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Na výstavě jsou k mání díla dvaadvaceti grafiků, některá jsou vytažena z depozitáře
DIVADLO
• 16. 3. TŘI PRASÁTKA
PRASÁTKA. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Velký sál SKKS na Palackého ul. od 9 hodin.
DOJATÝ Divadelní představení komedie v
• 17. 3. NAHNILIČKO ANEB PONĚKUD DOJATÝ.
rámci abonentního předplatného. Městské divadlo od 19 hodin.
KONCERTY
KRYLA Kavárna SKKS
• 2. 3. NENÍ BRATR JAKO BRATR - KYTAROVÝ RECITÁL JANA KRYLA.
na Palackého ul. v 18 hodin.
2004 Hudební a taneční večer věnova• 6. 3. CHOMUTOVSKÝ JAZZOVÝ MASOPUST 2004.
ný jazzové a svingové hudbě. Městské divadlo v 19 hodin.
ZÁBAVNÉ POŘADY
• 5. 3. KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ V POŘADU SANATORIUM.
SANATORIUM Kulturní dům na
Zahradní od 19 hodin.
FIALOVOU Velký sál SKKS na Palac• 16. 3. KLUBOVÝ POŘAD PRO ŽENY S KVĚTOU FIALOVOU.
kého ul. od 18 hodin.
VÝSTAVY
KŮSOVÁ. Kresby v galerii na schodech v SKKS, výstava potrvá
• STIGMATA - JITKA KŮSOVÁ
do 31. 3.
• TIBET PŘED PADESÁTI LETY. Fotografie Josefa Vaniše a Vladimíra Síse. Oblastní
muzeum na staré radnici, výstava potrvá do 13. 3.
OEDERAN Miniatury staveb v Oblastním muzeu na staré radnici,
• PŘEDSTAVUJE SE OEDERAN.
výstava potrvá do 27. 3.
2004. Díla předních českých grafiků v galerii Špejchar, vý• JUBILANTI HOLLARU 2004
stava potrvá do 6. 3.
FÁRKA. Obrazy a kresby v galerii Špejchar, vernisáž
• CESTA K HLADINĚ - LUBOMÍR FÁRKA
9. 3. od 17 hodin, výstava potrvá do 31. 3.
ANNY Porcelánové panenky v jezuitském areálu na Palackého
• PANENKY PANÍ ANNY.
ulici, výstava potrvá do 27. 3.
LAUF. Galerie Lurago v SKKS na Palackého
• OBRAZY, SOCHY, KOLÁŽE - WALTER LAUF
ulici, vernisáž 8. 3. v 17 hodin, výstava potrvá do 31. 3.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
3. 3. PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE - dobrodružný/fantasy film USA.
4. - 5. 3. S.W.A.T - JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ - akční thriller USA.
6. - 7. 3. LIGA VÝJIMEČNÝCH - dobrodružný akční film USA.
8. - 10. 3. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU - horor USA.
11. 3. BAZÉN - thriller Francie.
12. - 13. 3. SNÍLCI - drama Francie, Itálie.
14. - 16. 3. MAZANÝ FILIP - parodie na detektivky ČR.
17. - 18. 3. NESNESITELNÁ KRUTOST - romantická komedie USA.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
3. 3. S.W.A.T - JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ - akční thriller USA.
4. 3. ART KINO: SLADKÝ ŽIVOT - film Itálie, Francie.
4. - 7. 3. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU - horor USA. Ve čtvrtek 4. 3.
začátek v 17 hodin.
8. 3. PROJEKT 100: INVAZE BARBARŮ - tragikomedie Kanada, Francie.
9. 3. TRIO Z BELLEVILLE - animovaný příběh pro dospělé i děti Francie, Kanada, Belgie.
10. - 11. 3. SNÍLCI - drama Francie, Itálie.
12. - 13. 3. BAZÉN - thriller Francie.
14. - 16. 3. NESNESITELNÁ KRUTOST - romantická komedie USA.
17. 3. MEDVĚDÍ BRATŘI - animovaná pohádka USA, začátek v 17 hodin.

Hollar prezentuje ve Špejcharu své jubilanty
Unikátní prodejní výstavu grafiky mohou ještě do 6. března vidět
návštěvníci galerie Špejchar. Pod
názvem Jubilanti Hollaru zde vystavuje 22 členů Sdružení českých
umělců grafiků Hollar, kteří v tomto
roce skutečně slaví nějaké životní
jubileum. Nejstaršími z nich jsou
85letí Jaroslav Kaiser a Orest Dubay,
nejmladší naopak 50letá Magdalena
Vovsová. „Hollar touto výstavou ve
vlastní galerii na Smetanově nábřeží
v Praze každoročně otevírá výstavní
program (letos 7. 1. až 8. 2. - pozn.
red.). Není to výstava putovní, proto
jsem moc ráda, že se mi ji podařilo
do Chomutova dostat. Navíc jsem
získala i některé věci z depozitáře,“
pochlubila se kurátorka výstavy, programová vedoucí SKZ Marie Hipská.
Hollar vznikl v roce 1917 jako
odpověď na sdružení Mánes, jehož
členy jsou malíři, dále architekti,
fotografové a designéři. Činnost
spolku byla v roce 1972 zakázána,
obnovena byla hned po listopadu
1989. V současnosti má Hollar 144
členů, z toho je 121 grafiků, zbytek
jsou teoretici a tiskaři. V minulosti mezi ně patřila i některá velká
jména českého umění, například

spoluobčanů se těchto akcí zúčastňovat. I do budoucna se chystá mnoho zajímavých přednášek i besed.
V březnu, který je měsícem internetu,
to bude přednáška „Internet a nevidomí“, dále „Ženy v literatuře“, chybět
nebude beseda o léčivých bylinách
či informace o chráněných územích
v našem regionu. Opět je připraveno
autorské čtení místních literátů, jako
jsou J. Rothmeierová, Z. Kučera a
R. Koutenský, i vlastní tvorba nevidomých a slabozrakých. Jako obvykle
bude znít také hudba - tentokrát ve
stylu country. Každé setkání doplní
kulturní program, nejčastěji žáků

Všechny domy prošly do muzea futry

Oblastní muzeum v Chomutově zahájilo v prostorách radnice na náměstí
1. máje výstavu Představuje se Oederan. Přesněji řečeno představuje se
zde největší atrakce tohoto městečka vzdáleného jen 65 km od Chomutova,
park miniaturních staveb Klein-Erzgebirge, tedy Malé Krušnohoří. Všechny
modely jsou vyrobeny v měřítku 1:25 podle skutečných staveb v oblasti
Krušných hor. „V roce 2000 jsme si řekli, že Krušnohoří nekončí na hranici
a pokračuje dál na české straně,“ řekl při vernisáži místopředseda spolku
Dieter Wiebigke a vysvětlil tak fakt, že mezi zhruba 160 modely v majetku spolku jsou i zmenšeniny kostela v Perštejně a slavného přesunutého
kostela v Mostě. „Teď stavíme i modely chomutovského divadla a rozhledny na Klínovci,“ dodal. Park, který byl založen v roce 1933, zabírá plochu
12 000 m2, ale v oblastním muzeu se musí spokojit s prezentací v jedné
místnosti, kde je vystaveno devět modelů osmi staveb. Výstava potrvá do
27. března.
(text a foto: sk)

Max Švabinský, Emil Filla, František
Kupka, Josef Lada, Jan Zrzavý, Cyril
Bouda nebo Kamil Lhoták. Nynějšími známými členy jsou třeba Adolf

Holiday World i za účasti Chomutova
Seriál českých veletrhů cestovního ruchu završil před nadcházející
turistickou sezonou nejvýznamnější z nich - Holiday World na Výstavišti v Holešovicích v Praze. Město
Chomutov se na něm prezentovalo
v rámci společné expozice Ústeckého kraje. Třináctého ročníku veletrhu se zúčastnilo 638 vystavovatelů
a během čtyř dnů jeho trvání prošlo branami 31 585 návštěvníků.
Veřejnosti i zájemcům z řad odborníků, kterým byly vyhrazeny
první dva dny veletrhu, Chomutovští podávali informace a nabízeli

Spolupráce SKKS s nevidomými a slabozrakými pokračuje
Již třetím rokem se stává Literární kavárna Střediska knihovnických
a kulturních služeb na Palackého
ulici místem setkávání se nevidomých a slabozrakých. Každá třetí
čtvrtek v měsíci patří převážně
poslechu z oblasti prózy, poezie,
hudby i zpěvu. Velká část programu má regionální tématiku. Nechybí autorská čtení ani vlastní tvorba
nevidomých a slabozrakých.
Únorové setkání bylo na téma Pranostiky, citáty, aforismy a myšlenky
slavných v našem životě. Zcela zaplněná místa Literární kavárny dokumentují zájem zrakově postižených

Jako tradičně se vernisáže zúčastnil i akademický malíř Kamil Sopko.

z 8. ZŠ i MŠ na Palackého, samozřejmě
i členů hudební skupiny Makovec.
I jinak vychází SKKS zrakově postiženým vstříc - připravuje výstavu
ručních prací a také kompenzačních
pomůcek, samozřejmostí je půjčová(oha)
ní zvukových knih.

propagační materiály. Mezi nimi
si největší pozornost opět vysloužila nová verze průvodce, který
se loni v celostátní soutěži Náš
kraj stal nejlepším cizojazyčným
propagačním materiálem města.
Chomutov propagoval své tradiční největší turistické atrakce
- Kamencové jezero, Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí
i opravené historické jádro města.
„Nemáme se za co stydět, v oblasti
turistického ruchu je naše připravenost i dosud odvedená práce
na vysoké úrovni. Bohužel stejně
jako celý Ústecký kraj nás trápí
jeden handicap, a to ten, že nás
zbytek republiky stále vnímá jako
špinavý kout země. Čeká nás ještě dlouhá cesta, než se nám tento
předsudek podaří odbourat,“ uvedl
Jiří Šnábl, provozovatel Městského
informačního centra, které spolu
s odborem školství a kultury už
devátou účast města na veletrhu
(sk)
zajišťovalo.

Born, Tomáš Bím, Josef Liesler, Jiří
Anderle nebo jubilanti Zdeněk Mézl
a Vladimír Tesař, kteří ve Špejcharu
(text: sk, foto: koc)
vystavují.
Jak jsme již informovali, bude
10. března na chomutovské
radnici poprvé vyvěšena vlajka
Tibetu na důkaz naší solidarity
s národem, který trpí čínskou
okupací. V souvislosti s tímto aktem bude od 14 hodin probíhat
v blízkosti radnice na náměstí
1. máje happening, který pro
občany Chomutova připravuje
občanské sdružení Kuprospěchu
a místní výtvarníci M. Rovenský
a M. Pecák. Na náměstí bude hrát
tibetská hudba, příchozí se budou
moci zapojit do vytváření tradiční buddhistické mandaly nebo
zavěsit stužku s přáním pro Tibet na strom přání. Příchozí mohou navštívit i výstavu fotografií
z Tibetu v muzeu. Očekáván je
rovněž oficiální projev starostky
Ivany Řápkové kolem 14.30 hodin. Na akci se mohou zastavit
všichni, kteří chtějí podpořit boj
Jeho Svatosti tibetského dalajlámy a všech Tibeťanů za svobodu
jejich vlasti, za demokracii a proti
totalitě.
(pama)

Plakát Milana Pecáka obdivují až v Hollywoodu
„Víte vy vůbec, že vystavujete
v Hollywoodu ve Filmové akademii?“
zatelefonovali nedávno chomutovskému výtvarníkovi Milanu Pecákovi
z Moravské galerie v Brně, která pořádá v těchto dnech v Los Angeles
výstavu filmových plakátů. A právě
jedním z nich je Pecákův plakát
k fantasticko dobrodružnému filmu
Terminátor 1 v titulní roli s Arnoldem Schwarzeneggerem. „Možná proto, že je nyní aktuální Terminátor 3,
tak si tento plakát vybrali,“ usmívá
se spokojeně chomutovský rodák,
jehož prvotina při práci na filmovém plakátu k filmu režiséra Juraje
Herze Zastihla mne noc byla jakýmsi
impulsem ke vzniku těch dalších.
Vedle českých filmů zdobí ale
Pecákovy plakáty i zahraniční filmy,
například Prohnilí, Gorily v mlze,
Indiana Jones a Chrám zkázy a mnoho dalších. Pecákovo ztvárnění pro
americký film Hořící Mississippi bylo
vybráno na mezinárodní výstavu
filmového plakátu v Japonsku. Jeho
nápady jsou občas k vidění i na plakátech s lékařskou tématikou.
Kdo je pravidelným návštěvníkem zdejších vernisáží, velice dobře ví, že Pecák se věnuje především
své volné tvorbě. „Začátkem května
mě čeká samostatná výstava v Kadani Pod Věží, po dvouleté přípravě
pak v polovině června představíme
s fotografem Danielem Černým
v Praze společný projekt,“ nechal
se slyšet umělec. Dozvíte se mnoho zajímavého o body paintingu
- malování na lidské tělo nejen
z Černého fotografií, ale přímo
pod rukama Milana Pecáka názorně uvidíte, proč se ženy v jeho
barvách cítí jako oblečené. A na
co se můžeme těšit u nás v Chomutově? „Na podzim letošního
roku chystám samostatnou výstavu a k tomu nějaké to překvapení,“
dodal záhadně Pecák.
(mile)
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Chomutovští hráči Vrbenský, Svoboda, Matuška a Přibyl přispěli k dobrému výsledku na MS

Nový Zéland zaujme i mimosoftbalově
O sportovní stránce úspěšného
účinkování české softbalové reprezentace na Mistrovství světa na Novém Zélandu už bylo napsáno vše
podstatné. Pro pořádek připomeňme,
že Češi skončili na 7. místě, coby
nejlepší z Evropanů. Značnou měrou
k tomu přispěli i čtyři hráči SC
Beavers VS Chomutov - Jan Přibyl,
Lubomír Vrbenský, Roman Matuška
a Václav Svoboda. Od protinožců
si přivezli spoustu silných zážitků,
i třeba mimosoftbalových.
Jan Přibyl - kapitán reprezentace,
chytač, při 2. účasti na MS odehrál
6 ze 7 zápasů.
Utkání ČR - Japonsko: „To byl jeden
z nejskvělejších zápasů, jaký jsem
kdy hrál, možná úplně nejlepší. Byli
jsme lepší, opravdu jsme na Japonce
měli. I když jsme prohráli 0:1, tak
jsme podali vynikající výkon, díky
kterému jsme poznali, že už se nemusíme bát ani těch největších favoritů. I diváci to ocenili, prostě udělali
jsme si tam dobré jméno.“
Maorská kultura: „Strávili jsme
jeden večer v maorské vesnici, Stálo
to 75 dolarů, díkybohu jsme to neplatili. Měli jsme idylické představy,
které vzaly zasvé, když jsme po
příjezdu zjistili, že už tam parkuje
dalších asi dvacet autobusů. Přivítali
nás krásně, ukázali tradiční řemesla
a práce, dali nám večeři, zatancovali
nám i zazpívali, ale bylo jasné, že se
před chvílí převlékli z džín. Prostě
byla to nehorázná masovka, vyloženě fabrika pro turisty.“
Čekání na pohotovosti: „Tři nadhozy před koncem našeho účinkování na MS mi míček zlomil prst na
ruce. Protože byla sobota, musel

Kam v březnu za sportem

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
6. 3. aerobic a step aerobic se Silvou Brandovou
13.00 6. 3. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - Triga Brno
17. 3. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - BK Synthesia Pardubice
20. 3. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - BK SČP Ústí n. L.
27. 3. basketbal 1. liga mužů: BK Chomutov - Sparta Praha
SPORTOVNÍ HALA NA BŘEZENECKÉ
7. 3. Amatérská volejbalová liga
9.00 20. 3. Amatérská volejbalová liga - finále
9.00 21. 3. turnaj v sálové kopané pro veřejnost
8.00 LETNÍ STADION
20. 3. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - FC Semily
V PŘÍRODĚ
20. 3. Jarní setkání turistů na Hasištejně

15.00
16.00
17.30
16.00
16.00
18.00
18.00
14.00
10.15
9.00

SQUASH CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ UL.
6. 3. Dominátor Squash - turnaj pro neregistrované hráče a hráčky 17.30
V lyžařském areálu TJ Chomutov - Mezihoří se v sobotu 6. března
uskuteční závod i pro veřejnost. Prezentace proběhne od 9 do 10 hodin
(r)
v oddílové chatě, start je plánován na 11. hodinu.

Zleva Jan Přibyl, Roman Matuška, Lubomír Vrbenský a Václav Svoboda.
jsem s tím na pohotovost, kde jsem
strávil nekonečných pět hodin.“
Luboš Vrbenský - nadhazovač, při 3.
účasti na MS odehrál 6 ze 7 zápasů.
Příroda: „Ta je tam krásná, ale
při takhle nabitém programu ji
vidíš jen z auta. Chtělo by to tam
zůstat a pořádně si Zéland projet.
Třeba bydlení tam nebylo nic moc,
ale oceán a ty kopce jim musejí
vynahradit všechno.“
Pohled z ptačí perspektivy: „Ve čtyřech jsme si jako jediní z výpravy
pronajali letadlo - hydroplán. Obletěli jsme sopku a podívali se tam, kam
bychom se jinak vůbec nedostali.“
Václav Svoboda - 2. meta, při
1. účasti na seniorském MS nastoupil ve 4 ze 7 zápasů.

Čistota: „Nikde žádný bordel
a lidé si toho vážili. Fascinovalo
mě, jak i městem chodili bosí.“
Pláže: „Už jsem jich viděl hodně, mimo evropských i australské, ale ty novozélandské jsou
nejhezčí, nejromantičtější. Zdálky
byly jakoby zahalené do namodralého oparu. Zatímco všude
jinde je na plážích plno a lidé se
na nich převážně koupou, na Novém Zélandu jsou skoro prázdné
a místní se na ně chodí především procházet.“
Roman Matuška - pálkař, při 3. účasti na MS odehrál všech 7 zápasů.
Výkony Novozélanďanů: „Hráli
výborně, hlavně jejich pálkaři
jsou excelentní. V každém jiném
mužstvu je takhle dobrých maximálně pět a ostatní se vezou,
u Novozélanďanů byli výborní
všichni. Také polařsky všechny
soupeře převyšovali.“
Vizard v Christchurchu: „V modročerném plášti a s dlouhými vlasy
vážně vypadá jako čaroděj. Denně
chodí na náměstí ke katedrále,
vystoupí si na přinesené schůdky
a vypráví a káže. Vždy to ukončí
tvrzením, že za všechno zlé můžou ženy. Je to taková atrakce
města.“
(text a foto: sk)

Chomutovským úředníkům
se nevydařil závěr turnaje
Popáté proběhl v Městské sportovní hale v Chomutově Souboj
měst, volejbalový turnaj týmů
městských úřadů a partnerů soutěže. Z dvanácti smíšených družstev
(na hřišti vždy nejméně dvě ženy)
se nejlépe dařilo favorizovanému
Městu Ústí nad Labem, druhý skončil nováček Jiskra Hirošima Ústí
nad Labem, třetí pak další favorit
Penzion Sport, loňský vítěz. Město
Chomutov obsadilo stejně jako loni
7. až 8. místo, když mu po dobrém
začátku nevyšel závěr.
(sk)

Fotbalisté FK Chomutov: Kdo nahradí Bočka?
Udržet podzimní formu a hlavně
se vyhnout sestupovým starostem,
to je cíl, který si stanovili fotbalisté
FK Chomutov do jarní části České
fotbalové ligy. Trenér Miroslav Pavlov ví, že po přestupu Bočka do
prvoligových Blšan nelze vyloučit
ústup z příjemné 5. příčky směrem
dolů. „V současné době máme docela problémy s koncovkou. Šancí si
vytváříme dost, ale góly nedáváme.
Odchod Bočka je znát, přece jen byl
s dvanácti góly nejlepším střelcem
soutěže,“ uvedl trenér, kterého navíc
trápí fakt, že zatímco pro střed pole
má k dispozici deset hráčů, klasické
útočníky jen dva - Maděru a Škotu.
Boček
není
jedinou
ztrátou,
v zimě kádr opustil také Rišian.
Naopak z Kadaně se vrátil kmenový
hráč Chomutova Hořínek, z Mostu
pak na hostování Doksanský. To
v porovnání s předchozími léty
jsou změny minimální. Mužstvo se
na jaro připravuje od 5. ledna. Protože klub nemá k dispozici vlastní
kvalitní náhradní plochu, trénuje
tým kde se dá, nejčastěji na hřišti
u gymnázia. Kvůli nedostatku peněz muselo být navíc odřeknuto
soustředění. Přípravu narušovala
i četná zranění, v jednu chvíli bylo

Správa sportovních
zařízení Chomutov, s. r. o.

Na snímku z podzimního pohárového utkání s Příbramí střílí Rychlík
první gól hostů.
z devatenáctičlenného kádru na
marodce osm hráčů. Dlouhodoběji
se to týká především již zmíněného
Doksanského a také Kubíka.
Herní část přípravy obstarává především účast na turnaji Renova Cup
v Ústí nad Labem. Tam Chomutov
porazil Most 2:1, Litvínov 2:1, Ovčá-

ry 2:1, remizoval s Varnsdorfem 2:2
a podlehl domácímu Ústí n. L.
2:3. Dvakrát prověřil prvoligisty s Teplicemi i Žižkovem prohrál 0:3.
K úvodnímu mistrovskému utkání
jara nastoupí FK Chomutov v neděli
14. března na hřišti Teplic B.
(text a foto: sk)

Odpaly, slejdy, mety, inningy v hale

Domácí A tým skončil třetí, na snímku míček chytá Kristýna Černá.
Ve sportovní hale na Březenecké
již delší dobu. Třetí skončil domácí
proběhl v rámci přípravy softbalových
celek Beavers A, zjevně silnější první
týmů na nadcházející sezonu žákovčtyřku doplnilo družstvo Spectrum B
ský turnaj v tee ballu. To je softbal
Praha - Černý Most. Trojice nejlepších
upravený pro nejmladší mládežnické
obdržela turnajové ceny od pořadatekategorie, přičemž největší odlišnost
lů, tedy od SC Beavers VS Chomutov,
spočívá v odpalech ze stativu. O prZŠ Heyrovského a jejího Školního
venství v Chomutovské zimní halové
sportovního klubu.
metě 2004 - Memoriálu Jana Vebera
Konečné pořadí turnaje: 1. Spectrum
usilovalo osm družstev, v nichž do
Satalice Praha, 2. Spectrum A Praha hry zasáhlo 95 hráčů.
Černý Most, 3. Beavers A Chomutov,
Nejlépe si podle očekávání ved4. Spectrum B Praha - Černý Most,
ly týmy Spectrum Satalice Praha
5. Beavers B Chomutov, 6. Slavie VŠ
a Spectrum A Praha - Černý Most,
Plzeň, 7. Černé piraně Karlovy Vary,
kde se s mládeží pracuje výborně
8. SC Ostrov.
(text a foto: sk)

Hokejové výsledky mládeže
Junioři: KLH Chomutov - Chrudim
7:2 (3:2, 1:0, 3:0). Branky: Luka 2,
Mezera 2, Lenkvik, Fanta, Kuzmin.
KLH Chomutov - Jablonec n. N.
3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Branky: Krch, Luka,
Štika. Sokolov - KLH Chomutov 6:0
(1:0, 0:0, 5:0).
Dorostenci: KLH Chomutov - Most
4:3 (1:2, 0:1, 3:0). Branky: Voborník
2, Hrala, Lomička. PZ Kladno KLH Chomutov 9:5 (3:2, 4:0, 2:3).
Branky: Voborník 2, Topič, Průcha,
Šlajchrt. KLH Chomutov - Rokycany
12:1 (5:0, 4:1, 3:0). Branky: Rabas 5,
Průcha 2, Šlajchrt, Pinka, Voborník,
Hrala, Hašek. Hvězda Praha - KLH
Chomutov 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). Branka: Šrámek.
9. třída: KLH Chomutov - Pardubice 1:5 (1:2, 0:2, 0:1). Branka: Andres.
Sparta Praha - KLH Chomutov 4:1
(2:0, 1:1, 1:0). Branka: Španěl.
8. třída: KLH Chomutov - Pardubice 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Branka: Mirovský.
Sparta Praha - KLH Chomutov 9:2
(2:0, 4:0, 3:2). Branky: Kroupa, Mašek.
7. třída: Pardubice - KLH Chomutov 6:6 (1:3, 3:1, 2:2). Branky: Partl
2, Morava 2, Labuta, Fokt. Hvězda
Praha - KLH Chomutov 2:3 (0:1,
2:0, 0:2). Branky: Kroupa, Morava,
Žižka. KLH Chomutov - Sparta Praha
2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Branky: Chlouba,
Svoboda.
6. třída: Pardubice - KLH Chomutov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Branky: Gregor
2. Hvězda Praha - KLH Chomutov
2:3 (1:0, 1:0, 0:3). Branky: Partl 2, Zeman. KLH Chomutov - Sparta Praha
6:4 (0:0, 2:3, 4:1). Branky: Zeman 3,
Žižka, Partl, Taraška.
5. třída: Děčín - KLH Chomutov
6:4 (4:1, 2:1, 0:2). Branky: Lehnert, Danylec, Kunc, Mázánek. KLH Chomutov
- Litvínov 3:5 (3:1, 0:2, 0:2). Branky:
Kunc, Mazánek, Chrpa.
4. třída: Děčín - KLH Chomutov
3:3 (1:2, 1:1, 1:0). Branky: Hejcman 2,

Hlava. KLH Chomutov - Litvínov 1:7
(0:3, 1:1, 0:3). Branka: Hejcman.
3. třída: KLH Chomutov B - KLH
Chomutov A 2:13 (1:1, 1:6, 0:4,
0:2). Branky: Hošek, Weinelt - Mládek 3, Šolta 2, Kampf 2, Zicho 2,
Segeš, Cvrk, Holý, Ringler. KLH
Chomutov A - Ústí n. L. B 7:6
(2:2, 2:2, 2:2, 1:0). Branky: N. Hlava
3, Neuman 2, Novotný, Hejcman.
Děčín - KLH Chomutov B 8:4 (4:1,
2:1, 1:0, 1:2). Branky: Hanzal, Slezák, Sulanský, Jungling.

Chomutovské noviny
Čtrnáctideník pro občany města Chomutova.
Vydavatel:
Městský úřad v Chomutově. Vychází
vždy prv ní a třetí středu v měsíci.
V červenci a srpnu pouze první
středu v měsíci. Zdar ma do každé
domácnosti v nákladu 20 600 kusů.
Povoleno:
Okresním úřadem v Chomutově, referátem kultury pod čj. 4/1995.
Šéfredaktor:
Michaela Lehnertová, tisková mluvčí
Redaktor: Stanislav Král
Sídlo redakce:
MěÚ Chomutov, radnice na nám.
1. máje, vchod z Chelčického ul., tel.:
474/637 433, fax: 474/637 432.
E-mail: m.lehnertova@chomutov–mesto.cz,
s.kral@chomutov–mesto.cz
Příjem inzerce:
Po a St: 8.00 – 17.00, Út, Čt, Pá: 8.00
– 14.30, tel.: 474/637 444
Tiskne:
Tiskárna AKORD Chomutov s.r.o.
Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fotografie
se nevracejí. Zveřejněné příspěvky
nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsa hovou stránku článků
odpovídají autoři.

