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Občan jiného členského státu EU má právo volit ve volbách do EP na Občan jiného členského státu EU má právo volit ve volbách do EP na 
území České republiky za předpokladu, že:území České republiky za předpokladu, že:
-  nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
-  je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně 

od 27. dubna 2004)
Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud 

má na území ČR povolení k pobytu. O povolení k přechodnému nebo 
trvalému pobytu lze žádat na Cizinecké policii ČR, nevznikla-li u něj 
překážka ve výkonu volebního práva (např. infekční onemocnění nebo 
zbavení způsobilosti k právním úkonům). 

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit do EP na Občan jiného členského státu EU, který má právo volit do EP na 
území ČR:území ČR:
-  podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evi-

denci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 
2. května 2004, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP

-  k žádosti musí být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žada-
tele v evidenci obyvatel (tzv. kopie průkazu o povolení k pobytu pro 
státního příslušníka členského státu Evropských společenství)

-  čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, 
místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do 
EP veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do 
EP pouze na území České republiky. 
Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP 

nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 27. května 2004, informuje 
o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

Volby do Evropského parlamentu 
se budou na území České republi-
ky konat ve dnech 11. a 12. června 
2004. Dne 11. června 2004 (pátek) 
se bude hlasovat od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a dne 12. června 2004 
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Občan České republiky má právo 
volit ve volbách do EP na území 
České republiky za předpokladu, 
že nejpozději druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a nevznikla 
u něj překážka ve výkonu voleb-
ního práva. Překážkou ve výkonu 
volebního práva, pro kterou nelze 
hlasovat, je zákonem stanovené 
omezení svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidu (infekční onemoc-
nění) nebo zbavení způsobilosti 
k právním úkonům. 

Podmínkou výkonu volebního 
práva ve volbách do EP je zápis 
státního občana České republiky, 
který má právo volit (dále jen vo-
lič), do seznamu voličů pro volby 
do EP. Tento seznam vede obecní 
úřad, městský úřad, magistrát sta-
tutárního města, které není územ-
ně členěno, úřad městské části 
nebo městského obvodu (dále jen 
obecní úřad) pro každé volby do 
EP postupem daným volebním zá-
konem. Nejpozději 40 dnů přede 
dnem voleb (2. května 2004) zane-
se obecní úřad do seznamu voličů 
pro volby do EP údaje ze stálého 
seznamu voličů. Tímto způsobem 
je každý občan České republiky, 
který má právo volit ve volbách 
do EP na území České republiky, 
zapsán automaticky do seznamu 
voličů pro volby do EP. Vzhledem 
k tomu, že volební zákon neumož-
ňuje dopsání voliče do výpisu ze 
seznamu voličů pro volby do EP 
ve dny voleb ve volební místnos-
ti, bylo by účelné, aby si voliči, 
v případě pochybností, ověřili svůj 
zápis ve stálém seznamu voličů ve-
deném obecním úřadem pro všech-
ny druhy voleb na území České 
republiky, nebo nejpozději 30 dnů 
přede dnem voleb do EP (tj. do 

12. května 2004) svůj zápis v se-
znamu voličů pro volby do EP. 

Obecní úřad do seznamu voličů 
pro volby do EP dále nejpozději 20 
dnů přede dnem voleb (22. května 
2004) zanese voliče, kteří nemají ve 
správním obvodu tohoto obecního 
úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho 
obvodu vykonávají základní nebo 
náhradní vojenskou službu, jsou 
v nemocnici, porodnici, sanatoriu, 
ústavu sociální péče nebo obdob-
ném ústavu a zařízení, nebo jsou 
v policejní cele, v místě výkonu tres-
tu odnětí svobody, a kteří byli obec-
nímu úřadu nahlášeni velitelem nebo 
správcem příslušného zařízení. 

Kde lze ve volbách do EP Kde lze ve volbách do EP 
na území ČR hlasovat:na území ČR hlasovat:

1) Volič hlasuje ve volební místnos-
ti na území obce, u jejíhož obec-
ního úřadu je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do EP. Starosta 
obce zveřejní nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb (27. května 

2004) způsobem v místě obvyk-
lým, které části obce náležejí do 
jednotlivých volebních okrsků 
a uvede adresy volebních míst-
ností. 

2) Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě 
vyšle okrsková volební komise 
k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky 
a výpisem ze seznamu voličů 
pro volby do EP. 

3) Volič může hlasovat v jakékoli 
volební místnosti na území Čes-
ké republiky, pokud hlasuje na 
voličský průkaz. 

vedoucí oddělení správních činností
                                          Věra Krupičková

Základní údaje k nadcházejícím volbám do parlamentu 

Nezcizitelným demokratickým 
právem opozice v městském za-
stupitelstvu je kritizovat práci těch, 
kteří stojí v čele města. Taková 
kritika může mít různou podobu 
- od fundovaných a zasvěcených 
připomínek k projednávaným zále-
žitostem až po teatrální, sprosté či 
urážlivé poznámky, které někteří 
zastupitelé rádi trousí zejména před 
zástupci tisku s vírou, že novináři 
po nich lapnou jako hladoví psi. 
A často se tak i děje. Když v roce 
2001 pozval jeden ze zastupitelů 
do jednací síně městského zastupi-
telstva zástupce médií, aby několik 
svých kolegů osočil z braní úplatků 
v kauze privatizace společnosti 
Teplo Chomutov, uvedly sdělovací 
prostředky tuto zprávu na prvních 
stranách a v hlavních vysílacích 
časech. Od té doby uplynuly tři 
roky a informace o úplatcích se ni-
jak nepotvrdila, nikdo nebyl v této 
věci obžalován. A co na to místní 
tisk? Samozřejmě se o tak nicotné 
věci nezmiňuje. A tak zůstává jen 
pachuť pomluvy a u občanů červík 
hlodající v hlavách, protože, jak 
víme, není šprochu... Není žádným 
tajemstvím, že ti, jejichž krédem 
je již více než sedmdesát let „Čím 
hůř, tím líp“ a jejich momentální 
kamarádíčkové, se snaží každý 
pozitivní krok současné radnice 
zvrátit. A když se jim to nezdaří, 
tak alespoň plivou kolem sebe. Za 
mnohem nepochopitelnější a ne-
zodpovědnější ale považuji manýry 

některých novinářů, kteří si nene-
chávají ujít příležitost podobné lži 
a útoky tisknout. Novinářská etika 
by jim měla velet, aby si informa-
ce ověřovali, protože to, co vyjde 
v novinách, považují přeci jen mno-
zí čtenáři stále za bernou minci. 
A tak jsme si mohli přečíst zaruče-
né zprávy o chystaném tunelování 
dopravního podniku, který, jak se 
dnes ukazuje, nejenže není vytune-
lovaný, ale díky rozumnému vedení 
a úsporám šetří významně měst-
skou kasu. Jen optimalizace auto-
busových linek přináší dopravnímu 
podniku zvýšení tržeb o dva milio-
ny ročně. Podobné informace ale asi 
nejsou pro čtenáře místních plátků 
zajímavé. To raději nakrmí čtenáře 
dezinformacemi o chystaném roz-
kradení společnosti Teplo Chomutov. 
Pronájem této společnosti by přitom 
měl zajistit městu nové příjmy
a hlavně jej zbavit ekonomické zá-
těže, kterou pro něj představovala 
každoroční provozní dotace. Cho-
mutov ze svého rozpočtu dotoval 
společnost Teplo za posledních šest 
let více než 234 miliony korun! Jasné 
je, že pokud se podaří najít pro Tep-
lo zájemce o pronájem, bude muset 
být zajištěno, že nebudou rušena 
pracovní místa a ani nebude nijak 
šokově vzrůstat cena tepelné energie 
pro naše občany. Město tak ušetří 
a snad i dost získá. To je jistě pro 
všechny škůdce špatná zpráva.
A tak troubí na poplach. Hlásné trou-
by jsou jim k dispozici.             (pama)

Městu se díkybohu daří: škůdci troubí na poplach!

(Pokračování ze str. 2)
Zároveň odbor státní sociální 

podpory upozorňuje, že se blíží 
období, kdy bude třeba doložit po-
tvrzení o příjmu za rok 2003, aby 
byla od 1. 10. 2004 prodloužena 
výplata přídavků na děti. Vzhledem 
ke změnám v zákoně o státní so-
ciální podpoře bude pro tento účel 
používán nový tiskopis Doklad 
o výši ročního příjmu, který bude 
spolu s Prohlášením osob rozesílán 
žadatelům během měsíce května. 
V zájmu plynulého pokračování 
ve výplatách této dávky je třeba 
vyplněné doklady předat na pra-
coviště státní sociální podpory do 
30. 9. 2004. Děti, které dosáhly 
15. roku věku, musí do téhož data 
doložit Potvrzení o studiu, které 
škola aktuálně potvrdí v září 2004. 
Podrobnější informace budou uve-
deny na výše zmíněném Prohláše-
ní.                                                        (jit) 

Na dopisy uvádějte...

Dnem 1. května 2004 vstoupí 
Česká republika do Evropské 
unie. Tímto okamžikem dojde 
k určitým změnám i v režimu 
překračování státních hranic. 

Momentem vstupu ČR do EU 
končí na státních hranicích ČR 
pravidelné celní kontroly. Tyto 
celní kontroly budou zachovány 
výhradně na mezinárodních letiš-
tích, protože naše republika bude 
mít hranice pouze s členskými 
zeměmi Společenství. 

V této souvislosti je třeba zmí-
nit fakt, že přistoupením ČR k EU 
dojde ke snadnějšímu překračo-
vání státní hranice na hraničních 
přechodech a bude usnadněna 
hospodářská spolupráce a do-
voz zboží, které bude v celním 
režimu volného oběhu v zemích 
Společenství. V ČR již za takto 
dovezené zboží k neobchodním 
účelům clo ani DPH nebudou 
vybírány. 

Na druhé straně je nutné zdů-
raznit, že dnem 1. 5. 2004 nekon-
čí činnost cizinecké a pohraniční 
policie na státních hranicích 
a hraničních přechodech. 

Dnem vstupu ČR do EU se na 
státních hranicích zavádí režim 
dočasných vnějších hranic, což 
v praxi znamená

- policejní kontroly na hranič-
ních přechodech,

-  ochrana zelené hranice,
-  překračování SH jen na místech 

k tomu určených, tj. hraniční 
přechody a turistické stezky. 
Česká republika se připravuje 

na to, že by kontroly na hrani-
cích mezi ČR - SRN a Rakous-
kem byly zrušeny k 1. 1. 2006 
po odsouhlasení Radou Evropy. 
V případě Slovenské republiky 
a Polska to znamená zrušení kon-
trol k 1. 1. 2006, pokud o to také 
požádají ke stejnému datu jako 
ČR. V opačném případě to bude 
znamenat zrušení kontrol na SH 
ČR - SRN - Rakousko a na SH ČR 
- PR - Slovenská republika pone-
chání kontrol i nadále. 

Co výše uvedené bezprostřed-
ně znamená pro občana ČR:

1. 5. 2004 Česká republika 
vstupuje do Evropské unie a od 
tohoto okamžiku se neprovádějí 
celní kontroly, toto však neplatí 
pro kontrolu osob:
- česká a saská hraniční policie 

bude na hranici nadále prová-
dět bezpečnostní kontroly osob 
a vozidel,

- k přechodu státní hranice 
musí mít občan vždy s sebou 
potřebné doklady; pro občany 

vstup do EU neznamená, že 
budou moci překračovat hra-
nice libovolně. I nadále musí 
při překračování státní hra-
nice využít hraniční přechod 
nebo turistickou stezku. Jako 
cestovní doklad mohou obča-
né ČR v zemích EU využívat 
dva poslední typy občanských 
průkazů. Upozorňujeme ale na 
fakt, že rozhodně není dobré 
nevlastnit cestovní pas. Pouhý 
občanský průkaz totiž nestačí 
jako cestovní doklad do zemí 
mimo Evropskou unii !

- usnadní se tak hraniční kont-
roly a zároveň se přispěje ke 
zkrácení čekací doby na SH,

- volný průjezd přes státní hra-
nici není možný, ale chceme se 

s pomocí cestující veřejnosti 
postarat o to, aby zdlouhavé 
kolony patřily již minulosti,

- hraniční kontroly jsou důleži-
tým přínosem v boji s přes- 
hraniční kriminalitou a zajiš-
ťují jak bezpečnost obyvatel 
v příhraničí, tak i bezpečnost 
v silniční dopravě,

- i po 1. 5. 2004 se budou tedy 
občané v příhraničí setkávat se 
společnými hlídkami policistů 
SCPP a BGS. 
Služba cizinecké a pohraniční 

policie děkuje občanům za po-
chopení a přeje příjemnou cestu 
přes státní hranice. 

Oblastní ředitelství služby ci-
zinecké a pohraniční policie Ústí 
nad Labem

Informace k překračování státních hranic po vstupu ČR do EU

Každá osoba, která zahájí výkon 
samostatné výdělečné činnosti (za-
čne podnikat), má určité povinnosti 
k orgánům sociálního zabezpečení. 
Především je třeba, aby splnila tzv. 
ohlašovací povinnost tím, že se do-
staví na příslušnou okresní správu 
sociálního zabezpečení a oznámí 
zahájení samostatné výdělečné čin-
nosti, a to písemnou formou. Tuto 
povinnost musí splnit nejpozději 
do osmého dne kalendářního měsí-
ce následujícího po měsíci, v němž 
tato skutečnost nastala.

S účinností od 01. 01. 2004 byl 
přijat zákon č. 425/2003 Sb., kterým 
se nově rozděluje samostatná výdě-
lečná činnost na hlavní hlavní a vedlejší.vedlejší.

Osoby samostatně výdělečně čin-
né, které vykonávají samostatně vý-
dělečnou činnost jako hlavníhlavní, mají 
povinnost platit platit vždy zálohy na po-
jistné, a to i v případech, že budou 
„ve ztrátě“. Minimální měsíční výše 
záloh na důchodové pojištění činí 
v těchto případech částku Kč 997,-, 997,-, 
minimální pojistné na dobrovolné 
nemocenské pojištění činí částku 
Kč 149,-149,-.

U vedlejší vedlejší činnosti je i nadále 
účast na důchodovém pojištění, 

a tím i povinnost platit zálohy, zá-
vislá na výši dosažených příjmů. 
Pro rok 2004 je touto hranicí do-
sažení příjmů po odpočtu výdajů 
částka KčKč 40.410,-40.410,- (za 12 měsíců). 
Osoba samostatně výdělečně čin-
ná má i po změně zákona mož-
nost přihlásit se k dobrovolné 
účasti na důchodovém pojištění. 
Půjde hlavně o osoby samostatně 
výdělečně činné, které současně 
vykonávají zaměstnání v závislé 
činnosti, jejichž příjem v posuzo-
vaném kalendářním roce dosáhne 
minimálně částky Kč 74.400,-
(v roce 2003 pro rok 2004), má 
nárok na výplatu starobního nebo 
plného invalidního důchodu, měla 
nárok na výplatu příspěvku při 
péči o blízkou osobu, vykonáva-
la vojenskou nebo civilní služ-
bu, byla nezaopatřeným dítětem 
(studentem) nebo byla ve vazbě 
případně ve výkonu trestu odnětí 
svobody déle než tři kalendářní 
měsíce po sobě jdoucí. Uvedené 
skutečnosti je třeba na okresní 
správě sociálního zabezpečení 
doložit. Pokud podnikatel ohlašo-
vací povinnost splní a doloží i po-
třebné doklady k tomu, aby mohl 

být zařazen do skupiny osob 
samostatně výdělečně činných 
vykonávajících vedlejší činnost, 
nemusí až do podání „Přehledu 
o příjmech a výdajích“ platit 
žádné zálohy. Pokud by tato oso-
ba samostatně výdělečně činná 
chtěla být i z důvodu vykonávání 
vedlejší činnosti důchodově po-
jištěná, má možnost se k tomuto 
pojištění přihlásit a v tomto pří-
padě činí minimální záloha část-
ku Kč 499,-499,- a minimální pojistné 
na nemocenské pojištění, které je 
dobrovolné, činí částku Kč 75,-75,-.

Pro podnikatele s trvalým bydliš-
těm v okrese Chomutov je příslušná 
k provádění sociálního a nemocen-
ského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných Okresní správa 
sociálního zabezpečení Chomutov, 
Roháčova 4183. Zde obdrží každý 
začínající podnikatel potřebné 
informace i tiskopisy. Informace 
o správě sociálního zabezpečení 
je možné najít také na webových 
stránkách ČSSZ - www.cssz.cz.

                             Jaroslava Jiráková
              ředitelka OSSZ Chomutov

Povinnosti v oblasti pojištění pro začínající podnikatele 

Město Chomutov se zúčastnilo 
pátého ročníku konference Finan-
cování měst a obcí ČR v Evropské 
unii. Konferenci pořádala poraden-
ská společnost Euroconsult s.r.o. 
v pražském hotelu Jalta. Za město 
Chomutov se sympozia zúčastnil 
vedoucí odboru ekonomiky Ing. 
Jan Mareš. 

Účastníci konference byli sezná-
meni s aktuálním stavem přípravy 
státních orgánů na možnosti čerpá-
ní strukturální pomoci ze Struktu-
rálních fondů a Fondu soudržnosti 
EU. S možnostmi využití spoluprá-
ce veřejného a soukromého sekto-
ru, jeho riziky a jejich zajištěním, 
možnostmi bankovního financová-
ní jednotlivých projektů regionální, 

agrární a environmentální politiky, 
projektů dopravní infrastruktury a 
PPP projektů.

Zeptali jsme se tedy ekonoma 
města, jak vidí možnosti využití 
jednotlivých projektů v podmín-
kách našeho města: „Možnost vy-
užití evropských prostředků pro 
financování projektů strukturální 
politiky je velice aktuální, a to 
z důvodu, že do Evropské unie 
vstoupíme již za několik dní. 
Přičemž v prvních třech letech 
si bude moci Česká republika 
v uvozovkách sáhnout až na 2,7 mil 
(pozn. red. 81,9 mld. Kč). Ačkoliv je 
u všech projektů nutná spoluúčast 
žadatele, potažmo investora, bylo 
by škoda této nabídnuté pomoci 
nevyužít. Jak vím, odbor rozvoje 
a investic města má již několik 
prvních projektů připravených 
a další připravuje. Bude záležet jen 
pouze na nás, na jak velký podíl 
koláče si ČR a město Chomutov 
sáhne. Obecně se však bojím, že 
úroveň přípravy jednotlivých měst 
je poměrně nízká, a dle mého názo-
ru ČR ani v prvním období veškeré 
nabídnuté prostředky nevyčerpá. 
O to větší je však výzva pro Cho-
mutov samotný.“                               (r)

Zúčastnili jsme se konference o financování obcí v EU
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DIVADLODIVADLO

• 8. a 9. 4. MIRANDOLÍNA8. a 9. 4. MIRANDOLÍNA. Divadelní představení komedie v podání neprofesionál-
ních herců. Městské divadlo vždy od 19 hodin.

• 15. 4. DIVADÝLKO 200415. 4. DIVADÝLKO 2004. Nesoutěžní přehlídka dramatické tvořivosti žáků pomoc-
ných škol a mateřinek. Kulturní dům Zahradní od 9 hodin.

• 15. 4. NEVIDÍM TO ČERNĚ. 15. 4. NEVIDÍM TO ČERNĚ. Divadelní představení komedie v rámci abonentního 
předplatného. Městské divadlo od 19 hodin.

• 19. 4. O DVOU HLADOVÝCH ČERTECH19. 4. O DVOU HLADOVÝCH ČERTECH. Pro MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS od 9 hodin.

KONCERTYKONCERTY

• 18. 4. BANJO JAMBOREE - PŘEDKOLO18. 4. BANJO JAMBOREE - PŘEDKOLO. Country saloon U Bizona od 14 hodin.
• 21. 4. SWING PARTY S LAĎOU KERNDLEM A BIG BANDEM. 21. 4. SWING PARTY S LAĎOU KERNDLEM A BIG BANDEM. SKKS  na Palackého ulici 

19 - 21 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 16. 4. PYŽAMOVÝ COUNTRY BÁL16. 4. PYŽAMOVÝ COUNTRY BÁL. Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VELIKONOČNÍ VÝSTAVA spojená s prodejem kraslic, perníčků, pomlázek a podob-
ně. Galerie Špejchar - sklep, výstava potrvá do 9. 4., pak ještě 17. 4.

• MARIE SVOBODOVÁ - OBRAZYMARIE SVOBODOVÁ - OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 30. 4.
• RUDOLF KOUTENSKÝ - VTIPY BEZ HRANIC/WITZE OHNE GRENZENRUDOLF KOUTENSKÝ - VTIPY BEZ HRANIC/WITZE OHNE GRENZEN. Český a němec-

ký kreslený humor ve výstavní síni knihovny SKKS, výstava potrvá do 30. 4.
• KRÁSY ČÍNY - FOTOGRAFIEKRÁSY ČÍNY - FOTOGRAFIE. Oblastní muzeum, jezuitský areál na Palackého ulici, 

výstava potrvá do 18. 4.
• AUSTRALSKÉ DRAHÉ OPÁLYAUSTRALSKÉ DRAHÉ OPÁLY. Oblastní muzeum, radnice na náměstí 1. máje, výsta-

va potrvá do 15. 5.
• LUBOŠ RŮŽIČKA - CESTA ZA SVĚTLEMLUBOŠ RŮŽIČKA - CESTA ZA SVĚTLEM. Grafiky, kresby a obrazy v galerii Lurago, 

výstava potrvá do 30. 4.
• KARL EMIL WIELE - KONTAKTY, INSTALACEKARL EMIL WIELE - KONTAKTY, INSTALACE. SKKS, vernisáž 7. 4. v 17 hodin 

v kostele sv. Ignáce, výstava potrvá do 18. 7. 

KINAKINA

Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
               7. 4. 7. 4. PACH KRVEPACH KRVE - horor Německo/USA.
   8.8. - -     9. 4. 9. 4. POROTA POROTA - thriller ze soudního prostředí USA.
 10.10. -     11. 4. 11. 4. DRŽ HUBU! DRŽ HUBU! - crazy komedie Francie.
 12.12. -  13. 4. 13. 4. 21 GRAMŮ 21 GRAMŮ - drama USA.
 14.14. -  15. 4. 15. 4. VÍTEJTE V DŽUNGLI VÍTEJTE V DŽUNGLI - akční komedie USA.
 16.16. -     17. 4. 17. 4. GOTHIKA GOTHIKA - thriller USA.
 18.18. -  19. 4. 19. 4. POSLEDNÍ SAMURAJ POSLEDNÍ SAMURAJ - dobrodružný/historický film USA.
            19. 4. 19. 4. DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL: PRASÁTKO A JEHO VELKÝ PŘÍBĚH DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL: PRASÁTKO A JEHO VELKÝ PŘÍBĚH - animo-

vaná pohádka USA. Od 15.45 hodin.
            20. 4. 20. 4. VADÍ NEVADÍ VADÍ NEVADÍ - komedie o vážných věcech Francie.
            20. 4. 20. 4. DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL: HRNEČKU VAŘ DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL: HRNEČKU VAŘ - animovaná pohádka USA. 

Od 15.45 hodin.
            21. 4. 21. 4. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI - komedie ČR.
            21. 4. 21. 4. DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL: HLEDÁ SE NEMO DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL: HLEDÁ SE NEMO - animovaná pohádka USA. 

Od 15.45 hodin.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
               7. 4. 7. 4. POROTA POROTA - thriller ze soudního prostředí USA.
   8.8. -         9. 4. 9. 4. DRŽ HUBU! DRŽ HUBU! - crazy komedie Francie.
 10.10. -     11. 4. 11. 4. 21 GRAMŮ 21 GRAMŮ - drama USA.
 12.12. -  13. 4. 13. 4. VÍTEJTE V DŽUNGLI VÍTEJTE V DŽUNGLI - akční komedie USA.
 14.14. -  15. 4. 15. 4. GOTHIKA - GOTHIKA - thriller USA. 15. 4. začátek v 17 hodin.
            15. 4. 15. 4. ART KINO: MONTY PYTHON - SMYSL ŽIVOTA ART KINO: MONTY PYTHON - SMYSL ŽIVOTA - film Velká Británie.
 16.16. -     17. 4. 17. 4. POSLEDNÍ SAMURAJ POSLEDNÍ SAMURAJ - dobrodružný/historický film USA.
 18.18. -  19. 4. 19. 4. LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI - animovaná pohádka USA. Od 17 hodin.
            20. 4. 20. 4. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI - komedie ČR.
            21. 4. 21. 4. LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI - komedie USA.

Až do Tibetu vyslali obyvatelé 
Chomutova pořádnou dávku pozi-
tivní energie. Stalo se tak prostřed-
nictvím buddhistické mandaly, 
kterou vytvořili během akce Vlajka 
pro Tibet (viz minulé číslo CHN).

O osvětu mezi kolemjdoucími 
a o podklad, čtvercový papírový 
arch o stranách 4 x 4 metry, se 
postarali studenti Chomutovské-
ho soukromého gymnázia Leona 
Kirnová, Sandra Limbergová, Jana 
Lancošová, Barbora Kepičová, Sára 
Vicherková, Kateřina Konopitzká, 
Jiří Vörös, Luděk Doubrava a Ja-
roslav Šafařík. Střed, bílého slona 
ve zlatém poli, tedy buddhistický 
symbol poznání, moudrosti a jeden 
ze způsobů ztvárnění samotného 
Buddhy, namaloval chomutovský 
výtvarník Miroslav Rovenský, jeden 
z organizátorů akce a současně 
gymnaziální profesor. To nejdůleži-
tější ale dílu dodali obyvatelé města 
ztvárněním stylizovaného trojlístku 
nebo spirály, obojí střídavě v uza-
vřených kruzích. Pokud přitom 
vyslovili tiché přání nebo motlitbu 
za Tibet, pak na obrazci zanecha-
li energetický náboj. Přestože se 
to nedá exaktně změřit, Miroslav 
Rovenský je přesvědčen, že pozi-
tivní „bílé“ energie se na mandale 

shromáždilo mnoho: „Jednalo se 
totiž o akci spontánní, nikdo nebyl 
k malování nucen. Každý si mohl 
svobodně zvolit barvu a koneckon-
ců i ornament.“ Rovenského kolega 
Milan Pecák ocenil především zájem 
veřejnosti: „V některých chvílích lidé 
stáli frontu na barvičky, malovaly 
děti ze základních škol, ale třeba 

i babičky. To mě fakt potěšilo.“ Ener-
gie sice odletěla na „Střechu světa“, 
ale povedené dílko zůstalo. Proto 
organizátoři upustili od původní-
ho záměru mandalu coby symbol 
pomíjivosti spálit a věnovali ji 12. 
ZŠ v ulici Akademika Heyrovského, 
jejíž žáci při akci taktéž pomáhali.  
                                   (text: sk, foto: mp)

Energie z mandaly odletěla do Tibetu, dílko zůstalo škole

Mandala těsně před dokončením, vyfocena z okna radnice.

O titul Miss strip si to v Tip klubu na sídlišti Zahradní rozdaly čtyři dívky. 
Během produkce stejné, zhruba tříminutové skladby měly svým vystoupením 
co nejvíce zaujmout porotu složenou převážně ze zástupců médií. V duchu 
hesla to nejlepší na konec se to povedlo čtvrté v pořadí, 29leté Martině Beňové 
z Mostu, která, jak je patrno z fotografie, choreografii obohatila o téměř akro-
batický prvek. Za vítězství dostala na ruku pět tisíc korun.       (text a foto: sk)

(Dokončení ze str. 1)
Třešinkou na dortu pak byla za 

stejnou službu Cena hejtmana Jiří-
ho Šulce, který i v slovním hodno-
cení označil přístup chomutovské 
radnice za revoluční s tím, že by 
si systémy využívající mobilní te-
lefon zasloužily rozšíření na úřady 
po celé republice.

O tom, že řazení občanů pomo-
cí SMS zpráv odborníky opravdu 
zaujalo, nejlépe svědčí umístění 
v celostátním kole Zlatého erbu. 
Na konferenci Internet ve státní 
správě a samosprávě v Hradci Krá-
lové, kde byly výsledky odtajněny, 
totiž zástupci Městského úřadu 
v Chomutově převzali ocenění za 
druhé místo! Jedním z nich byl 
duchovní otec systému, vedoucí 
odboru dopravních a správních 
činností Bedřich Rathouský, který 
při té příležitosti zavzpomínal na 

začátky: „Převratnost z té myšlen-
ky přímo čišela. Měl jsem jen je-
dinou pochybnost, a to jestli bude 
systém, který seřadí občany bez 
zásahu úředníka, vůbec technicky 
proveditelný.“ Vzápětí dodal: „Mu-
sím ale zdůraznit, že kdyby nebyly 
u nás na úřadě vhodné podmínky 
a tvůrčí atmosféra, pravděpodobně 
by nápad skončil v šuplíku.“ To, 
že vedení chomutovské radnice 
prosazuje nové trendy v oblasti in-
formatiky, těší i místostarostu Jana 
Řeháka: „Zásadní proměnou prošly 
naše webové stránky, od kterých 
si slibujeme, že přilákají uživatele 
nejen svým obsahem, ale i netra-
dičním grafickým zpracováním. 
Také okruh elektronických služeb 
chceme nadále zdokonalovat a 
rozšiřovat. Usilujeme o to, aby-
chom občanům co nejvíce usnad-
nili vyřizování úředních záležitostí 

a přiblížili jim úřad až do domo-
vů.“ K úspěchu ve Zlatém erbu 
Řehák poznamenal: „Velice nás zís-
kané ceny těší, potvrzují, že jdeme 
správným směrem. Nejlepší oceně-
ní nám ale dávají obyvatelé města, 
když webové stránky a systém SMS 
aktivně využívají.“

Ještě jednou byla na konferenci 
Internet ve státní správě a samo-
správě upřena pozornost na Chomu-
tov. Stalo se tak proto, že v soutěži 
o nejlepší webové stránky knihoven 
- Biblioweb 2004 získalo Středisko 
knihovnických a kulturních služeb 
Chomutov (www.skks.cz) Zvláštní 
cenu za přístupnost pro zrakově 
postižené.                   (text a foto: sk)

V Teplicích proběhlo krajské 
kolo hudební soutěže žáků v ko-
morní hře. Základní uměleckou 
školu Chomutov reprezentovali 
žáci bicích nástrojů z třídy učite-
le Vlastimila Fridricha. Po výbor-
ném výkonu byli porotou oceněni 
1. místem, a tak budou Ústecký 
kraj zastupovat v ústředním kole, 
které proběhne ve Vysokém Mýtě 
23. až 25. dubna.                           (šv)

Úspěch bicistů ze ZUŠ

Místo parku opět náměstí 
1. máje - to je nejpodstatnější změna 
v Chomutovských slavnostech opro-
ti loňsku. „Od té doby, co se rekon-
struovalo náměstí, se místa konání 
pravidelně střídají. Do parku jsme 
se napoprvé uchýlili z nouze, ale 
pak jsme zjistili, že to návštěvníci 
slavností kvitují,“ sdělila Silvie Šku-
bová, která má za Odbor školství 
a kultury MěÚ Chomutov koordina-
ci příprav na starosti.

Základní model akce je ale 
v zásadě stejný, opět si v programu, 
který proběhne od 17. dubna do 
1. května, může každý najít to své. 
Pod hlavičkou slavností se usku-
teční Den Země v zooparku, stejně 
jako třeba dětský filmový festival, 
lampionový průvod s ohňostrojem, 
hudební festival v zahradní re-
stauraci u divadla, sportovní den 
žáků ZŠ nebo jízdy historickým 
vlakem. Jádrem slavností je ale 

opět středověké městečko a přidru-
žený historický program od pátku 
23. do neděle 25. dubna, tématem 
jsou tentokrát chomutovští lapkové 
a mordýři. Zlatým hřebem pak bu-
dou stejně jako loni krátká odpoled-
ní divadelní představení. Chomutov-
ské slavnosti jsou spolufinancovány 
z prostředků Evropské unie.       (sk)

Chomutovští lapkové a mordýři
budou řádit na náměstí 1. máje

MŠ Pohádka na Kamenné pořádá MŠ Pohádka na Kamenné pořádá 
jarní burzu dětského oblečení, jarní burzu dětského oblečení, 
obuvi, hraček a sportovních obuvi, hraček a sportovních 
potřeb.potřeb.
Pátek 16. 4.: 14.30 - 18.00 hod.
 výkup zboží
Sobota 17. 4.: 8.00 - 12.00 hod. 
 prodej
Neděle 18. 4.: 9.00 - 11.00 hod.
      vracení zboží a výdej peněz.
         Vstupné 1 Kč.

Chomutov je lídrem v oblasti informatiky

Čtyři měsíce příprav, z toho posled-
ní měsíc nabitý zkouškami, má za se-
bou tvůrčí kolektiv Mirandolíny. Hru 
Carla Goldoniho předvede unikátní 
tým místních dosavadních neherců 
řízených profesionálním režisérem 
premiérově ve čtvrtek a v pátek vždy 
od 19 hodin v městském divadle.

„Bylo to hodně těžké, zkoušelo se 
i dvanáct hodin denně. Michal No-
coň je náročný režisér, není divu, 
že někteří nestačili jeho tempu 
a vzdali to. Jinak jsou ale výkony 
herců nad očekávání dobré,“ hlásil 
produkční hry Miroslav Koranda. Do 

konce března se nacvičovalo v jed-
nom ze salónků divadla, poté už na 
hlavním sále, s kulisami a v kostý-
mech. Dokonce za kvalitnější než na 
DAMU označil zkoušky v chomutov-
ském divadle scénograf inscenace a 
student uvedené školy Aleš Valášek.

Jedním ze čtyř desítek adeptů, 
kteří se na sklonku loňského roku 
přihlásili do konkursu na herce, byl 
i chomutovský boxer Marek Dob-
kowski, stříbrný medailista z MČR 
juniorů. V roli baronova sluhy pro-
stupuje celým představením. „Byla to 
úplná náhoda, s divadlem jsem do 
té doby neměl nic společného. Byl 
jsem s kamarádkou na kafi a při-
šel tam její kamarád. Že prý jde na 
konkurs a ať jdeme s ním. Nejdřív 

jsem myslel, že se jen podívám, ale 
zkusil jsem to a uspěl jsem.“ Kvůli 
blížící se maturitě už přestal trénovat 
box, ale Mirandolína ho obírá o čas 
ještě víc. Přesto by prý do toho šel 
znovu. „Vyloženě mě to baví,“ tvrdí.

I když obě premiéry jsou již téměř 
vyprodané, herci na ně ještě diváky 
lákají z kočáru taženého koňmi. Před 
představením návštěvníky pobaví 
drobnými hereckými etudami. Pak 
už jen budou trnout, aby se jejich ne 
zcela klasické zpracování komedie 
deĺ  arte povedlo. „Když jsem šel 
boxovat, taky jsem měl velkou tré-
mu. Ale pak jsem vstoupil do ringu 
a všechno ze mě spadlo. Věřím, že 
s divadlem to bude stejné,“ dodal 
Marek Dobkowski.                                (sk)

Vypiplali Mirandolínu, teď se s ní pochlubí veřejnosti

„Víte pane prezidente, že nemáme 
ve škole ani váš obraz?“ prozradil 
s nevinnou tváří malý klučina Vác-
lavu Klausovi na autogramiádě jeho 
knihy v atriu Střediska knihovnických
a kulturních služeb. Pana prezidenta 
to vůbec nezaskočilo a zeptal se 
malého hocha, jak to může napravit. 
„No jednoduše, vy mi tu fotku pros-
tě dáte,“ řekl bezelstně malý školák 
a za chvíli už vítězoslavně třímal po-
depsanou prezidentovu fotku v ruce. 
Některé děti byly ve svých nápadech 
ještě originálnější a nechaly si od pre-
zidenta podepsat žákovskou knížku. 
Nejvíce autogramů ale Václav Klaus se 
ženou přece jen rozdal do své knihy 
Rok první, která bilancuje jeho premi-
érový rok v roli prezidenta. Je přitom 
od Klausova příchodu na hrad už třetí 
publikací. Krátce po svém zvolení vy-
dal sborník tří projevů přednesených 
během prezidentské volby, následo-
vala publikace Přerušený rozhovor 
s rozhlasovým novinářem.                       
                                            (text a foto: mile) 

Prezident rozdával podpisy i do žákovských knížek
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Kam v dubnu za sportemSpráva spor tov ních
zařízení Cho mu tov, s. r. o.

AU TO - SVA N  s . r. o .
V  A l e j í c h  6 9 ,  C h o m u t o v
t e l . :  474  6 2 2  6 2 0 ,  7 7 7  2 2 2  0 5 2

o d  2 4 9  9 0 0 , -  Kč
k l i m a t i z a c e  Z DA R M A

B u d e  Vá m  h o r ko !B u d e  Vá m  h o r ko !

Ku p t e  s i  P U N T OKu p t e  s i  P U N T O

V sobotu 20. března 2004 V sobotu 20. března 2004 
se uskutečnil hokejový turnaj se uskutečnil hokejový turnaj 
3. tříd v Chomutově. Žáci třídy 3. tříd v Chomutově. Žáci třídy 
3. B ze 7. ZŠ Hornická a jejich 3. B ze 7. ZŠ Hornická a jejich 
rodiče děkují za poskytnutí rodiče děkují za poskytnutí 
peněžitých darů Městu Cho-peněžitých darů Městu Cho-
mutov, Severočeským dolům mutov, Severočeským dolům 
a firmám Bramac, Staviva Impuls a firmám Bramac, Staviva Impuls 
s. r. o., Potex Pesvice, Jüst spol. s. r. o., Potex Pesvice, Jüst spol. 
s r. o., MACHT s. r. o. s r. o., MACHT s. r. o. 
a panu Šantorovi a ing. Ont-a panu Šantorovi a ing. Ont-
kovi. Dále děkují za věcné kovi. Dále děkují za věcné 
dary především firmě EXE, dary především firmě EXE, 
KLH Chomutov a panu Houd-KLH Chomutov a panu Houd-
kovi. Občerstvení pro děti za-kovi. Občerstvení pro děti za-
jistily Pekárny Chomutov a. s.jistily Pekárny Chomutov a. s.
a Minerální voda Praga a. s. a Minerální voda Praga a. s. 

Mistrovství České republiky 
v dálkovém plavání v chomutov-
ském bazénu se domácí Slávii or-
ganizačně vydařilo. Radost umocnil 
úspěch Davida Hennlicha (na sním-
ku), jenž bronzovou medaili v zá-
vodě na 5 km vybojoval v osobním 
rekordu a konkurenci plavců z dva-
nácti oddílů z celé republiky. David 
byl jediný chomutovský zástupce 
v kategorii chlapců ročníků 90 
a 91. V této kategorii oddíl repre-
zentovaly ještě dvě dívky - Lenka 
Kopecká, která dohmátla desátá 
v čase 1:14:56,4, a Iveta Robeová, 
jedenáctá v čase 1:19:20,3.

Také mladší žáci ročníků 92, 
93 a 94 zúročili náročnou zimní 
přípravu a nejenže všichni stihli 
doplavat v náročném časovém li-
mitu, ale Alexandr Lajtner (r. 92) 
a Ondřej Trousil (r. 93) bojovali 
také o třetí místo. Nakonec skon-
čili ve skvělých časech na čtvrtém 

Mladší žáci Lajtner a Trousil bojovali o třetí místo, nakonec skončili čtvrtí

Šampionát v domácím bazénu ozdobil Hennlich bronzem

místě. Do šesté příčky se vešli 
ještě Jiří Janeček (r. 92) a Dominik 
Mach (r. 93). Další umístění roč. 92: 
7. Jan Škvára, 11. Matěj Mihal, 
15. Jan Pokorný, 13. Klára Krejčířo-
vá, 15. Dita Bolomská, roč. 93: 8. Ja-

kub Matušík, 10. Vratislav Dvořák, 
11. Jiří Pretl, 13. Tomáš Šebesta, 
7. Alice Lencová, 9. Michaela Ko-
pecká.

Nejmladší, teprve desetiletí zá-
vodníci plavali 3 km ve své zá-
vodnické kariéře poprvé a všichni 
nekonečných šedesát bazénů 
zvládli na výbornou v následujícím 
pořadí. Roč. 94: 8. Tomáš Beneš, 
9. Tomáš Tučím, 7. Eliška Kučerová, 
8. Barbora Smejkalová, 10. Kateřina 
Asterová. Velký dík patří rodičům 
závodníků, kteří pomohli při orga-
nizaci a tím i k plynulému průběhu 
závodů.                                           (neu)

Junioři: Junioři: Jablonec nad Nisou - KLH 
Chomutov 3:4 (2:1, 1:1, 0:2). Branky: 
Krch, Fanta, Řepík, Luka. Chrudim 
- KLH CV 0:9 (0:4, 0:2, 0:3). Branky: 
Luka 3, Mezera, Hauner, Šustr, Lenkvik, 
Kohoutek, Matějovič. KLH CV - Sokolov 
7:5 (2:1, 2:1, 3:3). Branky: Chvátal 3, 
Mezera, Šedivý, Novotný, Řepík.

Dorost: Dorost: KLH CV - Hvězda Praha 3:9 
(2:1, 0:5, 1:3). Branky: Voborník 2, Ra-
bas. Most - KLH CV 6:4 (2:1, 1:1, 3:2). 
Branky: Lomička, Voborník, Šlajchrt, 
Rabas. KLH CV - Kladno 5:10 (1:2, 2:4, 
2:4). Branky: Voborník, Bureš, Žatecký, 
Andres, Žilík. 

9. třída: 9. třída: Ústí nad Labem - KLH CV 
0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Branka: Bečvář.

8. třída:8. třída: Ústí nad Labem - KLH CV 
4:1 (0:0, 4:0, 0:1). Branka: Chlouba.

7. třída:7. třída: KLH CV - Ústí nad Labem 
4:2 (0:0, 1:0, 3:2). Branky: Svoboda 2, 
Zeman, Fokt.

5. třída:5. třída: Česká Lípa - KLH CV 
4:5 (0:2, 1:1, 3:2). Branky: Mazánek 2, 
Štelcich 2, Kunc.

4. třída:4. třída: Česká Lípa - KLH CV 0:2 
(0:0, 0:1, 0:1). Branky: Hlava, Huňady.

Hokejové výsledky mládeže

Radní doporučili zastupitelům 
schválit rozdělení dotací pod-
porovaným sportům z rozpočtu 
města Chomutova v celkové výši 
8 865 000 korun. „Veškeré žádos-
ti na letošní rok byly předloženy 
v řádném termínu a v souladu se 
Zásadami pro podporované sporty. 
Zároveň žadatelé předložili vyúčto-
vání za loňský rok a v době podání 
neměl žádný ze sportovních klubů 
dluh vůči městu,“ zmínil předseda 
komise pro podporu občanských 
aktivit Jindřich Stádník a dodal, že 
při rozdělení dotace se přihlíželo 
k finanční náročnosti jednotlivých 
sportů, k republikovému zařazení 
do soutěží a k divácké a mediální 
sledovanosti. Největší díl dotací 

obdrží tradičně hokejový klub, kte-
rému radní doporučili 3 540 000 
korun. Oddílu softbalu je navrže-
no 320 000 korun, oddílu zápasu, 
který je známý výbornou prací 
s mládeží, 670 000 korun. Klubu 
juda je přislíbeno 155 000 korun, 
národní házené 340 000 korun, od-
dílu plavání rovněž 340 000 korun. 
U těchto klubů došlo oproti roku 
2003 k navýšení dotace v souladu 
s celkovým zvýšením rozpočtu. 
U fotbalového klubu se částka 
oproti loňskému roku naopak sníži-
la o 210 000 korun, a to vzhledem 
k sestupu do nižší soutěže, tedy 
na částku 1 500 000 korun. Bas-
ketbalovému klubu byl naopak při 
rozdávání peněz zohledněn loňský 

postup do nejvyšší soutěže a radní 
mu doporučili částku 2 000 000 
korun, tedy o tři čtvrtě miliónu 
více než rok předtím. A to přesto, 
že Chomutov z posledního místa 
tabulky opět sestoupil do 2. ligy. 
Sportovci z jiných klubů nevěřícně 
kroutí hlavou, předseda komise 
Jindřich Stádník to však vysvětluje 
slovy: „Po odchodu volejbalistů si 
musíme v naší sportovní hale udr-
žet atraktivní halový sport. A to 
je právě basketbal, proto je nutné 
udělat vše pro to, aby se vrátil do 
první ligy.“                                   (mile)

Basketbalisté dostanou o tři čtvrtě miliónu více

Tradičně na výsluní tabulky první 
ligy se v chladném zimním obdo-
bí vyhřívaly národní házenkářky 
SK Chomutov NH. Do jara vstupují 
s cílem získat pátý mistrovský titul 
v řadě, šestý celkově. Ještě předtím 
bojovaly minulý víkend o prvenství 
ve finálovém turnaji Českého poháru, 
který se už tradičně uskutečnil právě 
v Chomutově. Tentokrát ovšem v mi-
mořádně nabité konkurenci, v ženské 
kategorii se totiž domácí ligový lídr 
utkal s druhým, čtvrtým a pátým 
celkem tabulky. Výsledky, stejně jako 
umístění pětinásobné vítězky Češko-
vé a její kolegyně Benešové v anketě 
o nejlepší házenkářku roku, však do 
uzávěrky nebyly známy. 

Na podzim chomutovské družstvo 
opět dokazovalo, že jeho neochvějná 
vláda nad ligou trvá. Během 11 zápa-
sů ztratilo jen jeden bod za remízu 

v Žatci. Na podzimní výkony a výsled-
ky hodlá navázat a opět vybojovat zla-
to. „Z konkurentů v boji o titul máme 
Dobrušku a Žatec doma, zato hrajeme 
na hřišti ambiciózních Přeštic, před 
nimiž vedeme o bod. Očekávám zají-
mavé jaro a drama až do posledního 
kola,“ soudí Vojtěch Čihař, manažer 
klubu. K opatrnosti v prognózách ho 
nabádá i fakt, že úřadujícím mistry-
ním bude chybět kvůli blížícím se ma-
teřským povinnostem Radka Češková. 
Vedení klubu ovšem věří, že když se 
spoluhráčkám podařilo před dvěma 
lety ve stejné situaci zastoupit do té 
doby také „nepostradatelnou“ Jarku 
Čihařovou, povede se to i tentokrát. 

Kádr SK Chomutov NH pro jaroKádr SK Chomutov NH pro jaro: 
brankářky - Zavadilová, Kylíšková, 
Dušková (hostování z Modřan), obra-
na - Kirschnerová, Zajícová, Vlková, 
Štefánková, Horáková, útok - Benešo-

vá, Čihařová, Unzeitigová, Rodáková, 
Suková, Pavlišová a Blažková. Trenér-
ka Lýdie Suková, asistent a vedoucí 
družstva Miloslav Novák.

První ligový zápas sehrají chomu-
tovské národní házenkářky 18. dubna 
v Tymákově, o týden později přivítají 
doma v derby Klášterec nad Ohří.      
                                                                       (sk)

Do bojů o šestý titul jdou házenkářky bez Češkové

Bydlí v Cho-
mutově, patří 
k nadějím čes-
kého tenisu, re-
prezentuje naši 
zemi v zahra-
ničí, byl přijat 
mezi nejlepšími 
sportovci České 
republiky minis-
tryní školství. 

V Chomutově ho však skoro nikdo 
nezná. Jmenuje se Jan Marek.

Honzo, čím to je, že o vás v Cho-Honzo, čím to je, že o vás v Cho-
mutově skoro nikdo neví?mutově skoro nikdo neví?

„V Chomutově jsou asi populár-
nější sporty než tenis. Hokej, bas-
ket, fotbal. A asi to bude i tím, že 
jsem dnes členem oddílu 1. ČLTK 
Praha a trénuju a hraju hlavně tam. 
Tady už pro mě nebyl soupeř.“

Je trénování v Praze tvrdé?Je trénování v Praze tvrdé?
„Je to náročné. Mívám někdy 

tréninky i šestkrát týdně po osmi 
hodinách, k tomu turnaje doma 
i v cizině a navíc snaha stíhat ško-
lu v Chomutově.“

Jakých největších úspěchů jste v Jakých největších úspěchů jste v 
poslední době dosáhl?poslední době dosáhl?

„Minulý rok jsem na ME do 
16 let získal v konkurenci 127 
soupeřů bronz a na MS skončilo 
naše družstvo na osmém místě. 
Na posledním juniorském mis-
trovství republiky v Pardubicích 
jsem skončil třetí. Ve světovém 
žebříčku tenistů do 18 let se 
pohybuji kolem 80. místa, což je 
docela dobré.“

Koncem minulého roku jste se Koncem minulého roku jste se 
účastnil spolu s nejlepšími český-účastnil spolu s nejlepšími český-
mi sportovci setkání s ministryní mi sportovci setkání s ministryní 
školství Petrou Buzkovou. O čem školství Petrou Buzkovou. O čem 
jste si s ní povídal?jste si s ní povídal?

„Popravdě řečeno mě víc zaujalo 
setkání s těmi ostatními sportovci, 
jako jsou Ivan Hlinka, Aleš Valenta 
nebo Martin Doktor. Perfektní bylo 
i setkání s Danou Zátopkovou - mu-
sel jsem obdivovat její životní elán 
a optimismus.“ 

Právě teď jsme vlastně každý na Právě teď jsme vlastně každý na 
jiném konci světa. Kde zrovna jste jiném konci světa. Kde zrovna jste 
a co tam děláte?a co tam děláte?

„Právě teď jsem na turnaji 
v Paraguayi, odkud pojedu ještě 
do Brazílie. Pro nás Středoevropa-
ny je docela těžké si zvyknout na 
čtyřicetistupňová vedra a velkou 
vlhkost vzduchu. Přesto doufám, 
že se mi podaří nahrát nějaké ty 
body do světového žebříčku. Až 
se vrátím do Evropy, čekají mě 
ještě dva turnaje v Itálii a jeden 
na Slovensku.“

Hodně cestujete po světě a trénu-Hodně cestujete po světě a trénu-
jete. Jak se vám vlastně daří stíhat jete. Jak se vám vlastně daří stíhat 
i školu?i školu?

„Naštěstí mi profesoři na sou-
kromém gymnáziu v Chomutově 
vycházejí vstříc a mohu se s nimi 
domlouvat na zkoušení v době, kdy 
jsem zrovna doma. Učení si vozím 
po celém světě. Mám docela štěstí, 
protože někteří moji spoluhráči 
museli se školou skončit, protože 
nenašli u svých učitelů pochopení. 
Já se snažím myslet i na budouc-
nost a myslím, že škola je pro mě 
stejně důležitá jako tenis.“                 
                                                        (pama)

Naděje českého tenisu si vozí učení po celém světě
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

25. 4. Reebok aerobic tour s mistrem ČR Vaškem Krejčíkem                10.00

SPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉSPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉ
11. 4. turnaj v sálové kopané pro veřejnost                                 8.00 - 14.00
25. 4. turnaj v sálové kopané pro veřejnost                                 8.00 - 14.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
10. 4. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - MFK Ústí n. L.                    10.15 
24. 4. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - FC Náchod                          10.15 

AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICIAREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICI
25. 4. nár. házená - 1. liga žen: SK Chomutov NH - SK Klášterec n. O.       10.45 

SQUASH CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICISQUASH CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ ULICI
9. 4. amatérský turnaj ve squashi                                                                   18.00

V PŘÍRODĚV PŘÍRODĚ
24. 4. Krušné hory trochu jinak aneb... Start od 2. ZŠ Jirkov  6.00 - 10.00

Absolutního prvenství v hokejovém 
turnaji na domácí půdě dosáhli žáci 
čtvrtých tříd z KLH Chomutov (na 
horním snímku). A nejen to. Jakub 
Chrpa rovněž získal ocenění za nejví-
ce nastřílených gólů (7 branek). Dru-
hé místo obsadila HC Příbram, třetí 
SK Kadaň, čtvrtí skončili HC Beroun-
ští Medvědi. Hráči se po celodenním 
turnaji utkali také v dovednostních 
soutěžích, které pro ně chomutovský 
trenér Daniel Mašek se svým týmem 
připravil. Právě při těchto disciplí-
nách, kde nechyběla přesná střelba 
na bránu či štafeta mezi kužely, bylo 
velmi patrné, na co jsou malí hoke-
jisté zvyklí z každodenních trénin-
ků. Na dolním snímku trenér Mašek 
vysvětluje netrpělivým vítězům, že 
o medaili opravdu nikdo nepřijde.     
                                          (text a foto: mile)

www.JENKY.cz
( d e n n ě  a k t u a l i z o v á n o )


