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Chomutov je dvacátým místem v ČR, kde jsou k vidění porcelánové panenky Anny Šlesingerové
DIVADLO
• 22. 2. TŘI PRASÁTKA.
PRASÁTKA Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na Zahradní
od 15 hodin.
• 23. 2. FERDA MRAVENEC.
MRAVENEC Pohádka pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Kulturní dům na
Zahradní od 10 hodin.
• 24. 2. FERDA MRAVENEC.
MRAVENEC Pohádka pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Městské divadlo
od 9.30 hodin.
PYŽAM! Divadelní představení komedie v rámci abonentního předplat• 26. 2. DO PYŽAM
ného. Městské divadlo od 19 hodin.
KONCERTY
KAVALÍŘI. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 20. 2. KAVALÍŘI
• 21. 2. SPEKTRUM. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 26. 2. JIŘÍ SCHMITZER
SCHMITZER. Folkový koncert. Kulturní dům na Zahradní v 19 hodin.
ALBUM. Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 27. 2. ALBUM
• 28. 2. WYDLE.
WYDLE Country saloon U Bizona od 20 hodin.
• 2. 3. ZASTAVENÍ VE STARÉ VÍDNI.
VÍDNI Večer věnovaný 200. výročí narození Johanna
Strausse seniora. Městské divadlo v 19 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 28. 2. DÍVKA ROKU.
ROKU Základní kolo postupové soutěže. Kulturní dům na zahradní
od 15 hodin.
VÝSTAVY
MALÁ. Obrazy v galerii Lurago, výstava potrvá
• MOJE TROJHLAVÁ SAŇ - ZDEŇKA MALÁ
do 25. 2.
KŮSOVÁ. Kresby v galerii na schodech v SKKS, výstava potrvá
• STIGMATA - JITKA KŮSOVÁ
do 2. 4.
LETY. Fotografie Josefa Vaniše a Vladimíra Síse. Oblastní
• TIBET PŘED PADESÁTI LETY
muzeum na staré radnici, výstava potrvá do 13. 3.
2004. Díla předních českých grafiků v galerii Špejchar, vý• JUBILANTI HOLLARU 2004
stava potrvá do 6. 3.
• PANENKY PANÍ ANNY. Porcelánové panenky v jezuitském areálu na Palackého
ulici, výstava potrvá do 27. 3.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
• 18. 2. BATIKA POKAŽDÉ JINAK
JINAK. Zdobení triček vyvazovací, sypanou a savovou
technikou. DDM od 10 hodin.
DECOUPAGE Ubrousková technika na květináči a přírodním materiálu. DDM
• 19. 2. DECOUPAGE.
od 10 hodin.
VITRÁŽ. Malování na hedvábí konturovací technikou. DDM od
• 20. 2. HEDVÁBNÁ VITRÁŽ
10 hodin.
LITERATURY. Tentokrát na téma: Rozvrstvení
• 25. 2. KLUB MILOVNÍKŮ KRÁSNÉ LITERATURY
slovní zásoby a slohová charakteristika jejich jednotlivých vrstev. DDM 17.30
- 19.30 hodin.
JUNIOR Závody na autodráze pro veřejnost. DDM 9 - 14 hodin.
• 28. 2. ŘIDIČ JUNIOR.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
17. - 18. 2. MAZANÝ FILIP - parodie na detektivky ČR.
19. - 21. 2. KDYBYCH BYL BOHATÝ - komedie Francie.
21. - 22. 2. HLEDÁ SE NEMO - animovaný film USA, začátky v 17 hodin.
22. - 24. 2. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI - komedie ČR.
25. - 26. 2. JEDNA RUKA NETLESKÁ - černá komedie ČR.
27. - 28. 2. KDYSI DÁVNO V MEXIKU - akční film/komedie USA.
29. 2. PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE - dobrodružný/fantasy film USA.
Kino Oko
17. - 18.
19. - 21.
22. - 24.
25. - 28.
29.

(začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
2. KDYBYCH BYL BOHATÝ - komedie Francie.
2. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI - komedie ČR.
2. JEDNA RUKA NETLESKÁ - černá komedie ČR.
2. PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE - dobrodružný/fantasy film USA.
2. KDYSI DÁVNO V MEXIKU - akční film/komedie USA.

Z náhody je vrcholné panenkářské umění
Plné panenek a příslušných doplňků jsou v těchto dnech výstavní
prostory v jezuitském areálu na Palackého ulici. Oblastní muzeum zde
pod názvem Panenky paní Anny
pořádá až do 27. března autorskou
výstavu Anny Šlesingerové.
Na vernisáži se sešla především
řada dříve narozených dam, kterým vystavené exponáty připomněly dobu dětských radostí. Dá se ale
očekávat, že výstava osloví ženy
a dívky všech věkových kategorií.
V sále Jiřího Popela z Lobkovic mohou spatřit 165 panenek, které jsou
reprodukcemi starých francouzských a německých i reprodukcemi
těch současných. Nejcennější jsou
portrétní, tedy takové, které mají
podobu konkrétního člověka. Většina exponátů je z porcelánu, jen
část z moduritu.
Jejich stvořitelem je Češka,
která v roce 1981 emigrovala do
Německa, kde nyní žije nedaleko
Norimberka. K „panenkářskému
řemeslu“ se dostala neplánovaně.
„Čistě náhodou jsem se od známé
dozvěděla, že porcelánové panenky lze dělat doma, takříkajíc na
koleně. Kamarádky do mě dlouho
ryly, snad čtvrt roku to trvalo, než
mě přesvědčily a já se do výroby
pustila,“ popsala Anna Šlesingerová
genezi svého umění. Přestože se za
první panenky podle vlastních slov
stydí, brzy náhodu přetavila ve vr-

Chomutovské stránky soutěží o Zlatý erb
Líbí se vám webové stránky
Městského úřadu v Chomutově,
které jsou nově v provozu od října
2003 na adrese www.chomutov-mesto.cz? Pokud ano, můžete jim
své sympatie vyjádřit hlasováním
v soutěži Zlatý erb. Tu organizuje
portál Města a obce online, takže
hlasovat můžete na mesta.obce.cz
nebo přímo na chomutovských internetových stránkách přes ikonku
se znakem soutěže.
Zlatý erb probíhá letos už pošesté,
premiérově nejdřív na krajské a pak

Robert Nebřenský, Michal Novotný,
Tomáš Hanák a Václav Marhoul (na
snímku zleva), všichni protagonisté
filmu Mazný Filip, bavili na svátek
zamilovaných návštěvníky kina Oka
a městského divadla. Produkční, scénárista a režisér Václav Marhoul nejprve
svou parodii na detektivky uvedl a po
projekci celá skupina odpovídala na
dotazy diváků. Ti se tak například
dozvěděli, že Marhoul v díle, jehož
rozpočet činil téměř dvacet pět milionů korun, zúročil svou mladickou
posedlost sledováním filmů a že do
něj začlenil citace z 58 z nich. Hanák
se zase vyznal z pocitů při natáčení
milostné scény s Vilmou Cibulkovou
a Novotný s Nebřenským prozradili, že
alkohol, který na plátně teče proudem,
je ve skutečnosti kolou napůl ředěnou
vodou. Po pětačtyřicetiminutové besedě se pak všichni přesunuli do divadla,
kde byli spolu se zpěvákem Richardem
Krajčem středem pozornosti na Valentýnském plese.
(text a foto: sk)

teprve na celostátní úrovni. Soutěž si
klade za cíl podporovat informační
služby, poskytované místními samosprávami prostřednictvím internetu.
„Chomutov je již tradičním účastníkem, ale se starou podobou stránek
příliš šancí na úspěch neměl. Zato
teď, po radikálních změnách v podobě i systému, cítíme, že by naše
stránky měly v žebříčku poskočit
vzhůru. Letošní novinkou je kategorie nejlepší elektronická služba,
která je jako šitá na míru našemu
řazení občanů pomocí SMS zpráv.
Myslíme si, že tato v republice ojedinělá služba by si ocenění zasloužila,“
uvedla Michaela Lehnertová, tisková
mluvčí města.
(sk)

SKKS vyzývá: Senioři,
nebojte se internetu
Březen - měsíc internetu inspiroval pracovníky Střediska kulturních a knihovnických služeb na
Palackého ulici k zajímavé akci.
Seniorům nabízejí zcela zdarma
hodinovou přednášku s návodem
jak pracovat s internetem, včetně
praktických ukázek, navrch přidají
stručné písemné materiály. Lektor
Petr Džambasov bude zájemcům
k dispozici každé březnové úterý,
tedy 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3. a 30.
3., vždy od 10 do 11 hodin v čítár(sk)
ně v přízemí SKKS.

Přijímací zkoušky by pro nikoho neměly být překážkou

Chcete po letech opět začít studovat?
(Dokončení ze str. 2)
„Nemusejí se bát přijímacích
zkoušek? Někteří přece mohli naposledy sedět ve školních lavicích
před mnoha lety!“
Přijímací zkoušky by pro nikoho
neměly být překážkou. Budeme
zkoušet pouze všeobecné studijní
předpoklady. Dokonce jsme při
přípravě dálkového studia mysleli
i na ty, kteří naposledy chodili do
školy před rokem 1989. Hlavně jim
nabízíme studium ruštiny.
„Budou muset studenti platit
školné?“
Jsme soukromou školou a školné
u nás platí všichni studenti, tedy
i ti z dálkového studia. Roční školné je pro dálkaře osm tisíc korun.
Ve srovnání s jinými soukromými
školami to určitě není nijak přehnaná částka.
„A kde mohou zájemci získat další informace a přihlášky?“
Informace a přihlášky rádi podáme osobně v naší škole ve Školní
ulici. Další informace i přihlášky

cholné mistrovství. Teď už panenky vyrábí šestnáct let, vystavuje je
a zúčastňuje se s nimi i soutěží,
z nichž si přivezla několik medailí. Také sama vede kurzy výroby
porcelánových panenek, věnuje se
i jejich opravám a restaurátorství.
V Čechách začala „panenkářskou
osvětu“ šířit v roce 1995, kdy byla
hostem Přemka Podlahy v Receptáři.
Po republice už její výstava putuje
od konce roku 1998, Chomutov je
dvacátým městem, kde je k vidění.

mohou zájemci získat na internetových stránkách školy www.chsgym.chomutov.indos.cz. Přihlášky
budou k dispozici i na úřadech
práce v regionu. Je však nutné je
podat do 30. června.
(pama)
Správa kulturních zařízení
Chomutov
vyhlašuje
soutěž
O nejkrásnější kraslici. Použito
může být tradičních technik,
jako jsou voskový reliéf, batika, škrábání, ale i netradičních,
například polepování různými
materiály. V případě velkého počtu výtvorů se bude určovat nejkrásnější kraslice v jednotlivých
kategoriích podle použité techniky. Všechny kraslice budou
vystaveny v galerii Špejchar,
a to v rámci Velikonoční výstavy
od 1. do 9. dubna a také na Den
evropského kulturního dědictví
17. dubna. Kraslice přijímá galerie Špejchar již nyní, uzávěrka
je 27. března
(r)

Navíc pro fanoušky a obdivovatele tohoto druhu umění vymyslela
a už pátým rokem na zámku v Blatné připravuje soutěž Česká panenka, které se s vlastním výtvorem na
dané téma může zúčastnit každý.
Přitom výroba porcelánových
panenek, jejichž zlatá éra proběhla
v rozmezí 50. let 19. století a 30.
let století dvacátého, není vůbec
jednoduchá. „Dva nebo tři týdny
na panence pracuji, když mám
k dispozici formu. Pokud ji musím
nejdřív vyrobit, pak to celé trvá až
dva měsíce. Dělám totiž i vlastní
oděvy a paruky,“ vysvětlila A. Šlesingerová.
Výstava bude otevřena do 27. března. Derniéra proběhne opět za přítomnosti autorky, která bude připravena
zájemcům poradit nebo jim pomoci
s opravou jejich porcelánových panenek.
(text a foto: sk)
• Kniha Ty zmije, dílo dlouholetého zaměstnance Podkrušnohorského zooparku v Chomutově,
dnes už zesnulého Petra Voženílka, se dočkala reedice
reedice. V nákladu
pěti set kusů vyšla jako dodatek
čísla 28 sborníku Fauna Bohemiae Septentrionalis, který vydává
Krajský zoologický klub, což je
sdružení zoologických zahrad
v Děčíně a Ústí n. L. a chomutovského zooparku. Kniha, jak
už její název napovídá, je určena
především odborníkům na plazy,
(sk)
herpetologům.
• Kurz portrétování pro zájemce všech věkových kategorií,
začátečníky i mírně pokročilé vyhlašuje Středisko knihovnických
a kulturních služeb na Palackého
ulici v Chomutově. Probíhat bude
ve 3. patře SKKS, v ateliéru malíře
Václava Suchopárka, který bude
portrétovou malbu a kresbu vyučovat. Kurz v rozsahu třiceti
hodin začne 2. března v 15.45
hodin. Bližší informace podá pracovnice SKKS Stanislava Husáková,
(sk)
tel. č. 474/651 250.

Takový Tibet už pak žádný Čech na vlastní oči neviděl
Jako vzpomínka na Tibet by se
dala charakterizovat výstava fotografií, která až do 13. března probíhá v
Oblastním muzeu na historické radnici na náměstí 1. máje. „Střechu světa“
totiž ukazuje v době kulturního a
duchovního rozkvětu, těsně před tím,
než ji začala dusit čínská nadvláda.
Unikátní snímky pořídili kameraman Josef Vaniš a režisér Vladimír
Sís (v roce 2001 zemřel) v letech
1953 až 55, kdy se zúčastnili natáčení dokumentárního filmu o stavbě
silnice spojující čínské vnitrozemí
s tibetskou metropolí Lhasou. Během
té doby dobře poznali tuto exotickou
zemi, která je rozlohou patnáctkrát
větší než ČR a která leží v průměrné
nadmořské výšce přes 4 000 metrů,
i její mírumilovné a skromné obyvatele.
V rozsahu, v jakém je výstava
k vidění v Chomutově, byla veřejnosti představena jen jednou, a to
krátce po návratu expedice do vlasti.
Chomutovskému muzeu k tomuto
privilegiu pomohla loňská spolupráce
s režisérem Jindřichem Polákem, který je přítelem Josefa Vaniše.

Josef Vaniš (vlevo) návštěvníkům na vernisáži vyprávěl zážitky z cesty, bývalý ředitel Orientálního ústavu, univerzitní profesor PhDr. Josef Kolmaš DrSc.
(u mapy) je pak zahrnul zeměpisně-historickými údaji o Tibetu. Vladimír Marek (sedící) pak přidal hudební produkci na tradiční tibetské nástroje.
Boj Tibeťanů o kulturní a duchovní svébytnost připomene obyvatelům i návštěvníkům Chomutova
i samotná radnice, a to ve středu

10. března, kdy se vyvěšením tibetské vlajky připojí k celosvětové
akci Vlajka pro Tibet.
(text a foto: sk)
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Situace basketbalistů se zdá být beznadějná
Prohra 83:93 v existenčním zápase s Pardubicemi v posledním kole
základní části 1. ligy prakticky odsoudila basketbalisty BK Chomutov
k sestupu. Tři vítězství za 22 kol
jsou slabou vizitkou nováčka. Sekretář klubu Ladislava Ašenbrener
říká: „Tři body ztráta na Spartu
a minus dva na zápasy, čtyři ztráta
na Pardubice a také minus dva zápasy, to už je moc.“
Když Chomutov prohrál úvodních
deset zápasů, všichni to považovali
za nováčkovskou daň a doufali v zásadní zlepšení. Víru posílil příchod
ostrostřelce Josefa Jelínka a následné tři výhry v řadě. Pak však přišly
jen samé další porážky. „Nemáme
finanční prostředky na to, abychom
mužstvo nějak výrazně posílili,
a dnes už možná ani chuť. Shánět
nějakého kvalitního amerického
rozehrávače, teď, když je do konce
deset zápasů, to považuji za hodně
nejistou investici,“ uvedl L. Ašenbrener. Naopak, klub ukončil angažmá
Ivičovi, ušetřené peníze věnuje na
letní přípravu nebo na motivování
týmu v závěru této sezony. „Chce-

Mladíci hrají v Kanadě o třetí titul
me tady nechat perspektivní hráče,
kteří se ještě o udržení poperou
a v případě, že se to nepovede, ligu
do Chomutova vrátí.“
Přes celkově chmurné vyhlídky
chomutovský basketbal přece jen

jednu radostnou událost očekává.
Josefu Jelínkovi totiž v této chvíli
na absolutní střelecký rekord 1. ligy,
který s 11 029 body drží Kamil Brabenec, chybí pouhých 53 bodů!
(text a foto: sk)

Kukla má seniorské stříbro i pochvalu trenéra reprezentace
Osm medailí si z Mistrovství České
republiky v zápase řeckořímském seniorů a kadetů v Plzni přivezli borci
ASK VALZAP Chomutov. Uspěli zejména v mládežnické kategorii, čímž opět
potvrdili pozici klubu pracujícího
s mládeží na špičkové úrovni.
Mezi dospělými se na stupně vítězů dostali dva chomutovští zápasníci
- Radek Hemelík a ještě junior Vojtěch
Kukla. Pro něho dokonce stříbrná medaile představuje zatím nejvýraznější
úspěch mezi seniory a zejména za

statečné vzdorování mnohem zkušenějšímu Půčalovi ve finále váhové
kategorie do 84 kg si vysloužil pochvalu od reprezentačního trenéra
Ervína Vargy. Také Radek Hemelík byl
se svým bronzem ve váze do 60 kg
spokojen. „Zápasit s kluky o dvacet
let mladšími je stále těžší. S takovým
úspěchem jsem nepočítal, pojal jsem
šampionát jako přípravu na mistrovství světa veteránů,“ prozradil Hemelík, který zároveň vykonává funkci
manažera ASK VALZAP. Jak dodal,

tak trochu chomutovským úspěchem
jsou i tituly Petra Bielesze (Třinec)
a Jiřího Matýska (Olymp Praha), kteří
žijí a trénují v Chomutově.
Přímo triumfem ASK VALZAP
skončila souběžně probíhající soutěž
kadetů. Prvenství vybojovali Artur
Omarov (do 69 kg), Luděk Konvičný
(do 76 kg) a Vítězslav Vaňous (do 100
kg), druhé místo obsadili Filip Novák
(do 85 kg) a Stanislav Kruml (do 76
kg), bronz si připsal Petr Novák (do
54 kg). S Chomutovem drželi krok
pouze zástupci Havlíčkova Brodu,
kteří taktéž získali tři tituly.
(sk)

Opět pod hlavičkou Chomutova
se v těchto dnech účastní turnaje
v kanadském Quebecu čeští hokejisté ročníku 1991 a mladší. Při své
deváté účasti na tomto neoficiálním mistrovství světa obhajují titul
z předchozích dvou ročníků.
Výběr tvoří hráči Havířova,
Šumperka, Jihlavy, Plzně, Kladna,
Liberce, Teplic, Litvínova, Mostu,
Loun, Klášterce nad Ohří, Kadaně
a Chomutova. Ten zastupuje útočník
Vojtěch Ašenbrener a dále Jan Minčák, jeden ze dvou trenérů, a Josef
Kalužný, technický vedoucí týmu.
Vedoucím výpravy a garantem účasti je tradičně Vojtěch Čihař.
Ve dvou 32členných skupinách se
hraje systémem tenisového pavou-

ka. K prvnímu utkání Chomutov
nastoupil proti St. Louis, pokud
vše půjde podle očekávání, už ve
druhém kole narazí v repríze loňského finále na celek California
Wawe. Loni tento zápas Chomutov
vyhrál 4:3 po prodloužení.
(sk)
• Ve Squash a fitness centru
v Cihlářské ulici proběhl amatérský
turnaj ve squashi.
Výsledky - muži: 1. Martin Vrabec, 2. Filip Bábovka, 3. Jiří Škubal;
ženy: 1. Jana Krupičková, 2. Jitka
Votavová, 3. Kačka Malá; starší děti:
1. Honza Šep, 2. Lukáš Kovanda,
3. Petr Kouba; mladší děti: 1. Jakub
Houdek, 2. Kamila Bystřická, 3. Kamila Kučerová.
(r)

Klub českých turistů při VTŽ hýří aktivitou
Hokejové výsledky mládeže
Junioři: Kralupy nad Vltavou - KLH
Chomutov 2:2 (0:2, 0:0, 2:0). Branky:
Novotný 2. KLH Chomutov - Rokycany
2:1 (2:1, 0:0, 0:0). Branky: Luka, Fanta.
Klášterec nad Ohří - KLH Chomutov
4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Branka: Krch. KLH
Chomutov - Hvězda Praha 7:3 (2:0,
3:1, 2:2). Branky: Řepík 3, Novotný 3,
Fanta.
Dorost: KLH Chomutov - Havlíčkův
Dorost
Brod 5:1 (2:1, 3:0, 0:0). Branky: Průcha
3, Topič, Vaněk. Kralupy nad Vltavou
- KLH Chomutov 2:2 (0:0, 2:2, 0:0).
Branky: Vaněk, Topič.
9. třída: Hvězda Praha - KLH Chomutov 3:7 (1:1, 2:3, 0:3). Branky: Španěl 2,
Hauer, Nguyen, Semivan, Andres, Bečvář. Liberec - KLH Chomutov 4:3 (0:1,
1:1, 3:1). Branky: Lomička 2, Nguyen.
8. třída: Hvězda Praha - KLH Chomutov 5:13 (1:6, 2:6, 2:1). Branky:
Resa 3, Mirovský 2, Kůs 2, Švamberg
2, Brand 2, Kroupa, Morava. Liberec
- KLH Chomutov 9:1 (4:0, 2:1, 3:0).
Branka: Švamberg.
7. třída: KLH Chomutov - Hvězda
Praha 1:4 (0:0, 0:1, 1:3). Branka: Zajak.
KLH Chomutov - Liberec 4:3 (2:0, 1:2,
1:1). Branky: Svoboda 3, Partl.
6. třída: KLH Chomutov - Hvězda
Praha 13:1 (7:0, 3:1, 3:0). Branky:
Zeman 5, Partl 3, Krátký, Štelcich,
Schindler, Gregor, Taraška. KLH Chomutov - Liberec 3:4 (1:1, 1:1, 1:2).
Branky: Žižka 3.
5. třída: KLH Chomutov - Česká Lípa
1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Branka: Dlouhý. Ústí
nad Labem - KLH Chomutov 4:3 (1:0,
1:1, 2:2). Branky: Kunc, Hossner, Chrpa.
KLH Chomutov - Louny 2:7 (1:5, 1:1,
0:1). Branky: Lehnert, Hossner.
4. třída: KLH Chomutov - Česká
Lípa 4:2 (0:1, 3:0, 1:1). Branky: Marschalek 3, Huňady. Ústí nad Labem
- KLH Chomutov 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).
Branky: Hlava 2, Hejcman, Huňady.
KLH Chomutov - Louny 6:5 (2:1, 2:1,
2:3). Branky: Hejcman 2, Marschalek,
Hlava, Neuman, Huňady.
3. třída A: Děčín - KLH Chomutov
1:16 (0:3, 0:5, 1:5, 0:3). Branky: Neuman 3, N. Hlava 3, Novotný 2, Hejcman 2, Kampf 2, Cvrk, Segeš, Zicho,
Loukota. KLH Chomutov - Česká Lípa

8:4 (2:0, 1:1, 1:3, 4:0). Branky. Segeš 2,
Hejcman 2, N. Hlava 2, Holý, Novotný.
KLH Chomutov - Teplice B 9:2 (1:1,
2:0, 5:0, 1:1). Branky: N. Hlava 3, Kampf
2, Neuman 2, Hejcman, Hošic.
3. třída B: Česká Lípa - KLH Chomutov 9:4 (4:0, 1:1, 2:1, 2:2). Branky:
Weinelt, Hošek, Šolta, D. Hlava. KLH
Chomutov - Česká Lípa 5:6 (2:2, 0:1,
2:0, 1:3). Branky: Loukota 3, Weinelt,
Hošek. Ústí nad Labem - KLH Chomutov 3:6 (2:1, 0:1, 0:3, 1:1). Branky:
Hejcman, Cvrk, Neuman, Kampf,
N. Hlava, D. Hlava.

Klub českých turistů VTŽ Chomutov se rozloučil s loňským
rokem výroční členskou schůzí
v Měděnci. Hodnotilo se převážně
v pozitivním duchu, protože odbor
dlouhodobě vykazuje dobré výsledky, které oceňují i funkcionáři
Ústecké oblasti.
KČT VTŽ má nejvíce členů
v rámci bývalého okresu. K 31. prosinci 2003 jich bylo evidováno 158,
z toho 80 mužů a 78 žen. Předdůchodový a důchodový věk převažující části členů má protiváhu
v 39 mládežnících, kteří jsou začleněni v Turistickém oddílu mládeže
(TOM) 1918.
Chomutovský KČT se neformálně,
podle zájmu členů, dělí na oddíly
pěší turistiky, cykloturistiky, mototuristiky, TOM 1918 a na skupinu
značkařů, která udržuje trasy. Největší účast a počet vlastních akcí
vykazují „pěšáci“. Ti uspořádali 63
turistických akcí, při nichž v přírodě pobyli 70 dní. Za rok nachodili

celkem 24 891 km, což přepočteno
na jednotlivce činí celoroční výkon
1 106 km. Od jara do podzimu jim
podporou bylo počasí, jen zima
nevyšla podle představ. „Sněhové
podmínky na horách byly už poněkolikáté neuspokojivé, hlavně
v lednu a březnu, takže běžkaři neměli moc šancí vyjet. Naopak jaro,
léto i podzim byly pro nás velmi
zdařilé. Uskutečnili jsme všechny
plánované akce a jen málokdy jsme
na trasách zmokli,“ uvedl Jaromír
Pokorný, člen výboru odboru KČT.
Chomutovští turisté už řadu let
rozvíjejí spolupráci s kolegy z Německa. Společně se například zúčastňují pochodu po staré solné stezce ze
zámku Schlettau na Hasištejn, lyžařského přejezdu Krušných hor z Kraslic do Chomutova i některých akcí na
druhé straně hranic. Pro Němce také
několik výletů a pochodů technicky
a organizačně zajišťují.
Zpracován je už i podrobný
plán na letošní rok. Nechybějí

Suverénní FK Chomutov zakolísal jen s posledním
Zimní liga v sálové kopané,
kterou pro mládež od roku 1992
pořádá Okresní fotbalový svaz
v Chomutově, vyvrcholila ve sportovní hale na sídlišti Březenecká
v kategorii starších žáků turnajem
O pohár starostky města Chomutova.
Do finálové fáze se z původních
čtrnácti účastníků probojovaly celky
FK Chomutov A, FK Chomutov B,
VČSA Ervěnice, FK SIAD Souš, AFK
LoKo Chomutov, FK Klášterec nad
Ohří a Sokol Údlice. Suverénem soutěže se stali fotbalisté FK Chomutov A,
kteří v šesti zápasech ztratili jen dva
body, zato za bezbrankovou remízu
s posledním Sokolem Údlice A.
Konečné umístění: 1. FK Chomutov A (11:1) 16 b., 2. TJ VČSA Ervěnice (8:3) 11 b., 3. FK Souš (7:4) 9 b.,
4. AFK LoKo Chomutov A (5:8) 8 b.,
5. FK Klášterec n. O. (2:9) 6 b., 6. FK
Chomutov B (7:8) 5 b., 7. Sokol Údlice A (2:8) 2 body. Nejlepším střelcem turnaje se stal Rudolf Bauhof
(Ervěnice), nejlepším hráčem Patrik
Špicar (FK Chomutov A) a nejlepším
brankářem Marcel Bazoni (AFK LoKo
A). Poháry a ceny předal vítězům
místostarosta Chomutova Rudolf
Kozák. Zápasy řídili rozhodčí Pavel
Tláskal a Michal Andrle.
Zbývajících sedm účastníků zimní ligy si to rozdalo O pohár OFS.
Pořadí tohoto turnaje bylo následu-

v něm všechny osvědčené pochody
a výlety, z nichž některé se pořádají i několik desítek let. Například
oba březnové pochody budou mít
jubileum. Od Evženky k Evžence
(7. 3.) se půjde po pětadvacáté
a Jarní setkání turistů na Hasištejně
(20. 3.) proběhne po pětačtyřicáté.
Nejvýznamnější místo v kalendáři
Klubu českých turistů VTŽ Chomutov mají již zmíněné putování
na trase hrad Hasištejn - zámek
Schlettau (12. 6.), pochod s názvem
Krajem Bedřicha Bernaua (21. 8.)
a Rande s čertem (4. 12.). „V obecném
povědomí je Chomutovsko zapsáno jako turisticky neatraktivní, ale
není tomu tak,“ tvrdí Ladislav Braun,
hospodář odboru. Hned dodává příklady: „Je tu několik významných
historických památek, například
kolegové z Karlovarska jsou nadšeni ze zříceniny Hasištejna. Máme tu
i spoustu krásných koutů přírody,
třeba Bezručovo údolí, Prunéřovské
údolí, Poohří z Kadaně k Nechranické přehradě, úsek podél hraničního
potoka z Kalku ke Gabrielině huti
nebo Střezovskou rokli.“
(sk)
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Klášterecký tým skončil na turnaji pátý, na snímku z utkání proti VČSA
Ervěnice (0:3) útočí Tomáš Jakubec (vlevo).
jící: 1. 1. SK Jirkov 14 b., 2. Slavoj
Droužkovice 13 b., 3. Slovan Jirkov
8 b., 4. SK Strupčice 7 b., 5. Sokol

Otvice 7 b., 6. Sokol Údlice B 5 b.,
7. AFK LoKo Chomutov B 4 body.
(text a foto: sk)
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