Chomutov – Ka-
daň město, 16.41 Kadaň 16.41 Kadaň – Klášterec, 
21.50 Chomutov město 21.50 Chomutov město – Kadaň 
město, 22.15 Kadaň 22.15 Kadaň – Klášterec.

              (text: sk, foto archiv: vla)

(Dokončení ze str. 1)
„Komise se přiklonila v případě 

rušení některé ze škol k variantě 
druhé. Po vyhodnocení a zhodno-
cení celé záležitosti podáme v září 
letošního roku Radě města Chomu-
tova návrh, jakou základní školu 
v Chomutově zrušit. Bude se jed-
nat o rozhodnutí podložené čísly 
a fakty,“ vyjádřil se předseda komi-
se radní Pavel Markvart. Již v květnu 
letošního roku se začnou členové této 
komise zabývat intenzivně vyhodnoce-
ním osobně navštívených škol.        (mile)

Konkrétnější řešení 
předloží v září

• Radní schválili dotace na pro-
jekty 10 příspěvkovým organizacím 
a sdružením v celkové výši 185 000 
korun. Jedná se o školy, umělecké 
a sportovní soubory a další organiza-
ce. Radnice vyčlenila letos na projekty 
celkem 2,7 miliónů korun. Třem orga-
nizacím radní dotaci zamítli.

V sobotu 19. dubna od 10.00 
hodin začnou v Podkrušnohor-
ském zooparku oslavy Dne Země. 
Už o hodinu dříve se ale slav-
nostně otevře nový hlavní vchod 
u horní brány zooparku. V dětské 
části zoo pokřtí Bára Štěpánová 
od 11.30 hodin zvířátka, která 
se během letošního roku v zo-
oparku narodila. Hovořit se bude 
o kampani Evropské asociace zoo-

V zooparku oslavíme Den Země
logických zahrad a akvárií na zá-
chranu asijských tygrů. Nedaleko 
správní budovy vyroste indiánská 
vesnice, na ohni si můžete opéct 
brambory. „Na terase u medvědí-
ho výběhu můžete potkat mužíka 
s balalajkou a ochutnat boršč. Kaš-
tanka nabídne pohled do kazašské 
stepi, odvážlivce povozí na hřbetě 
velbloud. Na nedalekém statku je 
připravena ukázka starých řeme-
sel, soubor Skejušan připomene 
svým programem nadcházející 
Velikonoční svátky. Jezdit bude 
Safari Expres a Lokálka Amálka,“ 
prozradil tiskový mluvčí PZOO 
Martin Šíl. Jak doplnil, v zoopar-
ku pracuje pět výtvarníků, jejichž 
společná výstava bude k vidění 
ve výstavní síni správní budovy. 
Na oslavy můžete přijet rovněž 
historickým vlakem z Mostu, Ka-
daně a Jirkova. Program Dne Země 
bude ukončen kolem 17.00 hodiny.
                                                     (mile)

Studenti oslaví svůj svátek Ma-
jáles tradičně 1. května od 9.00 
hodin vystoupením hudebních sku-
pin, pěveckých sborů a sportovní-
mi akcemi, které vyvrcholí volbou 
krále Majálesu. Oproti minulému 
roku se však neuskuteční na nám. 
1. máje, ale opět na Husově náměs-
tí.                                                        (red) 

Studentský Majáles
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Kam v dubnu za sportem
Správa spor tov ních

zařízení Cho mu tov, s. r. o.

(Dokončení ze str. 1)
K dispozici je zde osmnáct kla-

sických jamek dráhového golfu 
a dalších devět takzvaných greenů, 
což jsou několikametrové dráhy 
s filcovým povrchem. „Drah je víc 
a paradoxně se vejdou do stejného 
prostoru,“ řekla spokojeně prezi-
dentka sportovního klubu dráho-
vého golfu v Chomutově Jarmila 
Kubíková. Nové prostředí uvítají 
i členové klubu, kteří sedmkrát za 
sebou obhájili titul mistrů Česko-
slovenska a České republiky, hrají 

Nepříjemným šokem skončil pro 
družstvo SK Chomutov NH finálový 
turnaj Českého poháru v národní 
házené mužů a žen. Největší favo-
rit ženské soutěže akci uspořádal a 
před domácím publikem se těšil na 
pátý triumf v řadě.

Ustát se dala ještě porážka v 
úvodním utkání od silného Žatce 
20:21 (10:8), byť byla první od 
sezony 1997/98! Jenže pak domácí 
národní házenkářky podlehly i TJ 
DP Praha 14:16 (10:12) a s cho-
mutovskou lavičkou se musel ne-
dobrovolně rozloučit trenér Václav 
Vavřík. V závěrečném zápase se 
družstvo bez trenéra prezentovalo 
zvýšenou bojovností, ale ani to 
nestačilo na vítězství - Chomutov 

Spanilou jízdu pohárem ukončil tvrdý náraz
remizoval s Dobruškou 15:15 (7:9) 
a skončil na posledním, čtvrtém 
místě!

Pořadí Českého poháru žen: Pořadí Českého poháru žen: 1. 
TJ Sokol Dobruška (53:46) 4 b., 
2. TJ DP Praha (50:47) 4 b., 3. TJ 
Šroubárna Žatec (54:61) 3 b., 4. SK 
Chomutov NH (49:52) 1 bod.

Pořadí Českého poháru mužů: Pořadí Českého poháru mužů: 1. 
TJ DIOSS Nýřany 6 b., 2. SK Žera-
vice 4 b., 3. Sokol Krčín 2 b., 4. TJ 
Plzeň - Újezd 0 bodů.

„Nemohli jsme být spokojeni 
s výsledky ani s předvedenou hrou. 
To, co se už na podzim jevilo jako 
snížení kvality, se nyní objevilo v 
plné nahotě. Tým zklamal ve všech 
činnostech, hrál staticky, bez důra-
zu. Proto jsme s okamžitou plat-

ností rozhodli o odvolání trenéra, 
staronovým bude Lýdie Suková,“ 

prozradil předseda klubu Daniel 
Kulhánek.

Náladu klubovým činovníkům 
i hráčkám spravily výsledky sou-
běžně vyhlašované ankety Nejlepší 
házenkář a házenkářka České re-
publiky za rok 2002. V kategorii 
žen se z prvenství už pošesté v 
řadě radovala Radka Češková, její 
spoluhráčka z útoku Helena Bene-
šová skončila čtvrtá. „Mám z toho 
nepopsatelně krásný pocit. Je to 
rekord, který se bude jen těžko 
překonávat. Ale je to samozřejmě 
zásluha celého družstva,“ pochváli-
la spoluhráčky R. Češková. Jak však 
sama na při slavnostním večeru na 
pódiu řekla, kdyby se v anketě hod-
notily jen výkony ve finále Českého 
poháru, rozhodně by první místo 
nezískala. „Co jsem v Chomutově, 
tohle se mi ještě nestalo,“ kroutila 
hlavou nad nevídaným propadá-
kem. „Jindy to postihne jednu nebo 
maximálně dvě hráčky, tentokrát to 
padlo na nás všechny...“

Na nápravu měl tým SK Chomutov 
NH tři týdny. Už v sobotu 19. dubna 
zahájí z první příčky boj o pátý mis-
trovský titul.              (text a foto: sk)

                                                                

Oddíl kopané FK Chomutov Oddíl kopané FK Chomutov 
pořádá nábor chlapců pořádá nábor chlapců ročníku 
narození 1992. Nábor se koná 
každou středu od 16 hodin na 5. 
základní škole Písečná v Chomu-
tově. Zájemci mohou podrobnější 
informace získat na telefonním 
čísle 602/426 869. (r)

Pravidelné soutěže kuželkářům 
VTŽ Chomutov skončily, hodnocení 
je rozpačité. Družstva A a B totiž 
vstupovala do sezony s ambicemi 
na čelní příčky, nakonec na ně 
musejí vzhlížet s odstupem. Nově 
založené C družstvo mělo cíle 
podstatně nižší.

V krajské soutěži se vzhledem 
k reorganizaci výjimečně bojovalo 
o dvě postupová místa a konečnou 
pátou příčkou za šestnáct výher, 
jednu remízu a devět porážek tým 
VTŽ A promarnil velkou šanci. 

Kuželkáři VTŽ Chomutov A si dovolili
přepych a promarnili šanci postoupit

„Paradoxně se nám nedařila hra 
v domácím prostředí, kde jsme si 
z devíti proher připsali šest. To 
je na mužstvo s postupovými cíly 
přepych,“ poznamenal k příčinám 
neúspěchu předseda klubu Arnošt 
Filo. Pochvalu si zaslouží Zdeněk 
Novák, který s průměrem téměř 
414 kuželek na zápas skončil prv-
ní v hodnocení jednotlivců celé 
soutěže.

„Béčko“ sice zahájilo mezi-
okresní přebor nadějně a po pěti 
kolech bylo bez prohry v čele, ale 
neustálo tuto situaci psychicky 
a nakonec obsadilo čtvrté místo. 
O dres finálního celku si svými 
výkony řekl Dembický. Ve stejné 
soutěži působil prvním rokem i C 
tým VTŽ, za nějž hráli především 
mladíci v žákovském věku, kteří za-
tím jen sbírají zkušenosti. V konečné 
tabulce mu patří poslední místo, 
premiérové vítězství si připsal až 
v závěrečném kole.                         (sk) 

O vynikající propagaci českého 
a v neposlední řadě i chomutovské-
ho sportu v Austrálii se zasloužil 
loňskými i letošními výsledky člen 
oddílu juda TJ VTŽ Chomutov David 
Kůta. Ten po ukončení právnické 
fakulty odjel na studijní pobyt do 
Sydney, kde při studiu trénuje spo-
lečně s předními domácími judisty.

Šampion Jižního Walesu je z Chomutova
David Kůta patří v Česku mezi 

přední závodníky ve své váze. Je 
držitelem medailí z juniorské-
ho a akademického mistrovství 
republiky, také je oporou prvo-
ligového týmu mužů VTŽ. Pobyt 
mezi australskou elitou dokázal 
zužitkovat beze zbytku. Loni 
na mistrovství Jižního Walesu 

obsadil ve váze do 73 kg druhé 
místo a poté na mistrovství Aus-
trálie skončil sedmý. Letošní rok 
odstartoval ještě lépe, když na 
šampionátu Jižního Walesu získal 
ve své váze zlato, což je výborná 
výchozí pozice před nastávajícím 
australským mistrovstvím.           
                                                      (tar) 

První úder patří Vladimíru Čechovi 
extraligu a první ligu v dráhovém 
golfu. Klub se může pochlubit 
i tím, že má úspěšné juniory. „Potě-
šující je pro nás i to, že se znovu 
vracejí ke golfu hráči, kteří nehráli 
již několik let, jako například Petr 
Cipro, který v roce 1987 získal titul 
Mistra Evropy v minigolfu ve Vídni. 
Rekonstrukce minigolfu si vyžáda-
la dohromady 8,5 milionu korun. 
Pětasedmdesát procent z celkové 
částky je státní dotace, zbytek in-
vestuje město ze svého rozpočtu.    
                                                          (mile)

Extraligový perštejnský volejbal 
se definitivně stává chomutovským. 
Žádost Spartaku, který se kvůli 
tomu přejmenovává na Volejbal 
Chomutov, o zařazení mezi městem 
podporované sporty od roku 2004 
na svém minulém zasedání radní 
schválili. Pro perštejnské volejba-
listy, kteří už stejně všechny do-
mácí zápasy hrají v Chomutově, to 
znamená jistotu. „Za takové situace 
extraligu prodávat nemusíme,“ od-
dechl si manažer klubu Petr Pondě-
líček. Že šlo v první řadě o peníze, 
nezastírá. „Ale nešlo o řešení aktu-
ální situace, tu máme zajištěnou, 
spíš o perspektivu. Město je velmi 

solidní partner, a pokud nás podr-
ží, i peníze ze soukromých zdrojů 
do klubu potečou lépe.“             (sk)

Odstřižení od Perštejna přinese jistotu

Po skončení sezóny vyměnili malí 
hokejisté brusle za kopačky a zú-
častnili se turnaje O pohár starosty 
Kadaně. Žáci 3. tříd KLH Chomutov 
pod vedením trenéra Daniela Maš-
ka vybojovali mezi deseti družstvy 
2. místo, když ve finále podlehli 
na penalty celku SK Kadaň B. Pohár 
s medailemi jim osobně předal 
starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Cho-
mutovský hráč Nikolas Hlava (na 
snímku) si navíc odnesl cenu pro 
nejlepšího hráče.   (text a foto: mile) 

Malí hokejisté uspěli v kopané

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
19. 4. Mistrovství České republiky mažoretek                             8.00 - 14.00
19. 4. basketbal BK ASK Chomutov - příp. finále play off                    18.30
20. 4. basketbal BK ASK Chomutov - příp. finále play off                    10.30
26. - 27. 4. Mistrovství České republiky Beethoven DC             8.00 - 22.00
29. 4. Olympiáda seniorů 2003                                                           13.00 - 17.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
18. 4. fotbal 2. liga FK Chomutov - AC Sparta Praha B                          16.30
2. 5.  fotbal 2. liga FK Chomutov - FK AS Pardubice                               16.30

AREÁL MOSTECKÁ ULICE AREÁL MOSTECKÁ ULICE 
Chomutovská letní liga malého fotbalu - 19., 20., 26. 4. a 3., 4. 5.,             

                                                                                                    vždy od 9.00 do 15.00

AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO 
19. a 20. 4. hokejbal 1. chomutovská liga                                     9.00 - 14.00
26. a 27. 4. hokejbal 2. chomutovská liga                                     9.00 - 14.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
Od 23. 4. denně nabídka umělého povrchu na in-line                                      

                                                                                        10.00 - 17.00 a 18.00 - 22.00

SQUASH A FITNESS CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICISQUASH A FITNESS CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICI
18. 4. Velikonoční squashový turnaj pro amatérské hráče a hráčky.           

                                                                           Prezentace v 17.30, začátek v 18.00

Podle očekávání se fotbalisté FK 
Chomutov minulý čtvrtek rozlou-
čili s Pohárem Českomoravského 
fotbalového svazu, soupeřem jim 
totiž byla Viktoria Žižkov, momen-
tálně třetí tým nejvyšší soutěže. 
Na rozdíl od 2. ligy mohli domácí 
hráči nastoupit uvolněně. „Říkal 
jsem jim, že jde jen o to Viktorku 
potrápit, cestu za postupem jí zne-
příjemnit,“ prozradil předzápasový 
cíl trenér Džimis Bekakis. 

Právě úvod ale jasně ukázal, jak 
jsou karty rozdané, po gólech Orav-
ce a Pikla byl už v 19. minutě stav 
0:2. Viktoria pak polevila a domácí 
se začali osmělovat, ale k význam-
nému ohrožení žižkovské brány 
se nedostávali. Hosté o přestávce 
udělali několik změn a přeskupení 
v sestavě, ale fotbal bez vzruchu 
pokračoval. „Nechtěli jsme hru ze 
začátku druhé půle vyloženě ote-
vřít, ale pak jsme to vysunuli na 
dva útočníky a dostávali jsme se 
tím pádem víc dopředu,“ vysvětlil 
taktický záměr Džimis Bekakis. 
V poslední půlhodině tak už opět 
bylo na co koukat. Útoky a šance 
se střídaly na obou stranách, ale 
úspěšnější byli hosté, v 70. minu-
tě zvýšil na 0:3 Novotný. O sedm 
minut později se dočkal i Chomu-
tov, po rohu zaznamenal pohotově 
čestný gól Strouhal. To hru domá-
cích ještě více oživilo, ale zkušený 
soupeř už drama nepřipustil a po 
výsledku 1:3 zaslouženě postoupil 
do čtvrtfinále.

Žižkovský trenér Vítězslav La-
vička se usmíval: „Vydařil se nám 
vstup do utkání, během dvaceti 
minut jsme si vytvořili dvoubran-
kový náskok a to se potom hned 
lépe hraje. Přistoupili jsme k tomu 
zodpovědně, bez podvědomí, že 
bychom někoho chtěli šetřit nebo 

dávat pohár na vedlejší kolej.“ Také 
na domácí straně převládala spo-
kojenost. „Neměli jsme co ztratit, 
každý z hráčů se chtěl ukázat. Kdy-
bychom některou z dalších našich 
šancí využili, mohli jsme ze závěru 
udělat drama. Prostě nechtěli jsme 
svou kůži dát zadarmo,“ uvedl ka-
pitán chomutovského celku Martin 

Pokusu o překonání světového rekordu v počtu světových rekordů 
za hodinu může být svědkem každý, kdo 3. května zavítá na parko-
viště u hypermarketu Globus. Na pozvání firmy Citroën Hrubý Vyso-
ká Pec se o to postará světoznámý žonglér a míčový „kouzelník“ Jan 
Skorkovský, nad dodržením pravidel budou bdít zástupci agentury 
Dobrý den z Pelhřimova. Pokud se vše povede, bude výkon zapsán 
do Guinnessovy knihy rekordů.                                                                   (sk)

Domácí fotbalisté nedali kůži zadarmo

Pěnička. Trenér Bekakis dodal: „Ve 
druhé půli jsme měli možná víc 
brankových příležitostí než soupeř, 
samotný Benát měl tři. Škoda, že 
jsme některou neproměnili, výsle-
dek mohl být příznivější. Ale Žižkov 
vyhrál zaslouženě, rozdíl byl vidět, 
přece jen jsme třináctí ve druhé lize 
a oni třetí v první.“ (text a foto: sk)

V útoku Helena Benešová (s míčem).

Martin Pěnička tentokrát nedovolil Novotnému (vlevo) ohrozit domácí bránu.


