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Zastávka městské hromadné do-
pravy v kopci na Březenecké, po níž 
někteří občané žijící na okraji tohoto 
sídliště volají, bude zprovozněna 
zhruba v polovině roku. Tuto dobrou 
zprávu potvrdila starostka Chomuto-
va Ivana Řápková. „Někdy to vypadá,  
že nekonáme, ale dosáhnout nějaké 
změny může být zdlouhavé, jako prá-
vě v tomto případě,“ řekla starostka 
a dodala, že podle původních předpo-
kladů měla být zastávka zprovozněna 
už zhruba před rokem. „Projednali 
jsme tuto záležitost na dopravním 
podniku, potom jsme oslovili všechny 
zainteresované. Už jsme s tím počítali, 

dokonce jsme zastávku uvedli v jízd-
ních řádech městské hromadné dopra-
vy. Všechno se zdálo být v pořádku, 
ale dopravní inspektorát Policie České 
republiky nám nedal souhlas pro zří-
zení nového přechodu nad zastávkou, 
který byl součástí projektu,“ vzpomíná 
na peripetie kolem zastávky.  

Ani po tomto záporném stanovisku 
však na radnici nerezignovali a pracovali 
na hledání řešení problému, aby mohli 
uspokojit požadavky několika set obyva-
tel panelových domů z nejbližšího okolí. 
„Protože ze stávajícího zálivu bývalé za-
stávky ústil vjezd do areálu, který vlastní 
soukromá firma, součástí projektu bylo 
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i vybudování nového vjezdu nikoli 
z hlavní silnice, ale z jiné strany are-
álu,“ připomíná jeden z řady zádrhelů 
vedoucí odboru rozvoje a investic 
města Petr Chytra. „Potom jsme 
museli přechod, který bude součástí 
investiční akce, přesunout o něco níž 
z kopce, takže měl být až pod vjez-
dem k výměníkové stanici. To se ale 
nelíbilo starším lidem, kterých v dané 
lokalitě žije hodně. Ti si stěžovali, že 
je to pro ně velká zacházka. Hlavně 
to však přinášelo další problémy, 
vytipovanými prostory vedou sítě 
rozvádějící teplo a především vedení 
vysokého napětí, a vést pod tímto 
vedením přechod není možné.“

Vše se tedy dostalo do mrtvého 
bodu, ale s příchodem roku 2006 
vstoupily v platnost nové normy, 
které dovolily záliv zastávky posu-
nout opět výše, prakticky do stejného 
místa jako je stávající záliv. Ten bude 
prohlouben na šířku tří metrů a nový 
přechod bude na místě dosavadního, 
bezprostředně pod zastávkou, tedy 
zhruba na úrovni okraje domu číslo 
4455, posledního paneláku sídliště 
směrem k městu. Součástí přechodu 
bude i dělicí ostrůvek a bezbariérová 
úprava včetně varovného a signální-
ho pásu pro nevidomé. Navíc bude 
doplněn i přechodem pro cyklisty, 
protože v těsném sousedství přecho-
du ústí cyklostezka vedoucí Stavbař-
skou ulicí.

A termíny? „Předpokládáme, že 
během dubna dostaneme stavební 
povolení, v květnu proběhne vý-
běrové řízení na dodavatele. Práce 
odhaduji tak na měsíc, dva, takže 
do prázdnin, případně v jejich prů-
běhu by mělo být vše hotovo,“ míní 
P. Chytra.                                               (lm)
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Vážení spoluobčané, 
v životě nás někdy 
potkávají situace, kte-
ré sami nedokážeme 
vyřešit. Často tako-
vým případem bývá 
těžké onemocnění. 
Nešťastným zlomem 
v životě řady žen je 

moment, kdy zjistí, že onemocněly ra-
kovinou prsu. Chápu takovou osobní 
tragédii, protože mám stejnou zkuše-
nost z vlastní rodiny. Vím, že je to těž-
ké období nejen pro nemocnou ženu, 
ale i pro její okolí, rodinu a přátele. Má 
zkušenost je dvacet let stará, ale vím, 
že unést takové neštěstí je těžké v kaž-
dé době, tedy i dnes. Dnešní doba ale 
přináší možnosti individuální inicia-
tivy takřka v každé oblasti, tedy 
i v této. Onkologické sdružení Kapka 
´97 dokáže ženám pomoci. Sdružuje 
ty, které toto trauma samy zažily a 
jsou příkladem toho, že se i s ním 
dá žít. Záleží na každé ženě, jak se 
s rakovinou prsu vypořádá, a členky 
Kapky ukazují, že to je možné. Lékaři 
jsou tu proto, aby léčili, ale neméně 
důležité je to, co následuje po léčbě. 
Ony v ní prakticky pokračují, jsou to 
laické psychoterapeutky, které pomá-
hají onkologicky nemocným  bojovat 
s obtížemi, nepochopením, samotou 
a problémy vyplývajícími z léčby. 
Členové Kapky ´97  se zkrátka nesta-
rají jen o sebe, ale i o ostatní, váží si 
života, nejsou poznamenáni v dnešní 
době tak rozšířeným sobectvím. Mám 
dobrý pocit z toho, že taková iniciati-
va těchto skvělých lidí v našem městě 
existuje. Hezké, snad už konečně jarní 
dny přeji všem a zvláště těm, kteří se 
rozhodli pomáhat druhým.                       
                                      Vaše Ivana Řápková 
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přehlídka o netradičních 
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22. března 18 hodin            Kulisárna 
JAN BURIAN - Island

23. března 17 hodin            Kulisárna 
RADEK JAROŠ - Himálaje

23. března 19 hodin            Kulisárna
VÁCLAV KOUBEK - Indie

T
IP

 

Galerii soch na nábřeží doplnil svatý Hubert  
Město Chomutov vybralo zpracova-

tele komunitního plánu. Tato zdánlivě 
nicneříkající informace bude mít znač-
ný význam na rozvoj sociální péče ve 
městě. Jak uvedla ředitelka Městského 
ústavu sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová, je to materiál, který 
určí, jakým směrem by se měla dále 
rozvíjet sociální oblast. „Jde o propo-
jení takzvané triády: zadavatele, tím je 
město, poskytovatele, tím je náš ústav 
nebo jiný subjekt, a uživatele, tím 
je klient, občan,“ vysvětluje Tölgová 
základní princip komunitního plá-
nování. „Všichni tři mají rovnocenné 
postavení, stejná práva.“

Devítiměsíční projekt, jehož výsled-
kem bude komunitní plán, podpořila 

částkou 800 tisíc korun Evropská unie 
z programu SROP (Společný regionální 
operační program) v rámci Grantového 
schématu na podporu sociální integrace 
Ústeckého kraje. Pracovat na něm budou 
čtyři odborné skupiny, zaměřené na 
seniory, na děti a mládež, na zdravotně 
postižené, na lidi v krizi a nepřizpůso-
bivé. Budou se scházet dvakrát měsíčně 
a v červenci by měly výsledky své práce 
shrnout a nabídnout je k diskuzi veřej-
nosti. „Veřejnost bude o průběhu procesu 
pravidelně informována v regionálních 
médiích a bude do něj moci zasahovat 
prostřednictvím interaktivních interne-
tových stránek, které budou k tomuto 
účelu otevřeny,“ dodala ředitelka MÚSS.   
                                         (Pokračování na str. 2) 

Sociální oblast dostane plán dalšího rozvoje

Město Chomutov se omlouvá všem 
občanům, kteří si zvolili jako způsob 
úhrady poplatku za komunální odpady 
Sdružené inkaso plateb obyvatelstva 
(SIPO), že neobdrželi v březnové poukáz-
ce předpis poplatku za odpady pro první 
pololetí 2006. Z důvodu změny mandátní 
smlouvy nedošlo ke správnému zpraco-
vání souboru plateb mandatářem a celý 
soubor předpisů plateb byl vyřazen. 
Všichni poplatníci budou mít tedy před-
pis poplatku za odpady ve svém inkasu 
automaticky zaveden v měsíci dubnu. 
Vzhledem k pochybení prodlužuje správ-
ce poplatku termín splatnosti poplatku 
za odpady do konce měsíce června.           
                                         (Pokračování na str. 2)  

Omluva: Poplatky 
za odpady až v dubnu

Rekonstrukce nábřeží Chomutovky 
zaznamenala počátkem března vidi-
telnou změnu. Ozdobily ji další dvě 
sochy, svatý Hubert s jelenem a dvoji-
ce putů (barokní prvek, motiv nahého 
dítěte), symbolizující oslavu rybolovu. 

„Současná nábřežní zeď s promená-
dou začala vznikat v polovině devate-
náctého století,“ rekapituluje městský 
architekt Jaroslav Pachner. Byl to 
jeden z významných inženýrských 
počinů samosprávy města, jímž byl 
pevně stanoven tok říčky Chomutovky. 
„Do nábřežní zdi ústila první městská 
kanalizace, jejíž klenutý portál může-
me dodnes vidět u zastávky městské 
hromadné dopravy.“

Na své předchůdce z předminulé-
ho století navázalo soudobé vedení 
města, když po zrušení autobuso-
vého náměstí na Žižkově náměstí 
rozhodlo o rekonstrukci nábřeží 
Chomutovky. V roce 2003 začaly prá-
ce na zábradlí, v následujících dvou 
letech provedlo Povodí Ohře opravu 
nábřežní zdi a dlážděného dna. Poté 
přišla na řadu postupná instalace 
sochařských artefaktů na jednotlivé 
pilíře dělící nábřeží. Nejprve byly 
osazeny kopie dekorativních váz, 
které bylo nutno z bezpečnostních 
důvodů sejmout z průčelí kostela 
svatého Ducha v Hálkově ulici. Jsou 
umístěny na pilířích mostu vedou-
cího k zastávce MHD na Palackého 

ulici. Na každém druhém pilíři ná-
břeží se střídají  dekorativní koule 
na podstavci a piniové šišky. 

Vloni byly osazeny kopie barok-
ních plastik svatého Jana Evangelisty 
a svatého Víta. Patron české země 
Svatý Vít zahajuje řadu soch na kraj-
ním pilíři, obráceném k obchodnímu 
domu. Socha svatého Jana Evangelisty 

je umístěna ve východní části nábřeží. 
Na přelomu roku 2005 a 2006 bylo 
zahájeno osazování plastik, které se 
vztahují k symbolům místa. Na vý-
chodním okraji nábřeží byla situována 
klasicistní socha symbolizující říčku 
Chomutovku. K nim přibyli v minulých 
dnech již zmínění svatý Hubert coby 
symbol bohatství krušnohorských lesů 
a dvojice putů. Kopie těchto plastik 
provedl a osadil restaurátor Jaroslav 
Jelínek (na snímku vpravo). Z kdysi 
anonymního zábradlí na nábřežní zdi 
se tak postupně stává místo opředené 
řadou symbolů.                                (jp,lm)

Chomutov patří mezi bezmála tři sta 
měst a obcí v republice, které kaž-
doročně projevují solidaritu vzdá-
lené asijské zemi tím, že se zapojují 
do akce Vlajka pro Tibet. Do Tibetu 
před více než půl stoletím vstoupila 
čínská armáda, aby suverénní stát 
„mírově osvobodila“, to znamená 
včlenila do Čínské lidové republiky. 
Také letos byla v pátek 10. břez-
na, v den 47. výročí protičínského 
povstání Tibeťanů, před budovou 
historické radnice vedle městské 
vztyčena tibetská vlajka, také letos 
studenti chomutovského soukro-
mého gymnázia připravili manda-
lu, která v tibetském buddhismu 
symbolizuje svět a jeho pomíjivost. 
K tvorbě mandaly před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie se sym-
bolicky přidal i představitel měs-
ta, radní Jiří Polanský. Na snímku 
společně se studentem Lukášem 
Kirnem.                           (lm, foto: sk)
Více o Vlajce pro Tibet se dočtete na 
straně 5.                                            (lm)  
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(Dokončení ze str. 1)
Pozdní nedoplatky za první pololetí 

roku 2006 nebudou žádným způso-
bem penalizovány. Žádáme občany, 
kteří platí odpady prostřednictvím 
tohoto inkasa plateb, aby vyčkali na 
dubnové inkaso (v případě, že zaplatí 
jiným způsobem, budou mít v předpi-
su inkasa poplatek vystavený, čímž by 
u nich mohlo dojít k přeplatku).        (r)

(Dokončení ze str. 1)
V září by se pak materiálem mělo 

zabývat zastupitelstvo města.
Komunitní plán bude tedy sloužit 

jako jakýsi průvodce, který zevrubně 
zmapuje oblasti sociálních služeb 
ve městě a vytyčí jejich další vývoj. 
Tölgová přitom zdůrazňuje, že v této 
sféře Chomutov rozhodně nezaostává. 
„Před několika dny jsem se vrátila 
z konference týkající se poskytovaní 
sociálních služeb a jejich financová-
ní,“ říká. „Opět jsem se přesvědčila, že 
město Chomutov patří mezi nejkom-
plexnější poskytovatele těchto služeb. 
V porovnání s ostatními městy jsou u 
nás vysoce nadstandardní co se týče 
jejich spektra, ale i úrovně. Práce na 
komunitním plánu je důkazem toho, 
že tak tomu bude i nadále, a to je pro 
naše občany dobrá zpráva.“            (lm)

Sociální oblast dostane...

Omluva: Poplatky 
za odpady až v dubnu

Letošní zima se zdála být nekonečná. Zatímco v jiných letech už jsme se 
v březnu těšili ze sluníčka a sněženek, letos nás trápil sníh a mráz. Takový byl 
pohled na náměstí 1. máje z okna radnice ve čtvrtek 9. března...        (foto: sk)

V souvislosti s nedávnými nálezy 
viru HPAI (H5N1) u volně žijícího 
ptactva v různých zemích Evropy se 
na Městský úřad Chomutov obrátila 
ředitelka Krajského úřadu Ústeckého 
kraje Lydie Šťastná s dopisem, z ně-
hož otiskujeme některé pasáže: Státní 

Výzva ke spolupráci: dotazník k evidenci ptactva

Krize ve fi-
nancování zdra-
votnictví je věcí 
všeobecně zná-
mou a v poslední 
době se situace 
vyhrotila. O tom, 
jaký má dopad 
na Nemocnici 

v Chomutově, jsme si povídali s je-
jím ředitelem.
Jaké jsou možné dopady nové Jaké jsou možné dopady nové 
úhradové vyhlášky, platné od úhradové vyhlášky, platné od 
1. 1. 2006, o níž se v poslední době 1. 1. 2006, o níž se v poslední době 
ve zdravotnictví tolik hovoří?ve zdravotnictví tolik hovoří?

„Věc je příliš složitá a úhrado-
vá vyhláška jen jedním z jejích 
aspektů. O krizi ve financování 
ve zdravotnictví se ví delší dobu, 
bohužel nikdo se tím nezabýval. 
Vše běželo jakýmsi samospádem. 
Pacienti se léčili, pojišťovny nějak 
platily. Celá situace se začala vy-
hrocovat až poté, co vláda dvakrát 
po sobě v krátké době navýšila 
platy zdravotníkům, aniž by zajis-
tila zdroje na toto navýšení. Sys-
tém zdravotního pojištění se tím 
pádem zákonitě dostal do daleko 
většího propadu. Nástupem nové-
ho ministra do funkce se to zača-

lo řešit uvalením nucené správy 
na VZP a vydáním nové vyhlášky 
s regulacemi na léky a prostředky 
zdravotnické techniky na úrovni 
roku 2005.“ 
Takže to byl krok k nápravě?Takže to byl krok k nápravě?

„Management nemocnic i sou-
kromí lékaři by se s tím dokázali 
nějak vyrovnat, pokud by ovšem 
zároveň nezačal platit od 1. ledna 
nový sazebník výkonů. Pan ministr 
dosáhl vyššího ocenění práce léka-
ře navýšením časů u jednotlivých 
výkonů a zároveň navýšil bodové 
hodnocení poskytovaných zdravot-
nických výkonů. Zde začíná celý 
problém. Na to, abychom dostali 
vyplacený paušál, musíme naplnit 
body ve výši 100 % porovnávacího 
období, tedy prvního pololetí roku 
2005, kdy ale platil starý sazebník 
s nižšími hodnotami bodů.“
Co to pro management nemocnice Co to pro management nemocnice 
a lékaře znamená?a lékaře znamená?

„Abychom si ušetřili na navýšené 
mzdy, inflaci, energie a tak dále, nutí 
nás pan ministr, laicky řečeno, sundat 
nohu z plynu a hlídat si body, léky 
předepsané na recepty a pomůcky 
zdravotní techniky, jinak nám hrozí 
za překročení nemalé sankce.“

Jaký dopad to může mít na paci-Jaký dopad to může mít na paci-
enta?enta?

„Hrozí reálné nebezpečí, že na-
příklad v květnu naplníme požado-
vaných 100 % bodů a abychom se 
vyhnuli sankcím, začneme omezo-
vat péči prodlužováním čekacích 
dob u plánovaných operací a vy-
šetření. Umím si představit i ome-
zení lůžkové kapacity. Konkrétně 
v současné době řešíme problém 
s omezením péče na léčebně dlou-
hodobě nemocných (LDN), kdy nám 
VZP snížila úhradu na její provoz 
v prvním pololetí roku 2006 
o 4,5 milionu korun. To  by pro 
nás znamenalo uzavření celé jedné 
stanice o třiceti lůžkách do polo-
viny roku, pokud se nedohodneme 
v rámci smírčího řízení. Navíc 
situaci naší nemocnice nepříznivě 
ovlivňuje několik dalších nepříz-
nivých okolností. Příjmy nám ne-
vzrostly natolik, abychom mohli pa-
cientovi poskytnout péči v nejvyšší 
kvalitě a ve stejném rozsahu jako 
v loňském roce. Pacientů s karcino-
my, diabetem, kardiovaskulárními 
chorobami, tedy těch, jejichž léčba 
je značně nákladná, přibývá. Léčba 
se kvůli novým postupům, přístro-

jům a lékům výrazně prodražuje. 
A to platí nejenom u nás, ale ve 
zdravotnictví obecně. Jenže namís-
to systémových kroků  vedoucích 
k nápravě se provádí pouze růz-
né kosmetické úpravy, které řeší 
problém financování zdravotní 
péče a tím i poskytovaných služeb 
z krátkodobého hlediska - nejlépe 
do voleb - a nikoliv z hlediska dlou-
hodobého.“
Znamená to, že se kvalita lékařské Znamená to, že se kvalita lékařské 
péče sníží?péče sníží?

„Lze pochopit, že politici musejí 
přijímat i nepopulární opatření. 
Ale pak ať také najdou odvahu 
a řeknou lidem a pacientům prav-
du: že není možné, aby jim bylo 
poskytnuto stejné množství péče 
jako v loňském roce a ještě při stej-
né kvalitě. Není férové nechávat to 
na jednotlivých managementech 
nemocnic a lékařích. Lékař by měl 
léčit a nikoli přemýšlet a rozho-
dovat o tom, kterému pacientovi 
poskytne léčbu či provede operaci 
a který si bude muset počkat. Tím 
spíš, že nelibost pacientů se pak 
obrací nesprávným směrem, na ty, 
kteří jen nesou důsledky rozhodo-
vání jiných.“                                (lm)

Ředitel nemocnice Milan Burša: Politici, řekněte lidem pravdu, nenechávejte to na lékařích

Hrozí reálné nebezpečí omezování lékařské péče i lůžkové kapacity

Jednou z investičních akcí města je 
úprava obřadní síně v budově histo-
rické radnice. Už před časem vedení 
města rozhodlo, že svatební obřady 
budou moci probíhat na dalším mís-
tě. Vytipován byl takzvaný secesní 
salonek v Městském divadle. 

„Rozhodnutí provést úpravy ob-
řadní síně vychází z naší úcty k pa-
mátkám, postupně chceme opravit 
celou historickou budovu radnice,“ 
uvedla starostka Ivana Řápková. 
„Loni jsme začali rekonstrukcí za-
sedací místnosti, letos se zaměříme 
na obřadní síň. To však neznamená, 
že by se oddávalo jen v divadle 

Chystaná inovace obřadní síně neznamená přerušení oddávání
a na radnici nikoli. Stále se oddává na 
dvou místech, záleží na volbě nastá-
vajících manželů.“

Co se týče úprav obřadní síně, po-
čítá se s obměnou vybavení interiérů 
a s malováním, nepůjde tedy o žádné 
zásadní změny. „Obřadní síň bude 
uzavřena na velmi krátkou dobu, jen 
než se vymaluje a prostory se vyba-
ví novým nábytkem,“ říká starostka. 
„Občany budeme samozřejmě o tom-
to krátkodobém omezení s dostateč-
ným předstihem informovat.“

Ti, kteří se rozhodnou „vlézt do 
chomoutu“ v Chomutově, mají tedy 
možnost učinit tento krok na radnici 

nebo v divadle. Starostka Řápková 
připomíná, že si lze vybrat i jiná mís-
ta, v takovém případě je ovšem nutné 
si připlatit. Správní poplatek činí tisíc 
korun. „Já nebo moji kolegové jsme už 
oddávali například v kostele svaté Ka-
teřiny, v atriu SKKS nebo na Mnišském 
dvorečku muzea, ale máme za sebou 
i obřady třeba v restauraci nebo pod 
širým nebem.“                                     (lm)

Úpravy páteřní komunikace Ka-
menná jsou opakovaně předmětem 
připomínek. Na radnici přicházejí 
dopisy, na setkáních vedení města 
s občany se toto téma pravidelně 
objevuje. Starostka Chomutova 
Ivana Řápková se proto rozhodla 
oslovit širokou veřejnost a pozvat 
toho, kdo má zájem, k diskuzi na  
téma Regenerace sídlišť Kamenná, 
Zahradní, Písečná s důrazem právě 
na o rekonstrukci páteřní komuni-
kace Kamenná. „Nechci to znovu
a znovu rozebírat na každém brífin-
ku, kde občané prezentují desítky 
problémů. Vzhledem k tomu, jakou 

pozornost toto téma vyvolává, bude 
nejlepší uspořádat takové setkání, 
kam bude moci přijít co nejvíc 
lidí,“ řekla starostka. Na její pokyn 
připravil odbor rozvoje a investic 
města setkání, setkání, které proběhne proběhne 
29. března od 17 hodin v Kulturním 29. března od 17 hodin v Kulturním 
domě na Zahradnídomě na Zahradní. Radnice zpro-
středkuje účast těch, kteří se na 
zpracování komplexní regenerace 
panelových sídlišť podíleli. Kromě 
pracovníků z příslušného odboru 
městského úřadu a představitelů 
města by měli být přítomni archi-
tekt, projektant a další zaintereso-
vaní odborníci.                               (lm)

Starostka zve veřejnost k diskuzi 
na téma rekonstrukce Kamenné

Speciální linka celníků
na pašeráky odpadů 

V souvislosti s rostoucím počtem 
případů nelegální přepravy komunál-
ních odpadů z členských států Evrop-
ské unie na území České republiky se 
také na chomutovskou radnici obrá-
tilo Celní ředitelství Ústí nad Labem 
se žádostí o spolupráce. Ta spočívá 
mimo jiné i ve zveřejnění kontaktů 
na celníky. Ředitelství zavedlo na 
své operační středisko speciální tele-
fonní linku s nepřetržitou dobou vý-
konu služby (475 211 969), na kterou 
lze sdělovat podezření z nelegální 
přepravy odpadů ze zahraničí. Tyto 
informace je možné poskytnout také 
Celnímu úřadu v Chomutově, a to od 
7,00 do 15,30 hodin na telefonní číslo 
474 629 298.                                          (r)

Od 1. března je kvůli rekonstrukci 
vozovky a chodníku úplně uzavřena 
ulice Kosmonautů – část mezi vjez-
dem na parkoviště u restaurace Mo-
nika a křižovatkou s ulicí Vítězslava 
Nezvala, a to včetně uzavírky této 
křižovatky. Náhradní autobusová 
zastávka bude po dobu uzavírky 
v ulici Sluneční.

Umožnění vjezdu na staveniště 
zůstává na úvaze vedení stavby. 
Prostřednictvím pracovníků zajiš-
ťujících rekonstrukci budou provo-
zovatelé obchodů v oblasti aktuálně 
informováni o tom, jakým způsobem 
bude zajištěno zásobování. Přístup 
na sousední nemovitosti musí zůstat 
zachován a bude zajištěn také prů-
chod uzavřenou částí ulice, respek-
tive jejím nejbližším okolím (kolem 
obytných domů). Bližší informace o 

aktuálním postupu prací a o stavbě 
podá odbor rozvoje a investice města 
Městského úřadu Chomutov.            (r)

Uzavírka ulice Kosmonautů nejdéle do konce dubna

Radní podpořili občanské 
sdružení Kapka 9́7

Rada města schválila poskytnutí částky 26 000 korun  občanskému sdružení 
Kapka ´97. Toto sdružení onkologických pacientů se dostalo do finančních potíží, 
v jejichž důsledku by muselo přerušit činnost. Radní si uvědomují prospěšnost 
sdružení, které pomáhá pacientům s onkologickým onemocněním a angažuje se 
zejména v boji s rakovinou prsu. Podle informací od o. s. Kapka ´97 je Chomutov-
sko jedním z nejpostiženějších regionů v republice, skoro každý druhý den zde 
na rakovinu prsu zemře jedna žena.                                                                                   (sk)

Příští setkání s občany města Příští setkání s občany města 
se uskuteční 30. března 2006 

od 16 hodin v zasedací 
místnosti č. 13 v historické 
radnici na náměstí 1. máje. 

Podkrušnohorský zoopark se může pyšnit dalším unikátním přírůstkem. Samici 
tuleně kuželozubého Taške se začátkem března narodili dva tulení kluci. Dvoj-
čata jsou u těchto zvířat vzácností, v České republice je to vůbec první takový 
porod. Čuk a Gek, jak je pracovníci zooparku pojmenovali (na snímku s ošet-
řovatelkou Marii Valdmanovou a ředitelem zooparku Přemyslem Rabasem), ale 
v Chomutově bohužel nezůstanou. Hrozí jim totiž napadení ze strany jejich otce, 
který by je jakožto samečky mohl považovat za potenciální konkurenty.      (lm)

veterinární správa ČR nařídila mimo-
řádná veterinární opatření s cílem 
minimalizovat riziko zavlečení náka-
zy na území ČR. Krajská veterinární 
správa pro Ústecký kraj byla pověře-
na, aby projednala tuto problematiku 
se zástupci místních samospráv.

Nutnost provedení soupisu veš-
keré drůbeže a jiných ptáků cho-
vaných v zájmových chovech drob-
nochovatelů vyplývá z příslušných 
ustanovení a směrnic, jimiž je tato 
povinnost stanovena  v případě  vý-
skytu nebezpečné nákazy – aviární 
influenzy na území našeho státu, 
respektive Ústeckého kraje.  Soupis 
počtu ptáků dle druhů a kategorií 
bude sloužit  jako podklad pro 
provádění nařízených opatření 
k eradikaci nákazy v ohnisku a také 
k poskytnutí případné náhrady ná-
kladů a ztrát   vzniklých v důsledku 
nebezpečné nákazy.  

Žádáme občany, aby ve vlastním ve vlastním 
zájmu zájmu vyplnili tiskopis (příloha to-tiskopis (příloha to-
hoto vydání Chomutovských novin) hoto vydání Chomutovských novin) 
a následně ho zaslali nebo osobně 
doručili nejpozději do konce března 
na adresu podatelnu MěÚ Chomutov, 
Zborovská 4602, 430 28.                 (r)

POPLATEK 
ZA ODPADY

I. pololetí 2006
splatnost 31. 3. 2006

(pro SIPO do 30. 6. 2006)

212,- Kč osoba a pololetí
(lze uhradit najednou 

i celý rok - 424,- Kč/osoba)

Informace: tel.: 
474 637 252 - 253

Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu vyplnili tiskopis, který je přílohou tohoto vydání
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DIVADLODIVADLO
• 16. 3. KOCOUR V BOTÁCH16. 3. KOCOUR V BOTÁCH. Pohádka pro děti z MŠ, ZŠ a veřejnost. Kulturní dům 

na Zahradní od 10.00 hodin.
• 17. 3. MEDVÍDEK ŤUPÍNEK17. 3. MEDVÍDEK ŤUPÍNEK. Pohádka pro děti z MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS na Palca-

kého ulici od 9.00 hodin.
• 19. 3. NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA19. 3. NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na 

Zahradní od 15.00 hodin.
• 20. 3. HRÁČI20. 3. HRÁČI. Premiéra divadelního představení v podání Ervěnického národního 

divadla a Divadelního studia SKZ. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 21. 3. PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ21. 3. PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ. Divadelní představení v rámci abonentního 

předplatného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 24. 3. ACOUSTIC SESSION – V NOVÉM24. 3. ACOUSTIC SESSION – V NOVÉM. Ivana Eržika Novotná v literární kavárně 

SKKS na Palackého ulici od 18.30 hodin.
• 30. 3. VENTILKY VÍTAJÍ JARO30. 3. VENTILKY VÍTAJÍ JARO. Host mužský komorní sbor Consilium v kostele sv. 

Ignáce od 19.00 hodin.
• 31. 3. CHOMUTOVSKÝ JAZZOVÝ MASOPUST 200631. 3. CHOMUTOVSKÝ JAZZOVÝ MASOPUST 2006. Hudební a taneční večer věno-

vaný jazzové a swingové hudbě. Městské divadlo od 19.30 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 22. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU22. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.
• 22. 3. NA CESTĚ: JAN BURIAN22. 3. NA CESTĚ: JAN BURIAN. Známý hudebník představí ostrov Island. Kulisárna 

u divadla od 18.00 hodin.
• 23. 3. NA CESTĚ: BESEDA S HOROLEZCEM RADKEM JAROŠEM23. 3. NA CESTĚ: BESEDA S HOROLEZCEM RADKEM JAROŠEM. Pro školy. Kulturní 

dům na Zahradní 8.30 hodin a městské divadlo od 11.00 hodin.
.• 23. 3. NA CESTĚ: BESEDA S HOROLEZCEM RADKEM JAROŠEM, VYSTOUPENÍ PÍSNIČKÁŘE, 23. 3. NA CESTĚ: BESEDA S HOROLEZCEM RADKEM JAROŠEM, VYSTOUPENÍ PÍSNIČKÁŘE, 

HERCE A CESTOVATELE VÁCLAVA KOUBKA. HERCE A CESTOVATELE VÁCLAVA KOUBKA. Kulisárna u divadla od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• JIŘÍ VALEŠ – MAGIE MĚSTJIŘÍ VALEŠ – MAGIE MĚST. Obrazy v galerii Lurago v SKKS na Palackého ulici, 

výstava potrvá do 29. 3.
• EVA VÝBORNÁ A MARKÉTA VÁRADIOVÁ – OBRAZYEVA VÝBORNÁ A MARKÉTA VÁRADIOVÁ – OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž pro-

běhne 16. 3. od 17.00 hodin, výstava potrvá do 1. 4.
• POKLAD Z HORPOKLAD Z HOR. Poprvé vystaven soubor markomanských zbraní. Oblastní muze-

um na radnici, výstava potrvá do 25. 3.
• NA POČÁTKU BYLO SLOVONA POČÁTKU BYLO SLOVO. Vystavení faksimile prvního písemného dokladu exis-

tence Chomutova z 29. 3. 1252. Oblastní muzeum na radnici od 28. do 31. 3.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
 16.16.     –      17. 3. 17. 3.  EXPERTI EXPERTI – komedie, ČR.
               18. 3. 18. 3.  HRA S NEVĚROU HRA S NEVĚROU – drama/thriller, USA. 
 23.23.     –    24. 3. 24. 3.  OBCHODNÍK SE SMRTÍ OBCHODNÍK SE SMRTÍ – akční thriller, USA.
                   25. 3. 25. 3.  SAW 2 SAW 2 – thriller/horor, USA.
 30.30.     – –  31. 3. 31. 3.  DŮKAZ DŮKAZ – drama, USA.
                 1. 4. 1. 4.  PÝCHA A PŘEDSUDEK PÝCHA A PŘEDSUDEK – romantický film, Velká Británie.
Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
               15. 3.15. 3.     TAJEMNÝ LET TAJEMNÝ LET – akční drama, USA.
               16. 3. 16. 3.  PROJEKT 100: U KONCE S DECHEM PROJEKT 100: U KONCE S DECHEM – film, Francie. Od 19.30 hodin.
               17. 3. 17. 3.  HRA S NEVĚROU HRA S NEVĚROU – drama/thriller, Slovensko.
 18.18.     –    20. 3. 20. 3.  EXPERTI EXPERTI – komedie, ČR.
    21.21.    –        22. 3. 22. 3.     ZATHURA VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ ZATHURA VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ – dobrodr./sci–fi, USA. Od 17.00 hodin.
              23. 3. 23. 3.  PROJEKT 100: AŽ PŘIJDE KOCOUR PROJEKT 100: AŽ PŘIJDE KOCOUR – filosoficky laděná „pohádka“, Česko-

slovensko. Od 19.30 hodin.
                   24. 3. 24. 3.  SAW 2 SAW 2 – thriller/horor, USA.
 25.25.     –    26. 3. 26. 3.  OBCHODNÍK SE SMRTÍ OBCHODNÍK SE SMRTÍ – akční thriller, USA.
               27. 3. 27. 3.  ŽÍT PO SVÉM ŽÍT PO SVÉM – drama, USA.
 28.28.     –    29. 3. 29. 3.  DŮKAZ DŮKAZ – drama, USA.
              30. 3. 30. 3.  PROJEKT 100: KŘIŽNÍK POTĚMKIN PROJEKT 100: KŘIŽNÍK POTĚMKIN – film, Rusko. Od 19.30 hodin.
               31. 3. 31. 3.  JESKYNĚ JESKYNĚ – akční horor, USA.
        1.1.     –          2. 4. 2. 4.  MNICHOV MNICHOV – thriller, USA.

Pro příznivce jazzové hudby při-
chystala Správa kulturních zařízení 
Chomutov, s. r. o.,  dáreček v podobě 
přehlídky několika souborů. Jak k to-
mu dodal jeden z organizátorů Josef 
Řápek, letos proběhne tato akce už 
počtvrté.

„Je to vlastně takové hudební setká-
ní souborů, které střídavě účinkují na 
jazzových večerech v pizzerii u Delvi-
ty,“ vysvětluje. „Tam se střídáme, a jed-
nou do roka se sejdeme a vystoupíme 
všichni v průběhu jednoho večera.“ 

Čtvrtý ročník chomutovského jaz-
zového masopustu bude mít, alespoň 
pro muzikanty, vzpomínkový ráz. 
„Letos už mezi námi nebude Jan Ji-
rucha, trombonista z pražské kapely 
J. J. Jazzmen. Letošní setkání bychom 
mu chtěli věnovat, bude pro nás symbo-
lickým rozloučením s kolegou a skvě-
lým muzikantem,“ dodal J. Řápek.

Hudební, ale i taneční večer plný 
jazzové a swingové muziky se koná 
v pátek 31. března v chomutovském 
městském divadle. První tóny zazní 
v 19.30 hodin. Účinkovat budou – na 
velkém sále: Lee Andrew Davidson a 

Přijďte do divadla na Jazzový masopust 

Základní škola v Havlíčkově ulici 
slaví tento rok padesát let od založe-
ní. Na počest tohoto výročí proběh-
ne řada akcí, například 31. května 
Den dětí pro potomky bývalých 
absolventů. Následovat bude vy-
hodnocení literární soutěže na téma 
Škola a já, 8. června koncert sboru 
Happy Smile v kostele sv. Kateřiny 
a ještě před prázdninami tradiční 
golfový turnaj. V září se uskuteční 
Den otevřených dveří a vše završí 
slavnostní večer v divadle.              (r)

Mateřské centrum Kolibřík je maminkám a jejich dětem od nynějška k dispo-
zici na adrese Václavská 4185. V bezbariérově upravené budově mají caparti 
k dispozici jednu místnost a  sociální zařízení, a až to počasí dovolí, budou 
moci využívat zahradu s herními prvky. Otevřeno je od pondělí do pátku, 
přičemž čtvrteční program je určen především dětem s handicapem. Na 
snímku jsou maminky a děti, které se v centru sešly při jeho slavnostním 
otevření, druhá zprava koordinátorka projektu Petra Bělohlavá se synem 
Bartolomějem.                                                                                         (text a foto: sk) 

Kolibřík se přestěhoval do Václavské

Základní umělecká škola T. G. Masa-
ryka v Chomutově pořádá ve čtvrtek 
16. března komorní koncert. V pro-
gramu zaznějí díla W. A. Mozarta, 
B. Martinů a F. Mendelssohna-Bart-
holdyho v podání komorního sou-
boru špičkových kvalit České trio. 
Soubor je znám po celém světě jako 
reprezentant slavné umělecké tradi-
ce české komorní interpretace, jejíž 
historie vede až k 90. létům 19. sto-
letí, kdy vzniklo první klavírní trio 
tohoto jména. České trio je tělesem 
výrazných uměleckých osobností: 
M. Langer – klavír, D. Vlachová – hous-
le, M. Petráš – violoncello. Koncert se 
koná v sále ZUŠ od 18.30 hodin za 
podpory Nadace B. Martinů.          (šv)

České trio v ZUŠ

Takřka neuvěřitelných 307 platí-
cích dětí a jejich rodičů se zúčast-
nilo dětského maškarního bálu 
v Kulturním domě na Zahradní. 
V pravém karnevalovém reji byly 
k vidění princezny, indiáni, ta-
nečnice, mušketýr, zajíček, kočka, 
brouci, kouzelníci, klauni, Spider-
man, Červená Karkulka a dlouhá 
řada dalších masek. 

„Vůbec jsme to nečekali, počítali 
jsme tak se stovkou návštěvníků,“ 
řekla k účasti vedoucí střediska 
Blanka Koblicová. „Také mě mile 
překvapilo, v jak rozmanitých 
maskách děti přišly. Bylo vidět, 
že si s tím maminky daly hodně 
práce. Některé mi pak řekly, že se 
kvůli tomu na bál těšily snad víc 
než jejich děti.“  Dvouletí caparti 
i desetiletí školáci střídavě tanco-
vali na diskotékové rytmy a soutě-
žili o drobné ceny. V závěru pořadu 
porota vybrala dvě nejzdařilejší 
masky – děvčátka v kostýmech 
sluníčka a černošky. „Maškarní bál 
jsme pořádali poprvé, a to v rámci 

Kulturní dům zaplnily karnevalové masky

Moderátor z kladenského Studia Pod sítí právě vyhlašuje další soutěž.        (foto: sk) 

série nedělních pohádek. Protože 
se velice povedl, určitě ho příští 

rok připravíme znovu,“ dodala 
Blanka Koblicová.                        (sk)

Na veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World 2006 v Praze – Ho-
lešovicích měl Chomutov dokonce 
dvojí zastoupení. Město samotné se 
prezentovalo v rámci expozice Ús-
teckého kraje, Podkrušnohorský zoo-
park pak pod křídly Unie českých 
a slovenských zoologických zahrad.

Město Chomutov se největšího ve-
letrhu svého druhu ve střední Evro-
pě zúčastnilo už podvanácté. Lákalo 
na největší turistické atrakce, tedy 
Kamencové jezero, zoopark, důraz 
kladlo na Přírodní park Bezručovo 
údolí, v němž byla nedávno dokon-
čena naučná stezka. Z propagačních 
tiskovin města byl největší zájem 
jednak o zbrusu nového tříjazyč-
ného průvodce Bezručovým údolím 

a také jako obvykle o letošního 
průvodce městem, který už dvakrát 
získal ocenění coby nejlepší cizoja-
zyčný materiál města v soutěži Náš 
kraj. Rovněž chomutovský zoopark 
podpořil zájem návštěvníků, mezi 
nimiž bylo hodně rodin s dětmi, 
rozdáváním propagačních materiá-
lů. Mimo to se podílel na výzdobě 
expozice Unie českých a sloven-
ských zoologických zahrad.

Jubilejního 15. ročníku veletrhu se 
zúčastnilo okolo sedmi stovek vysta-
vovatelů z padesáti zemí. Chomutov 
se běžně představuje i na dalších 
veletrzích, nejnověji minulý víkend 
na veletrhu tuzemských a zahranič-
ních turistických možností Infotour 
a Cykloturistika v Hradci Králové.   (sk)

 

Chomutov lákal k návštěvě 
na veletrhu Holiday World

Předzvěstí jara v Chomutově byl 
i letos masopustní průvod. Opět ho 
vypravil Podkrušnohorský zoopark, 
který si obnovování a udržování 
lidových tradic začlenil do koncep-
ce, ve spolupráci s nadšenci okolo 
manželů Sopkových a Jaroslava 
Stejného. Maškary se podle zvyklos-
ti nejprve stavily na radnici, kde je 
starostka Ivana Řápková pohostila 
(na snímku) a udělila jim souhlas 
s tažením přes město. Během něj 
maškary hrály a zpívaly, ale také 
tropily zlomyslnosti kolemjdoucím. 
Jednou z hlavních masek letošního 
průvodu byla postava v převleku 
pokrytém pestrobarevnými látko-
vými třásněmi s vysokou špičatou 
čepicí. „Je to kopie historického 
převleku. Rádi bychom, aby v bu-
doucnu bylo v průvodu takovýchto 
historických masek co nejvíc,“ uvedl 
mluvčí zooparku Martin Pilař, který 
se masopustního průvodu v masce 
také zúčastnil.           (text a foto: sk)

Jarní úklid se netýká jen domácnos-
tí, chomutovští skauti dopřejí očistu 
i přírodě v Bezručově údolí. V sobotu 
8. dubna se v 9 hodin sejdou před 
Povodím Ohře, odkud půjdou proti 
proudu Chomutovky a podél silnice 
a stezky pro pěší až na úroveň druhého 
můstku přes Chomutovku. Cestou vy-
sbírají vše, co v přírodě nemá co dělat. 
Město Chomutov vychází této chvály-
hodné aktivitě vstříc a prostřednictvím 
technických služeb zdarma poskytne 
nákladní automobil, kterým nechá 
odpad odvézt na skládku. Konec akce 
se předpokládá okolo poledne. Skauti 
ze střediska Český lev stejnou akci 
zorganizovali již v letech 2001, 2002 
a 2005, kdy Bezručovo údolí vždy zbavi-
li téměř plného nákladního auta odpad-
ků a smetí. Organizátoři uvítají pomoc 
dobrovolníků z řad veřejnosti.             (sk) 

Další z projektů Správy kultur-
ních zařízení slibuje nové poznatky 
o vzdálených místech naší planety, 
navíc ve spojení s hudebními ukázka-
mi dvou výrazných osobností, které 
se kromě cestování zabývají přede-
vším vlastní hudební tvorbou.

Jak název On The Road (Na cestě) 
vypovídá, jeho tématem bude ces-
tování, nepůjde však o pouhou sérii 
cestopisných přednášek. 

„Chtěli jsme lidem přiblížit ces-
tování z té méně známé stránky, 
představit jim zajímavá místa, kam 
normální turista nebo člověk na 
dovolené nezavítá, kam běžné ces-
ty nevedou,“ prozradila k chystané 

akci Věra Flašková, vedoucí SKZ. „Na 
to jsme se zaměřili jak volbou témat, 
tak hostů.“ 

Přehlídku zahájí ve středu 
22. března Jan Burian, hudebník, kte-
rý představí mimo svých písní film 
o Islandu. Na čtvrteční dopoledne je 
pro střední školy připravena beseda 
s Radkem Jarošem, jedním z nejú-
spěšnějších českých horolezců sou-
časnosti, který má za sebou mimo 
jiné dobytí šesti osmitisícových 
himálajských vrcholů. Jaroš pak 
ještě týž den vpodvečer vystoupí 
v Kulisárně. Na tuto jeho besedu 
bezprostředně naváže vystoupení 
písničkáře a také cestovatele Václava 

Koubka, který navštívil Indii a napsal 
o své cestě povídkovou knížku plnou 
svérázného humoru. 

„Přehlídku doprovodí výstava 
fotografií některého z cestovatelů 
z Chomutovska, konkrétní jméno 
a téma budou teprve upřesněny,“ do-
dala ještě Flašková k projektu, který 
proběhne na půdě divadla a v přileh-
lé Kulisárně. Podrobný program: viz 
Kulturní kalendář.                              (lm)  

Na přehlídce On The Road vystoupí Jan Burian, Radek Jaroš a Václav Koubek

Povídání o místech, kam cesty nevedou

Skauti s podporou města
uklidí Bezručovo údolí

Olga Škrancová v doprovodu J. J. Jazz-
men (Praha), North Big Band  (Litvínov), 
Brass Band (Rakovník), na malém sále: 
Stan The Man Bohemian Bluesband 
(Praha), Paradies Jazz Band.            (lm)



strana 4  INZERCE   CHN středa 15. 3. 2006

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

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, 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: 29. 3. v 10.00 hod.

Poskytování bytů dle varianty  C
D ne 20. 4 . 20 0 6 v 1 5 ,0 0 hodi n se koná v zasedací m ístnosti č .  18 v přízem í budovy MěÚ Chom utov, 

Zborovská 4602 veřej né výběrové ř ízen í bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady
Do movn í s p ráva Q AR K  - u l . N a Bě l i d l e

Ulice čp. + č. bytu Velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

Palackého 3950/3 1+2  12.378,- Kč 189.000,- Kč

Palackého 3995/14 1+2  12.468,- Kč 209.000,- Kč

Do movn í s p ráva DOS PR A - u l . B řeze nec ká

Dřínovská 4558/3 1+2  23.550,- Kč   73.750,- Kč

Výletní 5257/18 1+3  27.900,- Kč   66.110,- Kč

Zahradní 5195/1 1+2  24.500,- Kč   97.500,- Kč

Hutnická 5289/23 1+1  15.300,- Kč   67.200,- Kč

Hutnická 5301/1 1+4  22.830,- Kč 134.500,- Kč

Písečná 5039/4 1+1  14.800,- Kč   54.700,- Kč

Jirkovská 5007/3 1+2  25.650,- Kč   69.000,- Kč

Růžová 5220/2 1+1  15.140,- Kč   76.150,- Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedené domovn í s právy.
Reg istrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 20. 4 . 2006  v době od  13 ,00 hod . do 15,00 hod .  v kan -
celáři  OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233 

Zá jemci o zís ká n í bytu formou veřej ného výběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved le povi n ností uvedených 
v čl .  6 „ Pravidel pro přidělová n í bytu v ma jetku města C hom utova“, při reg i straci před ložit p latný obča ns ký 
prů kaz a potvrzen í peněžn í ho ú stavu o za placen í d ražebn í j i stoty ve výši 10 % vyvolávací ceny bytu .

Číslo účtu -  6015 - 626441/ 0100 ( uveden í pom lčky N UTN É ! ! ! )  va ria bi l n í sym bol – 22221804 , s pecifický 
sym bol – rod né čís lo

Poskytování bytů dle varianty A
Odbor správy ma jetku města zveřejňu je nabídku 

ná jmu bytů v ma jetku města Chomutova
Byty jsou nabízeny formou výběrového ř ízen í – „obál kovou metodou“,  které pro -
b í há ve dvou ko lech . Do pr vn í ho ko la se mohou p ř i h lás it pouze zájemci ,  kteř í  maj í  
u M ěÚ C hom utov evidovanou žádost o nájem by tu . Do d ru hého ko la se mohou 
p ř i h lás it ostatn í zájemci ,  kteř í  s p l ň u j í  kr itér ia ,  stanovená v č l .  3 ,  odst .  1 )  „ Pravidel 
pro pos ky tován í by tů v majetku města C hom utova“.  

Zá jemce o by tovou jed notku za š l e svou na b íd ku na ad resu :
 Město Chom utov
 Od bor s p ráv y ma jetku města - DČ
 Zborovs ká 4602
 430 28  C H O M UTOV
nebo odevzdá v podatel ně M Ú C hom utov, Zborovs ká 46 02, C hom utov

N a b íd ka b u de obsa hovat ná s l ed u j íc í ú da je :
J méno a p ř í j men í zájemce, rod né č ís lo, byd l iště, v ýše nab ízeného náj m u by tu , u 
zájemců v I .  ko le č ís lo žádosti o nájem by tu .
O bá l ka b u de označena : VŘ A – I .  ko lo ( nebo I I .  ko lo ) , č í s lo pop i s né/č í s lo by tu , 
na kter ý zá jemce pos í lá na b íd ku , ad resa Město C hom utov, Od bor s p ráv y ma -
jetku města - DČ, Zborovs ká 4602 , C hom utov.

N a b í d ka by t ů :
D o m ovn í s p ráva Q AR K – u l . N a Bě l i d l e 8 51

U l ice Čp. / č . by tu Vel i kost/m 2 Kategorie Vy vo lávací cena 
– v ýše náj m u

Palackého 4089/17 1 +1 / 37, 26 m 2 I . 592, - Kč

Palackého 3895/1 1 +1/36,45 m 2 I . 579, - Kč

N ab íd ky budou p ř i j í mány nej pozděj i  do 30. 3 . 2006, 12 .00 hod i n ,  pozděj š í na-
b íd ky nebudou akceptovány. Výběr z nab ídek bude proveden v ýběrovou kom is í ,  
stanovenou Radou města C hom utov.

B l ižš í i nformace podaj í  pracovn ice Od boru s práv y majetku města M ěÚ C hom u -
tov, Zborovs ká 46 02, I I .  poschod í ,  č .  dv. 233 , te lefon 474 637 262 ; 474 637 263 .

VEŘEJNÁ NABÍDKA  ze dne 15. 3 .  2006

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady
D o m ovn í s p ráva Q AR K – u l . N a  Bě l i d l e

Ulice Čp. + č.bytu velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

Grégrova
(VN – 18.01.2006) 3754/8 1+1      7.758,- Kč   168.000,- Kč

D o m ovn í s p ráva Q AR K I I – u l . Kost n i c ká

Šrobárova 3312/ 8 0 +1 6 .6 0 0, - Kč  142. 50 0, - Kč

D o m ovn í s p ráva Q AR K I I I – u l . N a  Bě l i d l e

Kadaňská
(VN – 21.09.2005) 3549/3 1+3 15.120,- Kč  276.000,- Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedené domovn í s p ráv y.
By tem ve veřej né nab ídce se rozu m í by t ,  na kter ý nebyla pro nezájem uzavřena s m louva o nájem by tu ve veřej ném v ýběro -
vém  ř ízen í .
By t bude pronajat p r vn í m u zá j e m c i ,  kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě budoucí s loží čá stku , rovna j ící se vy vo lávací 
ceně ,  uvedené ve zveřej něné nab ídce a s p l ň u je  kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .
Čís lo účtu – 21 03480237/ 01 00 ,  var iab i l n í  sym bo l – rod né č ís lo, i nformace : p .  Pučál ková – te l . :  474 637 263

BytyByty
• Prodám družstevní byt 3+1 Prodám družstevní byt 3+1 Bez-

ručova ul. (Dehtochema). Cena doho-
dou – spěchá. Tel. 724 764 162.

• Hledám – poptávám rod. domek Hledám – poptávám rod. domek 
v CV a okolív CV a okolí, i na opravu. Pouze od 
vlastníka. Tel. 775 554 434.

• Pronajmu zařízený 2+1 Pronajmu zařízený 2+1 ve středu 
CV. Tel. 776 662 473.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 v Horní Vsi. 
Volný ihned. Nejvyšší nabídka. Tel. 
606 322 809.

• Prodám družst. byt 1+1 Prodám družst. byt 1+1 na Za-
hradní, hluboká vana, plastová okna, 
slušný vchod. Cena 150 tisíc + přepis. 
Ihned volný. Tel. 731 030 473.

• Pronajmu byt 2+1 Pronajmu byt 2+1 na Březenecké, 
dlouhodobě od 1. 4. 06. Nájem 5 600 
Kč vč. energií a 1x nájem dopředu. Po-
blíž Julius Meinlu. Tel. 604 183 446.

• Koupím garsonku nebo byt 1+1 Koupím garsonku nebo byt 1+1 
(1+kk) v os. vlastnictví v Chomutově 
(poblíž centra). Tel. 777 006 986.

• Vyměním byt 4+1 v ChomutověVyměním byt 4+1 v Chomutově 
Palackého, za 2+1 v Chomutově - pou-
ze střed města. Tel. 603 805 194.

• Pronajmu zařízený byt 1+1 Pronajmu zařízený byt 1+1 
v okolí Globusu. Bezdětným a bez do-
mácích zvířat. Klidná lokalita, nájem 
5 tisíc, požaduji tři splátky předem. 
Tel. 607 888 123.

• Vyměním dr. byt 4+1/L, Vyměním dr. byt 4+1/L, plastová 
okna, nová koupelna, za dr. 2+1, lod-
žie podmínkou. Okolí Severky – do-
platek. Tel. po 18. hod. 777 940 492.

• Prodám byt 2+1 Prodám byt 2+1 s balkonem 
v Horní Vsi. Ihned volný. Pouze za 
hotové. Tel. 606 148 308.

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

• Prodám chalupu v Orasíně Prodám chalupu v Orasíně u Jir-
kova, 3+1, sklípek, zahrada, studna. 
Tel. 723 356 950.

• Vyměním dr. byt 3+1/L 80 mVyměním dr. byt 3+1/L 80 m2, 
7.p. Kamenný vrch, po úpravách, 
za byt v OV min. 3+1 v okolí centra 
Chomutova nebo Žatce. Doplatek až 
150 tisíc Kč. Šimona Jarošová, Ka-
menný Vrch 5277, Chomutov.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví, 
ul. Dřínovská, 80 m2, klidný vchod, 
Plastová okna, Zděné jádro, dlaž-
ba, 3. patro. Cena 370 tisíc Kč. Tel. 
776 217 265.

• Prodám društevní byt 2+1Prodám društevní byt 2+1, 
5. patro v Jirkově Na Borku. Nová 
kuch. linka, úprava koupelny, oblože-
ní stěn. 170 tisíc Kč. Tel. 724 143 305.

• Prodám družstevní byt 2+1 Prodám družstevní byt 2+1 na 
Písečné u zdr. střediska 3. patro, 
zasklený balkon, plastové okno. 
239 tisíc Kč. Tel. 724 143 305.

• Vyměním byt 3+1 Vyměním byt 3+1 v Jirkově, Mlá-
dežnická, za 2+1 v Chomutově. Tel. 
603 787 821.

• Prodám družstevní byt 1+1Prodám družstevní byt 1+1, vel-
ký s balkonem na Březenecké. Tel. 
605 806 002 nebo 606 861 362.

• Prodám bytProdám byt 3+1 3+1 na Písečné, 
1. patro, plastová okna, zděná kou-
pelna. Nutno vidět. Tel. 603 435 881.

• Prodám byt• Prodám byt 2+1 2+1 upraven na 
3+1, zařízený. Cena 250 tisíc Kč. Tel. 
474 657 233.

ProdejProdej
• Prodám mrazák 50 l Calex Prodám mrazák 50 l Calex 

(350 Kč), automatickou pračku Tatra-
mat horem plněnou (500 Kč), toaletu 
se zrc. (300 Kč).  Tel. 736 783 533.

• Prodám hliníkový žebříkProdám hliníkový žebřík, čtyř-
metrový za 500 Kč. Nájezdy pod auto 
500 Kč. Tel. 721 330 230.

• Prodám modem ADSL Prodám modem ADSL s příslu-
šenstvím pro vysokorychlostní in-
ternet Český Telecom. Cena dohodou. 
Tel. 605 742 684.

• Prodám dětské kočárkyProdám dětské kočárky, levně 
kočárky pro panenky, autosedačku 
pro dítě 0 – 9 kg – 1 500 Kč. Vysavač 
- 500 Kč. Počítač vhodný pro děti na 
hry  - 800 Kč, válenda – 500 Kč. Tel. 
731 184 181.

• Prodám mrazák Gorenje Prodám mrazák Gorenje - vý-
borný stav, dvoudveřový. Volejte po 
20. hodině. Tel: 474 667 249

• Prodám konfer. stolky Prodám konfer. stolky 800 Kč, 
stolek na počítač 600 Kč, lednici 
1 600 Kč, elektrická kamna 1 000 Kč, 
elektr. trouba vestav. nová 4 000 Kč, 
sedací soupr. kůže 10 000 Kč. Pěkná. 
Tel. 731 184 181.                                        

• Prodám vysavač na suché vysá-Prodám vysavač na suché vysá-
vání vání za 500 Kč a jeden vysavač na 
suché i mokré vysávání. Cena do-
hodou, vše zánovní, volejte kdykoliv 
474 624 481.

• Prodám zahradu 300 mProdám zahradu 300 m2  v lok. Na 
Průhoně. Nový, zděný, podsklepený 
zahrad. domek 20m2, skleník, ovoc-
né stromy, pitná voda. Cena doh. Tel. 
603 994 129.

• Prodám masážní křeslo novéProdám masážní křeslo nové, 
světlá kůže. Vhodné pro rehab. za-
řízení apod. Cena dohodou. Spěchá. 
Tel. 603 162 977.

KoupěKoupě
• Koupím benzínovou sekačku Koupím benzínovou sekačku na 

trávu (menší) za rozumnou cenu. 
Tel. 724 828 823.

RůznéRůzné
• Kdo daruje inv. důchodci Kdo daruje inv. důchodci starší 

funkční televizi? Moc děkuji předem. 
Tel. 724 902 854. 

• Pohlídám vašeho psíkaPohlídám vašeho psíka. Tel. 
603 985 607.

• Vodnář hledá přítelkyniVodnář hledá přítelkyni. Je mi 40 
let, měřím 165 cm. Tel. 724 941 723.

Upozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerciUpozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerci, že prostřednictvím příští-
ho čísla Chomutovských novin mají možnost oslovit větší počet potenci-počet potenci-
álních zákazníkůálních zákazníků. Chomutovské noviny č. 7/06 rozšířené o velikonoční 
přílohu vyjdou 5. dubna a ve zvýšeném nákladu 31 725 kusů 31 725 kusů budou dis-
tribuovány nejen do všech domácností v Chomutověv Chomutově, ale i v Jirkově, Otvi-v Jirkově, Otvi-
cích, Pesvicích, Údlicích, Droužkovicích, Spořicích, Černovicích a Blatněcích, Pesvicích, Údlicích, Droužkovicích, Spořicích, Černovicích a Blatně. 
Současně se zvýšeným nákladem se pro toto číslo zvyšuje i cena za 1 cm2 
inzertního prostoru z 20 na 28 Kč z 20 na 28 Kč u vnitřních inzertních stran a z 30 na z 30 na 
40 Kč 40 Kč u titulní a zadní strany. 

Duchovní univerzita bytí zve 
na filozofické zamyšlení v rám-
ci cyklu Tvore lidského stupně, 
staň se člověkem. Tomáš Pfeiffer 
bude odpovídat na písemné i úst-
ní dotazy ve čtvrtek 16. března 
v 16 hodin na Zvláštní škole Cho-
mutov, ul. 17. listopadu, zastávka 
trolejbusu Sportovní hala.           (r)

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Chomutov zve na aktiv diabetiků, Svaz diabetiků ČR, územní organizace Chomutov zve na aktiv diabetiků, 
který se koná v úterý 21. března od 15.30 hodin který se koná v úterý 21. března od 15.30 hodin ve Středisku knihovnických 
a kulturních služeb v Chomutově, Palackého ul., 2. patro, č. dv. 51 (historic-
ký areál, budova B). Program: přednáška na téma Speciální obuv – základ 
úspěšné prevence a léčby diabetické nohy, prezentace obuvnické firmy Šiška 
Antonín – Zlín, prezentace firmy Roche – nabídka glukometrů, informace o 
činnosti územní organizace Svazu diabetiků ČR.                                                (r)
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PŮJČKY
pro zaměstnané, důchodce 

a podnikatele

SPLÁTKA JIŽ OD 350,- KČ/MĚS.
Kancelář: Chomutov, Čechova 1594

(pod hřbitovem)

Tel.: 603 819 888, 605 906 315

POZOR VELKÉ 
SNÍŽENÍ CENY
Pozemky k výstavbě rodinných domků

Z původní částky 950,- Kč/m2 
zlevněno na 800,- Kč/m2.

Město Chomutov nabízí několik posledních míst na výstavbu rodin-
ných domků. Jedná se o lokalitu Filipovy rybníky, která se nachází 
v oblasti Černý Vrch, v prostoru za Integrovanou střední školou ener-
getickou Na Průhoně.  

Pozemky o velikosti 600 – 800 m2 budou zasíťovány, včetně vybudo-
vání komunikačního napojení. 

V případě zájmu kontaktujte Město Chomutov, Odbor správy majetku 
města, Zborovská 4602, Chomutov 430 28.

Žádost o prodej pozemku lze získat přímo na tomto odboru, případně 
na webových stránkách města www.chomutov–mesto.cz.

Bližší informace poskytne Pavlína Záveská, na tel. čísle: 474 637 466, 
e–mail: p.zaveska@chomutov–mesto.cz.

Internetové studio 
v Chomutově zprostředkuje 

připojení a registraci 
na modely/ky (holky a kluci nad 18 let) 

pro německý on-line videochat.
tel.: 776 708 370

Amnestie 
příslušenství pohledávek

od 1 . 1 . do 30. 6 . 2006
V případě zaplacení celého základního dluhu v období vyhláše-
né  amnestie vám promineme penále, úroky, poplatky z prodlení 
a smluvní pokuty. 
Po marném uplynutí této lhůty nekompromisně uplatníme veš-
keré právní nástroje k vymožení všech druhů pohledávek dle 
principu nulové tolerance.                                         Město Chomutov

Iniciativa Vlajka pro Tibet budí 
nevoli představitelů Čínské lidové 
republiky. Její velvyslanec v ČR se 
obrátil na obce a kraje, které se jí 
účastní, dopisem. V něm mimo jiné 
vysvětluje, jak to vlastně s takzva-
ným svobodným Tibetem je: V roce 
1949 se ústřední čínská lidová vláda 
v souladu s historickou a tehdejší si-
tuací Tibetu rozhodla přijmout opat-
ření pro mírové osvobození Tibetu. 
V roce 1951 ústřední čínská lidová 
vláda s místní tibetskou lidovou 
vládou podepsaly Dohodu o míro-
vém osvobození Tibetu… Roku 1959 
se rozběhly demokratické reformy. 
V témže roce vypuklo protičínské 
povstání, které bylo krvavě potla-
čeno. Tuto „demokratickou reformu“ 
si připomínáme 10. března. „Mírové 
osvobození Tibetu“ zaplatilo živo-
tem více než milion jeho obyvatel. 
Země prochází masivní čínskou ko-
lonizací. Vyvěšení tibetské vlajky je 
symbolickým aktem solidarity vůči 
lidem, kteří dnes tvoří menšinu ve 
vlastní zemi.                                     (lm)

Proč Vlajka pro Tibet?
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K dodání do jednoho
týdne.

K dodání do jednoho
týdne.

Hlavně sílu a sebevědomí prý 
hledají mladí zájemci o sportová-
ní u vzpěračů TJ VTŽ Chomutov. 
A jak dodává trenér Jaroslav Kalauz, 
ti, kteří vydrží, je také nacházejí. 
Členem oddílu se může stát každý 
chlapec od 12 let. Zájemci se mohou 
hlásit na trénincích, které probíhají 
v pondělí, ve středu a v pátek od 
16 do 18 hodin ve Sportovním 
domě VTŽ v Mánesově ulici. Bližší 
informace lze získat každý pra-
covní den po 16. hodině i na tel. č. 
603 735 704.                                    (sk)   

U vzpěračů TJ VTŽ
jsou dveře otevřené 

Hokejisté KLH Chomutov mohou 
nedávno skončenou sezonu těžko 
hodnotit jinak, než jako nepove-
denou. V základní části 1. ligy 
obsadili až 6. místo, v play off 
vypadli už ve čtvrtfinále. „Naším 
cílem přitom bylo v základní části 
skončit do třetího místa a v play 
off se dostat o stupínek výš než 
loni, to znamená do finále,“ řekl 
generální manažer KLH Chomutov 
Milan Vacke.

Dlouho to vypadalo, že záměr 
může být splněn. Tým odváděl 
dobré výkony na domácím ledě, 
a protože občas nějaké body při-
vezl i z venku, pohyboval se okolo 
třetího místa. Pak začal ztrácet 
dech a pozvolna se ve vyrovna-
né tabulce propadl až na šestou 
příčku. „Doma jsme hráli slušně, 
na vlastním ledě jsme byli druzí 
nejúspěšnější z celé soutěže a dali 
jsme nejvíc gólů. Zato výsledky 
venku naší výkonnosti neodpo-
vídaly a táhlo se to jako červená 
nit celou sezonou,“ hodnotil Mi-
lan Vacke. „Mužstvo svoji kvalitu 
mělo, ale nedokázalo se soustředit 
na všechny zápasy, zvlášť proti 
slabším týmům. Řada soupe-
řů proti nám hrála defenzivně 
a spoléhala na brejky, a to se nám 
špatně překonává.“ 

Systém soutěže Chomutovu pro 
čtvrtfinále play off přiřkl Mladou 
Boleslav. Sérii, která se hrála na 
čtyři vítězné zápasy, zahájil KLH 
Chomutov na soupeřově stadionu 
prohrami 0:3 a 0:1. Už v těchto 

Za devět sezon v 1. lize neskončili hokejisté KLH Chomutov hůř než letos

Doma dobře, venku a v play off nevalně

duelech se Středočeši prezentovali 
jako celek s vypilovanou obranou, 
navíc podpořenou vynikajícím 
Maříkem v bráně. Přesto v druhém 
utkání nebyl Chomutov daleko od 
vítězství. Třikrát trefil tyč a jediný 
gól padl po obrovské chybě jinak 
výborného brankáře Horčičky. 
„V tomhle utkání se lámal chle-
ba. Byli jsme lepší, aktivnější 
a kdybysme mířili o pár centime-
trů přesněji, mohli jsme vyhrát,“ 
litoval trenér Vladimír Kýhos. 
Štěstí se od chomutovských ho-
kejistů odklonilo i v prvním do-
mácím zápase. Prohráli ho 2:3 po 
samostatných nájezdech, když ten 
rozhodující navíc proměnil bývalý 
chomutovský kanonýr Michal Jeslí-
nek. Ve čtvrtém utkání série, které, 
jak se ukázalo, bylo i posledním v 
celé sezoně, zase Mladá Boleslav 
vítězný gól na 2:1 vstřelila 27 vte-
řin před koncem.

Stejně jako s Chomutovem, 
se Mladá Boleslav vypořádala 
i s Havířovem a v nejkratším mož-
ném termínu přes něj postoupila 
do finále 1. ligy. Trenéra Kýhose 
to ani moc nepřekvapilo: „Vždyť 
vyměnili celý manšaft, z pěta-
dvaceti hráčů dvacet působilo 
v extralize.“

V uplynulých dnech si hokejisté 
KLH užívali volna, ale příliš v klidu 
být nemohli. Právě na dnešní den 
(15. března) totiž bylo ohlášeno 
jednání u generálního manažera, na 
kterém se rozhodovalo o budouc-
nosti jednotlivých hráčů. Jak Milan 
Vacke prozradil, s trenérskou dvojicí 
Vladimír Kýhos – Vladimír Petrovka 
pro další sezonu počítá.               (sk)

Špalírem mladých fanoušků prochází kapitán mužstva Radek Šíp.  (foto: sk)

Spinning a jeho obdoba indoor 
cycling patří v posledních letech ke 
zdravému životnímu stylu zejména 
žen a dívek. Pod vedením instruk-
torů lze v Chomutově tímto způso-
bem hubnout, zvyšovat si fyzickou 
zdatnost a formovat si postavu už 
na čtyřech místech. Nabízíme vám 
jejich kompletní přehled.

Spinning Centrum v lázních, Spinning Centrum v lázních, 
Mánesova ul.Mánesova ul.
• základní hodinová sazba: 85 Kč 

(slevy pro studenty a seniory, niž-
ší cena u permanentek)

• počet kol pro klienty: 10
• provozní doba: celý týden dle sta-

bilního rozpisu 
• mimořádná nabídka, specifika: po 

třičtvrtěhodinovém šlapání mož-
nost zdarma na půl hodiny využít 
bazén, saunu nebo fitness.

• telefonický kontakt: 474 651 154 
- kl. 37, 736 481 074.

Fit Line Studio v Revoluční ul.Fit Line Studio v Revoluční ul.
• základní hodinová sazba: 90 Kč 

(nižší cena u permanentek)

Stacionární kola mají už na čtyřech místech
• mimořádná nabídka, specifika: 

kontrola tepové frekvence pomocí 
pulsmetrů

• telefonický kontakt: 474 650 726, 
777 660 003, 776 335 442.

Tiger Relax Club v ul. Pod BřízamiTiger Relax Club v ul. Pod Břízami
• základní hodinová sazba: 90 Kč 

(nižší cena u permanentek)
• počet kol pro klienty: 15
• provozní doba: celý týden dle sta-

bilního rozpisu 
• mimořádná nabídka, specifika: 

značné výhody při klubovém člen-
ství – cena až 32 Kč/hod., neomeze-
ný vstup do všech cvičebních sálů)

• telefonický kontakt: 474 331 748.

Squash a Fitness Centrum Squash a Fitness Centrum 
v Cihlářské ul. – indoor cycling v Cihlářské ul. – indoor cycling 
• základní hodinová sazba: 80 Kč 

(slevy pro studenty, nižší cena 
u permanentek, neomezené využí-
vání u měsíčních permanentek)

• počet kol pro klienty: 21
• provozní doba: celý týden dle sta-

bilního rozpisu 
• mimořádná nabídka, specifika: 

možnost kombinace půl hodiny 
šlapání a půl hodiny cvičení nebo 
posilování, možnost měření tuku

• telefonický kontakt: 474 625 475, 
721 118 383.                                  (sk)

Spinning Centrum v lázních bylo 
otevřeno 25. února za účasti dvou 
instruktorů národního týmu. Na 
snímku předcvičuje jeden z nich, 
Jiří Černý z Chebu.               (foto: sk)

• počet kol pro klienty: 14
• provozní doba: celotýdenně ob-

vykle mezi 17.30 a 20.30, možno 
domluvit i jinak 

Za sedm let, co se věnuje tanco-
vání, dosáhla šestnáctiletá Tereza 
Kvasnovská řady mimořádných 
úspěchů. Její talent ocenila i porota 
ankety Zlatý oříšek 2005 tím, že ji 
zařadila mezi deset nejnadanějších 
dětí v ČR. Česká televize vysílala 
záznam ze soutěže dokonce dva-
krát, šot z ní zařadila i do hlavní 
zpravodajské relace.

Než se mohla před statisíci nebo 
miliony televizních diváků Tereza 
potěšit ze sošky ptáka se zlatým 
oříškem v zobáku, prošla náročným, 
ale úspěšným sportovním vývojem. 
Už ve čtyřech letech zkusila základy 
tancování, ale tehdy ji ještě moc ne-
zaujalo. Po období, ve kterém se věno-
vala sportovní gymnastice, se v devíti 
letech k tancování vrátila. Nejprve se 
vrhla na discodance, později si k tomu 
přibrala tehdy se rozvíjející hip hop. 
V této taneční disciplíně dosáhla nej-
významnějších úspěchů. Třikrát se 
stala mládežnickou mistryní světa, 
loni na MS skončila pátá mezi dospě-
lými. Pak přišel Zlatý oříšek a těsně 
před ním nečekaný zvrat. „Zlatý oříšek 
byl vlastně takový předěl. Symbolicky 
jsem jím uzavřela kapitolu, ve které 
jsem se věnovala hip hopu a otevřela 
novou, kdy se chci věnovat standard-
ním a latinskoamerickým tancům. Cí-
tila jsem, že už se v hip hopu nemám 
kam vyvíjet. Už mi taky trochu dochá-
zela motivace, v podstatě jsem dosáhla 
všeho, čeho se v něm dosáhnout dalo,“ 
vysvětlila Tereza důvod změny.

Mistryně v hip hopu přesedlala na společenský tanec

S orientací na společenský tanec 
přišel i přestup z Chomutova do 
Mostu. Za tamní Taneční klub 1976 
totiž tancuje Terezin partner, držitel 
výkonnostní třídy A v latinskoame-
rických tancích František Knopf. Po 
několika měsících tréninku už nový 
pár absolvoval první soutěže. V Cho-
mutově se poprvé představil na Velké 
ceně města Chomutova, zatím napo-

sledy pak při jedné komerční akci ve 
sportovní hale předminulý víkend. 

Na hip hop ovšem Tereza nezane-
vřela. Přestala sice soutěžit, zato pře-
dává své bohaté zkušenosti mladým. 
Učí děti v Taneční škole Stardance 
a v Základní umělecké škole T. G. Ma-
saryka, čímž oběma institucím podle 
svých slov splácí to, co do ní vložily. 
A protože studuje 1. ročník Gymnázia 

v Chomutově, pojem volný čas skoro 
nezná. Diskotéky, kde by se svým 
uměním zářila a které její vrstevnice 
tolik milují, se jí prý netýkají. K tomu 
uvedla: „Dvakrát týdně navečer učím 
hip hop, ve zbývajících dnech včetně 
víkendu většinou jezdím trénovat do 
Mostu. Ale nelituju, tancování mě 
pořád moc baví.“

O tom, jak by v budoucnu měla 
své taneční umění zhodnotit, nemá 
Tereza Kvasnovská ještě úplně jas-
no. Uvažuje o studiu na konzervato-
ři, sama sebe si umí představit tře-
ba i v doprovodné taneční skupině 
nějakého zpěváka. Ale tomu zatím 
nechává volný průběh. „Několikrát 
jsem se už přesvědčila, že není nej-
důležitější, co člověk umí, ale že je v 
pravý čas na pravém místě,“ dodala 
mladá tanečnice.                             (sk)

V rámci Zlatého oříšku musela Tereza před televizními kamerami zvládnout i 
soutěžní rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. (foto: archiv T. Kvasnovské)

Vizitka Terezy Kvasnovské:Vizitka Terezy Kvasnovské:
• mistryně světa v hip hopu 2000, 

2003 a 2004
• na MS 2005 dospělých 5. místo
• mistryně Evropy v hip hopu 2003 

a 2004
• několikanásobná medailistka z MS

a ME v discodance, a to ve forma-
cích a malých skupinách

• mistryně Evropy v discodance, 
v duu s Veronikou Hájkovou
Uvedených úspěchů dosáhla 

jako členka TŠ Stardance Cho-
mutov a Dětského vrcholového 
tanečního centra Beethoven D. C. 
Chomutov


