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Do urputnějšího boje s lehkými 
děvami se dali občané i vedení 
města Chomutova. Už několik 
let se v některých částech města 
veřejně nabízejí sexuální služby 
přímo na ulici. Prostituce trápí 
především obyvatele Lipské ulice, 
která je výpadovkou k německým 
hranicím. 

Předseda spolku Domovina Ru-
dolf Kozák potvrdil, že také místní 
se rozhodli vzít potírání nejstar-
šího řemesla do vlastních rukou. 
V této lokalitě už jsou navíc cedule 
oznamující v němčině, že komuni-

kace je monitorována kamerovým 
systémem.

Podle Kozáka je nepříjemné, že 
prostitutky znečišťují okolí a jejich 
vulgární pokřikování rozhodně ne-
působí dobře na místní děti. „Ta situ-
ace už přešla přes nějakou únosnou 
míru,“ vyjádřil se nedávno náměstek 
chomutovské primátorky Jan Řehák. 
„Dochází k poměrně častému verbál-
nímu napadání ze strany prostitutek 
okolo procházejících lidí. Proto 
jsem s městskou policií připravil 
určitá opatření a požádal jsem 
o součinnost Policii České republiky,“ 
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Vážení spoluobča-
né, v posledních 
dvou týdnech jsme 
v našem městě měli 
příležitost navštívit 
hned několik dob-
rých akcí pod širým 
nebem. Nejprve 
to byl víkend dětí 

v Podkrušnohorském zooparku, kte-
rý byl tentokrát koncipován tak, že 
program pro děti vytvářely samotné 
děti. Ani tentokrát sice nechyběly 
různé atrakce a poznávací programy, 
ale místo známých osobností se na 
pódiích objevily samy děti. Vedle 
těch zdravých to byly také děti 
s tělesným či duševním handicapem. 
Bylo docela zajímavé vidět, že pro 
samotné děti nejsou rozdíly mezi 
nimi vůbec důležité. Ty zdravější 
zkrátka pomohly těm, které to tro-
chu potřebují, a nakonec se všechny 
moc dobře bavily. Stejně úspěšný byl 
i další ročník multižánrového festi-
valu Otevřeno, který se v Chomutově 
koná již tradičně. Pokaždé předem 
trochu trnu, zda si lidé, kteří bydlí 
ve středu města, nepřijdou stěžovat 
na hlasitou produkci. Ale naštěstí i le-
tos byli lidé z centra shovívaví, takže 
pod širým nebem mohla zaznít mu-
zika nejrůznějších žánrů. Stejně jako 
v minulosti se diváci bavili taky při 
nejrůznějších divadelních představe-
ních. Co však bylo tento rok novin-
kou z jiného než kulturního „soud-
ku“ - poprvé si návštěvníci festivalu 
mohli nechat zdarma udělat testy 
na různé pohlavní nemoci. Doufám, 
že jim testy dopadly dobře, a jim 
i vám všem ostatním přeji spoustu 
podobně pěkných zážitků pod širým 
nebem. I té důležité jistoty, že člověk 
má to nejcennější – zdraví! 
                                 Vaše Ivana Řápková

dodal. I když se tu už v minulosti 
uskutečnila řada policejních akcí, 
nesetkala se s valným účinkem. 
“Bohužel z minulosti vím, že veš-
kerá opatření, která orientujeme 
na prostitutky, se míjejí účinkem, 
jsou neúčinné blokové pokuty, je 
neúčinné vykázání z místa, kde 
ta prostitutka stojí, protože jak-
mile městská policie nebo Policie 
České republiky odjede, tak ty 
dívky se vrací na místo a provo-
zují svou činnost dále!“ 

Obvyklými zákazníky lehkých 
žen jsou naši němečtí souse-
dé, na které se nyní Chomutov 
zaměří. Ti by mohli být nemile 
překvapení. Městská policie 
připravila opatření, kdy jsou 
v těchto lokalitách umístěny 
tabule s německým nápisem. 
Ten sděluje, že komunikace jsou 
monitorovány kamerovým systé-
mem městské policie. „Já už jsem 
psal dopis paní primátorce do 
Annabergu se žádostí o pomoc 
v oblasti medializace problemati-
ky prostituce a s uveřejňováním 
státních poznávacích značek aut 
zákazníků, kteří budou vyžado-
vat tento obchod,“ řekl Řehák. 
„A hodláme jako městská policie 
posílat dopisy na adresy těch 
řidičů, kteří zastaví u lehkých 
dívek, aby se i rodina dozvěděla, 
že rodinní příslušníci se v České 
republice baví způsobem, který 
se jim asi nebude líbit.“ 

Představitelé chomutovského 
magistrátu věří, že po zveřejňová-
ní citlivých fotografií v Německu 
místním „sociálním pracovnicím“ 
výrazně ubude klientela.       (pav)
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vždy ve středu od 17.00 hodin 
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Opožděný dárek k Mezinárodní-
mu dni dětí dostaly děti ze druhé 
a třetí třídy v základní škole v Hey-
rovského ulici. Chomutovská primá-
torka Ivana Řápková jim přinesla 
dárky – hračky, sladkosti, pastelky 
a omalovánky.

„Oslavu dětského dne si letos uží-
vám už na třetí pokus,“ svěřila se 
devítiletá školačka Lucka a dodala, 
že to pomalu začíná být veselejší 
než na Vánoce. „Tento rok se s dár-
ky opravdu roztrhl pytel,“ dodávali 
její spolužáci.

Oslavu dne dětí navrhla v roce 
1949 Mezinárodní demokratická fe-
derace žen, Mezinárodní odborové 
sdružení učitelů a Světová federace 
demokratické mládeže. Mezinárodní 
den dětí se poprvé slavil 1. června 
1950 ve více než 50 zemích celého 
světa. Pevné datum, tedy 1. červen, 
bylo stanoveno až na mezinárodní 
konferenci pro ochranu dětí v roce 
1952.

Od prvního Mezinárodního dne 
dětí se situace dětí na celém světě 
zlepšila. Dětská úmrtnost se za po-
sledních 30 let snížila na polovinu 
a ještě nikdy nechodilo do školy tolik 
dětí jako dnes. Avšak stále je třeba 
mnoho věcí změnit k lepšímu: téměř 
třetina z přibližně 2,1 miliardy dětí 
a mladistvých na celém světě vyrůstá 

Den dětí tentokrát skoro jako Vánoce!

v extrémní chudobě, stále ještě umírá 
asi 11 miliónů dětí před dosažením 
5. roku života, většina z nich na 
nemoci, kterým lze předcházet, jako 

jsou spalničky nebo průjem. 246 mi-
lionů dívek a chlapců mezi 5 a 17 lety 
pracuje za nuzné mzdy, aby pomohli 
zajistit přežití své rodiny.             (pav)

Dárky k Mezinárodnímu dni dětí dostaly od chomutovské primátorky 
také školáci ze základní školy v Heyrovského ulici, vlevo její ředitel 
Miloš Zelenka.                                                                                        (foto: rd)

Náměstkyně primátorky statutárního města Chomutov Jana Vaňhová pozva-
la operního pěvce Petera Dvorského na srpnový koncert na zámek Červený 
hrádek. Peter Dvorský její pozvání přijal a současně se s ním možná potká-
me na charitativním vánočním koncertě v Chomutově.                       (foto: rd)

Výzva k ochranné deratizaci Výzva k ochranné deratizaci 

Krajská hygienická stanice Ús-
teckého kraje, územní pracoviště 
Chomutov, rozhodla na základě 
podnětu Statutárního města 
Chomutova o nařízení speciální 
ochranné deratizace částí města 
Chomutova: sídliště Písečná (ve 
spolupráci s městem Jirkovem 
v návaznosti na deratizaci Nových 
Ervěnic), střed města (oblast ohra-
ničená ul. Palackého, Zborovská, 
Čelakovského, Mostecká, Na Pří-
kopech, Riegrova) a sídliště Zadní 
Vinohrady.

Majitelé objektů ve stanovených 
lokalitách jsou povinni zajistit 
provedení deratizace do konce 
června. Osoby, které budou derati-
zaci provádět, jsou povinny před-
ložit orgánu ochrany veřejného 
zdraví protokol o její účinnosti. 

N O V I N K A
Objednání na agendy Czech Point : 

SMS na tel. 736 695 600

ve tvaru např. CP REZ T 0605 1035
T – rejstřík trestů 
Z – živnostenský rejstřík
N  – katastr
O – obchodní rejstřík

Dopravní podnik Dopravní podnik 
Chomutov – JirkovChomutov – Jirkov

připravil slosovatelnou soutěž připravil slosovatelnou soutěž 
– občanské kupony– občanské kupony

Občanské kupony (OK) zakoupe-
né v období červen až září 2008 
mohou přinést štěstí svým maji-
telům. Slosování měsíčních OK, 
u kterých je snížena cena z 500 na 
450 Kč, se uskuteční v říjnu 2008.

 Ceny:Ceny: 1. – 3. cena:1. – 3. cena: zdarma OK na 
3 měsíce, 4. – 6. cena:4. – 6. cena: zdarma OK 
na 2 měsíce, 7. – 10. cena:7. – 10. cena: zdarma 
OK na 1 měsíc.

Zájemci o účast v soutěži ode-
vzdají použité kupony na předpro-
dejních místech v Chomutově nebo 
Jirkově nejpozději do 10. 10., sloso-
vání se uskuteční 13. 10. 2008. 

Příští číPříští číslo CHN slo CHN 
vyjde jako 

barevný magazínbarevný magazín
2. července 20082. července 2008

www.chomutov–mesto.cz
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Věznice ve Všehrdech samostatně 
funguje již padesát let. Vznikla na 
místě kachního statku a postupně 
se rozšiřovala. Primátorka statu-
tárního města Chomutova Ivana 
Řápková ji u příležitosti kulatého 
výročí navštívila 27. května. 

Historie tohoto zařízení sahá do 
roku 1958. Nejprve šlo výhradně 
o ženskou věznici, později se stala 
zařízením smíšeným. Rok 1968, kte-
rý v době totality přinesl chvilkové 
vydechnutí v podobě demokratizač-
ních snah, znamenal i velkou amne-
stii. Ta se dotkla i všehrdského za-
řízení. Od roku 1990 je tato věznice 
výhradně mužská.

Primátorka Řápková se seznámila 
se současnými problémy věznice. 
Patří mezi ně především přeplně-
nost, která při kapacitě 599 míst 
dosahuje 15 procent. Zajímala se 
rovněž o život lidí umístěných 
v nápravném zařízení, a to zejména 
o jejich pracovní činnost. V součas-
nosti dosahuje zaměstnanost zhru-
ba 70 procent, pro odsouzené jsou 
však také připravené různé brigády. 
Vězni vyrábějí mozaiky, demižony, 
nábytek nebo rakve. 

K dispozici je také vzdělávací 
středisko o kapacitě 125 míst, exis-
tuje možnost využít formy denního 
studia. Součástí areálu zařízení jsou 
nově vybudované prostory, napří-
klad jídelna.

Odsouzení jsou zde ubytováni ve 
třech typech cel. Ty „nejkulturnější“ 

Primátorka navštívila slavící věznici

se dají přirovnat ke standardně vy-
bavenému studentskému pokojíku. 
Ti, kteří si neplní svoje povinnosti, 
mají na pokoji jen kovovou postel, 
strohý stůl a kovové židle s dřevě-
ným sedátkem. Pro „nepřizpůsobivé“ 
se nachází v objektu i oddělení pro 
vykonávání kázeňských trestů. Je to 
tři metry vysoká, na první pohled 
neosobní místnost. Odsouzení tam 
mají k dispozici pouze postel, lavor 

na mytí rukou a záchod. Záchvěv 
světla se tam dostane přes dvě okna 
těsně u stropu, o rozměrech asi 
30 x 30 cm. „Věřím, že nápravné 
zařízení Všehrdy plní svou funkci, 
která je patrná už ze samotného ná-
zvu. Tedy, že většina napravených 
občanů, kteří sklouzli na šikmou 
plochu, se už do této ani jiné vězni-
ce nikdy v životě nedostane,“ uvedla 
Řápková.                                           (pav)

Primátorka statutárního města Chomutova Ivana Řápková se při návštěvě 
věznice ve Všehrdech zajímala také o podmínky, ve kterých zde žijí odsou-
zení.                                                                                                                        (foto: rd)

Už podruhé v krátké době navští-
vila Chomutov vycházející hvězdič-
ka populární hudby, zpěvačka Jana 
Kociánová. Byla zde na autogramiá-
dě chomutovských hokejistů a nyní 
přijela relaxovat na jednu z domi-
nant města - Kamencové jezero. 

Jana Kociánová je studentkou 
prvního ročníku Hotelové školy 
v Mariánských Lázních. Už dnes je 
úspěšnou zpěvačkou a natočila také 
čtyři CD, o které je velký zájem.

Janina talentu a půvabu si po-
všiml i známý fotograf Jan Saudek. 
„Mistr Saudek mne viděl při finále 
soutěže Missis 2008 v Chomutově, 
kde jsem zpívala a spolu s kolegou 
Milošem Skácelem i moderovala, 
a on byl předsedou poroty,“ vzpomí-
nala Kociánová. „Nabídl mi nafotit 
přebal mého nového CD.“ Zpěvačce 
Janě Kociánové a jejímu kolegovi 
moderátorovi Miloši Skácelovi, kte-
rý je rovněž úspěšným absolventem 
mariánskolázeňské hotelovky, se tak 
splnil velký sen. Pózovali při focení 
v pražském ateliéru světoznámého 
fotografa. „Vše proběhlo ve vší po-
čestnosti,“ ujišťoval Saudek, který 
pro půvabnou dlouhovlasou zpěvač-
ku vybral jako rekvizity panenku 
a lebku. „Jana je nejen krásná a fo-
togenická, ale má i obrovský talent. 
Obdivoval jsem při Missis její duet 

Zpěvačka relaxovala
u Kamencového jezera

s Martinem Dejdarem. Fotografie 
na přebal CD jsem nabídl jako svůj 
hold jejímu talentu a kráse,“ dodal.

Na novém CD Jany Kociánové jsou 
skladby od popu až po rock. Dvě 
písně složil Martin Maxa a společně 
s Janou tyto duety i natočil. Maxa 
tvrdí, že tyto skladby budou hity 
letošního roku.                               (pav) 

Hvězdička Jana Kociánová si uží-
vala klidu a příjemné atmosféry na 
Kamencovém jezeře.             (foto: rd)

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 22. 7.  20 08 v 1 5 .0 0 hod i n se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 8 v p ř ízem í budov y M ag istrátu města Chom 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 - ul . Kost n ická , tel . :  474 629 430

Ad resa Čp. /č. b. Vel i kost Vy vo lávací cena N á klady na op ravu

Šrobárova 3312/ 8 0 +1 9 840 Kč 148 50 0 Kč

H orn ická 41 02/1 0 1 +1 1 0 56 0 Kč 11 9 0 0 0 Kč

Domovn í správa QAR K - ul . Na Bělidle - tel . :  474 651 162 , 474 624 124
Ad resa Čp. /č. b. Vel i kost Vy vo lávací cena N á klady na op ravu

Rokycanova 1 574/ 3 1 + 2 1 8 940 Kč 11 9 50 0 Kč

Pal ac ké h o 4 4 4 5/11 1 +1 1 8 20 0 Kč 9 0 6 0 0 Kč

Palackého 4 4 46/4 1 + 2 33 035 Kč 93 1 0 0 Kč

Palackého  4 4 49/1 1 + 2 1 8 730 Kč 112 6 0 0 Kč

Palac kého 36 53/ 2 1 + 2 1 5 56 0 Kč 1 98 0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 3611 / 7 1 + 2 1 5 2 1 0 Kč 27 7 0 0 0 Kč

Beethovenova 3884/ 7 1 + 2 27 570 Kč 84 0 0 0 Kč

Beethovenova 3888/11 1 + 2 13 56 0 Kč 176 0 0 0 Kč

Domovn í správa DOSPRA - ul . Březenecká - tel . :  474 624 168
Ad resa Čp. /č. b. Vel i kost Vy vo lávací cena N á klady na op ravu

Kamen ná 51 0 6/ 5 1 +1 17 91 0 Kč 80 41 0 Kč

Kamen ná 51 07/1 8 1 + 3 38 950 Kč 87 480 Kč

Pod B řízam i 5241 /12 1 + 3 23 520 Kč 1 05 46 0 Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedené domovn í s p ráv y.
Reg istrace zájemců o by t na svépomoc se koná d ne 22 . 7. 2008 v době od 1 3 .00 hod . do 14 . 45 hod .  v kancelář i  OS M M , 
2 . patro, č .  dv. 233 .

Zá jemc i o zí 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 .
Čís lo účtu - 6015 - 626441 / 01 00 ( uveden í pom lčky N UTN É ! ) Va ria b i l n í sym bol – 22222207, s pecif ický sym bol – rod né 
č í s l o

VE Ř EJ NÁ NABÍ DKA
ze dne 18. 6. 2008

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í správa QAR K – ul . Na Bělidle, tel . :  474 651 162

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

K . SVĚTLÉ 379 9/ 5 0 +1 1 0.0 0 0, - Kč  124 .40 0, - Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedená domovn í s p ráva

By tem ve veřej né nab ídce se rozu m í by t ,  na kter ý nebyla pro nezájem uzavřena s m louva o nájem by tu ve veřej ném v ýběrovém 
ř ízen í .

By t bude pronajat p r vn í m u zá j e m c i ,  kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě budoucí s loží čá stku , rovna j ící se vy vo lávací 
ceně,  uvedené ve zveřej něné nab ídce a s p l ň u je kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .
Čís lo účtu – 21 03480237/ 01 00,  var iab i l n í  sym bo l – rod né č í s lo.
I nformace : p .  El isová – te l .  :  474 637 263

Představení projektu IPRM v chomutovském divadle pozorně sledoval i za-
stupitel města Chomutov za KSČM Jaroslav Komínek.                            (foto: rd)

POPLATEK ZE PS  ZA ROK 2008 
Ro ní sazby poplatk

bytový d m      1500,- K

rodinný d m      500,- K

zahrada             500,- K

d chodce          200,- K

pes sloužící k podnikání
                        1500,- K

Splatnost poplatku 
 ze ps  kon í

30. 6. 2008 

Pozdní platby mohou být penalizovány 

Informace:  474 637 199 

SMS ve tvaru: POPLATKY PSI odeslat na 
íslo 763 695 600. 

u druhého a dalšího psa se 
základní sazba navyšuje o 50 %

Nepla te za mne 
zbyte n

trojnásobek! 

Až pět let odnětí svobody hrozí 
pětatřicetiletmu muži z Chomutov-
ska, který v lednu roku 2006 srazil 
svým automobilem u prunéřovské 
elektrárny policistu. Případem 
se začal zabývat Okresní soud 
v Chomutově. Obžaloba řidiče viní 
z trestného činu útoku na veřejného 
činitele.

Celý problém nastal při běžné 
silniční kontrole. Řidič nejprve na 
povel policistů normálně zastavil. 
Pak mu však došlo, že má zakázá-
no řídit, a rozhodl se z místa ujet. 
Jednoho z mužů zákona nabral na 
kapotu a několik desítek metrů ho 
na ní vezl. Policista se poté pokusil 
z kapoty seskočit. Upadl a poranil si 
záda a hlavu. Poškozený policista 

musel deset dní po nehodě zůstat 
v pracovní neschopnosti. Absolvo-
val také několik rehabilitací. Upřes-
nil rovněž, že do něj řidič s auto-
mobilem přímo nenarazil, protože 
ještě před tím stačil duchapřítomně 
vyskočit na kapotu vozu. „Měl jsem 
strach, že by mi náraz zlomil nohy,“ 
povzdechl si poškozený. Obžalova-
ný s ním ujel asi dvacet metrů, pak 
policista z kapoty seskočil a řidič 
stále pokračoval v jízdě.

Obžalovaný motorista u soudu 
svého činu litoval. Nikoho prý nechtěl 
zranit. Policistu hodlal normálně ob-
jet. Poslal mu i omluvný dopis a složil 
na jeho bankovní účet 20 tisíc korun 
jako bolestné. Hlavní líčení v této kau-
ze bude ještě pokračovat.              (pav)

Autem srazil policistu, 
teď mu hrozí vězení
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•          20. 6. MLADÁ PÍSEŇ.20. 6. MLADÁ PÍSEŇ. Finálový večer soutěže interpretů populárních písní s hos-
tem Martinem Maxou. Atrium SKKS od 17.00 hodin. 

•          24. 6. XVII. FESTIVAL MITTE EUROPA – SOUBOR KLANGZEITRAUM.24. 6. XVII. FESTIVAL MITTE EUROPA – SOUBOR KLANGZEITRAUM. Koncert barok-
ní hudby v galerii Špejchar od 19.30 hodin. 

•          27. 6. ACOUSTIC EVENING.27. 6. ACOUSTIC EVENING. Předprázdninový koncert Tomáše Trykara, Pavla Saj-
nera a Kuby Alexy. Literární kavárna SKKS od 20.00 hodin. 

VÝSTAVY

•          HERBERT KISZA – OBRAZY, GRAFIKA, PLASTIKY.HERBERT KISZA – OBRAZY, GRAFIKA, PLASTIKY. Galerie Špejchar, výstava potrvá 
do 26. 7.

•          DALIBOR VAJNAR - DOPISY Z CESTY DOMŮ. DALIBOR VAJNAR - DOPISY Z CESTY DOMŮ. Výstava obrazů v kostele sv. Ignáce. 
Vernisáž 24. 6. od 17.00 hodin, výstava potrvá do 3. 8.

•          ATELIÉR ROMANA KŘELINY. ATELIÉR ROMANA KŘELINY. Galerie Na schodech, výstava potrvá do 30. 6.
•          SEVEROZÁPADNÍ ČECHY VČERA A DNES. SEVEROZÁPADNÍ ČECHY VČERA A DNES. Výstava leteckých fotografií Ondřeje 

Jungmanna potrvá do 2. 7.
•          KŘIŽNÍK ZENTA – HISTORIE JEDNÉ VÁLEČNÉ LODĚ A ČESKÁ PODMOŘSKÁ EXPEDI-KŘIŽNÍK ZENTA – HISTORIE JEDNÉ VÁLEČNÉ LODĚ A ČESKÁ PODMOŘSKÁ EXPEDI-

CE. CE. Výstava v bývalém jezuitském gymnáziu potrvá do 31. 8.
•          CHOMUTOVSKÝ STAROSTA JUDR. ERNST STORCH.CHOMUTOVSKÝ STAROSTA JUDR. ERNST STORCH. Oblastní muzeum na historické 

radnici, výstava potrvá do 28. 7.

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

              18. 6.   NÁŠ VŮDCENÁŠ VŮDCE – drama, Německo
               19. 6.   KRONIKA RODU SPIDERWICKŮKRONIKA RODU SPIDERWICKŮ – dobrodružný/fantasy, USA
              20. 6.   LOVEC DRAKŮLOVEC DRAKŮ – drama, USA
               21. 6.   KRTEK KRTEK – provokativní western, Mexiko
              22. 6.   KARAMAZOVIKARAMAZOVI – drama, ČR
              23. 6.   V ÚDOLÍ ELAH V ÚDOLÍ ELAH – drama/thriller, USA
              24. 6.   KULIČKY KULIČKY – povídkový film, ČR
              25. 6.   CONTROL CONTROL – drama, Velká Británie
              26. 6.   JUMPER JUMPER – dobrodružný, USA
  27.   –  28. 6.   NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDENEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE – komedie, USA
              29. 6.   AMORŮV ÚLETAMORŮV ÚLET – komedie, USA
              30. 6.   SOUDNÝ DENSOUDNÝ DEN – akční thriller, USA
    1.   –     3. 7.   U MĚ DOBRÝU MĚ DOBRÝ – komedie, ČR

Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

                 1. 7.   NÁŠ VŮDCENÁŠ VŮDCE – drama, Německo
    2.   –     3. 7.   SOUDNÝ DENSOUDNÝ DEN – akční thriller, USA

 Letos poprvé předstoupili před 
maturitní komisi studenti dálko-
vého studia na Chomutovském 
soukromém gymnáziu. „Tento druh 
studia jsme zavedli před čtyřmi lety 
a dodnes nabízíme dálkové gymnazi-
ální studium jako jediní v Ústeckém 
kraji. Studenti k nám však jezdí třeba 
i z Karlovarského nebo Středočeské-
ho kraje, což svědčí o tom, že o stu-
dium na gymnáziu je i mezi dálkaři 
velký zájem, zejména pro lidi, kteří 
touží po všeobecném vzdělání nebo 
se chystají dále studovat na vysoké 
škole,“ uvedl ředitel soukromého 
gymnázia Pavel Cibulka. 

Studovat čtyři roky po sobotách 
je jistě náročné, vždyť tito studenti 
mají kromě studijních povinností 
také svou práci a své rodiny. I přesto 
však při slavnostním předání matu-
ritních vysvědčení řekla jedna z ab-
solventek, Dana Jiskrová: „Kdybych 
mohla, klidně bych vrátila všechny 
známky a začala studovat znovu od 
začátku. Nelituji ani jedné chvíle, 
kterou jsem na této škole prožila.“ 
Tato budoucí studentka matemati-
ky na Karlově univerzitě může být 
příkladem pro mnoho jiných. Před 
dvaceti lety si netroufla jít k matu-

Vysvědčení převzali maturanti, kterým není –náct

ritě, nyní si studium při třech dětech 
zopakovala a nakonec odmaturovala 
s vyznamenáním. „Před těmi čtyřmi 
lety, kdy jsme s dálkovým studiem 
u nás začínali, bych nevěřil, že tolik 
dálkařů vydrží až do maturity. Jak 

se ale ukazuje, studium u nás berou 
mnozí z nich jako druhou šanci, která 
jim může pomoci změnit život. Proto 
se ke studiu staví často odpovědněji 
než studenti denního studia,“ doplnil 
ředitel Cibulka.                            (pama)

Jana Ovčačíková odmaturovala s vyznamenáním, na snímku přebírá vysvěd-
čení z rukou třídního učitele Miloslava Šedého.                                      (foto: sk)

• V galerii Špejchar proběhne • V galerii Špejchar proběhne 
v úterý 24. 6. jeden z koncertů Fes-v úterý 24. 6. jeden z koncertů Fes-
tivalu Mitte Europa.tivalu Mitte Europa. Od 19.30 hodin 
zde vystoupí soubor KlangZeitRaum 
(Zvuk-Čas-Prostor), jehož členové 
Sandra Kondakov (flétna), Wiebke 
Rotenberg (barokní violoncello) 
a Arve Stavran (cembalo) se upsali 
barokní hudbě a hře na historické 
nástroje.                                             (sk)

V centru Chomutova proběhl pátý 
ročník hudebního a divadelního 
festivalu Otevřeno. Opět nabídl po-
řádnou porci kulturních „laskomin“ 
v pohodové atmosféře. Postaralo se 
o to sedmnáct souborů s osmnácti 
vystoupeními. 

Co se počtu diváků a jejich reak-
cí týká, pak asi úplným vrcholem 
dvoudenní akce byl páteční před-
půlnoční koncert skupiny Support 
Lesbiens. Dokonalý zpěv Kryštofa 
Michala, precizní výkon všech mu-
zikantů, obojí podpořeno výběrem 
koncertních tutovek, to celé vy-
tvořilo z vystoupení silný zážitek. 
„Supporti“ znějí naživo pořádně 
tvrdě, což kontrastovalo s překvapi-
vě plachým vystupováním zpěváka 
Michala směrem k publiku. Souzně-
ní mezi jevištěm a hledištěm bylo 
dokonalé, škoda jen, že ho v úplném 
závěru narušilo odpojení aparatury 
od elektrického proudu, což měl 
pravděpodobně na svědomí některý 
z návštěvníků festivalu.

Příznivou a mnohdy i mohutnou 
odezvu si vysloužili také ostatní 
účinkující, ať už to byly šoubyzny-
sem protřelé hvězdy typu Laury 
a jejích tygrů či naopak ryzí amatéři 
z chomutovské „lidušky“. Dokonce 
i druhý z místních účinkujících, 
skupina Plus naši dokázala zaplnit 
atrium SKKS přesto, že ve stejnou 
dobu hrála česká fotbalová repre-
zentace na ME. Každému z diváků 
se líbilo něco jiného, ale spokojeni 
snad byli všichni. Příkladem může 
být Eva Dušková: „Na Otevřeno se 
těším každý rok. I letos jsem si vy-
brala, co mě zajímá, a nebyla jsem 
zklamaná. Užila jsem si hlavně 
Support Lesbiens, příjemně mě pře-
kvapila Anna Polívková vystupující 
s divadlem Krepsko. Znala jsem ji 
jen z Účastníků zájezdu a tady byla 
daleko lepší. Skvělí byli muzikanti 
z Jedličkova ústavu, poslala jsem jim 
hned dárcovskou sms. Měla jsem co 
dělat, abych se dojetím nerozbrečela, 
když měl tělesně postižený bubeník 
sólo. Fascinovala mě jejich energie 
a pozitivní nálada.“

Otevřeno popáté: kulturní zážitky a pohoda

I když centrem města po oba dny 
duněla hudba, podrážděné reakce 
Chomutovanů byly naprosto ojedině-
lé. „Chtěla bych lidem poděkovat, že 
to tolerovali. Hlavně v sobotu, kdy 
hlavnímu koncertu předcházela dvě 
divadelní představení, takže po dvou 
hodinách ticha se před půlnocí na-
jednou ulicemi rozezněl pořádný ra-
chot,“ řekla Věra Flašková, jednatelka 
pořádající Správy kulturních zařízení. 
Pozitivně hodnotila i počasí, které vy-

drželo v optimální podobě, přestože 
třeba v Jirkově v sobotu odpoledne 
řádil půlhodinový liják. Spokojenost 
V. Flašková vyjádřila i s diváky, kteří 
podle odhadu přišli opět ve větším 
počtu než loni, i s tím, že se vyvaro-
vali vandalského chování. Jejich po-
hodlí umocnilo přistavení autobusů 
po skončení hlavních koncertů obou 
večerů a také AIDS poradna, ve které 
si zájemci mohli nechat odebrat krev 
na test přítomnosti viru HIV.          (sk)

Herci divadla Vosto5 ve svém Stand ártním kabaretu uplatnili svůj výrazný 
komediální talent a smysl pro improvizaci.                                         (3xfoto: sk)

Program Kudy šlo zdraví byl zaměřen 
na děti. Máje Žákové pomáhá s plně-
ním jedné z disciplín maminka.

Kapela The Prostitutes nabídla divá-
kům kytarovou muziku ve stylu Joy 
Division a The Cure.  

Jedním ze stěžejních předmětů čin-
nosti Střediska knihovnických a kul-
turních služeb na Palackého ulici je 
jeho vzdělávací činnost ve prospěch 
veřejnosti. I v právě končícím školním 
roce byla nabídka poměrně pestrá.

Například zde probíhalo sedmnáct 
jazykových kurzů. Kromě angličtiny 
a němčiny se zájemci učili španělsky, 
francouzsky a italsky. Další aktivity 
byly zaměřeny na seniory. Se zájmem 
se tradičně setkala Akademie třetího 
věku, jejíž osmý ročník navštěvovalo 
před padesát stálých posluchačů. 
„Jsou to většinou ženy zvyklé žít 
aktivním způsobem. Než by seděly 
doma u televize, raději si rozšiřují ob-
zory na přednáškách,“ poznamenala 
pracovnice studovny SKKS Stanislava 
Husáková, která navíc prozradila, že 
nejstarší „studentce“ je 83 let. Pře-
vážně seniory jsou vyhledávány 

SKKS nabízí veřejnosti také vzdělání
také kurzy základních počítačových 
dovedností. Březnovou akci Internet 
pro seniory zdarma navštěvovalo 
přes šedesát frekventantů.

Zajímavé možnosti opět nabídl 
Klub starých uměleckých řemesel, 
kde se především zájemkyně se-
tkávaly na kurzech šité krajky, pa-
tchworku, malby na hedvábí a podob-
ně. Dvacet osob se účastnilo kurzu 
Malování krajin a portrétů, patnáct 
kurzu Umění mluvit a jednat. 

Ve všech zaběhnutých vzděláva-
cích aktivitách hodlá SKKS pokračo-
vat i příštím školním roce. Novinkou 
v nabídce je Škola zdravého životní-
ho stylu, která bude probíhat formou 
odpoledních přednášek. Povedou je 
lékaři, fyzioterapeuti a další odbor-
níci, kteří mají k danému tématu co 
říct. Zápisy do kurzů budou probíhat 
od 25. srpna do poloviny září.      (sk)

STATUTÁSTATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOVRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zve příznivce dechové hudby na

KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB 2008KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB 2008
TERMÍNY PRAVIDELNÝCH STŘEDEČNÍCH KONCERTŮ

VŽDY OD 17.00 HODIN V MĚSTSKÉM PARKU

 2.2. ČERVENCEČERVENCE 23.23. ČERVENCEČERVENCE 13.13. SRPNASRPNA
 9.9. ČERVENCEČERVENCE 30. 30.  ČERVENCEČERVENCE 20.20. SRPNASRPNA
 16.16. ČERVENCEČERVENCE 6.6. SRPNASRPNA 27.27. SRPNASRPNA

K POSLECHU VÁM BUDE HRÁT
HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s.

STAROČESKÁ DECHOVKA

Lidé, kteří procházeli minulý čtvrtek 
přes náměstí 1. máje, neskrývali pře-
kvapení, když zaslechli známé ruské 
písně, jako jsou Kaťuša, Kalinka nebo 
Podmoskevské večery. Na chodníku 
pod věží se pak někteří do těchto me-
lodií zaposlouchali a mohli si k tomu 
dát čaj, vodku nebo ruskou zmrzlinu. 
Neobvyklý happening připravila míst-
ní odbočka Česko – ruské společnosti 
u příležitosti státního svátku Ruska. 
Do Chomutova pozvala ruského zpě-
váka Yakova Zitnera (na snímku s divá-
ky), který žije v Praze, ale vystupoval 
již skoro ve všech metropolích Evropy 
a svá CD vydává i v USA, Kanadě nebo 
Izraeli. Předseda odbočky Česko – rus-
ké společnosti P. K. Markvart k tomu 
řekl: „Tato akce nemá žádný politický 
podtext. Chtěli jsme si jen nějakým 
hezkým a zábavným způsobem při-
pomenout ruský státní svátek a jak se 
zdá, některým lidem ty staré písničky 
opravdu udělaly radost.“                   (red)



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

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 25. 6. v 10.00 hod.
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OPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ    

ProdejProdej
• Prodám třešně,• Prodám třešně, jedna odrůda k odbě-

ru hned, další na konci června. Přijímám 
objednávky na menší množství rybízu, 
josty a meruněk. Tel. 731 957 218.

• Prodám starožitný šicí stroj• Prodám starožitný šicí stroj s poklo-
pem zdobený zn. Pfaff, kachlová kamna 
rozebraná, černou zdobenou knihovnu 
z r. 1920. Tel. 739 551 232.

• Prodám Mazdu 626,• Prodám Mazdu 626, r. v. 1995. Cena 
dohodou. Tel. 737 146 147.

• Prodám Fiat Bravo,• Prodám Fiat Bravo, 1.4, r. v. 1996, 
dobrý stav, 3 dv., 2x airbag, el. okna, cen-
trál, fialová metalíza, 2x kompletní kola. 
Najeto 104 tis. km. Tel. 724 959 915.

• Odšťavovač zn. Quelle prodám.• Odšťavovač zn. Quelle prodám. Dva 
stupně odstředění, 3x použitý, v záruce. 
Cena 600 Kč, ušetříte 900 Kč. Tel. 605 704 
239, prosím volat, ne SMS.

• Prodám starší kuchyňskou linku,• Prodám starší kuchyňskou linku, 
3,6 m, 2x dřez, zachovalá – 3 500 Kč. 
Tel. 604 606 283.

• Prodám klávesy Roland 300• Prodám klávesy Roland 300 s diske-
tovou jednotkou a vše potřebné k provo-
zu hudby. Cena dohodou, končím, stáří. 
Tel. 604 713 615.

• Prodám novou svářečku• Prodám novou svářečku Einhel–
100A, 230 V, včetně 300 ks elektrod do 
průměru 2,5 mm za 1 950 Kč – spěchá. 
Tel. 731 037 127.

• Prodám stavební míchačku.• Prodám stavební míchačku. Cena 
3 000 Kč. Tel. 604 687 491.

• Prodám časopisy Score• Prodám časopisy Score - cena 30 Kč, 
Level – cena 30 Kč, Gamestar – cena 50 Kč. 
Tel. 474 652 745.

• Prodám čalouněné houpací křeslo • Prodám čalouněné houpací křeslo 
(modrý potah). Pěkné. Chomutov. Tel. 
724 570 446.

• Prodám tiskárnu Hawlett-Pac-• Prodám tiskárnu Hawlett-Pac-
kard 3816kard 3816 + instal. CD série 3810 za 
200 Kč, třírámečkový ruční medomet za 
150 Kč, ruční loupač kukuřice ocelolitino-
vý. Tel. 773 563 774.

BydleníBydlení
• Pronajmu byt 1+1 za Lunou,• Pronajmu byt 1+1 za Lunou, 6. patro 

s výtahem. Tel. 474 628 004, 775 939 533.
• Pronajmu byt 2+1 v CV,• Pronajmu byt 2+1 v CV, slušným li-

dem do tří osob. Tel. 723 798 475.
• Podnikatelka koupí byt v osobním • Podnikatelka koupí byt v osobním 

vlastnictví 2+1 velký nebo 3+1.vlastnictví 2+1 velký nebo 3+1. Tel. 724 
657 421.

• Prodám byt 2+1 s balkonem • Prodám byt 2+1 s balkonem v blíz-
kosti nemocnice, Haškova ulice. Cena 
dohodou. Tel. 724 657 421.

• Prodám družstevní byt 4+1• Prodám družstevní byt 4+1 na Ka-
menném vrchu. Cena v jednání. Tel. 724 
657 421.

• Dr. byt v Jirkově,• Dr. byt v Jirkově, hezký, 280 000 Kč. 
Tel. 728 996 914.

• Pronájem - 2+1 nezařízený• Pronájem - 2+1 nezařízený v klidné 
části Jirkova za 7 000 Kč včetně energie. 
Tel. 724 657 425.

• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 v ul. Hutnická, 
nově zrekonstruovaný, 2. patro, za 
8 500 Kč + energie. Volný od 1. 8. 2008. 
Tel. 723 863 250.

• Prodám byt 2+1 v Chomutově, • Prodám byt 2+1 v Chomutově, 
osobní vlastnictví, 56 m2, balkon, 
sklep, 2. patro v cihlovém domě, po 
částečné rekonstrukci. Klidná lokalita 
– Haškova ul. (u polikliniky), do centra 
města 10 min. chůze. Byt je bez zá-
vad, udržovaný, ihned k bydlení. Cena 
k jednání 690 000 Kč – dohoda. Tel. 776 
162 046.

• Vyměním městský byt 1+1• Vyměním městský byt 1+1 na Pa-
lackého (v Podkově) za 1+1 kdekoliv. 
Tel. 721 740 468.

OstatníOstatní
• Hledám zručného truhláře důchodce, • Hledám zručného truhláře důchodce, 

který by mi pomohl při různých pracích 
na chatě, na které sám nestačím. Děkuji. 
Tel. 739 551 232.

• Zdarma odvezu nefunkční počítač• Zdarma odvezu nefunkční počítač 
a podobně. Tel. 724 902 854.

• Koupím stará, i nefungující rádia.• Koupím stará, i nefungující rádia. 
Nebo vyměním za dom. přístroje – frité-
zu, odšťavovač, vysavač a podobně. Tel. 
602 846 052.

• Dám obývací ložnici,• Dám obývací ložnici, zachovalou. 
Odvoz nemám. Tel. 605 444 691, volat 
po 19. hod.

• Hledáme pomoc při pletí větší zahra-• Hledáme pomoc při pletí větší zahra-
dy dy v centru Chomutova 2 až 3krát týdně. 
Hezké prostředí, za dobrou práci dobře 
zaplatíme. Tel. 602 492 638.

• Pronajmu chatu na Svahové,• Pronajmu chatu na Svahové, celoroč-
ně, až pro deset osob. Tel. 723 546 456, 
e-mail sulcovalenka@seznam.cz.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v okolí 
Luny, nebo i koupě. Vážný zájem. Tel. 
737 225 130.

• Je mi samotnému smutno, • Je mi samotnému smutno, a tak bych 
rád poznal štíhlejší hodnou dívku, co mě 
udělá opět šťastným. Já 28 let, 170 cm, 
65 kg, z Chomutova. Tel. 731 752 527.

• Fousatej i bez, zpustlík 186/100/44 • Fousatej i bez, zpustlík 186/100/44 
hledá holku kolem čtyřiceti,hledá holku kolem čtyřiceti, štíhlou až 
plnoštíhlou, která nemá bobky ze za-
hrádky, rodinného domku, jezdí na kole, 
má ráda přírodu. Netančím, nechlastám, 
kouřím, kutím se vším, uvnitř stále bl-
bej romantik. Brýle – neva, kouř – neva, 
malý zdr. handicap – neva. Jen vážně. 
Tel. 773 563 774.

Upozorňujeme inzerenty,Upozorňujeme inzerenty,
že příští číslo CHN vyjde formou příští číslo CHN vyjde formou 
magazínu,magazínu, který bude distribuo-
ván do domácností v Chomutově 
i Jirkově. Cena za 1 cmCena za 1 cm2 inzertní-
ho prostoru činí 40 Kč.činí 40 Kč. Současně 
zde nebude prostor pro řádko-
vou inzerci za 10 Kč. 
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Chomutovské noviny

Judo je v Chomutově podporo-
vaným sportem a judistický oddíl 
TJ VTŽ Chomutov svou činností 
i výsledky dokazuje, že si podporu 
zaslouží. Letošní sezona je zatím ve 
znamení aktivity především mládeže. 

Velký výkonnostní vzestup za-
znamenaly hlavně nejmladší věkové 
kategorie - děti z přípravky, takzvaná 
mláďata, a také mladší žáci. Důkazem 
jsou tři tituly krajských přeborníků 
a trojí zastoupení v závěrečných 
finálových blocích na mistrovství 
republiky mladších žáků. O tyto 
úspěchy se postarali Vojtěch Trepáč, 
Pavel Holý a Martin Varmuža. Mláďa-
ta, pro něž bude vrcholem sezony 
nadcházející krajský přebor, patří 
v kraji mezi nejlepší. Družstvo mlá-
ďat s přehledem a bez respektu zví-
tězilo v několika celorepublikových 
soutěžích. V této kategorii kraluje 
David Vopat. V kategorii mladších 
žákyň zase dominuje Kateřina Kitt-

Mláďata a žáci potvrzují vzestup
lerová. Sedm vítězství v celostátních 
turnajích a stříbro z mezinárodního 
turnaje ve Vídni jsou příslibem, že 
by tato závodnice mohla pokračo-
vat ve stopách úspěšné dorostenky 
VTŽ Nikoly Marešové. Ta v loňském 
roce vybojovala mistrovský titul 
a zásluhou výborných umístění na 
mezinárodních turnajích splnila kri-
téria pro start na dorosteneckém ME 
a na evropských olympijských hrách 
mládeže. Ovšem pak si vrchovatou 
měrou vybrala smůlu. Těsně před 
odjezdem na tyto vrcholné soutěže 
si vážně poranila koleno a účast 
musela odříct.

Muži TJ VTŽ mají za sebou zá-
kladní část 1. ligy družstev. V závě-
rečném turnaji, který proběhl právě 
v Chomutově, se domácím judistům 
podařilo vylepšit dosavadní čtvrté 
místo na druhé. Díky tomu postou-
pili do finálové části, kam se kvali-
fikovaly tři nejlepší celky.            (sk)

Nejlepších čtrnáct českých týmů 
v kategorii kadetů bojovalo v areálu 
SC 80 Beavers Chomutov o titul soft-
balového mistra republiky. Ze zlata 
se tradičně radovalo Spectrum Pra-
ha, jemuž byly ve finále důstojným 
soupeřem Černé piraně z Karlových 
Varů, bronzová medaile putovala do 
Pardubic. Domácí družstvo skončilo 
stejně jako loni osmé.

Páteční program byl rozdělen do 
tří areálů. Skupinu A hostily Satalice. 
Skoro domácí Spectrum nezaváhalo 
ani v jednom zápase a podle oče-
kávání postoupilo z 1. místa. Zápas 
s Pardubicemi však ukázal, že do 
závěrečných nedělních bojů bude 
nutno počítat i s nimi. Skupina C se 
odehrála v Mostě, kde domácí Pain-
busters obsadili 3. příčku. Suverénně 
skupinu opanovali hoši z Karlových 
Varů, když žádný ze soupeřů nedo-
kázal proti jejich obraně skórovat.

Skupiny B a D se hrály na hlavních 
hřištích v Chomutově. Béčko vyhráli 
Hroši z Havlíčkova Brodu. V zápase 
o druhé postupové místo pak domácí 
Bobři přehráli Šneky z Kunovic 10:5. 
Čtyřčlenná skupina D patřila Kostelci 
nad Orlicí. Vítězství ukořistili Tygři, 
kteří v kosteleckém derby hned na 
úvod turnaje porazili odvěkého riva-
la Klackaře 9:3. Další dva týmy Slávia 
VŠ Plzeň a Tempo Praha nestačily ne-
jenom na kostelecké, ale ani na ostat-
ní soupeře z jiných skupin a obsadily 
13. a 14. místo turnaje.

Sobotní boje byly rozehrány už 
jen na dvou chomutovských hřiš-
tích. V horní části turnaje už byl 
k vidění pohledný softbal. Překva-
pením byl postup týmu pražské ZŠ 
J. Wericha mezi čtyři nejlepší. Po 
loňském umístění až v druhé de-
sítce však na turnaji potvrdil formu 
z kadetské ligy, když vítězstvím 6:5 
nad kosteleckými Tygry si v neděli 
mohl zahrát o medaile. Jejich soupe-
řem byly Pardubice, které přehrály 
v hezkém utkání Havlíčkův Brod 4:1. 
V prvním nedělním zápase Pardubi-

Domácí Bobři nepotvrdili dobré výkony z první ligy kadetů a skončili osmí 

Softbalový titul v Chomutově získalo Spectrum

ce těžily z výborné obrany, díky če-
muž vyhrály 5:0 a mohly se zaslou-
ženě radovat z bronzu. V zápase 
o druhého finalistu pak již bez šťá-
vy prohrály s Karlovými Vary 0:10. 

Domácí Bobři 8. místem zopako-
vali loňské umístění. Nepotvrdili 
tak velmi dobré výkony, které před-
vádějí v 1. lize kadetů, kde momen-
tálně figurují na 4. místě. Na vině je 
především neúčast nejlepšího nad-
hazovače, jenž nerespektoval herní 
kalendář a odcestoval s rodiči na do-
volenou. Chomutovští hráči vynikali 
především nebojácnou hrou v obra-
ně, kde soupeře překvapili několika 
drzými a pohlednými akcemi.

Do finále tedy postoupily celky 
Spectrum Praha a Piraně Karlovy 
Vary. Piraně se v úvodu do soupeře 
zakously, zatlačily ho do obrany 
a s přispěním chyb vnitřních polařů 
dvakrát skórovaly. Spectrum doká-
zalo odpovědět homerunem nejuži-
tečnějšího hráče Jaroslava Nováka. 
Piraně dlouho bojovaly, ale bez své-

ho prvního nadhazovače, který do 
finále nebyl pro vyčerpání nasazen, 
nebyly schopny čelit soustavnému 
tlaku soupeře. Konečný výsledek 
15:9 byl tedy poměrně vysoký. 

Pochvalu si vysloužili pořadatelé, 
a to nejen za úroveň organizace, ale 
i za péči o žaludky účastníků.  (chm)

Na hřišti u polikliniky proběh-
ly Letní mateřinkové sportovní 
slavnosti 2008. Uspořádala je MŠ 
Chomutov ve spolupráci se SSZ Cho-
mutov v rámci dotačního programu 
Ústeckého kraje pro rozvoj sportu, 
tělovýchovy a programů pro aktivní 
trávení volného času. Úvod obstarala 
tanečně pohybová vystoupení (na 
snímku dívky z MŠ Zahrádka pod 
vedením učitelky Lucie Chmelíkové), 
hlavní náplní dopoledne však bylo 
soutěžení na stanovištích. Pětičlenná 
družstva reprezentující všech čtr-
náct chomutovských školek se utkala 
v disciplínách, jejichž obtížnost byla 
úměrná věku závodníků, například 
ve slalomu mezi květinami, štafeto-
vém běhu nebo na překážkové dráze. 
Na závěr společný tým MŠ Chomutov 
sehrál fotbalové utkáni s hosty z MŠ 
Jirkov. Výsledky nebyly až tak důleži-
té, koneckonců s cenami a sladkostmi 
se dostalo na každého. Slavnosti plné 
pohybu, her a soutěží dětem ještě vy-
lepšily trampolína, velká skluzavka 
a skákací hrad.      (text: sk, foto: ang)

Domácí Bobři pod vedením trenéra Chmelíka nastupují k utkání. (foto: mal)
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• Část prázdnin mohou šesti až • Část prázdnin mohou šesti až 
dvanáctiletí školáci z Chomutova dvanáctiletí školáci z Chomutova 
a okolí prožít v pohybu. a okolí prožít v pohybu. Stačí se 
přihlásit do Prázdninové miniškoly 
sportu, kterou opět pořádá Správa 
sportovních zařízení Chomutov. V os-
mi pětidenních bězích je pro děti 
vždy od 8 do 15 hodin připraven 
pestrý program sestávající z bas-
ketbalu, házené, volejbalu, tenisu, 
výuky plaveckých stylů a skoků do 
vody, z in-line bruslení, minigolfu, 
atletiky a také návštěvy zooparku 
a výletu. Kurzovné stojí 650 Kč, bliž-
ší informace lze získat na tel. číslech 
474 651 126 nebo 736 481 075.    (sk) 

 Družstvo mladších žaček SK Cho-
mutov NH se po vítězství v oblastní 
soutěži poprvé v novodobé historii 
klubu kvalifikovalo na Mistrovství 
České republiky v národní házené, 
které se bude konat v nadcházejících 
dnech v Příchovicích u Plzně. Celou se-
zonu 2007/08 v oblastní soutěži ode-
hrálo bez prohry a pouze jedenkrát 
remizovalo, takže získalo 79 bodů 
z 80 možných. Soupeřkám nastřílelo 
451 branek, přičemž inkasovalo 101 
branek. Nejvíce se na vstřelených 
brankách podílely Nikola Holečková 
(208), Michaela Musilová (107) a Eliš-
ka Drahá (86 branek). Velmi dobré 
výkony podávaly i zadní řady v čele 
s brankářkou Denisou Škvárovou.  (st)

Žákyně SK Chomutov NH
budou hrát na MČR


