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Vedení Chomutova věnuje v po-
sledních letech značnou pozor-
nost investiční činnosti. Toto úsilí 
přináší viditelné výsledky, o čemž 
svědčí stále se měnící tvář města. 
Dokládají to pochopitelně i údaje 
o hospodaření města, o jeho roz-
počtu a o částkách vynakládaných 
právě na investice. Například vloni 
bylo při sestavování rozpočtu po-
čítáno na investice s částkou přes 
120 milionů korun. Letos je to 
o třetinu víc, 190 milionů.

Zastupitelstvo města Chomutova 
schválilo na svém posledním loň-
ském zasedání databázi investičních 

akcí pro rok 2006. „Je to velice pestré 
spektrum záměrů, které jsou namíře-
ny do nejrůznějších oblastí,“ podotkla 
k této strategii města jeho starostka 
Ivana Řápková. Jak dodala, jde napří-
klad o vybudování cyklostezky v Bez-
ručově údolí a mezi sídlišti Kamenná 
a Písečná, rekonstrukci dětských 
hřišť v různých částech města, zastá-
vek MHD nebo mol na Kamencovém 
jezeře, vybudování bezbariérového 
přístupu do sportovní haly či nového 
parkoviště u divadla, ale také o ná-
kup bezbariérových autobusů nebo 
příspěvek na pořízení přístroje k ope-
rování šedého zákalu v chomutovské 

Slovo starostky

Investiční akce za téměř dvě stě milionů
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nemocnici. Starostka rovněž 
připomněla, že velká pozornost 
je stejně jako dosud  věnována 
rekonstrukcím komunikací, a to 
jak chodníků tak silnic. Vzhledem 
k tomu, že databáze obsahuje té-
měř osmdesát položek, je zřejmé, 
že několik uvedených případů zda-
leka nemůže obsáhnout celou její 
šíři. „I když víme, že nelze vyho-
vět všem požadavkům, snažíme se 
město zkrášlovat a vylepšovat, a to 
nejen proto, aby se v něm lépe žilo 
jeho obyvatelům, ale také proto, 
aby se líbilo jeho návštěvníkům. 
Jsem ráda, že ti, kteří k nám zaví-
tali a s nimiž jsem měla možnost 
se v poslední době setkat, změny, 
jimiž město prochází, zaznamena-
li i ocenili.“

Část investičních akcí byla zapo-
čata vloni a v roce 2006 se počítá 
s jejich dokončením, u řady dalších 
akcí je podmínkou jejich realizace 
získaní dotace. U dotačních titulů 
je totiž podmínkou finanční spo-
luúčast na projektu, případně celé 
jeho profinancování a pak teprve 
zisk dotace, a Chomutov právě 
s touto okolností kalkuluje předem. 
„Vedení města je jasné, že k zisku 
dotačních titulů zejména ze zdrojů 
Evropské unie je důležitá příprava, 
a podniklo v této oblasti příslušné 
kroky, které zvyšují jeho šance na 
zisk zajímavého objemu finančních 
prostředků,“ uvedla projektová 
manažerka Chomutova Alexandra 
Zdeňková. „Finanční zázemí pro 
spolufinancování nebo profinanco-
vání projektů je podstatnou okol-
ností pro jejich úspěch, a Chomutov 
je připraven dobře.“                        (lm)  
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POMATURITNÍ STUDIUM
Jednoleté pomaturitní studium angli tiny a n m iny v CV na školní rok 2006/2007 

Agentura PAROLE, tel. 474 683 729, www.parole.cz                17.999 K

Lyžařská sezóna je v plném proudu

SKI AREÁL MEZIHOŘÍ

Aktuální stav na sjezdovce 
sledujte ON LINE na:
www.tjmezihori.cz

� každý den upravené sjezdovky
� děti do 6 let na malém vleku ZDARMA

Infoline: 474 629 750, www.tjmezihori.cz

Provoz vleků přes den:  Po–Ne od 9.00 do 16.00 hod.
Večerní lyžování: Po–So od 17.00 do 20.00 hod.
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Milí spoluobča-
né, stojíme na po-
čátku roku, který 
je pro naši budouc-
nost trojnásobně 
důležitý. Třikrát 
budeme mít letos 
příležitost před-
stoupit k volebním 

urnám a rozhodovat, kdo bude za-
stupovat naše zájmy v poslanecké 
sněmovně, v senátu a v městském 
zastupitelstvu. Každý z nás má 
jistě svůj vlastní názor na to, jak 
by měl být řízen náš stát či jak by 
mělo vypadat vedení našeho měs-
ta. Určitě vám nebudu vnucovat 
své názory, to by nebylo fér. Chtě-
la jsem vás jen poprosit, abyste 
ve volební dny nezůstávali doma, 
abyste využili svého nejdůležitěj-
šího občanského práva a svým hla-
sem spolurozhodli o budoucnosti 
nás všech. Jsem přesvědčena, že 
se mýlí ti, kteří nevěří v důležitost 
svého hlasu ve volbách. Věřím, že 
politické strany povedou korektní 
kampaň, ve které se budou snažit 
voliče přesvědčit spíše o svém 
programu než o špatnosti progra-
mů těch ostatních. A také věřím, 
že každý z nás již dovede roze-
znat plané sliby od reálných plánů 
a schopné a pracovité lidi od mužů 
a žen, kteří víc mluví než pracují. 
Současné zastupitelstvo Chomuto-
va má však do voleb ještě spoustu 
práce. Budeme realizovat řadu in-
vestičních akcí, chceme dotáhnout 
do konce projekt vysokoškolského 
studia, budou finišovat přípravy 
na zahájení stavby nového zimní-
ho stadionu či na zástavbu Žižko-
va náměstí a stojí před námi řada 
dalších úkolů. Bez vás se nám nic 
z toho nemůže podařit. A proto 
vám děkuji za podporu v minulém 
roce a těším se na spolupráci s vá-
mi všemi v roce 2006. Přeji vám 
všem, aby to byl rok, který vám při-
nese hodně štěstí, zdraví a lásky.   
                           Vaše Ivana Řápková

Chomutovský Obecní živnos-
tenský úřad bude ve dnech 17. až 
23. ledna mimo provoz. Důvodem 
tohoto opatření je zavádění nového 
informačního systému – Registru 
živnostenského podnikání.

„Je to otevřený informační systém, 
který by se měl stát základním zdro-
jovým registrem veřejné správy,“ 
uvedl vedoucí úřadu Vladimír Děde-
ček. „Bude propojen s ostatními re-
gistry a systémy veřejné správy, což 
umožní vzájemnou výměnu aktuál-
ních informací, například z obchod-
ního rejstříku, z registru obyvatel, 
z rejstříku trestů a podobně.“

Zavedení registru povede ke 
snížení oznamovacích povinností 
podnikatelů vůči orgánům veřejné 
správy i výraznému  snížení počtu 
požadavků na předkládání různých 
dokladů. Jako první bude zrušena 
povinnost předkládat výpisy z rejs-
tříku trestů, v novém systému si je 
živnostenský úřad vyžádá sám.

V. Dědeček připomněl ještě další pří-
nosy chystané změny: možnost propo-
jení s obdobnými registry v ostatních 
zemích Evropské unie a možnost 
komunikace s živnostenskými úřady 
formou elektronického podání. „Vše 
směřuje k rychlejšímu, efektivnějšímu 
poskytování služeb našim klientům,“ 
shrnul Dědeček.                                    (lm)

Živnostenský úřad bude
na několik dní uzavřen

Bytový fond města se rozroste 
o 64 bytů. Ty na Chomutov převe-
dl formou darovací smlouvy stát 
a tento krok stvrdili chomutovští 
zastupitelé. Jedná se o bytové jed-
notky v ulicích Tomáše ze Štítného, 
Přemyslově, Mostecké a Patočkově, 
které dosud spravoval státní podnik 
Doly a úpravny uhlí Komořany. Stát 
rozhodl o plošném převodu všech 
„hornických“ bytů do majetku obcí, 
které je mají privatizovat v souladu 
s místně stanovenými pravidly.

„Tento majetek od státu převez-
meme, i když jsme si vědomi určité 
míry rizika. Byty sice dostaneme 
očištěné od dluhů, ale protože ne-
víme nic o jejich nájemnících, vy-
stavujeme se nebezpečí, že než se 
podaří byty zprivatizovat, nějaké 
dluhy a problémy mohou nastat,“ 
řekla starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „Chceme ale, aby všichni 
dlouholetí nájemníci chomutov-
ských bytů měli stejné podmínky 
k jejich získání do vlastnictví. Ná-
jemníci příslušných bytů město už 
oslovují a ptají se, kdy si je budou 
moci koupit. Město je k tomu vyzve 
hned v lednu.“                        (sk, lm) 

Jedním z problémů, na který čas 
od času nespokojeně poukazují ob-
čané Chomutova, jsou domy hyzdící 
tvář města. Redakční rada Chomutov-
ských novin přišla s nápadem tyto 
objekty postupně představovat s tím, 
že přitom nejen nastíníme současný 
stav a případné perspektivy, ale na-
hlédneme pokud možno i do historie. 
Domy, o něž jde, jsou totiž nezřídka 
v historickém centru a jejich vznik 
sahá hluboko do minulosti.

Právě takový je dům č. 44 v Revo-
luční ulici, jehož přední fasáda sice 
vypadá poměrně reprezentativně, 
ale zadní trakt ústící do ulice Na 
Příkopech působí právě opačně.

„Historické centrum Chomutova 
tvoří památkovou zónu, a proto se 
k jakékoli úpravě domu v této loka-
litě ze zákona vyjadřují památkáři,“ 
nastínil situaci městský architekt 
Jaroslav Pachner. 

                     (Pokračování na str. 2)

Nová rubrika: chátrající objekty – Revoluční 44

Hornické byty přešly
do majetku města 

V roce 2005 prošla starobylá radnice několika výraznými proměnami. Kdokoliv ji 
dnes navštíví, nemůže si nevšimnout nových zdvihacích plošin, díky kterým je 
přístup pro občany do kanceláří vedení města a zaměstnanců městského úřadu 
snazší. Zřejmě nejviditelnější změnou byla proměna prostor nad vchodem starobylé 
radnice na novou zasedací místnost. V pondělí 19. prosince prošla první zatěžkávací 
zkouškou, když v ní zasedalo zastupitelstvo města (na snímku). O veselou atmosféru 
se postarala zkouška hlasovacího zřízení. Po zaučení zastupitelů ale všechna hlaso-
vání probíhala napoprvé. S rekonstrukcí zasedací místnosti souviselo i vybudování 
nového sociálního zázemí, které je přizpůsobeno i pro vozíčkáře. Během uplynulého 
roku byly také vyklizeny sklepní prostory radnice, zrestaurována Tobiášova legenda 
v klenotnici a městský znak v Rytířském sále. Realizace těchto akcí byla podpořena 
z dotačních prostředků Ústeckého kraje.                                                          (text: ji, foto: sk))

Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 

od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

Na vybudování podobných dětských hřišť město v tomto roce vyčlenilo pět 
milionů korun.                                                                                                  (foto: vla)
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(Dokončení ze str. 1)
„To se týká i objektů v Revoluční 

ulici, které patří k nejstarším ve městě. 
Domy zde stály už ve čtrnáctém sto-
letí.“ Dům číslo 44 má tedy stejně jako 
domy v sousedství podle architekta 
gotické sklepy, v přízemku pak jsou 
renesanční klenby ze 16. století. 

Problematická část objektu, jeho zad-
ní trakt, dostala svou podobu koncem 

Nová rubrika: chátrající objekty – Revoluční 44

Nově vybudovaný kruhový objezd 
na silnici I/13 u Baumaxu prozatím ne-
bude od obytné zástavby oddělen pro-
tihlukovou stěnou, jak Město Chomutov 
na základě územního rozhodnutí poža-
dovalo. Krajská hygienická stanice Ús-
teckého kraje totiž dospěla k názoru, že 
provoz na křižovatce by neměl zvýšit 
hlukovou zátěž blízkého domu. Proto 
vydala investorovi stavby souhlas, aby 
stěnu zatím nestavěl. Současně poža-
duje provádět kontrolní měření hluku 
v březnu 2006 a teprve podle výsledku 
případně nařídí provést protihluková 
opatření. Křižovatka je zatím předána 
do předčasného užívání.                      (sk)

– žádost o dotaci na podporu te-žádost o dotaci na podporu te-
rénní sociální práce pro rok 2006. rénní sociální práce pro rok 2006. 
Žádost adresovaná Úřadu vlády 
ČR, kanceláři Rady vlády ČR pro 
záležitosti romské komunity zní 
na 160 000 Kč, s tím, že 30 %, tedy 
48 000 Kč, by činila spoluúčast Města 
Chomutova. Projekt, realizovaný už v 
minulém a letošním roce, je zaměřen 
na pomoc chomutovským romským 
rodinám, kterým hrozí největší 
sociální propad. „Terénní sociální 
práce je nejefektivnější způsob, jak 
problém řešit, ale hlavně jak mu 
předcházet,“ uvedla radní Džamila 
Stehlíková. 

Městský úřad v Chomutově se stal 
lídrem v uplatňování moderních metod 
řízení mezi městskými úřady v České 
republice a získal ocenění Ministerstva 
vnitra ČR a Sdružení pro jakost ve veřej-
né správě. Ocenění za organizaci dobré 
veřejné správy převzala 5. prosince v 
Plzni z rukou ministra vnitra Františka 
Bublana vedoucí útvaru interního auditu 
a zároveň manažer kvality procesů na 
Městském úřadě v Chomutově Jarmila 
Mravcová. Na Národní konferenci kvality 
ve veřejné správě konané pod záštitou 
ministerstva vnitra, Sdružení pro jakost 
a Vzdělávacího centra pro veřejnou sprá-
vu konané od 5. do 7. prosince v Plzni 

Dnešní Blatenská ulice sleduje jednu 
z nejstarších obchodních cest, které 
směřovaly ze středověkého Chomu-
tova přes hřebeny Krušných hor do 
Saska. Od Horní brány vedla cesta po 
břehu Starého jezera, které se roz-
kládalo v prostoru dnešního divadla 
a parku. Ještě ve středověku tu byla 
vodní hladina, která se postupně měni-
la v močál a mokřiny. Tůně a mokřinu 
zavážely chomutovští měšťané celá 
staletí odpadky a přebytečnou sutí. Až 

Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kanceláø è. 46, pøístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 11. 1. v 10.00 hod.

19. století, kdy zde vznikla bourárna 
masa. Jako masna sloužil dům podle ar-
chitekta Pachnera ještě v 60. letech mi-
nulého století. Po roce 1989 dům získal 
soukromý vlastník, který upravil jeho 
přední část, ale zadní zůstávala dlouhé 
roky v zanedbaném stavu. V poslední 
době se přece jen věci daly do pohybu. 
Vloni v červnu vydal stavební úřad sta-
vební povolení k úpravám objektu. Po 
jejich dokončení bude mít zadní trakt 
domu, zčásti dvoupatrový a zčásti jed-
nopatrový, dvě patra v celém průčelí. 
„Majitel zde hodlá zřídit nové byty a 
v přízemí kavárnu,“ dodal k výhledu do 
budoucna J. Pachner.

Architekt však připomněl, že takto 
příznivě to nevypadá s ostatními chát-
rajícími objekty v centru, přičemž město 
má v této situaci svázané ruce. „Může 
oslovit majitele s výzvou k nápravě, ale 
nemá žádné prostředky, aby tak skutečně 
učinil. V krajním případě by město mohlo 
takový dům opravit na vlastní náklady a 
ty pak vymáhat na majiteli soudně, ale 
pravděpodobnost úspěchu by v takovém 
případě byla velmi malá.“ Nezbývá tedy 
než opakovaně vyzývat majitele. V někte-
rých případech, jako právě u domu číslo 
44, se to nakonec osvědčilo.                   (lm)

Chomutov včera a dnes - Blatenská ulice

v 19. století byla postupně tato neváb-
ná končina upravena na městský park. 
Stará obchodní cesta nad Horní Vsí 
vystupovala do sedla vrchu Strážiště 
a pak přes Blatno a Načetín vstupovala 
do Německa. Zástavba podél staré ko-
munikace začínala tak zvanou Mokrou 
čtvrtí zřejmě už v 15. století. Ulici křížil 
mlýnský náhon, který procházel pak 
podél pěšiny Boženy Němcové. Největší 
rozvoj výstavby v Blatenské ulici nastal 
v 80. létech 19. století, kdy tu vznikaly 

rozlehlé vily i řadové měšťanské domy. 
Rohové domy tu byly dostavěny až ve 
30. letech 20. století. Výstavba kulturní-
ho domu a plánovaného hotelu si vyžá-
dala demolici kasáren a celé zástavby 
v dolní části Blatenské ulice v 70. a 80. 
letech 20. století. Byl připraven i de-
moliční výměr na horní část zástavby 
až ke Štefánikovu náměstí. Zde mělo 
vzniknout další panelové sídliště. V ro-
ce 1990 byl demoliční výměr zrušen a 
byla zahájena rekonstrukce zbývajících 
domů v Blatenské ulici. Místo na rohu 
Blatenské a Zborovské, původně urče-
né pro hotel, zůstává stále prázdné, 
ale v územním plánu je parcela vedena 
stále jako stavební a město hledá inves-
tora, který by v této významné poloze 
naproti Delvitě a v sousedství divadla a 
parku realizoval vhodnou stavbu.   (jp)

– prominutí pohledávek vzniklých prominutí pohledávek vzniklých 
opožděnými platbami za užívání opožděnými platbami za užívání 
obecních bytů. obecních bytů. Amnestií budou dluž-
níkům prominuty poplatky a úroky z 
prodlení a smluvní pokuty, pokud celý 
svůj dluh související s užíváním obec-
ního bytu zaplatí, případně doplatí do 
30. června 2006. Amnestie se netýká 
příslušenství pohledávek, jejichž 
vymáháním byl již pověřen soudní 
exekutor. Poslední takováto amnestie 
proběhla v roce 2000. 

– doplnění Zásad použití Fondu roz-doplnění Zásad použití Fondu roz-
voje města Chomutova o titul Restau-voje města Chomutova o titul Restau-
rátorské práce na pilířích podloubí na rátorské práce na pilířích podloubí na 
náměstí 1. máje náměstí 1. máje za účelem zlepšení 

vzhledu budovy v městské památkové 
zóně. Podle doplňku, vyhlášeného na 
období květen 2006 až červen 2007, 
bude žadateli poskytnuta částka do 
výše 200 000 Kč, splatná 4 roky, s úro-
kem 2 %. Žadatel navíc bude po dobu 
dvou měsíců osvobozen od poplatku za 
zábor veřejného prostranství. 

– převod finančních prostředků převod finančních prostředků 
z rezervního fondu do investičního z rezervního fondu do investičního 
fondu fondu u Základní školy v Hornické ulici 
ve výši 144 465 Kč. Částka bude použita 
na zaplacení prací souvisejících se zří-
zením nové učebny výpočetní techniky, 
doplnění stávající počítačové sítě a při-
pojení k internetu.                                   (sk)

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo…

Snahu města o zlepšování služeb 
občanům ocenil ministr Bublan

Město Chomutov před několika stovkami 
pozvanými zástupci měst a obcí z celé 
České republiky získalo navíc dvě ceny 
za inovaci služeb ve veřejné správě. 
Cenu za uplatňování platebních terminá-
lů na úřadě převzal realizátor této služby, 
vedoucí ekonomického odboru MěÚ Jan 
Mareš. „Cenu jsme získali za to, že jsme 
jako první v republice začali uplatňovat 
bezhotovostní platby občanů za správní 
poplatky a místní poplatky všemi druhy 
platebních karet přes platební terminály. 
Občan tak nemusí čekat u pokladny a 
všechny své závazky vůči městu může 
vyrovnat v přízemí informačního centra 
městského úřadu ve Zborovské nebo 
přímo u přepážky, kde si vyřizuje na-
příklad evidenci vozidla nebo řidičský 
průkaz. Tuto službu využívá již patnáct 
procent platících občanů, což je podobné 
využití jako u obchodních řetězců,“ řekl 
J. Mareš. 

Další cenu získal Městský úřad v 
Chomutově za interaktivní využití ba-
líčku mobilních telefonních služeb SMS 
ve styku s úřadem. Jedná se například 
o objednávání občanů u dopravních 
agend, zpětné vyrozumění o vyhotovení 
dokladu, a to vše s možností využití in-
formačního systému přes SMS občany v 
oblasti vyrozumění o sportovních, kultur-
ních akcích města, průjezdnosti místních 
komunikací, ale i o krizových situací na 
území města. Cenu převzal „duchovní 
otec“ této inovace, vedoucí odboru do-
pravních a správních činností Bedřich 
Rathouský.                 (Pokračování na str. 3)

Stěna zatím nebude

Každý z nás potkává ve městě mno-
hem více maminek s kočárky. Jak 
konstatovala matrikářka městského 
úřadu Marcela Pěničková, je to tím, 
že se loni narodilo 875 dětí, což 
je téměř o sto dětí více než v roce 
2004. I v roce 2005 přivítali v cho-
mutovské porodnici více děvčat než 
chlapců. Nejčastějšími jmény, která 
rodiče dětem dávali, byly Adéla, 
Eliška, Adam a Daniel. Opět se 
našlo i několik neobvyklých jmen, 
například Azíza, Jessica Frances, 
Filip William nebo Cavit. Ale stále 
největší oblibě se těší ryze česká 
jména. Chomutovská matrika měla 
napilno, protože uspořádala za 
rok 36 vítání občánků. Na snímku 
manželé Soňa a Radek Fischerovi 
ukládají do „městské“ kolébky syna 
Filipa.                      (text: ji, foto: sk)
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Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář 
kulturně společenských a sportovních akcí na území města kulturně společenských a sportovních akcí na území města 
Chomutova. Chomutova. Zájemci o propagaci své akce v tomto kalen-
dáři mohou vždy do 15. dne v měsíci předat informace 
o akci na následující měsíc na Odbor školství a kultury 

Městského úřadu Chomutov, a to buď osobně v budově SKKS, Pa-
lackého 85, Chomutov, ve 2. patře k rukám Silvie Škubové nebo 
poštou na adresu: Město Chomutov – OŠaK, Silvie Škubová, Zbo-
rovská 4602, 430 28 Chomutov (s.skubova@chomutov-mesto.cz). 
Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina 
a místo konání a také telefonický kontakt na organizátory.   (r)

Už popáté uspořádali kuželkáři VTŽ 
Chomutov pro děti z dětského domo-
va a pro mentálně postižené chovance 
Centra Šance Vánoční koulení. Přímo v 
kuželně ve Sportovním domě jim zajis-
tili pestrý program: kromě koulení také 
karaoke, občerstvení, improvizovanou 
diskotéku s chomutovskou skupinou 
Romstar, ale hlavně vystoupení zpě-
váka, producenta a manažera Zdeňka 
Style Hrubého a jeho „svěřenkyně“, 
zpěvačky Ester Ládové. Ta sklidila 
největší úspěch. „Ani jsme nečekali, 
že se stane takovým miláčkem, že si ji 
všichni okamžitě oblíbí,“ řekl předse-
da kuželkářů VTŽ Arnošt Filo v reakci 
na dlouhou autogramiádu a společné 
focení, kterému se poddali i téměř 
všichni mužští organizátoři. Za dětmi 
se přišli podívat také starostka Ivana 
Řápková a radní Jindřich Stádník, vr-
cholní představitelé města, které akci 
finančně podpořilo.                              (sk)

Vánoční křížovka z minulého čísla CHN
o ceny věnované firmou Actherm, spol. s r. o.o ceny věnované firmou Actherm, spol. s r. o.

1. cena: hudební věž Sony hudební věž Sony v hodnotě 4 060 Kč
2. cena: DVD přehrávač JVC DVD přehrávač JVC v hodnotě 2 490 Kč
3. cena: discman Philips discman Philips v hodnotě 990 Kč
4. – 10. cena: rychlovarná konvice Sencor rychlovarná konvice Sencor v hodnotě 359 Kč
Kupony přijímáme do 6. ledna, jména výherců zveřejníme v Chomutov-
ských novinách č. 2, které vyjdou 18. ledna.

ProdejProdej
• Prodám barevnou televizi zn. Prodám barevnou televizi zn. 

Tesla Color 110STTesla Color 110ST, cena 200 Kč, pro-
dám soustruž. nože, cena dohodou. 
Tel. 474 620 084.

• Prodám leštěný nábytek Prodám leštěný nábytek do 
obývacího pokoje, velmi levně. Tel. 
603 898 630.

• Prodám novou myčku nádobí Prodám novou myčku nádobí 
zn. Bosch SGS44EO2. Cena 10 500 
Kč. Tel. 723 136 405.

• Prodám černý kožich Prodám černý kožich – persián, 
vel. 53 – 56, za 2 000 Kč, pánský 
dl. proš. kabát, vel. 56, za 150 Kč, 
pánské rifle, vel. 56, za 100 Kč. Tel. 
474 628 541.

• Prodám kuchyňskou linkuProdám kuchyňskou linku, svět-
lé dřevo, prosklená, pěkná. Možnost 
odvozu. Tel. 777 887 649.

• Prodám šlapací šicí stroj Prodám šlapací šicí stroj Mi-
nerva ve výborném stavu. Tel. 
474 620 494.

• Prodám malou ždímačkuProdám malou ždímačku, cena 
300 Kč. Tel. 737 475 869.

• Prodám OA Renault 21Prodám OA Renault 21, r. v. 1988, 
TP 2007. V dobrém stavu, motoricky 
velmi dobrý. Cena 20 000 Kč. Tel. 
603 487 008.

• Prodám ložnici světlouProdám ložnici světlou, 
1 dvojlůžko, 2 noční stolky, 2 skří-
ně, 1 toaletka. Cena dohodou. Tel. 
731 030 473, volat po 17. hodině.

• Prodám chalupu v Orasíně Prodám chalupu v Orasíně 
u Jirkova, 3+1, dílna, sklípek, zahra-
da, studna. Tel. 723 356 950.

• Prodám kočárek trojkombinaciProdám kočárek trojkombinaci, 
používaný 10 měsíců, skládací, víno-
vo-béžový, nafukovací kola, s doplň-
ky. Cena 3 000 Kč. Tel. 776 314 078.

• Prodám starší počítač Windows Prodám starší počítač Windows 
95 95 za 1 000 Kč a psací stroj Consul 
za 300 Kč, školní mapy z r. 1961 Čes-
koslovenská rep. a zvířena z r. 1955, 
1 kus za 200 Kč. Libědice 150. Tel. 
474 392 065.

• Prodám doklady na Felicii Prodám doklady na Felicii 
combi 1,3LXI. Cena dle dohody. Tel. 
731 240 708. 

BytyByty
• Prodám rodinný dům v Chomu-Prodám rodinný dům v Chomu-

tově tově se dvěma bytovými jednotkami 
a k tomu nebytový prostor s restaura-
cí a menším dvorkem se zahrádkou. 
Cena dohodou. Tel. 604 207 401.

• Koupím byt jakékoliv velikos-Koupím byt jakékoliv velikos-
titi. I zadlužený. Tel. 608 222 978, 
731 156 600.

• Vyměním byt 3+1 s garáží Vyměním byt 3+1 s garáží v ulici 
Sluneční 3835 za jakýkoliv družstevní 
v Chomutově. Tel. 777 707 012.

• Pronajmu byt 2+1 Pronajmu byt 2+1 I. kategorie, 
Chomutov, ul. Partyzánská, cihlová 
zástavba za 5 800 Kč měsíčně včetně 
energií. Požaduji 2 nájmy předem, 
plátce z účtu na účet má přednost. 
Tel. 608 323 101.

• Koupím zachovalý byt Koupím zachovalý byt 1+1 
v Chomutově. Platba hotově. Tel. 
723 559 471.

• Koupím byt Koupím byt v centru Chomutova. 
Tel. 602 180 723.

• Vyměním dr. byt 3+1/LVyměním dr. byt 3+1/L, 80 m2, 
7. patro, Kamenný vrch, po úpravách, 
za byt v osob. vlast., min. 3+1 v okolí 
centra Chomutova nebo Žatce. Dopla-
tek až 150 000 Kč. Šimona Jarošová, 
Kamenný vrch 5277, Chomutov.

• Nabízím podnájem: komplet za-Nabízím podnájem: komplet za-
řízený pokoj řízený pokoj pro 1 až 2 osoby, žena 
s dítětem přednost, nekuřačka, dlou-

hodobě, nájemné půl na půl. Zahrad-
ní. Tel. 608 057 999.

• Pronajmu byt 2+1 Pronajmu byt 2+1 I. kategorie 
v Chomutově, cihlová zástavba. Dlou-
hodobě, do tří osob. Tel. 774 508 749.

• Prodám družstevní byt 1+1 Prodám družstevní byt 1+1 na Za-
hradní, plastová okna, slušný vchod, 
cena 150 000 Kč. Tel. 731 030 473.

• Pronajmu zařízený byt Pronajmu zařízený byt 1+1 
v Chomutově, ul. Na Příkopech. Nájem 
6 000 Kč + energie, kauce 12 000 Kč. 
Tel. 724 277 862.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1 bez 
balkonu, Hornická ul. Cena 220 000 Kč.
Tel. 474 688 431, 604 687 491.

• Vyměním byt v osobním vlast. Vyměním byt v osobním vlast. 
2+1 s balkonem v ul. 17. listopadu za 
1+1 v osob. vlast., též v blízkém okolí. 
Požaduji doplatek. Tel. 605 875 051.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 v Bezručově 
ulici, Dehtochema. Tel. 723 913 392.

• Koupím byt 1+1 Koupím byt 1+1 v Chomutově, 
nejraději ve středu města nebo v Hor-
ní Vsi. Tel. 604 845 626.

OstatníOstatní
• Prodám garáž na KamennéProdám garáž na Kamenné, 

suchá, elektro 220 V a 380 V. Cena 
100 000 Kč. Tel. 606 617 221.

• Dva muži, 48 a 50 letDva muži, 48 a 50 let, se rádi 
seznámí se ženami od 40 do 50 let. 
Své byty máme na Zahradní. Tel. 
724 354 102.

• 43/165/64 hledá přítelkyni43/165/64 hledá přítelkyni. Jsem 
pohodář. Tel. 721 230 064.

• Vážené kolegyně, zaměstnanci Vážené kolegyně, zaměstnanci 
13. MŠ Radost, 13. MŠ Radost, Palackého 4057, Cho-
mutov. Zvu Vás na setkání u příle-
žitosti 40. výročí MŠ 12. ledna v 16 
hodin. Vedoucí odlouč. prac. Daniela 
Hoznourková.

• Pronajmu zavedenou večerku Pronajmu zavedenou večerku na 
Březenecké. Možno využít i jinak. Tel. 
775 246 562.

• Pronajmu 70 mPronajmu 70 m2 na rod. domě  na rod. domě 
pro vaši reklamu. pro vaši reklamu. V Jirkově, hlavní 
trasa Chomutov – Březenec, sídliš-
tě Vinařice. Hl. tah Jirkov – Z. Tel. 
736 206 238.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v Beethovenově 
ulici. Tel. 731 539 525.

Chomutovské publikum jako 
úplně první vidělo hru Dveře aneb 
Pane, vy jste náhoda. Vysvětlení, 
proč se Milan Kopecký rozho-
dl premiéru své prvotiny uvést 
v Chomutově, vyplývá z jeho vztahu 
k rodišti. „Vše, co se v mém životě 
stalo poprvé, je spjaté s Chomu-
tovem. První zub, první vyražený 
zub, první práce, první kamarádi, 
první rande, to vše patří sem. 
A když máte na světě místo, kde se 
vám stala všechna ta poprvé, tak do 
toho místa jednou provždy patříte,“ 
vysvětlil Milan Kopecký přímo na 
pódiu chomutovského divadla. Sta-
rostka Ivana Řápková v úvodní řeči 
zdůraznila: „Je moc dobře, když se 
k nám rodáci vracejí. Třeba jen na 
jeden večer. Ale i tak víme, že ani 
dlouhé desítky let nezměnily nic na 
tom, že naše město zůstalo i jejich 
městem.“

Podobně pozitivně vyzněla 
i samotná premiéra. Přestože je 
ve hře spousta pasáží k hlubšímu 
zamyšlení, žánrově nejvíc inklinuje 
ke komedii. A protože její námět je 
„ze života“ a vtipně, trefně a srozu-
mitelně jsou v ní glosovány zážitky, 
starosti a radosti obyčejných smr-
telníků, obecenstvo ji přijalo a vel-
mi dobře se bavilo. Velkou měrou 
k tomu přispěli i všichni tři prota-
gonisté hry, Jan Hartl a Jitka Smutná 
z Národního divadla a Jana Stryková 
z divadla Rokoko. Zejména výkon Jit-
ky Smutné byl obdivuhodný, neboť 
za hodinu a půl trvání představení 
ani jednou neopustila jeviště a navíc 
byla zapojena do všech dialogů. Její 
životem opotřebovaná a zklamaná 

vdova Eva Boučková se přes všechna 
předsevzetí neustále hádá s dospí-
vající dcerou Veronikou, až si přeje, 
„aby už konečně vypadla z domova. 
A pak nemůže usnout strachy, že to 
dcera opravdu udělá.“ Pesimistický 
postoj k životu a mužům z ní pří-
mo čiší i v okamžiku, kdy u jejích 
dveří s jasným záměrem seznámit 
se zazvoní vdovec Pavel Kurfirst, 
po mnoha letech „jinej chlap než 
opravář splachovadla na WC“. Pod 
jeho vlivem se paní Eva pozvolna 
mění, už nechce být bručounem v 
teplákách a s panákem becherovky 

v ruce, už si chce povídat, plánovat, 
znovu pro někoho existovat. Kouzlo 
hry spočívá v tom, že se ti dva vů-
bec nepotkají, veškerá konverzace 
jde přes dveře, které dcera zamkla 
a omylem i s klíči odešla.

Hra Dveře aneb Pane, vy jste ná-
hoda se chomutovským divákům 
líbila, pro většinu z nich to byl 
příjemně strávený večer. Neměl by 
být poslední. „V příštím roce (2006 
– pozn. red.) pravděpodobně ´po-
ctím´ Chomutov další světovou pre-
miérou,“ prozradil spokojený Milan 
Kopecký.                                            (sk)

Jan Hartl a Jitka Smutná spolu komunikují přes dveře, které daly hře jméno.   (foto: sk)

Hra Dveře aneb Pane, vy jste náhoda glosuje zážitky, starosti a radosti obyčejných lidí 

Světová premiéra v Chomutově měla úspěch

Žáci a učitelé ZŠ Na Příkopech se 
chystají užít si okamžiky slávy. Čes-
ká televize totiž 12., 19. a 26. ledna 
odvysílá tři klíčové díly Bludiště, 
které v listopadu vyhráli.

Na soutěž, jíž už devět let připra-
vuje pro žáky 8. a 9. tříd základ-
ních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií ostravské 
studio ČT, škola nominovala Jana 
Beka, Kateřinu Prouzovou, Kamilu 
Jarolímkovou a Daniela Mareše 
a učitele Romanu Bekovou a Tomá-
še Křivana. Chomutováci, z hlediště 

podporovaní spolužáky, ve třech 
natáčecích blocích v průběhu dvou 
dnů postupně vyřadili soupeře 
z Přerova, Blatnice a Ostravy a po-
pulární soutěž vyhráli! Dobré jmé-
no udělali Chomutovu nejen úspěš-
ným sbíráním Bludišťáků, řešením 
hlavolamů a šikovností na lanové 
síti, ale i šotem, který o sobě, škole 
a městě natočili a kterým je každý 
z týmů představován. Za vítězství 
dostali soutěžící peněžní poukázky 
na nákup zboží v jednom z hyper-
marketů a navíc pro celou třídu  

poukázku na návštěvu lanového 
centra.

„Skvělý zážitek. Vyzkoušel jsem 
si, co znám a co dokážu po fyzic-
ké stránce. Bavilo mě i to, že jsme 
mohli být s kamarády dva dny mimo 
školu,“ svěřil se Jan Bek. Jeho spolu-
hráčka Kateřina Prouzová doplnila: 
„Pro mě to byla výborná životní 
zkušenost. Zatím jsem se pochlubi-
la jen svým nejbližším, větší odezvu 
čekám po odvysílání.“ Česká televi-
ze Bludiště pravidelně vysílá na 
1. programu od 16.35 hodin.       (sk)

Televizní soutěž Bludiště má vítěze z Chomutova

Zdeněk Petráček je významných 
místním přírodovědcem, jehož 
znalosti a zkušenosti jsou dodnes 
zdrojem poučení pro mladší kolegy 
přírodovědce. Od roku 1970 stál po 
devatenáct let v čele chomutovského 

gymnázia, kde se mu i v nelehkých 
letech normalizace podařilo vytvo-
řit stabilní a kvalitní kolektiv profe-
sorů, kteří na něj spolu s jeho žáky 
dodnes s láskou vzpomínají a stále 
ho oslovují „pane řediteli“.    (pama)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Ze znalostí Zdeňka Petráčka
čerpají přírodovědci dodnes

DIVADLODIVADLO
• 18. 1.18. 1. BALET PRAHA JUNIOR – TANEČNÍ CENTRUM BALET PRAHA JUNIOR – TANEČNÍ CENTRUM. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 11. 1.11. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 17. 1.17. 1. NOVOROČNÍ KONCERT – SLÁVA MOZARTOVI NOVOROČNÍ KONCERT – SLÁVA MOZARTOVI. Festivalový orchestr Petra Mac-

ka s dirigentem Tomášem Koutníkem. Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• VÁNOCE V MUZEUVÁNOCE V MUZEU. Výstava betlémů v muzeu na radnici potrvá do 8. 1.
• CVIČENÍ S KRUHY – JIŘÍ JANDACVIČENÍ S KRUHY – JIŘÍ JANDA. Galerie Špejchar, vernisáž 14. 12., výstava potrvá 

do 28. 1.
• KŘÍDLA MOTÝLÍ – JAROSLAV POSPÍŠIL A BÁRA BUCHALOVÁKŘÍDLA MOTÝLÍ – JAROSLAV POSPÍŠIL A BÁRA BUCHALOVÁ. Obrazy v galerii Lu-

rago v SKKS, vernisáž 9. 1. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 31. 1.
• VESMÍR A MY. VESMÍR A MY. Práce žáků ZŠ Na Příkopech ve výstavní síni knihovny SKKS na 

Palackého ul., výstava potrvá do 12. 1.
• NA LOUCENA LOUCE. Práce žáků základních škol ve výstavní síni knihovny SKKS na Palac-

kého ul., výstava potrvá od 17. 1. do 28. 2.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak) Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak) 
    5.5.     –          6. 1.6. 1.     TAJEMNÝ LET TAJEMNÝ LET – akční drama, USA. 
                 7. 1.7. 1.     KURÝR 2 KURÝR 2 – akční thriller, USA. 
  12.12.    –      14. 1.14. 1.     KING KONG KING KONG – dobrodružný film, USA. Začátky představení od 17.00 hodin.

Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
                 4. 1.4. 1.     HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR – rodinný film, USA. Od 17.00 hodin.
                  5. 1.5. 1.    ART KINO: ŠPATNÁ VÝCHOVA ART KINO: ŠPATNÁ VÝCHOVA – drama/thriller, Španělsko. Od 19.30 hodin.
                 6. 1.6. 1.     MŮJ NIKIFOR MŮJ NIKIFOR – drama, Polsko. 
        7.7.     –          8. 1.8. 1.     TAJEMNÝ LET TAJEMNÝ LET – akční drama, USA. 
    9.9.     –      10. 1.10. 1.     ZLOMENÉ KVĚTINY ZLOMENÉ KVĚTINY – komedie, USA. 
  11.11.     –      12. 1.12. 1.     DOOM DOOM – akční horor USA, ČR, Velká Británie, Německo.
 13.13.     –      14. 1. 14. 1.  ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY – romantická komedie, USA.
 15.15.     –      17. 1. 17. 1.  KING KONG KING KONG – dobrodružný film, USA. Začátky představení od 17.00 hodin.
               18. 1.18. 1.     ŠTĚSTÍ ŠTĚSTÍ – tragikomedie, ČR, Německo.

(Dokončení ze str. 1)
„Podobně jako u platebních ter-

minálů jsme byli první v republice, 
kdo začal využívat nejrozšířenějšího 
‚fenoménu‘ mezi občany, a to mobi-
lu, abychom zkrátili fronty u našich 
přepážek na úřadě. Ostatní služby, 
které umíme přes mobil zajistit, už je 
jakási nadstavba směrem k zlepšení 
komfortu služeb občanům. Fronty 

u přepážek se nám tak zkrátily zhru-
ba o jednu třetinu. Dnes využívají 
tohoto softwaru i další úřady a o tom 
to je,“ poznamenal s úsměvem B. Ra-
thouský. 

Tajemník městského úřadu Theodor 
Sojka k těmto oceněním podotkl, že 
cestou zlepšování práce úřadu půjde 
město i nadále, připraveno je už něko-
lik dalších konkrétních projektů.     (ts)

Snahu města ocenil ministr
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7. ledna otevíráme 
TIGER RELAX CLUB

         

P ij te o víkendech
7.- 8. a 14.-15. ledna 
2006 s celou rodinou
a vyzkoušejte si 
všechna cvi ení
zdarma. Program na 
www.tigerclub.cz

PRVNÍ LEKCE 
ZDARMA

P ij te si v lednu 
zacvi it a my Vám 
darujeme první
lekci zdarma.
Provozní doba
PO - Pá 15 - 22 hod. 

2 VÍKENDY 
ZDARMA

Areál Kamencového jezera po-
skytuje řadu možností sportovního 
vyžití, většinu ovšem jen sezonně. 
Mezi aktivity, které se zde dají pro-
vozovat celoročně, bude od poloviny 
ledna patřit golfový trenažér.

Zařízení bude k dispozici v Golf 
Clubu, kde vyrostla přístavba 
s hracím tunelem. V něm hráč 
z odpalovací plochy střílí míčky pro-
ti plátnu, na kterém je počítačovým 

programem realisticky zobrazováno 
golfové hřiště. Hráč si přitom může 
zvolit simulaci jakékoliv z více než 
padesáti hřišť, která ve světě skuteč-
ně existují. Samozřejmou součástí 
herny je i půjčovna holí a míčků.

„Golf zažívá obrovský boom, proto 
věřím, že i o trenažér bude velký zá-
jem. Nejbližší podobné jsou až v Tep-
licích a na Kladně,“ uvedl provozovatel 
Golf Clubu Zdeněk Fojtík.                  (sk)

Nabídku rozšíří golfový trenažér

Házenkářský klub Chomutov po-
zvolna rekonstruuje mládežnickou 
základnu a snaží se vychovat ná-
stupce velice úspěšných mužů, kteří 
kralují tabulce 2. ligy. V současné 
době klub vede minižáky a mladší 
žáky, s nimiž již dosahuje prvních 
úspěchů v mistrovské soutěži.

Mladší žáci HK Chomutov na pod-
zim absolvovali divizní kvalifikaci, 
a protože v šestičlenné skupině 
skončili pátí, budou na jaře hrát jen 
oblastní přebor. Jedenáct získaných 
bodů je ovšem pro mladé, za po-
chodu tvořené družstvo úspěchem, 
loni při své premiéře nezískalo ani 
jeden. Nejlepšími střelci na podzim 

byli Mejtzký (24 gólů), Šlapák (22), 
Penc (22), Vodička (13) a Pulda (11). 
O tým se starají tři nastávající tre-
néři, Václav Škarda, Pavel Papež 
a Roman Veselý. „Žáků pod jejich 
vedením přibývá a celé družstvo 
se zlepšuje. Tímto apeluji na mladé 
zájemce, aby přišli do sportovní 
haly a házenou se naučili,“ vzkazuje 
dlouholetý pracovník klubu Antonín 
Novotný, který trojici trenérů předá-
vá své bohaté zkušenosti z práce 
s mládeží. Mladí házenkáři mají 
tréninky v pondělí a ve středu od
15 do 16 hodin v městské hale, 
v pátek od 17 do 18 hodin pak 
v tělocvičně DDM.                           (sk)

Mladší žáci sbírají první body

Přes zavádějící název je část na-
bídky Domu dětí a mládeže v Jirás-
kově ulici určena dospělým, dokonce 
i přímo důchodcům. To je případ 
cvičení seniorů, které zde probíhá 
vždy ve čtvrtek od 10 hodin. „Je 
pro všechny, kteří nesložili ruce do 
klína a mají v rámci svých fyzic-
kých a zdravotních možností zájem 
o pohyb,“ představila v lokalitě Hor-
ní Vsi ojedinělý kroužek jeho vedoucí 
Zdeňka Padyšáková.

Cvičenců se letos zapsalo třináct, 
samé ženy. Věkem mezi nimi vyniká 
na konci ledna 83letá Jiřina Řehořo-
vá. Osm křížků by jí ovšem nikdo 
nehádal, ani podle vzhledu ani podle 
cvičebních výkonů. Pozitivně se na 
ní podepsal sport, kterému se paní 
Řehořová věnuje od útlého dětství. 
„Pocházím z Vysočiny a tam se prý 
děti rodí s lyžemi na nohou. Ale 
kromě lyžování jsem se v dětství 
věnovala plavání a vůbec jsem hod-
ně času trávila pohybem v přírodě. 
Také jsem pravidelně cvičila v Soko-
le a v roce 1938 jsem byla v Praze na 
Všesokolském sletě. Plavání zůstalo 
mým koníčkem i po roce 1948, kdy 
jsem se přestěhovala do Chomutova. 
Kamencové jezero bylo mým nejmi-
lejším místem. Také jsem cvičila na 
téměř všech spartakiádách,“ ohléd-
la se Jiřina Řehořová. Pohybu se 
ovšem nevzdala ani po osmdesátce. 
„Snažím se aspoň jednou ročně jet 
k moři, někam, kde je pobyt spojený 
s cvičením aerobiku. To je vynikající 
kombinace – slunce, teplo, plavání, 
cvičení. Ostatně do loňska jsem ae-
robik cvičila i v různých sdruženích 
tady v Chomutově. Také rychlá chůze 

je bezvadná věc,“ přidala J. Řehořová 
další recept na udržení vitality do 
pozdního věku. Do cvičení pro seni-
ory v Domě dětí a mládeže se přihlá-
sila na začátku tohoto školního roku. 
„Příjemně se tady protáhnu. Pohyb 
dělá hrozně moc, každému ho dopo-
ručuji. Člověk se pak cítí líp – mladší, 
svěžejší, čilejší.“

Slova aktivní důchodkyně potvr-
zuje i Zdeňka Padyšáková, která na 
adresu účastníků cvičení řekla: „Ne-
jsou staří, zapšklí. Naopak mají elán, 
energii a zdravé, mladistvé myšlení. 
Mám je ráda, pookřeju s nimi.“       (sk)

Cvičící důchodci nejsou staří ani zapšklí

Jiřina Řehořová (vpředu vpravo) mezi kolegyně o patnáct až dvacet let mlad-
ší naprosto zapadla.                                                                                         (foto: sk)

Mládí boxeři VEKIBOXu Chomutov 
si v první polovině oblastní ligy vedli 
úspěšně, všechny tři kategorie obsadily 
před vánoční přestávkou v příslušných 
tabulkách přední příčky.

Přípravka (10 družstev): Přípravka (10 družstev): 1. BC Čes-
ká Kamenice, 2. BC Linka Box Krupka 
– Teplice, 3. VEKIBOX Chomutov. Vr-
cholové středisko SKP Sever Ústí n. L. je 
v této kategorii až páté.

Kadeti (10 družstev): Kadeti (10 družstev): 1. SKP Se-
ver Ústí n. L., 2. VEKIBOX Chomutov, 
3. Baník Most.

Junioři (12 družstev): Junioři (12 družstev): 1. SKP 
Ústí n. L., 2. Baník Most, 3. VEKIBOX 
Chomutov. 

Trenér Vladimír Šťastný, který vede 
všechny tři kategorie, pochválil z pří-
pravky Radka Giessmanna, Jana Kováče 
a Davida Horvátha, z týmu kadetů Oto 
Löwyho, Lukáše Bartoše a Dimu Matash-
niuka a z týmu juniorů Antonína De-
metera, Zdeňka Bubnára a Petra Kováče. 
„Jsem spokojený. Příznivě se projevuje, 
že jsme s přípravou na sezonu začali už 
v červenci, o hodně dřív než soupeři,“ 
poznamenal Vladimír Šťastný.

Nejúspěšnější členové přípravky měli 
před Vánoci možnost představit se 
chomutovské veřejnosti na Galavečeru 
profesionálního boxu, kde vybojovali 
dva předzápasy. Na snímku duel mezi 
dvanáctiletými borci Davidem Horvá-
them (vlevo) a Janem Kováčem.        (sk)  

Mladým boxerům VEKIBOXu patří přední příčky

Sauna v Městských lázních v Chomutově
Provozní doba od 3. ledna 2006:
Po ................... zavřeno...................... Út ......... 11 – 20 hod. ..... společná
St ............ 11 – 20 hod........společná Čt ......... 11 – 20 hod. ............ ženy
Pá ........... 11 – 20 hod...............muži So ........ 11 – 18 hod. ..... společná
Ne................... zavřeno......................
Ceny vstupného od 3. ledna 2006:
Děti do 15 let + senioři, ZTP, ZTP-P......................... 2 hod. .............40 Kč
Permanentka – děti + senioři, ZTP, ZTP-P....... 10 x 2 hod. ...........350 Kč 
Dospělí ......................................................................... 2 hod. .............70 Kč
Permanentka dospělí ......................................... 10 x 2 hod. ..........  590 Kč 
Každá další započatá hodina ...............................................................20 Kč 
Bez časového omezení .......................................................................120 Kč

Hokejisté KLH Chomutov se roz-
hodli ještě více zpříjemnit Vánoce 
dětem z Dětského domova v Če-
lakovského ulici. Spolu s několika 
partnery se zavázali, že každý 
z nich věnuje na akci nazvanou 
Když hokejky pomáhají tolik korun, 
kolik diváků přijde na jeden z pro-
sincových zápasů. Tímto způsobem 
vybrali 16 500 Kč, za které nakoupili 
převážně sportovní náčiní.

Rolí Ježíšků se zhostili hráči 
Kamil Koláček a Ladislav Boušek, 
vedoucí mužstva Martin Pašek 

Mezi děti zavítal Ježíšek ze zimního stadionu
a marketingový manažer David 
Dinda. Z kupy dárků pod stromkem 
v Dětském domově měly místní děti 
obrovskou radost. Spokojeni byli ale 
i zástupci klubu, zejména oba hráči, 
kteří také mají malé děti. „Je to první 
takováto akce, ale shodli jsme se, že 
by nemělo zůstat jen u jedné,“ řekl 
marketingový manažer klubu David 
Dinda. 

Ředitel Dětského domova 
v Chomutově Jan Neumann vnímá 
počin KLH Chomutov jako velkou 
podporu, a to nejen materiální: 

„Děti potřebují vzory a hokejisté 
dokazují, že těmi správnými vzory 
jsou. Uvědomujeme si, že jejich 
prostřednictvím pomohli i hokejoví 
příznivci. O Vánocích je to obzvlášť 
cenné, protože to je doba, kdy naše 
děti citově strádají.“                       (sk)


