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Příští rok bude pro městskou 
hromadnou dopravu v Chomutově 
a Jirkově rokem změn. Ty, které se 
cestujících dotknou nejvíc, vstoupí 
v platnost hned 1. ledna. Přesvěd-
čit akcionáře Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova, tedy 
obě města, o tom, že jde o změny 
nezbytné a zároveň promyšlené, 
musel ředitel podniku Jiří Melni-
čuk. 

„Jsou to dvě základní změny, 
úprava cen jízdného a optimali-
zace provozu,“ vysvětluje úvodem. 
Cena jízdného půjde nahoru, ale 

na rozdíl od řady jiných měst v re-
publice, kde ke zdražování rovněž 
přistupují, jen minimálně. Alespoň 
u běžného jízdného - z dvanácti na 
třináct u platby mincemi a z deseti 
na jedenáct korun u čipových karet, 
přičemž dětské sazby se nemění. 
Měsíční kupony, které byly podle 
J. Melničuka dlouhodobě podhodno-
ceny, budou stát 200 korun studen-
ty (dosud 180) a 500 korun ostatní 
cestující (dosud 400). „Je to nutnost, 
vycházíme z toho, co máme. Z toho, 
co musíme zaplatit, z neustálého 
růstu vstupních nákladů i zvýšení 
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Milí spoluobčané, 
právě v těchto dnech 
se na našem náměstí 
znovu rozzáří ozdo-
bený vánoční strom, 
znovu jako každý 
rok se tu objeví dět-
ské betlémky, Ježíš-
kova vánoční pošta 

i stánky se jmelím či horkým sva-
řeným vínem. Znovu budou děti se 
svými rodiči vybírat v kádích toho 
nejhezčího kapra, znovu budou pro 
štěstí zvonit na kouzelný zvonek 
a znovu budou znít koledy a hud-
ba adventních koncertů. Každý rok 
v tento čas je to stejné a přece se 
každý z nás znovu a znovu těší. To 
proto, že čas adventu a Vánoc má 
v sobě kouzlo. Je to kouzlo dětských 
úsměvů a radosti, je to kouzlo sblíže-
ní s blízkými i kouzelný čas naděje, že 
příští rok bude lepší než ten letošní. 
Pokaždé, když se s vámi setkávám 
při rozsvěcení vánočního stromku 
na náměstí, cítím z těch několika tisíc 
lidí vzájemnost, která je právě pro 
tento čas tak typická. V tom davu lidí 
je jedno, kdo je kdo a kolik má kdo pe-
něz. Důležité je, že jsme všichni spolu 
a společně si užíváme toho báječného 
pocitu přicházejících Vánoc. Pokaždé 
si přeju, aby to kouzlo nevyprchalo 
s posledním snědeným vanilkovým 
rohlíčkem, aby ten pocit vzájemnosti 
zůstal v nás všech co nejdéle, abychom 
dokázali i jindy než o Vánocích myslet 
víc na druhé než na sebe a aby nám 
bylo společně dobře. Přeju vám, abys-
te si adventní čas užili beze spěchu 
a shonu, abyste si při shánění dárečků 
a pečení cukroví našli čas i na klidné 
posezení s nejbližšími a aby vám zkrát-
ka bylo dobře. Krásný a klidný advent 
vám přeje 

vaše Ivana Řápková
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CHOMUTOVSKÉ 
TANEČNÍ GALA

 VELKÁ CENA
MĚSTA CHOMUTOVA
mezinárodní soutěž ve sportovním 

tanci a přehlídka chomutovských 

tanečních oborů – tanečních škol

Neděle 9. prosince
od 14.00 hodin 

Městské divadlo

Během listopadu měli občané Cho-
mutova možnost navštívit celkem 
devět akcí, které v rámci Dnů ruské 
kultury zorganizovala místní od-
bočka Česko – ruské společnosti ve 
spolupráci se Správou kulturních za-
řízení a s podporou radnice. Pět fil-
mů, dva koncerty, výstava fotografií 
či divadelní představení byly akce-
mi, které přilákaly tu větší, tu menší 
zájem diváků. „Popravdě jsme ani 
nečekali davy diváků, vždyť ruská 
kultura se v Chomutově představuje 
po delší odmlce a místní milovníci 
kultury si teprve zvykají na to, že 
listopad byl letos a mohl by být i do 
budoucna měsícem pozoruhodných 
zážitků spojených s ruským filmem, 
divadlem, hudbou, literaturou nebo 
výtvarným uměním,“ dodal k tomu 
Pavel K. Markvart z Česko – ruské 
společnosti. 

Dny ruské kultury však kromě 
umění přinesly i zajímavé setkání 
místních podnikatelů a občanů 
s Valerijem Ščetininem, ruským 
generálním konzulem. Ten spolu 
se svými spolupracovníky mluvil 
s podnikateli o možnostech zaklá-
dat společné česko – ruské podniky 
nebo třeba jak hledat v Rusku ob-
chodní partnery a vyhnout se při 
tom různým problémům. Konkrétní 
otázky podnikatelů a stejně kon-
krétní odpovědi ruských diplomatů 

Dnům ruské kultury dodal na významu generální konzul

byly důkazem, že na obou stranách 
existuje opravdu vážný zájem nava-
zovat na minulé obchodní vztahy 
a nacházet vzájemně výhodnou 
spolupráci mezi našimi a ruskými 
firmami. Zajímavá jsou v té souvis-
losti i slova, která pronesl generální 
konzul k chomutovským občanům: 

Generálnímu konzulovi Valeriji Ščětininovi (vlevo) při setkání s podnikateli, 
z něhož je snímek, i během celého pobytu v Chomutově tlumočil člen rady 
města Pavel K. Markvart.                                                                                (foto: lm)

„Současné Rusko má na některé po-
litické otázky jiné názory než vaše 
země, ale na rozdíl od minulosti 
vám rozhodně nechce své názory 
vnucovat. A hlavně – tyto rozdílné 
názory nám nebrání ve spolupráci 
na poli podnikání, kultury, sportu 
nebo vědy.“                                          (r)

Několikrát do roka se vydávají 
pracovnice odboru ekonomiky 
magistrátu společně se strážníky 
městské policie na noční výpravu 
po restauračních zařízeních v Cho-
mutově. Objektem jejich pozornosti 
je dodržování stanovených pravidel 
při vybírání vstupného a provozo-
vání výherních hracích automatů. 
Poslední kontrola proběhla koncem 
listopadu, kdy dvě úřednice dopro-
vázel jeden strážník v civilu a dva 
v uniformě.

„Když je například v nějakém pod-
niku diskotéka a její provozovatel 
nám neodvádí místní poplatek ze 
vstupného, porušuje tím příslušnou 
obecně závaznou vyhlášku a vy-
stavuje se tak finančnímu postihu,“ 
uvedl vedoucí odboru ekonomiky 
magistrátu Jan Mareš. „Máme samo-
zřejmě signály o tom, kde se jaké 

V areálu bývalých kasáren, kde 
má vyrůst rozsáhlé sportovně re-
kreační centrum, se už pohybuje 
těžká technika. Firma, která vzešla 
vítězně z výběrového řízení na 
provedení bouracích prací, tu od-
straňuje stavby v prostoru, kde má 
podle projektu vyrůst víceúčelová 
sportovní hala – zimní stadion. Jak 
upřesnil vedoucí odboru investic 
a úřadu územního plánování Petr 
Chytra, stavby jsou demolovány 
úplně a do konce roku by měl být 
prostor „čistý“.                                (lm)

Spolupráce strážníků s úředníky: 
noční kontroly barů a klubů 

akce konají, a když nám jejich po-
řadatel poplatek nepošle, pozornosti 
neujde. Zároveň si vybíráme i na-
mátkově. Při poslední kontrole byly 
zkontrolovány čtyři provozovny, 
z nichž ve dvou bylo zjištěno poruše-
ní vyhlášky.“ Majitelům či nájemcům 
těchto zařízení tak bude vyměřena 
pokuta. O její výši zatím nebylo roz-
hodnuto, ale jak J. Mareš uvedl, půjde 
o částku v řádu tisíců korun.

Co se týče výherních hracích au-
tomatů, rovněž tady byly ve dvou 
provozovnách zjištěny nedostatky. 
Nebylo totiž u nich vyvěšeno upo-
zornění, že na nich smí hrát pouze 
ti, kteří jsou plnoletí. I v tomto 
případě půjde o přibližně stejné po-
kuty. Jak městský ekonom dodal na 
závěr, kromě nočních víkendových 
akcí probíhají také namátkové kon-
troly přes den.                                (lm) 

V bývalých kasárnách 
začaly bourací práce

Finanční úřad v Chomutově 
oznamuje:

– veřejnou dražbu movitých věcí
 10. prosince 2007 od 14 hodin.
– veřejnou dražbu nemovitostí
 20. prosince 2007 od 13 hodin. 

Předmět dražby: pozemky navazující 
na pozemek sportoviště a hřiště v cen-
tru Jirkova
Obě dražby se konají v zasedací míst-
nosti FÚ v Chomutově. 
Bližší informace na tel. č. 474 605 111, 
474 605 402, 474 605 363.

DPH. Ztrátu MHD musíme stlačit 
na minimum, abychom z ostat-
ních podnikatelských aktivit 
mohli vygenerovaný zisk použít 
k nutnému rozvoji firmy, jinak 
za pár let skončíme.“

Z výběrového řízení na zpra-
cování návrhu optimalizace 
MHD vzešla vítězně společnost 
Czech Consult. „Kromě erudice 
jejích odborníků nás oslovila 
i ekonomická stránka jejich na-
bídky. Jejich odměna nebude mít 
formu jednorázového poplatku, 
ale podílu na ekonomickém pří-
nosu optimalizace rozloženém 
do tří let. Pokud by se očekáva-
ný efekt neprojevil, odměna jim 
nepřísluší,“ připomíná Jiří Mel-
ničuk. Návrh spočívá ve snížení 
počtu ujetých kilometrů, což má 
přinést roční úsporu nákladů 
více než 1,6 milionu korun. Co 
však je podstatné, nijak by to 
nemělo snížit kvalitu a dostup-
nost dopravy pro cestující. „De-
set dní jsme prováděli dopravní 
průzkum. V trolejbusech a au-
tobusech jsme měli na šedesát 
śčítačů ,́ kteří po celý den na 

každé zastávce počítali nastupu-
jící i vystupující cestující,“ dodal 
ředitel dopravního podniku.

Z průzkumu přepravní na-
bídky a poptávky vyplynulo, že 
některé spoje je třeba posílit, na 
jiných je naopak možné ubrat. 
U některých linek jsou minimál-
ně vytížené i jednotlivé úseky, 
takže dojde také ke změnám 
tras. Podrobný popis všech 
změn uveřejníme v příštích Cho-
mutovských novinách.         (lm)

Chomutovský vánoční strom vidět 
výjimečně v šikmé poloze mělo 
možnost několik desítek kolemjdou-
cích, kteří se minulý pátek pohybo-
vali po náměstí 1. máje. Pracovníci 
technických služeb tu pomocí jeřá-
bu umístili první viditelný symbol 
blížících se svátků a toho, co jim 
bude předcházet právě na náměstí. 
Více než osmdesátiletý smrk ztepi-
lý, který porazili zaměstnanci měst-
ských lesů v okolí Hory Svatého 
Šebestiána, měří sedmnáct metrů, 
z toho ovšem půldruhého metru 
kmene je upevněno v masivním ko-
vovém stojanu pod zemí. Strom byl 
původně ještě o sedm metrů delší, 
ovšem spodní část kmene byla od-
straněna ještě nahoře v lesích. Bylo 
totiž téměř nemožné ho z terénu 
s několikametrovými závějemi do-
stat a poté upevnit na transportní 
vozidlo. V pondělí byl strom ozdo-
ben stovkami drobných žárovek, 
které se poprvé rozsvítí dnes vpod-
večer a spolu s ním vánoční osvětle-
ní města.                    (text a foto: lm)



pokud je označen oranžovou ná-
lepkou. Odpad z takto označených 
kontejnerů putuje na dotřiďovací 
linku a odtud do zpracovatelských 
firem, kde z nich vznikají nové 
materiály a výrobky. Vytříděný ná-
pojový karton se tak stává zdrojem 
kvalitního papírového vlákna, které 
lze použít v papírnách pro výrobu 
nových lepenkových obalů a jiné 
kartonáže. Případně se zpracovává 
na stavební desky, které slouží jako 
tepelně nebo zvukově izolační příč-
ky, podhledy či izolace. 

V Chomutově je v současné době 
k dispozici 190 stanovišť na tříděný 
odpad, a jak potvrdil Tomáš Reisig, 
vedoucí odpadového hospodářství 
technických služeb města, všechny 
jsou označeny příslušnou nálep-
kou. Další nádoby jsou umístěny 
ve školách a školkách. V průběhu 
roku postupně vzniklo dalších 

S koncem 
roku 2007 skon-
čí projekt Vklad 
do budoucnosti. 
Byl zaměřen 
na vzdělávání 
z a m ě s t n a n c ů 

Statutárního města Chomutova 
a partnera v projektu Technických 
služeb města Chomutova. Probíhal 
více než půldruhého roku. Za tu 
dobu prošlo školeními různých typů 
248 zaměstnanců Statutárního měs-
ta Chomutova a Technických služeb 
města Chomutova.

Nejvíce pracovníků, dvě stovky, 
prošlo kurzem verbální komunikace, 
jehož cílem bylo zlepšení úrovně ko-
munikace s klienty Statutárního měs-
ta Chomutova. Obdobný cíl měl rov-
něž sociálně psychologický výcvik, 
jímž prošlo sto lidí. Dále byly součás-
tí projektu kurzy angličtiny, semináře 
k životnímu prostředí, manažerský 
kurz, školení interních auditorů 

a odborné semi-
náře zaměřené na 
Technické služby 
města Chomutova.

„Semináře byly 
jejich účastníky 
hodnoceny klad-
ně a zaměstnanci 
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Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
J e d n í m 

z těch, kteří 
v y k o n á v a j í 
mandát zastu-
pitele poprvé, 
je stomatolog 
Michal Kasl (ne-
závislý za Stra-
nu Zelených). 
U jeho profese 
bývá fluktuace 

minimální a on sám to potvrzuje. 
„Praxi jsem nastoupil v roce 1990, 
o tři roky později jsem ji začal vyko-
návat privátně,“ do této věty se ve-
jde celý jeho pracovní život. O svém 
povolání mluví v množném čísle. 
„Zubařina je týmová práce, kromě 
doktora je potřeba zubní sestra, 
dentální hygienistka, zubní laborant, 
administrativní síly – každý přispívá 
k tomu, aby práce běžela, jak má. 
Já strávím u křesla zhruba šedesát 
procent času, zbytek mi zaberou 
práce kolem chodu firmy,“ říká šéf 
společnosti, která má 25 zaměst-
nanců, z toho – včetně něj – čtyři 
stomatology. Už dnes přijímají ob-
jednávky na duben. „Zubařů je málo 
všeobecně a v severních Čechách je 
situace nejhorší, dostupnost péče se 
tak bohužel stále zhoršuje.“ 

Domácnost Kaslových doplňují 
dva psi japonského plemene aki-
ta–inu. „Inn, to už je patnáctiletý 
veterán, Sama jsme si našli na inter-
netu vloni ještě jako štěně až v jed-
nom slovenském útulku.“ Hned po 
psech přišla řeč na děti. „Klukovi je 
jedenáct a dceři osmnáct, letos bude 
maturovat,“ říká s výrazem, v němž 
se mísí otcovská hrdost s náznakem 
nespokojenosti a zároveň starostmi, 

jež rodičům tento věk jejich ratoles-
tí leckdy přináší. 

Na koníčky čas nezbývá. Když 
ho nepohltí samostudium, věnuje 
ho manželce a přátelům. „Občas si 
ještě chodím s klukama zahrát ho-
kej, ale už to není jako dřív, času je 
pořád míň.“

Tím spíš, že už přes rok z něj 
ukrajuje i práce v radě města. „Tro-
chu jsem to čekal, ale je toho víc, 
než jsem myslel,“ přiznává. A jak 
ke komunální politice přišel? „To 
je jednoduché, oslovil mě kolega 
Rabas.“ Na kandidátce byl na šestém 
místě, ale díky preferenčním hla-
sům se mezi čtveřici Zelených, kteří 
mandát získali, dostal. A dojmy člo-
věka „zvenku“ ohledně chodu samo-
správy? „Byl jsem mile překvapen, 
shledal jsem tu víc kladného než 
záporného. Město není zadlužené, 
což považuji za velmi důležité, a zdá 
se, že samospráva a jí podřízené od-
bory fungují.“ Michal Kasl sám cítí, 
že v jeho postojích je trochu rozpor. 
„Hodnoty Zelených uznávám, ale 
zároveň jsem pravicově zaměřen. 
Zřejmě jsme jediní Zelení v Evropě, 
kteří realizují v podstatě pravicovou 
politiku. Nebýt našeho předsedy, asi 
by to bylo jinak, ale s takovým vývo-
jem bych se zřejmě neztotožnil.“

Radní – zubař si vytyčil při vstupu 
do politiky jeden úkol, a jak přizná-
vá, zatím cítí v jeho plnění dluh. 
„Rád bych zrealizoval preventivní 
akce v mateřských školách. Preven-
ce má pro zdraví chrupu obrovský 
význam, a když se podchytí u těch 
prcků, bude to velký přínos pro bu-
doucnost – nejen pro zdraví lidi, ale 
i pro jejich peněženky.“                (lm)

Představujeme zařízení organizací města: Sociální centrum

V rámci VIP tvoří významnou 
část záměry na regeneraci městské 
památkové zóny, do níž patří i její 
blízké okolí. Obsahuje i projekt 
Regenerace vnitroblokových pro-
storů bytových domů, zaměřený 
na vyřešení nevyhovující situace 
z hlediska dopravy a parkování, 
opravu komunikací a zlepšení 
stavu veřejné zeleně. Postupně 
tak projdou rekonstrukcí prostory 
v ulicích Vodních staveb, Zdeňka 
Štěpánka a Riegrově (Starý dvůr). 
Kromě nových povrchů silnic a 
chodníků a výsadby nové zeleně se 

Střípky z miliardové mozaiky – Velký integrovaný projekt

počítá s obnovením a úpravou deš-
ťové kanalizace a osazením nových 
vpustí, vytvořením bezbariérových 
přístupů a rekonstrukcí veřejného 
osvětlení.

Náklady asi 20 milionů korun 
pokryjí z podstatné části evropské 
dotace, z rozpočtu město vynaloží 
jednu pětinu celkových nákladů. 
Příprava rekonstrukce jednotli-
vých vnitroblokových prostorů je 
v různých stadiích, první práce 
začnou počátkem příštího roku a 
celá akce by měla být dokončena v 
roce 2010.                                      (lm)

Regenerace vnitroblokových prostorů bytových domů

Projekt Magistrátu města Chomu-
tova Chytrá administrativa obdržel 
5. místo na letošním INVEXU (me-
zinárodní veletrh komunikačních 
a informačních technologií) ve 
2. ročníku soutěže Chytrý úřad, 
pořádané v rámci Dne státní správy 
a samosprávy. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 16 projektů.                    (r)

Magistrát opět uspěl

Jedním ze způsobů, jak šetřit 
životní prostředí, je recyklace ko-
munálního odpadu. Jeho třídění se 
stále rozšiřuje. V rámci těchto snah 
bylo před čtyřmi lety zavedeno 
i třídění nápojových kartonů (tzv. 
tetrapaků), tedy krabic od mléka, 
vína či džusů. Chomutov patří mezi 
více než 1 600 obcí, kde lidé mají 
možnost komunální odpad třídit. 
Jeho objem rok od roku stoupá. 
V roce 2006 bylo vytříděno a re-
cyklováno téměř 1 300 tun těchto 
obalů, což je dvakrát více než v roce 
předcházejícím.

Sběr nápojového kartonu je pro 
mnohé problém, protože informace 
o něm jsou příliš nové. Má se tento 
odpad odkládat do kontejnerů na 
papír nebo na plast? A má vůbec 
smysl ho třídit? Odpověď je jedno-
značná. Ano! Stlačený tetrapak patří 
do kontejnerů na plastový odpad, 

Stanovišť na třídění nápojového kartonu přibývá

Mezi služby, které poskytuje Měst-
ský ústav sociálních služeb Chomu-
tov, patří ubytování pro lidi v tísni. 
V nedávné minulosti jí byly vyhraze-
ny nové moderní prostory v budově 
Sociálního centra na Písečné, která 
byla zrekonstruována před dvěma 
roky. V bývalém areálu jeslí tu jsou 
pod jednou střechou prostory, které 
využívá například Klub seniorů, 
ředitelství MÚSS a lidé, sdílející zde 
převážně krátkodobý azyl v podobě 
ubytování.

„Zpočátku byl tento náš krok lid-
mi z okolních domů vnímán negativ-

prakticky stále plně využita. Lidé 
tu zůstávají několik měsíců, ale 
i několik let, po zavedení nového 
zákona o sociálních službách zpra-
vidla jeden rok. „Dostávají tu pevný 
řád, který mnozí z nich potřebují. 
Vesměs jej dokáží respektovat a to 
může být první krok k emancipo-
vanému návratu do společnosti. Jde 
o předstupeň sociálních bytů. Ti, 
kteří chtějí této možnosti využít 
a vydat se po cestě vedoucí k začlenění 
do společnosti, by měli dostat šanci. 
U nás ji mají,“ dodala A. Tölgová.       

                     (Pokračování na str. 4)

ně, ale nakonec se ukázal jako zcela 
bezproblémový. Jsou tu nastavena 
jasná pravidla a při jejich sebemen-
ším porušení následuje ukončení 
pobytu. To si naši klienti uvědomují, 
a tak je tu převážně klid,“ konstatuje 
ředitelka ústavu Alena Tölgová. „Za 
dva roky jsme měli jen dva případy, 
muže a ženu, s nimiž jsme se museli 
rozejít. Pokaždé šlo o porušení záka-
zu požívání alkoholu v ubytovně.“

V přízemí sociálního centra tak 
mají v současné době útočiště čtyři 
matky s devíti dětmi, v suterénu 
bydlí dvanáct mužů. Kapacita je 

II. roãník soutûÏe pfiípadov˘ch studií roku 2007 v oboru obce, mûsta a kraje

Chytr˘ úfiad
5. místo
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Poslední soutěžní fotohádanka je půl století stará a zachycuje jednu z frek-
ventovaných ulic v historickém centru Chomutova. Měla by patřit mezi ty 
lehčí, protože žádný ze zobrazených domů nezmizel, pouze se oblékly do no-
vých fasád. Série historických fotografií vzbudila mezi čtenáři slušný ohlas, 
který se projevil mimo jiné i tím, že mnozí doplnili své odpovědi osobními 
vzpomínkami. K některým z nich se vrátíme v příštím vánočním čísle, kdy 
se s knihou Zmizelý Chomutov rozloučíme. Ten, kdo chce získat poslední 
exemplář, který v redakci Chomutovských novin máme, může zkusit štěstí 
a do 12. prosince poslat odpověď na dnešní fotohádanku, a to buď poštou 
nebo e–mailem, případně je možné vhodit ji do schránky Chomutovských 
novin u zadního vchodu do historické radnice z Chelčického ulice nebo ji 
donést přímo do redakce (dveře č. 46).                                                               (lm)

Zmizelý Chomutov na fotografiích

Vzdělávací projekt končí, vzdělávání úředníků nikoli

Příští číslo CHN vyjde

19. prosince 200719. prosince 2007
www.chomutov–mesto.cz

Od 21. prosince se dohoda o vol-
ném pohybu osob ve společném ev-
ropském prostoru začne vztahovat 
i na občany České republiky. Čeští 
i němečtí policisté se proto minulý 
týden sešli ve školicím středisku 
ministerstva vnitra v Kryštofových 
Hamrech, aby společně diskutovali 
o své připravenosti na nadcházející 
situaci. Českou stranu reprezento-
vali policisté z okresních ředitelství 
v Mostě, Chomutově a Karlových 
Varech, jejich protějškem byli před-
stavitelé saského policejního ředi-
telství v čele se svým prezidentem. 
Předmětem jednání byla vzájemná 
výměna informací o připravenosti 
policií na vstup České republiky do 
Schengenského prostoru. 

Setkání se zúčastnil i zástupce 
chomutovské samosprávy náměstek 
primátorky Jan Řehák. „Řešily se 
společné problémy, například oče-

Zrušení hranice se SRN se blíží
kávaný nárůst kamionové dopravy 
přes Horu Svatého Šebestiána,“ po-
dotkl k setkání, jehož byl hostem. 
„Hlavním rysem byla snaha policis-
tů obou stran hranice minimalizovat 
dopady tohoto opatření na občany 
obou zemí.“ Proto se mluvilo nejen 
o dvojjazyčných policejních formu-
lářích v příhraničí, ale například 
i o legislativních odlišnostech, na 
něž by mohli někteří neukáznění 
jedinci doplatit. 

„Zaujal mě například problém 
zábavní pyrotechniky. Němci mají 
mnohem přísnější bezpečnostní 
normy a přísněji posuzují jejich 
nedodržování. Naše pyrotechnika 
je naopak mnohem méně bezpečná. 
Její zneužívání se posuzuje jako 
přestupek, zatímco v Německu je 
to trestný čin. Proto doporučuji 
všem vtipálkům, aby si své hloupé 
hříčky nechali na doma. Za hrani-
cemi, Schengen Neschengen, by se 
mohli za provozování této leckdy 
nebezpečné zábavy dostat až před 
soud. A snad časem vstoupíme do 
společného evropského prostoru 
i v této oblasti legislativy a od na-
šich sousedů si jejich přísnější metr 
´půjčíme ,́“ dodal J. Řehák.          (lm)

obou organizací získali nové znalos-
ti a dovednosti. Věřím, že to povede 
ke zlepšení pracovního výkonu a 
spokojenosti občanů,“ prohlásil 
v této souvislosti tajemník magis-
trátu Theodor Sojka, jehož kancelář 
celý projekt zaštiťuje. „Tímto projek-

tem však vzdělávání našich zaměst-
nanců rozhodně nekončí.“     (ip/lm)

Projekt byl financován z Ev-
ropského sociálního fondu a ze 
státního rozpočtu České republiky 
v rámci operačního programu roz-
voje lidských zdrojů.

12 míst, na kterých lze nápojový 
karton třídit. Jedná se o stanoviště 
v ulicích Písečná, Jarní, Rokycano-
va, Adámkova, E. Krásnohorské, Pod 
Lesem, Lužická, Gerstnerova, Vaníč-
kova, Vilová a dvě v Lipské ulici. 
„Problémy s přeplňováním nádob 
se řeší operativně zvýšením jejich 
počtu na stanovišti nebo zvýšením 
četnosti vývozů v dané lokalitě,“ 
říká T. Reisig. „Minulý měsíc bylo 
pro tyto účely pořízeno malé svo-
zové vozidlo.“ 

Za první pololetí roku 2007 se 
v Chomutově podařilo vytřídit 
téměř 1,6 tuny nápojového kar-
tonu, což znamená nárůst oproti 
stejnému období minulého roku 
o 38 úprocent. Město bude s rozši-
řováním možností třídit odpad dále 
pokračovat. Lze tedy předpokládat, 
že objem komunálního odpadu, 
který bude recyklován, bude i na-
dále narůstat spolu s tím, jak roste 
povědomí občanů o přínosu třídění 
k životnímu prostředí.           (dp/lm)

Pedagogové deseti středních škol 
z Chomutovska a Kadaňska se sešli 
na semináři v historické radnici, 
aby hodnotili třetí fázi projektu 
Ústeckého kraje na zkvalitnění výu-
ky fyziky a matematiky. Požadavek 
zvýšení kvality výuky dvou předmě-
tů, jejíž vysoká úroveň je potřebná 
k úspěšnému vysokoškolského 
studiu technického typu, vzešel z 
poznatků chomutovské detašované-
ho pracoviště ČVUT. Do projektu se  

O zlepšení znalostí mají žáci zájem
zapojilo deset výukových skupin na 
středních školách v regionu a spočí-
vá v seminářích pro žáky v rozsahu 
40 hodin. Poměr počtu hodin fyziky 
a matematiky je dán konkrétními 
potřebami každé školy. Cyklus semi-
nářů bude zakončen v únoru příští-
ho roku. Zájem studentů o využití 
této šance zkvalitnit své znalosti 
předčil očekávání jeho iniciátorů. 
Místo předpokládané stovky žáků 
se jich přihlásilo 158.                   (lm)

O projektu magistrát informoval veřejnost i prostřednictvím úřední desky.

„Pyrotechnici“, v Schengenském prostoru si dávejte pozor!



CHN středa 5. 12. 2007  KULTURA  strana 3

Chomutovské soukromé gymnázium 
uspořádalo pro studenty speciální 
vyučování nazvané Den díkuvzdání. 
Navzdory názvu se neprobíralo pou-
ze to, jak Američané tráví vánoční 
svátky, ale studenti si s vyučujícími 
povídali také o americké historii 
a současnosti. V rámci fyziky a ma-
tematiky byli studenti seznámeni 
s významnými americkými mate-
matiky a fyziky, učitelé zeměpisu 
a biologie jim představili přírodní 
zajímavosti a významná města USA. 
Kromě jiného byly zmíněny i pro-
blémy globálního oteplování. V ho-
dinách anglického jazyka pak byly 
připomenuty vznik a historie oslav 
vánočních svátků v USA. Speciální 
vyučování bylo samozřejmě doplně-
no ochutnávkou jídla typického pro 
tento americký svátek, krocan všem 
moc chutnal.         (text a foto: učgy)

Kluby vojenské historie. Možná 
je znáte z rekonstrukcí bitev, kde 
jejich členové běhají po loukách, 
střílejí po sobě slepými náboji 
a plazí se blátem. To je ovšem jen 
jedna jejich tvář.

Ta druhá prozrazuje nadšené ba-
datele, většinou odborníky na slovo 
vzaté. „Přestože se vojenské historii 
věnujeme jen ve volném čase, řada 
z nás se úrovní vědomostí přibli-
žuje profesionálům,“ zdůrazňuje 
odbornou stránku svého koníčka 
Roman Beneš. Klub přátel vojenství 
Armus, jehož je předsedou, se za-
bývá vojenskou historií 20. století 
a specializuje se na českosloven-
ské legie v Rusku, Rudou armádu 
z let 1935 až 1945, československou 
předválečnou armádu a také na lo-
kální vojenskou záležitost, 46. pěší 
pluk v Chomutově. Armus vznikl 
v roce 2000, kdy se odštěpil z klubu 
vojenské historie Nord–Sever.

Rekonstrukce bitev jsou pro nad-
šence z Armusu jen třešničkou na 
dortu jejich činnosti. Častěji studují 
historické prameny, hledají infor-
mace v archivech nebo artefakty 
z 1. a 2. světové války s detektorem 
kovů na místech vojenských opera-
cí. Několikrát ročně se jako stafáž 
v historických uniformách účastní 
oslav armádních a státních svátků. 
Obyvatelé Chomutova je takto moh-
li spatřit naposledy 11. listopadu 
u pomníku obětem 1. světové války 
vedle kostela sv. Barbory. Armus 
také provozuje vojenské mikromu-
zeum v Křimově. I z toho je zřejmé, 
že vlastenectví a hrdost na tradice 
nejsou pro členy klubu prázdnými 
pojmy, naopak jdou jim od srdcí.

O tom, že je vojenská historie ko-
níčkem časově náročným, není třeba 
pochybovat. Stejně jako o faktu, že 
manželky a partnerky z něj zrovna 
nadšené nejsou. Tolerovat musejí 
i finanční náročnost zájmu svých 
poloviček. „Snažíme se co nejvíc při-
blížit tehdy platným výstrojním řá-

Vlastenectví jde členům KPV Armus od srdce

dům, ale úplně to nejde. Původních 
uniforem a výstrojních součástek je 
málo, a když už jsou, tak se opečo-
vávají ve vitrínách nebo ve skříních. 
My si vyrábíme nebo si necháváme 
vyrábět přesné repliky výstroje, což 
něco stojí,“ vysvětluje Roman Beneš. 
„Zbraně máme funkční originály, jen 
některé jsou upravené pro filmové 
a divadelní účely. Samozřejmě je 
máme na zbrojní průkazy.“ 

Jak Roman Beneš dodává, Klubu 
vojenské historie Armus naštěstí 
pomáhá město Chomutov. Na čin-
nost mu každoročně přispívá část-
kou v řádu desetitisíců. „Většina 
z těchto peněz padne na cestovné. 
Bereme s sebou propagační materiá-
ly, rozdáváme je a snažíme se město 
zviditelňovat a dobře reprezentovat 
a splácet mu tak to, co nám dává,“ 

říká R. Beneš. Jak dodává, Armus se 
účastní v průměru sedmi nebo osmi 
bojových ukázek ročně, z toho větši-
nou dvou v zahraničí. Už vystupoval 
několikrát na Slovensku, také v Pol-
sku a v Maďarsku. Příští rok se coby 
kulometné družstvo Rudé armády 
chystá do ruského Borodina. „Zpo-
čátku všichni, kteří se takovýchto 
ukázek účastní, chtějí být za vojáky 
německého wehrmachtu. Je to pro 
ně atraktivní. Hodně lidí dělá také 
československou armádu. Ruské 
vojáky dlouho dělalo jen pár desí-
tek jedinců, až teď se k tomu hlásí 
dost lidí,“ popisuje Beneš a nepřímo 
tak zdůrazňuje náskok, který Armus 
oproti současné vlně zájmu má. 
Vždyť orientace na Rudou armádu 
je jednou z jeho specializací již od 
roku 2004.                                         (sk)

DIVADLODIVADLO

• 6. 12. STRAKONICKÝ DUDÁK. 6. 12. STRAKONICKÝ DUDÁK. V rámci předplatného, hraje Josef Dvořák a jeho 
divadelní společnost. Městské divadlo od 19.00 hodin.

• 17. 12. ZIMNÍ POHÁDKA Z MALOSTRANSKÉHO DVORKU.17. 12. ZIMNÍ POHÁDKA Z MALOSTRANSKÉHO DVORKU. Pro MŠ a ZŠ, hraje Divadlo 
Matěje Kopeckého. Velký sál SKKS na Palackého ulici od 9.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 8. 12. COUNTRY BÁL.8. 12. COUNTRY BÁL. Host Tomáš Linka + Přímá linka. Kulturní dům na Zahradní 
od 20.00 hodin.

• 31. 12. SILVESTR ANEB NEUVĚŘITELNĚ PŘÍJEMNÁ NOC.31. 12. SILVESTR ANEB NEUVĚŘITELNĚ PŘÍJEMNÁ NOC. Hraje Flash Dance. Městské 
divadlo od 20.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

• 5. 12. VISACÍ ZÁMEK. 5. 12. VISACÍ ZÁMEK. Slaví 25 let existence. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin.
• 5. 12. VÁNOCE V MUZEU: MUSICA CANORA.5. 12. VÁNOCE V MUZEU: MUSICA CANORA. Hudba gotiky a renesance. Kostel sv. 

Kateřiny v 18.00 hodin.
• 8. 12. VÁNOCE V MUZEU: DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ CHOMUTOV.8. 12. VÁNOCE V MUZEU: DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ CHOMUTOV. Muzeum na 

radnici v 10.00 hodin.
• 9. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT: TRUBKOVÝ KONCERT BOŘIVOJE ČECHA A HOSTŮ. 9. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT: TRUBKOVÝ KONCERT BOŘIVOJE ČECHA A HOSTŮ. 

Kostel sv. Ignáce v 19.00 hodin.
• 12. 12. ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS.12. 12. ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 13. 12. ADVENTNÍ KONCERT S ČESKÝMI KLASIKY – ČESKÉ TRIO.13. 12. ADVENTNÍ KONCERT S ČESKÝMI KLASIKY – ČESKÉ TRIO. D. Vlachová, 

M. Petráš, M. Langer, host T. Kabátová. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 15. 12. VÁNOCE V MUZEU: VOX CANTABILIS.15. 12. VÁNOCE V MUZEU: VOX CANTABILIS. Smíšený pěvecký sbor z Jirkova. 

Muzeum na radnici v 10.00 hodin.
• 16. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT: ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR JIRKOV A HLAHOL. 16. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT: ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR JIRKOV A HLAHOL. 

Kostel sv. Ignáce v 19.00 hodin.
• 17. 12. HEJ MISTŘE... 17. 12. HEJ MISTŘE... Z cyklu Chomutovské hudební večery. Městské divadlo od 

19.00 hodin.
• 18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT FEŠÁKŮ.18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT FEŠÁKŮ. Kulturní dům na Zahradní od 19.00 hodin.
• 19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT LADI KERNDLA.19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT LADI KERNDLA. K 10. výročí založení Big Bandu Zden-

ka Tölga. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 19. 12. VÁNOCE V MUZEU: DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ CHOMUTOV.19. 12. VÁNOCE V MUZEU: DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ CHOMUTOV. Kostel sv. 

Kateřiny v 17.00 hodin.
• 21. 12. ACOUSTIC EVENING. 21. 12. ACOUSTIC EVENING. Tomáš Trykar, Kuba Alexa a Pavel Sajner. Literární 

kavárna SKKS na Palackého ul. od 20.00 hodin.
• 22. 12. VÁNOCE V MUZEU: V.I.S.22. 12. VÁNOCE V MUZEU: V.I.S. Vokálně instrumentální soubor Gymnázia Chomu-

tov. Muzeum na radnici v 10.00 hodin.
• 23. 12. ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT: LOUTNA ČESKÁ A NAĎA KONVALINKOVÁ. 23. 12. ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT: LOUTNA ČESKÁ A NAĎA KONVALINKOVÁ. 

Galerie Lurago v 15.00 hodin a kostel sv. Ignáce v 19.00 hodin.
• 24. 12. PŮLNOČNÍ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY.24. 12. PŮLNOČNÍ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY. Kostel sv. Ignáce ve 24.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• VÁNOCE V MUZEU. VÁNOCE V MUZEU. Výstava betlémů v muzeu na radnici potrvá do 6. 1.
• GENNADIJ AVDĚJEV – OBRAZY. GENNADIJ AVDĚJEV – OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 21. 12.
• J. S. – OBRAZY, TISKY, NORA B. VALÁŠKOVÁ – OBRAZY, TISKY.J. S. – OBRAZY, TISKY, NORA B. VALÁŠKOVÁ – OBRAZY, TISKY. Galerie Špejchar, 

výstava potrvá do 19. 1.
• BAREVNĚ V POHODĚ.BAREVNĚ V POHODĚ. Pedagogicko–psychologická poradna představuje práce žáků 

základních škol. Výstavní síň knihovny SKKS, výstava potrvá do 31. 12.

KINAKINA

Jádro KPV Armus coby kulometné družstvo československých legií při letoš-
ní rekonstrukci bitvy u Zborova.                                              (foto: archiv klubu)

Do Podkrušnohorského zooparku 
v Chomutově se v těchto dnech cho-
dí nejen za zvířaty, ale i za sváteční 
náladou. Ta se šíří z vyzdobeného 
skanzenu Stará Ves od neděle, kdy 
zde byl na znamení počínajícího 
adventu otevřen vánoční betlém se 
živými zvířaty. 

Seriál svátečních akcí pokra-
čuje dnes, tedy ve středu, kdy ve 
skanzenu proběhne Mikulášská, 
takže každý návštěvník se zde po 
16. hodině může setkat s Mikulášem, 
anděly a čerty. Živo bude ve Staré 
Vsi také o dalších adventních nedě-
lích. Tématem nejbližší, 9. 12., bude 
výroba vánočních ozdob a námětem 
té následující, 16. 12., zase ochut-
návka vánočních dobrot, jako jsou 
cukroví, vánočky a štrůdly. „Svým 
výtvorem se může pochlubit každý, 
nejlepší pak bude odměněn,“ láká 
veřejnost k účasti mluvčí zoopar-
ku Martin Pilař. V obou případech 

Zoopark šíří vánoční atmosféru po celý prosinec
program, který je připraven na čas 
od 14 do 16 hodin, doplní vánoční 
písně v podání různých souborů 
a především pohodová atmosféra. 

Specifickou náplň bude mít 
poslední předvánoční neděle 
23. prosince, kdy na statku předá-
ním dárků vyvrcholí akce Vánoční 
strom splněných přání pro seniory 
a zdravotně postižené osoby. „Ne-
chali jsme se inspirovat Terezou 
Maxovou, která podobné charitativní 
akce ve prospěch dětí před léty pořá-
dala v obchodních domech. My jsme 
se rozhodli tímto způsobem udělat 
radost klientům Městského ústavu 
sociálních služeb v Chomutově. Ti, 
kteří se k nám chtějí přidat, mohou 
dárky průběžně nosit do zooparku 
nebo do skanzenu,“ informuje Martin 
Pilař. Chomutovský MÚSS poskytuje 
sociální služby uživatelům v nejšir-
ším věkovém spektru, od jednole-
tých dětí po seniory. Tomu musí být 

přizpůsobeny i věnované dárky. Pro 
děti předškolního věku to mohou být 
například plyšové hračky, dřevěné 
kostky, pastelky nebo vystřihován-
ky, pro děti školního věku a mládež 
s mentálním postižením pomůc-
ky pro malování, hudební nosiče 
s dětskými písničkami nebo DVD 
s pohádkami a pro seniory vitamíny, 
kosmetika, deštníky, hrnečky nebo 
doplňky k oblečení, jako jsou šály, 
rukavice a čepice. Kompletní návrh 
na dárky je zveřejněn na interneto-
vých stránkách www.zoopark.cz.

Vánoční program v zooparku za-
čal betlémem a betlémem také skon-
čí. Jen figury Josefa, Marie a Ježíška 
nahradí přímo na Štědrý den od 
11 hodin skutečné osoby a společně 
s Třemi králi a dalšími poutníky ně-
kolikrát během dne zahrají biblické 
výjevy z počátku našeho věku. Tra-
diční akce z Červeného hrádku se 
v zooparku uskuteční poprvé.    (sk)

              6. 12.   MEDVÍDEK. Začátek v 17.00
              6. 12.   Film. klub: KÁMEN MUDRCŮ
    7.   –  8. 12.   CRASH ROAD
   8.   –   9. 12.   PAST NA ŽRALOKA. Začá-

tek v 17.00 hodin 
    9.   – 10. 12.   HVĚZDNÝ PRACH
  11.   – 12. 12.   PROBUZENÍ TMY
 13.   – 15. 12.   MEZI NEPŘÁTELI
 16.   – 19. 12.   POSLEDNÍ PLAVKY. V 17.00 

a 19.00 hodin
            20. 12.   KACHNÍ SEZONA. Začátek 

v 17.00 hodin

 21.   – 22. 12.   SHREK 3. Začátek v 17.00 
hodin

 20.   – 22. 12.   BEOWULF
            23. 12.   TEN VEČER
 25.   – 26. 12.   RATATOUILLE. 

Začátek v 17.00 hodin
 25.   – 26. 12.   VÁŠEŇ A CIT. 

Začátek v 19.30 hodin
  27.   – 28. 12.   VÁŠEŇ A CIT
 29.   – 30. 12.   INVAZE
            30. 12.   ROBINSONOVI. 

Začátek v 17.00 hodin.

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

VÁS ZVE NA

VÁNOČNÍ TRADICE KRUŠNOHOŘÍ 2007

5. 12. • nám. 1. máje, od 16:30 do 18:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA
 Mikulášská nadílka, Hrátky Studia Vawra – trubači, bubeníci, ohniví mužíci
 Slovo primátorky – rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města, ohňostroj 

8. 12. • kostel sv. Kateřiny, od 13:00 do 17:00

HISTORICKÉ SVATBY
 Pro všechny zájemce o svatební obřad „nanečisto“

9. 12. • v kostele sv. Ignáce, od 19:00

2. ADVENTNÍ KONCERT
 Trubkový koncert Bořivoje Čecha a jeho hostů

10. 12. – 23. 12. • náměstí 1. máje

VÁNOČNÍ TRHY
 Ukázka vánočních produktů v adventním kalendáři, vánoční jízdy lokálky Amálky 

z PZOO, Ježíškova pošta pro malé i velké, zvonička pro štěstí, stánkový prodej 
vánočního zboží, prodej kaprů, prodej vánočních stromků 

10. 12. • od 9:00

ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ
 9:00 – 10:00 – Zdobení vánočních stromků dětmi MŠ před městskou věží
 10:00 – Otevření ledové plochy, vánočního trhu, prezentace adventního kalendáře 
 11:00 – Otevření nové expozice na městské věži

10. – 31.12. • nám. 1. máje

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE

15. – 16. 12. a 22. – 23. 12. • od 12:00 do 20:00

HISTORICKÉ VÁNOCE V PODÁNÍ STUDIA VAWRA
 Betlémské hry – Procházka historií – div. představení, dobová hudba – IGRIS, 

ARCUS, kejklíř – VLČEK S VLČATY, ukázka historických řemesel (kovář, tesař, 
košíkář, svíčkař a další), stánky – keramika, cínové výrobky, dětské atrakce – 
TERCIE, pásmo vánočních koled v podání žáků ZUŠ, připraveno stylové posezení 
s občerstvením – medovina, svařené víno a speciality na grilu

16. 12. • v kostele sv. Ignáce, od 19:00

3. ADVENTNÍ KONCERT
 Ženský komorní sbor Jirkov a HLAHOL

16. a 22. 12. • od 17:00 do 20:00

VÁNOČNÍ POHLED Z MĚSTSKÉ VĚŽE 

23. 12. • v kostele sv. Ignáce, od 19:00

4. ADVENTNÍ KONCERT
 Loutna Česká a Naďa Konvalinková 

24. 12. • v kostele sv. Ignáce, od 24:00

JAKUB JAN RYBA, ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

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

              6. 12.   CRASH ROAD
    7.   –  8. 12.   HVĚZDNÝ PRACH
 13.   – 15. 12.   POSLEDNÍ PLAVKY 
            20. 12.   SHREK 3

 21.   – 22. 12.   TEN VEČER
  27.   – 28. 12.   INVAZE
            29. 12.   ROBINSONOVI

Chcete zažít na vlastní kůži svat-
bu tak, jak probíhala v minulých sta-
letích? V sobotu 8. prosince budete 
mít šanci. V rámci Vánočních tradic 
Krušnohoří se bude v tento den od-
poledne oddávat podle historických 
zvyklostí v kostele svaté Kateřiny.

„Nanečisto“ může být oddán 
kdokoliv, nezáleží na tom, zda 
v úředně posvěceném svazku už 
žije, či ho teprve plánuje. Reálie bu-

dou evokovat období 15. až 17. sto-
letí. Organizátoři každému zájemci 
půjčí historický kostým, obřad bude 
veden ve staré češtině a hrát k němu 
bude dobová hudba. „Novomanželé“ 
dostanou stvrzující glejt. Aby zájem-
ci viděli, „do čeho jdou“, proběhne 
ukázkový sňatek od 13 hodin. „Půjde 
o velkou výpravnou svatbu, do které 
se zapojí až čtyřicet herců. Nebude 
to jen samotný obřad, ale třičtvr-

těhodinový výstup,“ prozradila Iva 
Josífková z úseku vnějších vztahů 
magistrátu. Ke smyslu svateb bez 
právního důsledku dodala: „Někdo 
to může pojmout jako hru, pro jiné-
ho to před Vánoci může znamenat 
malý slib daný během romantického 
obřadu.“ Zájemci o sňatek se mohou 
hlásit na tel. čísle 474 637 211 nebo 
na e–mailu s.skubova@chomutov–
mesto.cz.                                            (sk)

Historické svatby: pro někoho hra, pro jiného malý slib
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(Dokončení ze str. 2)
Blížící se vánoční svátky jsou 

výjimečné pro všechny, klienty so-
ciálního centra nevyjímaje. „Ženy 
připravují vánoční výzdobu, shánějí 
recepty a v prosinci se pustí do 
pečení,“ říká A. Tölgová. „Vlastní 
svátky pak tráví společně se svými 
dětmi na ubytovně.“ 

Pro osamělé muže a ženy se letos 
už potřetí připravuje slavnostní 
večer – štědrovečerní večeře. „Je 
to vánoční tabule se vším všudy 
– přípitkem počínaje a kaprem se 
salátem konče. Po slavnostní osobní 
přípravě prožijí večer skutečně svá-
teční – možná mají takový jen jeden 
v roce Jsou to výjimečné chvíle, ti 
lidé, kteří jsou prakticky ze společ-
nosti vyloučeni, jsou za ně vděčni, 
protože si uvědomují svou lidskou 
cenu. A to za to stojí.“                  (lm) 

Představujeme zařízení...

Letos i loni byli žáci cho-Letos i loni byli žáci cho-
mutovských škol zapojeni do mutovských škol zapojeni do 
projektů Jsme v pohodě (I a II)projektů Jsme v pohodě (I a II), 
které jsou zaměřeny na prevenci 
agresivity a šikany, a Barevné 
pralinky (I a II), které jsou ori-
entované na prevenci závislostí. 
Projekty jsou součástí koncepce 
primární prevence Pedagogicko–
psychologické poradny v Cho-
mutově a jsou spolufinancovány 
Statutárním městem Chomutov. 
V rámci projektu zadavatelé 
získali mnoho materiálů (ploš-
ných i prostorových výtvarných 
prací, literárních prací, výtahů 
ze školních sešitů a fotografií) 
a teď je předkládají veřejnosti 
formou výstavy nazvané Barev-
ně v pohodě, která ve výstavní 
síni knihovny SKKS potrvá do 
konce roku.                                 (r) 

Byty Byty 
• Prodám garsonku v Horní Vsi, • Prodám garsonku v Horní Vsi, 

družstevní, po kompletní rekon-
strukci. Cena 395 000 Kč. Tel. 720 
705 380. 

• Koupím byt 1+1 nebo 2+1• Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v osobním vlastnictví v Chomutově 
– okolí Kadaňské, Horní Ves, Zadní 
Vinohrady apod. Tel. 777 006 986. 

• Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 • Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
v Jirkově, v Jirkově, ul. Pionýrů, nájem vč. 
energií 4 800 Kč, volný ihned. Kau-
ce ve výši jednoho nájmu. Tel. 607 
736 853

• Pronajmu byt 2+1 + garáž• Pronajmu byt 2+1 + garáž v ro-
dinném domku v Chomutově. Cena 
dohodou. Tel. 737 039 274. 

• Pronajmu byt 1+1 v Chomutově • Pronajmu byt 1+1 v Chomutově 
v blízkosti centra. Měsíční nájem 
3 000 Kč + služby spojené s užívá-
ním bytu (cca 3 000 Kč). E–mail: zfi-
nit@email.cz. Tel. 777 759 971. 

• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, • Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, 
dlouhodobě, v klidné atraktivní 
čtvrti města. Tel. 606 923 620. 

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

Prodej Prodej 
• Prodám černé vysoké kozačky, • Prodám černé vysoké kozačky, 

vel. 41, kožené, pohodlné, moderní, 
zip, jako nové. Tel. 728 551 819. 

• Prodám akvárium cca 120 l• Prodám akvárium cca 120 l 
+ vybavení za 1 000 Kč. Tel. 604 
725 413. 

• Prodám satelitní komplet• Prodám satelitní komplet. 
Tel. 776 677 524. 

• Prodám dva řeznické vály a dva • Prodám dva řeznické vály a dva 
velké hrnce.velké hrnce. Tel. 731 806 560. 

• Prodám automatickou pračku • Prodám automatickou pračku 
ROMO PAC 4.5. Cena 900 Kč. Tel. 732 
616 962. 

• Prodám řadovou garáž v Drouž-• Prodám řadovou garáž v Drouž-
kovicíchkovicích za obecním úřadem. Tel. 
605 989 602. 

• Prodám el. gril na 10 kuřat, • Prodám el. gril na 10 kuřat, 
380 V, mrazák, levně. Tel. 606 542 173. 

• Prodám starožitný psací stroj • Prodám starožitný psací stroj 
zn. Adlerwerke Heinrich Kleyer AG. 
Fr. a/M. Model 25. Cena 1 500 Kč. Tel. 
721 777 132. 

• Prodám kuchyňský sporák• Prodám kuchyňský sporák na 
PB a 10 kg bombu, zachovalý, málo 
používaný, hnědé barvy, 1 400 Kč. 
Tel. 721 214 216. 

• Prodám digitální váhu• Prodám digitální váhu s výpo-
čtem ceny do 6 kg, cena 3 000 Kč, 
malé umyvadlo s nášlapným systé-
mem za 2 500 Kč. Tel. 602 243 534. 

• Prodáme vlašské ořechy papí-• Prodáme vlašské ořechy papí-
ráky, ráky, celé a vyloupaná jádra ořechů 
– levně. Tel. 733 209 533 – volat SO 
+ NE. 

• Prodám: sedací souprava mikro • Prodám: sedací souprava mikro 
semiš,semiš, rok stará, v dobrém stavu, za 
11 000 Kč. Kožená sedací soupra-
va1+1+2, půl roku stará, v dobrém 
stavu, za 15 000 Kč. Domácí kino 
Pioneer DCS–470, nové, originál 
zabalené, za 9 000 Kč. Mikrovlnná 
trouba Bosch, nová, originál zabale-
ná, 2 500 Kč. Tel. 723 502 717. 

• Prodám téměř novou knoflí-• Prodám téměř novou knoflí-
kovou harmoniku.kovou harmoniku. Cena 800 Kč. 
Tel. 732 616 962. 

• Prodám pokoj. ribstole• Prodám pokoj. ribstole (žebřiny), 
nové. Cena 800 Kč. Tel. 721 677 527. 

• Prodám garáž v okolí Luny• Prodám garáž v okolí Luny nebo 
vyměním za areál Monika. Dohoda 
jistá. Tel. 737 225 130. 

• Prodám družstevní garáž v Du-• Prodám družstevní garáž v Du-
kelské ulicikelské ulici za 60 000 Kč. Tel. 474 
626 682. 

• Prodám krásné, min. používané • Prodám krásné, min. používané 
chodítko zn. Chicco.chodítko zn. Chicco. Pro děti od 
6. měsíce. S hrajícím a blikajícím pa-
nelem. Původní cena 1 900 Kč, nyní 
950 Kč. Tel. 605 168 012. 

• Prodám rotoped,• Prodám rotoped, málo používa-
ný, levně. Tel. 607 736 853. 

• Prodám Citroën AX 1.0 • Prodám Citroën AX 1.0 r. v. 1994. 
Cena dohodou – levně. Tel. 605 335 
990. 

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
25 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 500 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám Opel Omega Combi • Prodám Opel Omega Combi 
TD,TD, 2,5 l, r. v. 1996, TK 2/09, tmavě 
modrá, cena 30 000 Kč. Tel. 607 229 
153. 

• Prodám čtyřkolku Loncin, • Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 
2006, nejetá (400 km), se SPZ, cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

Různé Různé 
• Nabízím velmi levně ov. stromy • Nabízím velmi levně ov. stromy 

na pořez.na pořez. – do udírny, a zahradní chat-
ku – paliv. dříví v CV – Zátiší – Svahová 
– za odvoz! Tel. 723 572 479. 

• Pronajmu dlouhodobě garáž • Pronajmu dlouhodobě garáž 
v Horní Vsiv Horní Vsi Bezručova ulice (u lávky) 
Tel. 607 569 315. 

• Pronajmu garáž u autoškoly.• Pronajmu garáž u autoškoly. 
Tel. 721 677 527. 

• Důchodce hledá práci nočního • Důchodce hledá práci nočního 
strážného – vrátného.strážného – vrátného. Nejlépe dvanác-
tihodinové směny. Tel. 721 388 397. 

• Pronajmu objekt vhodný jako • Pronajmu objekt vhodný jako 
dílna. dílna. Plocha dílny 73 m2, kanceláře 
+ sociálky 27 m2. Plyn, telefon, voda, 
EZS. Tel. 777 161 022. 

• Pronajmu chatu na Svahové. • Pronajmu chatu na Svahové. Tý-
denní i víkendové pobyty. Kapacita 
až 10 osob. Tel. 737 063 832. 

• Muž 42 let by rád poznal obyč. • Muž 42 let by rád poznal obyč. 
ženu, ne baculku. ženu, ne baculku. Tel. 722 806 579. 

• Přenechám vinyl. LP • Přenechám vinyl. LP (hlavně 
rock 70. léta) za jejich převedení na 
CD. RS, DP, UH, Nazareth, Robert P., 
GFR, CSN+Y, Sweet, Supertramp, Yes, 
Who, Jimi H., Mahavishnu, Ultravox, 
Joy D., Bowie, Siouxsie. POP: Collins, 
Saga, Boney M, Maďary (LGT), Slo-
váky (Collegium M., Hammel) a na-
šince (J. Spálený, Marsyas, P. Výběr, 
C+K Vocal, L. Pospíšil atd.). Tel. 607 
736 853. 

• Koupím auto Nissan Primera • Koupím auto Nissan Primera 
nebo Mitsubishi Galant,nebo Mitsubishi Galant, okolo r. v. 
1990. Tel. 720 313 628. 

• Hledám pronájem garáže v Jir-• Hledám pronájem garáže v Jir-
kovské ulici, kovské ulici, vedle Lidlu. Tel. 720 
313 628. 

Když Chomutov umožnil občanům 
v roce 2003 jako první město v ČR 
hradit poplatky pomocí platebních 
terminálů, bylo jasné, že tím zlepší 
obsluhu klientů. Také při zavádění 
e–služeb Konceptu SMS ve stejném 
roce od počátku usiloval o možnost 
úhrady poplatků již odesláním „tex-
tovky“. Až letos v listopadu došlo 
k dohodě s operátory mobilních 
sítí, takže občané budou moci 
u nejnovějších služeb Konceptu 
Phone Book hradit poplatky již ode-
sláním textové zprávy. Toto zásadní 
zjednodušení znamená, že například 
žák zahajující výcvik v autoškole 
odešle stejně jako dosud SMS:

EKŘ POZ AS08 Jan Novak rodné EKŘ POZ AS08 Jan Novak rodné 
č.č. (viz návod na webových stránkách 
města) na nově přidělené číslo (dosud 
736 695 600; nové číslo zveřejníme 
počátkem roku 2008). Již touto SMS 
žadatel uhradí cenu správního poplat-
ku. Prakticky ihned obdrží odpověď, 
že mu žádost zpracujeme do 4 dnů, 
a následně tedy obdrží vyrozumění, 

Chomutovu může přinést Koncept Phone Book další prvenství
že mu byl vyžádaný doklad doručen 
přímo do vybrané autoškoly. Klient 
této služby tedy nebude muset na 
úřad vůbec přijít, řešit, kde uhradit 
poplatek, co vyplnit a ani nebude mu-
set do autoškoly cokoli odnášet. To 
vše jim náš úřad automaticky zajistí.

Prakticky stejně to bude fungovat 
u žádosti řidiče, který si chce ověřit 
počet zapsaných bodů.

BODY POZ Jan Novak č. řidičského BODY POZ Jan Novak č. řidičského 
průkazu průkazu (opět viz návod na webo-
vých stránkách města)

Jediný rozdíl je, že si řidič, po-
případě jím zmocněná osoba musí 
přijít vyzvednout protokol s po-
čtem svých bodů na úřad. Již dnes 
je ale těmto žadatelům významně 
usnadněna komunikace s úřadem. 
Elektronicky vyžádaný doklad si jen 
vyzvednou na informačním servisu 
magistrátu, a to kdykoliv, kdy je bu-
dova úřadu otevřená. „Vylepšení této 
druhé služby bude v příštím roce 

2008 takové, že v SMS, kterou žada-
tel obdrží, již bude přístupový kód, 
takže po zpracování žádosti si řidič 
bude moci „dálkově“ číselný údaj 
o počtu zapsaných bodů odkudkoliv 
pomocí SMS, „vyzvednout“. I zde 
tedy odpadne nutnost úřad navštívit. 
Teprve pokud by žadatel potřeboval 
tištěnou formu dokladu, úřad mu ho 
podle dosavadního režimu nachystá 
na informačním servisu,“ uvedl au-
tor Konceptu PB, vedoucí odboru do-
pravních a správních činností Bed-
řich Rathouský. Rovněž připomněl, 
že za rok od zavedení „bodového 
systému“ byl v územní působnosti 
chomutovského magistrátu zapsán 
alespoň jeden bod celkem 4 500 
řidičů. „Dotaz na počet zapsaných 
bodů však učinilo jen asi patnáct set 
řidičů. Z toho lze usoudit, že zhruba 
tři tisíce jich vůbec nemusí vědět, že 
za přestupek, kterého se dopustili, 
jim byly zapsány body.“          (br/lm)
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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

NÌMECKÝ PROFIL ALUPLAST 5 KOMOROVÝ 70MM
NÌMECKÉ KOVÁNÍ G-U UNI-JED D/DV S BEZPEÈNOSTNÍMI

2PRVKYSKLO GLASPOL S ARGONEM U=1.1 W/m K

ÈSN  EN ISO 14001 : 2005  /  ÈSN EN ISO 9001 : 2001

Pøijedeme kamkoliv, zamìøíme, poradíme
a vypracujeme cenovou nabídku,

a to ZDARMA !!!

Volejte zdarma 800 170 700

cena: 7.032,-cena: 6.646,- cena: 4.133,-

www.adaz.cz

CHOMUTOV, Černovická 5523, 430 03
(areál HÚŽ, vedle hypermarketu GLOBUS)
tel.: 474 621 058, tel./fax: 474 333 734
mobil: 739 691 818, e–mail: adaz1@adaz.cz

infoline: 474 638 102            
www.slunecnesady.cz

Výstavba nových 
RD v atraktivní 

lokalitě

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

Kosmetický laser Chomutov

Trvalá epilace laserem 
Diamantová mikrodermabraze 

Lé ba akné laserem

Kosmetický laser, Blatenská 1332, Chomutov 
Tel.  721 662 457       www.epilacelaserem.cz 

Váno ní dárkové poukázky
s 10% slevou

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 3 . 1 .  2008 v 1 5 .00 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y M ag istrátu města C hom utova , Zborovs ká 
46 02 veřej né v ýběrové ř ízen í by tů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í správa QAR K – SQ UADRA ul . Kost n ická

U l ice č p. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

J i rás kova 414 3/4 4 1 + 3 20 0 9 0, – Kč 171 50 0, – Kč

Domovn í správa QAR K – ul . Na Bělidle
S metanova 1 91 8/ 5 1 + 2 23 26 0, – Kč 252 70 0, – Kč

Leg ionářs ká 3882/ 6 1 + 3 1 8 29 0, – Kč 178 9 0 0, – Kč

Palackého 3640/1 1 + 2 1 6 70 0, – Kč 11 8 0 0 0, – Kč

Palackého 3657/4 1 + 3 2 1 69 0, – Kč 172 0 0 0, – Kč

G rég rova 37 73/ 5 1 + 2 14 91 0, – Kč 230 50 0, – Kč

G rég rova 3754/ 3 1 + 3 20 630, – Kč 26 0 50 0, – Kč

Revo l učn í 392 1 /1 8 1 + 2 1 6 230, – Kč 171 0 0 0, – Kč

Domovn í správa DOSPRA – ul . Březenecká
Ku nd rat ická 4 59 6/ 35 0 +1 12 250, – Kč  6 0 26 0, – Kč

Kamen ný Vrch 5270/1 8 1 + 3 2 1 970, – Kč 1 07 76 0, – Kč

Proh l íd ky nab ízených by tů u možn í uvedené domovn í s práv y.

Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 3 . 1 .  2008 v době od 1 3 .00 do 1 5 .00 hod .  v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233 .

Zá jemc i o z í s ká n í by tu formou veřej ného v ýběrového řízen í j sou povi n n i ,  ved l e povi n ností uvedenýc h v č l .  6 „ Pravi del 
p ro při dělová n í by tu v ma jetku města C hom utova“, při reg i strac i před ložit p latný obča n s ký p rů kaz a potvrzen í peněžn í -
ho ú stavu o za p lacen í d ražeb n í j i stoty ve v ýš i 1 0 % v y vo lávac í ceny by tu .

Čí s lo účtu – 601 5 – 626441 / 01 00 ( uveden í pom lč ky N UTN É ! !  ! )
va ria b i l n í sym bol – 22220301 ; s pec if ický sym bol – rod né čís lo.

Řetězec Řetězec květinářství květinářství 
stestemprOKprOK

přijme 
pro svou prodejnu v Kadani

prodavačkprodavačku/čeu/če
–floristku/tu,–floristku/tu,
praxe nebo vyučení v oboru 

předností. S pozdější možnosti 
pracovat v Chomutově. 

Bližší informace Ing. Roláková, Bližší informace Ing. Roláková, 
tel. : 725 511 001tel. : 725 511 001

Překladatelka 

německého jazyka 
s překladatelskou státnicí a praxí vám 

nabízí zpracování vašich překladů.
tel.: 605 989 602

PŘIJMEME PRO TRUHLÁŘSKÝ 
PROVOZ V CHOMUTOVĚ 

PRACOVNÍKY
• mistra sériové dřevovýroby
• obsluhu CNC stroje
• truhláře a dělníky pro dřevovýrobu

kontakt: tel.: 737 754 737
Volejte od 8.00 do 14.00 hodin

Upozorňujeme inzerenty i zájem-Upozorňujeme inzerenty i zájem-
ce o inzerci,ce o inzerci, že prostřednictvím 
příštího čísla mají možnost oslovit 
větší počet potenciálních zákazníků.větší počet potenciálních zákazníků. 
Chomutovské noviny č. 22 vyjdou 
19. prosince formou plnobarevného 
magazínu a ve zvýšeném nákladu 31 31 
730 kusů730 kusů budou distribuovány nejen 
do všech domácností v Chomutově,v Chomutově, 
ale i v Jirkově a okolních obcích. v Jirkově a okolních obcích. 
Se zvýšeným nákladem se pro toto 
číslo zvyšuje i cena za 1 cm2 inzerce 
na 40 Kč.40 Kč. Protože inzertní prostor 
je oproti běžným číslům omezený, 
doporučujeme rezervovat si ho co rezervovat si ho co 
nejdřív.nejdřív. Současně upozorňujeme, že 
řádkovou inzerci řádkovou inzerci zařadíme až do 
1. čísla po Novém roce.
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Čtrnáctideník pro občany statutární-Čtrnáctideník pro občany statutární-
ho města Cho mu to va.ho města Cho mu to va.
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Chomutovské noviny
TECHNIK BOZP a PO JUNIOR

Úspěšná společnost s d louholetou trad ic í v 
komplexních s lužbách zaměřených na zaj išťování 
kontro l , školen í , reviz í a vedení dokumentace v ob -
last i BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY. 

Očekáváme : SŠ technického směru , praxe ve 
výrobě vítána , PC : MS Off ice , ŘP B. Předchozí zna-
lost i problemat iky BOZP a PO nejsou podmínkou .

Nabíz íme :  Zaučení – z ískání odborné způsobi -
lost i v BOZP a PO, f lexib i ln í pracovní dobu , mobi ln í 
te lefon , notebook, s lužební automobi l , stravenky. 
Nástupní p lat 20 000 Kč a 25 000 Kč po zkušební 
době. Dále nabíz íme s i lné sociá ln í zázemí stabi ln í 
a úspěšné společnost i . 

Pracoviště : Chomutov 

Nástup :  Ihned nebo dohodou

V př ípadě zájmu zašlete svůj ž ivotopis 
na k . re jman@pr i lez i tost i .cz nebo vole j te 

na te l . : 777 847 376, pan Rejman

Na pěti školách v Chomutově Na pěti školách v Chomutově 
proběhlo okresní finále florbalové proběhlo okresní finále florbalové 
soutěže žáků 6. až 7. tříd. soutěže žáků 6. až 7. tříd. Jednadva-
cet družstev prošlo semifinálovými 
skupinami, jejichž vítězové se utka-
li o přebornický titul. Zlaté medaile 
a putovní pohár nakonec získali žáci 
Základní školy Chomutov, Hornická 
ulice, druhý byl tým Základní školy 
Kadaň, Chomutovská ulice a třetí 
celek Základní školy Klášterec n. O., 
Školní ulice.                                      (sk) 

Starší přípravce FC Chomutov 
ročníku 1997 se podařilo navázat na 
vydařenou předchozí sezonu, v níž 
slavila titul přeborníka Ústeckého 
kraje, a opět bojuje o první místo. Po 
podzimní části soutěže, kterou hraje 
čtrnáct nejlepších družstev kraje, jí 
patří druhé místo se ztrátou dvou 
bodů na vedoucí Teplice.

Právě zápas v Teplicích rozhodl 
o tom, že Chomutov nepřezimuje 
první. „Začali jsme velmi slibně, 
ve třetí minutě jsme vedli, ale pak 
jsme udělali pár chyb a poločas jsme 
prohrávali 1:2. Ve druhém poločase 
jsme nedovolili soupeři hrát, ale 
neproměňovali jsme šance a naopak 
jsme inkasovali třetí gol. Závěrečný 
nápor vedl jen ke snížení na 2:3,“ 
popsal klíčové utkání vedoucí druž-
stva Martin Ulrich. „Ostatní zápasy 
jsme už zvládli, i když někdy se 
štěstím. Jako v Blšanech, kde jsme 
gól po obrovském tlaku dali až pět 
minut před koncem. Ale bez toho 
štěstíčka to ve fotbale nejde.“

Protože se během loňské sezony 
rozrostl kádr, vznikl i B tým, který 
byl přihlášen do okresního přeboru. 

Družstva starší přípravky FC Chomutov 
na špici krajského i okresního přeboru

Hráči svými výkony dokázali, že to 
byl správný krok a po podzimu se 
vyhřívají na čele tabulky.

Na závěr trocha čísel. Oba celky se-
hrály dohromady 25 zápasů, z nichž 
21 vyhrály. Zatímco obdržely pouhých 
devět branek, soupeřům jich nastříle-
ly neuvěřitelných 128. Potěšitelné je, 
že se na tom alespoň jedním zásahem 
podílelo všech 20 hráčů, kteří během 
podzimu zasáhli do hry. „Dík patří 
vynikající partě kluků, která dokazu-
je, že umí hrát fotbal, rodičům a všem, 
kdo se podílejí na chodu družstva. Vě-
řím, že se na jaře popereme o první 
místo,“ řekl Martin Ulrich.               (mu)

Házenkáři HK Chomutov zatím na-
plňují rčení, že druhý rok v soutěži 
bývá těžší než první. Po polovině 
1. ligy jim patří 10. místo a dohrá-
vaný zápas jejich dvou soupeřů 
z chvostu tabulky je může odsunout 
až na předposlední příčku. Ovšem 
na podzimní bilanci se dá koukat 
i optimističtěji. Druhá polovina ta-
bulky je nesmírně vyrovnaná a po-
dobně „namočených“ týmů je sedm 
z dvanácti.

„S umístěním samozřejmě spo-
kojen být nemůžu, ale je ovlivněno 
absencí hráčů kvůli zraněním. Ně-
kolik zápasů stáli brankáři Kurial 
a Chochola a také Šopejstal, na konci 
zase chyběl Bartásek. To jsou klíčo-
ví hráči a bez nich to prostě nejde,“ 
ohlédl se trenér Václav Karlovec.

Chomutovský tým na podzim 
hrál pětkrát doma a šestkrát ven-
ku. Zatímco na vlastní palubovce 
třikrát zvítězil a dvakrát remizoval, 
na soupeřových všech šest zápa-
sů prohrál. Nejlepší utkání sehrál 
s Kostelcem na Hané, který sice loni 
startoval ve druhé lize, ale v kádru 
má ještě několik hráčů z dřívějšího 
působení v extralize. S druhým muž-
stvem tabulky Chomutov remizoval 
26:26. Nováčky v podzimní sestavě 
byli Klouček, Babůrek, Pták a Novot-
ný. Dobře se uvedl zejména první 
z nich, který nastřílel 48 branek. 
Staronovým mužem chomutovského 
týmu byl Radimec, který při zranění 
stálých brankářů vyslyšel prosby 
vedení klubu a do brány se vrátil po 
čtyřech letech bez házené.

Hlavním cílem pro jarní odvety 
je podle trenéra Karlovce záchrana 

O udržení 1. ligy musí bojovat polovina mužstev

v soutěži, mužstvo by rád viděl 
na osmém místě. Ale takovýto cíl 
budou mít pravděpodobně všechna 
mužstva z druhé poloviny tabulky. 
„Jaro bude hodně zajímavé,“ ví 
v této souvislosti Václav Karlovec. 

Podzimní bilance HK Chomutov v 1. lize:Podzimní bilance HK Chomutov v 1. lize:
10. místo, 3 vítězství, 2 remízy, 6 proher, skóre 279:293
nejvíc gólů vstřelili:nejvíc gólů vstřelili: Šopejstal 68, Jindř. Bada 49, Klouček 48, Bartásek 44, 
M. Vaněk 28, Jiřík 19, Pošta 8, Jar. Bada 7
nejvíc zápasů odehráli: nejvíc zápasů odehráli: Jindř. Bada všech 11, Bartásek, Jiřík, Čaprnda po 10, 
Chochola, Šopejstal, Jar. Bada, P. Vaněk, Klouček, M. Vaněk, Shrbený po 9

Na snímku z utkání proti Kostelci je do obranné činnosti zapojena kompletní 
šestka HK Chomutov, zleva M. Vaněk (č. 4), Jar. Bada, Jiřík, Jindř. Bada (č. 9), 
Šopejstal a Bartásek.                                                                                         (foto: sk)

S mužstvem zahájí přípravu začát-
kem ledna. První fáze bude zamě-
řena na upevnění fyzické kondice 
a bude probíhat převážně venku. 
Soutěž začne první březnový ví-
kend.                                               (sk)

Nejúspěšnější oblastní přebor za 
poslední roky se vydařil chomu-
tovským jedenáctiletým a mladším 
plavcům v Roudnici nad Labem. 
Z jednatřiceti závodníků Slávie se je-
denáct stalo oblastním přeborníkem. 
Dohromady vybojovali 25 titulů, 16 
stříbrných a 14 bronzových medailí.

Nejúspěšnějším jedenáctiletým 
plavcem se tradičně stal Martin 
Huňáček, který zvítězil na těžkých 
kraulových tratích 400 a 800 m VZ 
a úspěch rozšířil o tři druhá místa. 
Titulem přeborníka se může chlubit 
i Aleš Brožík, který zvítězil na 100 
m P a na dvojnásobné trati získal 
bronz. Závod se povedl i Natálii 
Zábrodské, která dvakrát získala 
bronz, a Denise Veselé, která v osob-

Plavci přivezli dvacet pět titulů oblastních přeborníků
ním rekordu dohmátla druhá. Mezi 
desetiletými borci má Slávie hned 
tři oblastní přeborníky. Především 
mistra ČR z jara Libora Kašpara, 
který zvítězil ve svých oblíbených 
disciplínách 50 a 100 m M a třikrát 
dohmátl druhý. Další nejlepší plav-
kyní oblasti se stala Nikol Schindle-
rová na 100 m M, k tomu byl dvakrát 
druhý. Titul neunikl ani výbornému 
prsaři Vojtěchu Černému, který 
nenašel přemožitele na padesátce 
a druhý doplaval na stovce. 

Pro devítileté plavce je oblastní 
přebor vrcholem sezony. Bezezbytku 
se vydařil Tomáši Frantovi, který 
zvítězil ve všech čtyřech startech ve 
velmi hodnotných osobních rekor-
dech, z toho na 100 m Z a 100 m VZ 

v oddílových rekordech. Také talen-
tovaná Štěpánka Šilhanová nenašla 
přemožitele a zvítězila ve všech 
svých disciplínách 50 m VZ, 100 m 
PZ, 50 m Z a 50 m M. Mile překvapil 
Marek Baláž, který zvítězil na 50 m M 
a na 50 m P doplaval třetí. Barborka 
Holá v osobních rekordech dvakrát 
doplavala druhá, Ondřej Šícha dva-
krát třetí a Karla Hlavová jednou 
v osobním rekordu také třetí.

Mezi benjamínky ročníku 1999 
a mladšími je také několik talentů. 
Čtyřnásobným přeborníkem se stal 
Ondřej Slabihoud, který před sebe 
nikoho nepustil ani v jednom ze 
svých startů. Třikrát první na 50 
m VZ, 100 m VZ a 100 m P a jednou 
druhý doplaval Matyáš Svoboda. 
Dvojnásobným přeborníkem se stal 
Jakub Volf na 100 m PZ a 200 m VZ 
a dvakrát byl druhý. Hned třikrát 
na stupně vítězů vystoupil Franti-
šek Štemberk, dvakrát pro stříbro 
a jednou pro bronz. Dvakrát třetí 
byla Michaela Levová a jednou tepr-
ve sedmiletý Libor Duchoň.     (neu)

Posledním kolem 1. ligy družstev 
mužů, které proběhlo v Chomutově 
poslední listopadovou sobotu, skon-
čila sezona zápasníkům. Už v něm 
o mnoho nešlo, žádný tým si nemo-
hl polepšit ani pohoršit, takže jen 
potvrdilo druhou příčku celku ASK 
VALZAP Chomutov a prvenství Hav-
líčkova Brodu. Za týmem z Vysočiny 
skončili na druhém místě v lize také 
chomutovští junioři a kadeti.

Zatímco chomutovský klub sází 
na odchovance, Havlíčkův Brod si 
na hostování stahuje nejlepší borce 
z široka daleka a s de facto repre-
zentačním výběrem od roku 2005 
lize v řeckořímském zápase vládne. 
Šlapat na paty mu dokáže právě jen 
Chomutov, ostatní kluby momentál-
ně nemají šanci do boje o titul za-
sáhnout. Loni byl Chomutov k úspě-
chu blízko, rozhodoval až poslední 
turnaj. Letos s největším rivalem 
prohrál ve všech čtyřech měřeních 
sil. „Nás handicapuje nejnižší váha, 
ve které dlouhá léta nikoho nemáme. 
Každý zápas proti Brodu tak začíná-
me za stavu 0:5, což při vzájemné 
vyrovnanosti většinou rozhodne,“ 
řekl jednatel klubu a současně 
dosud aktivní závodník Oldřich 
Dvořák. Jak dodal, stejná situace je 
u juniorů. Ironií osudu skončilo 
druhé v soutěži i zbývající družstvo 
ASK VALZAP – žáci. Vítězem žákov-
ské ligy se staly Čechovice.

Na nejvyšší příčky zápasníci 
ASK VALZAP v několika případech 
dosáhli na republikových šampi-
onátech jednotlivců. Nejcennější 
titul vybojoval na MČR mužů 
v řeckořímském zápase ve váze 
do 66 kg Karel Zalaba. „Vaňous by 
také nepochybně vyhrál, ale spolu 
s Konvičným je coby členy juniorské 

Potřetí za sebou bylo osudem chomutovských zápasníků mužstvo Havlíčkova Brodu

ASK VALZAP v lize čtyřikrát druhý

reprezentace ve stejném termínu 
nesmyslně poslali na mezinárodní 
turnaj mužů do Maďarska,“ trpce 
doplnil Oldřich Dvořák, který se le-
tos blýskl cenným úspěchem, když 
na MS veteránů stejně jako jeho 
oddílový kolega Petr Bielesz vybojo-
val zlato. Republikové tituly získali 
také mezi juniory Artur Omarov 
(v obou stylech), Petr Novák a Ví-
tězslav Vaňous, mezi kadety Michal 
Zedník, mezi staršími žáky Martin 
Prát a Lukáš Holub (oba v obou 

stylech) a mezi mladšími žáky opět 
Martin Prát (v obou stylech) a Michal 
Kučera. Řadu úspěšných výsledků si 
zápasníci ASK VALZAP přivezli ze 
zahraničních turnajů. Vojtěch Kukla 
se zúčastnil seniorských MS a ME, 
Vítězslav Vaňous pak juniorského 
ME. Nejlepší borci klubu dokonce 
pomýšlejí na účast na olympiádě 
v Pekingu příští rok. Bielesz, Kukla 
a Vaňous si ji chtějí vybojovat na 
zbývajících třech nominačních tur-
najích.                                                 (sk)

Chomutovský zápasník Luděk Konvičný (nahoře) se snaží převalit na lopatky 
svého soupeře z Havlíčkova Brodu.                                                             (foto: sk)

V Městském divadle v Chomutově 
se v neděli 9. prosince uskuteční vý-
znamná taneční akce nazvaná Cho-
mutovské taneční gala – Velká cena 
města Chomutova. Jak již název 
napovídá, nepůjde jen o soutěžení, 
ale také o unikátní přehlídku všech 
složek, které chomutovský tanec 
proslavily v Česku i zahraničí. 

Na Velkou cenu města Chomutova 
ve standardních a latinskoameric-
kých tancích organizátoři přijali 
jen šestnáct párů tříd B, A, M. Osm 
je českých a osm zahraničních 
– z Německa, Polska, Slovenska 
a Rakouska. Na parketu se představí 
i místním příznivcům tance dobře 
známý reprezentant chomutovského 
Sportovního tanečního klubu Star-
dance Jan Smetana, držitel nejvyšší 

Na přelomu listopadu a prosince 
se na Gymnáziu Chomutov tradičně 
pořádá soutěž ve skoku vysokém 
Gympl laťka. Letošní ročník přinesl 
nejen rekordní účast 91 závodníků, 
ale i velmi kvalitní výkony. O ten 
nejhodnotnější se podle očekávání 
postaral dorostenecký reprezentant 
Michal Bečvář, který překonal laťku 
ve výšce rovných dvou metrů. „Na 
tuhle halu a na fázi přípravy, kdy 
se nabírá síla, to je výborný výsle-
dek,“ ocenila rekord soutěže hlavní 
rozhodčí Jana Hyjánková, která Beč-
váře vede i v atletickém oddílu VTŽ 
Chomutov. 

Výsledky nejlepších – starší žáky-Výsledky nejlepších – starší žáky-
ně: ně: 1. Alice Lencová (ZŠ Chomutov, Na 
Příkopech) 145 cm, 2. Lucie Hinterhol-
zingerová (Gymnázium Chomutov) 
135 cm; mladší dorostenky: mladší dorostenky: 1. Micha-
ela Klimčáková 140 cm, 2. Klára Proš-
ková (obě Gymnázium Klášterec n. O.) 

Nejvýš skákal reprezentant Bečvář
140 cm; starší dorostenky: starší dorostenky: 1. Zuzana 
Nemethová 145 cm, 2. Pavlína Kuchle-
rová (obě Gymnázium Chomutov) 130 
cm; starší žáci:starší žáci: 1. Petr Čmuda (SŠES 
Chomutov) 165 cm, 2. Roman Kvišta 
(ZŠ Chomutov, Píšečná) 160 cm; 
mladší dorostenci: mladší dorostenci: 1. Michal Bečvář 
200 cm, 2. Tomáš Umlauf (oba Gym-
názium Chomutov) 170 cm; starší do-starší do-
rostenci:rostenci: 1. Milan Grus (Gymnázium 
Chomutov) 175 cm, 2. Karel Sporný 
(SPŠ Chomutov) 160 cm.                   (sk)

Taneční gala: soutěž i přehlídka
třídy M. Velká cena se uskuteční už 
po dvaadvacáté, a tak se pořadatelé, 
kterým je mimo již jmenovaného do-
mácího klubu také Statutární město 
Chomutov, rozhodli soutěž inovovat. 
Předseda STK Stardance Josef Zelen-
ka k tomu uvedl: „Když se akce dělá 
pro úzkou skupinu specializovaných 
tanečníků, do povědomí veřejnosti 
se moc nedostane. Proto jsme se 
rozhodli pro přehlídku všech cho-
mutovských tanečních škol a oborů. 
Návštěvníci aspoň uvidí, kam se 
obrátit, když se o nějakou složku 
tance zajímají.“ Své umění předve-
de Beethoven D.C., TŠ Stardance, 
FS Krušnohor, ZUŠ Chomutov – Dun-
drdance a TJ ZŠ SPV Chomutov. Akce 
začne ve 14 hodin, končit by měla 
zhruba v 18 hodin.                         (sk) 

Letošní Gympl laťka přinesla kvalitní výkony a rekordní účast


