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FRANCOUZŠTINA
Soukromé hodiny

jen dopoledne

Tel.: 721 707 685

Město Chomutov zastoupené Odborem správy majetku města
nabízí , v souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 69/ 04 a 009/ 05, 

 k odkoupení následující bytové jednotky, které jsou nabízeny s nájemníkem :

poř. č. ul ice čp č.b. vel ikost vyvolávací cena (v Kč) cena pozemku

1 Osvobození 3548 1 1+3 31 584 1 283

2 Fügnerova 3739 2 1+2 35 547 963

3 Fügnerova 3740 2 1+3 39 201 1 027

4 Haškova 3781 15 1+2 29 304 739

5 Spořická 3794 9 1+2 28 301 829

6 Spořická 3802 8 1+2 28 882 1 348

7 Březenecká 4471 16 1+1 27 345 630

8 Dřínovská 4557 11 1+2 35 055 922

9 Dřínovská 4591 18 1+2 36 149 0

10 Kundratická 4596 5 0+1 20 121 411

11 Kundratická 4596 26 1+3 49 818 502

12 Kundratická 4596 57 1+3 45 372 488

13 Kundratická 4596 170 0+1 16 473 400

14 Holešická 4738 33 1+2 38 019 390

15 Kamenná 5101 9 1+2 30 795 0

16 Kamenná 5104 22 1+1 16 911 0

17 Kamenná 5120 1 1+2 30 934 726

18 Kamenná 5125 8 1+1 18 417 649

19 Skalková 5201 12 1+2 34 768 1 171

20 Výletní 5256 2 1+2 30 747 908

Byty jsou nabízeny formou výběrového řízení – „obálkovou metodou“,  které probíhá ve dvou kolech .  Do prvního kola se mohou 
přihlásit pouze vlastníci bytových jednotek ze společenství vlastníků, ve kterém se nabízená bytová jednotka nachází.  Do druhého 
kola se mohou přihlásit ostatní zájemci.  V obou případech se mohou přihlásit pouze ti ,  kteří  nemají  žádné nesplněné závazky vůči 
městu. Zájemce bere na vědomí,  že jedním z hodnotících kritéri í  je i  místo bydliště, příp.  pracoviště.
Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu: Město Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ,  Zborovská 
4602, 430 28  CHOMUTOV ,  nebo odevzdá v podatelně MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov. Nabídka bude předložena 
formou vyplněného tiskopisu, který si lze vyzvednout na MěÚ Chomutov, či  vytisknout z webových stránek MěÚ Chomutov- 
www.chomutov-mesto.cz.
Každý zájemce je povinen předem uhradit kauci ve výši 10% nabízené ceny, minimálně však 3.500,- Kč (u nabídek pod 
35 tis. Kč), na č. účtu 19-626-441/0100, VS – „000 č.p. č.b.“ (např. 0003548001). Doklad o zaplacení kauce bude součástí 
nabídky.
Obálka bude označena: VŘ – I .  kolo (nebo II .  kolo), číslo popisné/číslo bytu, na který zájemce posílá nabídku, adresa Město 
Chomutov, Odbor správy majetku města-DČ, Zborovská 4602, Chomutov. 
Obálka, která nebude obsahovat stanovené náležitosti,  bude vyřazena z VŘ. Rovněž budou vyřazeny nabídky, které nebu-
dou obsahovat doklad o uhrazení kauce!
Nabídky budou při j ímány nejpozději  do 01 . 12. 2005, 11 .00 hodin ,  pozdější nabídky nebudou akceptovány. Výběr z nabídek bude 
proveden výběrovou komisí ,  stanovenou Radou města Chomutov. Bl ižší informace podají  pracovnice Odboru správy majetku měs-
ta MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, I I .  poschodí,  č.dv.233-234A , telefon 474 637 208; 474 637 262.

Poslední místa na výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Filipovy rybníky

Město Chomutov nabízí několik posledních míst na výstavbu 
rodinných domků. Jedná se o lokalitu Filipovy rybníky, která 
se nachází v oblasti Černý Vrch v prostorou za Integrovanou 
střední školou energetickou Na Průhoně.

Pozemky (o velikosti 600 – 1400 m2) budou zasíťovány, včetně vy-
budování komunikačního napojení, a jejich cena bude 950,– Kč/m2.

V případě zájmu kontaktujte Odbor správy majetku města Měst-
ského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Žádost o prodej pozemku lze získat přímo na tomto odboru, 
případně na webových stránkách města www.chomutov–mes-
to.cz. Další informace poskytne Pavlína Kolářová na tel. čísle: 
474 637 472, e–mail: p.kolarova@ chomutov–mesto.cz.
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Národní házenkářky SK Chomutov 
NH přezimují na „své“ první příčce. 
Vrchol tabulky nejvyšší soutěže ob-
sazují s železnou pravidelností už 
devátou sezonu.

Letos jim situaci ztížil fakt, že 
činnost přerušily obránkyně Libu-
še Kirschnerová a Eva Zajícová, na 
druhou stranu se klubu podařilo 
angažovat reprezentační brankářku 
Marii Duškovou. Právě v defenzivě 
mělo chomutovské družstvo neče-
kané problémy, během dvanácti zá-
pasů inkasovalo 203 branek. Situace 
vyvrcholila v Přešticích, kde utkání 
skončilo divokou remízou 28:28, 
což byla současně jediná podzimní 
ztráta. Naopak útok si vedl excelent-
ně, útočné trio Jaroslava Čihařová, 
Radka Češková a Helena Benešová, 
doplňované mladou Jitkou Sukovou 
vrchovatou měrou potvrzovalo po-
věst postrachu soupeřových obran. 
„Útoku není co vytýkat. Potěšující je, 
že máme čtyři vynikající útočnice 
a další tři, které se jim snaží vy-
rovnat. Loni jsme poprvé překonali 
hranici 450 branek za sezonu. Jestli 
to takhle půjde dál, nastřílíme jich 
letos v základní části přes pět set,“ 
dělá si příjemné starosti manažer 
klubu Vojtěch Čihař. Chomutovské 

hráčky překonaly i další bájnou 
metu – dokonce dvakrát zazname-
naly v utkání víc než třicet gólů. 
„Potěšující je, že se to povedlo zrov-
na proti tradičně silným soupeřům,“ 
naráží V. Čihař na památné „výpras-
ky“ Žatci 31:21 a Dobrušce 31:16, 
která i tak skončila v tabulce druhá, 
pouhý bod za Chomutovem.

Cíl SK Chomutov NH pro druhou 
polovinu soutěže je obvyklý – zisk 
mistrovského titulu. Vojtěch Čihař 
to potvrzuje, současně však varuje: 
„Neradi bychom odcházeli z vydo-
bytých pozic. Ale play off je zrádné. 
Navíc soupeři k zápasům s námi 
kolektivně přistupují podle hesla: 
ať jsme třeba sedmí, ale jen ať Cho-
mutov není první.“

Chomutovskému klubu dělají 
radost i mládežnické týmy. Doros-
tenky kralují oblastní soutěži a 
rády by na jaře uspěly na mistrov-
ství republiky, které se bude konat 
v Chomutově. Starší žačky mají za 
úkol v oblastní soutěži vybojovat 
stříbro za zřejmě nedostižným 
Mostem. A družstvo mladších žaček 
sbírá cenné zkušenosti, když se ho 
během podzimu podařilo po dvou 
náborech doplnit na stav, který 
umožňuje účast v soutěži.           (sk)

Chomutovské národní házenkářky
tentokrát na výsluní dotáhl útok

Závěr sezony kanoistů SC 80 Cho-
mutov byl zasvěcen závodům na 
dlouhých tratích. Dobrou formu 
zužitkovali na mezinárodním ma-
ratonu v Holandsku Petr Doležal, 
Marcela Krauzová a Míša Fridrycho-
vá, kteří se umístili na medailových 
pozicích. Doležal a Krauzová pak 
dalšího úspěchu dosáhli v Krumlov-
ském vodáckém maratonu na Vlta-
vě, kde v kajaku dvojic zvítězili na 
40kilometrové trati z Vyššího Brodu 
do Českého Krumlova. Vítězného 
triumfu dosáhl rovněž Viktor Legat 
mladší. Na Mezinárodním rodeu 
na divoké vodě v Bratislavě vyhrál 
v konkurenci sto dvaceti soutěžících 
sjezd cross country.                         (jl)

Kanoisté na maratonech
prokázali dobrou formu

Zřejmě nejslavnější hráč chomutov-
ské hokejové historie Miroslav Klůc 
přijel po mnoha letech opět na hokej 
do Chomutova. Vedení KLH ho spolu 
s brankářem Karlem Strakou a útoční-
kem Josefem Klímou pozvalo v rámci 
oslav 60 let existence klubu na zápas 
s Ústím nad Labem. Pamětníci si tak 
připomněli slavnou éru Chomutova v 
nejvyšší soutěži a mladší fanoušci po-
prvé viděli hráče, kteří byli svého času 
modlami jejich otců a dědů.

Miroslav Klůc se zapsal do hoke-
jových dějin zejména jako famózní 
střelec. Během svého působení 
v chomutovském dresu dal ve 473 
zápasech neskutečných a nepřekona-
telných 1 194 branek! To je v průměru 
2,52 gólu na utkání! Zajímavostí 
a téměř neuvěřitelných údajů je však 
s M. Klůcem spjato ještě několik. 

V Chomutově hostoval od roku 
1946, natrvalo sem z Nesuchyně pře-
stoupil v roce 1948. Spolu s ním přišli 
i jeho bratr Josef a bratranec Blahoš, 
kteří nyní už nežijí. Chomutov tak 
mohl do zápasů nasazovat útočnou 
řadu složenou jen z Klůců. „Okresní 
přebor tenkrát hrály Radonice, Jirkov, 
myslím Kadaň a my, Chomutov. Vyhráli 
jsme ho a postoupili do první třídy Ús-
teckého kraje. Tu jsme bez problémů 
vyhráli také a postoupili do divize. 
I tam jsme skončili suverénně první 
a hned se hrála kvalifikace. Z té jsme 
spolu se Zdar bratrství Praha, kde hrál 
třeba Zábrodský, postoupili do ligy. To 
byl rok 1951,“ zavzpomínal M. Klůc 
na raketový vzestup chomutovského 
ledního hokeje. Do paměti se mu vryl 
i zápas o pět let později, kdy Chomu-
tov sahal ve finále v Ostravě po ligo-
vém titulu. „Tenkrát jsme na to měli, 
prohráli jsme nešťastně 2:3. Přitom 
po první třetině jsme vedli 2:1. Karel 
Straka, zrovna jsme to dneska pro-
bírali, pak po zápase brečel ve vaně, 
že pustil dva blbý góly.“ O hokej byl 
v 50. letech v Chomutově obrovský 
zájem, při významných zápasech bylo 
vyprodáno a když ještě nebyl led za-
střešený, sledovali někteří hru i z okol-
ních stromů. Jak nejlepší kanonýr cho-
mutovské historie a tehdejší kapitán 
mužstva zavzpomínal, jednou se před 
utkáním s LTC Praha zdržel v šatně, 
která byla vedle stadionu, a pak se přes 
diváky nemohl dostat na střídačku.

Klůc, který začal hokej na vrcho-
lové úrovni hrát až ve 29 letech, pak 
v Chomutově působil do svých 36 let. 
O svém odchodu do Litvínova v roce 
1958 řekl: „Dělal jsem hrajícího trené-
ra a bylo to napsané na někoho jiného, 
tehdy se to tak běžně dělalo. No a vý-
bor chtěl, abych jen trénoval, oni mě 
nevyháněli. Jinak že přijde jiný trenér. 
Já jsem říkal, dobře, budu ještě hrát, 
ale nechte mě aspoň trénovat béčko. 

Ale ani to podle nich nešlo, tak jsme 
se museli rozejít. Nechal jsem tomu 
volný průběh a přihlásil se Litvínov.“ 
Severočeskému rivalovi se to mimo-
řádně vyplatilo, M. Klůc ho jako hrající 
trenér hned v první sezoně vytáhl do 
nejvyšší soutěže.

Ještě předtím v Chomutově si mi-
mořádného střelce všimli stavitelé re-
prezentačního mužstva a Klůc tak byl 
prvním hráčem zdejšího klubu, který 
oblékl národní dres. Díky tomu repre-
zentoval ČSSR na ZOH 1956 v Cortině 
d Ámpezzo a v roce 1953 na MS ve 
Švýcarsku. „Ani jsme ho nedohráli, 
protože po smrti Stalina jsme dostali 
černé pásky a po smrti Gottwalda jsme 
jeli domů,“ připomněl tehdejší velké 
sportovní zklamání. V přípravě na 
šampionát hrála reprezentace přátel-
ský zápas v Chomutově, kde senzačně 
prohrála 3:4. Miroslava Klůce pustil 
reprezentační trenér Farda do hry až 
za stavu 1:4. 

Ke zrodu svého hokejového talentu 
a střelecké potenci, která snad ani jin-
de ve světě nemá obdoby, Miroslav Klůc 
poznamenal: „Doma na rybníku v Nesu-
chyni na Rakovnicku jsme samozřejmě 
neměli umělé osvětlení. Dělalo se včet-

ně soboty a když jsme v zimě přijeli 
z práce, byla tma. Tak jsme aspoň 
bruslili při měsíčku a vodili puk. V ne-
děli jsme hráli zápasy, jeden dopoledne 
a druhý odpoledne. Když byl led. 
A střelba? To snad byl dar. Trénoval 
jsem ji i tak, že jsem z legrace věšel 
klukům čepice do branky a trefoval 
se do nich.“ O pár let později si pak 
Miroslav Klůc utvořil rekord, v jednom 
utkání skóroval šestnáctkrát. „To bylo v 
divizi proti Roudnici a  chytal Truhlář. 
On byl při těle, vyplňoval skoro celou 
bránu, takže jsem musel jó dobře mí-
řit,“ zavzpomínal se smíchem bývalý 
chomutovský hokejista, který za dva 
týdny oslaví 83. narozeniny.               (sk)

Základní osobní údaje:Základní osobní údaje:
Miroslav Klůc se narodil 1. 12. 1922. V Chomutově hostoval už v roce 

1948, natrvalo zde hrál od r. 1948 do r. 1958, z toho v letech 1951 až 
58 v nejvyšší soutěži. V 473 zápasech vstřelil 1 194 gólů. Devět sezon 
kraloval klubovému pořadí střelců, čtyřikrát byl nejlepším kanonýrem 
ligy. V reprezentaci odehrál několik desítek utkání. Po skončení aktivní 
kariéry trénoval v Litvínově, švýcarském Lausanne, slovinské Lublani 
a reprezentaci Jugoslávie. Žije ve Vinoři u Prahy.

Miroslav Klůc se novinářům pochlubil několika cennými fotografiemi ze 
svého archivu.                                                                                                    (foto: sk)

Miroslava Klůce, střelce 1 194 gólů, pozvalo vedení KLH Chomutov na zápas s Ústím

Hokejová legenda se vrátila na místo činu

Krasobruslařský klub Cho-Krasobruslařský klub Cho-
mutov pořádá nábor chlapců mutov pořádá nábor chlapců 
i děvčat i děvčat ve věku do šesti let. Rodiče 
mohou děti přivést každé úterý od 
17.45 hodin na zimní stadion, kde 
se jim budou věnovat zkušené 
trenérky a činovníci krasobruslař-
ského oddílu. Každé dítě musí mít 
přiměřeně teplé oblečení tak, aby 
se mohlo dobře pohybovat.           (r)

Město Chomutov patří k význam-
ným sponzorům nekomerčních, ne-
ziskových a přitom obecně prospěš-
ných aktivit. Na tyto účely vydává 
miliony korun ročně (letos 13 mili-
onů). V tomto seriálu představujeme 
subjekty, jež město podporuje, jejich 
činnost a záměry.

Sportovní taneční klub StardanceSportovní taneční klub Stardance
Tancování se v Chomutově dělá na 

vysoké úrovni. Jedním z klubů, který 
k tomu značnou měrou přispívá, je 
Sportovní taneční klub Stardance Cho-
mutov, jenž se jako jediný v širokém 
okolí věnuje společenskému tanci.

Zakladatelem a předsedou klubu 
je Josef Zelenka, taneční mistr, bý-
valý reprezentant a držitel nejvyšší 
výkonnostní třídy M a současný 
místopředseda Ústecké divize ČSTS 
a mezinárodní rozhodčí. Za dvacet let 
činnost dosáhl klub pod jeho vedením 
řady úspěchů. Například v letech 1995 
až 2000 si držel pozici třetího vý-
sledkově nejlepšího klubu v republice 
a tehdejší členové Miroslav Sobek, Mi-
lena Říhová-Oharková si vytancovali 
mezinárodní třídu M. O totéž usilují 
Jan Smetana a Šárka Kopecká, v sou-
časné době nejúspěšnější závodní pár 
STK Stardance. O krůček blíž k cíli je 
posunulo 5. místo na nedávném Pohá-
ru Euroregionu Krušnohoří, kde jako 
jediný pár třídy A dokázali konkurovat 
závodníkům třídy M. 

Pohár Euroregionu Krušnohoří 
a souběžně probíhající Velká cena měs-
ta Chomutova jsou každoročně nej-
významnějším pořadatelským poči-
nem STK Stardance. V Městském di-
vadle v Chomutově se scházejí špič-
kové páry z Česka i zahraničí, stejně 
jako význační hosté. Mimo to klub 
pořádá i další postupové soutěže, ale 
i semináře, setkání odborníků i ta-
nečních párů, zajišťuje předtančení 
na plesech a společenských akcích, 
na řadu soutěží vysílá své zástupce. 
Široký záběr aktivit s sebou nese 
i vysoké náklady, proto STK Stardan-
ce každoročně žádá Radu města Cho-
mutova o příspěvek na činnost. Loni 
i letos tak bylo klubu poskytnuto po 
padesáti tisících korunách. „Město se 
k nám chová velice solidně, vstřícně. 
A není to jen v penězích. Mnoh-
dy je důležitější morální podpora
a zájem,“ tvrdí Josef Zelenka. Díky 
dotaci z městské pokladny může 
předseda klubu ulevit tanečníkům 
na členských příspěvcích. „I tak je 
to nákladný sport. Když chce člověk 
tancovat na určité úrovni, sto tisíc 
ročně mu nestačí. Hodně stojí dopra-
va na soutěže, oblečení i boty, a to 
tanečník potřebuje dvoje nebo troje 
na sezonu. Kdo chce být mistrem re-
publiky, musí mít k dispozici milion,“ 
uvádí pro představu J. Zelenka.

STK Stardance těží ze spolupráce 
s dalšími dvěma tanečními kluby 

v Chomutově, s Vrcholovým centrem 
Beethoven D. C. a Taneční školou 
Milady Zelenkové, v jejíchž prosto-
rách v Havlíčkově ulici má pronajaté 
zázemí s tréninkovým sálem. Oba 
tyto kluby se totiž specializují na 
taneční formy, které jsou bližší dě-
tem a mládeži. Je proto přirozené, že 
závodníci na prahu dospělosti v ně-
kterých případech přecházejí do STK 

Stardance, kde se mohou věnovat 
společenskému tanci. „Na nezájem 
si nestěžuji, ale obrovským problé-
mem je nedostatek chlapců, kteří by 
chtěli dělat taneční sport vrcholově,“ 
zdůrazňuje Josef Zelenka. „Přitom 
tanec je krásný, protože je pro dva. 
Současně je ale i složitý, protože 
partneři si musejí vyjít vstříc. To je 
jako v manželství.“                           (sk)  

Seriál: Představujeme subjekty z oblasti kultury a sportu, kterým město přispívá na činnost nebo projekty

Tanec je krásný, ale na vrcholové úrovni i složitý a nákladný

Jan Smetana se Šárkou Kopeckou na Poháru Euroregionu Krušnohoří.     (foto: sk)

Junioři: Junioři: KLH Chomutov – Jablonec 
n. N. 4:3 (1:0, 1:1, 2:2), Šedivý, Luka, 
Chvátal, Gellner. KLH Chomutov 
– Kralupy 3:1 (0:1, 2:0, 1:0), Meze-
ra, Hauner, Dudek. Sokolov - KLH 
Chomutov 1:5 (0:0, 0:4, 1:1), Rabas, 
Hauner, Žatecký, Luka, Mezera. KLH 
Chomutov – Děčín 2:3 (0:2, 0:1, 2:0), 
Gellner 2.

Dorostenci: Dorostenci: Klášterec n. O. - KLH 
Chomutov 4:4 (3:2, 0:0, 1:2), Szakal, 
Linet, Moucha, Žižka. Sokolov - KLH 
Chomutov 3:3 (2:0, 1:1, 0:2), Beč-
vář, Linet, Szakal. KLH Chomutov 
– Hradec Králové 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). 
Nymburk - KLH Chomutov 5:10 (2:3, 
3:1, 0:6), Szakal 2, Španěl 2, Nguyen, 
Bečvář, Křivka, Zajak, Kotek, Kaplan.

9. třída: 9. třída: Liberec - KLH Chomutov 
8:2 (2:0, 3:2, 3:0), Kämpf, Labuta. 
KLH Chomutov – Ústí n. L. 2:7 (1:3, 
0:1, 1:2), Labuta, Žižka. 

8. třída: 8. třída: Liberec - KLH Chomutov 
3:2 (1:0, 1:0, 1:2), Kunc, Gregor. KLH 
Chomutov – Ústí n. L. 4:9 (třetiny ne-
hlášeny), Schindler 2, Kunc, Gubela.

7. třída: 7. třída: KLH Chomutov – Liberec 
2:13 (0:4, 1:6, 1:3), Huňady 2. Ústí n. 
L. - KLH Chomutov 5:2 (1:0, 1:1, 3:1), 
Huňady, Hána.

6. třída: 6. třída: KLH Chomutov – Liberec 
1:2 (0:0, 1:2, 0:0), Kämpf. Ústí n. L. 

- KLH Chomutov 8:6 (4:3, 2:1, 2:2), 
Hejcman 3, Kämpf 2, N. Hlava.

5. třída: 5. třída: KLH Chomutov – Klášterec 
n. O. 0:2 ((0:0, 0:1, 0:1). KLH Chomu-
tov – Mariánské Lázně 0:17 (0:9, 
0:5, 0:3).

4. třída: 4. třída: KLH Chomutov – Kláš-
terec n. O. 7:2 (3:0, 3:0, 1:2), Vese-
lý, Rohla, Richtr, Klepl, Stasinka, 
Rindoš, Adámek. KLH Chomutov 
– Mariánské Lázně 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). 
Karlovy Vary - KLH Chomutov 7:0 
(4:0, 3:0, 0:0). 

Výsledky mladých hokejistů KLH




