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Město Chomutov pořádá ve dnech
23. dubna - 1. května 2005

CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI
aneb Historie města Chomutova

společnýma česko-německýma očima
23. dubna  10.00 hod. 

DEN ZEMĚ s magazínem Koktejl 
  v areálu Podkrušnohorského zooparku - křtiny narozených zvířat, 

hudební a div. vystoupení, zábavné hry pro děti 

26. dubna  8.00 - 17.00 hod. 

DEN PLNÝ SPORTU 
  sportovní klání žáků ZŠ v sálové kopané, odbíjené, národní háze-

né, atletika dívek a chlapců, plavání - SH Březenecká, tělocvičny 
a hřiště ZŠ, areál Cihlářská a Školní, městské lázně

27. dubna  9.30 - 10.30 hod.

MALOVÁNÍ PRO RADOST
  malování dětí mateřských škol v městském parku u altánu 

27. dubna - 1. května 

OSLAVY 100 LET NÁRODNÍ HÁZENÉ podrobnosti na str. 6
29. dubna - 1. května 

400 LET KRÁLOVSKÉHO MĚSTA 
a 10. VÝROČÍ HISTORICKÉ ČÁSTI 

 - městský park v Chomutově (v blízkosti divadla)
29. dubna  22.00 hod. - večerní program s překvapením
30. dubna  10.00 hod. - zahájení trhu 
 13.00 hod. - příjezd poselstva a slavnostní předání listiny
1. května 15.00 hod. - první otevřený rytířský turnaj na koních 

„O štít města Chomutova”
 (v sobotu a v neděli během dne bohaté vystoupení skupin histo-

rického šermu, skupin dobového tance a zpěvu, kejklířů, bubeníků 
a dalších, středověký trh)

30. dubna 11.00 - 13.00 hod. 

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL 
  výstava historických vozidel na parkovišti za Delvitou

1. května  10.00 - 17.00 hod. 

ŽELEZNÝ HASIČ 
  Mistrovství ČR 2005 v hasičském víceboji - prostory Žižkova náměstí

1. května  13.00 - 14.45 hod. 

PŘEHLÍDKA MAŽORETKOVÝCH SKUPIN 
 - náměstí 1. máje 

Ve dnech 23. 4., 30. 4. a 1. 5. budou mezi Chomutovem, Jirkovem, Kadaní, 
Kláštercem n. O. a Křimovem jezdit speciální historické vlaky.                

Změna programu vyhrazena                                        SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZDROJŮ EU 

DIVADLODIVADLO
• 20. 4. MIRANDOLÍNA20. 4. MIRANDOLÍNA. Hraje Divadelní studio Chomutov. Měst. div. od 19.00 hodin.
• 21. 4. PES BASKERVILSKÝ.21. 4. PES BASKERVILSKÝ. Hraje div. klub Jirásek Česká Lípa. Měst. div. od 19.00 hodin.
• 22. 4. HALÓ, TADY DENISA.22. 4. HALÓ, TADY DENISA. Hraje Divadelní soubor Klas Klášterec nad Ohří. Měst. 

div. od 19.00 hodin.
• 24. 4. KAŠPÁREK A DRÁČEK KULIHRÁŠEK.24. 4. KAŠPÁREK A DRÁČEK KULIHRÁŠEK. Nedělní pohádka pro děti a jejich rodi-

če. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.
• 26. 4. POVEČEŘÍME VLEŽE. 26. 4. POVEČEŘÍME VLEŽE. Komedie v rámci AP. Městské divadlo od 19.00 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 22. 4. LADIES PARTY - THE RANGERS22. 4. LADIES PARTY - THE RANGERS. Dvouhodinová erotická šou pro dámy. Kul-
turní dům na Zahradní od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 25. 4. KLÁNSKÝ JUNIOR ALIAS KLÁNSKÝ SENIOR25. 4. KLÁNSKÝ JUNIOR ALIAS KLÁNSKÝ SENIOR. Klavírní virtuosové, doprovází 

Festivalový orchestr P. Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 27. 4. JAKUB SMOLÍK SE SKUPINOU27. 4. JAKUB SMOLÍK SE SKUPINOU. Kulturní dům na Zahradní od 19.00 hodin.
• 27. 4. SEDMÝ TRUBKOVÝ KONCERT27. 4. SEDMÝ TRUBKOVÝ KONCERT. Hraje Bořivoj Čech a jeho hosté. Kostel sv. 

Ignáce od 18.30 hodin.
VÝSTAVYVÝSTAVY

• MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005MIROSLAV CHLAD - DALIBOR MACH - FOTOGRAFIE 1991 - 2005. Galerie Na scho-
dech, výstava potrvá do 28. 6.

• JAN DINGA - OBRAZY, ŠTĚPÁN MÁLEK - OBJEKTY A INSTALACE. JAN DINGA - OBRAZY, ŠTĚPÁN MÁLEK - OBJEKTY A INSTALACE. Galerie Špejchar, 
výstava potrvá do 30. 4.

• KLUB HOROLEZCŮ - KAŽDÝ MÁ SVŮJ VRCHOLKLUB HOROLEZCŮ - KAŽDÝ MÁ SVŮJ VRCHOL. Výstava fotografií v galerii Lurago 
potrvá do 6. 5. 

• ZÁŘÍCÍ MINULOST. ZÁŘÍCÍ MINULOST. Sověty opanovaná těžba uranu po 2. světové válce v sasko-čes-
kém Krušnohoří. Výstava potrvá v prostorách radnice na nám. 1. máje do 14. 5. 

• SMRT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKUSMRT V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU. Jezuitský areál, Palackého 86, Chomutov, vý-
stava potrvá do 4. 6.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
              20. 4.20. 4.     PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ - komediální love story ČR, SR, SRN.
 21.21.     -     22. 4.22. 4.     CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ - dobrodružná komedie USA.
              23. 4.23. 4.     HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ - drama Velká Británie, USA.
 24.24.     -     25. 4. 25. 4.  KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK - akční historická romance Hong Kong, Čína.
              26. 4.26. 4.     ART KINO: PIANISTA ART KINO: PIANISTA - válečné drama Francie. Od 19.30 hodin.
  27.27.     -     28. 4. 28. 4.  SKŘÍTEK SKŘÍTEK - komedie/groteska ČR.
 29.29.     -     30. 4. 30. 4.  ARSENE LUPIN - ZLODĚJ GENTLEMAN ARSENE LUPIN - ZLODĚJ GENTLEMAN - dobrodružná krimi romantická 

komedie Francie, Itálie, Španělsko.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
              20. 4.20. 4.     ŽIVOT JE ZÁZRAK ŽIVOT JE ZÁZRAK - komediální drama Chorvatsko, Francie.
              21. 4.21. 4.     ART KINO: ZTRACEN V LA MANCHA ART KINO: ZTRACEN V LA MANCHA - komedie VB. Od 19.30 hodin.
 22.22.     -       23 4. 23 4.  KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK - akční historická romance Hong Kong, Čína.
              24. 4.24. 4.     HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ - drama Velká Británie, USA.
 25.25.     -     26. 4. 26. 4.  CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ - dobrodružná komedie USA.
              27. 4.27. 4.     ART KINO: DÉMANTY NOCI ART KINO: DÉMANTY NOCI - psychologické drama ČR. Od 19.30 hodin.
              28. 4.28. 4.     ART KINO: DALEKÁ CESTA ART KINO: DALEKÁ CESTA - drama ČR. Od 19.30 hodin.
 29.29.     -     30. 4. 30. 4.  SKŘÍTEK SKŘÍTEK - komedie/groteska ČR. 
Letní kino (přístup do areálu od 19.30 hodin, promítání od 21.00 hodin)Letní kino (přístup do areálu od 19.30 hodin, promítání od 21.00 hodin)
              30. 4.30. 4.     ÚŽASNÉ ČARODĚJNICE S FILMEM ÚŽASŇÁKOVI ÚŽASNÉ ČARODĚJNICE S FILMEM ÚŽASŇÁKOVI - animovaný film USA.

Základní umělecká škola 
T. G. Masaryka v Chomutově 
pořádá 21. dubna v koncertním 
sále školy komorní koncert Kra-
mářova tria. 

Díla českých autorů F. Kramáře, 
B. Martinů, V. Nováka a P. Ebena 
zaznějí v podání klavíristy Pavla 
Kratochvíla, houslistky Renaty 
Staňkové a violoncellisty Marti-
na Švajdy. Začátek koncertu je 
v 18.30 hodin.                                 (šj)

Otevírací doba Střediska knihovnických a kulturních služeb ChomutovOtevírací doba Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov 

Oddělení, místo Po, St, Pá Út Čt So Ne

Beletrie, naučná, 
studovna 

9 - 18 zavřeno 9 - 18 9 - 12 zavřeno

Dětská literatura 12 - 17 zavřeno 9 - 17 9 - 12 zavřeno

Hudební 9 - 18 zavřeno 9 - 18 zavřeno zavřeno

Čítárna - internet, 
kavárna 

9 - 18 9 - 18 9 - 18 9 - 12 zavřeno

Galerie Lurago 9 - 17 9 - 17 9 - 17 9 - 12 zavřeno

Kostel sv. Ignáce zavřeno
11 - 12
16 - 17

11 - 12
16 - 17

10 - 12 14 - 16

Pobočka Březenecká 9 - 18 zavřeno 9 - 18 zavřeno zavřeno

Dva akumulátory, několik pneuma-
tik, zářivku, použité injekční stříkač-
ky... Dohromady skoro plný kontejner 
nejrůznějšího odpadu vysbírali 
chomutovští Junáci spolu se svými 
kolegy z Jirkova při jarním úklidu 
Bezručova údolí. 

„Přestože byla všemi dostupnými 
prostředky zvána i veřejnost, přišel 
mezi nás jediný její reprezentant 
- doktor Jiří Roth, bývalý pracovník 
odboru životního prostředí. Ško-
da, že naše výzva neoslovila víc 

chomutovských občanů, i když na 
provedení akce nás bylo dostatek,“ 
posteskl si předseda Krajské rady 
Junáka Zbyněk Nejezchleba. Na místě 
srazu před Povodím Ohře napočítal 
36 dobrovolníků, kteří vybaveni pytli 
na odpadky, hráběmi, krumpáčem 
a lopatou vyrazili do terénu. Rojnice 
postupovala po obou stranách silnice, 
vinou nepořádku se nejvíce zdržela 
pod garážemi. Sbírání bylo ukončeno 
za druhým mostkem přes Chomutov-
ku, kde doktor Roth krátce seznámil 

přítomné s místní květenou a po-
děkoval účastníkům za jejich práci. 
Cestou zpět se čistilo podél asfaltové 
rekreační cesty - od lesa až k silnici, 
na závěr byl vysbírán prostor kolem 
rybníku Hřebíkárna a okolí cesty 
od jeho hráze k tenisovým kurtům. 
Veškerý nepořádek skauti nakládali 
na kontejner nákladní avie, která ho 
poté odvezla na skládku. Obojí zdar-
ma zajistila chomutovská radnice 
prostřednictvím technických služeb. 
„Na závěr, po téměř třech hodinách 
práce, jsme si rozdali pamětní lístky 
a lízátka. To dostal každý za odměnu 
a při jeho lízání mohl přemýšlet, jak 
moc dobrý skutek vykonal,“ dodal 
Zbyněk Nejezchleba.                           (sk)

Skauti uklidili přírodu v Bezručově údolí 

Děti diváci, proti nim děti herci. Na 
straně prvních plné soustředění, na 
straně druhých plné nasazení. Tento 
obrázek nabízelo Městské divadlo 
v Chomutově při soutěžní přehlídce 
dramatických aktivit Dětská scéna. Na 
jevišti představilo své umění pět sou-
borů z Ústeckého kraje a spolu s nimi 
jako host divadlo Před tabulí z Mladé 
Boleslavi. První část přehlídky byla 
určena předškolákům a mladším ško-
lákům, druhá pak starším školákům. 
„Druhá část byla lepší. Přece jen účin-
kující byli starší, měli víc zkušeností, 
předlohy byly náročnější,“ konstatoval 
hlavní pořadatel akce Josef Griml, 
učitel ZŠ Akademika Heyrovského. 
„Hodně se diskutovalo nad souborem 
Ticho při ZUŠ Jirkov, protože jeho vy-
stoupení bylo nabité nápady. Nakonec 
jsme ale na postup do celostátního 
kola doporučili soubor Dd Dd ZUŠ 
Děčín,“ dodal.                  (text a foto: sk)

Děti z mateřské školy Písnička na Zahradní v Chomutově nejen  rády 
zpívají, ale také rády pomáhají. Tentokrát se rozhodly, že pomohou pej-
skům z jirkovského útulku. Společně s rodiči přinášely do mateřské 
školy dobroty, přikrývky a hračky pro pejsky, které pak při návštěvě 
útulku předaly. Nemalou zásluhu na dobročinné akci má i kolektiv 
zaměstnanců mateřské školy, který přispěl finanční sbírkou a za vy-
branou částku nakoupil krmení pro psy.  (r)

Prezentaci projektu Alchymistické-
ho univerzálního centra spojenou 
s kulturním programem na náměstí 
1. máje si nenechaly ujít ani děti 
z Dětského domova v Chomutově. 
Kromě kulturního zážitku a pizzy 
zdarma se jim dostalo i dárků od 
hiphopových dýdžejů (a pro někte-
ré z nich i idolů) Indyho a Wiche, 
kteří dětem přímo na pódiu předali 
cédéčka, trička a hudební časopisy 
(na snímku). Druhý den pak děti 
v domově přivítaly italského senátora 
a předsedu Evropské komise pro lid-
ská práva Enrica Pianettu v doprovo-
du starostky Ivany Řápkové. Vzácný 
italský host, který projekt Alchymis-
tického univerzálního centra podpo-
ruje, se zajímal o systém fungování 
domova, o úroveň bydlení a života 
v něm. Jak poznamenal ředitel dět-
ského domova Jan Neumann, byl 
E. Pianetta spokojený, k čemuž přispělo 
i krátké kulturní vystoupení, které děti 
návštěvě předvedly.     (text a foto: sk)

(Dokončení ze str. 2)
A co snižování počtu žáků?A co snižování počtu žáků?

„Velkým problémem nejen Cho-
mutova je i poměrně rychlý úbytek 
obyvatel a jejich rychlé stárnutí. Lidí 
se rodí méně, zato se dožívají vyš-
šího věku. Prodloužení průměrného 
věku obyvatel je samozřejmě dob-
rým znamením, ale současně bude 
přinášet posun odchodu do důchodu 
a nutnost vícekrát za život měnit 
nebo doplňovat svoji kvalifikaci, což 
bude dozajista klást mnohem vyšší 
nároky na vzdělávání dospělých, než 
je tomu dnes. Nižší počet obyvatel 
Chomutova vedl již v minulosti ke 
snížení počtu základních škol – po-
prvé už v dobách minulého režimu, 
např. škola v Cihlářské ulici – a dále 
v minulých letech, kdy byly zrušeny 
dvě základní školy a několik školek.“ 
Jaké vidíte perspektivy v oblasti Jaké vidíte perspektivy v oblasti 
vzdělávání?vzdělávání?

„Trend ubývání žáků bude nejspíš 
v budoucnu dále pokračovat, což by 
nám mělo pomoci soustředit se více 
na kvalitu než na kvantitu. Základní 
školy se již dnes potýkají s mnohem 
většími výchovnými problémy než 
v minulosti a je naprosto nezbytné, 

aby se ještě více než dřív soustředily 
nejen na vzdělávání, ale i na výcho-
vu. Snaha základních škol nabízet 
svým žákům bohatou nabídku mimo-
školních činností se v budoucnu bude 
jistě ještě rozšiřovat. Samozřejmostí 
dnes musí být, že mateřské a zá-
kladní školy věnují pozornost výuce 
výpočetní techniky a cizích jazyků. 
Problémem našeho města je však 
nedostatek kvalifikovaných pedago-
gů právě v oblasti cizích jazyků, což 
bychom chtěli do budoucna napravit 
stipendijním systémem. Budeme 
podporovat vzdělávání talentovaných 
dětí i dětí s poruchami učení či s vý-
chovnými problémy. Jsme připraveni 
podporovat také všechny další stup-
ně a formy vzdělávání včetně vzdě-
lávání dospělých. Pro rozvoj našeho 
města i jeho okolí je nutností usilo-
vat o zřízení vysokoškolského studia 
v Chomutově. V tom nás již některá 
okolní města předstihla a o to víc se 
nyní musíme snažit, abychom i my 
mohli nabídnout zájemcům vysoko-
školské vzdělání. Dluhů z minulosti 
i nových výzev současnosti je v ob-
lasti vzdělávání a rozvoje lidských 
zdrojů mnoho. Komise pro výchovu 
a vzdělávání proto nechce svou 
koncepci chápat jako uzavřený ma-
teriál. Naopak se bude snažit o jeho 

průběžnou aktualizaci a chce také 
předkládat orgánům města mož-
nosti řešení konkrétních opatření, 
která z koncepce vyplynula. Čeká 
nás spousta práce, ale je to práce 
pro budoucnost našich dětí. A to je 
něco, co má smysl.“                          (red)

Vzdělávání má konečně svou koncepci
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I N STALATÉ RSKÉ 
PRÁC E

777 930 254
Výměna a přetěsnění voda / odpad

Tečkou za letošní hokejovou sezonou byl Memoriál Stanislava Vaisochra 
pro žáky 6. tříd, kterého se v Chomutově zúčastnilo šest družstev. Domácí 
tým KLH Chomutov (na snímku) skončil v konečném účtování na třetím 
místě, boj o druhou příčku prohrál s HC Slovanem Ústí nad Labem. Vítě-
zem turnaje se stali mladí hokejisté SK Kadaň, kteří vyhráli čtyři zápasy 
a utržili jen jednu porážku. Čtvrté místo obsadil celek HC Klášterec nad 
Ohří, pátí skončili hokejisté HC Kobra Praha, šestý tým HC Příbram. Na 
turnaji se rozdávaly také individuální ceny. Nejproduktivnějším hráčem se 
stal Martin Motejlek z Kadaně, nejlepším obráncem Martin Žoba z Ústí nad 
Labem. Jako nejlepší útočník byl vyhodnocen Daniel Lehnert z KLH Cho-
mutov, cenu pro brankáře si odnesl Jan Zavadil z Klášterce nad Ohří. „Poděko-
vání patří nejen hráčům za předvedené výkony a rodičům za povzbuzování, 
ale i sponzorům za finanční přispění a městu Chomutov,“ vyjádřil se vedoucí 
turnaje Jiří Mazánek. Turnaj má ve městě tradici, pořádá se každoročně na 
počest Stanislava Vaisochra, který se zasloužil o vzestup chomutovského 
ledního hokeje v prvních letech jeho existence.                (text a foto: mile) 

Inspirací na doma může být 
ženám a dívkám všeho věku 
cvičení s Václavem Krejčíkem, 
které v rámci Reebok Powerjó-
ga tour proběhne v Městské 
sportovní hale v Chomutově 
v úterý 17. května od 18 hodin. 
Vstupné na devadesátiminuto-
vou akci pod vedením mistra 
ČR v aerobiku, vyznavače 
fitness, propagátora zdravého 
stylu života atd. činí 150 Kč, 
v předprodeji jen 110 Kč. 

Na sklonku kuželkářské sezony 
uspořádal oddíl TJ VTŽ Chomutov 
mistrovství okresu žáků a žákyň. Ví-
tězství vybojovali domácí hráči, mezi 
chlapci Josef Doleček a mezi dívkami 
Daniela Křížová, která ovšem starto-
vala sama.

Pořadí - žáci: Pořadí - žáci: 1. Doleček (VTŽ 
Chomutov) 392 k., 2. Tejml (Jiskra Ko-
vářská) 373 K., 3. Folta (Slovan Jirkov) 
357 k., 4. Žahour (Slovan Jirkov) 344 
k., 5. Valuška (Slovan Jirkov) 327 k., 6. 
Šmíd (VTŽ Chomutov) 317 k., 7. Jílek 
(VTŽ Chomutov) 309 k., 8. Dvořák (Jis-
kra Kovářská) 308 k., 9. Juráček (VTŽ 
Chomutov) 283 k.; žákyně: žákyně: 1. Křížová 
(VTŽ Chomutov) 283 kuželek.          (sk)

Žáci hráli o okresní
tituly v kuželkách

Na článek První krůčky udělala národní házená v Sokole, který vyšel v minu-
lém čísle Chomutovských novin, reagovala 86letá pamětnice Alžběta Stuchlíková. 
V Lomu, kde v době dospívání žila, měli chomutovští dorostenečtí házenkáři také 
soupeře. „Dokonce se nepřímo zasloužili o založení dívčího družstva. Jejich vedou-
cí nám řekl: Holky, stejně jste u každého zápasu, tak si udělejte vlastní družstvo. 
Tak jsme se s kamarádkama  domluvily a začaly jsme trénovat. A po pár trénin-
cích jsme první zápas hrály zrovna v Chomutově. Stále si pamatuji, že jsme tehdy 
prohrály 1:20,“ vybavila si epizodu z roku 1937 Alžběta Stuchlíková.                     (sk)

Chomutovská stopa v lomské házené

Mezinárodního zápasnického 
turnaje Velká cena Slovinska se za 
junior skou reprezentaci České re-
publiky zúčastnili i tři zápasníci ASK 
VALZAP Chomutov. V silné konkuren-
ci soupeřů ze sedmi států všichni tři 
zúročili kvalitní přípravu, dva z nich 
dokonce stanuli na stupních vítězů. 
Bronzovou medaili vyzápasili ve váze 
do 74 kg Luděk Konvičný a ve váze 
do 96 kg Vítězslav Vaňous. Trojlístek 
chomutovských zápasníků doplňoval 
Jan Šedivý, který ve váze do 74 kg 
obsadil 5. místo.                                  (rík)

Bronzoví junioři

Basketbalisté BK Chomutov skončili 
sezonu dřív, než si před jejím zahá-
jením představovali. Jejich útok na 
návrat do nejvyšší soutěže utnul už 
v prvním kole play off Vyšehrad.

Přesto trenér René Štěpánek nepo-
važuje své dosavadní působení na 
chomutovské lavičce za neúspěšné. 
Tým totiž převzal po svém předchůd-

ci Milanu Konečném ve chvíli, kdy byl 
ve 2. lize spíš na sestup. „Mužstvo od 
té doby udělalo velký pokrok. Prošlo 
několika změnami, odchody a přícho-
dy byly příliš časté. Ale tak dva až tři 
měsíce před koncem sezony se tým 
konsolidoval, stmelil jako kolektiv 
a pak už se na hru dalo koukat. Na-
konec beru jako úspěch, že jsme se 
do play off dostali z pátého místa,“ 
hodnotil René Štěpánek. Ke čtvrtfi-
nálové sérii s Vyšehradem pozna-
menal: „Samozřejmě, že mě výsledek 
zklamal, ale za stavu 0:2 na zápasy 
jsme už ani neuvažovali, že to do-
táhneme do pátého utkání. Nakonec 
po nadprůměrných výkonech na do-
mácí palubovce můžu říct, že série 
byla vyrovnaná. I celou sezonu jsme 
s nimi prohráli jen 3:4 na zápasy.“

Vedení chomutovského klubu vy-
jádřilo zájem na pokračování spolu-
práce s René Štěpánkem. „Ano, máme 
takovou dohodu. Ale před příští 
sezonou se mužstvo musí doplnit 
o jednoho zkušeného hráče, proto-
že pravděpodobně odejde Herron, 
a také celkově rozšířit, protože celá se-

zona se nedá absolvovat s tak úzkým 
kádrem. Některé zápasy jsme odehrá-
li v pěti lidech,“ dodal trenér. Nyní si 
chomutovští basketbalisté užívají tří 
týdnů dovolené, po nichž začne pří-
prava na další sezonu.                      (sk)

K domácím výhrám nad Vyšehra-
dem přispěl Herron (vlevo) 13 a 22 
body.                                     (foto: koc)

Stopku basketbalistům vystavilo první kolo play off

Zápasníci ASK VALZAP Chomutov 
vedou po dvou kolech nejvyšší sou-
těž družstev. Všechna utkání vyhráli, 
dvakrát porazili dokonce i největšího 
rivala, teplický TJ Glaverbel. „Až nás 
to překvapilo. Teplice pět let nepozna-
ly porážku a teď nad nimi vítězíme 
bez větších obtíží,“ těšily manažera 
klubu Radka Hemelíka výhry 24:16 
a 28:9. Oba celky se musely obejít 
bez reprezentantů, kteří měli povin-
nosti jinde, zápasily tudíž vesměs jen 
s vlastními odchovanci. „Štěstí, že 
máme kádr takový, že na Teplice stačí-
me. A zápasení v řecáku nám vyhovuje 
víc,“ zmínil R. Hemelík nejpodstatněj-

ší změnu, kterou bylo před začátkem 
sezony rozštěpení do dvou soutěží, 
v řeckořímském a volném stylu.

Další kolo 1. ligy družstev se bude 
konat na horké půdě v Teplicích 
30. dubna. Zápasníci ASK VALZAP se 
jednoznačným favoritem být necítí. 
Radek Hemelík k tomu uvedl: „Dá-
váme si postupné cíle. Finále bude  
vabank, tam hraje roli spousta vlivů. 
Ale chceme medaili a čím zářivější 
lesk bude mít, tím lépe.“ Do ligy druž-
stev se přihlásil i SK Cíl Chomutov, 
který si zatím připsal jedno vítězství 
a v tabulce mu patří poslední, čtvrtá 
příčka.                                                        (sk)

Zápasníci začali lépe, než čekali

Chomutovští zastupitelé na mi-
nulém jednání definitivně rozhodli 
o tom, kolik peněz z rozpočtu měs-
ta bude rozděleno podporovaným 
sportům. Dotace tradičně tvoří dvě 
procenta z daňových příjmů města, 
k dispozici tak letos je 9 210 000 
korun. Jak dodal Jindřich Stádník, 
předseda komise pro podporu ob-
čanských aktivit, která rozdělení 
připravila, za čtyři roky fungování 
systému se suma pro podporované 
sporty téměř zdvojnásobila.

Největší díl tradičně dostanou ho-
kejisté KLH Chomutov, kterým zastu-
pitelé přiznali rovné 4 miliony. Fot-
balisté FC Chomutov se mohou těšit 
na 1 500 000 Kč a basketbalisté BK 
Chomutov na 1 400 000 Kč. Sportclu-
bu 80 Chomutov přibude 580 tisíc, 
z toho 340 tisíc dostanou softbalisté 
a premiérově 240 tisíc kanoisté. „Jed-
nak je to olympijský sport a jednak 
kanoisté v Chomutově dosahují 

výborných výsledků,“ okomentoval 
rozšíření počtu podporovaných 
sportů Jindřich Stádník. Zápasníci 
ASK VALZAP Chomutov získají 790 
tisíc, judisté TJ VTŽ Chomutov 170 
tisíc a plavci TJ Slávie Chomutov 
a národní házenkářky SK Chomu-
tov NH shodně 340 tisíc korun. 
Z přehledu je znát, že oproti loňsku 
si nejvíce polepšili hokejisté, a to 
o necelý půlmilion. Naopak o šest set 
tisíc budou chudší basketbalisté. 
„Tím, že jsme navrhli zvýšit dotaci 
hokejistům, jsme vlastně předběhli 
dobu,“ s úsměvem uvedl J. Stádník 
v narážce na výkony KLH v play 
off 1. ligy. „Basketbalisté šli s pe-
nězi dolů kvůli loňskému sestupu. 
Přesto právě basketbal, hokej a fot-
bal považuje naše komise z mnoha 
důvodů za prioritní, proto mají 
vyšší podporu než ostatní sporty. 
Například velkou roli u nich hraje 
široká mládežnická základna.“    (sk)

Dvě procenta z daňových příjmů
města opět potěšila sportovce

Takovou slávu národní házená ješ-
tě nezažila. Sto let své existence osla-
ví původní český sport v Chomutově 
řadou turnajů i jednotlivých utkání, 
galavečerem s pestrým programem 
a vyhlášením nejlepších hráčů i se-
tkáním všech, kteří se národní háze-
né věnovali nebo věnují.

Předseda marketingové komise 
Svazu národní házené Vojtěch Či-
hař, který je pověřený uspořádáním 
oslav, odhaduje počet účastníků na 
tisíc. Aktivních házenkářů podle 
propočtů do Chomutova přijede pět 
set, stejné množství osob má podle 
jeho mínění dorazit z řad bývalých 
hráčů a současných funkcionářů. 
Areál v Cihlářské ulici, který v sou-
časné podobě pojme zhruba tisíc 
diváků, by nemusel kapacitně stačit, 
proto pořadatelé uvažují o přistavění 
jedné mobilní tribuny. Novou součás-
tí hřiště se stane světelná tabule za 
350 tisíc korun. 

Program oslav zahájí ve středu 
27. dubna na hřištích ve Školní 
a Cihlářské ulici takzvaný Superpo-
hár mládeže, který se protáhne do 
následujícího dne a završen bude 
společenským večerem v Kulisárně 
u městského divadla. V areálu na 
Cihlářské se v pátek uskuteční turnaj 
starých gard a v sobotu zde bude 
následovat blok přípravných zápasů 
mezi reprezentačními celky a regio-
nálními výběry. Sportovní část oslav 
vyvrcholí nedělními mezizemskými 
zápasy Čechy - Morava v juniorských 
a seniorských kategoriích. Největším 
lákadlem pro místní milovníky spor-
tu bude nepochybně duel v kategorii 
žen, protože Čechy zde budou repre-
zentovat chomutovské hráčky Libuše 
Kirschnerová, Helena Benešová, Rad-
ka Češková a Jaroslava Čihařová. Eva 
Zajícová je náhradnicí.  

Kulturní rovina oslav bude sou-
středěna do galavečera v městské 
sportovní hale. Ten zahájí v 19.30 
hodin zazpíváním státní hymny 

Marta Kubišová, kterou postupně na 
pódiu vystřídají sportovně taneční 
skupina Prdi, zpěvák Josef Laufer, ta-
neční škola Stardance, zpěvačka Iva 
Frühlingová, taneční škola Beetho-
ven D.C. a zpěvák Robi (revival Jiří 
Schelinger). Během večera bude Svaz 
národní házené významným činov-
níkům, trenérům a rozhodčím pře-
dávat tituly a pamětní medaile, ale 
hlavně vyhlašovat nejlepší národní 
házenkáře a házenkářky loňského 
roku. Po sedmi vítězstvích Radky 
Češkové v řadě má SK Chomutov NH 
mezi ženami další želízka v ohni 
- Jaroslavu Čihařovou, Helenu Bene-
šovou a brankářku Marii Duškovou, 
která loni v Chomutově hostovala 
z Modřan. Celý večer je koncipo-
ván jako exkurze do jednotlivých 
období vývoje národní házené, če-
muž budou odpovídat i vystoupení. 
Program uzavře Josef Laufer s písní 
Lásko, já jedu dál. „Je to symbolické 
vyznání našemu sportu i upozorně-
ní, že národní házená, přestože se 
hraje jen v Česku, zdaleka nekon-
čí,“ prozradil Vojtěch Čihař. „Celá 
akce bude důstojnou oslavou výročí 
a přehlídkou toho nejlepšího, co se 
v národní házené dá ukázat,“ slíbil.

Česká televize uvede hned v ne-
děli na druhém programu od 19.05 
hodin padesátiminutový sestřih 
z mezizemských zápasů. V jednání 

je odvysílání záznamu z galavečera 
v městské hale.                                 (sk)

Program oslav 100 let národní házené
 27. 4.27. 4.  Superpohár mládeže (11.00 - 19.00, hřiště Cihlářská a Školní ul.)
 28. 4.28. 4.  Superpohár mládeže (8.00 - 18.00, hřiště Cihlářská a Školní ul.)
 29. 4.29. 4.  turnaj starých gard (8.30 - 16.00), galavečergalavečer (od 19.30 v městské 

sportovní hale)
 30. 4.30. 4.  výběr juniorek Čech - výběr juniorek Chomutovska 

(13.30), reprezentace žen Čechy - Chomutov (15.00), reprezenta-
ce mužů Čechy - výběr Chomutovska (16.30)

 1. 5.1. 5. výběry juniorek Čechy - Morava (8.30), výběry juniorů Čechy 
- Morava (10.00), reprezentace žen Čechy - Morava reprezentace žen Čechy - Morava (11.30), re-re-
prezentace mužů Čechy - Moravaprezentace mužů Čechy - Morava (13.00)

Vrcholem oslav budou mezizemská utkání v Cihlářské ulici a galavečer v městské sportovní hale

Chomutov uvidí to nejlepší z národní házené

Hokejisté KLH Chomutov si užívají 
dovolené, ale vedení klubu nezahálí. 
Důkazem jsou noví hráči, kteří byli 
představeni na besedě s fanoušky. 
Těm nejprve na dotazy odpovídali 
trenér Vladimír Petrovka, generální 
manažer klubu Milan Vacke a hráči 
Radek Šíp, Stanislav Mikšovic a Ladi-
slav Boušek (na snímku zleva). Probí-
rala se semifinálová série s Českými 
Budějovicemi, úroveň rozhodčích, po-
doba kádru pro příští sezonu, ambi-
ce klubu, výstavba nového stadionu, 
finále extraligy atd. Poté si fanoušci 
zasoutěžili o ceny a nakonec setká-
ní vyvrcholilo představením posil. 
Nově bude oblékat dres KLH Chomu-
tov Tomáš Polanský (na vloženém 
snímku vlevo) a dalšími akvizicemi 
jsou chomutovští odchovanci Stani-
slav Stavenský (na vloženém snímku 
uprostřed) a Petr Martínek (na vlo-
ženém snímku vpravo). Všichni tři 
přímo na místě podepsali s klubem 
smlouvu.                           (text a foto: sk)




