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Nevšední program připravila 
Správa kulturních zařízení na so-
botní večer 14. února. Milovníci 
filmu, kteří se chystají do kina 
Oka na režijní debut Václava Mar-
houla Mazaný Filip, si ho mohou 
užít hned natřikrát.

Po projekci totiž bude následo-
vat krátká beseda, při níž tvůrci 
filmu divákům zodpoví dotazy 
a budou reagovat na jejich pří-
padné kritické a pochvalné připo-
mínky. Václav Marhoul s sebou do 
Chomutova přiveze dalších sedm 
protagonistů filmu, mezi nimiž 

by neměli chybět Tomáš Hanák, 
Milan Šteindler a Bohuslav Klepl, 
v jednání jsou i Pavel Liška, Vilma 
Cibulková, Jiří Macháček, Oldřich 
Kaiser a další. Později se celá 
skupina přesune do městského 
divadla, kde bude již od 20 hodin 
probíhat Valentýnský ples. K tan-
ci bude hrát skupina Flash Dance, 
hlavním bodem programu bude 
okolo půlnoci hudební vystoupení 
Richarda Krajča ze skupiny Kryš-
tof. Valentýnskou náladu umocní 
speciální série písniček pro zami-
lované.                                            (sk)

Mazaný Filip se zúčastní i plesu • O možnostech rekonstruk-• O možnostech rekonstruk-
ce prsu po amputaci ce prsu po amputaci přijede do 
Chomutova pohovořit primář 
chirurgického oddělení kadaňské 
nemocnice Vladimír Lebeda. Bese-
da za účasti členek Onkologického 
občanského sdružení Kapka 97 se 
uskuteční v úterý 24. února od 16 
hodin v SKKS na Palackého ulici. 

• Základní umělecká škola • Základní umělecká škola 
T. G. Masaryka T. G. Masaryka v Chomutově po-
řádá 12. února v sále SKKS na Pa-
lackého ulici koncert svých žáků. 
V pestrém programu, který začne 
v 17 hodin, se představí žáci hu-
debního oboru.                               (r) 

Nejstarší aktivitou Domu dětí 
a mládeže v Chomutově je Keramic-
ká dílna pro dospělé, ale nejen pro 
ně... Pracovnice oddělení estetiky 
Zdeňka Padyšáková ji bez přeruše-
ní vede již patnáctým rokem.

Tenkrát, v roce 1989, hledala 
něco nového. Keramika a její tvorba 
ji zajímala, a tak se na ni se zápa-
lem vrhla, přestože neměla žádné 
znalosti ani zkušenosti. „Nevěděla 
jsem nic, sháněla jsem literaturu 
a další informace, kde se dalo. Ně-
jaké rady mi dal i sochař Vojtěch 
Návrat, takže jsem se vše potřebné 
za pochodu naučila,“ zavzpomínala 
Z. Padyšáková na těžké začátky. 
„Pro hlínu jsme si jezdili do cihel-
ny v Tuchořicích, byla hrubá, ale 
dávali nám ji gratis. Později jsme 
si pořídili keramickou pec, troufnu 
si říct, že byla první na Chomu-
tovsku, vyjma lidušky. Premiérový 
výpal byl pro nás malou slavností, 
proběhl 4. října v roce 1990.“

Za dobu trvání dílny Zdeňka 
Padyšáková zaznamenala přesně 
3 203 účastí. Někteří zájemci přišli 
jednou, jiní chodili léta. Někteří se 
vryli do paměti: „Třeba pan Kopec-
ký, ten dělá krásné věci. Dlouhá 
léta chodil se synem. Nebo rodina 
Hořeních. S paní sem podle času 
chodily dvě dospělé dcery, jedna 
i s přítelem. Také nás jeden čas 
navštěvovala nynější programová 
vedoucí SKZ Marie Hipská.“

Keramická dílna v DDM je určena 
široké veřejnosti. Koná se jednou 
měsíčně, vždy v sobotu od 9 do 
přibližně 13 hodin. Kromě dospě-
lých přicházejí v poměru zhruba 
půl na půl i děti, přestože už dnes 
mají většinou možnost navštěvo-
vat keramické kroužky na školách 
nebo přímo v DDM, kde pro různé 
věkové kategorie probíhají od pon-
dělí do čtvrtka. Fantazii se meze 
nekladou, inspirovat se lze na vý-
stavách i v obchodech. V mnoha 
chomutovských domácnostech tak 
už slouží vlastnoručně vyrobené hr-

níčky a vázičky, parádu pak dělají 
různé „roztomilé cetky“. V minulos-
ti si jedna ze zručných absolventek 
dokonce vyrobila výbavu, tedy hr-
nečky a talířky. Druhou stranou 
tvůrčího rozletu je podmínka, že 
si každý musí svůj výrobek odkou-
pit, aby se alespoň zčásti zaplatil 
spotřebovaný materiál a energie. 
K dispozici jsou i dva hrnčířské 
kruhy, jeden na elektrický, druhý 
na nožní pohon. Nejbližší dílnu má 
DDM v Jiráskově ulici na programu 
7. února, děti a mládež platí 20 Kč, 
dospělí 40 Kč.                                 (sk)

V keramické dílně si můžete udělat třeba výbavu

Konkrétní tvary svému dílu dává Pavla Kudláčková.

DIVADLODIVADLO

• 5. 2. O LÍNÉM HONZOVI. 5. 2. O LÍNÉM HONZOVI. Pohádka pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Kulturní dům na 
Zahradní od 10 hodin.

• 10. 2. ČAROVÁNÍ OKOLO MALOVÁNÍ. 10. 2. ČAROVÁNÍ OKOLO MALOVÁNÍ. Pohádka Miloše Nesvadby pro děti z MŠ 
a 1. stupně ZŠ. Velký sál SKKS od 9 hodin.

KONCERTYKONCERTY

• 11. 2. LENKA DUSILOVÁ. 11. 2. LENKA DUSILOVÁ. Městské divadlo v 19 hodin.
• 12. 2. KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ. 12. 2. KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ. Sál SKKS od 17 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• MOJE TROJHLAVÁ SAŇ - ZDEŇKA MALÁ. MOJE TROJHLAVÁ SAŇ - ZDEŇKA MALÁ. Obrazy v galerii Lurago, výstava potrvá 
do 25. 2.

• STIGMATA - JITKA KŮSOVÁ. STIGMATA - JITKA KŮSOVÁ. Kresby v galerii na schodech v SKKS, výstava potrvá 
do 2. 4. 

• TIBET PŘED PADESÁTI LETY. TIBET PŘED PADESÁTI LETY. Fotografie Josefa Vaniše a Vladimíra Síse. Oblastní 
muzeum na staré radnici, výstava potrvá do 13. 3. 

• JUBILANTI HOLLARU 2004. JUBILANTI HOLLARU 2004. Výstava předních českých grafiků v galerii Špejchar, 
vernisáž 12. 2. v 17 hodin, výstava potrvá do 6. 3.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

• 7. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ... 7. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ... Pro veřejnost, DDM 
9 hodin.

• 7. 2. BLEŠÍ TRH. 7. 2. BLEŠÍ TRH. Prodej DDM 9 - 12 hodin.
• 16. 2. ZA ZVÍŘÁTKY DO ZOOPARKU. 16. 2. ZA ZVÍŘÁTKY DO ZOOPARKU. Sraz v DDM ve 13 hodin, návrat v 17 hodin.
• 17. 2. PUZZLE CUP. 17. 2. PUZZLE CUP. Soutěž ve skládání. DDM 9 hodin. 
• 18. 2. VÝLET. 18. 2. VÝLET. Celodenní výlet do Karlových Varů. Přihlášky do 16. 2.

KINAKINA

Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
                              4. 2.4. 2.     JEEPERS CREEPERS 2 JEEPERS CREEPERS 2 - horor USA.
        5.5. -            6. 2.6. 2.      ÚSMĚV MONY LISY ÚSMĚV MONY LISY - romantický film USA, 5. 2. od 19 hod., 6. 2. od 17 hod.
                              6. 2.6. 2.     PROJEKT 100: ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO PROJEKT 100: ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO - film USA. 
                              7. 2.7. 2.     PROJEKT 100: ZUŘÍCÍ BÝK PROJEKT 100: ZUŘÍCÍ BÝK - film USA. 
                            8. 2.8. 2.     PROJEKT 100: NÁVRAT PROJEKT 100: NÁVRAT - film Rusko. 
        9.9. -     11. 2.11. 2.     KAMEŇÁK 2 KAMEŇÁK 2 - komedie ČR.
 12.12. -  13. 2.13. 2.     GOOD BYE LENIN! GOOD BYE LENIN! - komedie Německo.
 14.14. -  15. 2.15. 2.     VELKÁ RYBA VELKÁ RYBA - komedie USA.
                        16. 2.16. 2.     ŽÁDOSTIVÁ TĚLA ŽÁDOSTIVÁ TĚLA - drama Francie.
    17.17. -  18. 2.18. 2.     MAZANÝ FILIP MAZANÝ FILIP - parodie na detektivky ČR.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
                              4. 2.4. 2.     ÚSMĚV MONY LISY ÚSMĚV MONY LISY - romantický film USA, začátek v 17 hod.
                              4. 2.4. 2.     PROJEKT 100: SLONÍ MUŽ PROJEKT 100: SLONÍ MUŽ - film Velká Británie. 
                              5. 2.5. 2.     PROJEKT 100: FANNY A ALEXANDER PROJEKT 100: FANNY A ALEXANDER - film Švédsko, Francie, SRN.
      6.6. -       8. 2.8. 2.     KAMEŇÁK 2 KAMEŇÁK 2 - komedie ČR.
        9.9. -  10. 2.10. 2.     MIZEROVÉ II MIZEROVÉ II - akční komedie USA.
                          11. 2.11. 2.     PROJEKT 100: CASABLANCA PROJEKT 100: CASABLANCA - romantický film USA. 
                        12. 2.12. 2.     PROJEKT 100: ANNIE HALL PROJEKT 100: ANNIE HALL - film USA. 
                        13. 2.13. 2.     PROJEKT 100: SPALOVAČ MRTVOL PROJEKT 100: SPALOVAČ MRTVOL - psychologický horor ČSSR. 
 14.14. -  16. 2.16. 2.     MAZANÝ FILIP MAZANÝ FILIP - parodie na detektivky ČR.
    17.17. -  18. 2.18. 2.     KDYBYCH BYL BOHATÝ KDYBYCH BYL BOHATÝ - komedie Francie.

Velký koncert meditativní hudby Velký koncert meditativní hudby proběhne ve středu 25. února od 25. února od 
20 hodin v T-Mobile Aréně v Praze20 hodin v T-Mobile Aréně v Praze. Na rozličné východní a západní 
hudební nástroje zahraje Sri Chinmoy, jeden z nejznámějších autorů 
a interpretů duchovní a meditativní hudby. Vstup je zdarma, bližší in-
formace na tel. 737/026 266.              (r)

Rozsáhlé změny, zvláště ekono-Rozsáhlé změny, zvláště ekono-
mické, kterými prošla oblast Chomu-mické, kterými prošla oblast Chomu-
tovska v posledních letech, se proje-tovska v posledních letech, se proje-
vily zcela pochopitelně i ve zdánlivě vily zcela pochopitelně i ve zdánlivě 
natolik vzdálených oborech, jakými natolik vzdálených oborech, jakými 
jsou kulturní a společenský život jsou kulturní a společenský život 
města. Město začalo pružněji rea-města. Město začalo pružněji rea-
govat na poptávku obyvatel, a tak govat na poptávku obyvatel, a tak 
došlo k řadě zásadních změn. Důle-došlo k řadě zásadních změn. Důle-
žitým krokem bylo 24. 4. 2002 zří-žitým krokem bylo 24. 4. 2002 zří-
zení Správy kulturních zařízení Cho-zení Správy kulturních zařízení Cho-
mutov, s.r.o. Ta je svým předmětem mutov, s.r.o. Ta je svým předmětem 
podnikání a kulturními stánky, které podnikání a kulturními stánky, které 
spravuje, nejvýznamnějším faktorem spravuje, nejvýznamnějším faktorem 
kulturního dění v Chomutově.kulturního dění v Chomutově.

Obyvatelům nabízí široké možnos-
ti kulturního a společenského vyžití, 
pouze z příjmů z činnosti však v 
dnešních ekonomických podmínkách 
nemá možnost organizace tohoto 
typu přežít. „Zásadní finanční před-
poklady pro existenci společnosti 
SKZ vytváří Město Chomutov dotační 
politikou ze svého rozpočtu. Celkový 
rozpočet organizace pro letošní rok 
je 15 601 tisíc Kč, z toho dotace činí 
7 500 tisíc Kč, tedy necelou polovi-
nu. Právě díky podpoře města - jedi-
ného vlastníka se za krátké období 
podařilo pozvednout úroveň kultury 
ve městě,“ zdůraznila starostka měs-
ta Ivana Řápková. V současné době 
se o kvalitní chod organizace stará 
čtyřicet lidí, z toho však jen osmnáct 
v hlavním pracovním poměru.

Kam se dá jít za kulturouKam se dá jít za kulturou
Alespoň základní informace si 

zaslouží všechna zařízení, která 
SKZ spravuje. Po založení organi-

Správa kulturních zařízení se stará o kulturní a společenské vyžití

zace se opravdovým reprezentativ-
ním místem stalo městské divadlo. 
Nejenže změnilo zašedlý vzhled, 
ale také se zhostilo nelehkého 
úkolu svou kulturní nabídkou při-
lákat nejvíce návštěvníků. Velmi se 
v tomto ohledu osvědčilo zavedení 
abonentních představení. „Rozhodli 
jsme se, že dramaturgii pořadu po-
necháme v dosavadní podobě i pro 
tento rok. Průzkum totiž ukázal, že 
předplatitelé mají zájem především 
o známé, komerčně úspěšné herce. 
Plán pouze obohatíme o divadelní 
představení pro mladší diváky, 
tedy taková, kde se převážně ob-

jevují prvky mladé generaci blíz-
ké. Vzhledem k tomu, že musíme 
nabídnout zábavu jak běžnému, 
komerci navyklému divákovi, tak 
i divákovi náročnějšímu, chtěli 
bychom pro potřeby takzvaného 
divadelního klubu využít prosto-
ry bývalé cukrárny. Nenákladnou 
přeměnou bychom zde umožnili 
provozovat aktivity různým kul-
turním sdružením, ale sloužil by 
i prezentacím místních umělců, 
studentů, škol a podobně. V tom-
to prostoru bychom také chtěli 
nainstalovat dlouhodobou výstavu 
fotografií ze života divadla,“ pro-

zradila část plánů jednatelka SKZ 
Věra Flašková. Společnosti přiná-
šejí nezanedbatelné příjmy krátko-
dobé pronájmy za účelem pořádání 
plesů, kulturně společenských akcí, 
prezentací a tak dále, proto v nich 
hodlá pokračovat.

Dalším reprezentativním místem 
je galerie Špejchar - svým umístěním 
i prostředím dokonce patřící mezi 
nejkrásnější galerie v republice. 
V loňském roce se zde uskutečnilo 
10 výstav a vernisáží. Vzhledem 
k tomu, že zde vystavují renomo-
vaní a veřejnosti známí výtvarní-
ci, navštěvují tyto výstavy nejen 
zájemci o umění z Chomutovska, 
ale prakticky z celých Čech. I přes 
krátkou dobu existence se tak Špej-
char stal mezi výtvarnou veřejností 
poměrně známou galerií.

Městská věž je dalším místem, 
které je nejen kvůli výhledu na 
město a stálé expozicí středem zá-
jmu turistů. Aby byla ještě atraktiv-
nějším centrem, plánuje SKZ v let-
ních měsících před ní organizovat 
vystoupení divadel malých forem.

Kulturní a společenské středisko 
na Zahradní svým umístěním za-
bezpečuje funkci kulturního stánku 
v sídlištní aglomeraci. Pořádají se 
zde kulturní akce pro důchodce, ko-
merčně úspěšné zábavné programy, 
koncerty, pořady pro školy, školky, 
rovněž výstavy. Zájem je i o krát-
kodobý pronájem prostor, které vy-
užívají například divadelní spolky. 
Další možné využití je předmětem 
průzkumu v řadách občanů, zejména 
mládeže žijící v této lokalitě.

SKZ spravuje v současné době tři 
kina, Letní a dvě kamenná - Praha 
a Oko. Dlouho se potýkala s ra-
pidním úbytkem diváků, což bylo 
způsobeno především dostupností 
domácí videotechniky. Zrušením na 
to doplatila kina Mír na Zahradní 
a Evropa na Březenecké. V po-
sledním období zájem o projekci 
v kinech opět pozvolna vzrůstá. 
Divák je pouze náročnější než 
v předchozích letech. „V tomto ohle-

du se budeme snažit udržovat stále 
kontakty s distribučními společ-
nostmi, abychom takzvané trháky 
v chomutovských kinech uváděli 
v co nejkratší době po premiéře, 
kdy je divák naladěn, zahrnut 
reklamou z médií. Do programu 
je důležité zařazovat i filmy pro 
náročné diváky, což od letoška re-
alizujeme. Obnoven byl Klub nároč-
ného diváka, přínosem bude i nad-
cházející putovní festival Projekt 
100. Představení chceme nadále 
obohacovat o besedy s hereckými 
a tvůrčími týmy, které po skončení 
filmů poskytnou divákům odpovědi 
na dotazy,“ uvedla jednatelka SKZ.

Úkolů je stále dostÚkolů je stále dost
Přestože je Správa kulturních za-

řízení, s.r.o., správně nastartovanou 
organizací, úkolů má před sebou 
stále dost. Ten prioritní, boj o di-
váka, se jí daří plnit, o čemž svědčí 
stabilně pozvolna stoupající křivka 
návštěvnosti, i když jsou stále znát 
rezervy v oblasti propagace. Chomu-
tovská kina nepatří mezi špičková 
zařízení jak svým technickým záze-
mím, tak i vybavením sloužícím bez-
prostředně divákovi, proto je snahou 
SKZ v budoucnu získat ve spolupráci 
s městem finanční prostředky pro 
zlepšení současného stavu. Spoustu 
peněz si ovšem vyžádá i plnění 
harmonogramu oprav a investic 
v divadle. 

„V programové sféře je naším 
dnešním zájmem dále rozvíjet 
všechny pozitivní trendy, které 
se v oblasti kultury v posled-
ních letech objevily, zároveň se 
ale pokusit i o pokrytí těch sfér, 
v nichž mohou existovat rezervy. 
Jako jeden z úkolů, které před 
námi v dalším období stojí, vidí-
me možnost začlenit Chomutov do 
specifické kulturní aktivity či akce, 
s kterou by byl v budoucnu spojen 
v obecném povědomí, třeba jako 
Zlín s festivalem dětských filmů,“ 
dodala Věra Flašková. 

                                  (text a foto: sk)

vlastní akcevlastní akce nájmynájmy
počet akcí počet návštěvníků počet akcí počet návštěvníků

Městské divadloMěstské divadlo 47 17 232 160 36 080
KD ZahradníKD Zahradní 60 11 011 143 10 212

Galerie ŠpejcharGalerie Špejchar 10 6 613
Kina kamenná/letníKina kamenná/letní 25 587 / 9 126

Návštěvnost akcí v zařízeních SKZ v loňském roce

Divadlo je chloubou nejen SKZ, ale i celého města.
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Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie 
se ne vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky 
ne mu se jí být shod né s názorem re-
dak ce. Za ob sa ho vou strán ku článků 
od po ví da jí autoři. 
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Hokejové výsledky mládeže

Už podeváté byla v Městském 
divadle v Chomutově slavnostně 
vyhlášena anketa Nejúspěšnější 
sportovec Chomutovska. Po roční 
pauze na sportovní trůn opět usedl 
softbalista SC Beavers VS Chomutov 
Lubomír Vrbenský. Protože se však 
s reprezentací účastní mistrovství 
světa na Novém Zélandu, cenu za 
něho musel převzít spoluhráč Jaro-
slav Mikulec.

Nebyla to jediná absence, nevhod-
ný termín způsobil, že večera se 
nezúčastnila polovina vyhlášených 
sportovců. Naopak hokejový brankář 
Kamil Jarina, dnes už ve službách 
Litvínova, přebíral pohár hned čty-
řikrát. Za své čtvrté místo v anke-
tě, ale i za deváté Kamila Koláčka, 
druhé Michala Jeslínka a třetí celého 
hokejového mužstva KLH Chomutov, 
které v tu dobu bojovalo na zimním 
stadionu s Pískem. 

Kromě již zmiňovaného Lubo-
míra Vrbenského získali prvenství 
v dalších kategoriích tito sportovci 
nebo kolektivy: mládežnická ka-
noistka SC VS Chomutov Marcela 
Krauzová, handicapovaná atletka 
SK Olymp Jirkov Vlasta Weishäuplo-
vá (obhajoba z loňska), softbaloví 
muži SC Beavers VS Chomutov 
(obhajoba z loňska) a zápasničtí 
junioři ASK VALZAP Chomutov. 

O výsledcích stejnou měrou roz-
hodly žebříčky sestavené z mínění 
šesti hodnotících skupin - veřej-
nosti, sportovních novinářů, před-
sedů sportovních klubů a jednot, 
výkonného výboru Chomutovské 
sportovní unie, představitelů měst 
a sponzorů podporujících sport. 
Proto je překvapující fakt, že třetí 
příčku mezi jednotlivci obsadil bas-
ketbalista Josef Jelínek, přestože 
v roce 2003 stihl za BK Chomutov 
odehrát jen pět zápasů.

Velký ohlas v sále způsobilo losování 
o vstupenky na hokejové MS v Praze, 
a to rovnou na zápasy o bronz a o zla-
to. Šťastným výhercem se stal basket-
balista Milan Doksanský. Vyhlašování 
bylo proloženo kulturními a kulturně-
-sportovními vystoupeními. Mezi nimi 
si příznivý ohlas vysloužili především 
místní - skupina Prdi se zábavnou 
gymnastikou, mažoretky taneční školy 
Stardance a mistryně světa v hiphopu 
Tereza Kvasnovská.

                                  (text a foto: sk)

Vítěze zastihla zpráva o titulu na Novém Zélandu, hokejisté zase hráli zápas

Na sportovní trůn se vrátil softbalista Vrbenský

Na brankáře Kamila Jarinu příznivci sportu nezapomněli, zařadili ho na 4. místo.

Na půlce cesty do 3. ligy jsou stol-
ní tenisté VTŽ Chomutov, kteří v době 
uzávěrky vedli divizi Ústeckého kraje 
o pět bodů před KST Jirkov A a o šest 
před TJ Krupka A a TTC Litoměřice C. 
Nejlepší celek stolního tenisu z Cho-
mutovska na postupu tvrdě pracuje, 
chce se tak výkonnostně vrátit tam, 
kde před lety býval. Na dosavadních 
úspěšných výsledcích mají největší 
podíl hráči Jiří Stříbrský, Václav Sout-
ner, Tomáš Masopust a Miroslav Hrn-
čál, v minimálním počtu zápasů ještě 
nastoupili Pavel Bradáč a Jan Prchal. 
Mužstvo zatím jen jednou prohrálo, 
a to na stolech druhého největšího 
aspiranta na postup TTC Litoměřice C, 
a dvakrát remizovalo. Neméně úspěš-
ně si vedlo v severočeské fázi Českého 
poháru, kterou společně s Lovosicemi 
vyhrálo a vybojovalo si tak postup do 
jarního celostátního kola.                    (sk)

Stolní tenisté VTŽ mají
namířeno do třetí ligy

Podporované sporty a sportovní, 
kulturní a zájmové organizace si 
v letošním roce opět sáhnou na 
větší díl koláče z rozpočtu města. 
Zatímco v roce 2003 rozdělovala 
komise rady města pro občanské 
aktivity mezi podporované sporty 
částku 7 913 700 Kč, pro letošní 
rok počítá rozpočet města s pří-
spěvkem ve výši 8 824 700 Kč. 
Dotace podporovaným sportům 
totiž tvoří 2 % z rozpočtovaných 
daňových příjmů.

Sportovní a zájmové organizace 
si budou moci v letošním roce dle 
nových pravidel rozdělit v úhrnné 
výši dalších 2 860 000 Kč, které bu-
dou v průběhu roku ještě navýšeny 
o nerozdělenou část výtěžku z vý-

Město fandí sportovcům
herních hracích přístrojů z loňské-
ho roku. V roce 2003 si sportovní 
a zájmové organizace rozdělily 
částku 2 498 200 Kč. Příspěvek je 
tvořen příjmy z výtěžnosti výher-
ních hracích prostorů provozova-
ných na území města Chomutova.

Mimo to město dále podporuje 
sportovní kluby zvýhodněnými pro-
nájmy sportovních zařízení a tím, 
že ze sportovních akcí na rozdíl 
od jiných měst nevybírá poplatek 
ze vstupného. O podpoře sportu ve 
městě Chomutov svědčí i skuteč-
nost, že město Chomutov jako jedno 
z mála vlastní i obchodní organizaci 
Správu sportovních organizací, s.r.o., 
jejíž náplní je provozování sporto-
višť ve městě.                                     (jmš)

DOVOLENÁDOVOLENÁ
KRUŠNÉ HORYKRUŠNÉ HORY

pro 12–20 osob
14. 2. – 21. 2. 2004

tel. 602 292 479

Stará garda hráčů, kteří se v 50. 
a 60. letech zasloužili o největší 
úspěchy chomutovského hokeje, 
je opět o jednoho člena chudší. 
Po těžké nemoci totiž v sobotu 
24. ledna ve věku 71 let zemřel 
bývalý brankář Miroslav Weber. 
Byl odchovancem klubu, branku 
A mužstva hájil už jako dorostenec 
v roce 1949. Mimo vojny v Tankis-
tovi Praha byl po celou kariéru věr-
ný chomutovskému dresu, v němž 
do roku 1965 odchytal 432 utkání. 
Po skončení hokejové kariéry pra-
coval mnoho let v Energetickém 
učilišti v Chomutově. Rozloučení 
s Miroslavem Weberem proběhlo 
v pátek 30. ledna na chomutovském 
hřbitově.                                             (sk)

Dobré sněhové podmínky panují 
v současné době i na sjezdovkách 
v Mezihoří. Vleky jsou v provozu 
ve středu a čtvrtek od 10 do 15 
hodin, v Po, St, Čt, Pá a So také 
při umělém osvětlení od 17 do 20 
hodin. O víkendech a prázdninách 
se lyžuje mezi 9. a 16. hodinou. 
Do lyžařského střediska, které se 
nachází pouhých 13 kilometrů od 
Chomutova, se lze dostat i mimo-
řádnou rekreační autobusovou do-
pravou na trase Jirkov - Chomutov 
- Mezihoří - Načetín a zpět. Autobu-
sy vyjíždějí každou sobotu a neděli, 
první spoj z Chomutova v 8.00 hod., 
druhý z Jirkova v 11.00 hod., opač-
ným směrem vyrážejí z Načetína ve 
12.15 a 17.50 hodin.                      (sk)

• Házenkářský klub HK Chomu-• Házenkářský klub HK Chomu-
tov tov pořádá nábor chlapců ročníků 
1994 - 97. Zájemci se mohou hlásit 
každý čtvrtek v únoru od 15 do 16 
hodin přímo ve sportovní hale u 
Michala Sehriga. 

• Městská sportovní hala v Cho-• Městská sportovní hala v Cho-
mutově mutově pořádá 7. února od 17 
hodin Valentýnský čtyřboj. Smíše-
né dvojice hráčů od 15 do 20 let 
budou soutěžit v tenise, kopané, 
volejbalu a basketbalu.                    (r)

Junioři: Junioři: KLH Chomutov - Klášterec 
nad Ohří 13:3 (3:0, 5:1, 5:2). Branky: 
Řepík 4, Chvátal 2, Novotný 2, Pavlá-
sek, Vörös, Fanta, Luka, Matějovič. KLH 
Chomutov - Sokolov 8:3 (0:1, 2:1, 6:1). 
Branky: Štika 2, Luka 2, Gallo, Fanta, 
Řepík, Šedivý.

Dorostenci: Dorostenci: Kadaň - KLH Chomutov 
4:6 (2:3, 2:2, 0:1). Branky: Voborník 2, 
Španěl, Rabas, Mašek, Průcha.

9. třída: 9. třída: Ml. Boleslav - KLH Chomu-
tov 5:4 (3:1, 2:2, 0:1). Branky: Španěl 2, 
Hauer, Bečvář. KLH Chomutov - Ústí 
nad Labem 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Branky: 
Španěl, Lomička, Říha.

8. třída:8. třída: Ml. Boleslav - KLH Chomu-
tov 2:2 (1:0, 0:1, 1:1). Branky: Žatecký, 
Švamberg. KLH Chomutov - Ústí nad 
Labem 3:6 (0:2, 1:1, 2:3). Branky: Švam-
berg, Kůs, Mirovský.

7. třída:7. třída: Ústí nad Labem - KLH 
Chomutov 3:2 (3:0, 0:2, 0:0). Branky: 
Volhejn, Zeman. KLH Chomutov - Ml. 
Boleslav 5:8 (2:3, 3:1, 0:4). Branky: 
M. Ašenbrener 2, Topolančin, Morava, 
Kampf.

6. třída:6. třída: Ústí nad Labem - KLH 
Chomutov 0:0. KLH Chomutov - Ml. 
Boleslav 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). Branky: 
Partl, Zeman, Schindler.

5. třída:5. třída: KLH Chomutov - Děčín 
4:5 (2:1, 2:2, 0:2). Branky: Mazánek 2, 
Štelcich, Hossner. Karlovy Vary - KLH 
Chomutov 2:2 (0:2, 0:0, 2:0). Branky: 
Chrpa, Dlouhý. KLH Chomutov - Ústí 
nad Labem 2:4 (2:0, 0:3, 0:1). Branky: 
Brand, Kunc. KLH Chomutov - Kadaň 
5:5 (3:4, 1:1, 1:0). Branky: Mazánek 2, 
Kunc, Hossner, Štelcich.

4. třída:4. třída: Karlovy Vary - KLH Cho-
mutov 2:5 (1:1, 1:3, 0:1). Branky: Hejc-
man 2, Marschalek, Hlava, Huňady. 

KLH Chomutov - Děčín 7:5 (3:2, 2:1, 2:2). 
Branky: Marschalek 3, Hlava 2, Neu-
man, Hejcman. KLH Chomutov - Ústí 
nad Labem 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Branky: 
Marschalek 3, Hlava, Huňady, Neuman. 
KLH Chomutov - Kadaň 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). 
Branky: Huňady, Neuman.

3. třída A:3. třída A: Ústí nad Labem - KLH 
Chomutov 9:6 (1:1, 2:3, 3:1, 3:1). Bran-
ky: Hlava 2, Holý, Kampf, Cvrk, Neu-
man. Česká Lípa - KLH Chomutov 2:21 
(0:3, 1:7, 1:4, 0:7). Branky: Kampf 4, 
Holý 4, Hlava 3, Novotný 3, Cvrk 2, 
Segeš 2, Hejcman 2, Šolta.

3. třída B:3. třída B: KLH Chomutov - Děčín 
7:0 (1:0, 2:0, 2:0, 2:0). Branky: Novot-
ný 2, Rossbach 2, Weinelt, Vyvážil, 
Mládek. KLH Chomutov - Teplice 3:6 
(1:0, 1:1, 1:1, 0:4). Branky: Hlava 2, 
Hošek.

Správa spor tov n ích za ř í zen í  Chomutov,  s .r.o.

Záva zná  p ř i h l á ška  
Jarní prázdniny 16. – 20. 2. 2004

(odevzdej do 9. 2. 04 do 18,00 h. v recepci sportovní haly Mánesova 4980, 
430 01 Chomutov, Telefon: 474 65 11 26, 474 65 10 79)

Jméno a příjmení: ..............................................................................................................

Datum narození: .................................................  Věk: ...................................................

Adresa: ..................................................................................................................................

Zdravotní pojišťovna: ...........................................  ZŠ: ...................................................

Telef. spojení rodičů:  Matka .................................... Otec ...........................................

Jsem plavec – neplavec*                      Vlastním – nevlastním brusle*
Aktivně provozuji sport ano – ne*  Jaký: 

Odchod dítěte zajistím:
Osobně mezi 15,30 – 16,00 h. dle harmonogramu
Dítě půjde samo domů.

16. 02 17. 02. 18. 02. 19. 02. 20. 02.

ANO  NE ANO  NE ANO  NE ANO  NE ANO  NE

OBĚD OBĚD OBĚD OBĚD OBĚD

Cena za jeden den: 100,– Kč – možnost zakoupení lístku na oběd v restaurci 
sport. haly (polévka + hlavní jídlo) v hodnotě 40,– Kč 

Pokyny pro účastníka MINI ŠKOLY SPORTU obdržíte při úhradě ve sportovní hale.

 Podpis rodičů: ..................................................
*nehodící se škrtněte

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
 7. 2. Valentýnský čtyřboj pro středoškoláky                             17.00 – 20.00
 7. 2. judo žákyň: Velká cena Chomutova                                      8.00 - 16.00
 11. 2. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov – BK Synthesia Pardubice      18.00
 21. 2. volejbal – amatérský turnaj Souboj měst                            9.00 – 18.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
 7. 2. hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Slovan Ústečtí Lvi                  17.30

SPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉSPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉ
 15. 2. Amatérská volejbalová liga                                                       9.00 – 18.00
 29. 2. Amatérská volejbalová liga                                                       9.00 – 15.00

Kam v únoru za sportem
Správa spor tov ních

zařízení Cho mu tov, s. r. o.


