
CHN středa 2. 2. 2005 KULTURA  strana 5

• Ve čtvrtek 17. února se Ve čtvrtek 17. února se 
v Chomutově představí Mňága v Chomutově představí Mňága 
a Žďorp. a Žďorp. Skupina z „Valmezu“ 
pod vedením svého lídra Petra 
Fialy vystoupí v Kulisárně u 
divadla od 19 hodin. Vstupenka 
v předprodeji stojí 170 korun, 
na místě před koncertem o tři-
cet korun víc.                          (sk)

Město Chomutov se o své archi-
tektonické památky stará v rámci 
možností dobře. Tak lze stručně 
shrnout názor komise složené z od-
borníků z ústeckého pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu a Mi-
nisterstva životního prostředí ČR, 
která v polovině ledna objížděla 
a hodnotila města přihlášená do ce-
lostátní soutěže o Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci programu re-
generace městské památkové zóny. 
Z Chomutovska jsou v ní ještě 
zařazeny Kadaň a Mašťov, celkem 
je to v Ústeckém kraji osm měst 
a obcí, v Libereckém pak šest. 

Přestože výsledky jsou ještě 
tajné, komise během prohlídky 
hovořila o stavu chomutovských 
památek vesměs pochvalně. Ze-
jména vyzdvihla, že město loni 
na jejich opravu vynaložilo 33 042 
468 korun. „Loni se částka vydaná 
na památky opravdu vymykala 
standardu. Ovšem téměř vše, přes 
dvaatřicet milionů osm set tisíc, 
si vyžádala oprava budovy na Hu-
sově náměstí, kde teď nově působí 
tři naše odbory. Dalších skoro osm 
milionů spolklo vnitřní vybavení,“ 

Loni dalo město na památky víc peněz než obvykle

řekl Petr Chytra, vedoucí Odboru 
rozvoje a investic města MěÚ Cho-
mutov. Co se památek týče, peníze 
z městské pokladny v řádech stoti-
síců pak šly ještě do oprav fary na 
náměstí 1. máje.

„Spousta návštěvníků je příjem-
ně překvapena, jak město roste do 
krásy. Ovlivněni přetrvávající špat-
nou pověstí Chomutova nechápou, 
že je to vůbec možné,“ řekla Eva 
Šamšulová, pracovnice Oblastního 
muzea v Chomutově, která zmí-
něnou komisi po městě provázela. 
Neméně důležité ovšem je, že se 
daří památkovou zónu oživovat. 
Příkladem mohou být městské slav-

nosti, vánoční trhy i loni obnovená 
Muzejní noc.

A jak byli spokojeni památkáři? 
Pracovník Národního památkového 
ústavu Ing. arch. Tomáš Stanko, 
který v komisi zasedá už pět let, 
na přímý dotaz uvedl: „V tomto 
momentě těžko porovnávat, ještě 
jsme neviděli všechny městské 
rezervace a památkové zóny. Ale 
podle toho, jak jsem Chomutov 
znal dřív, je v posledním období 
rozhodně vidět změna k lepšímu. 
Trošku problém vidím ve skuteč-
nosti, že se nedostává prostředků 
na udržování toho, co už bylo 
opraveno.“                                       (sk)

Členové komise si během pochůzky po památkové zóně prohlédli napří-
klad kostel sv. Kateřiny a faru na náměstí 1. máje.                           (foto: sk) 

S plnou podporou města se se-
tkal záměr a k němu se vztahu-
jící požadavek místní organizace 
Junáka. Chomutovští skauti totiž 
plánují jarní úklid Bezručova údolí 
a město žádají o pomoc v mediální 
oblasti, včetně možnosti výlepu 
informačních letáků, a prostřed-
nictvím technických služeb také 
o poskytnutí nákladního auta na 
odvoz vysbíraných odpadků a je-
jich uložení na skládce, vše bez-
platně. „Je to chvályhodná činnost, 
kterou vždy rádi podpoříme,“ zdů-
raznila starostka Ivana Řápková.

Akce proběhne v sobotu 9. dubna 
a spolu se skauty se do ní mohou 
zapojit i další dobrovolníci z řad 
veřejnosti. V 9 hodin účastníci vy-
razí od budovy Povodí Ohře a proti 
proudu Chomutovky vyčistí plochu 
od kurtů k rybníku Hřebíkárna, 
dále pak podél silnice k místu, kde 
odbočuje cesta pro pěší, a podél ní 
i silnice až na úroveň druhého můst-
ku přes Chomutovku. Stejnou akci 
již chomutovský Junák zorganizoval 
v letech 2001 a 2002, kdy Bezručovo 
údolí vždy zbavil plného nákladního 
auta odpadků a smetí.                     (sk) 

Junáci se na jaře pustí do úklidu.
Nechcete se k nim přidat?

Děti bez rodičů v dětských do-
movech na straně jedné, královna 
a prezident na straně druhé. Ti všichni, 
a řada dalších, byli obdarováni unikát-
ní knihou Děti vyprávějí dětem, v rám-
ci projektu Dotek lidskosti sestavenou 
z pohádek a básniček, které vytvořily 
žáci základních škol z celé ČR.

A protože si svět letos připomíná 
200 let od narození dánského po-
hádkáře Hanse Christiana Andersena 
a současně 130 let od jeho smrti, kni-
ha se také stává malým příspěvkem 
k výročí. Organizátoři projektu, žáci 
chomutovské ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského pod vedením učitele 
Josefa Grimla, obdarovali dánského 

velvyslance v ČR Jorgena Bojera. Ten 
následně diplomatickou cestou zajis-
til předání dalšího výtisku s dopro-
vodným dopisem královně Margare-
the II., jež je hlavní patronkou oslav. 
Knihu dostal i bývalý prezident Vác-
lav Havel a další je přichystaná pro 
operní pěvkyni Magdalenu Koženou, 
kteří jsou dánskou stranou jmenová-
ní zástupci pro oslavy Andersenova 
výročí v ČR.

Již z dřívějška v seznamu význam-
ných držitelů knihy figurují například 
básník Jiří Žáček, spisovatel Rudolf 
Čechura, starostka Ivana Řápková, 
hejtman Jiří Šulc a ředitel Severočes-
kých dolů Vratislav Vajnar.                 (sk)

Kniha Děti vyprávějí dětem se stala malým
příspěvkem k oslavám Andersenova výročí 

Návštěvnicky vděčné téma má putovní 
výstava Kuriozity z muzeí Ústeckého 
kraje, která je momentálně až do 19. 
března k vidění v muzeu na staré 
radnici. Domácí Oblastní muzeum 
v Chomutově zde například vystavu-
je dřevěná kola z přelomu 19. a 20. 
století, tzv. kostitřasy, i tolik obdivo-
vaný mechanický betlém Josefa Fialy. 
Z dlouhé řady exponátů dále zaujme 
třeba mořský krab vylovený z Labe 
(muzeum Děčín), kolekce čepců (mu-
zeum Ústí n. L.), pravěký pracovní ná-
stroj teslice (muzeum Louny), housle 
zhotovené z 3 800 kusů vypálených 
sirek (muzeum Most), kolekce historic-
kých terčů (muzeum Žatec), popravčí 
meč (muzeum Litoměřice) a druho-
horní zkameněliny (muzeum Teplice). 
Jak je vidět na snímku, pozornost di-
váků přitahuje i soubor předmětů ze 
starých školních kabinetů (skanzen 
Zubrnice). Výstava putuje po Ústec-
kém kraji již od loňska, v předjaří se 
přesune do Litoměřic. (text a foto: sk)

Divadlo Matěje Kopeckého s před-
stavením Nápady myšky Terezky 
aneb O zlé koze otevřelo letošní cyk-
lus pohádek pro děti z mateřských 
škol a prvního stupně základních 
škol ve Středisku knihovnických 
a kulturních služeb v Chomutově. 
Pražský soubor kombinací činohry, 
loutek a písniček zahrál pohádku, 
ve které koza vystrnadí z domečku 
zajíčka a po neúspěšných pokusech 
ostatních zvířátek teprve myška 
přijde na způsob, jak dostat kozu 
ven. Vítězství dobra nad zlem nad-
šeně zatleskalo zhruba sto dvacet 
dětí nejen z Chomutova. „Poměrně 
často k nám jezdí děti z Černovic, 
Spořic, Droužkovic, Údlic a občas 
i z Jirkova,“ poznamenala pra-
covnice SKKS Marcela Mušáková, 
která pro uvádění ve velkém sále 
zajišťuje jedno až dvě představení 
měsíčně. 

„Specializujeme se na pohádky, pro-
tože loutky jsou v našem rodě tradicí. 
V Chomutově nejsme zdaleka poprvé 
a určitě ani naposledy,“ řekl principál 
Matěj Kopecký ze sedmé generace 
slavného loutkářského rodu.          (sk)

Nápadům myšky Terezky
zatleskal plný sál dětí

Jedno ze špičkových představení 
současné divadelní scény měli mož-
nost zhlédnout příznivci divadla 
z Chomutova a okolí koncem ledna 
v městském divadla. Hra Ireny Dous-
kové Hrdý Budžes je skvělou hereckou 
příležitosti pro Báru Hrzánovou (na 
snímku). Vyprávění hlavní hrdinky 
o letech husákovské normalizace, jak 
je vnímala nejprve malá a postupně 
dorůstající dívka, je svěžím proudem 
vtipných úvah a minipříběhů, jimž 
dodává kouzlo právě dětský úhel 
pohledu. Autorka tak dokázala udá-
losti, které neblahá doba přinášela 
dospělým, prostřednictvím osobité 
interpretace malé Helenky Součkové 
zbavit hořkosti. Tragikomičnost vy-
cházející z absurdity doby obřadů 
pionýrských slibů, exkurzí za hrdin-
nou minulostí a hrdinnými odbojáři, 
kterých najednou bylo víc než Němců, 
doby festivalu Bratislavská Lyra, ale 
i kádrování a prověrek tak vyvolávala 
salvy smíchu. S trochou nadsázky lze 
říci smíchu očistného, protože v oné 
době, dnes zdánlivě nepochopitelné 
a nelogické, žila většina z nás a tím 
či oním způsobem se pod její tíhou 
skláněl téměř každý. Naštěstí dnes se 
lze oné epoše pokrytectví, kdy člověk 
musel lhát vlastním dětem, jen smát. 
A tu možnost nabízí Irena Dousková, 
která zpracovala vlastní zážitky z dět-
ství, měrou více než vrchovatou. 

„...a hrdý buď, žes vytrval, žes 
neposkvrnil ústa ani hruď falešnou 
řečí...“ z tohoto fragmentu básně 
socialistického barda S. K. Neuman-

na si malá Helenka vytvořila vzor 
svého dětství a dala mu jméno 
Hrdý Budžes. Stejnojmennou hru 
nastudovalo Divadlo Příbram v režii 
Jiřího Schmiedta a Hrzánové zdatně 
sekundovali Jarmila Vlčková a Libor 
Jeník. Představitelka hlavní role za 
ni byla oceněna Cenou Thálie za 
rok 2004.

Hrdý Budžes byl zařazen do série 
abonentních představeních, jež tvoří 
z větší části konverzační veselohry, 
z tohoto zaměření ovšem dost vý-
razně vybočoval. Jak ale konstatovala 
programová vedoucí chomutovské 
Správy kulturních zařízení Marie 
Hipská, nebylo to vůbec na škodu, 
naopak. „V tomto případě se doko-
nalým způsobem snoubila zábava 
s kvalitou,“ prohlásila Hipská. „Tahle 
hra musela pobavit každého.“ A že 
tomu tak skutečně bylo, potvrzuje 
i zájem diváků o představení i to, 
s jakým nadšením herecký koncert 
Báry Hrzánové přijali. „Co do zájmu 
diváků překonal Budžes i takové hvěz-
dy, jako byl Miroslav Donutil nebo 
Divadlo Járy Cimrmana. Určitě tomu 
přispělo uvedení hry v televizi.“

Chválou nešetřila ani Věra Flaško-
vá, jednatelka SKZ Chomutov. „Zažila 
jsem už hodně divadelních předsta-
vení, ale tohle bylo snad nejlepší ze 
všech. Přestože bylo poměrně dlou-
hé, neustále gradovalo,“ bilancovala 
Flašková. „Byly to pro mě skoro tři 
hodiny smíchu. Kromě toho, že šlo 
o rekordní návštěvu divadla, nezažila 
jsem tu ještě takovou atmosféru: obe-
censtvo živě reagovalo, repliky byly 

přerušované potleskem na otevřené 
scéně. Byl to zkrátka večer samých 
nej: nejlepší představení, nejvíc divá-
ků, nejvíc smíchu.“                             (lm)

Nejlepší představení, nejvíc diváků a nejvíc smíchu v chomutovském divadle

Hrdý Budžes byl večerem samých nejDIVADLODIVADLO
• 14. 2. 14. 2. ZA BRANKOU JE DRAKZA BRANKOU JE DRAK. Pohádka pro děti. Velký sál SKKS na Palackého ulici 

od 9.00 a 10.15 hodin.
• 16. 2. 16. 2. CIRKUS UBERTOCIRKUS UBERTO. Pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Hraje Divadlo V Pytli. 

Městské divadlo od 19 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 3. 2. 3. 2. KLUB POHODAKLUB POHODA. 10. klubový večer. Kulturní dům na Zahradní od 19 hodin.
• 12. 2.12. 2. TRAVESTI SHOW - MARTA A JEJÍ PARTA TRAVESTI SHOW - MARTA A JEJÍ PARTA. KD na Zahradní od 19 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 15. 2.15. 2. GUSTAV BROM BIG BAND ANEB KUS HISTORIE ČESKÉ TANEČNÍ HUDBY  GUSTAV BROM BIG BAND ANEB KUS HISTORIE ČESKÉ TANEČNÍ HUDBY 

A JAZZUA JAZZU. Spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka, jedním ze sólistů bude 
Sisa Sklovská. Městské divadlo od 19 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• MÍŠA THELENOVÁ - FOTOGRAFIE A DIGITÁLNÍ TISKYMÍŠA THELENOVÁ - FOTOGRAFIE A DIGITÁLNÍ TISKY. Galerie Špejchar, výstava 

potrvá do 12. 2.
• JITKA KŮSOVÁ - KRESBYJITKA KŮSOVÁ - KRESBY. Výstava potrvá do 28. 2. ve foyer kina Oka.
• JIŘÍ MOCEK - OBRAZYJIŘÍ MOCEK - OBRAZY. Galerie Lurago v SKKS, vernisáž 7. 2. v 17 hodin, výstava 

potrvá do 5. 3.
• ROMAN KŘELINA - HLUBOTISKYROMAN KŘELINA - HLUBOTISKY. Výstava do 26. 3. v galerii Na schodech v SKKS.
• JIŘÍ PTÁČEK - OBRAZY, SOCHY. Galerie Špejchar, vernisáž 15. 2. v 17 hodin, vý-

stava potrvá do 12. 3.
• ŘEČ DŘEVA - VÝSTAVA INTARZIÍŘEČ DŘEVA - VÝSTAVA INTARZIÍ. Muzeum v prostorách jezuitského gymnázia na 

Palackého ul. do 26. 2.
• KURIOZITY Z MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJEKURIOZITY Z MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Muzeum na radnici, výstava do 19. 3.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
    2.2.     -       3. 2.3. 2.     RESIDENT EVIL: APOKALYPSARESIDENT EVIL: APOKALYPSA - akční sci-fi horor USA/VB, Německo.
   4.4.     -       6. 2.6. 2.     ALEXANDER VELIKÝALEXANDER VELIKÝ - historické drama USA.
    7.7.     -       8. 2. 8. 2.  ŽRALOK V HLAVĚ ŽRALOK V HLAVĚ - drama ČR.
                9. 2.9. 2.     EXIL EXIL - road movie Francie.
 10.10.     -  11. 2.11. 2.     POLÁRNÍ EXPRES POLÁRNÍ EXPRES - výpravný rodinný film USA. Od 17 hodin.
 12.12.     -  13. 2. 13. 2.  5 x 2 5 x 2 - hořkosladká romance Francie.
 14.14.     -  16. 2.16. 2.     KAMEŇÁK 3 KAMEŇÁK 3 - komedie ČR.

Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
                2. 2.2. 2.     ŽENY PRO MĚNY ŽENY PRO MĚNY - dokument ČR. Od 18 hodin. Po skončení beseda se 

spisovatelkou I. Obermannovou. 
                3. 2.3. 2.     PROJEKT 100: PŮLNOČNÍ KOVBOJ PROJEKT 100: PŮLNOČNÍ KOVBOJ - drama USA. Od 19.30 hodin. 
   4.4.     -       6. 2.6. 2.     ŽRALOK V HLAVĚ ŽRALOK V HLAVĚ - drama ČR.
    7.7.     -       9. 2.9. 2.     ALEXANDER VELIKÝ ALEXANDER VELIKÝ - historické drama USA.
              10. 2.10. 2.     PROJEKT 100: TAKING OFF PROJEKT 100: TAKING OFF - film USA. Od 19.30 hodin.
  11.11.     -  13. 2. 13. 2.  KAMEŇÁK 3 KAMEŇÁK 3 - komedie ČR.
              14. 2.14. 2.     COMPANY COMPANY - drama USA/Německo.
 15.15.     -  16. 2. 16. 2.  WIMBLEDON WIMBLEDON - romantická komedie USA.
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Kam v únoru za sportemSpráva spor tov ních
zařízení Cho mu tov, s. r. o.

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

MINI ŠKOLA SPORTUMINI ŠKOLA SPORTU
aneb

„Víš, co budeš dělat o jarních prázdninách?“
Jarní prázdniny 28. 2. - 4. 3. 2005

Závazná přihláška
(odevzdej do 21. 2. 2005 do 18 hodin v recepci sportovní haly, 

Mánesova 4980, 430 01 Chomutov, tel.: 474 651 126, 474 651 079)

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

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

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

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

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

*Jsem plavec - neplavec                      *Vlastním - nevlastním brusle

*Aktivně provozuji sport - ano ne         Jaký: ...................................................

Odchod dítěte zajistím:     Osobně mezi 15.00 - 15.30 hodin dle harmo-
nogramu.*

                                           Dítě půjde samo domů.*

Cena: 600,- Kč, obědy: 210,- Kč
Pokyny pro účastníka MINI ŠKOLY SPORTU obdržíte při úhradě ve 
sportovní hale.

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

Městská rada schválila rozdělení 
dotace z rozpočtu města na projek-
ty sedmi žadatelům. Základní škola 
Na Příkopech dostane 5 200 Kč na 
projekt Cítíme se bezpečně v na-
šem městě, Junák, středisko Český 
lev Chomutov 11 700 Kč (8 500 na 
Už 15 let zase skautujeme, 3 200 na 
Bruly Natrium), občanské sdružení 
ASK VALZAP Chomutov 40 000 Kč 
(30 000 na Železný hasič - Mis-
trovství ČR a 10 000 na Velká cena 
města Chomutova) a SK Chomutov 
S-R-O 40 000 Kč (MS hokejistů rok 
nar. 1992). Dotaci rada neschválila 
třem žadatelům.                                (sk)

Na neoficiálním hokejovém mistrov-
ství světa kategorie PEE-WEE, tedy hrá-
čů do 13 let, bude Českou republiku 
i podesáté reprezentovat Chomutov. 
Letos do kanadského Quebecu odletí 
dokonce tři výběry pod touto hla-
vičkou, jeden na obří, mediálně silně 
sledovaný turnaj do haly Colisée, další 
dva na turnaj do Bernieres, předměstí 
Quebecu.

Přestože jsou české výběry sestave-
ny z mnoha českých a moravských klu-
bů, silnější zastoupení než v minulosti 
má KLH Chomutov. V prvním výběru 
nastoupí Ondřej Fiala, ve třetím pak 
Kilián, Havel, Nuc, Taraška, Gregor, 
Danilec, Mazánek a Káš. Členy výpra-
vy jsou i trenéři Josef Rindoš a Jan 
Minčák, šéfem výpravy a tradičním 
garantem české účasti je Vojtěch Čihař. 
Zajímavostí je přítomnost bývalého 
reprezentanta Františka Musila na tre-
nérské lavičce prvního výběru, v němž 
mimo jiných povede svého syna.            

Přesun mladí čeští hokejisté ab-
solvují 10. února, v den, kdy turnaj 

v hale Colisée začne. Chomutov do 
něj vstoupí až o čtyři dny později 
střetnutím proti týmu South Sho-
rekings, jemuž loni podlehl 1:6. 
Kromě mnoha kanadských a americ-
kých družstev se turnajů pravidelně 
účastní i výběry všech dalších hoke-
jově vyspělých zemí světa.          (sk)

Za oceán míří tři celky Chomutova

Na zájmu firmy Amadeus CV vybu-
dovat ve středu města obchodní cent-
rum vydělají hokejisté KLH Chomutov. 
Těm totiž spadne do klína nový zimní 
stadion, který zmíněná firma zdarma 
postaví na místě bývalých kasáren vý-
měnou za uvolnění pozemků pod stá-
vajícím stadionem. Definitivní zelenou 
mělo projektu dát pondělní zasedání 
zastupitelstva města, které ovšem 
proběhlo po uzávěrce tohoto vydání. 
Úvodních jednání města a předkla-
datelů projektu se za KLH Chomutov 
zúčastnil manažer Milan Vacke.

Vítáte nový stadion i za cenu toho, Vítáte nový stadion i za cenu toho, 
že se přestěhujete z centra města?že se přestěhujete z centra města?

„Rozhodně, hlavně proto, že součas-
ný stadion už přesluhuje. Sice se nám 
místo ve středu města líbí, ale tam 
alespoň bude i do budoucna zajištěna 
možnost dalšího rozvoje areálu.“

Nový stadion má stát dvě stě Nový stadion má stát dvě stě 
milionů korun. Nebylo by lepší je milionů korun. Nebylo by lepší je 
investovat do přestavby současného investovat do přestavby současného 
stadionu?stadionu?

„Určitě bylo. Ale kde bychom na 
to vzali? Tohle řešení má také ne-
spornou výhodu v tom, že nejdřív se 
postaví nový stadion a teprve pak se 
zbourá ten starý.“

Je za tyhle peníze vůbec možné Je za tyhle peníze vůbec možné 
postavit moderní a po všech strán-postavit moderní a po všech strán-
kách vyhovující stadion?kách vyhovující stadion?

„Viděl jsem trojrozměrnou studii, 
tedy nejen půdorysy, a nevypadalo 
to špatně. Ale jsou tam i rezervy. 
Samozřejmě bychom si představovali 
arénu za čtyři sta, pět set nebo šest 
set milionů, ale ty nám nikdo nedá.“ 

Klub si přeje v budoucnu hrát extra-Klub si přeje v budoucnu hrát extra-
ligu. Není proto plánovaná kapacita ligu. Není proto plánovaná kapacita 
pět tisíc diváků málo?pět tisíc diváků málo?

„Předpis pro extraligu je právě pět 
tisíc míst. Každé další rozšíření hle-
diště posouvá cenu zase úplně jinam. 
Takže to také vychází z finančních 
možností.“

Město avizovalo, že bude přihlížet Město avizovalo, že bude přihlížet 
k připomínkám klubu. Jsou už teď k připomínkám klubu. Jsou už teď 
nějaké, které budete prosazovat?nějaké, které budete prosazovat?

„Zázemí musí být jiné, než je v plá-
nech. Třeba hráčské kabiny je potře-
ba vybudovat minimálně v rozsahu, 
v jakém je máme nyní. Ale týká se to 
i dalších prostorů pro hráče, všechna 
družstva, realizační týmy...“

Určitě se zamýšlíte i nad doprav-Určitě se zamýšlíte i nad doprav-
ní obslužností lokality, která by se ní obslužností lokality, která by se 
zprovozněním stadionu stala nedo-zprovozněním stadionu stala nedo-
statečnou. statečnou. 

„Rozhodně bude předmětem další-
ho jednání s městem, aby dopravní 
obslužnost byla co nejlepší. Přece 
jen na stadion dojíždí několik stovek 
hráčů ve všech věkových kategoriích 
a několikanásobné množství diváků. 
Ale určitě bude i zájmem města tohle 
vyřešit.“                                                     (sk)

Nový stadion: trojrozměrná studie nevypadá špatně!

Ani po vánoční přestávce se hoke-
jistům KLH Chomutov nedaří do-
stat se do herní pohody, ztráty na 
domácím ledě se staly standardem. 
Na snímku z utkání proti Hradci 
Králové (2:2) bojuje o puk vpravo 
útočník Buchal.                     (foto: sk)

Junioři: Junioři: PZ Kladno - KLH CV 2:2 (1:1, 
1:0, 0:1). Branky: Šedivý, Gellner. 

Dorostenci: Dorostenci: Litoměřice - KLH CV 
0:5 (0:2, 0:1, 0:2). Branky: Španěl, 
Nguyen, Srbecký, Andres, Bečvář. 
KLH CV - Ústí n. L. 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). 
Branky: Bečvář 3, Szakal.

9. třída: 9. třída: Liberec - KLH CV 2:9 (0:4, 
1:3, 1:2). Branky: Krupka 2, Chlouba 2, 
Szakal 2, Kaplan, Kříž, Švamberg. KLH 
CV - Sparta Praha 3:7 (1:3, 1:3, 1:1). 
Branky: Chlouba, Szakal, Nguyen.

8. třída: 8. třída: Liberec - KLH CV 3:2 (1:0, 
2:0, 0:2). Branky: Svoboda, Ašenbre-
ner. KLH CV - Sparta Praha 1:6 (0:2, 
1:1, 0:3). Branka: Svoboda. 

7. třída: 7. třída: KLH CV - Liberec 3:2 
(2:0, 0:1, 1:1). Branky: Zeman, Káš, 
Schindler. Sparta Praha - KLH CV 6:1 
(2:0, 1:0, 3:1). Branka: Schindler.

6. třída: 6. třída: KLH CV - Liberec 2:10 (0:2, 
2:4, 0:4). Branky: Brand, Lehnert.

5. třída: 5. třída: Kadaň - KLH CV 4:1 (třeti-
ny nehlášeny). Branka: Huňady. KLH 
CV - Litvínov 3:5 (0:3, 2:1, 1:1). Bran-
ky: Marschalek, Chrpa, Hána.

4. třída: 4. třída: Kadaň - KLH CV 6:3 (4:0, 
0:1, 2:2). Branky: Hošic, Zicho, Mlá-
dek. KLH CV - Litvínov 4:2 (1:2, 2:0, 
1:0). Branky: Hejcman 3, Kämpf.

2. třída:2. třída: KLH CV A - Klášterec n. 
O. 25:0 (1:0, 8:0, 8:0, 8:0). Branky: 
Rindoš 6, Gröger 4, Richtr 4, Klepl 
3, Krajník 2, Dvořák 2, Dolanský 2, 
Rohla, Stasinka. KLH CV B - Klášterec 
n. O. 5:0 (2:0, 1:0, 0:0, 2:0). Branky: 
Lecjaks 2, Urban 2, Karban. Karlo-
vy Vary - KLH CV B 18:0 (6:0, 4:0, 
5:0, 3:0).

Výsledky mladých hokejistů KLH

Tělovýchovná jednota Sokol Cho-
mutov pořádá v sobotu 12. února 
šibřinky, které jsou v její novodobé 
historii už sedmé. Poprvé je chomuto-
vští sokolové připravili právě před sto 
lety - 12. února 1905, tedy dva roky po 
založení jednoty.

Letošní šibřinkový rej proběhne na 
téma Z pohádky do pohádky. V prů-
běhu večera bude zvolena nejhezčí 
maska, k tanci bude vyhrávat Muzika 
z Chomutova. Chybět nebude tombola. 
Letošní šibřinky budou patřit také mlá-
deži, čímž jednota navazuje na před-
válečnou tradici. Tato část slavnosti 
proběhne mezi 15. a 17. hodinou.  (hz)

Šibřinky se v Chomutově
pořádají rovných sto let

Národní házenkářky SK Chomutov 
NH podle očekávání postoupily do 
finále Českého poháru. V málkovské 
sportovní hale porazily všechny tři 
soupeře a s plným počtem bodů se-
mifinálovou skupinu vyhrály. Přitom 
konkurence se v Málkově sešla mimo-
řádně silná. O dvě postupová místa 
usilovaly spolu s vedoucím celkem 
podzimní prvoligové tabulky Chomu-
tovem také druhé Přeštice, třetí Žatec 
a osmý Tymákov. 

Úvodní zápas sehrály chomutovské 
ženy proti Žatci, který je jako jediný 
dokázal na podzim připravit o body. 
V Málkově mu porážku vrátily po vý-
sledku 25:21, když kromě úvodu měly 
vývoj utkání ve své moci. Druhým 
soupeřem Chomutova byl Tymákov. 
V prvním poločase dokázal prvo-
ligovému lídrovi vzdorovat, ale po 
změnách v sestavě se domácí hráčky 
ve druhé půli zlepšily a zaslouženě 
vyhrály 20:16. Před posledním střetnu-
tím s Přešticemi měl již Chomutov za-
jištěný postup, což se na jeho výkonu 
v úvodu projevilo. Opět pomohly změ-
ny v sestavě, a tak nakonec Chomutov 
zvítězil 20:18.

„Hráli jsme ve zdecimované sestavě, 
zejména v útoku, kde to de facto táhly 
Benešová, Čihařová a mladá Blažková. 
Proto jsem velmi rád, že se nám obtíž-
ný turnaj podařilo vyhrát, zvlášť když 
našimi soupeři byly týmy, se kterými 
budeme bojovat o titul v lize,“ hodno-
til manažer klubu Vojtěch Čihař.

Výsledky Chomutova: Výsledky Chomutova: Chomutov 
- Žatec 25:21 (12:8), branky Čihařová 
11, Benešová 10, Blažková 3, Unzei-

tigová 1; Chomutov - Tymákov 20:16 
(5:6), branky Benešová 11, Čihařová 8, 
Blažková 1; Chomutov - Přeštice 20:18 
(10:9), branky Čihařová 11, Blažková 4, 
Benešová 3, Suková 1, Unzeitigová 1.

Pořadí: Pořadí: 1. SK Chomutov NH (65:55) 
6 b., 2. TJ Šroubárna Žatec (68:56) 4 b., 
3. Sokol Tymákov (46:61) 2 b., 4. TJ 
Přeštice (52:59) 0 bodů.

Finálový turnaj se hraje v Žatci 26. 
a 27. března. „Český pohár je ošidná 
záležitost, protože se hraje v příprav-
ném období. Letos jsme si stanovili 

postupné cíle, přesto bychom chtěli 
vyhrát. Bylo by to už po šesté, navíc 
ve stém roce existence národní háze-
né,“ poznamenal Vojtěch Čihař.       (sk)

V semifinále Českého poháru Chomutov porazil druhé Přeštice, třetí Žatec i osmý Tymákov 

Národní házenkářky jdou za dalším prvenstvím

S míčem Martina Blažková, vpravo je připravená Helena Benešová.       (foto: koc) 

Po třech letech zkušeností s po-
řádáním olympijských her pro seni-
ory se Správa sportovních zařízení 
Chomutov rozhodla se stejným 
záměrem oslovit mateřské školy. 
Výsledkem je zimní olympiáda pro 
mateřinky, která v městské hale 
proběhne 10. února od 9 hodin.

Na velký sportovní svátek se 
chystají pěti až šestileté děti ze 
všech šestnácti provozoven Mateř-
ské školy Chomutov. V šestičlen-
ných družstvech budou usilovat 
o nejlepší časy a nejvíce bodů 
v osmi disciplínách, z jejichž názvů 
atmosféra zimy přímo dýchá - lyž-
níci, hod na sněhuláka, medvědí 
lanovka, eskymácké válečky, tučňá-

kův slalom, zmrzlý rybník, ledová 
jeskyně a lachtanův snowboarďák. 
Většina z nich si vyžádala speci-
ální kulisy, které vyrobily ředitelky 
a učitelky ze školek v Kundratické 
a Dostojevského ulici.

Za sportovní výkony budou 
všechny děti odměněny medailemi, 
týmy na prvním až třetím místě 
navíc dostanou pohár. Pořadatelé 
mají pro každé družstvo připraven 
ještě jeden dárek, který ovšem až 
do vyhlášení zůstane překvapením. 
Pozvání na akci přijali i starostka 
Ivana Řápková a místostarostové 
Rudolf Kozák a Jan Řehák.         (sk)

O olympijského vítěze v tučňákově
slalomu nebo v hodu na sněhuláka

Nejúspěšnější sportovec Chomutovska bude vyhlášen ve čtvrtek 10. února 
od 18 hodin v městském divadle. Anketu již podesáté pořádá Deník Cho-
mutovska ve spolupráci s Chomutovskou sportovní unií ČSTV za podpory 
města, přičemž o výsledku rovným dílem rozhoduje svým hlasováním veřej-
nost, sportovní novináři, funkcionáři sportovních klubů, členové výkonného 
výboru CHSU, představitelé měst a zástupci sponzorů. V nejprestižnější ka-
tegorii jednotlivců dospělých obhajuje vítězství z loňska softbalista Lubomír 
Vrbenský, jehož tým SC Beavers Chomutov bude chtít zopakovat prvenství 
v kategorii kolektivů. Předěly ve vyhlašování vyplní vystoupením Beethoven 
D.C., vokální skupina SuperStar a zpěvačka Simona.  (sk)

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
 12. 2. basketbal 2. liga: Chomutov - BC Kolín                                            18.00
 13. 2. basketbal 2. liga: Chomutov - BK Pardubice B                              10.30
 12. 2. házená 2. liga: Chomutov - Jiskra Mimoň                                        16.00
 20. 2. volejbal: Souboj měst                                                                 9.00 - 19.00 
 26. 2. házená 2. liga: Chomutov - Dukla Praha                                           17.00

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA (TĚLOCVIČNA)STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA (TĚLOCVIČNA)
 19. 2. volejbal kraj. přebor: VEROS Chomutov - Doprava Děčín   10.00 a 14.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
 5. 2. hokej 1. liga: KLH Chomutov - Kometa Brno                                  17.00
 9. 2. hokej 1. liga: KLH Chomutov - Slovan Ústí n. L.                           17.30
 14. 2. hokej 1. liga: KLH Chomutov - SK Kadaň                                          17.30


