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(Dokončení ze str. 1)
„Podobná instituce tu chybí. Cen-

trum by bylo k dispozici dětem, 
jejichž rodiče nemají na zaplacení 
pravidelných kroužků. Kromě pořádá-
ní hudebních, divadelních, filmových 
nebo tanečních akcí chceme také 
zvýšit šanci místním umělcům, pod-
porovat talenty a jejich profesionální 
rozvoj. V rámci projektu vznikne 
i několik pracovních míst,“ uvedl zá-
stupce sdružení Miroslav Koranda. 

Provoz centra a jeho vybavení 
chce sdružení financovat z pří-
spěvků EU, o které zažádá společně 
s městem. „Na sídlištích jsou problé-
my a je důležité si je přiznat. Drogy 
se dostávají mnohdy už do základ-
ních škol a město nemůže situaci ře-
šit samo. Proto jsme podpořili tento 
kvalitně zpracovaný projekt. Když 
to společně nezkusíme, nikdy ne-
zjistíme, jakou to bude mít odezvu. 

Zabaví zdarma sídlištní děti

(Dokončení ze str. 2) 
 5) Jak probíhá organizace přijí- 5) Jak probíhá organizace přijí-

mací zkoušky?mací zkoušky?
První kolo přijímacích zkoušek se 

stanoví v letošním roce na 18. dub-
na 2005, pokud bylo ředitelem školy 
stanoveno. Pozvánku k vykonání při-
jímací nebo talentové zkoušky v prv-
ním kole zasílá ředitel střední školy 
uchazeči nejpozději 14 dnů před 
jejím konáním, pro náhradní termín 
a pro další kola nejpozději 7 dnů před 
jejím konáním. Součástí pozvánky 
mají být informace o požadavcích ke 
zkoušce stanovené ředitelem školy. 

 6) Vydání a odeslání rozhodnutí  6) Vydání a odeslání rozhodnutí 
o výsledku přijímacího řízení.o výsledku přijímacího řízení.

Ředitel školy odešle rozhodnutí 
o přijetí nebo nepřijetí uchazeči 
nebo zákonnému zástupci nezleti-
lého uchazeče do 7 dnů po konání 
přijímací zkoušky nebo ode dne 
rozhodnutí, pokud se přijímací 
zkouška nekoná, nejdříve však 20. 
dubna příslušného školního roku. 
Dále je ředitel povinen zveřejnit do 
7 dnů po konání přijímací zkoušky 
na veřejně přístupném místě v bu-
dově školy a způsobem umožňují-
cím dálkový přístup: 

Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 
a) pořadí uchazečů podle výsled-
ku hodnocení přijímacího řízení, 
b) přehled přijatých a nepřijatých 
uchazečů, c) kritéria přijímacího 
řízení.

Pořadí uchazečů se přitom zve-
řejňuje pod registračním číslem. 
Registrační číslo je přiděleno 
uchazeči ve střední škole v den 
přijímací zkoušky, a to před jejím 
zahájením.

 7) Podání odvolání. 7) Podání odvolání.
Odvolání podávají jen uchazeči 

hlásící se na střední školy, kte-
ré zřizuje stát, kraj, obec nebo 
svazek obcí. Poučení o možnosti 
odvolat se by mělo být součástí 
rozhodnutí ředitele střední školy 
o přijetí, resp. nepřijetí žáka ke 
vzdělávání. Ve středních školách 
soukromých a církevních, kde jde 
o občanskoprávní vztah na základě 
uzavírané smlouvy, se nepostupuje 
ve správním řízení. V těchto přípa-
dech může jít pouze o přezkoumá-
ní soudem. 

 8) Vyhlášení dalších kol přijíma- 8) Vyhlášení dalších kol přijíma-
cího řízení. cího řízení. 

Ředitel střední školy může po 
ukončení prvního kola přijímacího 

Členové sdružení jsou navíc mladí 
absolventi středních a vysokých 
škol různých oborů, kteří mají chuť 
v našem městě něco zlepšit, a to se 
mi líbí,“ vyjádřila se starostka Řáp-
ková. „Znám spoustu lidí, kteří se o 
něco podobného pokoušeli v jiných 
městech republiky a naráželi velice 
často na obavy radních. Projekty se 
tak v mnohých případech ani nezre-
alizovaly. Jsem rád, že v Chomutově 
je tomu naopak,“ přivítal stanovisko 
radnice Koradna.                            (mile) 

řízení vyhlásit další kola přijíma-
cího řízení k naplnění předpoklá-
daného stavu žáků. Na tato kola 
přijímacího řízení také není počet 
přihlášek omezen. 

9) Počet přihlášek v dalších ko-9) Počet přihlášek v dalších ko-
lech. lech. 

Nepřijatí uchazeči mohou od 
kola druhého v dalších kolech při-
jímacího řízení podat přihlášky na 
tolik středních škol, pro kolik se 
rozhodnou. 

 10) Kde opatřit přihlášky pro  10) Kde opatřit přihlášky pro 
další kola přijímacího řízení?další kola přijímacího řízení?

Pro další kola přijímacího říze-
ní vydá uchazeči na jeho žádost 
tiskopis přihlášky ředitel pří-
slušné střední školy, nebo může 
být použito i formuláře, který 
odpovídá schválenému vzoru 
(např. na webových stránkách 
MŠMT). 

11) Upozornění pro přijaté žáky.11) Upozornění pro přijaté žáky.
Dalších kol se mohou zúčast-

nit všichni uchazeči, kteří nebyli 
přijati v předchozím kole, a kteří 
podali přihlášku na danou střední 
školu, včetně uchazečů žádajících 
o přijetí do víceletých středních 
škol.                                       (mik, mile)

Knihu Starými stezkami tajem-
ným Krušnohořím, jejímž autorem 
je chomutovský rodák Václav Pinta, 
si můžete prohlédnout a případně 
zakoupit s autorovým podpisem na 
autogramiádě v knihkupectví DDD 
v Ruské ulici. Uskuteční se 15. Uskuteční se 15. 
března v 15.30 hodin. března v 15.30 hodin. Publikace je 
doplněna zajímavými fotografiemi, 
které čtenáře přesvědčí, že spousta 
míst v Krušných horách má svůj 
osobitý půvab, je důležité se jen 
dívat pozorně kolem sebe.     (mile)

Kniha o Krušnohoří s podpisem

Kraslice, perníčky a pomlázky 
budou nejen k vidění, ale i k pro-
deji na Velikonoční výstavě prací 
dětí z mateřských a základních 
škol. Výstava proběhne od 14. do 
25. března ve sklepních prostorách 
galerie Špejchar, otevřeno bude s 
výjimkou neděle denně od 9 do 
17 hodin.                                             (sk)

V rámci březnové akce Měsíc 
internetu připravilo Středisko kni-
hovnických a kulturních služeb 
v týdnu od 14. do 19. března vstříc-
ný krok pro zapomětlivé, takzva-
nou amnestii pro čtenáře ve všech 
odděleních knihovny. Všichni, 
kdo neodevzdali knihy a časopisy 
v řádném termínu, nebudou v tom-
to období při jejich navrácení platit 
upomínku.

Návštěvníci jistě uvítají i řadu 
akcí, které zpestří jejich březno-
vé návštěvy ve středisku. Celý 
březen je totiž levnější internet, 
v čítárně zaplatíte nyní místo 60 
korun na hodinu jen 40, ve stu-

dovně je stejný poplatek a navíc 
ještě prvních 15 minut na inter-
netu zdarma. Hudební oddělení 
uspořádá soutěž, dětské oddělení 
anketu pro čtenáře. Zde se mohou 
děti rovněž poučit o dětských we-
bových stránkách. Také senioři 
se mohou seznámit s interne-
tem na pěti přednáškách, které 
jsou zdarma. Přihlásit se mohou 
u paní Stanislavy Husákové na tel. 
čísle 474 650 898. „Loni sklidila 
tato akce obrovský úspěch, uspo-
řádali jsme jen jednu přednášku 
a měli plný sál lidí. Proto jsme le-
tos zvolili více termínů,“ prozradila 
Alena Mikšovská z SKKS.         (mile)  

Zapomnětlivci nebudou platit upomínku

Seniory z Klubu důchodců při 
Městském ústavu sociálních služeb 
v Chomutově digitální věk nezasko-
čil. S přehledem posílají e-maily, tvo-
ří dokumenty i grafy, na internetu si 
vyhledávají recepty i kurzy akcií, 
skenují, digitálně fotí a fotky archivu-
jí. To vše díky projektům Seniornet 
I a II, v jejichž rámci jim občanská 
sdružení Genesie Most a Vzdělá-
vací centrum Podkrušnohoří Žatec 
s využitím peněz z programu Phare 
vybavily společenskou místnost po-
třebnou technikou a ještě důchodce 
pro práci s ní vyškolily. „Zvedlo mně 
to sebevědomí. Už si před vnoučaty 
nepřipadám úplně blbej,“ s nadsáz-
kou konstatoval Zdeněk Halaš. Na 
snímku plní senioři úkol, který měl 
prověřit jejich schopnosti: hledají na 
internetu konkrétní usnesení měst-
ského zastupitelstva. Vykonavatelem 
kolektivních rozhodnutí je na sním-
ku Danuše Kejaková, vlevo jí radí 
Zdeněk Halaš.             (text a foto: sk)

V Praze na Výstavišti v Holešovi-
cích se od 17. do 20. února usku-
tečnil 14. ročník Středoevropského 
veletrhu cestovního ruchu Holiday 
World 2005. Už podesáté se zde od-
borníkům i laické veřejnosti předsta-
vilo i město Chomutov, a to v rámci 
expozice Ústeckého kraje.

V sadě propagačních materiálů 
nejvíce pozornosti vyvolal nový Prů-
vodce městem pro rok 2005 (poprvé 
si ho mohli prohlédnout návštěvníci 
veletrhu Regiontour v lednu v Brně). 
Jeho prostřednictvím se představují 
již tradiční turistická lákadla, kte-
rými jsou Kamencové jezero, Pod-
krušnohorský zoopark a Bezručovo 
údolí, dále pak obsahuje plán města, 
nabídku ubytovacích a stravovacích 
zařízení, stručnou historii města 
a seznam památek. V letošní verzi 
jsou čtyři strany věnovány akcím, 
které se konají v rámci výročí 400 
let od vykoupení města z poddan-
ství. K tomuto výročí se vázala i 
grafická úprava chomutovské části 
expozice a další drobné propagační 
předměty. Třeba na Chomutovské 
slavnosti ve dnech 23. dubna až 1. 
května, při nichž proběhnou hlavní 

Chomutov se opět zúčastnil Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World

Zoopark a Kamenčák potvrdily pověst lákadel

oslavy výročí, zvala samostatná po-
hlednice, která je nyní k dispozici 
v Městském informačním centru. 
Propagačními předměty na veletrhu 
přispěl také zoopark, jehož kalendá-
ře se zvířaty dělaly radost zejména 
dětem. „Překvapil mě skutečný zá-
jem o Chomutov ze strany odborné, 
ale především laické veřejnosti. Ne-
byli to pouze śběrači´ kalendáříků 
a zajímavých propagačních před-
mětů, ale přicházeli s konkrétními 
dotazy, zejména na Kamencové je-

zero a Podkrušnohorský zoopark,“ 
uvedla Lenka Vaňková z Odboru 
školství a kultury MěÚ Chomutov, 
který spolu s Městským informač-
ním centrem účast Chomutova na 
Holiday World 2005 zajišťoval. Cel-
kem se na veletrhu představilo 698 
vystavovatelů z 50 zemí. Expozice 
zhlédlo okolo 31 000 osob, z čehož 
odborných návštěvníků bylo během 
prvních dvou dnů zhruba 7 400 
a laické veřejnosti v dalších dvou 
dnech přibližně 23 600.                   (sk)

Návštěvníkům veletrhu po celé čtyři dny Chomutov trpělivě představovala 
pracovnice odboru školství a kultury Lenka Vaňková (vpravo)  (foto: sníž)

Pobavit se s kreativními lidmi 
a užít si jejich mnohdy blázni-
vé nápady mohou všichni, kteří 
zavítají na maškarní ples Pod-
krušnohorského zooparku, jenž 
proběhne v sobotu 19. března od 
20 hodin v Kulturním domě na Za-
hradní. K tanci bude hrát skupina 
Sonet, dále vystoupí tanečníci ZUŠ 
Jirkov a skupina Prdi. Soutěžit se 
bude o nejlepší masku, samozřej-
mostí je tombola.                           (sk)

DIVADLODIVADLO
• 3. 3. 3. 3. KLUB POHODA.KLUB POHODA. Jedenáctý klubový večer. Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
• 8. 3. 8. 3. CIRKUS UBERTO.CIRKUS UBERTO. Divadlo V Pytli. Kulturní dům na Zahradní od 10 hodin.
• 8. 3. 8. 3. NIKDY.NIKDY. Divadelní představení v rámci 3x s Činoherním studiem Ústí nad 

Labem. Městské divadlo od 19 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 10. 3.10. 3. DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN. DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN. Jako host skupina Album. Kulturní dům 

na Zahradní od 19 hodin.
• 11. 3.11. 3. CHOMUTOVSKÝ JAZZOVÝ MASOPUST 2005. CHOMUTOVSKÝ JAZZOVÝ MASOPUST 2005. Hudební večer věnovaný jazzové 

a swingové hudbě. Městské divadlo od 19.30 hodin.
• 11. 3.11. 3. AKUSTICKÝ VEČER. AKUSTICKÝ VEČER. Erik Ištvánfy, Kuba Alexa a hosté. Literární kavárna 

SKKS na Palackého ulici od 20.30 hodin.
• 12. 3. 12. 3. POSLECHOVÝ BLUEGRASSOVÝ VEČER. POSLECHOVÝ BLUEGRASSOVÝ VEČER. Účinkují: Album, The County Consen-

sus, Lidee Noire, BG Cwrkot, Monogram. Country saloon U Bizona od 18 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KURIOZITY Z MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJE.KURIOZITY Z MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Muzeum na radnici, výstava potrvá do 19. 3.
• LADISLAV STEŇKO - NENÍ ZIMA JAKO ZIMA.LADISLAV STEŇKO - NENÍ ZIMA JAKO ZIMA. Obrazy, grafiky, kresby v Kulturním 

domě na Zahradní, výstava potrvá do 31. 3.
• VOLNĚ... ...DIGITÁLNĚ.VOLNĚ... ...DIGITÁLNĚ. M. Zhouf, M. Pecák, Z. Schwarz, I. Hořejší a M. Reiniš vy-

stavují v galerii Špejchar. Vernisáž 16. 3. v 17 hodin, výstava potrvá do 9. 4.
• JINDŘICH VYTISKA, JAN RABA - OBRAZY A KAMENY.JINDŘICH VYTISKA, JAN RABA - OBRAZY A KAMENY. Galerie Lurago v SKKS na 

Palackého ulici, vernisáž 11. 3. v 17 hodin, výstava potrvá do 6. 4.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                    2. 3.2. 3.     ÚŽASŇÁKOVIÚŽASŇÁKOVI - animovaný film USA. Od 17.00 hodin. 
   3.3.         -     4. 3.4. 3.     VETŘELEC VS. PREDÁTORVETŘELEC VS. PREDÁTOR - sci-fi thriller USA.
    5.5.         -     6. 3.6. 3.     LOVCI POKLADŮLOVCI POKLADŮ - dobrodružný film USA.
        7.7.         -     8. 3.8. 3.     PERLY A SVINĚPERLY A SVINĚ - teenagerská komedie Finsko.
    9.9.         - 10. 3.10. 3.     ZAHULÍME, UVIDÍMEZAHULÍME, UVIDÍME - teenagerská komedie USA/Kanada/Německo.
                11. 3.11. 3.     DUŠE JAKO KAVIÁRDUŠE JAKO KAVIÁR - tragikomedie ČR.
 12.12.         - 13. 3.- 13. 3.    BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCHBRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH - romantická komedie USA.
 14.14.         - 16. 3.- 16. 3.     BLADE: TRINITYBLADE: TRINITY - horor/thriller USA.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                    2. 3.2. 3.     5 X 25 X 2 - hořkosladká romance Francie.
   3.3.         -     4. 3.4. 3.     LOVCI POKLADŮLOVCI POKLADŮ - dobrodružný film USA.
    5.5.         -     6. 3.6. 3.     VETŘELEC VS. PREDÁTORVETŘELEC VS. PREDÁTOR - sci-fi thriller USA.
        7.7.         -     8. 3.8. 3.     ZAHULÍME, UVIDÍMEZAHULÍME, UVIDÍME - teenagerská komedie USA/Kanada/Německo.
                9. 3.9. 3.     YESMENIYESMENI - dokument Velká Británie.
              10. 3.10. 3.     PROJEKT 100: PLECHOVÝ BUBÍNEKPROJEKT 100: PLECHOVÝ BUBÍNEK - film SRN/Francie. Od 19.30 hodin. 
  11.11.         - 13. 3.13. 3.     BLADE: TRINITYBLADE: TRINITY - horor/thriller USA.
 14.14.         - 15. 3.15. 3.     BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCHBRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH - romantická komedie USA.
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Kam v březnu za sportemSpráva spor tov ních
zařízení Cho mu tov, s. r. o.

Výsledky mladých hokejistů KLH

Tradiční volejbalový turnaj ke 
Dni učitelů proběhne tentokrát už 
na Josefa, tedy v sobotu 19. března. 
V jedenácti tělocvičnách v Chomu-
tově a Jirkově se do něho zapojí 
55 družstev reprezentujících jed-
notlivé školy.                                    (sk)

Volejbalový turnaj úředníků Sou-
boj měst proběhl v Chomutově už 
pošesté. Mezi patnácti smíšenými 
družstvy, reprezentujícími státní in-
stituce ze severních Čech, případně 
sponzorské firmy, opět nechyběl tým 
Města Chomutov.

Stejně jako loni se vítězem stal 
Magistrát města Ústí nad Labem, v 
jehož sestavě patřili k nejlepším bý-
valí perštejnští volejbalisté Oršuliak a 
Pondělíček. Ve finále se Ústečtí střetli 
s nováčkem Finančním úřadem Cho-
mutov, za nějž zase nastoupili bratři 
Mouchové, juniorští volejbalisté Ervě-
nic. V duelu, který byl ozdobou turna-
je, nakonec zvítězil favorit z Ústí 2:1 
(22:25, 29:27, 15:12), když ještě v po-
lovině druhého setu výrazně prohrá-
val. Spokojeni byli i hráči Města Cho-
mutov, kteří po předloňské a loňské 7. 
- 8. příčce letos skončili čtvrtí. „Dařilo 
se nám nad očekávání dobře,“ uvedla 
Anežka Turková z odboru životního 
prostředí. Chomutovský tým vyhrál 
bez zakolísání základní skupinu, cel-
kem v turnaji prohrál jen dvakrát, a 
to s velmi silnými soupeři.

„Letos se naplno projevily vý-
konnostní rozdíly, celky do osmého 
místa byly výrazně lepší než ostatní. 
Proto pro příště uvažujeme o dvou 
úrovních, profi, v níž by startovali ti, 
co se volejbalu opravdu věnují, a hob-

by, která by byla určena nadšencům,“ 
řekl Saša Mráz z pořádající agentury. 

Pořadí Souboje měst 2005: Pořadí Souboje měst 2005: 1. 
Magistrát města Ústí n. L., 2. Finanční 
úřad Chomutov, 3. Pension Sport, 4. 
Město Chomutov, 5. Severočeské doly, 

6. CK Vlna, 7. Česká pošta Most, 8. 
Město Kadaň, 9. Město Litvínov, 10. 
Město Mariánské Lázně, 11. Město Os-
trov, 12. Celní ředitelství Ústí n. L., 13. 
Město Hodkovice, 14. Kebek, 15. Město 
Karlovy Vary.                                          (sk)

Úředníci vyměnili razítka za volejbalový míč

Tým Kebeku skončil čtrnáctý, míč vybírá Jarda Jeřábek.                 (foto: sk) 

Tělovýchovná jednota Sokol Cho-
mutov hodnotila na své členské 
schůzi výsledky činnosti za uplynulý 
rok. Ze zevrubného přehledu, který 
předložila starostka jednoty Oluše 
Suchensteinová, vyplývá, že vyna-
ložené úsilí se promítlo do dobrého 
hospodaření, včetně ekonomické 
oblasti, ve které jednota dosahuje 
kladných výsledků. Nejvýznamnější 
investiční prací bylo vybudování 
letního hřiště s umělým povrchem, 
které bude do plného provozu uve-
deno na jaře. Na jeho zřízení se 
podílely Česká obec sokolská, župa 
Krušnohorská - Kukaňova i samotná 
chomutovská jednota.

V chomutovském Sokole pracuje 
deset složek, o které se stará osm 

cvičitelů a cvičitelek. Muži se zají-
mají především o nohejbal a sálovou 
kopanou, žáci hrají florbal. Důležitou 
aktivitou jednoty je cvičení rodičů 
s dětmi, ženy preferují všestranné a 
zdravotní cvičení. Družstvo volejba-
listů se zúčastňuje okresní i župní 
soutěže. Mládež je vedena k atletice, 
gymnastice a plavání. Starší i mladší 
žákyně dosahují v těchto sportech 
v rámci župy předních umístění. Z 
mužů dělá jednotě dobré jméno Stani-
slav Bielik, který v župních závodech 
ve šplhu na laně obsadil druhé místo, 
v atletice druhé, když první skončil 
Radim Sedláček. V plavání si oba borci 
místa vyměnili. Vzestupné výkony po-
dávají i volejbalisté, kteří se v župním 
přeboru umístili na třetí příčce.

Úspěchy mládeže dovede výbor 
jednoty náležitě ocenit. Proto také v 
červnu mladým sportovcům zajistil 
výlet do Prahy, aby se seznámili s 
památkami, a také letní tábor v Kytli-
ci na Děčínsku, kterého se zúčastnilo 
26 dětí se 4 vedoucími. Dětem byla 
určena i takzvaná Mikulášská hodi-
na. V rámci zvyšování kvalifikace se 
čtyři členky jednoty zúčastnily ško-
lení cvičitelů. Do bilance uplynulého 
období patří i letošní zdařilé šibřinky, 
jejichž úvodní odpolední část patřila 
mládeži.

V letošním programu bude pro 
veřejnost atraktivní červnový župní 
přebor v nohejbalu, který proběhne 
na novém letním hřišti s umělým 
povrchem. To nejdůležitější přijde 
později. Bude to zahájení nácviku 
sletových skladeb na XIV. všesokolský 
slet v roce 2006.                                  (hz) 

Pro Sokol bylo loni nejvýznamnější událostí dobudování hřiště

Sokol Chomutov zve děvčata z 5. 
až 8. tříd základních škol do svého 
volejbalového družstva. Tréninky 
budou v pondělí od 17.30 do 19.00 
a ve středu od 16.30 do 18.00 ho-
din. Zájemkyně se mohou přihlásit 
na telefonním čísle 474 627 434 
nebo přímo v sokolovně v Sokolské 
ulici u Michaely Míškové.                 (r) 

Ani na své únorové valné hro-
madě nerozhodl Svaz zápasu České 
republiky o tom, kdo vlastně vloni 
získal titul v 1. lize družstev mužů. 
Přivlastňují si ho VALZAP Chomutov i 
Glaverbel Teplice, oba ovšem neofici-
álně, podle své pravdy.

Kauza se táhne od října, kdy ve fi-
nálovém turnaji ligy Chomutov vyu-
žil služeb slovenských reprezentantů 
Chamuly a Pechy, kteří značnou mě-
rou přispěli k porážce obhájce trofeje 
z Teplic. Severočeský rival hned proti 
startu Slováků podal protest a odvo-
lal se na platná pravidla. Chomutov 
vzápětí poukázal na špatný překlad 
klíčového bodu pravidel mezinárodní 
federace FILA, kterými má tuzemský 
svaz povinnost se řídit. 

Manažer ASK VALZAP Chomutov 
Radek Hemelík je jednáním nebo 
spíš nejednáním svazu rozčarován: 
„Nejnovější zprávy hovoří o tom, že 

výkonný výbor stanoví komisi, která 
celý případ znovu prozkoumá, ale 
podle mě vše směřuje do ztracena. 
Když nemohou jednoznačně rozhod-
nout, kde je pravda, měli už dávno 
výjimečně vyhlásit dva mistry nebo 
alespoň dva vicemistry. Každopádně 
tahle nejistá situace nepřispívá k 
dobrému jménu zápasu.“

Mezitím se už rozbíhá nová zá-
pasnická sezona, pro družstva mužů 
začne liga v sobotu 12. března.    (sk)

Má titul Chomutov nebo Teplice?
Svaz zápasu nechce rozhodnout

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
 5. 3. basketbal 2. liga: Chomutov - BK Jihlava                                         18.00
 6. 3. basketbal 2. liga: Chomutov - Lavimont Blansko                          10.30
 12. 3. házená 2. liga: Chomutov - HK Slavia Praha                                   16.00
 13. 3. Chomutovská liga malého fotbalu: finálový turnaj        17.00 - 21.00
   19. - 20. 3.  Mistrovství ČR žáků a juniorů v zápase řeckořímském
                                                                                                             8.00 - 20.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
 19. 3. fotbal ČFL: FC Chomutov - FK OEZ Letohrad                               10.15

V PŘÍRODĚV PŘÍRODĚ
 19. 3. Jarní setkání turistů na Hasištejně                                                      9.00

S chomutovskými fotbalisty to 
snad nebude tak špatné, jak to na 
začátku zimní přípravy kvůli ne-
dostatku peněz vypadalo. Klub na 
přelomu roku najel na amatérský 
způsob fungování a v souvislosti 
s přechodem z akciové společnosti 
na společnost s ručením omezeným 
se vrátil k předchozímu názvu FC 
Chomutov. Vypadalo to, že sezonu 
dohraje jako naprostý outsider ČFL 
a jasný adept na sestup s hráči staže-
nými z hostování v okolních klubech 
a s dorostenci. „Záchrana, nic jiného,“ 
stanovil tenkrát cíle pro jaro mana-
žer klubu Jiří Záruba. 

Po měsíci a půl se zdá, že katastro-
fický scénář se nenaplní. Povinnosti 
Jiřího Záruby, který dostal na starost 
mládež, převzal František Cyprich, 
jenž má teď chod A mužstva „pod 
palcem“ kompletně. „Hlavně dávám 
dohromady peníze. Po jednáních 
s městem, doly a dalšími sponzory 
už teď mohu říct, že tuto sezonu 
budeme mít finančně pokrytou,“ 
uklidnil František Cyprich fotbalovou 
veřejnost. Současně zdůraznil, že 
hráči mají svá občanská zaměstnání 
a od klubu budou dostávat jen pré-
mie za zápasy a příspěvky za účast 
na trénincích. 

Další pozitivní zprávou je podoba 
kádru. Původně to vypadalo na jeho 
úplnou obměnu, nakonec z něj vy-
padlo jen pět hráčů stabilní podzimní 
sestavy - střelec Boček, dále Doksan-
ský, Köstl, Hrubý a brankář Četverik. 
Přesto úkol pro odvety zůstal stejný, 
tedy udržení v třetí nejvyšší soutěži. 
Výsledky přípravných zápasů nazna-
čují výrazné problémy, v posledních 
dvou Chomutov prohrál 1:7 s Viktorií 
Žižkov a 0:4 s Prachaticemi. Vedoucí 
mužstva a sekretář klubu František 
Kroupa soudí: „Výsledky jsou špatné, 
to je pravda. Ale předvedená hra jim 
neodpovídá. Třeba na Žižkově jsme 

nastoupili s pěti dorostenci. Protože 
se hrálo ve všední den, někteří hráči 
se nemohli uvolnit ze zaměstnání, 
také se potýkáme s marodkou v 
souvislosti s chřipkovou epidemií. 
Navíc když jsme tam přijeli, zjisti-
li jsme, že je na hřišti led, na což 
jsme na rozdíl od domácích nebyli 
připraveni.“ Po uzávěrce ještě sehrál 
Chomutov utkání v Mostě proti Ne-
štěmicím. Atraktivní soupeř ho čeká 
v generálce na ligu 5. března od 13 
hodin v Blšanech. Amatérský celek 
Chomutova se tam střetne s klubem 
2. ruské ligy Kubaň Krasnodar, novým 
mužstvem bývalého reprezentačního 
kouče Jozefa Chovance. Rusové budou 
po sestupu usilovat o návrat do nej-
vyšší soutěže s rozpočtem, kterému 
se v českých poměrech může přiblížit 
jen Sparta.

Do mistrovské soutěže FC Chomu-
tov vstoupí v neděli 13. března, kdy 
bude hostem po podzimu třinác-
tého Břevnova. Následující sobotu 
(viz rozpis) přivítá dosud patnáctý 
Letohrad. František Kroupa věří, že 
Chomutov v bojích o udržení pod-
poří diváci. „Naším pozitivem je, že 
teď už jsou v mužstvu skoro samí 
Chomutováci. Příznivci už nám ne-
mohou předhazovat, že tu máme 
fotbalisty z Teplic, kteří nemají 
zájem hrát. Snad diváci na zápasy 
začnou chodit, když uvidí, že za 
Chomutov bojují kluci, které třeba 
znají z dorostu.“                                (sk)

Rozpis zápasů FC Chomutov - doma v sobotu od 10.15 hodinRozpis zápasů FC Chomutov - doma v sobotu od 10.15 hodin 
FC Dragoun Břevnov - FC Chomutov (13. 3. od 14.30 hod.), FC Chomutov - FC Chomutov - 
FK OEZ LetohradFK OEZ Letohrad (19. 3. od 10.15 hod.), SK Dynamo České Budějovice B - FC 
Chomutov (27. 3. od 10.30 hod.), FC Chomutov - SK Strakonice 1908FC Chomutov - SK Strakonice 1908 (2. 4. 
od 10.15 hod.), SK Hradec Králové B - FC Chomutov (10. 4. od 10.15 hod.), FC FC 
Chomutov - FK Marila Příbram BChomutov - FK Marila Příbram B (16. 4. od 10.15 hod.), FC Slovan Liberec B - 
FC Chomutov (20. 4. od 17.00 hod.), SK Semily - FC Chomutov (24. 4. od 17.00 
hod.), FC Chomutov - SC Xaverov Horní PočerniceFC Chomutov - SC Xaverov Horní Počernice (30. 4. od 10.15 hod.), FK 
SIAD Most B - FC Chomutov (8. 5. od 10.30 hod.), FC Chomutov - SK Slovan FC Chomutov - SK Slovan 
VarnsdorfVarnsdorf (14. 5. od 10.15 hod.), FC Chomutov - SK Slavia Praha BFC Chomutov - SK Slavia Praha B (18. 5. od 
17.00 hodin), FK Kolín - FC Chomutov (21. 5. od 17.00 hod.), FC Chomutov - FC Chomutov - 
FC Zenit ČáslavFC Zenit Čáslav (28. 5. od 10.15 hod.), SK Karlovy Vary-Dvory - FC Chomutov 
(5. 6. od 10.30 hod.), FK Náchod-Deštné - FC Chomutov (11. 6. od 17.00 hod.), 
FC Chomutov - FC Střížkov Praha 9 FC Chomutov - FC Střížkov Praha 9 (18. 6. od 10.15 hod.).

Přes zlepšení situace se bude hrát o udržení

Junioři:Junioři: KLH Chomutov - Tábor 
8:1 (2:0, 3:1, 3:0). Branky: Novotný 
2, Luka, Lomička, Chvátal, Voborník, 
Fanta, Štika. Hvězda Praha - KLH Cho-
mutov 2:6 (0:1, 1:1, 1:4). Branky: Luka 
4, Gellner, Lomička. KLH Chomutov 
- Příbram 5:4 (4:1, 1:0, 0:3). Branky: 
Luka, Štika, Gellner, Novotný, Hauner.

9. třída: 9. třída: Most - KLH Chomutov 4:5 
(3:1, 1:1, 0:3). Branky: Kaplan 2, Mou-
cha 2, Kůs. KLH Chomutov - Litvínov 
3:7 (1:3, 2:3, 0:1). Branky: Kaplan, Žiž-
ka, Nguyen.

8. třída: 8. třída: Most - KLH Chomutov 
2:4 (0:0, 0:4, 2:0). Branky: Chlouba 3, 
Kämpf. KLH Chomutov - Litvínov 7:0 
(4:0, 1:0, 2:0). Branky: Partl 3, Topo-
lančin, M. Ašenbrener, Zajak, Sanko.

7. třída: 7. třída: KLH Chomutov - Most 
6:5 (2:0, 3:2, 1:3). Branky: Holý 2, Žiž-
ka 2, Schindler, Partl. Litvínov - KLH 
Chomutov 4:2 (0:2, 1:0, 3:0). Branky: 
Zeman, M. Ašenbrener.

6. třída: 6. třída: KLH Chomutov - Most 
9:2 (3:1, 2:0, 4:1). Branky: Štelcich 3, 
Lehnert 2, Krotký 2, Kunc, Chrpa. Lit-
vínov - KLH Chomutov 16:3 (2:0, 8:1, 
6:2). Branky: Kunc, Lehnert, Chrpa.

5. třída: 5. třída: Karlovy Vary - KLH Cho-
mutov 2:2 (1:1, 0:1, 1:0). Branky: Mar-
schalek, Hána. KLH Chomutov - Ka-
daň 3:4 (1:1, 1:0, 1:3). Branky: Burda, 
Hejcman, Novotný.

4. třída: 4. třída: Karlovy Vary - KLH Cho-
mutov 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). Branky: No-
votný, Segeš.

3. třída: 3. třída: Klášterec n. O. - KLH Cho-
mutov B 4:4 (1:0, 1:1, 1:1, 1:2). Bran-
ky: Gröger 2, Unzeitig, Krajník. KLH 

Chomutov A - Sokolov 6:7 (1:2, 1:4, 
1:0, 3:1). Branky: Václavíček 2, Ringler, 
Opava, Merhaut, Unzeitig.

2. třída: 2. třída: KLH Chomutov B - Klášte-
rec n. O. 5:0 (0:0, 1:0, 2:0, 2:0). Bran-
ky: Hlíza 2, Karban 2, Taraška. KLH 
Chomutov A - Sokolov 2:4 (0:2, 1:1, 
1:0, 0:1). Branky: Rindoš 2.

Přestože hokejisté KLH Chomutov ve čtvrfinálové sérii play off 1. ligy 
prohrávali s Hradcem Králové 0:2 na zápasy, dokázali se vzchopit a třemi 
vítězstvími v řadě postoupit do semifinále, kde jsou jejich soupeřem České 
Budějovice. Na tento atraktivní souboj mohou hokejoví fanoušci přijít na cho-
mutovský zimní stadion dnes, ve středu od 17.30 hodin, a možná ve stejném 
čase i zítra. Na snímku se z gólu radují (zleva) David Hájek, Radek Šíp, Roman 
Pražák a Josef Révay.                                                                                  (text a foto: sk)




