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Šance získat miliardy z evrop-
ských fondů na rozsáhlé investiční 
akce v Chomutově je lákavá. Na 
její využití je však třeba být dobře 
připraven. Město má zpracovanou 
řadu projektů, které postupně 
vygenerovaly ve čtyři Integrované 
plány rozvoje města (IPRM). Zahr-
nují, zjednodušeně, tyto základní 
oblasti rozvoje: bydlení, sport a re-
kreace, vzdělání a péče o památky. 
„Prioritou dotací je pro nás zlepšo-
vání bydlení a revitalizace areálu 
bývalých kasáren,“ říká primátor-
ka Chomutova Ivana Řápková. 

Plány rozvoje se nadále upravují 
a mění. Práci na tomto rozsáhlém 
úkolu koordinují dvě projektové  
manažerky města. Spolupracují 
s odborníky z magistrátu, zástupci 
veřejnosti a partnerských organi-
zací, jejichž projekty jsou součástí 
IPRM. Jsou to organizace města 
(PZOO, SKZ apod.) i neziskové or-
ganizace, jako například občanské 
sdružení Kuprospěchu. 

Kompletní koncept IPRM, který 
bude zahrnovat všechny dílčí pro-
jekty včetně rozsahu i způsobu 
čerpání dotací, by měl být zhotoven 

Slovo primátorky

Součástí plánů rozvoje města je dialog s veřejností
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Vážení spoluob-
čané, se začátkem 
roku bývají spoje-
na různá předse-
vzetí a očekávání. 
To se týká jak 
záležitostí osob-
ních, tak i těch ve-
řejných. Rok 2008 

v Chomutově přinese jako každý 
rok řadu novinek týkajících se 
zvelebování našeho města, nabídne 
spoustu událostí společenských i 
kulturních. A přece se bude od těch 
předchozích roků poněkud lišit. 
Vedení města si před dvěma lety 
vytklo nemálo cílů v různých oblas-
tech s různým časovým horizontem 
jejich plnění. Mezi ty dlouhodobější 
patří náš záměr zlepšit vlastními si-
lami život obyvatel města v oblasti 
bezpečnosti a pořádku. Chomutov 
si bohužel vzhledem k poválečné-
mu vývoji nese neblahé dědictví 
– má nepříznivé demografické slo-
žení obyvatelstva. Tento sociologic-
ký termín znamená mimo jiné i to, 
že oproti jiným oblastem republiky 
tu žije více těch, kterým se říká 
problémoví či nepřizpůsobiví obča-
né. Tato menšina různými způsoby 
znepříjemňuje život slušné většině, 
a co víc, díky stávajícím zákonům 
si leckdo myslí, že si může dělat, 
co se mu zlíbí. Naší povinností je 
ukázat, že tomu tak není. Koncem 
minulého roku přijalo zastupitel-
stvo obecně závaznou vyhlášku 
výrazným způsobem omezující 
provoz výherních hracích přístrojů. 
Gamblerství řadí odborníci na pre-
venci kriminality mezi závislosti, 
stejně jako například závislost na 
omamných prostředcích. Takoví 
lidé mohou být pro své okolí včet-
ně toho nejbližšího do jisté míry 
nebezpeční. Ozvaly se hlasy pou-
kazující na nesystémovost tohoto 
řešení. Není tomu tak. Vyhláška 
omezující provoz automatů byla 
totiž jedním krokem, nadcházející 
rok přinese další. Hodláme vytvořit 
legislativní zázemí pro to, aby na 
problémové spoluobčany mohly vy-
víjet soustředěný a stálý tlak různé 
instituce, tak aby si každý uvědo-
mil, že pravidla jsou proto, aby se 
dodržovala. Ti, kteří je obcházejí, 
musí pocítit, že i v demokratické 
společnosti lze ukázat pevnou 
ruku. Jsem přesvědčena, že je to 
v zájmu nás všech. A právě to, 
kromě jiného, očekávám od roku 
2008. 

Vaše Ivana Řápková 

TI
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v průběhu jara. Pak ho bude 
hodnotit řídící orgán, který roz-
hoduje o poskytování dotací. „To 
může trvat dalšího čtvrt roku, 
takže první projekty za evropské 
peníze by se mohly rozjet letos 
na podzim,“ odhaduje projektová 
manažerka Pavlína Oravcová.

Jednou ze zásadních změn 
v práci na IPRM bude nová strate-
gie komunikace s veřejností. „Je 
třeba, aby se lidé k jednotlivým 
projektům vyjadřovali, připo-
mínkovali je. Ukázalo se, že ti, 
kterých se jednotlivé projekty 
města týkaly, jsou obeznámeni 
s konkrétní situací a jejich při-
pomínky bývají velmi podnětné,“ 
zdůrazňuje Iva Josífková, další 
projektová manažerka. „S tím 
souvisí i chystaná nová podoba 
internetových stránek města, na 
nichž bude nově prostor právě 
pro diskuze o IPRM.“ 

Jinou formou informování 
veřejnosti je prezentace IPRM na 
pravidelných setkáváních vedení 
města s občany. „Na posledním 
byl představen projekt revitali-
zace areálu bývalých kasáren,“ 
připomněla I. Řápková. Zde má 
vyrůst komplex sportovišť včet-
ně zimního a letního stadionu. 
V rámci tohoto projektu má dojít 
i k dalším úpravám Kamencového 
jezera a Podkrušnohorském zo-
oparku. „Na některém z příštích 
brífinků  veřejnosti představíme 
i ostatní IPRM. První bude Sídliš-
tě, místo pro život, který počítá 
s investicemi za víc než tři čtvrtě 
miliardy korun,“ uzavřela primá-
torka.                                           (lm)

Konec roku znamená kromě svá-
tečních chvil také zvýšené pracovní 
úsilí pro ty, kteří svážejí komunální 
odpad. Vánoční svátky přinášejí vět-
ší objem jak směsného komunálního 
odpadu, tak odpadu separovaného. 
„Protože s tímto nárůstem počítá-
me, připravili jsme se tak, abychom 
extrémnímu přeplnění odpadových 
stanovišť zabránili,“ vrací se ke 
sklonku roku Tomáš Reisig, který 
má v Technických službách města 
Chomutova na starosti odpadové 
hospodářství. „Těsně před Vánoce-
mi proběhl mimořádný svoz separo-
vaného odpadu, jinak se jelo podle 
harmonogramu, tedy i na Štědrý den 
i po oba vánoční svátky. Jeden vůz 
navíc zároveň vyjel na sídliště.“

V týdnu mezi svátky se interval 
mezi svozy separovaného odpadu 
zkrátil na polovinu. „Celkem jsme 
provedli šest svozů za dobu, kdy 
běžně provádíme dva,“ uzavřel 
Reisig. O to, aby Chomutov nebyl 

Vánoční nápor popeláři zvládli
o svátcích zahlcen odpadky, se 
staralo sedm tříčlenných osádek 
popelářských vozů a po dvou dvou-
členných osádkách avií a multikár, 
které se podílely mimo jiné i na 
vyčištění veřejných prostranství od 
zbytků po zábavní pyrotechnice ze 
silvestrovské noci.                         (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 
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Milí čtenáři, Milí čtenáři, 
už desátým rokem vám přináší-

me informace o aktuálním dění ve 
městě i o tom, co se chystá. Cho-
mutovské noviny představují za-
jímavá místa i osobnosti, nabízejí 
pohledy do historie, zachycují dění 
v oblasti kultury i sportu. Zároveň 
se snažíme vymýšlet další náměty, 
jež by vás mohly zaujmout. Vloni 
jsme proto připravili několik no-
vých rubrik, z nichž dvě najdete 
i letos. Pokračujeme v představo-
vání těch, kteří byli v roce 2006 
zvoleni do zastupitelstva města 
a Listování kronikou města opět 
nabídne pohled na život Chomuto-
va před půl stoletím. Fotohádanky 
Zmizelý Chomutov nahradí další 
seriál z minulosti – Chomutovská 
uličnice vás zavede do ulic a uli-
ček, jež svým vznikáním, změnami 
či zánikem odrážely, jak po nich 
kráčel čas. Problematice zaměst-
nanosti se bude věnovat seriál, 
který připravil chomutovský úřad 
práce. Zatím poslední novinkou 
bude měsíční shrnutí toho nej-
zajímavějšího, s čím se setkávají 
při práci městští strážníci. Běžná 
čísla v průběhu roku opět zpestří 
barevné magazíny s oblíbenými 
křížovkami o ceny. Doufáme, že se 
vám Chomutovské noviny budou 
líbit. K tomu můžete přispět i vy, 
když nám budete zasílat své nápa-
dy, náměty a podněty. 

Luboš Mizun, šéfredaktor

15. ledna v městském divadle

od 18 hodin 

Novoroční koktejl melodií
Festivalový orchestr P. Macka 

a Big Band Z. Tölga 

Hosté 
Eva Pilarová a Marta Balejová

od 21 hodin

Muzikantský bál
Dixieland J. Micky

Clarinet And Saxophone Society 
P. Kašpara

Swing Band Z. Tölga 
a další

Příští číslo CHN vyjde
23. ledna 200823. ledna 2008

www.chomutov–mesto.cz

První v tomto roce nejen v Chomutově, ale v celém Ústeckém  kraji přišel 
na svět Roman Saufflet. Chlapec, který se narodil  Petře Tůmové půldruhé 
hodiny po půlnoci 1. ledna, vážil 3,20 kilogramu a měřil 52 centimetrů. Po-
zdravit maminku i jejího potomka přišla kromě hejtmana Ústeckého kraje 
jiřího Šulce primátorka Chomutova Ivana Řápková. Maminka dostala kromě 
květin a drobné dárky, miminko několik hraček a vkladní knížku s pěti tisíci 
korun. Primátorka si také prvního Chomutováka roku 2008 pod pozorným 
pohledem jeho matky, která se poté podepsala do pamětní knihy města, po-
chovala.                                                                                                   (text a foto: lm)

Prvním novorozencem roku je Románek

Píseň My Tři králové jdeme k vám, 
bílé hábity a kasičky s červeným 
logem jsou tradičními poznávací-
mi znameními koledníků Tříkrá-
lové sbírky. Tu pořádá Charita ČR, 
která pak vybrané prostředky dává 
na různé charitativní účely, podle 
toho, jaké každá územní diecéze 
stanoví. Diecézní charita Litomě-
řice, pod kterou spadá i chomu-
tovská farnost, bude z vybraných 
prostředků přispívat na projekt 
pomoci dětem ulice v mongol-
ském Ulánbátaru a také financovat 
krizovou pomoc lidem v nouzi. 
Z chomutovského děkanství ko-
ledníci do ulic vyráželi od středy 
do pondělí. Minci nebo i bankovku 
do kasičky vhodila nadpoloviční 
část oslovených, někteří lidé se 
dokonce sami přihlásili, když Tři 
krále poblíž uviděli. Kasičky byly 
rozpečetěny a výtěžek spočítán na 
chomutovském magistrátu, ovšem 
až po uzávěrce tohoto vydání. 

(text a foto: sk)
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Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
Martin Klou-

da (ČSSD) patří 
v zastupitel-
stvu mezi no-
váčky. Pracuje 
jako úvěrový 
specialista. Od 
maturity se po-
hybuje ve sféře 
obchodu, pře-
vážně služeb. 

Začínal v elektroprodejně jako pro-
davač, ale postupně se propracoval 
až na dnešní pozici u významného 
peněžního ústavu. „Má práce měla 
různé formy, začínal jsem jako ob-
chodní zástupce, a poté jsem praco-
val jako oblastní vedoucí u různých 
firem, většinou na živnostenský list,“ 
vzpomíná na minulost, v níž vystří-
dal řadu různých firem nabízejících 
zboží či služby, Martin Klouda. 

Předloni se stal podruhé otcem, 
kromě osmiletého chlapce má také 
osmnáctiměsíční dceru, jejíž matka 
je nyní na mateřské dovolené. „Volný 
čas věnuji rodině, především malé si 
užívám, teď je nejkouzelnější,“ říká 
M. Klouda s otcovskou pýchou, ale 
jak dodává, ani ostatní členy do-
mácnosti nezanedbává. „Jsem spíše 
vyznavač letních aktivit, rád plavu 
a zejména jezdím na kole, pokud to 
počasí dovolí, pořádáme cyklovýle-
ty do hor. Syn hraje závodně basket 
a když je příležitost, občas ho pěkně 
protáhnu na kole.“ A co poněkud pa-
sivnější relaxace? „Rád si poslechnu 
skupiny Kabát a Chinaski, a co se 

týče čtení, sáhnu spíš po odborné 
literatuře, zaměřené na obory, které 
mě zajímají, a to jsou počítače, tech-
nika, auta a finance.“

Ke vstupu do komunální politiky 
Kloudu vedla snaha účastnit se na 
řízení města. „Chtěl bych se podílet 
na tom, aby Chomutov byl hezčí 
a přívětivější k občanům, kteří si to 
zaslouží, a zároveň na tom, aby byl 
upraven přístup k těm nepřizpůso-
bivým.“ Do ČSSD vstoupil asi před 
pěti lety, dnes je v rámci samosprá-
vy zapojen do práce v kontrolním 
výboru, bytové a likvidační komisi 
města, zároveň pracuje v kontrol-
ním výboru Ústeckého kraje. 

Mladý politik působí vyrovnaným 
a klidným dojmem, což dokládá 
i slovy o tom, jaký by měl podle 
něho život vlastně být. „Preferuji ži-
vot bez konfliktů a problémů. Každý 
člověk by měl mít možnost žít v kli-
du a pohodě. Tyto možnosti zajistit 
je podle mě práce právě pro politiky, 
a to na všech úrovních,“ míní Klouda 
a vzápětí se vrací k myšlence, jež ho 
podle jeho slov do veřejného života 
vlastně přivedla. „Ale ne k těm, kteří 
toho zneužívají. Ve svých předcho-
zích zaměstnáních jsem s některými 
z těchto lidí přišel do styku a možná 
i to utvářelo mé názory. Živí se, sluš-
ně řečeno, pochybně a zneužívají 
sociálního systému. Nejhorší je, že 
to zároveň učí své děti. Je potřeba 
vytvořit takové podmínky, jež by je 
donutily něco dělat. A to je také úkol 
politiků, včetně komunálních.“   (lm)

BytyByty

• Pronajmu byt 2+1 nebo 1+1• Pronajmu byt 2+1 nebo 1+1 
slušným lidem do tří osob. Tel. 723 
798 475.

• Pronajmu zařízenou garson-• Pronajmu zařízenou garson-
kuku v CV, poblíž nemocnice, klid-
ná lokalita – dlouhodobě. Nájem 
2 500 Kč + energie, tříměsíční kauce. 
Tel. 607 100 783.

• Koupím byt 1+1 v Chomutově• Koupím byt 1+1 v Chomutově 
nebo Jirkově.nebo Jirkově. Nejsem realitka. Platím 
hotově. Tel. 603 702 448.

• Prodám byt 2+1 v osobním • Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví,vlastnictví, k rekonstrukci, ve staré 
zástavbě. Ihned volný. Cena doho-
dou. Tel. 602 118 188.

• 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). Mail: zfi-
nit@email.cz, tel. 777 759 971.

KoupěKoupě

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

• Koupím garáž na Písečné • Koupím garáž na Písečné vedle 
Lidlu. Tel. 777 085 008.

• Sběratel koupí• Sběratel koupí do sbírky stará 
rádia a elektronky, radioliteraturu, 
historické pohledy. Tel. 602 846 052.

ProdejProdej

• Prodám kuchyňský stůl + čtyři • Prodám kuchyňský stůl + čtyři 
židle,židle, v bílé barvě, průměr stolu 
90 cm, velmi pěkné, 2 000 Kč. Dále 
konf. kulatý stůl průměr 80 cm, cena 
800 Kč. Tel. 777 887 649.

Chomutovské ulice – chodíme či 
jezdíme po nich stejně jako lidé 
před padesáti, sty, ale třeba také 
před pěti sty lety. Historie mapuje 
osudy jednotlivců, měst, států či ná-
rodů. Málokdy si přitom uvědomuje-
me, že tyto osudy se odehrávaly na 
konkrétních místech. Svědky život-
ních peripetií obyvatel Chomutova 
byly i ulice města. Jejich vznikání 
i zanikání, ale i jejich pojmenová-
vání vždy byly odrazem doby. My 
se v tomto roce budeme vydávat na 
pomyslnou procházku po těchto uli-
cích. Jako průvodce přitom poslouží 
publikace Jaroslava Pachnera a Pet-
ra Raka Chomutovská uličnice, která 
vyšla před třemi lety při příležitosti 
čtyřstého výročí vykoupení města 
z poddanství. 

První zastavení patří srdci města 
– náměstí. Jeho polohu a rozmě-
ry, jež zůstaly téměř beze změn 
dodnes, vytyčil ve druhé části 
13. století nový majitel města – řád 
Německých rytířů. 

Pojmenování současného náměstí 
1. máje snad nejvýrazněji odráží 
historické přeměny, jež přinášely 
dějiny. Od dob nejstarších písem-
ných záznamů zmiňující místopisné 
názvy Chomutova to bylo prostě Ná-
městí (Ringplatz), roku 1877 pak do-
stalo přízvisko Tržní (Marktplatz). 
Tento název neslo do neblahého 
podzimu 1938. Krátkou výjimku tvo-
řilo několikaleté období od poloviny 
roku 1916, kdy bylo přejmenováno 
na náměstí Arcivévody Karla Fran-

Srdcem každého města je náměstí, a proto neslo jména celebrit, císaře, Führera i prezidenta

Chomutovská uličnice – jak šel čas ulicemi města

tiška Josefa, který se krátce poté stal 
posledním mocnářem skomírající 
habsburské monarchie. Po připojení 
Sudet k německé Říši vyjadřil Cho-
mutov obdiv k jejímu vůdci – Adolf 
Hitler Platz byl centrem Chomutova 
do konce války. I po válce platilo, 
že centrální náměstí se má jme-
novat po významné osobnosti, 
a tak po rakousko-uherském císaři 
a německém kancléři přišel na řadu 
český prezident. Ovšem nová doba 
přinesla i nový pohled na minulost 

a tak Tomáš Garrigue Masaryk se ča-
sem ukázal jako nevhodný, zatímco 
předmětem oslavování na počátku 
padesátých let se stala práce jakož-
to matka pokroku. Den jejího svátku 
1. máj je názvem náměstí už více 
než půl století. Vzhledem k tomu, 
jak se v průběhu dějinných zvratů 
měnil pohled na to, kdo je padouch 
a kdo hrdina, je pojmenování po 
prvním květnovém dni dnes vlastně 
neutrální a snad tedy ještě pár desí-
tek let vydrží...                               (lm)

• Prodám kancelářský stůl• Prodám kancelářský stůl 
v – 75, š – 80, d – 180 cm, šedá dýha, 
za 800 Kč. 1x ribstol za 600 Kč. 
Tel. 723 571 593.

• Prodám dvě školní tašky, • Prodám dvě školní tašky, růžová 
(vzor Barbie) a modrá (vzor Ninja), 
rok a půl používané, velmi zachovalé, 
jednu za 400 Kč. Tel. 604 922 861.

• Prodám Suzuki Wagon R+ 1,3. • Prodám Suzuki Wagon R+ 1,3. 
R. v. 2002, 5 rychlost, benzin, stří-
brná, 6x zimní a 4x letní pneu. TK 
11/08, okenní kódy. defend lock, sn. 
řetězy, střešní nosič, potahy, 150 tis. 
Kč. Chomutov. Tel. 606 347 910.

• Prodám Fiat Bravo, r. v. 1997,• Prodám Fiat Bravo, r. v. 1997, 
dobrý stav, centrál, 2x airbag, 
el. okna, met., najeto 104 tisíc km, 
cena včetně komplet zimních kol 
48 000 Kč. Tel. 724 959 915.

• Prodám Citroën AX 10,• Prodám Citroën AX 10, 
r. v. 1994, cena dohodou – levně. 
Tel. 605 335 990.

• Prodám garáž ve starých Spoři-• Prodám garáž ve starých Spoři-
cích,cích, zabezpečenou, levně. CV. Volat 
po 18. hodině, tel. 607 872 789.

• Prodám lednici 350 l, dva kom-• Prodám lednici 350 l, dva kom-
presory.presory. Nebo vyměním za menší. Ne-
využitá, jsem sám. Tel. 721 388 297.

• Prodám kuchyňský kulatý stůl • Prodám kuchyňský kulatý stůl 
a čtyři židle.a čtyři židle. Možno i zvlášť, dobrý 
stav, levně. Tel. 775 926 504.

• Prodám autodráhu, lokomotivu, • Prodám autodráhu, lokomotivu, 
dětský kočárek s panenkou, dvě 
malá kola, chodítko, skládací ses-
ličku nebo vyměním za stará rádia. 
Tel. 602 846 052.

• Prodám skříňkový šicí stroj • Prodám skříňkový šicí stroj 
Lucznik.Lucznik. Nový kabel, pedál a je se-

Jedním z jevů, který se negativně 
promítá do nevyhovující situace ko-
lem závěrečných zkoušek autoškol, 
je značná nedocházka jejich žáků. 
Ta dosahuje podle tajemníka ma-
gistrátu Theodora Sojky někdy až 
padesáti procent. „Významným způ-
sobem nám tak klesá produktivita 
zkušebních komisařů,“ upozorňuje 
tajemník. „Jestliže je například na 
jeden den dojednáno přezkoušení 
deseti klientů a přijde jich jen pět, 
a navíc jsou mezi nimi časové pro-
dlevy, komisařova práce má mezery 
a zároveň narůstá počet těch, jimž 
se termín zkoušek oddálí.“ Na neu-
kázněnost některých klientů auto-
škol tak paradoxně doplácejí hlavně 
jejich kolegové. Přitom tím, na koho 
se snáší kritika, je zejména magis-
trát, protože termíny zkoušek, které 
stanovuje, se kvůli tomu prodlužují. 

„S vedením autoškol jsme se do-
hodli na společném úsilí, které by 
mělo tento negativní jev minima-

Bezdůvodná absence u zkoušek se prodraží
lizovat,“ informuje dále tajemník 
Sojka. „Součástí jejich výuky bude 
nově i upozornění, že po klientovi, 
který se bez závažných důvodů 
nedostaví k závěrečné zkoušce, 
budeme požadovat úhradu nákladů, 
jež nám vzniknou kvůli ztrátě času 
komisaře a přidělováním náhradní 
práce magistrátem.“ Tato ztráta 
bývá v konkrétních případech různá, 
podle toho, jak vysoká je neúčast při 
zkouškách v konkrétních případech. 
Podle T. Sojky se dosud pohybovala 
kolem tří set korun. „Protože komi-
saři jsou pracovníky magistrátu, 
je vymahatelnost těchto nákladů 
na nás,“ připomíná ještě tajemník 
a zdůrazňuje, že informace autoškol 
svým žákům o této podmínce je 
z jejich strany vstřícným krokem. 

Na tuto vstřícnost navazuje dal-
ší forma koordinace. Autoškoly 
nebudou přihlašovat na závěrečné 
zkoušky žáky, kteří nedonesou 
potvrzení o zaplacení 700 korun 

Bezpečnost silničního provozu 
v ulicích města je především věcí 
samotných řidičů a tu samospráva 
příliš ovlivňovat nemůže. Přesto se v 
ulicích Chomutova pohybují desítky 
těch, kteří se z její strany mohou 
dočkat ocenění za bezpečnou jízdu. 
Jsou to řidiči autobusů a trolejbusů 
DPChJ, z nichž ty nejlepší město 
pravidelně oceňuje. Zatím posledním 
byl ještě v minulém roce Ivan Živoc-
ký (na snímku zcela vpravo), který 
ujel 1 000 000 kilometrů bez neho-
dy. Ocenění v podobě věcnýc  h darů 
mu předal vedoucí odboru doprav-
ních a správních činností magistrátu 
Bedřich Rathouský, malé oslavy se 
zúčastnil i náměstek primátorky Jan 
Řehák (druhý zleva) a ředitel doprav-
ního podniku Jiří Melničuk.         (lm)

Další milionář mezi řidiči 
dopravního podniku

(poplatek za vykonání závěrečné 
zkoušky). „Součástí tohoto dokladu 
bude nově upozornění, že kdo se 
k závěrečné zkoušce na stanovený 
termín bez řádné omluvy nedostaví, 
bude muset zaplatit dalších tři sta 
korun, jinak nebude k této zkoušce 
připuštěn ani v náhradním termínu,“ 
dodává Theodor Sojka. „Doufáme, že 
absenci žáků autoškol na závěrečné 
zkoušky, jejíž důsledky se obracejí 
přímo proti žákům, ale i proti auto-
školám a magistrátu, se nám spoje-
ným úsilím podaří snížit.“          (lm) 

řízen. Rozměry 90x75x45 cm. Cena 
dohodou. Tel. 774 506 661.

• Prodám sedací soupravu• Prodám sedací soupravu a dvě 
křesla, mikroplyš, zachovalá, cena 
1 000 Kč. Tel. 474 626 706.

RůznéRůzné

• Hledám paní ve st. důchodu, • Hledám paní ve st. důchodu, 
která má režijku a chtěla by jet ob-
čas na výlet. Tel. 723 824 247.

• Máte kartu Mých 5• Máte kartu Mých 5 od T– Mobilu 
s obličeji na výměnu? Pokud ano, 
ozvěte se na tel. 737 538 679.

• Pronajmu chatu na Svaho-• Pronajmu chatu na Svaho-
vé, vé, celoročně až pro deset osob. 
Mail: sulcovalenka@seznam.cz, tele-
fon: 723 546 456.

• Důchodce hledá práci vrátného • Důchodce hledá práci vrátného 
nebo nočního hlídače, nejlépe dva-
náctihodinové směny. Možné i jinou 
práci. Tel. 721 388 297.

• Pronajmu dlouhodobě garáž• Pronajmu dlouhodobě garáž 
s elektřinou v CV za hřbitovem u kor-
dů – stanice MHD. Tel. 721 038 042.

• Kdo zapůjčí nebo okopíruje • Kdo zapůjčí nebo okopíruje 
návodnávod k šicímu stroji zn. Veritas? 
Prosím pomozte. Tel. 777 085 008.

Hledáme dispečera/ku
pro MKD v Klášterci n. Ohří
Nutná znalost NJ a práce na PC

Nástup možný ihned
Mob.: 737 260 082
Tel.: 474 376 994

Spolupráce autoškol s magistrátem míří proti jejich nezodpovědným žákům

Umělá ledová plocha, která je jinak umístěná v areálu Kamencového jezera, 
byla na náměstí 1. máje nainstalována už před měsícem jako součást akce 
Vánoční tradice Krušnohoří. Zájemcům o bruslení uprostřed města je k dis-
pozici až do konce ledna v době od 10 do 21 hodin. Vstupné činí 25 korun 
na hodinu a za stejný poplatek je možné půjčit si brusle. Mezi těmi, kteří 
minulý týden na umělém kluzišti dělali své první bruslařské krůčky, patřili 
i sourozenci Ondřej a Julča s maminkou.                                 (text: lm/foto: sk) 

31. prosinec, den bujarého veselí, 
alkoholového opojení a lehkováž-
ného odpalování rachejtlí. Jak ho 
prožili městští strážníci? 

Už krátce po páté hodině vyjeli 
na autobusové nádraží, kde 45letý 
Jirkovák vztekle kopal do trolejbu-
su. Odešel od vozidla s blokovou 
pokutou. 

Smutnou prací bývá vykazování 
bezdomovců, kteří se ke spánku 
uchylují ve sklepích, mezipatrech 
a chodbách domů. I na Silvestra mu-
seli strážníci vyjet k několika těmto 
případům.

Neveselý byl i výjezd k vyvr-
cholení partnerské rozepře, když 
muž před bytem bývalé přítelkyně 
zkolaboval. Spíš než pro strážníky 
to však byl případ pro záchranáře, 
kteří mu pomohli.

Naopak radostně skončil další 
zákrok. Na jeho počátku bylo dvě 
hodiny před půlnocí telefonické 
oznámení o zmateně pobíhajícím 
psovi. Naštěstí se strážníkům poda-
řilo díky jeho psí známce najít ma-
jitelku a tak psík nemusel putovat 
do útulku, jak to většinou bývá, ale 
skončil v náručí šťastné paničky…

Po půlnoci ještě bylo třeba občas 
vyjet k rušení nočního klidu. Snad 
nejmarkantnější to bylo v Grégrově 
ulici, jejíž někteří obyvatelé o sobě 
dávali pořádně vědět zejména hlasi-
tou hudbou. 

Poslední den v roce byl tedy pro 
strážníky pracovním dnem jako 
každý jiný…                                (vv/lm)

Silvestrovská noc 
očima strážníků

Historické centrum s vyznačením původní šíře náměstí. Kresba J. Pachner.
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Kurz snižování nadváhy

Tento kurz vás seznámí se základními poznatky o výživě, 
o energetické a biologické hodnotě potravin, 

naučíte se sestavovat si jídelníček tak, abyste si postupně 
osvojili nové návyky a bez strádání ubývali na váze. 

Kurz klade důraz na uvědomělou a dlouhodobou změnu 
životního stylu.

Cvičení, které je součástí kurzu je přizpůsobené vaší 
kondici a zdravotnímu stavu.

Zahájení kurzu: 14. ledna 2008 v 17.00 hodin
Místo konání: Dům Salve, Na Příkopech 5579, 430 01 Chomutov

� kurz trvá 3 měsíce tj. 12 lekcí (lekce 2 hodiny + 1 hodina cvičení)

telefon/fax 474 335 341 mobil 602 383 433 e-mail info@dumsalve.cz www.dumsalve.cz

Poskytování bytů dle varianty C
 D ne 12 . 2 . 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 op ravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í s práva QAR K – SQ UAD RA u l . Kost n ic ká  

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

Bezručova 420 0/ 35 1 + 3 24 0 6 0 Kč 1 91 0 0 0 Kč

J i rás kova 4208/1 6 1 +1 1 0 850 Kč 1 0 6 50 0 Kč

Domovn í s práva QAR K – u l . N a Běl id le  
Vršovců 986/4 1 +1 14 230 Kč 1 07 6 0 0 Kč

28 . ř í j na 3651 /1 1 + 2 1 8 750 Kč 22 1 40 0 Kč

Kadaňs ká 3572/ 3 1 + 3 22 630 Kč 39 0 0 0 0 Kč

Kadaňs ká 3572/4 1 + 3 2 1 520 Kč 39 0 0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 36 07/4 1 + 2 1 5 31 0 Kč 26 6 0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 36 04/ 7 1 + 2 1 5 240 Kč 251 0 0 0 Kč

Domovn í s práva DOS PRA – u l . Březenec ká  
B řezenecká 4 4 55/ 2 1 +1 1 0 6 0 0 Kč 120 01 0 Kč

B řezenecká 4 4 57/11 1 +1 11 0 0 0 Kč 113 0 6 0 Kč

Pro h l í d ky nab íze nýc h by tů u m ožn í uved e n é do m ovn í s p ráv y.

Reg i strace záj e mc ů o by t na své po m oc se ko ná d n e 1 2 . 2 . 2008 v d o bě od 1 3 .0 0 d o 1 5 .0 0 h od .  v kance l ář i  OS M M , 2 . patro, č .  dv. 23 3 .

Zá j e m c i o z í s ká n í by tu fo rm o u ve řej n é h o v ýbě rové h o ř íze n í j so u povi n n i ,  ved l e povi n n ostí uved e nýc h v č l .  6 „ Pravi d e l p ro p ři d ě l ová n í 
by tu v ma j etku m ěsta C h o m utova“, p ř i reg i stra c i p řed l ož it p l atný o bča n s ký p rů ka z a pot vrze n í pe n ěž n í h o ú stavu o za p l a ce n í d ra že b n í 
j i stot y ve v ýš i 1 0 % v y vo l áva c í ce ny by tu .

Č í s l o ú čtu – 601 5 – 626441 / 01 00 ( uved e n í po m l č ky N UTN É ! !  ! )
va ri a b i l n í sym bo l – 2 2 2 20301 ; s pe c i f i c ký sym bo l – rod n é č í s l o.

K živému Betlému ve skanzenu Stará 
Ves u Podkrušnohorského zooparku 
na Štědrý den zavítalo více než 
dva tisíce návštěvníků. Vede sem 
jen pěší cesta, takže šlo o spojení 
procházky před Štědrým večerem 
s návštěvou jeho symbolu – jesliček 
s Ježíškem. Program, opakovaný 
pětkrát, spočíval v průvodu Tří krá-
lů a dalších poutníků, kteří se podle 
dávné tradice přišli Božímu synovi 
poklonit a přinesli mu dary. Ne-
scházeli muzikanti a zpěváci koled 
v dobových kostýmech, ani něco pro 
zahřátí. Akce byla dílem Jaroslava 
Stejného a jeho přátel (podílelo se 
jich na ní asi pětadvacet). Stejný 
ji sem přenesl ze svého dřívějšího 
působiště, zámku Červený hrádek. 
„Vzhledem k tomu, že to bylo po-
prvé, řekl bych, že návštěva byla 
slušná. U podobných akcí je třeba 
čas, aby si na ně lidé zvykli. Dou-
fám, že se tu ve skanzenu rodí nová 
tradice“.                   (text: lm, foto: rs) 

DIVADLODIVADLO

 • 22. 1. O PEJSKOVI A KOČIČCE.• 22. 1. O PEJSKOVI A KOČIČCE. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Kulturní dům na Zahradní 
od 10.00 hodin.

 • 23. 1. ZASNĚŽENÁ ROMANCE.• 23. 1. ZASNĚŽENÁ ROMANCE. Představení v rámci předplatného. Městské diva-
dlo od 19.00 hodin.

 • 23. 1. HAM, HAM.• 23. 1. HAM, HAM. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS na Palackého ulici od 
9.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

 • 9. a 23. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.• 9. a 23. 1. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

 • 15. 1. NOVOROČNÍ KOKTEJL MELODIÍ.• 15. 1. NOVOROČNÍ KOKTEJL MELODIÍ. Z cyklu Chomutovské hudební večery. 
Účinkují Festivalový orchestr P. Macka a Big Band Z. Tölga. Městské divadlo od 
18.00 hodin. Po skončení od 21.00 hodin Muzikantský bál ve swingu a lidovce.

VÝSTAVYVÝSTAVY

 • MICHAL MIKO – NENÁPADNÉ MOMENTY.• MICHAL MIKO – NENÁPADNÉ MOMENTY. Výstava fotografií v galerii Lurago 
potrvá do 31. 1.

 • 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.

 • ZTRACENÝ POKLAD.• ZTRACENÝ POKLAD. Projekt studentek FF UK Praha. Galerie na schodech 
v SKKS, výstava potrvá do 29. 2. 

 • VÝTVORY DĚTÍ Z MŠ RADOST A DUHOVÝ SVĚT• VÝTVORY DĚTÍ Z MŠ RADOST A DUHOVÝ SVĚT – SNĚHÁNKY. Výstavní síň 
knihovny SKKS, výstava potrvá do 1. 2.

KINAKINA

                 9. 1.   POSLEDNÍ VLAK – válečný 
film, Německo/ČR

               10. 1.   Filmový klub: KURZ NEGA-
TIVNÍHO MYŠLENÍ – tragi-
komedie, Norsko

  11.   –   12. 1.   HRDINOVÉ A ZBABĚLCI 
– drama, USA

 13.   –   14. 1.   VÁCLAV – tragikomedie, ČR

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

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

 10.   –   11. 1.   VÁCLAV – tragikomedie, ČR
               12. 1.   DIVOKÉ VLNY – animova-

ná rodinná komedie, USA. 
Začátek v 17.00 hodin, 
od 16.00 hodin slosování 
akce Pohádkové Vánoce.

               17. 1.   POSLEDNÍ LEGIE – his-
torický film, USA/Velká 
Británie/Francie

 18.   –   19. 1.   HVĚZDNÝ PRACH – ro-
mantické fantasy, Velká 
Británie

 15.   –   16. 1.   ZBOUCHNUTÁ – komedie, USA
               17. 1.   Film. klub: BABEL – drama, USA
 18.   –   19. 1.   POSLEDNÍ LEGIE – his-

torický film, USA/Velká 
Británie/Francie

 20.   –   22. 1.   ALŽBĚTA – historický, USA
               23. 1.   RESIDENT EVIL: ZÁNIK 

– akční sci-fi film, USA

• Dětské oddělení knihovny SKKS • Dětské oddělení knihovny SKKS na 
Palackého ulici se dlouhodobě snaží 
o širší spolupráci s mladými čtená-
ři. Nejnovějším počinem je vypsání 
soutěže Chomutov dětskýma očima 
aneb Co nám dětem ve městě chybí. 
Soutěž probíhá ve třech kategoriích. 
V literární, kde organizátoři očekávají 
básničku, povídku, pohádku, úvahu 
atd. na dané téma, ve výtvarné, kam 
budou zařazena díla ve formátu A3 
a větší vytvořená libovolnou techni-
kou, a ve volné, jež je určena přede-
vším pro skupinové práce nebo třeba 
větší prostorové projekty. Soutěžní 
díla mohou účastníci do dětského od-
dělení donést osobně nebo zaslat poš-
tou, uzávěrka je 31. května.           (sk) 

Přestože úspěšných luštitelů křížov-
ky z vánočního magazínu Chomu-
tovských novin bylo nepochybně 
víc, kupon se správným zněním 
tajenky do redakce do uzávěrky 
doručilo 170 z nich. Při losování 
bylo z osudí vytaženo deset kupo-
nů, jejichž odesílatelé se mohou 
těšit na Vlastivědu Chomutovska 
a sadu předmětů z produkce města. 
Dobrou kamarádkou se Štěstěnou 
musí být paní Blažena HusákováBlažena Husáková 
z Chomutova, a to nejen proto, že vy-
hrála hlavní cenu – dárkový poukaz 
v hodnotě 500 Kč na služby v Domě 

Deset cen pro luštitele křížovky
Salve, ale také proto, že mezi deseti 
vylosovanými byla i před rokem! 
Další výherci: Marie Kocová, Václav Marie Kocová, Václav 
Bělohradský, Tomáš Kundrata, Marie Bělohradský, Tomáš Kundrata, Marie 
Voleníková, František Duda, Pavel Voleníková, František Duda, Pavel 
Poduška, Jan Kubů, Jiřina Janisová Poduška, Jan Kubů, Jiřina Janisová 
(všichni z Chomutova) a Karel Fric Karel Fric 
z Klášterce nad Ohří. Všichni obdrží 
oznámení o výhře poštou a pak až 
do 31. ledna si budou moci ceny vy-
zvednout v redakci Chomutovských 
novin (radnice na nám. 1. máje, kan-
celář č. 46). 

Tajenka: ...ozdobí razítkem od vý-...ozdobí razítkem od vý-
tvarnice Marie Svobodové. tvarnice Marie Svobodové.                           (r)
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Chomutovské noviny

Za nedávno skončeným rokem se 
ohlédli i atleti TJ VTŽ Chomutov. Jak 
trenéři konstatují, těšit je mohou jen 
některé individuální výsledky.

O ty se postarala především tro-
jice závodníků Michal Bečvář, Jana 
Hyjánková a Lucie Weitzová. Do-
rostenecký skokan do výšky Michal 
Bečvář skončil druhý jak na halo-
vém, tak na venkovním mistrovství 
republiky a v obou případech doká-
zal překonat dvoumetrovou hranici. 
Přestože tak splnil limit pro MS 
atletů do 17 let, trenéři národního 
týmu dali v nominaci přednost jeho 

Atleti TJ VTŽ mnoho důvodů k optimismu nemají
dvěma konkurentům. Na meziná-
rodním poli se v příznivém světle 
ukázala běžkyně Lucie Weitzová, 
která na prestižním mítinku juniorů 
do 19 let Mladá Evropa v Jablonci 
nad Nisou obsadila 2. místo na sto-
metrové i dvousetmetrové trati. Na 
juniorském MČR na stejných tratích 
skončila čtvrtá a šestá. Bronzem 
a současně osobním rekordem na 
MČR dospělých se blýskla kladivář-
ka Jana Hyjánková, která už ovšem 
v té době startovala za Pardubice.

Horší pohled na chomutovskou at-
letiku skýtají soutěže družstev. Muži 

byli třetí v krajském přeboru, ženy 
ve stejné soutěži šesté, dorostenci 
sedmí v semifinále přeboru ČR. 
Příčinou jsou podle představitelů 
oddílu především špatné trénin-
kové podmínky, které stojí také za 
úzkou základnou. Vyplývá z nich 
i rozhodnutí oddílu pouštět nejlepší 
závodníky do jiných oddílů na pře-
stup nebo hostování (Hyjánková do 
Hvězdy Pardubice, Rus do Olympu 
Praha, L. Weitzová do VŠEM Ústí 
n. L.). Pro závodění je letní stadion 
přímo nezpůsobilý, a tak na něm 
oddíl letos mohl uspořádat jen tra-
diční vytrvaleckou Chomutovskou 
hodinovku. Nadějí je plánovaná vý-
stavba nového letního stadionu i se 
sportovištěm pro atletiku v areálu 
bývalých kasáren.                           (sk)

Podzimní polovinu ligy mládeže 
v boxu zakončilo před vánočními 
svátky páté kolo v Ústí nad Labem. 
Boxeři VEKIBOXu Chomutov potvrdi-
li vysokou výkonnost i stabilitu for-
my a také v ringu svého největšího 
soupeře se stali nejúspěšnějším klu-
bem kola a upevnili si tak prvenství 
v průběžném pořadí.

Čelo pořadí ligy mládeže po Čelo pořadí ligy mládeže po 
5. kole – kadeti: 1. VEKIBOX Chomu-5. kole – kadeti: 1. VEKIBOX Chomu-
tov 46 b.,tov 46 b., 2. SKP Sever + SK Barkas 
Ústí n. L. 31 b., 3. BC Linka Box 
Krupka – Teplice 24 b. atd.; junioři: junioři: 
1. VEKIBOX Chomutov 38 b.,1. VEKIBOX Chomutov 38 b., 2. SKP 
Sever + SK Barkas Ústí n. L. 25 b., 
3. Baník Most 18 b. atd.

„Nechci chválit jmenovitě. Na 
výsledcích se podílejí i ti, co v rin-
gu nenastupují a dělají tréninkové 
sparingpartnery,“ zdůraznil trenér 
Vladimír Šťastný. Toho potěšili 
i účastníci minulého zasedání vý-
konného výboru svazu, kteří se 
shodli, že Chomutov v kategorii mlá-
dežnických družstev momentálně 
nemá v republice konkurenci.     (sk)

Chomutovští boxeři 
vítězně i v Ústí

Vánoce jsou obdobím, kdy by se 
více než kdykoliv jindy mělo myslet 
na děti, které nemají možnost trávit 
nejkrásnější svátky v roce v plně 
fungující rodině. Už sedmý rok se 
tímto pravidlem řídí Tělovýchovná 
jednota VTŽ Chomutov a pro děti 
z dětských domovů a klienty ústa-
vů sociální péče pořádá Vánoční 
koulení.

Pro tuto sportovní, kulturní 
a současně společenskou akci dříve 
kapacitně stačila vlastní kuželna ve 
Sportovním domě, ale tento ročník 
se předseda jednoty Jindřich Stád-
ník rozhodl pojmout velkolepěji, 
a tak ho uspořádal v Golf Clubu na 
Kamencovém jezeře. „Viděli jsme 
to nadšení účastníků, proto jsme 
se rozhodli zorganizovat Vánoční 
koulení pro větší počet lidí,“ zdů-
vodnil změnu místa konání Jindřich 
Stádník. Kromě místních, tedy dětí 
z Dětského domova v Čelakovského 
ulici a z Ústavu sociální péče na 
Kamenné, přijeli také klienti dalších 
pěti podobných zařízení z celého 
bývalého okresu. Celkem se tak 
v Golf Clubu sešlo okolo stovky osu-
dem postižených osob. Po přivítání, 
které provedli jak předseda TJ VTŽ, 
tak primátorka města Ivana Řápko-
vá a prezident Asociace tělovýchov-
ných jednot a sportovních klubů 
Jaroslav Němec, byl další průběh 
už zcela zasvěcen zábavě. Nejprve 
se účastníkům věnoval bavič Václav 
Upír Krejčí a během padesátiminu-
tové interaktivní show je provedl 
světem své fantazie, který bezvadně 
pasuje k mentalitě návštěvníků. „Re-
akce dětí mě utvrdila v přesvědčení, 
že to byla šťastná volba. A s panem 
Krejčím jsem už předběžně jednal, 
že bychom ho příští rok pozvali zno-
vu,“ spokojeně konstatoval Jindřich 
Stádník. Potom si návštěvníky pře-
vzali členové kuželkářského oddílu 
VTŽ, kteří pro ně připravili soutěž 
v kuželkách. Přesněji jen koulení, 

TJ VTŽ Chomutov posedmé pobavila děti z dětských domovů a klienty ústavů sociální péče

Při Vánočním koulení o výsledky nešlo

při němž, a to nejen kvůli vánoční 
atmosféře, vůbec nešlo o výsledky. 
Pak přišel na řadu raut a po něm 
diskotéka. Jak bylo možno z reakcí 
účastníků poznat, byl to pro ně vel-
mi příjemně strávený čas. Nejenže 
si užili takového druhu potěšení, 
kterého se jim běžně nedostává, ale 
také se navzájem poznali. Hmata-
telnou vzpomínkou na akci jim pak 
byly dárkové tašky s tričky a drob-
nými dárky od sponzorů. 

Při příležitosti Vánočního koulení 
si organizátoři připomněli i jednu 
smutnou záležitost, zářijový skon 
ředitele Dětského domova v Cho-
mutově Jana Neumanna, který se 
ve prospěch handicapovaných dětí 
vždy významně angažoval. „Někdy 
nedoceníme, co všechno lidé dělají, 
dokud tady jsou. Uvědomíme si to, 
až když nás opustí,“ uvedl na Neu-
mannovu adresu J. Stádník.         (sk) 

Václav Upír Krejčí pobavil všechny dětské i starší účastníky akce. (foto: sk)

Děti koulely se zápalem a spontán-
ním nadšením.                       (foto: sk)

Jezdecký klub Podkrušnohor-
ského zooparku uspořádal ve své 
jízdárně už popáté Cenu města 
Chomutova v unikátní disciplíně 
skocích ve volnosti. Koně bez jezd-
ců při ní probíhají uličkou se třemi 
překážkami, přičemž první dvě 
slouží k rozhýbání a srovnání kro-
ku a na poslední, nejvyšší, dochází 
k vlastnímu soutěžnímu přeskoku. 
Zatímco pětiletí a mladší koně 
překonávají břevno ve fixní výšce 
120 cm, starším se po každém 
úspěšném pokusu výška zvedá.

Do soutěže se přihlásili majite-
lé koní nejen z Chomutovska, ale 
i z širšího okolí od Ústecka po 
Karlovarsko. Mladší kategorii s dva-
nácti účastníky, ve které komisaři 
hodnotili dynamiku, styl a kvalitu 
skoku, vyhrál ryzák Šafrán z Loun. 
A protože energie měl na rozdává-
ní, přihlásil ho jeho majitel také do 
skoků v mohutnosti, tedy do soutěže 
starších koní. Zde už na medaile ne-
dosáhl, ale výkonem 170 cm ostudu 
neudělal. Vítězem se stal chomutov-
ský bělouš Berio, který skočil 190 cm 
a za rekordem soutěže zaostal jen 
o deset centimetrů. Svou majitelku 
Petru Hlavatou tím příjemně pře-
kvapil: „Nečekala jsem to, byl to jeho 
první start v této kategorii. Ale atmo-
sféru závodů zná z parkuru, a sezona 
skončila v říjnu, takže je odpočatý.“ 
Za Beriem skončili dva hnědáci z do-

V jízdárně zooparku závodili koně bez jezdců

mácího JK Podkrušnohorského zoo-
parku, druhá Lea se 180 cm a třetí 
Grand Arot se 175 cm. 

„Přihlášen mohl být jakýkoliv 
kůň. Pro starší, kteří většinou jezdí 

parkur, je to určitá forma tréninku. 
Mladší koně ještě nezávodí, takže 
skoky ve volnosti aspoň naznačí, co 
v nich je,“ vysvětlil přínos závodů 
organizátor Roman Pislcejk.        (sk) 

Beriovi a jeho majitelce Petře Hlavaté pohár za vítězství předal organizátor 
Roman Pislcejk.                                                                                                 (foto: sk)

U mladších koní se hodnotí dynamika, styl a kvalita skoku, u starších rozhoduje zdolaná výška

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
   12. 1. Chomutovská liga malého fotbaluChomutovská liga malého fotbalu – Memoriál J. Svobody         8.00 – 16.00
   13. 1. Chomutovská liga malého fotbaluChomutovská liga malého fotbalu – 3. a 4. liga                             8.00 – 21.00
   19. 1. Chomutovská liga malého fotbaluChomutovská liga malého fotbalu – 1. liga                                     8.00 – 14.30
   19. 1. basketbal 1. liga:basketbal 1. liga: BK Chomutov – Basket Západ                                         16.00
   20. 1. basketbal 1. liga:basketbal 1. liga: BK Chomutov – Sokol Vyšehrad                                     10.30
   25. 1. volejbal 1. liga:volejbal 1. liga: VEROS Chomutov – ČZU Praha B                                       18.00
   26. 1. volejbal 1. liga:volejbal 1. liga: VEROS Chomutov – MFF Praha                                           18.00
   26. 1. Chomutovská liga malého fotbaluChomutovská liga malého fotbalu – 2. liga                                     8.00 – 14.30

HALA TK CHOMUTOV V BEZRUČOVĚ ULICIHALA TK CHOMUTOV V BEZRUČOVĚ ULICI
 12. – 13. 1. halový tenisový turnajhalový tenisový turnaj – starší žáci                                                                 9.00
 26. – 27. 1. halový tenisový turnajhalový tenisový turnaj – mladší žáci                                                              9.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
   11. 1. hokej liga dorostu: hokej liga dorostu: KLH Chomutov – HC Baník Most                               19.00
   12. 1. hokej 1. liga:hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Baník Most                                           17.30
   13. 1. hokej liga dorostu:hokej liga dorostu: KLH Chomutov – HC Bílí Tygři Liberec B                 12.00
   13. 1. hokej liga juniorů:hokej liga juniorů: HC Klášterec n. O. – HC Letci Letňany                      17.00
   18. 1. hokej liga juniorů: hokej liga juniorů: HC Klášterec n. O. – HC Vlci Jablonec n. N.             16.00
   18. 1. hokej liga dorostu:hokej liga dorostu: KLH Chomutov – PZ Kladno                                         19.00
   19. 1. hokej 1. liga: hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Rebel Havlíčkův Brod                        17.30
   23. 1. hokej 1. liga:hokej 1. liga: KLH Chomutov – SK Kadaň                                                      17.30
   30. 1. hokej 1. liga: hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC Berounští Medvědi                             17.30

Kam v lednu za sportem


