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Po necelém prvním roce, 
v němž jedinečné Kamencové jeze-
ro spravuje akciová společnost, se 
ukazuje, že krok pronajmout areál 
se vyplatil. Zastupitelé z řad KSČM 
však proti pronájmu jezera podali 
stížnost k Úřadu pro ochranu ve-
řejné soutěže (ÚOHS). V médiích se 
objevilo stanovisko tohoto úřadu, 
které podle zastupitelů za KSČM 
zpochybňuje transparentnost vý-
běrového řízení. Radnice však 
s tímto tvrzením nesouhlasí. 
V průběhu výběrového řízení na 

pronájem jezera, které vyhlásila Sprá-
va sportovních zařízení, s.r.o., nedo-
šlo k jakémukoliv pochybení. „Řízení 
bylo transparentní a Správa sportov-
ních zařízení k němu přistupovala 
s principem soukromého investora,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 
Stanovisko ÚOHS, které podle radni-
ce vychází z nesprávných právních 
dokumentů, město poškodilo. 

Úřad posuzoval výběrové řízení 
podle pravidel, která se na něj ne-
vztahují. Navíc některá tvrzení opírá 
o informace ze sdělovacích prostřed-

Slovo primátorky

Pronájem jezera byl transparentní 
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ků. Záměr podnájmu byl řádně 
zveřejněn a kritéria výběrového 
řízení byla stanovena tak, aby byl 
zajištěn řádný provoz a rozvoj 
areálu jezera bez ztráty a dotací 
města. Zástupci úřadu úplně opo-
mněli skutečnost, že výběrové 
řízení nevyhlašovalo město.

ÚHOS posuzoval pronájem 
jezera podle pravidel uvedených 
ve sdělení Evropské komise 
o prvcích státní podpory při pro-
dejích pozemků a staveb orgány 
veřejné moci. Areál nebyl však 
prodán, ale pronajmut, proto se 
na něj tato pravidla nevztahují. 
To potvrzuje i metodické doporu-
čení Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR pro obce a města, kraje 
a příjemce veřejné podpory. 

Nesprávný je také názor, že ne-
byl naplněn princip soukromého 
investora při výběrovém řízení. 
Město se zbavilo zátěže v po-
době každoroční dotace ve výši 
okolo tří miliónů korun a navíc 
dostane nájemné. „Myslím, že je 
to jednoznačný důkaz toho, že 
město se chovalo jako soukromý 
investor,“ řekla Řápková. Jelikož 
je jezero unikátním přírodním 
útvarem nebylo možné stanovit 
jako hlavní kritérium výběrového 
řízení pouze nabídnutou cenu za 
pronájem. Kritéria musela být na-
stavena tak, aby byl zajištěn řád-
ný provoz jezera a zejména také 
jeho rozvoj. „Proto byla zvolena 
kritéria ŕozvoj a výhled do bu-
doucna‘ a ‚spolupráce s městem 
a Správnou sportovních zařízení, 
s.r.o.‘,“ vysvětlila primátorka. (tb)
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Vážení spoluob-
čané, staří Římané 
měli ve zvyku být 
trochu nedůvěřiví 
a taky skeptičtí, 
a tak vždy každou 
novou informaci 
podrobovali kri-
tickému zkoumání 

a ptali se: Komu to či ono prospěje? 
Kdo mluví pravdu a kdo se snaží, 
abychom uvěřili jeho lžím? Co je 
cílem člověka, který nám předklá-
dá svá tvrzení? Staří Římané byli 
evidentně moudřejší, než jsme dnes 
my. Žijeme v době, kdy vytvoření 
a rozšíření nepravdivých informací 
je díky médiím tak snadné. Každý 
den se na nás doslova valí záplava 
nových a nových zpráv, takže čas-
to ani nemáme čas nebo možnost 
se nad těmi novými informacemi 
pozastavit a říci si: A komu právě 
tohle prospívá? Je to pravda či 
lež? Tak nějak jsme si zvykli uvěřit 
tomu, co slyšíme v televizi nebo 
čteme v novinách. Tyto lži mohou 
přitom tak snadno někomu ublížit 
či pokazit něčí život! Jedno přísloví 
sice říká, že lež má krátké nohy, tak-
že se zdá, že nakonec pravda vždy 
zvítězí. Ale tak docela pravda to 
není, protože se též říká, že stokrát 
vyřčená lež se stává pravdou. Když 
dnes o někom napíšete třeba že je 
zloděj, snadno tomu leckdo uvěří. 
A jestli se za týden ukáže, že to 
byla lež? Nikoho to už asi zajímat 
nebude. Já myslím, že nakonec jsou 
vždy špínou umazaní nejvíce ti, kte-
ří tu špínu kolem sebe hází, a podle 
toho je taky možné je nejlíp poznat. 
A taky je dobré se ptát: Komu právě 
tahle lež prospívá? 

Hezké podzimní dny Vám přeje 
                         Vaše Ivana Řápková

Radnice jde do finále v boji 
s pouliční prostitucí. S Úřadem 
pro ochranu osobních údajů se 
dohodla na postupu, který má 
oporu v zákoně. „V provozu je ka-
mera v Lipské ulici, kde se nejvíce 
nabízí prostituce,“ řekl náměstek 
primátorky města Chomutova Jan 
Řehák. Město počítá s tím, že se mu 
pouliční prostituci podaří vykázat 
mimo město. 

Radnice rozjela informační kam-
paň na podporu boje proti pouliční 
prostituci. Ta se celkem vydařila. 
„Návštěvnost stránek chomutovské 
městské policie v prvních dnech po 
zveřejnění informací stoupl o 1500 
procent,“ řekl Jan Řehák. Nyní se 
pochybuje okolo dvojnásobku běž-
né návštěvnosti stránek. V dohledné 
době vzniknou ještě stránky s ně-
meckou doménou. 

Magistrát klientům prodejných 
žen bude zasílat předvolání k pře-
stupkové komisi, před níž řidič 
auta bude vystupovat jako svědek. 
„V dopise, z nějž bude zřejmé, co 
tady ten člověk dělal, vyzveme kli-
enta k podání svědectví o jednání 
prostitutky. A zároveň na internetu 
ukážeme fotografii jeho auta,“ řekl 
náměstek primátorky Jan Řehák. 
S prostitutkou město povede pře-
stupkové řízení pro porušení trž-
ního řádu. 

Tvář zákazníka a poznávací znač-
ka sice budou počítačově rozostře-
ny ale jako důkaz pro rozzlobenou 
manželku však obrázek postačí. Fot-
ky budou opatřeny textem, že řidiči 
vyfotografovaných vozidel do svých 

aut umožnili nasednout ženám, kte-
ré nabízejí sexuální služby. Město 
těmito opatřeními našlo způsob, jak 
znepříjemnit život zákazníkům pro-
stitutek. „Je to jediná možnost jak 
omezit tento nešvar v ulicích města, 
když Česká republika nemá zákon 
o prostituci,“ řekl Řehák. Zároveň 
je to zákonný způsob, který nikoho 
nekrátí v jeho právech na ochranu 
osobních údajů. 

Město tak reaguje na stížnosti 
občanů. Zároveň kamera funguje 
i preventivně. Policie má signály, že 
v ulici se odehrává i jiná trestná čin-
nost. „Záběry kamery určitě poslouží 
policii k monitoringu závadových 
osob a získání důkazů o trestných 
činech z oblasti krádeží, drog a ku-
plířství,“ dodal Řehák s tím, že měst-
ská i republiková policie budou v boji 
s prostitucí spolupracovat.             (tb)

Zákazníky prostitutek snímá kameraVýzva pro zahrádkáře
z kolonie Kamencové jezero 
Odbor rozvoje, investic a majetku Statutárního města Chomuto-

va si dovoluje touto cestou informovat všechny členy zahrádkář-
ské kolonie Kamencové jezero o možnosti přidělení náhradních 
pozemků k vybudování zahrádky v lokalitě Nové Spořice a Zadní 
Vinohrady. 

Město má uzavřenou nájemní smlouvu se základní organizací 
zahrádkářů a nemá tudíž jmenný seznam členů kolonie, proto 
chceme dát touto cestou všem členům vědět, že je možné při-
dělení náhradních pozemků, příp. sdělení vašich požadavků na 
vybudování nové kolonie řešit individuálně s odborem rozvoje, 
investic a majetku města. Odbor rozvoje, investic a majetku měs-
ta sídlí v budově historické radnice (vchod vedle informačního 
centra, vedle městské policie). V případě zájmu kontaktujte Pav-
línu Kolářovou na tel 474 637 472, nebo Dagmar Knížetovou na 
tel: 474 637 464. 

V rámci oslav 90. výročí založení 
republiky, které se konaly 28. října 
na náměstí 1. máje byli slavnostně 
oceněni občané Chomutova, členové 
Českého svazu bojovníků za svobo-
du, Československé obce legionář-
ské, České obce sokolské, Českého 
svazu PTP, Konfederace politických 
vězňů, Svazu osvobozených politic-
kých vězňů. Oceněni byli také stráž-
níci městské policie, kteří v jejích 
řadách slouží 15 let. 
Po ocenění vyznamenaných, kteří 
z rukou primátorky Ivany Řápkové 
a jejích náměstků převzali pamětní 
listy a medaile města Chomutova, 
se vydal průvod k památníku TGM 
a památníku Obětem válek, kde 
byly slavnostně položeny květiny 
a věnce. 
Významnost kulatého výročí zalo-
žení republiky dokresloval bohatý 
kulturní program, který se odehrál 
na náměstí 1. máje, kde byla také 
vystavena vojenská a požární tech-
nika.                              (red, foto: sk)
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Z hrdinů zbabělciZ hrdinů zbabělci
Řidič autobusu MHD se dostal 

do problému s partou výtečníků, 
kteří mu fixou čmárali po interiéru 
autobusu a vulgaritami nejhrub-
šího zrna častovali šokovaného 
řidiče. Hráli si na hrdiny a mysleli 
si, že když jsou v partě, nemůže 
se jim nic stát. Řidič nezpanikařil 
a o incidentu informoval jak měst-
ské, tak i státní policisty. Ti součas-
ně přijeli na zastávku na Březenecké, 
kam autobus směřoval. Při otevření 
dveří do vozu naskákali muži záko-
na a parta mladíků najednou svoji 
suverenitu rázem málem pustila do 
kalhot. Z blokových pokut jim sebe-
vědomí také nenarostlo. 

Nezvaný host vnikl do bytuNezvaný host vnikl do bytu
Hodinu před jednou z říjnových 

půlnocí strážníky požádala o po-
moc žena z Blatenské ulice. Na pro-
cházce se psem se k ní přidal velký 
vlčák, který se jí vloudil až do bytu. 
Na místo tedy byli vysláni strážníci, 
aby pomohli nezvaného hosta do-
stat ven. Vetřelec v kuchyni spoko-
jeně ležel. Nejevil se jako agresivní, 
naopak byl rozumný. Nechal se totiž 
přemluvit a s hlídkou vypochodoval 
ven. Další jeho cesta směřovala do 
psího útulku.

Pes trpěl celou nocPes trpěl celou noc
Strážníci vysvobodili malého je-

zevčíka, který byl celou noc v Selské 
ulici uvázán u stromu. Malý pejsek 
se třásl zimou. Zvíře nemělo žád-
nou známku, tudíž jeho majitele se 
vypátrat nepodařilo. Zvíře už za pár 
chvil v psím útulku v ulici Beetho-
venova prožívalo šťastnější chvíle, 
neboť se ho ujaly zdejší pracovnice. 
Nad miskou granulí psík zřejmě již 
na svého pána nemyslel.

Tak už tě konečně mámTak už tě konečně mám
Patnáctiletá dívka zažila šok, 

když jí podivný neupravený muž, 
chtěl zřejmě znásilnit. Dvě hodiny 
po poledni ji muž napadl v lesíku 
na Zahradní. Z ničeho nic se před ní 
zjevil asi čtyřicetiletý muž a pevně 
ji stisknul.

„Tak už tě konečně mám,“ pronesl 
hrubým hlasem. Poté ji začal osa-
hávat. Nešťastnici se však naštěstí 
podařilo ze sevření uniknout a vzít 
nohy na ramena. V ulici Jirkovská 
zoufale rychle vyťukala číslo měst-
ské policie. Strážníci byli na místě 
hodně rychle. Dospívající dívka se 
v jejich přítomnosti cítila již bez-
pečně. I když uvedla dokonalý po-
pis, pátraní mužů zákona po pacha-
teli bylo zatím bezvýsledné. Děvče 
bylo převezeno na PČR k sepsání 
protokolu.                                         (vv) 

Z deníku městské policie

 Technické služby města Chomu-
tova jsou již připraveny na zimní 
údržbu komunikací. Od prvního 
listopadu drží pohotovost flotila 
jedenácti sypačů a osmi aut s pluhy 
pro údržbu silnic a chodníků. „Pří-
prava na zimu je standardní jako v 
minulých letech,“ řekla náměstkyně 
primátorky Jana Vaňhová. 

 Kromě techniky jsou samozřejmě 
připraveny k „zásahu“ i pracovní 
čety pro ruční odklízení sněhu a me-
chanizace k odvozu sněhu. „Máme 
zásobu více jak 900 tun soli a 160 
tun drtě a písku. Drť a písek budeme 
v případě potřeby doplňovat. Tyto 
zásoby by nám měly podle zkuše-
ností z předešlých let stačit,“ řekl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek. 

V zimním obdobím, kterým je 
doba od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku, technické služby 
„zmírňují“ závady na místních ko-
munikacích vznikající povětrnost-
ními vlivy. „Řidiči by měli v nepříz-
nivých povětrnostních podmínkách 
přizpůsobit jízdu stavu vozovky 
a v každém případě by měli mít auto 
vybavené na zimu,“ dodává ředitel. 

„Technické služby města Chomu-
tova však udržují jen ty komunika-
ce, které jsou majetkem města a jsou 
v jejich správě,“ řekla Jana Vaňhová 
s tím, že občané Chomutova často 
neprávem kritizují technické služby, 
že některé komunikace nejsou v po-
řádku. „Opakovaně musíme vysvět-
lovat, že značná část komunikací je 
ve vlastnictví Ústeckého kraje, který 
má k jejich údržbě svou vlastní or-
ganizaci,“ dodává Vaňhová.

Na zimu je připravena flotila sypačů

Podrobné informace o zimní 
údržbě komunikací včetně zařazení 
místních komunikací do jednotli-
vých tříd a vyjmenování silnic spolu 
s grafickým znázorněním, které 
jsou udržovány Správou a údržbou 
silnic Ústeckého kraje jsou k nahléd-
nutí na www.tsmch.cz, a to v odkaze 
harmonogramy. 

Ulice ve správě Ústeckého kraje, 
o které se chomutovské technické 
služby nestarají: Dukelská, Mostec-
ká, Otvická podél nádrže „Banda“ až 
k zrcadlům v Otvicích, Zborovská od 
Palackého po Blatenskou, Blatenská 

od Zborovské směr Blatno, Riegro-
va, oba směry ulice Na Příkopech, 
Spořická až po jihozápadní obchvat, 
jihozápadní obchvat od Pražské po 
komunikaci I/13, komunikace I/7 
v celé délce od Droužkovic na Kři-
mov (Pražská, část Beethovenovy, 
Školní, Lipská) včetně nájezdů 
a sjezdů, komunikace I/13 od Čer-
ného mostu na Písečné po obalovnu 
SSŽ v Černovicích včetně nájezdů 
a sjezdů, sjezd z I/13 na Kamenné 
až do Starého Březence, Bezručova 
od Rooseweltovy směr Třetí mlýn, 
Kostelní a Kadaňská.                       (tb)

Dovolujeme si oslovit veškeré 
subjekty (právnické a fyzické osoby) 
s žádostí o spolupráci při vytvá-
ření zásobníku projektů v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města 
Chomutova (dále jen IPRM), který je 
připravován v rámci Integrovaného 
operačního programu (dále jen IOP).

Jestliže máte záměr či projekt, kte-
rý plánujete realizovat v letech 2009 
– 2015, a váš záměr či projekt má vliv 
na zvýšení zaměstnanosti, na zvýšení 
kvality poskytování sociálních služeb, 
na rozvoj vzdělávání či na zlepšení 
kvality životního prostředí, spojte 
se s projektovými manažery města 
Chomutova nebo vyplňte projektový 

KONCEPT 10. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
SÍDELNÍHO ÚTVARU

 CHOMUTOV – JIRKOV
Koncept 10. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov 

a dokumentace posuzovaní vlivu této změny na životní prostředí a udrži-
telný rozvoj budou veřejně vystaveny v hale Magistrátu města Chomutova 
v ulici Zborovská od 4. 11. 2008 do 4. 12. 2008.od 4. 11. 2008 do 4. 12. 2008. Dále je tato dokumentace 
přístupna na webových stránkách města Chomutova a uložena k nahléd-
nutí v kanceláři č. 29A v budově historické radnice na náměstí 1. máje. 
Kontaktní osobou je Ing. Petříková na telefonním čísle 474 637 427 (e-mail: 
l.petrikova@chomutov-mesto.cz). 

Veřejné projednání s výkladem se koná dne 19. 11. 2008 od 16.0019. 11. 2008 od 16.00 hod. 
v zasedací místnosti č. 13 v budově Magistrátu města Chomutova na his-
torické radnici na náměstí 1. máje.

Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky ke koncep-Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky ke koncep-
tu, nejpozději do 4. 12. 2008.tu, nejpozději do 4. 12. 2008.

Stavební úřad chomutovského 
magistrátu má již rok nového ve-
doucího Mgr. Ing. Oldřicha Moravce. 
Do státní správy přišel ze soukromé 
sféry, kde pracoval v různých funk-
cích v environmentálním poraden-
ství a ve stavebnictví. Nezatížen 
úřednickým kariérním postupem, 
přinesl do vedení stavebního úřadu 
svěží myšlení a efektivnější rozho-
dování. V tomto směru chce také 
pokračovat, protože podle něj úřad 
má k dispozici řadu nástrojů jak ob-
čanům pomoci, ale i řadu nástrojů 
jak občany chránit před nezodpo-
vědnými majiteli nemovitostí.

Jste služebně nejmladší vedoucí Jste služebně nejmladší vedoucí 
odboru na magistrátu, teď v listopa-odboru na magistrátu, teď v listopa-
du je to právě rok, co jste nastoupil, du je to právě rok, co jste nastoupil, 
nelitujete, že jste opustil soukromý nelitujete, že jste opustil soukromý 
sektor?sektor?

„Myslím, že ne. Víte, se mnou je to 
tak, že kombinace śtavařiny ,́ tedy 
stavebního úřadu a óchranařiny ,́ 
tedy životního prostředí, dohroma-
dy je pro mne osobně ideální. 

Pravda, za optimum nebo, chcete-
-li, za logičtější strukturu bych po-
važoval ještě propojení s územním 
plánem, ale to je jenom moje před-
stava. Rozhodně nelituji. 

Odbor, který má pod „jednou Odbor, který má pod „jednou 
střechou“ stavební úřad a státní střechou“ stavební úřad a státní 
správu životního prostředí má ši-správu životního prostředí má ši-
roký záběr. Můžete charakterizovat roký záběr. Můžete charakterizovat 
slabiny či naopak silné stránky to-slabiny či naopak silné stránky to-
hoto spojení?hoto spojení?

„Řekl bych, že slabiny, pokud 
o nich lze vůbec mluvit, tohoto spo-
jení jsou pouze v rovině organizač-
ní, tedy vnitřní. Řekněme v rovině 
komunikace. Z hlediska logiky věci 
to ale do sebe zapadá. Stavebnictví 

Stavební úřad má nástroje na nezodpovědné majitele budov

či výstavba je to nejpodstatnější, 
čím člověk do svého okolí, tedy do 
životního prostředí zasahuje. 

Za silnou stránku tohoto spojení 
považuji to, že by mělo minimali-
zovat zcela protichůdná rozhod-
nutí v oblasti stavebního řádu 
a na jednotlivých úsecích ochrany 
životního prostředí. Jinými slovy 
jde o posílení právní jistoty občanů 
v této oblasti.“

To je právní jistota, když občan To je právní jistota, když občan 
žádá. A co právní jistota všech žádá. A co právní jistota všech 
občanů, když jeden z nich neplní občanů, když jeden z nich neplní 
svoje povinnosti? Co mi řeknete svoje povinnosti? Co mi řeknete 
k tzv. „domu hrůzy“ u okresního k tzv. „domu hrůzy“ u okresního 
ředitelství policie?ředitelství policie?

„To je typický případ, který se 
dostal do fáze, kdy my jsme byli 
nuceni užít represí vůči vlastníko-
vi. Čili zasáhnout do výkonu jeho 
vlastnického práva. Je to proto, že 
vlastník dlouhodobě nezvládá svou 
roli a o svůj majetek dostatečně 
nepečuje. A v tomto případě se dům 
dostal právě do té kategorie ´životu 
a zdraví nebezpečno .́ 

A také je to typický příklad nulové 
spolupráce hygienické služby. Mys-
lím, že více než metr odpadků na 
dvoře, či později močka na chodbě 
jsou alespoň z laického pohledu fak-
torem, kdy hrozí epidemie. Čili ´pro-
tiepidemické důvody ,́ abych použil 

slov zákona o ochraně veřejného 
zdraví, jistě nastaly. Ale nehledě na 
nečinnost hygieny, my jsme konali 
a dnes jsme v situaci, kdy vlastníko-
vi vypršela lhůta na námi nařízené 
úkony. Nutno podotknout, že největ-
ší část ´práce´ za něj odvedl během 
října magistrát. Na druhou stranu 
– pod hrozbou sankce vlastník za-
čal jednat a my v sankčním řízení 
jeho, byť dosti opožděnou, aktivitu 
zohledníme. Navíc několikatýdenní 
aktivita magistrátu způsobila, že vy-
klizení domu proběhlo bez pomoci 
kohokoli zvenčí. Dům jsme shledali 
prázdný. Tedy bez ilegálních obyva-
tel. Zato plný odpadků.“

A co další chátrající domy na úze-A co další chátrající domy na úze-
mí města?mí města?

„Již několik let existuje seznam 
takových budov. Je jich na území 
Chomutova kolem padesátky a jsou 
v různém stupni zchátralosti. Asi 
deset procent z nich se blíží do výše 
uvedené kategorie. Ty budeme na 
jaře řešit obdobným způsobem jako 
dům u okresního ředitelství PČR. 
Pochopitelně, uvažujeme o tom, jak 
působit na vlastníky i jemnějšími 
prostředky, než jsou zákonné výzvy, 
nařízení a sankce. Je tu například 
nápad inzerovat ve veřejných sdělo-
vacích prostředcích fotografie domů 
se zanedbanou péčí s uvedením 
jmen jejich vlastníků. Jakási t́abule 
hanby´ vlastníků nemovitostí. Navíc 
bychom tím napomohli i k žádoucím 
změnám vlastnické struktury. 

My prostě využijeme všechny ná-
stroje, které nám dává zákon, aby-
chom spíše než sousedskou závist 
řešili vlastnickou nezodpovědnost 
majitelů domů.“                              (red)

list umístěný na webových stránkách 
města. Váš projekt může být zařazen 
do IPRM, čímž můžete získat 10% 
bonifikaci v operačních programech, 
kam budete svůj projekt podávat, 
a zvýšit tak šanci na získání dotace. 
Váš projekt by měl přispět ke kvalitě 
života ve vybrané zóně Březenecká, 
Kamenná, Zahradní a Písečná.

Kontakt na projektové manaže-
ry města Chomutova: Mgr. Marcela 
Kukiová, m.kukiova@chomutov-mes-
to.cz, tel: 474 637 243, Iva Josífková, 
i .josifkova @chomutov-mesto.cz, 
tel.: 474 637 241. 

Odkaz na webové stránky: 
www.chomutov-projekty.eu.      (red) 

Staňte se partnery města Chomutova 
při přípravě a realizaci IPRM IOP

Primátorka města Ivana Řápková 
ocenila vítěze soutěže „Za ještě 
krásnější Chomutov“ neboli květi-
nové soutěže. „Jsem ráda, že mohu 
ocenit lidi, kteří se starají o to, aby 
naše město bylo krásnější. Přinášejí 
radost nejen sobě, ale i ostatním li-
dem,“ řekla primátorka města Ivana 
Řápková.

Do soutěže se přihlásilo šestadva-
cet Chomutovanů, kteří se snažili 
uspět se svými nádherně vyzdobe-
nými okny, balkony či předzahrád-
kami. „Tito lidé jsou protipólem 
všem kazisvětům, kteří vyhazují 
odpadky z oken či jinak špiní ulice 
našeho města,“ dodala Řápková. 

Přihlášené výzdoby hodnotili 
komisaři z komise životního pro-
středí, kteří v kategorii „Nejhezčí 
okno nebo balkon domu“ určili jako 

V soutěži vyhrála předzahrádka u paneláku a suchá japonská zahrada 
vítězku Lucii Dvořákovou, která do 
soutěže přihlásila barevně sladěný 
a kompozičně vyrovnaný balkon 
v centru města (muškáty, milion bells, 
jehličnany). V kategorii „Nejhezčí 
předzahrádka“ domu zvítězila Alena 
Poštová. Předzahrádka panelového 
domu v Jiráskově ulici je ohraničená 
nízkým dřevěným plůtkem, záhon je 
souměrně osázený letničkami, trval-
kami a jsou na něm zachovány i keře. 
V kategorii „Nejzajímavější nápad“ 
zvítězila paní Dana Háková se svou 
suchou japonskou zahradou. 

V každé kategorii byly vyhodno-
ceny čtyři nejlepší objekty. Vítězové 
v jednotlivých kategoriích si odnes-
li zajímavé věcné ceny v podobě 
barevných televizorů, fotoaparátů, 
zahradnických potřeb a další drobné 
ceny.                                                       (tb) Primátorka Ivana Řápková (čtvrtá zleva) s vítězkami soutěže.           (foto: tb) 

Pracovníci TSmCH při poslední přípravě strojů na zimní údržbu.    (foto: tb)
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář 
kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. Zá-
jemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na his-
torické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 

adresu: Statutární město Chomutov – Odbor kancelář primátorky, k rukám 
Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně elektronicky 
na s.skubova@chomutov–mesto.cz. Podmínkou je uvedení názvu akce 
(stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefonický kontakt 
na organizátory.  (r)

Slet bubeníků loni touto dobou 
chomutovské publikum nadchl, 
a tak není divu, že i letos je jednou 
ze zastávek jeho turné. Vibrace 
vzniklé hrou na téměř dvě tuny 
bicích nástrojů rozvibrují budo-
vu Městského divadla i těla jeho 
návštěvníků v úterý 11. listopadu 
v 19 hodin.

Po třech ročnících africko-
-karibského stylu bude letos tato 
velkolepá bubenická show přede-
vším konfrontací evropské klasiky 
a japonské tradice. Na jednom pó-
diu se tedy setkají hráči na klasické 
bicí nástroje používané především 
v oblastech vážné hudby a rodilí ja-
ponští hudebníci znalí stylu hry na 
tradiční japonské bubny a perkuse. 
Hlavním nástrojem bude japonský 
buben taiko. Záměru odpovídá i „sle-
tová“ sestava. Samozřejmě v ní ne-
chybí organizátor a vůdčí osobnost 
projektu Pavel Fajt (drums electro-
nic, loops). Stejně jako loni přijali 
pozvání Miloš Vacík (percussions) 
a japonská zpěvačka Yumiko, se kte-
rou Fajt dlouhodobě spolupracuje 
i na dalších projektech. Nováčky pro 
chomutovské publikum budou Yun-
ko Honda (Japonsko – percussion), 

Známý cestovatel, fotograf a autor 
cestopisů Leoš Šimánek zavítá v pá-
tek 7. listopadu opět do Chomutova. 
Tématem jeho velkoplošné panora-
matické diashow se sedmi projektory 
jsou tentokrát Havajské ostrovy.

Souostroví v Tichém oceánu na-
vštívil v minulosti již několikrát. 
Poslední návštěva, ze které diashow 
vychází, byla mimořádně důkladná. 
S manželkou, synem a dcerou Šimá-
nek procestoval všech šest hlavních 
ostrovů, a to nejen v létě, ale také 
v zimě.

S ruksaky na zádech se Šimánkovi 
vydali i do málo známých končin, do 
míst, kam se běžný turista, trávící na 
Havaji jen pár týdnů dovolené, těžko 
dostane. Poznávali překrásné záto-
ky lemované kokosovými palmami 
s blankytně modrou či tyrkysově 
zelenou vodou, pláže s pískem všech 
možných barev – od oslnivě bílého, 
zlatavě žlutého, cihlově červeného 
nebo zelenkavého až po černý jako 
uhel. Viděli kaňony, svahy porostlé 
bujnou vegetací, údolí s vodopády, 
vulkány stoupající do výšky přes 

Městské divadlo v Chomutově 
hostilo zemské finále soutěže 
Missis 2009. Přestože tato soutěž 
o nejsympatičtější maminku a je-
jího potomka zde proběhla už po 
několikáté, tentokrát byla odezva 
v hledišti bouřlivější díky účasti dvou 
místních soutěžících. Tou první byla 
28letá Lucie Hlinovská z Chomutova, 
druhou pak 34letá Kateřina Bártlová 
z Jirkova. A právě ta se nakonec 
stala českou vicemissis a postoupila 
do celostátního kola. „Jsem v euforii, 
je to krásný úspěch, prostě bomba,“ 
hledala Jirkovačka slova vystihující 
její bezprostřední pocity.

Vyhlášení výsledků ovšem před-
cházelo tříhodinové klání, během 
kterého dvanáct maminek a jejich 
ratolestí odpovídalo na záludné 
otázky moderátorů, předvádělo 
svou volnou disciplínu a nakonec 
zorganizovalo žertovnou módní mi-
nipřehlídku. To nejtěžší si Kateřina 
Bártlová prožila hned v úvodu, kdy 
odpovídala na dotaz, co by změnila, 
pokud by se stala českou premi-
érkou. Zkouškou pro psychiku byl 
i moment, kdy se její dvouapůlletý 
synek v hledišti srdceryvně rozpla-
kal. „Není divu, od čtvrtka mě nevi-
děl. I mně to rvalo srdíčko. Takže 
jsem dávala posunky tatínkovi, aby 
si ho vzal, aby ho uklidnil.“ Co se 
děje v hledišti, dobře vnímala. Sly-
šela podporu fanoušků, viděla, když 
několikrát rozvinuli transparent 
s nápisem „Kočky Bártlovky“. „Po-
mohlo mi to, udělali bezvadnou 
atmosféru,“ ocenila přínos členů 
rodiny a kamarádů. Na výbornou 
s dcerou Adélkou zvládly společný 
tanec, u porotců zabodoval i Adélčin 
módní převlek za kočku doprováze-
ný maminčiným komentářem.

Přesto ještě při vyhlašování paní 
Kateřina netušila, jak moc úspěš-
né s dcerou byly. O to sladší byla 
chvíle, kdy moderátor oznámil, 
že první vicemissis je právě ona 
a když vzápětí s gratulací přispě-
chali synek a manžel. Výš už se 
umístila jen Dáša Ivanská z Prahy 
s dcerou Nikol, do celostátního 
finále postoupila nejlepší pětice. 
V porotě, mezi politiky, podnikateli, 
zástupci médií a dalšími osobnost-
mi, zasedla i jednatelka Správy 
kulturních zařízení Věra Flašková. 
„Je dobře, že mezi soutěžícími byly 

Do celorepublikových Dnů ukra-
jinské kultury se opět zapojí i Cho-
mutov. Tak jako například v Praze 
nebo Plzni i zde připravila místní 
ukrajinská komunita program, 
v němž chce něco ze své kultury 
předvést široké veřejnosti.

Akce proběhne v sobotu 8. lis-
topadu od 16 hodin v Kulturním 
domě na Zahradní a hlavní hvězdou 
bude národní umělec Ukrajiny Vla-
dimir Koval. Tento tenorista, člen 
Národního divadla v Praze a stálý 
host významných operních scén 
Evropy vystupoval v Chomutově i 
loni. Tehdy se soustředil na ukra-

10. 11. 200810. 11. 2008
CHOMUTOVCHOMUTOV

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
Vstup od 18.00 začátek ve 20.00 hod.

Cena vstupenek:

v předprodeji 280 Kč a na místě 320 Kč
P edprodej:

Městské informační centrum, Chelčického 99,
Chomutov, v síti TICKETSTREAM

Přijďte se nabít bicími
Steve Eto (Japonsko – oildrum), Jim 
Meneses (USA - drums, sounds, ob-
jects) a čeští hudebníci Petr Zeman 
a Pavel Koudelka. 

„Nejedná se o jednotlivá vystou-
pení, ale o velkou bubenickou show, 
kdy hudebníci hrají na pódiu společ-
ně,“ vzkazuje dosud neinformova-
ným zájemcům jednatelka pořáda-
jící Správy kulturních zařízení Věra 
Flašková. Současně láká i ty ostatní: 
„Na podzim se řada z nás potýká se 
ztrátou energie. Tohle je výborná 
příležitost k jejímu dobití.“

Slet bubeníků vstupuje již do 
7. ročníku. Svým pojetím je tento 
projekt naprosto ojedinělý a unikát-
ní a získal si velké renomé v celém 
hudebním světě. Název Slet bubení-
ků není náhodný, protože hudebníci 
se opravdu sletí doslova z celého 
světa. Kompozice vymýšlejí a secvi-
čují na několikadenním soustředění, 
přičemž každý do společné tvorby 
vnáší vlastní nápady, zkušenosti 
a kulturní tradici své domoviny. Tím 
dochází k prolnutí všech možných 
hudebních směrů, vlivů a etnických 
kořenů. Nové skladby i improvizace 
jsou pak živě předváděny na koncer-
tech.                                                    (sk)

Městské divadlo v Chomutově opět hostilo soutěž o nejsympatičtější maminku a její dítě 

Ve finále se představí i maminka z Jirkova

i zástupkyně Chomutovska a jsem 
ráda, že jedna z nich postoupila do 
finále. S výběrem finálové pětice 
souhlasím, jen bych zvolila jiné po-
řadí,“ řekla Věra Flašková. Jak ještě 
prozradila, v současné době se jed-
ná o tom, že by vrchol akce proběhl 
14. února opět v Chomutově. 

A jestli se novopečená vicemis-
sis Čech na celorepublikové finále 
Missis 2009 těší? „Momentálně ne, 
byla to dřina. I pro děti.“ Její slova 
nepřímo potvrzuje i osmiletá dcera 
Adélka: „Bála jsem se, ale teď už se 
nebojím, jsem ráda, že jsme postou-
pily.“                                                    (sk)

Letní a zimní putování po Havaji na diashow

Ukrajinci předvedou něco ze své kultury i v Chomutově
jinské národní písně, nyní plánuje 
zazpívat proslulé árie z význam-
ných světových oper. Doprovázet 
ho budou sopranistka opery Mozart 
v Praze Liana Sass, barytonista, člen 
opery Národního divadla v Praze 
a sólista opery v Ostravě Andrij 
Beneš a klavíristka, koncertní mistr 
Národního divadla v Praze a opery 
v Düsseldorfu Irina Romenská. Ještě 
předtím se o úvod programu posta-
rá chomutovský folklorní soubor 
Vodohraj a třetím účinkujícím sou-
borem bude v Chomutově už dobře 
známá pražská skupina Ignis, která 
už bude hrát nejen k poslechu, ale 

čtyři tisíce metrů. Po řekách a podél 
pobřeží pádlovali v kajacích, z jedné 
ze sopek sjížděli na horských kolech 

mezi lávovými poli až k moři a z koň-
ských sedel si vychutnávali úžasné 
výhledy.          (Pokračování na str. 4)

i k tanci ukrajinské lidové i popu-
lární písně. 

„Snažíme se tímto způsobem, aby 
zde žijící Ukrajinci nezapomněli 
svou kulturu,“ vysvětluje tajemnice 
občanského sdružení Zvony naděje 
a členka Výboru pro národnostní 
menšiny při Zastupitelstvu Ústec-
kého kraje Valentýna Štípková, sama 
členka souboru Vodohraj. „Neorien-
tujeme se jen na Ukrajince s trvalým 
pobytem, ale snažíme se do dění 
vtáhnout i ty, kteří jsou zde na pře-
chodnou dobu. Zároveň nás potěší, 
když se našich akcí budou účastnit 
i ostatní obyvatelé města.“           (sk)

Šimánkovi na pobřeží jednoho z havajských ostrovů.                   (foto: archiv)

Korunovace vicemissis Čech 2008 Kateřiny Bártlové.

Společný snímek tří nejsympatičtějších maminek a jejich dcer.         (foto: sk)

DIVADLODIVADLO
•        5. 11. JE ÚCHVATNÁ. 5. 11. JE ÚCHVATNÁ. Divadelní představení v rámci předplatného. Městské 

divadlo od 19.00 hodin.
•        7. 11. MEDVĚDÍ POHÁDKY. 7. 11. MEDVĚDÍ POHÁDKY. Pohádka pro děti z MŠ a ZŠ. Velký sál SKKS na 

Palackého ul. od 9.00 hodin.
•        16. 11. VODNÍK ŠPLOUCH A KOUZELNÝ PROUTEK. 16. 11. VODNÍK ŠPLOUCH A KOUZELNÝ PROUTEK. Pohádka pro děti a jejich 

rodiče. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
•        7. 11. VEČER ROMANTICKÉ HUDBY. 7. 11. VEČER ROMANTICKÉ HUDBY. Klavírní recitál ruské virtuosky Larisy 

Chytrjak. Literární kavárna SKKS na Palackého ul. od 18.00 hodin. 
•        10. 11. TŘI SESTRY & DIVOKEJ BILL.10. 11. TŘI SESTRY & DIVOKEJ BILL. Turné Pro radost. Městské divadlo od 

20.00 hodin, vstup od 18.00 hodin. 
•        11. 11. SLET BUBENÍKŮ 2008.11. 11. SLET BUBENÍKŮ 2008. Bubenická show. Městské divadlo od 19.00 

hodin. 
•        14. 11. PINKING SHEARS A OBŘÍ BROSKEV. 14. 11. PINKING SHEARS A OBŘÍ BROSKEV. Kulisárna u divadla od 20.00 hod. 

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•        5. a 19. 11. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.5. a 19. 11. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům 

na Zahradní od 17.00 hodin.
•        7. 11. HAVAJSKÉ OSTROVY.7. 11. HAVAJSKÉ OSTROVY. Leoš Šimánek a jeho diashow se sedmi projekto-

ry. Městské divadlo 19.00 hodin. 
•        13. 11. CELTIC ENERGY. 13. 11. CELTIC ENERGY. Irská taneční show. Městské divadlo 19.00 hodin. 

VÝSTAVYVÝSTAVY
•        JIŘÍ JABŮREK – OBRAZY, SKLENĚNÉ PLASTIKY. JIŘÍ JABŮREK – OBRAZY, SKLENĚNÉ PLASTIKY. Vernisáž v galerii Špejchar 

18. 11. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 6. 12.
•        VLADIMÍR FRANZ – VÁNOCE NA PSÍ ŘECE ANEB NĚCO K SNĚDKU.VLADIMÍR FRANZ – VÁNOCE NA PSÍ ŘECE ANEB NĚCO K SNĚDKU. Výstava 

obrazů v galerii Špejchar, výstava potrvá do 15. 11.
•        ANTON GNIRS. ANTON GNIRS. Významný evropský politik a archeolog chomutovského 

původu. Muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 8. 11.
•        LADISLAV CHABR – FIGURÁLNÍ KRESBY. LADISLAV CHABR – FIGURÁLNÍ KRESBY. Galerie Na schodech v SKKS, výstava 

potrvá do 31. 12.
•        FRANTIŠEK LINHART – PROCHÁZKA MOJÍ TVORBOU. FRANTIŠEK LINHART – PROCHÁZKA MOJÍ TVORBOU. Galerie Lurago, výstava 

potrvá do 25. 11.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
•        11. 11. STUDIO KREATIV – SKLO A PORCELÁN. 11. 11. STUDIO KREATIV – SKLO A PORCELÁN. Malujeme nevratné lahve a skle-

něné destičky. Pro dospělé a mládež od 12 let. DDM od 16.30 do 19.30 hod.
•        13. 11. SKOK PŘES ŠVIHADLO.13. 11. SKOK PŘES ŠVIHADLO. Soutěž v délce skákání, v počtu přeskoků. Nejlepší 

budou odměněni. DDM od 16.00 hod. Kompletní program na www.ddmcv.cz

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
              5. 11.  KOZÍ PŘÍBĚH.KOZÍ PŘÍBĚH. Animovaný rodinný, ČR. Také od 17.00 hod.
              6. 11.  DNY RUSKÉ KULTURY: ČERVENÁ KALINA. DNY RUSKÉ KULTURY: ČERVENÁ KALINA. Psychologické drama, Rusko.
              7. 11.  KARAMAZOVI. KARAMAZOVI. Drama, ČR.
   8. –    9. 11.  MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO.MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO. Rodinná komedie, ČR. 

Od 17.00 hod.
   8. –    9. 11.  SIROTČINEC. SIROTČINEC. Horor/drama/mysteriózní/thriller, Mexiko, Španělsko.
 10. –  12. 11.  STAR WARS – KLONOVÉ VÁLKY. STAR WARS – KLONOVÉ VÁLKY. Sci-fi, USA.
 13. –  16. 11.  NESTYDA.NESTYDA. Komedie, ČR. V sobotu a neděli také od 17.00 hod.
 17. –  18. 11.  OKO DRAVCE.OKO DRAVCE. Krimi/detektivka/drama, USA.
            19. 11.  POLOČAS ROZPADU. POLOČAS ROZPADU. Komedie/drama, Slovensko.
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který se koná

v úterý 11. listopadu 2008 v 11.00 hodin

u památníku padlých v par íku u kostela sv. Barbory, ulice Lipská v Chomutov

ád rytí
radiotechnického vojska

Statutární m sto
Chomutov

DNE VÁLE NÝCH  VETERÁN

Primátorka Statutárního m sta Chomutova
Ing. Mgr. Ivana ápková

a

Velmistr ádu rytí  radiotechnického vojska
plk. Ing. Rostislav Lyson k

si  Vás dovolují pozvat na pietní akt
uct ní

ProdejProdej
• Prodám DVD přehrávač Toshiba,• Prodám DVD přehrávač Toshiba, SD-

160SE, stříbrný, cena 900 Kč a DVD pře-
hrávač Philips, DVP 5140, stříbrný, cena 
900 Kč, oba s dálkovým ovládáním a ma-
nuálem, stáří 2 roky, nepoužívané. Dále 
kulatý kuchyňský stůl, průměr horní 
desky 90 cm, výška 75 cm, fólie – dekor 
buk, ke stolu dvě klasické dřevěné židle, 
celková cena 1 200 Kč. Tel. 773 977 796.

• Velké pravé vlašské ořechy• Velké pravé vlašské ořechy prodáme 
na telefonickou dohodu. Vyloupané i 
celé. Jsou kvalitní, velmi chutné, letošní. 
Tel. 731 957 218, volat 12 – 18 hod.

• Prodám rozkl. sedačku,• Prodám rozkl. sedačku, 3/4 roku 
stará, rozlož. na 2 široká lůžka, pěkná, 
pův. cena 5 800, nyní 4 800 Kč. Houpa-
cí křeslo, 2 roky staré, pův. cena 2 600, 
nyní 1 200 Kč. Čaloun. bl. modrá válenda, 
pěk. s ÚP, pův. cena 3 000, nyní 1 500 Kč. 
Tel. 605 806 665, volat 11 – 18 hod.

• Prodám funkční klasickou pračku• Prodám funkční klasickou pračku 
zn. Romo, cena 300 Kč. Tel. 732 616 962.

• Prodáme Škodu Felicia combi 1.3MPI • Prodáme Škodu Felicia combi 1.3MPI 
slyšíci na jméno Fred. Je milý, přítulný, 
čistotný, pracovitý, vhodný k dětem. Rok 
výroby 1997, 165 tis. km, tažné zaříze-
ní, STK 08/2009, vínová metalíza. Cena 
k jednání 44 444 Kč. Tel. 775 190 411.

• Prodám automatickou pračku PAC, • Prodám automatickou pračku PAC, 
málo použitá. Dále čtyři dřevěné bílé ku-
chyň. židle. Levně. Tel. 474 620 494.

• Prodám Mazdu 626, r. v. 1995, • Prodám Mazdu 626, r. v. 1995, dob-
rý tech. stav, letní i zimní kompl. kola, 
2x airbag, klimatizace, centrál. zamykání. 
Cena 42 000 Kč. Tel. 737 146 147.

• Moderní dvojlůžko 160 š.,• Moderní dvojlůžko 160 š., zdravot. 
matrace, v perfektním stavu. Čer. kov 
komb. se svět. dřevem. Prodám za polov. 
cen., stála 8 000 Kč. Důvod – pro 1 osobu 
zbytečná. Tel. 605 704 239.

• Levně prodám zařízení bytu,• Levně prodám zařízení bytu, ložni-
ce, dětský pokoj, obývací pokoj, kuchyň. 
Tel. 723 729 914.

• Malou televizi úhlopř. 40 cm• Malou televizi úhlopř. 40 cm zn. Grun-
dig, stříbrná barva, prodám za 900 Kč. Pro-
sím volat, děkuji. Tel. 605 704 239.

• Prodám houpací křeslo,• Prodám houpací křeslo, psací stolek, 
skříň, vše přírodní dřevo, nové, velmi 
levně. Stěhování. Tel. 777 779 937.

• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, • Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, 
bílý, hezký, dobrý stav. Cena 20 000 Kč. 
Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám čtyřkolku Loncin, • Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 2006, 
nejetá (400 km), se SPZ, cena 20 000 Kč. 
Tel. 607 229 153.

• Prodám Fiat Bravo 1.4 benzín,• Prodám Fiat Bravo 1.4 benzín, r. v. 
1996, dobrý stav, STK do 9/2010. Chomu-
tov. Cena 35 000 Kč, při rychlém jednání 
sleva. Tel. 724 959 915.

• Prodám 4 roky staré PC• Prodám 4 roky staré PC AMD Athlon 
XP-2200, 1,8 GHz, 256 MB, RAM 40 GB, 
WinXP, vypalovačka LG 16x, tiskárna HP, 
scaner, LCD monitor, cena 8 000 Kč. Do-
hoda možná. Tel. 724 159 782.

• Prodám digitální satelitní komplet, • Prodám digitální satelitní komplet, 
příjem dvou družic – 1 000 prog., není 
na čs. kartu. Předvedu. Cena 1 500 Kč. 
Tel. 721 038 042.

• Prodám altsaxofon s příslušen-• Prodám altsaxofon s příslušen-
stvím stvím – velmi dobrý. Cena 5 000 Kč. 
Tel. 474 558 205.

• Prodám černé lyžařské kalhoty• Prodám černé lyžařské kalhoty 
zn. Berquill, vel. 36, téměř nové, cena 600 
Kč. Tel. 776 600 033.

• Prodám levé dveře 80 cm, • Prodám levé dveře 80 cm, ze 2/3 
prosklené – barva třešeň. Jsou nové, 
původní cena 2 150 Kč, nyní 1 800 Kč. 
Tel. 731 554 221.

• Prodám 4x pneumatiky • Prodám 4x pneumatiky zánovní, lev-
ně dle dohody, 175/70 R13 Matador, letní. 
Tel. 607 801 479.

• Prodám kočárek trojkombinaci, • Prodám kočárek trojkombinaci, 
červeno-černý, 3 kola, 2 otočné korbičky, 
sporťák a hluboká, hezký, po 1 dítěti, 
původní cena 14 500, nyní 6 000 Kč. Tel. 
607 801 479.

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 9. 12 .  2008 v 15 ,00 hodin se koná v zasedací místnosti  č.  1 01 v 1 .  patře budovy Magistrátu města 
Chomutova , Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady

Domovn í správa QAR K - ul . N a Bělidle - tel . :  474 651 162 , 474 624 124
ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vy vo lávac í ce na N á klady na op ravu

Kadaňs ká 3688/4 1 + 2 13 70 0 Kč 1 6 6 0 0 0 Kč

Za Zborovs kou 3611 / 7 1 + 2 12 20 0 Kč 27 7 0 0 0 Kč

Palackého 39 62/1 0 1 +1  7 50 0 Kč 135 9 0 0 Kč

Palackého 4089/14 1 +1  7 50 0 Kč 1 03 9 0 0 Kč

Poděb radova 1 030/1 1 +1 13 140 Kč 78 70 0 Kč

Pionýrů 3780/ 3 1 +1 11 350 Kč 50 20 0 Kč

J akou b ka ze Stř í b ra 1 08/ 2 1 +1 1 6 230 Kč 92 0 0 0 Kč

G rég rova 3754/ 2 1 +1  7 80 0 Kč 22 1 0 0 0 Kč

Komenského 4443/ 7 1 +1 14 750 Kč 68 40 0 Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedená domovn í správa .

Registrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne  9. 12 . 2008 v době od 13 .00 hod . do 14.45 
hod . v kanceláři  OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233 .

Zájemci o získá n í bytu formou veřej ného výběrového řízen í jsou povi n n i ,  ved le povi n ností uvede -
ných v čl .  6 „ Pravidel pro přidělová n í bytu v majetku města Chomutova“, při reg istraci před ložit 
platný obča nský prů kaz a potvrzen í peněžn í ho ústavu o za placen í d ražebn í j istoty ve výši 10 % 
vyvolávací ceny bytu .

Číslo účtu - 6015 - 626441/ 0100 ( uveden í pom lčky N U T N É !  !  ! )

va ria bi l n í sym bol – 22220912 , specifický sym bol – rod né číslo

• Prodám set 8 párů tenisových po-• Prodám set 8 párů tenisových po-
nožeknožek zn. Slezinger č. 41-45 za 660 Kč, 
3 páry ponožek zn. Umbro barevné č. 40-
46 za 180 Kč, 3 páry ponožek zn. Fila teplé 
č. 39-42 za 240 Kč, 3 páry ponožek zn. Fila 
bílé č. 39-42 za 180 Kč, pánskou soupravu 
Luigi Colutti, deospray za 100 Kč, gel na 
holení za 100 Kč, voda po holení za 180 Kč. 
Dohoda jistá. Tel. 603 154 941.

• Prodám indukční vařič,• Prodám indukční vařič, nový, vhod-
ný na chatu, v domácnosti i na dovole-
nou. S 50% slevou, nyní 1 000 Kč, možná 
i dohoda. Tel. 606 648 644.

BydleníBydlení
• Vyměním státní byt 3+1• Vyměním státní byt 3+1 (cihlový, lev-

ný nájem), slušná lokalita v CV, za byt 1+1 
nebo garsonku. Tel. 723 729 914.

• Koupím byt 1+1 s balkonem,• Koupím byt 1+1 s balkonem, Bezru-
čova ul. nebo ve věžácích u Luny. Pro-
dám 3+1 v Jiráskově ul. u Luny. Prodám 
nízkou stěnu, velmi levně, 1 600 Kč. 
Tel. 777 779 937.

• Koupím byt 1+1+L ve věžáku • Koupím byt 1+1+L ve věžáku 
v okolí Luny a Plusu. Platba hotově. 
Tel. 733 284 567.

• Pronajmu byty v CV.• Pronajmu byty v CV. Dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Prodám družst. byt 3+1• Prodám družst. byt 3+1 s balkonem 
v CV, Skalková ul. Tel. 733 523 435.

• Pronajmu byt 2+1 v CV• Pronajmu byt 2+1 v CV na Ka-
menném Vrchu, nájem včetně energií 
6 800 Kč. Kauce 1 nájem. Tel. 724 519 410, 
731 715 802.

• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 (95 m2) ve Zborov-
ské ul., 2. p. bez výtahu, nová kuchyňská 
linka, vytápění gamaty (staré). Volný 
ihned. Tel. 774 568 098.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 v centru CV 
cena 7 000 Kč, vratná kauce 12 000 Kč. 
Tel. 603 817 150.

• Prodám byt 1+1• Prodám byt 1+1 na Březenecké, za-
teplený dům, nová fasáda, plast. okna, 
slušný vchod. Tel. 605 742 684.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 v soukromém vlast-
nictví na Písečné za 750 000 Kč. Podlahy, 
obklady. Tel. 721 305 112.

• Pronajmu dlouhodobě byt u Kamen-• Pronajmu dlouhodobě byt u Kamen-
cového jezera cového jezera v CV, 2+1 – 56 m2, 2. patro 
bez výtahu, balkon, sklep, nezařízený. 
Cena 6 200 Kč + energie, vratná kauce 
12 000 Kč. Tel. 736 684 174.

• Podnikatelka koupí byt• Podnikatelka koupí byt v CV. Nabídněte, 
seriózní jednání. Děkuji. Tel. 724 657 421.

• Prodám parcelu ke stavbě rod. domu,• Prodám parcelu ke stavbě rod. domu, 
1 480 m2, zpevněná cesta, rovný povrch, vel-
mi lukrativní místo, částečně zastavěno nový-
mi domy, inženýrské sítě na hraně pozemku. 
Cena 1 650 000 Kč. Tel. 777 680 096.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 v os. vl., 64 m2, na 
Dehtochemě, slunný, klidná lokalita. 
Cena 790 000 Kč. Tel. 737 835 859.

OstatníOstatní
• Učiňte dobrý skutek• Učiňte dobrý skutek a vezměte si jed-

nu z nás. Jsme věrní, veselí a nenároční 
kočičí kamarádi a čekáme na milující 
rodinu. Tel. 737 087 781.

• Pronajmu internetový obchod.• Pronajmu internetový obchod. 
Podmínka dobrá znalost práce na PC. 
Tel. 777 137 081.

• Daruji 8měsíčního čistokrevného • Daruji 8měsíčního čistokrevného 
německého ovčáka.německého ovčáka. Jen starším lidem s ba-
ráčkem. Výborný hlídač. Rodinné důvody, 
spěchá. Tel. 736 460 183 nebo 604 983 771.

• Student gymnázia doučí matematiku• Student gymnázia doučí matematiku 
pro ZŠ a SŠ (jen ok. CV). Cena dohodou. 
Tel. 736 725 743.

• Prodám čistěné cihly• Prodám čistěné cihly po 2 Kč. Půlky 
zdarma. Asi 200 ks. Tel. 732 105 612.

• Koupím garáž v centru CV • Koupím garáž v centru CV nebo oko-
lí. Platba hotově. Tel. 603 981 740.

• Hledáme paní na hlídání• Hledáme paní na hlídání dětí 
2 a 3 roky u Chomutova. Auto nut-
né. Minimálně tři odpoledne v týdnu. 
Tel. 603 276 454.

• Koupím HAKI lešení,• Koupím HAKI lešení, i více jednotek. 
Děkuji za nabídku. Tel. 607 229 153.

• Zdarma odvezu • Zdarma odvezu váš nefunkční počí-
tač, TV a podobně. Tel. 724 902 854. 

(Dokončení ze str. 3)
Při druhém, zimním pobytu vyra-

zili Leoš Šimánek a jeho manželka 
Lenka s horolezeckými lyžemi na 
nejvyšší sopku souostroví. Také 
pozorovali plejtváky, kteří před Vá-
nocemi dorazili po víc než šest tisíc 
kilometrů dlouhé pouti od pobřeží 
Aljašky do havajských teplých vod, 
kde se samicím rodí mláďata. Po čty-
ři měsíce si český cestovatel znovu 
a znovu ověřoval tvrzení, že Havaj-

Letní a zimní putování po Havaji na diashow
ské ostrovy jsou přírodním uniká-
tem, který nemá na světě obdoby. 

O všechy zážitky se Leoš Šimánek 
v Chomutově podělí s návštěvníky 
Městského divadla, kde jeho vy-
stoupení začne v 19 hodin. Diashow 
doplňuje vydání stejnojmenné foto-
grafické knihy – Havajské ostrovy: 
Letní a zimní putování za přírod-
ními divy Tichomoří, kterou autor 
vydal jako svoji patnáctou publikaci 
u nakladatelství Action – Press. (sk) 

Značka „Zimní výbava“ bude na silnicích do horZnačka „Zimní výbava“ bude na silnicích do hor
Upozorňujeme ř id iče, že značka „Zimní výbava“ bude osazena na všech úsecích si ln ic odbo-

čuj íc í do hor ze si ln ice I / 13 ( I /7) . Přehled vybraných míst :

• nad obcí Pernštejn směr Vykmanov a Údol íčko    • za odb. z I / 13 směr Klášterecká Jeseň

• za odbočkou ze si ln ice I I . tř ídy směr Pet lery       • ve směru na obec Hradiště do hor

• za Novou Vískou směr Třebíška                         • za odbočkou z I / 13 směr Blahuňov

• na odbočce z I /7 směr obec Pohranič í a Načet ín  • na odbočce z I /7 směr Celná

• na si ln . I I I . tř. , hranice ČR-SRN, směr Kalek           • na konci obce Zelená , směr Lideň

• nad Chomutovem, za odb. k prodejně KV Kel ly    • za podnikem Povodí Ohře, směr Třetí mlýn

• nad Chomutovem, směr Blatno                         • na konci obce Březenec, směr Šerchov

• nad Ji rkovem, na odbočce na Boleboř                • na konci Drmal , směr Pyšná
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hledá pro provoz v Tušimicích zam stnance do pozic:

Svá
požadujeme: ední zkoušky pro sva ování metodou 135

požadujeme: st edoškolské vzd lání strojního sm ru,
praxe v oboru 2 roky (tvorby strojírenské výkresové
dokumentace), znalost práce se softwarem Autodesk

Inventor, ideáln  Autodesk Inventor 2008

Nabízíme jistotu a sociální zázemí silné spole nosti,
možnost profesního r stu, závodní stravování, 5 týdn

dovolené, 13. a  14. dodatkový plat, p ísp vek na penzijní
pojišt ní, p ísp vek na dovolenou a další.

V p ípad  zájmu kontaktujte ing. Luboše Ku eru,
telefon: 474 604 371, 474 604 370

e-mail: kucera@sd1s.cz.

Konstruktér

Každý z nás si dovede představit, že by jeho život

byl ještě pestřejší. K uskutečnění takových před-

stav ale většinou potřebujeme dostatek peněz.

S půjčkou od České spořitelny si nyní můžete

splnit i větší sny, nebo jen rychle pořídit to, co

zrovna potřebujete. O podrobnostech jsme si poví-

dali s paní ing. Martinou Weigendovou, ředitelkou

pobočky v Chomutově.

Jsou vaše půjčky skutečně tak rychlé, jak se
povídá? Co tolik zjednodušuje proces jejich
vyřízení?
Vzít si půjčku je stále jednodušší a nic nebrání

jejímu okamžitému vyřízení. Stačí přijít do nejbližší

pobočky České spořitelny a mít u sebe jen jeden

doklad totožnosti. Žádné jiné dokumenty nepotře-

bujete a prostředky získáte během jedné návště-

vy. Naši klienti tak nemusí čekat ani dlouho šetřit,

aby si pořídili to, co potřebují nebo po čem touží.

Jakou částku si lze takto snadno a za pár minut
půjčit? 
Vycházíme klientům co nejvíce vstříc – chceme, aby

se naši klienti nemuseli omezovat. Proto si nyní

lze půjčit na počkání a bez ručitele až 300 000 korun. 

Jaká je výše splátek?
Výši splátek si může každý klient nastavit sám

podle svých možností. V České spořitelně navíc

nabízíme zvýhodněné akční splátky pro vybrané

výše půjčky. Například půjčku ve výši 50 000 Kč

lze získat za 888 Kč měsíčně, 100 000 Kč

za 1 888 Kč měsíčně. 

Je něco, čemu by klienti měli věnovat při výběru
půjčky pozornost?
Kromě výše splátky by se klienti měli zajímat také

o tzv. RPSN. Je to roční procentní sazba nákladů a

zahrnuje úrokovou sazbu, poplatek za poskytnutí

úvěru a případné další platby související s úvěrem.

V České spořitelně dostanete půjčku s RPSN

od 9,84 %.

Lze se pojistit proti neschopnosti splácet?
Samozřejmě, klient se může pojistit proti nepřed-

vídatelným událostem, které by mohly ovlivnit

jeho schopnost splácet půjčku. Pojištění je sou-

částí standardní úvěrové smlouvy, takže jeho

vyřízení je velmi r ychlé, bez nutnosti dalšího

zbytečného papírování. Klient tak získá příjemnou

jistotu, že v případě úrazu, onemocnění nebo

například ztráty zaměstnání mu prostředky

na splácení půjčky nebudou chybět. Pojišťovna

totiž v případě pojistné události vyplatí peníze

přímo na účet klienta, který s nimi může naložit

podle svého uvážení. 

Kam se mohou zájemci o půjčku obrátit?
Stačí navštívit pobočku České spořitelny v Chomu-

tově, Palackého 4147, tel.: 474 698 130. Pro více

informací o produktech a službách České spoři-

telny se klienti mohou rovněž obrátit na bezplatnou

informační linku 800 207 207 nebo navštívit

www.csas.cz.

V České spořitelně můžete mít
až 300 000 Kč za pár minut

• Okresní organizace Českého • Okresní organizace Českého 
svazu chovatelůsvazu chovatelů pořádá o víkendu 
8. a 9. listopadu od 8 hodin výstavu 
králíků, holubů, drůbeže a exotického 
ptactva. Výstava bude probíhat v domě 
chovatelů v Údlicích vždy od 8 hodin 
a spojená bude s přehlídkou odrůd 
podzimního ovoce a jeho degustací. (r)
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Kam v listopadu za sportem
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Chomutovské noviny

Chomutovští bojovníci z Tiger Re-
lax Clubu uspěli na mezinárodních 
závodech sportovních forem jujutsu, 
které proběhlo v disciplínách figh-
ting, grappling a hard kata. Otevře-
ného mistrovství v Kralupech nad 
Vltavou se zúčastnilo 250 závodníků 
ze čtyř zemí. Vynikající formu před-
vedl junior Tomáš Pohorelec, který 
s přehledem zvítězil jak ve fightin-
gu, tak grapplingu. Ze zkušených 
závodníků mistrovských stupňů se 
blýskli Jan Michanek, který získal 
dvě zlaté medaile, a Pavel Mráz, jenž 
vybojoval jednu medaili téže hodno-
ty. Neztratili se také další zkušení 
borci, ale ani nastupující generace, 
která potvrdila, že fighting je silnou 
stránkou chomutovského klubu. Ve 
fightingu se bojuje údery a kopy 
jako v karate, po úchopu se provádí 
hody a porazy jako v judo a na zemi 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
  15. 11. házená – 2. liga mužů: HK Chomutov – Havlíčkův Brod 14.00
  22. 11. basketbal – 1. liga mužů: BK Chomutov – Kara Trutnov 16.00
  23. 11. basketbal – 1. liga mužů: BK Chomutov – BA Sparta Praha 10.30

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
  5. 11. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Slovan Ústečtí Lvi 18.00 
  12. 11. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Most 18.00 
  17. 11. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Kometa Brno 18.00 
  22. 11. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC VČE Hradec Králové 18.00 
  26. 10. lední hokej – 1. liga: KLH Chomutov – HC Třebíč 18.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
  8. 11. fotbal - divize: FC Chomutov – FC Nový Bor 10.15

Přestože se zdálo, že v důsledku 
postupných změn v kádru zlaté ob-
dobí chomutovské národní házené 
pomalu končí, pohled na podzimní 
tabulku 1. ligy žen dokazuje, že 
tomu tak není. Házenkářky SK Cho-
mutov NH totiž přezimují na prvním 
místě, navíc bez prohry a s dlouho 
nevídaným pětibodovým náskokem. 
„Viděli jsme to skepticky a nakonec 
se to vyvinulo takhle skvěle,“ rado-
val se předseda klubu Vojtěch Čihař. 
„Vyhrát podzim bez ztráty bodu, to 
se jen tak nepovede. A mít navíc ta-
kový náskok, to pamatuji naposledy 
snad před šesti nebo sedmi lety.“

V létě družstvo doplnily z Bakova 
nad Jizerou útočnice Monika Berano-
vá a obránkyně Lucie Mrákotová a 
z Klášterce nad Ohří útočnice Judita 
Myslíková a brankářka Vanda Za-
hradníková, obě přitom za Chomu-
tov už předtím formou hostování 
startovaly. Všechny dobře zapadly, 
Mrákotová se vyprofilovala v jednu 
z nejlepších obránkyň ligy, Zahrad-
níková zase vytvořila vyrovnanou 
brankářskou dvojici s matadorkou 
Hanou Zavadilovou.

Chomutov výborně odstartoval 
mistrovskou sezonu. Vyhrál v Ty-
mákově, pak si doma snadno poradil 
s Přešticemi a z nastoupené cesty už 
nesešel. Uspěl i v klíčových zápasech 
na hřištích pronásledovatelů, zejmé-
na v těžkém závěrečném dvoukole, 
kdy byl hostem druhé Dobrušky 
a třetího Hlinska. „Dobruška si na nás 
věřila, dlouho se to tahalo o gól, ale 
nakonec jsme poměrně hladce vy-

Ať se konkurence snaží jakkoliv, 
softbalu stále vládnou hráči SC 80 
Beavers Chomutov. Na jejich umění 
letos nestačili soupeři v české lize 
ani na prestižním Poháru mistrů 
evropských zemí. Přestože českých 
titulů je už devět z posledních je-
denácti let a pohárová prvenství 
jsou za stejné období čtyři, letošní 
sezona se přece jen zapíše na čelní 
místo „bobří“ historie.

Tím nejvýraznějším důvodem je 
suverénní vítězství v PMEZ v belgic-
kých Antverpách, kde Chomutovu 
nedokázal vážněji vzdorovat žádný 
soupeř. Z devíti zápasů Bobři osm 
vyhráli před limitem, tedy takzva-
ným rozdílem. Během nich dosáhli 
skóre 96:8 a odpálili 28 homerunů! 
„Pálkařsky jsme na tom byli hodně 
dobře a vůbec jsme měli silný tým. 
Ale že by nám to šlo až tak, to jsem 
opravdu nečekal. Jenže je to hodně 
o pohodě a ta v týmu byla,“ ohlédl 
se za belgickou misí nadhazovač 
a klíčová postava mužstva Lubomír 
Vrbenský. „Úroveň české ligy se 
v posledních letech zvedla, spous-
ta hráčů má zkušenosti z Ameriky 
nebo Nového Zélandu. Naopak mi 
připadá, že soupeři v Evropě stag-
nují,“ připojil svůj postřeh Václav 
Svoboda, sám půl roku působící 
u protinožců. Chomutovu se vyplati-
lo povolené posílení o tři cizí hráče 
– z Prahy povolal reprezentanty 
Patrika Kolkuse, chomutovského od-
chovance, a Davida Mertla a také No-
vozélanďana Franka Pointona, který 
se stal nejužitečnějším hráčem tur-
naje. Vrbenský, jak jinak, zase jeho 
nejlepším nadhazovačem. 

• V jirkovském klubu Magnum• V jirkovském klubu Magnum 
se potřetí v sezoně utkali sportov-
ní střelci. Čtyřiadvacet soutěžících 
z Chomutovska, Kladna i Litvínova 
zde střílelo z velkorážních pistolí 
a revolverů. Vítězem se stal Jiří Čuba 
z Kladna, za ním se umístil Zdeněk 
Vait z Kladna a třetí skončil Jindřich 
Puchinger z Chomutova.                 (jir)

Vítězství v Poháru mistrů evropských zemí, devátý ligový titul, pozornost médií i politiků 

Hodnocení sezony: Bobři jsou dobří!

Vyhrát tak impozantním způso-
bem v konkurenci vítězů evrop-
ských lig se dosud žádnému týmu 
nepovedlo. Chomutov se navíc tím-
to triumfem příznačně sám vyhoupl 
na pozici historicky nejúspěšnějšího 
mužstva Evropy. To neuniklo pozor-
nosti nejvyšších představitelů cho-
mutovské radnice a Ústeckého kraje, 
a tak se s úspěšnými reprezentanty 
setkali jak primátorka Ivana Řápko-
vá, tak hejtman Jiří Šulc. 

V té době ale ještě nebylo dobo-
jováno v české lize. Její základní 
část Chomutov vyhrál, ale na paty 
mu šlapaly pražské celky Spectrum 
a Tempo. „Na začátku sezony jsme 
si řekli, že základem bude play off 
a že bude jedno, jestli postoupíme 
z prvního nebo šestého místa. Nako-
nec jsme sice základní část vyhráli, 
ale i pak jsme to brali stylem – ´děj 
se vůle boží ,́“ prozradil Luboš Vrben-
ský. Netlačit na pilu se Chomutovu 
osvědčilo už v předchozích letech 
a fungovalo to i letos. Tým porazil 
v semifinále Krč 3:0 na zápasy a ve 
finále ho čekalo Spectrum. Pražský 
celek má na Bobry mimořádnou 
„pifku“, v předchozích pěti sezonách 
jej vždy vyřadili v semifinále nebo 
porazili ve finále. Letošní souboj 
o zlato ale pro Chomutov začal zdr-
cující porážkou na domácím hřišti 0:5 
a přes zlepšený výkon ve druhém 
utkání byl po výsledku 2:3 najednou 
stav série 0:2. Jak se hráči shodují, 
v obrat v té chvíli věřili už jen nena-
pravitelní optimisté. Vše nasvědčovalo 
tomu, že slova odborníků o opotře-
bovanosti, přetíženosti týmu a ztrátě 
motivace dojdou naplnění. Nakonec 

možná pomohl slib hrajícího trenéra 
Jana Přibyla: „Slíbil jsem hráčům, že 
když to otočíme a získáme titul, tak se-
ženu milion korun a vezmu je do USA 
na největší a nejprestižnější turnaj, 
jakési klubové mistrovství světa. Už 
letos jsme dostali pozvánku přímo pro 
náš klub, ale kvůli penězům jsme si na 
účast ani neodvažovali pomyslet.“

Třetí utkání Chomutov s trochou 
štěstí vyhrál 3:2, čtvrté, přestože 
za zraněného Luboše Vrbenského 
musel na nadhozu zaskočit Jaroslav 
Mikulec, 2:1. Rázem byla psychická 
výhoda na straně Beavers, kteří 
také v rozhodujícím utkání soupeři 
ukázali, kdo je na české softbalové 
scéně pánem, a po výborném výko-
nu vyhráli 6:1. Po roce se znovu ra-
dovali z mistrovského titulu. Opora 
Spektra, reprezentant, ale i posila 
Chomutova pro PMEZ David Mertl 
odmítl, že by kvůli tomu vůči Bob-
rům cítil zášť: „Známe se dobře, mám 
tu kamarády. Chomutov těží z osoby 
Luboše Vrbenského, my máme pořád 
ještě jedno z nejmladších mužstev 
v lize, náš čas teprve přijde.“

„Rozhodující byla naše zkušenost, 
to, že jsme nepříznivou situaci ustá-
li psychicky,“ soudí Jan Přibyl. Ještě 
o jeden důvod víc ke spokojenosti 
mají chomutovští hráči Jakub Vrba 
a Václav Svoboda, kteří české re-
prezentaci přispěli ke zlaté medaili 
z evropského šampionátu v Dánsku. 
„Letošní sezona byla skvělá, protože 
jsem vyhrál všechno, co se dalo. 
Byla ale taky pořádně těžká, proto-
že i s půlrokem na Novém Zélandu 
jsem jel vlastně tři sezony v kuse,“ 
hodnotil Václav Svoboda.              (sk)

se zápasí pomocí pák a škrcení. Grap-
pling vychází z brazilského jujutsu, 
kde se začíná již v úchopu, používají 
se přehozy, porazy, na zemi velká 
škála páčení, škrcení, znehybnění a 
přechodů z pozice do pozice.

Z výsledků – 1. místa:Z výsledků – 1. místa: T. Pohorelec 
(fighting junioři do 65 kg, grappling 
junioři do 65 kg), J. Michanek (kata 
muži mistrovské stupně, fighting 
muži do 77 kg), T. Petrů (fighting 
muži do 62 kg), P. Mráz (fighting 
muži do 85 kg), K. Pacáková (figh-
ting juniorky nad 55 kg); 2. místa: 2. místa: 
J. Novotný (grappling muži do 62 
kg), D. Olšavský (fighting junioři 
do 35 kg), P. Gabriel (kata muži mis-
trovské stupně); 3. místa: 3. místa: J. Novotný 
(fighting muži do 62 kg), J. Soukup 
(fighting junioři do 65 kg), K. Bílek 
(grappling muži do 94 kg), P. Gabriel 
(fighting muži do 77 kg).          (mm)

Sedm zlatých pro Tiger Relax Club

Oprava cíle, národní házenkářky budou hrát o titul

hráli,“ popsal důležité utkání Vojtěch 
Čihař. „V Hlinsku jsme celý zápas pro-
hrávali, ale postupně jsme dotahovali 
a v posledních třech minutách jsme 
dvěma góly dokázali výsledek otočit.“ 
Kromě podzimního prvenství těší 
předsedu oddílu i fakt, že tým vý-
razně zlepšil obrannou fázi. Oproti 
předchozím sezonám, kdy vyhrával 
především zásluhou drtivé síly 
v útoku a kraloval střeleckým statis-
tikám, dnes je druhý nejlepší v po-
čtu obdržených branek. Přitom střel-
ba a její účinnost zůstává vysoko 
nad ligovým průměrem. „Pozitivní 

Na snímku z 5. finále hledá Jaroslav Mikulec míč 
ve vzduchu, zatímco ten je pod chytačem. I tak byl 
Mikulec nejlepším pálkařem rozhodujícího utkání.

Chomutovští softbalisté se radují, vítězství v ligovém finále 
nad Spektrem Praha završilo jednu z nejpovedenějších sezon 
v historii klubu.                                                                       (foto: sk)

je i to, že holky si vesměs v prvním 
poločase ´nahrály ,́ takže ve druhém 
dostávala příležitost lavička.“

Chomutovské národní házenkář-
ky šly do sezony se skromnými cíli, 
ale dosavadní výsledky je opravňují 
pomýšlet na desátý ligový titul. 
„Nechci chválit dne před večerem, 
ale holky to mají dobře rozehra-
né. Na jaře navíc se všemi silnými 
týmy hrajeme doma, takže by bylo 
hloupé, kdybychom do play off nešli 
z prvního místa. A pak samozřejmě 
budeme usilovat o titul,“ nastiňuje 
nové plány Vojtěch Čihař.            (sk) 

Talentovaná plavkyně TJ Slávie 
Chomutov Simona Baumrtová bude 
startovat na Mistrovství Evropy v pla-
vání dospělých v chorvatské Rijece, 
a to hned ve všech třech svých 
parádních disciplínách! Účast si za-
jistila splněním limitu na závodech 
Českého poháru v Plzni, kde na 
tratích 50, 100 a 200 metrů znak fan-
tastickými časy vylepšila svá osobní 
maxima. Zejména čas 2:09,17 z dvou-
stovky má punc evropské extratřídy. 
Je druhým nejlepším výsledkem na 
této trati v české historii a na loň-
ském ME by s ním skončila sedmá. 
Letos dokonce v Evropě ještě žádná 
žena rychleji než 17letá chomutov-
ská závodnice neplavala!                (sk) 

Baumrtová přepisuje 
historické tabulky

Házenkáři HK Chomutov se ve 
2. kole Českého poháru na domá-
cí palubovce utkali se Spartakem 
Praha 4. Oba druholigové týmy 
nastoupily v nekompletním složení, 
v chomutovské bráně dokonce mu-
sel za zraněné brankáře zaskočit 
pivot Libor Shrbený. Přestřelka na-
konec šťastně skončila pro domácí 
celek, který po prodloužení vyhrál 
33:32, když v normální hrací době 
byl stav 29:29 (16:14). Nejlepším 
střelcem vítězů byl Petr Vaněk 
s 10 góly, následovali ho Klouček 
s 8, Bartásek se 6, Jiřík se 4, Jar. Bada 
a Pošta se 2 a Fric s 1 gólem.      (sk)

Házenkáři postoupili
Brankářka Vanda Zahradníková se vypracovala v oporu týmu.      (foto: kafe)

FITNESS KLUB svìtové úrovnì
poprvé v CHOMUTOVÌ

PØEDPRODEJ ZAHÁJEN

6mìsícù
ZDARMA

získá prvních 100 èlenù klubu

Podpoøte naší trenérku Denisu v soutìži
2008

hlasujte na www.denisa.prettywomancr.cz
PRETTY WOMAN 

www.tigerclub.cz


