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Najde se správce pro dětské hřiště na Kamenném Vrchu?

Úsilí radnice poskytnout ob-
čanům včetně těch nejmenších 
prostor pro relaxaci naráží na 
bezohledné chování části mláde-
že. Město investuje do výstavby 
dětských hřišť každoročně milio-
ny korun, tyto rozsáhlé investice 
však znehodnocují vandalové ado-
lescentního věku. V poslední době 
se objevily hned dva příklady, ale 
lze předpokládat, že ani jinde není 
situace odlišná. 

Hřiště na Kamenném Vrchu vy-
budovalo město nákladem asi 1,5 
milionu korun před dvěma lety. 

Ve večerních hodinách se tu schází 
dospívající mládež, což jeho stavu 
rozhodně neprospívá. Aby bylo do-
saženo zlepšení a zklidnění tohoto 
nevyhovujícího stavu, obrátila se 
radnice města na předsedy spole-
čenství vlastníků jednotek v okolí, 
jestli by mezi sebou nenašli člověka, 
ochotného ujmout se funkce správce 
hřiště. 

Dalším způsobem, který vedení 
města prosazuje, je snaha otevřít 
veřejnosti hřiště škol a školek, jež 
zřizuje. Tento nápad se nesetkal 
s přílišnou odezvou, ale například 

Slovo primátorky

v MŠ na Zahradní to zkusili. „Naší 
zahradu jsme na jaře otevřeli 
dětem do šesti let, samozřejmě 
v doprovodu rodičů,“ líčí situaci 
vedoucí mateřinky Eliška Sme-
tanová. „Je jim k dispozici po 
dobu provozu školky, do půl páté. 
Problémy ale nastávají po této 
hodině.“ I sem se přes plot dostá-
vají v podvečerních a večerních 
hodinách dospívající děti, které 
se vyžívají v devastaci vybavení 
hřiště. „Lámou stoly, lavice i ostat-
ní zařízení. Opravdu nevím, jak 
tomu zabránit. Snad by pomohlo, 
kdyby lidé z okolních paneláků 
byli trochu pozornější. Mohli by 
pomoct, když vidí, že se děje něco 
takového, a zavolat městskou po-
licii. Vždyť o možnost využívat 
hezké hřiště tak přicházejí nejen 
naše děti, ale i ty z okolí.“

K tomuto jevu se vyjádřila 
i primátorka Ivana Řápková. „Je to 
smutné. Na jednu stranu se sna-
žíme dětem vytvořit podmínky 
pro to, aby si měly kde hrát, ale 
na druhou stranu problémová 
mládež vytvořené hodnoty ničí. 
Chceme těm, kteří se ze slušné 
společnosti svým chováním 
sami vyčleňují, věnovat větší 
a zejména soustředěnou pozor-
nost. Aby toto naše úsilí bylo efek-
tivní, měli by k němu přispět i ti 
slušní občané našeho města. Začít 
by mohli právě tím, že nebudou 
lhostejní k dění kolem sebe a když 
uvidí, že někdo vyvádí nějakou 
nekalost, zavolat strážníky. Jen 
trvalé soustředění pozornosti na 
tyto výtečníky mezi námi může 
vést ke zlepšení situace.“       (lm) 

Nebuďme lhostejní k vandalismu kolem sebe
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Vážení spolu-
občané, nedávno 
jsme si připomněli 
výročí otevření Art 
galerie na radnici 
vernisáží zástupců 
dvou generací cho-
mutovské umělecké 
scény. Šlo o připo-

menutí poněkud netradiční, kdy se 
Rytířský sál proměnil v přehlídkové 
molo, ale zcela v duchu myšlenky, 
s níž jsme galerii zřizovali. Kromě 
poskytnutí prostoru chomutovským 
tvůrcům k prezentaci jejich tvorby 
nám jde o oživení historické radni-
ce, aby to bylo nejen místo připo-
mínající minulost, ale aby také žilo 
současností. Byla to ale jen jedna 
z dlouhé řady kulturních akcí, které 
jsou na podzim přichystány. Příští 
týdny toho nabízejí opravdu hodně. 
Kromě vystoupení tří špiček české 
populární hudby – Anety a skupin 
Chinaski a Kryštof – je to mimo 
jiné série atraktivních divadelních 
představení a několika zajímavých 
filmových premiér a další koncerty 
nejrůznějších žánrů od klasiky přes 
avantgardu až třeba po country. 
Léto už je dávno za námi, nastávají 
sychravé dny vhodné k tomu, vyra-
zit si s přáteli a tu pohodu, kterou 
nám v létě dávalo sluníčko, vyhledat 
třeba v kině nebo na koncertě. Mož-
nost kulturního vyžití v Chomutově 
patří k podstatným kritériím kvality 
života obyvatel města i okolních 
obcí a naším cílem je, abyste našli co 
nejširší spektrum kulturní nabídky. 
Přeji vám, abyste si z ní podle svého 
vkusu vybrali . Těším se, že se na ně-
jakém koncertě, výstavě či jiné akci 
s některými z vás setkám. 

                          Vaše Ivana Řápková

TIPP
SLET BUBENÍKŮ

Čeští špičkoví muzikanti
na jednom pódiu se svými hudebními 

přáteli ze všech kontinentů

KULISÁRNA 
u městského divadla

19. 10. od 19 hodin

Další krok na cestě k novému zim-
nímu stadionu byl učiněn, když rada 
města na svém jednání minulý tý-
den schválila vyhlášení veřejné za-
kázky s názvem Víceúčelový objekt 
– Zimní stadion v Mostecké ulici. Na 
přípravě a realizaci budou spolupra-
covat dva subjekty, Statutární město 
Chomutov a Správa sportovních za-
řízení Chomutov s. r. o., která bude 
mít na starosti a následný provoz 
tohoto moderního sportoviště. 

                     (Pokračování na str. 2)

Výstavba stadionu má 
začít ještě letos

Zástupci neziskových organizací, 
které se zapojily do projektu města 
Chomutova Hledáme partnerství, 
navštívili koncem září Annaberg-
-Buchholz, aby navázali kontakty 
s partnery z druhé strany hranice. 
Přeshraniční spolupráce je principem 
projektu financovaného z programu 
Interreg IIIA, jehož cílem je pomoci 
těmto malým subjektům dosáhnout 
na peníze, jež jsou k dispozici v rám-
ci evropských dotačních fondů.

„Pro neziskové organizace je 
obtížné zpracovat dotační projekt, 
protože jim chybí zkušenosti, tech-
nické a legislativní zázemí a pře-
devším partner. Podstatná většina 
dotací je zaměřena na příhraniční 
spolupráci,“ vysvětluje primátorka 
Chomutova Ivana Řápková, co stálo 
na počátku této iniciativy. „Chtěli 
jsme jim pomoct, proto jsme spolu 
s naším partnerem, městem Anna-
berg-Buchholz, vypracovali projekt 
Hledáme partnerství. Jeho prostřed-
nictvím se mohou spojit neziskové 
organizace z obou stran hranice. 
Naše role spočívá právě v onom po-
dání rukou, konkrétní iniciativa pak 
už je na nich. Samozřejmě v případě 
potřeby naši odborníci mohou po-
moci radou či konzultací.“

Na výzvu k zapojení do projektu 
reagovalo z české strany téměř půl 
stovky subjektů. Většina jejich před-
stavitelů se sešla začátkem minulého 
měsíce v zasedací místnosti chomu-
tovské radnice. Pracovnice úseku pro-
jektů odboru kanceláře primátorky tu 
zorganizoval úvodní seminář, v němž 
zájemce seznámily s podstatou pro-
jektu a možnostmi, jaké skýtá. Jeho 
další fází byla už zmíněná poznávací 
cesta do Annaberg-Buchholze, které 

Další fáze projektu na pomoc neziskovým organizacím

se zúčastnili představitelé organiza-
cí s různým zaměřením. „Jak naši, 
tak němečtí účastníci se rozdělili do 
tří sekcí podle svého zaměření, byly 
to sport, kultura a sociální oblast 
a zdravotnictví,“ uvedla projektová 
manažerka Věra Jetenská, která měla 
na starosti organizaci akce za chomu-
tovskou stranu. „Pro většinu z nich to 
byl krok do neznáma, na obou stra-
nách brání rozšíření přímých kontak-
tů především jazyková bariéra. Jak se 
ale ukázalo, zájem o spolupráci je, jen 
bylo potřeba učinit první krok, před-
stavitele ńeziskovek´ kontaktovat. To 
se povedlo, teď už je na konkrétních 
lidech, co dokáží vymyslet.“

Jedním z těch, kdo našel partne-
ra, byl Vladimír Kousal z Sportov-
ního střeleckého klubu Chomutov. 
„Navázali jsme kontakt se střelec-
kým oddílem z Annabergu. Teď 
se po příslušném školení naučím 
sestavovat potřebné žádosti a pak 
můžeme začít pořádat konkrétní 
společné akce.“ Sbírat zkušenosti jel 
do Německa také ředitel Domu dětí 
a mládeže Milan Märc, který hodnotí 
tento projekt chomutovské i anna-
berské radnici velmi pozitivně. „Má 
to smysl pro obě strany, prospěje 
to k vzájemnému poznávání. Víme 
o sobě hrozně málo, přestože nás od 
sebe vlastně dělí jen kopec.“      (lm)

Součástí akce byla i prohlídka historických památek Annaberg-Buchholze. 
Ve Frohnauském hamru její účastníky přivítal ředitel muzejních zařízení ve 
městě Jörg Bräuer v dobovém kostýmu.                                                     (foto: jet) Završení iniciativy školáků se ujala primátorka

Minulé pondělí dokončili žáci Základní školy v ulici Akademika Heyrovského 
projekt nazvaný Pro pěkné okolí školy. Symbolickou tečku za touto sympa-
tickou akcí přijela udělat primátorka Ivana Řápková (na snímku s osmáky 
Lukášem Melicharem, Václavem Urbánkem a Jaroslavem Novákem – odleva). 
Jak připomněl ředitel školy Miloš Zelenka, nápad se zrodil na seminářích 
ekologie, kdy žáci debatovali o tom, co se jim v jejich okolí líbí a co ne. Něco 
pochopitelně změnit nelze, ale jiné věci zas ano, a lepší než jen kritizovat 
je pustit se do jejich nápravy, vystihl Zelenka základní myšlenku projektu. 
Děti pak přišly s návrhem vylepšit okolí školy natřením laviček. Ten se setkal 
s příznivým ohlasem i na magistrátu, město poskytlo barvy a lak, no a práci 
obstarali školáci. Jak ředitel školy ještě připomněl, vzhledem k tomu, že od 
první myšlenky po poslední tahy štětcem uplynulo několik let, ti nejstarší 
už školu opustili. Celkově se tak na projektu, u jehož zrodu stála učitelka 
Kateřina Průšová a realizovala ho její kolegyně Mirka Beranová, podílelo 
postupně na padesát dětí.                                                             (text: lm, foto: gr) 
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Československá obec legionářská, 
jednota Chomutov 

Český svaz bojovníků za svobodu

Město Chomutov 

Středisko knihovnických 
a kulturních potřeb

zvou na slavnostní shromáždění u 
příležitosti 89. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky a 86. výročí založení 
Československé obce legionářské, 

které se uskuteční 

v pátek 26. října v 10 hodin 
v sále SKKS

Ve 12 hodin budou položeny kytice 
u pomníku T. G. Masaryka
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Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát

O svých návrzích diskutovali s Jaroslavem Pachnerem (městský architekt 
- vpravo) a Lenkou Petříkovou (úřad územního plánování) pražští architekti 
Antonín Jeníček (uprostřed), Michal Fišer (druhý zleva) a zástupkyně ateliéru 
Pinkas Žalský (vlevo).                                                                                       (foto: lm)

Ve společenské místnosti v Merkuru se Klub důchodců schází pravidelně. K 
oblíbeným zábavám jeho členů patří odpoledne při muzice.             (foto:lm)

Do škály služeb, které nabízí 
seniorům Městský ústav sociálních 
služeb Chomutov, patří také zamě-
ření na jejich volnočasové aktivity 
a poradenství. 

V prvním případě jde o podporu 
aktivního životního stylu a setkává-
ní seniorů. „Jsou to především pravi-
delné schůzky v Klubech důchodců,“ 
upřesňuje ředitelka MÚSS Alena Töl-
gová. „K tomuto účelu jsou vytvoře-
ny prostory a vhodné podmínky v 
Centru denních služeb v Bezručově 
ulici – Merkuru.“ Zde se po celý 
týden v odpoledních hodinách se-
tkávají starší občané k příjemnému 
posezení. To je obohaceno různými 
programy, jako jsou přednášky se 
zajímavými tématy nebo oslavy 
různých jubileí, případně zhlédnutí 
kulturního programu nebo odpoled-
ne s hudbou a tancem.

Další  klub je v Sociálním centru 
Písečná. Oba jsou svými činnostmi 
úzce propojeny. Jsou v nich k dis-
pozici počítače s možností základní 
výuky práce s nimi, a tak si mnoho 
členů již s počítačem dokáže po-
radit a čile funguje i internetová 
pošta. Nabídky veškerých dalších 
akcí, zájezdů do divadla, do pří-
rody nebo na výstavy mohou vy-
užít všichni docházející členové. 
„Nelze také opominout každoroční 
společenskou tečku, kterou se stal 
Silvestr seniorů, pořádaný ke konci 
roku v městském divadle v odpoled-
ním čase,“ připomíná ještě Tölgová. 
„Zde se mohou pobavit i senioři, 
kteří nejsou členy Klubu důchodců, 

Představujeme zařízení organizací města:
klub důchodců a poradenská služba

ale strávili by rádi sváteční dny 
jinak než sami, například setkáním 
se známými či poslechem příjemné 
hudby.“ 

Ne vždy má ale člověk náladu jít 
se bavit. Ať je mladý či starý, přijdou 
chvíle, kdy se středobodem našeho 
žití stávají problémy a starosti. Prá-
vě v takovém případě může městský 
ústav sociálních služeb nabídnout 
bezplatné poradenství v sociální 
poradně, kde jsou k dispozici od-
borníci z právní i psychologické 
oblasti. „Na tento druh pomoci, 

kterou dnes mladí běžně využívají, 
není starší generace zvyklá, přesto 
se domníváme, že sdělená starost 
je starostí poloviční,“ říká ředitelka 
ústavu sociálních služeb Tölgová. 
„Mnoho seniorů již nemá komu se 
svěřit nebo nechce svými problémy 
zatěžovat okolí, a tak v této nabídce 
vidíme další variantu v poskytování 
služeb našim klientům seniorského 
věku.“ V případě zájmu nebo potře-
by je možné získat další informace 
na telefonním čísle 474 620 005 u 
Evy Pagáčové.                           (hn/lm)

… jmenovala s účinností od 1. lis-… jmenovala s účinností od 1. lis-
topadu 2007 do funkce vedoucího topadu 2007 do funkce vedoucího 
Odboru stavebního úřadu a životní-Odboru stavebního úřadu a životní-
ho prostředí ho prostředí Oldřicha Moravce. Do 
výběrového řízení se přihlásilo osm 
uchazečů, dostavilo se jich sedm a 
z nich výběrová komise doporučila 
radním jmenovat právě inženýra 
Moravce.

… projednala a schválila tři roz-… projednala a schválila tři roz-
počtová opatření, počtová opatření, v jejichž rámci se 
povýší položka příjmů Projekty EU. 
Městu Chomutov byly poskytnuty 
dotace na akce Odpadové hospodář-
ství v příhraničí (861 324 Kč), Sloup 
partnerství (162 000 Kč) a Komunitní 
plán města Chomutova (661 000 Kč). 

Rada města Chomutova projednala…
Vzhledem k tomu, že jde o akce, kte-
ré byly ukončeny už v minulém roce, 
budou tyto prostředky převedeny do 
finanční rezervy rozpočtu města.  

… projednala a schválila rozpočto-… projednala a schválila rozpočto-
vé opatření vé opatření v důsledku obdržení ne-
investiční dotace od Krajského úřadu 
Ústeckého kraje ve výši 300 000 Kč. 
Tyto finanční prostředky jsou určeny 
na realizaci pilotního projektu Ústec-
kého kraje Podpora vzdělávání žáků 
v technických oborech pro studium 
VŠ technického zaměření v okrese 
Chomutov. Jde o třífázový projekt 
rozšířené výuky matematiky a fyzi-
ky, který by měl být dokončen do 30. 
dubna 2008.                                       (lm)

O dalším osudu areálu školy na 
sídlišti Kamenná, která byla zrušena 
před třemi roky v rámci optimaliza-
ce chomutovského školství, zatím 
rozhodnuto není. Jisté však je, že 
bude za přispění Velkého integrova-
ného projektu v blízké budoucnosti 
revitalizována. 

V září se na úřadu územního plá-
nování chomutovského magistrátu 
sešli již při pátém setkání tvůrčí 
dílny - Workshop 2007 architekti s 
odborníky z města, aby společně 
prodiskutovali několik variant další-
ho vývoje. O tom, která bude realizo-
vána, rozhodne posléze rada města.

„Je to pro město cenné území, je 
třeba zabránit jeho znehodnoce-
ní. Je lepší je nechat ležet nějaký 
čas nevyužité, než ho znehodnotit 
uspěchaným projektem, proto se 
jeho další budoucnost zvažuje velmi 
pečlivě,“ uvedla k této problematice 
Lenka Petříková z úřadu územního 
plánování. „Nyní jsou zvažovány tři 
základní možnosti, z nichž dvě mají 
různé varianty.“

Prvním návrhem je ponechat 
stavbu ve stávajícím stavu a jednot-
livé pavilóny využít zčásti na byty 
včetně bytů pro seniory, restauraci 
a kulturní a stravovací zařízení.

Druhý návrh počítá s částečným 
zbouráním a tím, že by se ponechala 
tělocvična a zbytek se dotvořil, pří-
padně by zůstaly zachovány paviló-
ny s výjimkou prostředního. Uvolně-
ný prostor by se využil pro výstavbu 
bytových domů a parkovacích stání.

 Kvůli neukázněnosti některých 
občanů, kteří po rekonstrukci nebo 
vyklízení bytu odkládají stavební 
a ostatní velkoobjemový odpad na 
stanovištích kontejnerů, narůstají ná-
klady na zneškodňování komunálního 
odpadu. 

Stavební odpad, ze kterého je od-
straněn nebezpečný odpad, je možné 
odvést na skládku na Pražské ulici 
nebo si objednat kontejner u Tech-

Na snímku z minulého čísla je zachycena původní podoba chomutovské prů-
myslové školy, dnes Střední průmyslová a vyšší odborná škola. Některé odpo-
vědi obsahují zajímavé, časem zaváté informace. V tomto případě zajímavou 
okolnost z historie této školy doplnil Josef Březovský, když připomněl, že ně-
mečtí, později odsunutí profesoři měli velké zásluhy v oboru elektro-měření a 
automatizace, protože vypracovali mimo jiné matematické odůvodnění měři-
cích soustav i základy automatizace a jejich poznatky se staly i základem pro 
poválečné české vysoké školy technického směru. Za toto zajímavé doplnění z 
pozapomenuté historie našemu čtenáři děkujeme. Knížku Zmizelý Chomutov 
tentokrát získá Jaroslava Komárková.                                                                      (lm) 

Za odkládání stavebního odpadu
do kontejnerů hrozí velké pokuty

nických služeb města Chomutova na 
telefonním čísle 731 411 775.

Každý, kdo odloží na stanovišti 
kontejnerů mimo nádoby jakýkoliv 
odpad, se dopouští přestupku. Sta-
vební odpad ale rozhodně nepatří ani 
do kontejnerů. Městská policie takové 
jednání řeší na místě blokovou poku-
tou nebo je případ předán přestupko-
vé komisi, která může přestupci uložit 
pokutu až do výše 50 000 Kč.           (r)

Zmizelý Chomutov na fotografiích

Střípky z miliardové mozaiky – Velký integrovaný projekt

Revitalizace areálu bývalé školy na Kamenném vrchu

„Třetí návrh počítá s úplným 
odstraněním budov školy a nabízí 
několik alternativ jejich nahraze-
ní,“ dodala L. Petříková. „Buď by tu 
mohly vyrůst řadové rodinné dom-
ky, případné bytové domy včetně 
parkovacích stání, nebo další domi-
nantní stavba – velký obytný dům s 
podzemním parkovištěm, obchod-
ním centrem a náměstíčky.“ 

Jednotlivé záměry jsou rozdílně 
finančně náročné a to bude zřejmě 
hrát při rozhodování rovněž svou 
roli. Každopádně v rámci VIP je reál-
ná šance výrazné finanční podpory z 
fondů EU, a město by tak z vlastních 
zdrojů na rozvoj této části Chomuto-
va vynaložilo jen pětinu celkových 
nákladů. Vybraný záměr by se měl 
dočkat realizace v roce 2010.         (lm) 

Objednání na registr vozidel pomocí SMS :
OD H LP REZ

Výpis z karty řidiče – nový žák autoškoly:
EKR POZ č. autoškoly (viz web. stránky města) , 
jméno, rodné č.

Výpis z evid. počtu zapsaných bodů řidiči : 
BODY POZ jméno, číslo ŘP 

Č í s l o M M C h o m u tov – 736 695 600

(Dokončení ze str. 1)
Vedoucí odboru investic a úřadu 

územního plánování Petr Chytra 
předložil radním základní zadávací 
dokumentaci pro uvedenou veřej-
nou zakázku. Z důvodové zprávy k 
tomuto materiálu mimo jiné vyplý-
vá, že stavba je rozčleněna na čtyři 
části. „Je to hala a šatní monoblok, 
tréninková hala, inženýrské sítě a 
dopravní část. Vše dohromady ale 
bude realizovat jediný dodavatel,“ 
upřesnil Chytra. Hala zimního sta-
dionu včetně navazujícího šatního 
monobloku bude mít rozlohu 7 020 
m2, tréninková hala bude mít 2 340 
m2. Podle harmonogramu by výstav-
ba měla být zahájena na přelomu to-
hoto a příštího roku a dokončena v 
polovině roku 2009.                      (lm)

Výstavba stadionu má 
začít ještě letos

Zdeněk Hejna 
(ODS) je zastu-
pitelem ve svém 
prvním volebním 
období. Absol-
vent Filozofické 
fakulty Univerzi-
ty Karlovy – obor 
sociologie - hned 
po škole, v roce 
1987, nastoupil 

do Severočeských hnědouhelných 
dolů Most jako referent – sociolog. Po 
čase přešel z Výzkumného ústavu pro 
hnědé uhlí na generální ředitelství, 
kde dělal totéž, podílel se na analýze 
pracovních kolektivů.

Jako „hornický sociolog“ působil 
Z. Hejna čtyři roky. Těžbu uhlí ale 
změny po roce 1989 poznamenaly 
víc než jiné oblasti a tak vycítil, že 
tento obor není příliš perspektivní. 
„V roce 1990 začaly vznikat úřady 
práce. I když to byl do jisté míry 
krok do neznáma, nastoupil jsem v 
roce 1991 do této nové instituce a 
působím v ní na různých pozicích 
dosud, v současnosti jako vedoucí 
odboru trhu práce. Pracujeme na 
státní politice zaměstnanosti, jed-
nám se zástupci různých institucí, 
měst a podniků. Zpracováváme ana-
lýzy a prognózy vývoje trhu práce.“ 

Ale i vedoucí odboru trhu práce 
chodí z práce domů. A co tam? „Vše-
chen volný čas věnuji rodině.“ Tato 
tak často pronášená věta zní věro-
hodněji od novomanžela s malými 
dětmi než od, jak by se na první po-
hled zdálo, usedlého čtyřicátníka. 

Ale Zdeněk Hejna je obojím. „Mám 
pětiletou dceru a skoro tříměsíční-
ho kluka,“ říká pyšně a dodává. „A 
letos na jaře jsem se oženil.“ Podle 
relativně čerstvého ženáče člověk 
potřebuje určitý čas, aby důkladně 
poznal svého partnera. „V zásadě 
instituci manželství uznávám, sou-
žití dvou lidí ale nemusí mít vždy 
tuto podobu. Manželství považuji 
za morální i právní potvrzení pev-
ného vztahu. My jsme k tomuto 
kroku došli přirozeným vývojem, 
pozvolna.“ 

Zbyde-li přece jen ještě nějaký 
volný čas, pomáhá Zdeněk Hejna u 
rodičů na chalupě. A jak podotýká, 
zastane i odborné práce jako štuko-
vání, položení dlažby, obkladaček i 
obložení stěn dřevem. 

Letos k roli manžela přibyla také  
role studenta ekonomie. „Chci si 
rozšířit kvalifikaci. Dnes už nestačí 
spoléhat se na vzdělání získané před 
dvaceti lety. Zvažovali jsme, zda ro-
dinné úspory dát do bytu, na auto 
či na něco jiného. Nakonec jsme se 
shodli, že investice do vzdělání je 
výnosnější než do akciových fondů.“ 

Do politiky se Zdeněk Hejna za-
pojil před třemi lety vstupem do 
ODS. „Snažím se žít podle jistých 
principů, a snad právě proto mě 
známí, zejména různí podnikatelé, s 
nimiž se stýkám v rámci své práce, 
přemlouvali, abych se snažil uplatnit 
je i v politice.“ A jaké to jsou postoje? 
„Solidnost, poctivost v rodině i v prá-
ci a za jednu z hlavních věcí považuji 
vždy dodržet dané slovo.“            (lm)

Příští setkání s občany proběhne Příští setkání s občany proběhne 
25. října 2007 25. října 2007 od 16 hodin 
v místnosti č. 13 na radnici na 

náměstí 1. máje. 

Veřejné, správní a politické udá-Veřejné, správní a politické udá-
losti.losti.

7. října a 14. října zasedala rada 
místního národního výboru, jejímž 
hlavním pořadem byla zpráva trest-
ní komise, podle níž narušování 
občanského soužití je stále nezmě-
něné. Nadávky, rvačky a opilství, 
manželské rozvraty jsou běžná věc. 
Urážky na cti dostoupily již číslo 
sto dvacet, nenávist zavinila jednu 
vraždu. Projednán význam a práce 
civilní obrany a zpráva ze zasedání 
Krajského národního výboru o vý-
hledovém plánu na příštích deset 
let. Rozebrána činnost podniků 
Místního hospodářství a zlepšení 
služeb občanům v soutěži mezi 
městy Chomutov, Tábor, Třebíč a 
Liptovský Svatý Mikuláš.

18. října. Konalo se zasedání 
místního národního výboru za 
účasti sto šestnácti členů s pořa-
dem. Kontrola usnesení, činnost 
podniků místního hospodářství, 
akce Z, rozprava. Soudruh Kub-

Listování kronikou města – říjen 1957
richt pak podal zprávu o bytové 
situaci ve městě, odbor pro vnitřní 
věci podal zprávu o práci trestní 
komise, projednána otázka civilní 
obrany, usnesení z minulé schů-
ze splněno. V hlavním referátu 
soudruh Stanislav Novotný úkoly 
celostátní konference Komunistic-
ké strany Československa rozvádí 
na poměry v našem městě v práci 
podniků Místního hospodářství a 
Veřejných služeb, jejichž ředite-
lem je soudruh Zukal, podnik přes 
všechny nedostatky má úspěch. 
Má dvě stě devadesát zaměstnan-
ců a docílil tržbu za půl roku 4 
550 000 Kč. U domovních správ 
pokračuje jak oprava domů a bytů, 
tak i řádná evidence zvolna, neboť 
nejsou řemeslníci a vše se musí za-
čínat znovu, proto bytový majetek 
chátrá a občané nejsou spokojeni. 
Po vzoru jiných měst utvořeny 
údržbářské čety, ale je nedostatek 
materiálu. 

                     (Pokračování na str. 4)
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Kabinet angličtiny Gymnázia 
v Chomutově atraktivním způsobem 
přiblížil studentům další z anglicky 
mluvících zemí. Po loňském úspě-
chu dne věnovaného Velké Británii 
se tentokrát škola pomyslně přenes-
la do Spojených států amerických.

Americký den byl orientován pře-
devším na studenty 3. a 4. ročníků, 
ale do hry se nechala vtáhnout 
i většina příslušníků ostatních tříd. 
Budovu si vyzdobili halloweenský-
mi dýněmi, indiánskými totemy 
a dalšími výtvory charakterizujícími 
zámořskou velmoc. Sami pak přišli 
převlečeni za indiány, kovboje, po-
stavy z amerických seriálů. Na chod-
bách bylo možno potkat i Shrekovu 
zelenou Fionu, Lízu Simpsonovou 
nebo Twin Towers i se zabodnutými 
letadly. O přestávkách se z repro-
duktorů školního rozhlasu linula 
americká hudba, od rock´n ŕollu 
Elvise Presleyho po punk-rock v po-
dání Green Day. A přestože samotné 
vyučování probíhalo standardním 
způsobem, řada vyučujících látku 
přizpůsobila aktuálnímu tématu. 
„Paní profesorka češtiny sice ozná-
mila, že bohužel musí trvat na 
probírání Karla Čapka, ale nakonec 
jsme společně nějaké spojitosti mezi 
spisovatelem a Amerikou našli,“ při-
blížila situaci v 6. G studentka Mar-
cela Krauzová.

Hlavní program ovšem proběhl 
odpoledne na školních hřištích. 
Zahájil ho pěvecký sbor gymnázia 
zpěvem hymny Spojených států 
a dalších typicky amerických písní. 
Čtveřice studentů pak rozjela svůj 
„jazz-hopový“ set a po něm už 
následoval zlatý hřeb odpoledne 
– soutěž roztleskávaček, amerických 
cheerleaders. Svým vystoupením si 
přízeň obecenstva získaly profe-
sorky angličtiny, ale vítěze odborná 
porota vybírala z týmů studentek, 
příjemně oživených i několika roz-
tleskávači. Více se silnější pohlaví 
uplatnilo při kovbojských hrách, 
které obnášely hod podkovou, hod 
lasem a rodeo na elektrickém býku. 

Fanouškům inteligentního popu 
začínají žně. Počínaje dneškem 
v rozpětí pouhého měsíce se v Cho-
mutově představí tři interpreti, kte-
ří zaznamenávají komerční úspěch 
a současně sbírají nejprestižnější 
česká hudební ocenění.

Dnes od 20 hodin vystoupí ve 
sportovní hale Aneta Langerová, 
která na turné propaguje nové 
album Dotyk. Jednadvacetiletá 
vítězka první řady soutěže Česko 
hledá SuperStar získala poslu-
chačskou cenu Český slavík, od 
Akademie populární hudby Anděla 
a navrch ocenění od televizních 
diváků TýTý. V téže hale ve čtvrtek 
15. listopadu představí nové album 
nazvané 07 skupina Chinaski. Také 
ona už zvítězila v anketě Český 
slavík a obdržela Anděla. Jen o pět 
dní později, v úterý 20. listopadu, 
se v chomutovském divadle na 
svém turné zastaví skupina Kryš-
tof. Držitelé Anděla si tyto prostory 
nevybrali náhodou – svůj repertoár 
zahrají v netradičních komorních 
akustických aranžích.                   (sk)

DIVADLODIVADLO
• 21. 10.21. 10. O SMOLÍČKOVI.O SMOLÍČKOVI. Pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům Zahradní 

od 15.00 hodin.
• 25. 10.25. 10. TŘI NA LAVIČCE.TŘI NA LAVIČCE. Komedie v rámci abonentního předplatného. Městské 

divadlo od 19.00 hodin.
• 30. 10.30. 10. O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE.O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE. Pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Městské divadlo od 9.30 

hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 23. 10.23. 10. DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ.DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ. Pořad se Zdeňkem Izerem. Kulturní dům na 

Zahradní od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 17. 10.17. 10. ANETA LANGEROVÁ.ANETA LANGEROVÁ. Turné k desce Dotyk. Městská sportovní hala od 

20.00 hodin.
• 19. 10.19. 10. SLET BUBENÍKŮ.SLET BUBENÍKŮ. Pavel Fajt a jeho hosté. Městské divadlo nebo Kulisárna 

od 19.00 hodin.
• 20. 10.20. 10. BLUEGRASS FEST. BLUEGRASS FEST. Oslava 20 let skupiny Album v country saloonu U Bizona 

od 18.00 hodin.
• 22. 10.22. 10. MUSICA DA CAMERA – SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA. MUSICA DA CAMERA – SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA. Komorní kon-

cert v galerii Lurago od 19.00 hodin.
• 23. 10.23. 10. TAKOVÝ MALÝ RECITÁL – PETR BUCHTELE.TAKOVÝ MALÝ RECITÁL – PETR BUCHTELE. Literární kavárna SKKS na Pa-

lackého ulici od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• ZDEŇKA RAPANTOVÁ – POCITY.ZDEŇKA RAPANTOVÁ – POCITY. Pastely. Galerie na schodech v SKKS, výstava 

potrvá do 31. 12. 
• MUZEOLOG A ARCHIVÁŘ DR. RUDOLF WENISCH – MUŽ, KTERÝ SE CHTĚL VRÁTIT MUZEOLOG A ARCHIVÁŘ DR. RUDOLF WENISCH – MUŽ, KTERÝ SE CHTĚL VRÁTIT 

KE SVÉ PRÁCI. KE SVÉ PRÁCI. Muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 10. 11.
• OBRÁZKY ZE ŽIVOTA.OBRÁZKY ZE ŽIVOTA. Výstava obrazů Adolfa Sachse z obyčejů bývalých němec-

kých obyvatel v Krušných horách. Muzeum v bývalém jezuitském gymnáziu na 
Palackého ul., výstava potrvá do 28. 10.

• CESTA KOLEM SVĚTA. CESTA KOLEM SVĚTA. Práce dětí MŠ Abeceda a Klíček ve výstavní síni knihovny. 
Výstava potrvá od 25. 10. do 28. 11.

• SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007. SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2007. Výstava děl z mezinárodního setkání sochařů. Atrium 
SKKS do 31. 10.

• EVA HAŠKOVÁ - GRAFIKA. EVA HAŠKOVÁ - GRAFIKA. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 27. 10.
• PAVEL SVOBODA A LUKÁŠ HRDLIČKA – OBRÁZKY Z CEST.PAVEL SVOBODA A LUKÁŠ HRDLIČKA – OBRÁZKY Z CEST. Fotografie v galerii Lu-

rago, vernisáž 29. 10. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 21. 11.
• ROMAN ZUZUK - OBRAZY.ROMAN ZUZUK - OBRAZY. Moderní umění v rámci akce Fórum ruských malířů. 

Kostel sv. Kateřiny, výstava potrvá do 11. 11.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
• 20. 10. DUŠIČKOVÉ ARANŽOVÁNÍ. 20. 10. DUŠIČKOVÉ ARANŽOVÁNÍ. Z cyklu Aranžování pro dospělé a mládež. DDM 

od 10.00 do 14.00 hodin.  Kompletní program na www.ddmcv.cz

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

Prostory Art galerie v historické 
radnici jsou do 10. listopadu vyhra-
zeny tvorbě Milana Pecáka a jeho 
dcery Veroniky. Chomutovský vý-
tvarník se zabývá užitou grafikou, 
vytváří například návrhy filmových 
plakátů, obálky knih, časopisů nebo 
firemní loga, a také svým nezaměni-
telným stylem maluje obrazy. Osm 
z nich teď vystavuje v prvním sále 
galerie. V druhém jsou k vidění 
módní kresby Veroniky Pecákové, 
která se výtvarné činnosti nevěnuje 
profesionálně, ale ráda by své doved-
nosti zúročila v divadelní kostýmní 
tvorbě. Při vernisáži Veronika Pecá-
ková své kresby oživila, když z nich 
vytvořila kostýmy pro módní pře-
hlídku, která proběhla v Rytířském 
sále historické radnice. Fantaskní 
módní doplňky s půvabem slečen 
oblečených ve stylu chytré horákyně 
dokonale ladily a pro přítomné pány 
i dámy byly příjemným estetickým 
zážitkem.                     (text a foto: sk) 

Atmosféra kmenových rituálů, 
do morku kostí pronikající rytmy. 
Hluboké, až animální zážitky čekají 
návštěvníky bubenického reje, který 
v chomutovském divadle proběhne 
v pátek 19. října od 19 hodin.

Vystoupení je součástí meziná-
rodního projektu Slet bubeníků, 
který letos už pošesté organizuje 
neortodoxní bubeník a avantgard-
ní muzikant Pavel Fajt. Na česká 
pódia přivádí špičkové bubeníky 
z různých kultur a hudebních 
směrů. Všichni vystupují společně, 
výsledkem proto bývá „neřízená 
i obdivuhodně ukázněná spoušť“ 
zvuků. Sestava se každoročně mění, 
ovšem ta letošní je do značné míry 

Projektový den studenty Gymnázia Chomutov netradičním způsobem pobavil i poučil

Americký sen? Ne, jen Americký den.

Řadu zajímavých zážitků doplně-
ných unikátními záběry ze života 
uprostřed severské přírody nabídne 
diashow Leoše Šimánka, která pro-
běhne v pátek 2. listopadu od 19 ho-
din v městském divadle. Známý svě-
toběžník se po několika letech vrací 
do Chomutova s další svou knihou, 
nazvanou Na kanadském severu, kte-
rou vytěžil z téměř ročního pobytu 
na břehu jezera uprostřed lesů. 

Jak její autor připomíná, tato jeho 
práce z těch ostatních poněkud 
vybočuje, a to jak jistým časovým 
posunem, tak tím, kdo mu premié-
rově dělal společnost. „Ke Clark Lake 
jsme jeli vlastně na svatební cestu, 
je to už šestnáct let,“ vzpomíná 
L. Šimánek, který své zážitky z cest 
většinou zpracovává bezprostředně 
po jejich skončení. „V podstatě jsem 
tu knihu ani nechtěl napsat, byla 
to víceméně soukromá záležitost 
a nešlo o cestopis v pravém slova 
smyslu. Do práce na ní jsem se pus-
til až po letech, na naléhání mých 
přátel a čtenářů.“ Snad právě proto, 
že zaznamenává první „rodinnou“ 
akci, zdůrazňuje autor, že jde z řady 
jeho knih o tu nejoblíbenější.

Atmosféru dokreslovalo indiánské 
tee-pee nebo Santa Claus, se kterým 
se před vánočními kulisami, v nichž 
nechyběl ozdobený stromeček ani 
plyšový sob, mohl kdokoliv vyfo-
tit. Mezitím proběhlo vyhodnocení 
soutěží o nejlepší indiánský totem, 
halloweenskou dýni a americký 
koláč. Blanka Macháčková z Domu 
dětí a mládeže naučila studenty 
tančit na tóny country písní, poté 
hřiště patřilo finálovému utkání 
mezitřídního turnaje ve streetballu. 
V blížícím se závěru nejdříve k po-
slechu a posléze i k tanci zahrál Red 
Dwarf, orchestr jirkovské „lidušky“, 
ale převážně složený ze studentů 
gymnázia. Posledním počinem akce 
bylo odměnění vítězů ze všech od-
poledních soutěží. 

Zápal studentů a profesorů 
svědčil o tom, že Americký den je 
opravdu bavil. „Byla to parádní věc 
na oživení atmosféry, na prohlou-
bení sounáležitosti se školou. Zase 

jsme se přesvědčili, že lidem, kteří 
se jinak potkávají jen při vyučová-
ní, může být spolu dobře i v jiné 
situaci,“ řekla za všechny Marcela 
Krauzová z 6. G.                               (sk)

Chomutov navštíví
Slavíci a Andělé

Velkoplošná diashow přiblíží rok života české rodiny v kanadské divočině
Jezero leží dvě stě kilometrů 

vzdušnou čarou od nejbližší civi-
lizace, a proto bylo nutno vše dů-
kladně připravit. Do srubu u jezera, 
který postavil při svém předchozím 
pobytu v těchto končinách, přiletěla 
rodina hydroplánem naplněným 
zásobami potravin, léků, nástrojů, 
zbraní a živého inventáře. Nezbytná 
byla rovněž fotografická výbava: 
dvě Leicy a 200 filmů.

Může přežít samotná rodina upro-
střed divočiny? Leoš Šimánek se 
svými nejbližšími to dokázali. Dů-
ležitým předpokladem úspěchu této 
výpravy byly zkušenosti, kterých 
nasbíral hojně při svých předešlých 
cestách. A tak byli úplně soběstační. 
Mléko jim dávala koza Líza, vejce sle-
pice, ryby lovili v jezeře v dostatečné 
míře, takové kusy, že by jim tuzemští 
rybáři mohli závidět. Před zimou si 
nalovili kachnya lesy jim poslouži-
ly jako bohatá zásobárna různých 
plodů. Ty byly doplněny o sklizeň 
ze zahrádky, překvapivě úrodné. 
A protože správný Čech může mož-
ná přežít padesátistupňové mrazy, 
ale nemůže přežít bez piva, i to bylo 
třeba vyřešit. Nejen tento zdánlivě 

banální problém, ale i další staros-
ti spojené se zásobením na tuhou 
a dlouhou zimu a také sousedství 
s vlky, medvědy a další zvěří jim 

přineslo život plný činorodé práce, 
ale především nezapomenutelných 
zážitků, které pilně zaznamenávali. 
                            (Pokračování na str. 4)

Podstatnou část jídelníčku tvořily štiky, jichž bylo v Clark Lake plno.

Roztleskávačky 3. A zaujaly nápaditou choreografií i sexy úbory. (foto: sk)

Při hodu lasem vypadala Bára Kubo-
vá z 6. F jako pravý kovboj. (foto: sk)

shodná s loňskou. „Ukázalo se, že 
všichni muzikanti jsou na stejné 
vlně a dávají do projevu i výrazu 
neuvěřitelné množství energie 
a tvůrčího potenciálu. Všichni ctili 
týmového ducha a tvorba fungovala 
jakoby samospádem. Shodli jsme 
se, že v tomto týmu se chceme ještě 
jednou sejít,“ uvedl Pavel Fajt pro 
ČTK. Pozvání přijali čeští hudeb-
níci Miloš Vacík (congas, timbales, 
djembé, berimbau, caxixi, pandeiro, 
agogo-bells, repeniq, apito, brasilian 
and cuban percussions, voice), Alan 
Vitouš (log drums, bougarabou, 
darbuka, djembe, kalimba), Štěpán 
Smetáček (drums) a Ondřej Smeykal 
(didgeridoo).  (Pokračování na str. 4)

Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

             17. 10.   MEDVÍDEK
            18. 10.   COMMITMENTS – 17.00 

hodin, PARFÉM: PŘÍBĚH 
VRAHA – 19.30 hodin

 19. – 20. 10.   RATATOUILLE – 17.00 hod., 
DENNÍ HLÍDKA – 19.30 hod.

             21. 10.   DENNÍ HLÍDKA
 22. – 23. 10.   HAIRSPRAY
            24. 10.   SEDMÁ PEČEŤ. Filmový 

klub – 19.30 hodin

            25. 10.   IRINA PALM
 26.   – 27. 10.   KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
 28.   – 31. 10.   GYMPL
               1. 11.   LAZEBNÍK SIBIŘSKÝ. Filmo-

vý klub
               2. 11.   HOSTEL II
   3.   –   4. 11.   KOŘENÍ ŽIVOTA
    5.   –   6. 11.   ROMING
               7. 11.   ZRCADLO. Filmový klub

 18. – 19. 10.   BOŽSKÝ EVAN
            20. 10.   PUSINKY
            25. 10.   KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO

 26.   – 27. 10.   GYMPL
    1.   –   2. 11.   KOŘENÍ ŽIVOTA
               3. 11.   HOSTEL II

Bubeníci a dvě tuny jejich
nástrojů diváky rozvibrují
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(Dokončení ze str. 3)
Ostatní účastníci přiletěli z růz-

ných koutů světa. Afričan Mohamed 
Bangoura z Austrálie (percussions), 
další Afričan Ephraim Goldin z Ka-
nady (percussions), Ishimo Yumiko 
z Japonska (vocal) a Maaka McGre-
gor z Nového Zélandu (electronic, 
percussions). Sestavu samozřejmě 
doplňuje Pavel Fajt (drums, dholl, 
electronic), který i se zpěvačkou 
Yumiko vystupoval v Chomutově 
už loni na festivalu Otevřeno. 

Zúčastnění hudebníci mají na 
vymýšlení a secvičování kompozic 
velmi málo času, jen týden při sou-

Bubeníci a dvě tuny jejich
nástrojů diváky rozvibrují

středění bezprostředně před turné. 
Dost prostoru tak při koncertech 
dostává improvizace. Slet proto 
bývá vzrušujícím zážitkem i pro 
samotné muzikanty, pro které je to 
výjimečná příležitost k vybočení ze 
stereotypu rutinní práce.

Do vytváření tohoto unikátního 
zvukového uměleckého díla se 
podle webových stránek projek-
tu zapojí až dvě tuny nástrojů 
– bicích souprav, činelů, etnických 
bubnů a elektroniky. V případě 
dostatečného diváckého zájmu 
se rozezní přímo v divadle, jinak 
v Kulisárně.                                  (sk)

(Dokončení ze str. 3)
O to vše se tak může Leoš Ši-

mánek podělit s návštěvníky jeho 
panoramatické diashow se sedmi 
projektory. Chomutov je jedním 
z třiceti měst na jeho turné a stej-
ně jako v minulosti, i tentokrát 
lze očekávat nevšední večer plný 
poučení a zážitků, to vše doplněné 
spoustou působivých záběrů pa-
nenské přírody.                             (lm)

Velkoplošná diashow...

(Dokončení ze str. 2)
Soudruh Kincl pak promluvil 

o slavných dnech čtyřicátého výročí 
velké říjnové socialistické revoluce. 
Rozprava … se vesměs týkala ne-
dostatků v práci čistíren, holičství, 
oprav bytů a čistoty města a názory 
jak tyto nedostatky řešit.

Zemědělství.Zemědělství.
7. října. Probíhá vyúčtování soukro-

mě hospodařících rolníků před vstu-
pem do družstva a nebo likvidace. 
Jedná se hlavně o půdu. Něco připad-
ne družstvu, něco si vezmou státní 
statky. Jedná se ještě o padesát hek-
tarů půdy soukromníků, která je málo 
hodnotná a družstvo by z ní udělalo 
jen pastvinu, ale je to půda orná a to 
nelze udělat z důvodů dodávek státu. 
Sklízí se cukrovka a brambory, je stá-
le nedostatek lidí na práci v zeměděl-
ství, což je věc pochopitelná a bude 
s ní nutno počítat i do budoucnosti, 
poněvadž družstevníci pokud praco-
vali na svém, pracovali od rána, to již 
v pět hodin krmili a večer se praco-
valo do setmění, mnohdy i při světle, 
nyní přesně dodržují osmihodinovou 
pracovní dobu včetně chůze do práce 
a z práce. Brigádníci, kteří vidí špatný 
poměr k práci u družstevníků, přijdou 
jeden den a druhý den již nepřijdou 
do práce vůbec.                                       (r) 

Listování kronikou...

Chomutovská bluegrassová sku-
pina Album funguje již od roku 
1987. Druhou polovinu z této 
doby hraje v sestavě Petr a Marek 
Gärtnerovi, Míra a Vlasta Jiřišťovi 
a Zdeněk Lucák. Skupina se objevi-
la na několika hudebních kompila-
cích a sama nahrála pět CD. Posled-
ní nahrávka s názvem On Highway 
je v prodeji od května letošního 
roku. Album se prezentuje přede-

Album oslaví dvacet let existence

vším v country saloonu U Bizona, 
kde pořádá pravidelné poslechové 
večery s hudebně kvalitními hosty. 
Na stejném místě proběhne i osla-
va 20. výročí založení skupiny, a to 
v sobotu 20. října od 18 hodin. 
Hosty večera budou Wejlet, Vabank 
Unit, Blackjack, slovensko-česká 
Grasscountry Drive a Blue Gate. 
Úvod večera bude patřit Albumu 
a jeho bývalým členům.           (pg)

v o l e j t e  z d a r m a

800 33 33 86p e n í z e  n a d o s a h
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Půjčíme Vám až

150.000 Kč

Půjčí mi

Půjčí mi

Více informací na www.mojekopretina.cz

Už neřešte, kde vám půjčí.
S kopretinou máte 

peníze nadosah.

840 11 22 33

Přes chladnější počasí si lidé cestu 
do Podkrušnohorského zooparku 
na oslavu Dne zvířat našli. Dobře 
se bavily především děti, pro které 
organizátoři připravili řadu atrakcí, 
například jízdy lokálkou Amálkou 
nebo na velbloudu, skákací žirafu 
a trampolínu, dále také vědomostní 
soutěž, pohádky či ukázky sokolnic-
tví. na pódiu dětské zoo celý den 
hrála country kapela Makovec. Di-
vadelní a filmové maskérky se ujaly 
malování na obličeje zájemců (na 
snímku), takže posléze bylo možno 
mimo výběhy potkat medvědy, koč-
ky, tygry, myšky, zajíce nebo třeba 
zebry. Tradičním bodem programu 
podobných oslav v zooparku bývají 
křtiny mláďat. Úlohu kmotry ten-
tokrát přijala známá moderátorka 
Lucie Výborná, která si přes širokou 
nabídku zvířat nejrůznějších veli-
kostí vybrala jedno z nejmenších,  
ježka – sirotka, který jako jediný 
v Třebenicích přežil vyplavení hníz-
da deštěm.                   (text a foto: sk) 

Kouzelný svět loutek, který vy-
tvořili žáci Základní školy v ulici 
Akademika Heyrovského pod vede-
ním učitele Josefa Grimla, stále žije. 
Soutěž už byla dávno uzavřena, ale 
loutky obdivují další a další děti. 

Necelá třetina výtvorů je v těchto 
týdnech vystavena v Divadle rozma-
nitostí v Mostě. Když sem návštěv-
níci přijdou na představení, mohou 
si loutky prohlédnout ve zdejší 
galerii. „V Mostě budou vystaveny 
asi do druhé poloviny října, potom 
se k nim přidají další loutky, které 
čekají v naší škole, a nastane velké 
stěhování do východních Čech, do 
Chrudimi,“ informoval koordinátor 
projektu Josef Griml. V tamním 
Muzeu loutkářských kultur, které 
je jediné svého druhu v Evropě, 

Některé postavy z Kouzelného světa 
loutek zakotví v muzeu natrvalo

budou moci zájemci nahlédnout 
do kouzelného světa loutek od 
8. listopadu do konce letošního 
roku. „Předběžně jsem se dozvěděl, 
že si muzeum bude chtít některé 
loutky ponechat pro svoje stálé ex-
pozice, a tak mám radost, že jména 
některých tvůrců a jejich loutky 
zakotví v tomto jedinečném muzeu 
natrvalo. Je to něco mimořádného!“ 
zdůraznil Josef Griml. 

Soutěž vyhlásil Felix, školní časo-
pis ZŠ v ulici Akademika Heyrovské-
ho. Zapojily se do ní děti z 95 škol 
z celé České republiky, které vyro-
bily a zaslaly 1 166 výtvorů. Před 
prázdninami proběhlo vyhodnoce-
ní soutěže, setkání tvůrců loutek 
v Chomutově a výstava přímo ve 
foyer pořádající školy.                   (sk) 

BytyByty
• Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v CV, Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v CV, lo-

kalita Kamenný Vrch, Hutnická, Výletní 
nebo Horní Ves. Tel. 777 659 668. 

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v CVKoupím byt 2+1 nebo 3+1 v CV 
v osobním vlastnictví a garáž. 
Tel. 608 115 599. 

• Vyměním 1+1 OVVyměním 1+1 OV v 1. patře (nová 
plastová okna, zateplený objekt) v nej-
žádanější lokalitě v blízkosti Luny (ne 
věžák) za 2+1+L OV na Dehtochemě 
s nabídkou finanční kompenzace za 
rozdíl ve velikosti. Tel. 604 441 939. 

• Koupím byt v CV nebo Jirkově. Koupím byt v CV nebo Jirkově. 
Platba v hotovosti. Tel. 731 156 600. 

• Pronajmu nebo prodám byt,Pronajmu nebo prodám byt, 
Kamenná, solidní vchod. Tel. 737 555 
970 – po 14. hodině. 

• Pronajmu byt 2+1 s balkonem Pronajmu byt 2+1 s balkonem na 
Vinohradech, klidné prostředí, slušný 
vchod, možno i garáž. Nájem včetně 
energií 6 500 + 500 Kč. Kauce 10 000 
Kč. Tel. 724 971 390 (21 – 22 hod.).

Prodej Prodej 
• Prodám ždímačku a pračkuProdám ždímačku a pračku Mi-

niromo i samostatně a pozinkované 
pletivo 2 m x 50 m. Tel. 606 148 308. 

• Prodám tři mohutné kmeny třeš-Prodám tři mohutné kmeny třeš-
níní na stojato, obvod kmenů 1 m. Dále 
nové pozink. králičí pletivo a profil. 
T a L železa. Tel. 602 846 052. 

• Prodám starší malé troubyProdám starší malé trouby na pe-
čení: remoska 500 W, pečenka 100 W, 
fritézu ETA, odšťavovač ovoce. Možná 
i výměna. Tel. 602 846 052. 

• Prodám rodinný dům Zátiší.Prodám rodinný dům Zátiší. 
Tel. 474 627 329. 

• Prodám včelí med 70 Kč za kg. Prodám včelí med 70 Kč za kg. 
Tel. 607 821 336. 

• Prodám pěknou palmu Drace-Prodám pěknou palmu Drace-
ana ana deremensis, rostoucí v Libyi, 
prod. cena 300 Kč, já jen za 150 Kč. 
Tel. 607 586 466 po 17. hodině. 

• Prodám domácí posilovnu Prodám domácí posilovnu 
– multifunkční přístroj York, rotoped, 
steper, žebřiny, box. pytel, nakl. činky 
+ závaží 150 kg. Tel. 606 117 627. 

• Prodám Škodu Forman,Prodám Škodu Forman, r. v. 1994 
– kat., tažné zařízení, rádio, centrál + 
dálkové ovládání, alarm, najeto 90 000 
km, cena dohodou. Tel. 606 117 627. 

• Prodám satelitní komplet Astra, Prodám satelitní komplet Astra, 
vhodný na chalupu. Cena 800 Kč. 
Tel. 721 038 042. 

• Prodám monitor k PC Samsung Prodám monitor k PC Samsung 17“ 
tři roky starý, bezvadný, a psací stroj 
Consul perlička, široký válec, funkční, 
cena dohodou. Tel. 723 346 222. 

• Prodám řeznický vál Prodám řeznický vál a dva velké 
hrnce. Tel. 731 904 965. 

KoupěKoupě
• Koupím garáž na Zadních Vino-Koupím garáž na Zadních Vino-

hradech. hradech. Tel. 720 406 336. 
• Koupím housle, violu.Koupím housle, violu. I staré 

a poškozené. Tel. 604 737 990. 

Různé Různé 
• Pronajmu chatu na Svahové. Pronajmu chatu na Svahové. Tý-

denní i víkendové pobyty, kapacita až 
10 osob. Tel. 737 063 832.
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VZDĚLÁVACÍ AGENTURA VZDĚLÁVACÍ AGENTURA 
G E NG E N
pořádá

měsíční večerní kurzyměsíční večerní kurzy

Podvojné účetnictví I.   2 200,– Kč
Podvojné účetnictví II. 2 200,– Kč
Daňová evidence            2 200,– Kč
Mzdové účetnictví         2 200,– Kč
Základy obsluhy PC      2 200,– Kč
Windows, Word, Excel   2 400,– Kč

Informace a přihlášky:Informace a přihlášky:
tel./fax:

474 663 283, 606 489 081

ZDARMAZDARMA:
studijní materiál

PRO NEZAMĚSTNANÉPRO NEZAMĚSTNANÉ
10% sleva

Cílem chomutovské poradensko 
vzdělávací společnosti Asista, s.r.o., 
je nabídnout účastníkům projektu 
pomoc při hledání vhodného pra-
covního místa a umožnit jim tak 
rychlé začlenění zpět na trh práce. 

Doposud do projektu vstoupilo 
225 klientů, z nichž 92 se podařilo 
zaměstnat, 21 klientů si ověřilo své 
schopnosti v praxi a 28 klientů si 
zvýšilo vzdělání rekvalifikačním 
kurzem.

Z praxe uvádíme tři příklady: 

- klientka L. F., 31 let, samoživitel-
ka, vyučená, ŘP sk. B., nezaměstna-
ná 1/2 roku, po mateřské dovolené 
nemohla najít ve svém oboru práci 

Projekt „Najdi si práci“ zdárně pokračuje
na ranní směny. Vstup do projektu 
2. 4. 2007 – nástup do zaměstnání 
25. 6. 2007. V současné době pracuje 
v sociální sféře na ranní směny. 

- klient L. N., 32 let, vyučen, změ-
něná pracovní schopnost – špatná 
pohyblivost, nezaměstnaný 11 mě-
síců. Vstup do projektu 2. 4. 2007 
– nástup do zaměstnání 1. 8. 2007. 
Nyní pracuje jako operátor ve výro-
bě v blízkosti svého bydliště.

- klientka K. S., 55 let, vdaná, 
vyučená, celý svůj profesní život, 
tzn. 37 let, pracovala u jednoho 
zaměstnavatele, bez práce 12 mě-
síců. Vstup do projektu 27. 8. 2007 
– nástup do zaměstnání 18. 9. 2007. 

V současnosti pracuje v úplně odliš-
né pracovní sféře, našla odvahu ke 
změně profese.

Za vstupem do nového zaměstná-
ní mnohdy stojí velké úsilí a snaha 
klientů nenechat se odradit neú-
spěchem, nevzdat se, najít v sobě 
odvahu a třeba zkusit něco nového 
a neznámého.

Významnou součástí projektu je 
spolupráce s chomutovským Úřa-
dem práce, se kterým konzultujeme 
vzniklé situace a společně se podí-
líme na realizaci rekvalifikačních 
kurzů pro naše klienty. Zde vám 
také poradci pro zprostředkování 
práce poskytnou k tomuto projektu 
veškeré informace.                           (PI)

Projekt je spoluf inancován 
Evropským sociál n í m fondem 

a státn í m rozpočtem 
České repu bl i ky

Projekt „ Neohl ížej se a něco dělej ! “ 

Kurzy pro ženy
V rámci tohoto projektu nab ízí me bez p l at n é s l u ž by zaměřené na nás led u j íc í  
problemati ku :

• Ka riérové poradenství – pravidel ně až do 06/ 08
 ( řešen í pracovně - právn ích vztah ů s právn í kem formou písem nou )

• Pod n i katelský sem i ná ř – leden 2008

• Konzu ltačn í večery s od born í ky – a ktuá l ně 31 . 10. 2007 
– téma „C ESTA KE ZD RAVÉ M U S E B EVĚ DOM Í “

• Poradenské sl užby, bezplatný přístu p k i nternetu – prů běžně 
až do 06/ 08

• Počítačové ku rzy – v tomto oka mži ku ka pacitně na pl něny

Semináře jsou určeny především :
– matky s malým i dětm i
– matky samoživite l ky
– začí naj íc í  pod n i katel ky
– ženy oh rožené nezaměstnaností
– ženy v p ředd ůchodovém věku
– ženy vracej íc í  se na trh práce

Jak se můžete přih lásit :
– e – mai lem : kprojekt y @ seznam .cz  
– te lefon icky : 7 7 7 913 0 67 
– korespondenčně/osobně : 

Čes ký svaz žen , Projekt „ N eoh l ížej se a něco dělej ! “,  
M eis nerova 1 87 7/ 8 , 4 30 01 C hom utov

Hledáme schopné kolegyně a kolegy do obchodního týmu Hledáme schopné kolegyně a kolegy do obchodního týmu 
pro spolupráci s Českou poštoupro spolupráci s Českou poštou

Požadujeme:Požadujeme:                                                                                  Očekáváme:Očekáváme:
Vzdělání min. SŠ                                         Výborné komunikační schopnosti
Uživatelská znalost PC                              Příjemné vystupování
Řidičský průkaz skupiny B                      Spolehlivost
Obchodní praxe vítána                             Loajalitu, aktivitu a samostatnost

NabízímeNabízíme :
Nadprůměrný výdělek závislý na produkci
Odborné vzdělání a osobní rozvoj
Flexibilní pracovní dobu
Příspěvek na notebook ve výši 10 000 Kč, zvýhodněný telefonní tarif 
a internetové připojení
Marketingovou podporu a zázemí silné společnosti

Kontaktujte nás:Kontaktujte nás: Česká pojišťovna a.s.,Česká pojišťovna a.s., Kateřina Kučerová 
 e-mail: kkucerova@cpoj.cz , telefon: 604 293 665

Pojišťovací agent hledá pro 
oblast Chomutov a Jirkov 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, 
vhodné pro začínající i již pracující PPZ.

Bližší informace na tel. číslech: 

736 604 695, 476 112 070 
nebo e-mail: oviko@karneval.cz
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Nabídka volného pracovního místa
Chemik–analy tik v oboru agroekologie
Výzkumný ústav, Černovická 4987, Chomutov
Kontak t : Ing . Usťak, te l . : 739 317 417,
  e -mai l : ustak@seznam.cz
Poznámka : min . ÚSO vzdělání v oboru

Chomutovská hokejbalové liga 
rozjíždí další ročník, bohužel ve 
značně okleštěné podobě. Ještě do 
jara se hrálo ve dvou výkonnostních 
ligách, ale poté, co se po skončení 
sezony pět týmů odhlásilo, zbylých 
šest mužstev bylo sloučeno do jedné 
ligy. 

„Jasně jsme se shodli, že chceme 
hokejbalovou soutěž v Chomutově 
zachránit,“ konstatuje předseda 
soutěže Jaromír Vrána. Problém vidí 
ve vyšší finanční náročnosti hokej-
balu v chomutovských podmínkách 
a také v tom, že mladí kluci dnes 
dávají přednost florbalu, ke které-
mu jsou vedeni ve školách. „Mladší 
generace nám výrazně chybí. Vždyť 
ze šesti týmů, které zůstaly, jsou ve 
čtyřech sdruženi hráči převážně ve 
věku okolo čtyřiceti let. Tahle ge-
nerace nebude hrát věčně, takže je 
bezpodmínečně nutné, aby se liga 
omladila,“ zdůrazňuje. Jistou nadějí 
na rozšíření počtu účastníků jsou 
hráči z odhlášených týmů, z nichž 
řada by prý hokejbal ráda dál hrá-
la, jen jim chybí impuls. Otevřené 
dveře mají pochopitelně i zcela noví 
zájemci, ať už jednotlivci nebo celé 
týmy. „Dokázali bychom připravit 
podmínky tak, aby jejich vstupní 
náklady byly minimální. Stejně tak 
bychom našli řešení, jak je zapojit 
ještě do letošního ročníku,“ slibuje 
předseda soutěže J. Vrána, kterému 
případní zájemci mohou zavolat na 
tel. č. 724 176 482. 

Chomutovská hokejbalová liga 
funguje od druhé poloviny devade-
sátých let. Nejprve se hrála na nere-
gulérním hřišti v Legionářské ulici 
a od jara 2001 má domácí prostředí 
v Mostecké ulici, v bezprostřední 

Ze šesti týmů jsou ve čtyřech sdruženi hráči převážně ve věku okolo čtyřiceti let

Hokejbalová liga potřebuje infuzi mladé krve

Bývalý hráč a dnes masér hokejistů KLH Chomutov Pavel Mošna se raduje 
ze vstřeleného gólu. Jeho tým Predators ve finále loňského ročníku porazil 
Šavle 3:0 na zápasy.                                                                   (foto: archiv soutěže)

blízkosti budoucího zimního sta-
dionu. Zdejší hřiště s povrchem ze 
změkčeného asfaltu je svazem ho-
mologované. 

Do soutěže se zapojila řada ak-
tivních místních sportovců, zejmé-
na hokejistů, jako například Pavel 
Mošna, Martin Jor, Viktor Hübl, Jiří 
Gombár nebo Stanislav Mikšovic. 
Nějaký čas v ní úspěšně působil 
i basketbalista Jakub Houška, dnes 

český reprezentant a hráč ligového 
Děčína. Chomutovská hokejbalová 
liga nemá návaznost na soutěže 
pořádané Českomoravským svazem 
hokejbalu.                                        (sk)

První říjnový víkend uzavřeli 
kanoisté SC 80 Chomutov další 
vydařený soutěžní rok. Také ten-
tokrát se mohou pochlubit úspěchy 
nejen z českých, ale i mezinárod-
ních závodů. Na skvělé výsledky z 
loňska navázala nejlepší závodnice 
oddílu, reprezentantka Marcela 
Krauzová. S juniorskou kategorií 
se rozloučila vítězstvím na ME 
v kanoistickém maratonu a poté 
2. místem ve stejné disciplíně na 
MS. Na domácích šampionátech 
získala pět zlatých a tři stříbrné 
medaile. Za výbornou reprezentaci 
chomutovskou kajakářku minulý 
týden přijal a ocenil i hejtman Ús-
teckého kraje Jiří Šulc.

Mimořádného výsledku na mezi-
národním poli dosáhla také Micha-
ela Fridrychová, která vybojovala 
titul mistryně světa v nejnižší ve-
teránské kategorii od 30 do 35 let. 
Trenér Petr Doležal připomíná, že 
v rámci republiky byla úspěšná 
i řada mladých členů oddílu: „Vel-
ké zlepšení prokázala skupinka 
žáků a juniorů, kteří k nám přešli 

Kanoistika si výkonnost udržela, i když už není preferovaným sportem
z plavání před třemi roky. Naučit 
se za tu dobu kaniostiku je velmi 
obtížné, přesto už zaznamenáva-
jí výborné výsledky. Nejdále je 
v tomto ohledu dorostenka Dita 
Bolomská, která byla dvakrát bron-
zová na mistrovství republiky. 
Splnila tak podmínky pro přijetí 
do vrcholového střediska a stát jí 
tak může přispívat na přípravu.“ 
V mládežnických kategoriích si 
výborně vedli i žáci Jan Babovič 
(4. v republice), Eliška Kučerová 
(8.), Daniel Pokorný (3.), Lukáš 
Wiedner (10.), dorostenka Vanda 
Hrbková (10.) a dorostenec Matěj 
Mihál (15.). Mezi dospělými stojí 
za zmínku především Viktor Legat 
ml., Branko Tarkulič, Milan Oslík 
a Karel Videmann, kteří společně 
na čtyřkajaku získali republikový 
bronz na trati 500 metrů a také 
zvítězili ve štafetě na proslulé 
mezinárodní regatě v německém 
Hofu. Prestiž oddílu umocnili 
veteráni. Blanka Doležalová byla 
členkou bronzové posádky z ME 
dračích lodí v Petrohradě, Viktor 

Legat st. zase vyhrál disciplínu 
kajak jednotlivců v Hofu i na Velké 
ceně Sparty v Praze.

Úspěchů dosáhl oddíl SC 
80 Chomutov i přesto, že kanoistika 
přestala být preferovaným sportem. 
Petr Doležal k tomu poznamenal: 
„Na projekty jsme ale dostali zhruba 
dvě stě tisíc, což nám velmi pomoh-
lo a městu za to děkujeme. My jsme 
se mu to dobrou reprezentací snažili 
splatit.“ Velmi dobře se vyvíjí i spo-
lupráce se speciálními sportovními 
třídami zaměřenými na kanoistiku 
na Základní škole na Březenecké. 
„Kontinuálně tam funguje už první 
až čtvrtá třída. Letos se chtělo při-
hlásit dokonce devadesát dětí, takže 
je vidět, že nabídka rodiče zaujala,“ 
zdůraznil P. Doležal.

V dobrém světle se oddíl ukázal i 
na organizačním poli. Tradiční čer-
vencové Velké ceny Chomutova se zú-
častnilo čtyři sta závodníků, Plastové 
dvoustovky osmdesát příchozích. 
Neměnný termín má Čokoládový běh. 
Jako každý rok se na něm sportovci z 
různých odvětví sejdou 25. prosince. 

Co se výhledů do roku 2008 týče, 
důležitou roli v něm hraje světový 
šampionát v kanoistickém maratonu, 
který tentokrát proběhne v Týně nad 
Vltavou. Naděje jsou vkládány do Mar-
cely Krauzové, ta ale z věkových dů-
vodů už bude startovat mezi ženami. 
Dvě významné akce by se měly konat 
i přímo na Kamencovém jezeře. „Velká 
cena Chomutova se má příští rok jet 
zase jako závod Českého poháru, tak-
že musíme počítat s účastí šesti sto-
vek závodníků. Také nám bylo nabíd-
nuto pořadatelství Českého poháru 
dračích lodí a takové akce se účastní 
až tři tisíce lidí. Bereme to jako pro-
pagaci města a sportu, který je do 
programu olympijských her zařazen 
jako ukázkový. Oblibu si získává 
i mezi vodáky, proto o pořízení jedné 
takové lodě oddíl uvažuje,“ informo-
val Petr Doležal. Jak dodal, oddíl se 
také zaměří na vyřešení adminis-
trativních problémů souvisejících 
s dlouhodobým pronájmem pozemků, 
na kterých loděnicemi stojí, aby se v 
areálu mohla rozběhnout výstavba 
hřiště s umělým povrchem.            (sk) 

Závodníci chomutovského Tiger 
Relax Clubu opět ukázali svou sílu 
na mezinárodních závodech WKF 
Open Ju Jutsu, které se konaly 
v hale Sparty Praha. Zástupci cho-
mutovského klubu mezi stovkou 
soupeřů z Čech, Polska, Rakouska 
a Španělska vybojovali dvě první 
místa ve fightingu, což je volný boj 
s kontrolovaným kontaktem úderů 
a kopů s přehozy, podmety a bojem 
na zemi (Pavel Mráz do 81 kg, Petr 
Červený do 67 kg). 

V další disciplíně duo kata získa-
la dvojice Jan Michanek - Pavel Mráz 
třetí místo. Poslední disciplínou byl 

Nečekaně dlouhá cesta fotbalistů FC Chomutov Pohárem ČMFS ve 4. kole 
skončila. Druholigovému týmu HFK Olomouc doma podlehli 0:3, když ještě 
v poločase drželi bezbrankový stav. Na snímku na hostující branku hlavou 
střílí ve tmavém dresu chomutovský Jančárek a spolu s ním se do vzduchu 
zavěsili spoluhráči Hyneš (č. 3) a Sedlák (č. 12) a olomoučtí Zlatohlavý (č. 5) 
a Dadák (č. 11).                                                                                       (text a foto: sk) 

V Sokolově se uskutečnil 5. ročník 
závodu v plavání žactva ročníků 
1997 a mladších Sokolovský kapřík. 
Početná 36členná výprava TJ Slávie 
Chomutov si ve velké konkuren-
ci vedla zdatně, domů si odvezla 
11 zlatých, 4 stříbrné a 10 bronzo-
vých medailí. 

Nejúspěšnějším plavcem výpravy 
se stal 8letý Jakub Volf, který si 
ve svých čtyřech startech (50 m Z, 
50 m VZ, 50 m P a 100 m OPZ) vy-
tvořil osobní rekordy a vždy obsadil 
nejvyšší příčku. Třikrát první (50 m 
M, 50 m VZ a 100 m OPZ) skončila 
9letá Štěpánka Šilhanová. Dvě zlaté 
(50 m VZ a M) a jednu stříbrnou 
získal 9letý Tomáš Franta. Jedno pr-
venství vydobyl 10letý Libor Kašpar 
(100 m M). Cenné 1. místo v závodě 
na 50 m VZ si vybojovala teprve 
5letá Kamilka Slabihoudová, která 
se stala i nejmladší účastnicí soutě-
že. Jen o rok starší Johanka Holá si 
odvezla dvě bronzové medaile. 

Jedno 3. místo obsadil Ondřej 
Šícha (roč. 98), dvě 3. místa Michaela 
Levová (roč. 99), dvě 2. místa Ondřej 
Slabihoud (roč. 99), tři 3. místa Maty-
áš Svoboda (roč. 99), jedno 2. a jed-
no 3. místo Libor Duchoň (roč. 2000) 
a jedno 3. místo Josef Valenta (roč. 
2000). Ostatní plavci si většinou vy-
lepšili osobní rekordy, takže i pro ně 
byl závod úspěšný.                      (miv) 

Tygři obsadili medailové příčky 
ve všech třech disciplínách

grappling, ve kterém se nepoužívají 
údery, ale pouze hody a porazy 
a boj na zemi. Přestože tato disciplí-
na je bližší zápasníkům, judistům 
a závodníkům v brazilském jujutsu, 
chomutovští bojovníci se svým sty-
lem allkampf-jitsu také prosadili 
a získali dvě druhá místa (Petr Čer-
vený do 67 kg, Ladislav Drábek nad 
81 kg) a jedno třetí místo (junior 
Tomáš Pohorelec nad 55 kg). Dalším 
úspěšným chomutovským závodní-
kem, i když ne z Tiger Relax Clubu, 
byl Jaroslav Zetek, který vyhrál 
svou váhovou kategorii do 81 kg 
v grapplingu.                                 (mat) 

Sokolovský kapřík 
se Slávii vydařil

Nejlepší závodnice oddílu Marcela Krauzová v maratonu vybojovala zlato na mistrovství Evropy a stříbro na mistrovství světa

Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-
síční kalendář kulturních, společenských a spor-síční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na 

historické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 
adresu: Statutární město Chomutov - Odbor kancelář primátorky, 
k rukám Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně 
elektronicky na s.skubova@chomutov-mesto.cz. Podmínkou je uvedení 
názvu akce (stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefo-
nický kontakt na organizátory.  (r)


