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Město Chomutov jako první 
v České republice přešlo na úspor-
né čerpání výdajů z rozpočtu. 
Radnice tak reaguje na celosvěto-
vou hospodářskou krizi. „Budeme 
se snažit snížit v prvním čtvrt-
letí výdaje o tři procenta,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková. Tento 
krok by měl zajistit stále zdravý 
a vyrovnaný rozpočet v době, kdy 
se očekává nižší plnění odvodů 
zejména u daně z příjmu a u daně 
z přidané hodnoty. „V průběhu 
prvního čtvrtletí 2009 nebudou 
zahajovány nové investiční akce, 
s výjimkou investičních akcí 

v rámci projektu Integrovaného 
plánu rozvoje města a investičních 
akcí schválených zastupitelstvem 
města,“ dodala primátorka.

Přijetí krizového řízení má za 
cíl uchovat vyrovnaný rozpočet 
a zajistit, aby se rozpočet města 
nedostal do červených čísel. „Opat-
ření se tedy dotkne jak radnice, 
tak organizací zřízených městem,“ 
dodala primátorka. Vedoucí jednot-
livých odborů a ředitelé organizací 
začínají nastavovat krizové řízení 
veřejných výdajů. Vzniklé návrhy 
na úspory budou následně zapra-
covány do rozpočtu města,“ řekl 

Slovo primátorky

Město kvůli krizi začalo omezovat výdaje

Město bude investovat 120 milionů... /str. 2/ Chomutovské ulice zaplnil rej masopustních maškar... /str. 2/ 
Erotika v galeriích... /str. 3/ Rozhovor s Marcelou Krauzovou... /str. 6/ Chomutovští plavci překvapili... /str. 6/ 

18. února 2009  ročník XI.   zdarma do každé domácnosti

Jan Mareš, vedoucí odboru eko-
nomiky. Město například odloží 
nějaké drobné stavební práce, 
nevykoupí pozemky, které nyní 
nutně nepotřebuje. 

Při hledání úspor se ekono-
mové musí zaměřit na provozní 
výdaje města a městských orga-
nizací, protože tyto výdaje nelze 
v žádném případě hradit na úkor 
budoucího zadlužení. Hledání 
úspor bude velice náročné, pro-
tože rozpočet města je velice 
napnutý. Před jeho schvalováním 
prošel několika úpravami, během 
nichž se již seškrtalo vše, co se 
dalo. Rozpočet města se musí 
brát jako rozpočet rodiny, která 
pokud se jí sníží příjmy, rovněž 
nemůže ze své peněženky vydat 
více, než dostane. Naštěstí v mi-
nulých letech hospodařilo město 
více než prozíravě a uspořilo 
si prostředky pro další rozvoj 
a investiční akce, které by se 
měly zahájit v průběhu dalšího 
čtvrtletí.

První vlna finanční krize, kte-
rá negativně ovlivnila finanční 
trhy a nadnárodní podniky, se 
městu vyhnula. Naopak na ní 
ještě vydělalo. Město investovalo 
volné prostředky do dluhopisů 
a dalších konzervativních ná-
strojů peněžního trhu s nízkou 
mírou rizika. „Na finančních 
trzích se zájem investorů přesu-
nul z akcií na dluhopisy, které 
díky tomuto poměrně posílily, 
čímž vzrostla hodnota a výnos 
městského portfolia,“ řekl Ma-
reš. Volné finanční prostředky 
město zhodnocuje v bezpečných 
tuzemských bankách, v nichž na 
úrocích v loňském roce vydělalo 
6,3 milionu korun.

Druhá vlna krize, kdy klesá 
výkon české ekonomiky, zasáhne 
právě příjmy z daňové výtěžnosti. 
„Situaci budeme průběžně sledo-
vat a vyhodnocovat, abychom se 
mohli rozhodnout, jaká pravidla 
hospodaření nastavíme pro další 
období,“ dodala Řápková.         (tb)
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Vážení spoluobča-
né, důsledky finan-
ční a hospodářské 
krize dopadají nejen
na firmy, ale i na 
každého z nás. Bo-
hužel můžeme být 
takřka každý den 
svědky toho, jak 

některá firma omezuje nebo dokon-
ce ukončuje výrobu a propouští své 
zaměstnance. Mnoho lidí se kvůli 
tomu již dostává do finančních po-
tíží a i ti, jichž se vlna propouštění 
zatím nedotkla, začínají mnohem 
uvážlivěji hospodařit se svými fi-
nancemi. Smutnou pravdou je, že 
čím více lidé šetří a méně nakupují, 
tím menší jsou zisky výrobců a pro-
dejců a tím se hospodářská situace 
ještě zhoršuje. Právě v tomto oka-
mžiku se musí i naše město chovat 
podobně rozumně jako každý z vás 
a začít omezovat své výdaje. A to 
i za cenu toho, že se posunou napří-
klad některé drobné opravy, které 
lze odložit. Proto městské zastu-
pitelstvo přijalo úsporná opatření, 
která by měla ušetřit jak provoz-
ní, tak i investiční výdaje města. 
V následujícím období budeme re-
alizovat větší investice především 
z prostředků, které se nám podařilo 
získat z fondů Evropské unie. Dou-
fáme, že tyto investice přispějí ke 
zmírnění dopadů hospodářské krize 
a pomohou vytvořit v našem městě 
nová pracovní místa. Jsem ráda, že 
naše město v minulosti vždy hos-
podařilo rozumně a díky tomu dnes 
není zatíženo dluhy. To nám dává 
jistotu, že současnou hospodářskou 
krizi dokážeme přestát bez velkých 
problémů. 

Hezký den vám přeje 
                          vaše Ivana Řápková

Primátorka Ivana Řápková slav-
nostně otevřela v Podkrušnohor-
ském zooparku výstavu s názvem 
Rysí hlídky. Zoopark se vloni 
přihlásil do kampaně na záchranu 
dvanácti druhů evropských šelem. 
„Výstava je jednou z forem podpo-
ry tohoto záchranného programu,“ 
řekla ředitelka zooparku Iveta Ra-
basová. Výstavu zooparku zapůjčilo 
Hnutí Duha. Na dvaceti fotografiích 
je zachycena činnost Rysích hlídek, 
které každoročně v zimním období 
vyrážejí do terénu a podílejí se na 
mapování populace rysů v Česku. 
Svou přítomností v lese odrazují 
pytláky a přispívají tak k ochraně 
těchto vzácných šelem.

„Zoopark, který chová šest z dva-
nácti ohrožených druhů evropských 
šelem, se aktivně zapojil do kampa-
ně na jejich záchranu. Je to jedna 
z mnoha jeho záchranných aktivit,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 

Součástí výstavy byly také před-
nášky pro žáky základních a střed-
ních škol. „Těch se zúčastnilo přes 

Primátorka otevřela výstavu Rysí hlídky

dvě stovky studentů. Ti se dozvě-
děli mnoho zajímavého ze života 
medvěda hnědého, rysa ostrovida 

a vlka obecného,“ řekla mluvčí chomu-
tovského Podkrušnohorského zoo-
parku Martina Pelcová.                  (tb) 

Radnice začíná s prvními razant-
ními kroky, které by měly vyřešit 
neutěšenou situaci s nepřizpůsobi-
vými občany v některých lokalitách 
Chomutova. Boj s neplatiči, naruši-
teli společného soužití a nepřizpů-
sobivými občany musí být opravdu 
neustálý a rázný. V tom však radnice 
potřebuje pomoc. „Zřídili jsme na 

Zapojme se do pomoci Chomutovu v Záchranném kruhu

Město obdrželo cenu Organizace 
zvyšující kvalitu veřejné správy za 
zavedení Charty služeb občanům. 
„Je to jednoznačný signál k tomu, 
že jdeme v komunikaci s občany 
správným směrem,“ řekla primátor-
ka Ivana Řápková. 

Město v rámci pilotního projek-
tu Ministerstva vnitra Charta pro 
občana vyhlásilo chartu nesoucí 
název Charta – podněty obča-
nů. Základním cílem charty je 
posilování spokojenosti občanů 
s činností úřadu. „Charta informuje 
občany o jejich právu vyjádřit své 
názory a podněty, způsobech vyjá-
dření a právu být vyslyšen,“ uvedla 
Jarmila Mravcová, vedoucí odboru 
interního auditu. V praxi to zname-
ná, že každý má právo obrátit se na 
úřad se svým námětem, stížností 
či pochvalou, a to hned několika 
formami. První a nejvýznamnější 
z nich je setkávání občanů přímo 

Radnice dostala cenu za komunikaci
s vedením města na pravidelných 
setkáních, která se konají každý 
poslední čtvrtek v měsíci. Dále je 
možné podněty prodiskutovat na 
sjednané schůzce s primátorkou 
nebo jejími náměstky. Vedení měs-
ta tak není jakýmsi Olympem, na 
který občan kvůli hierarchii úřadu 
nemá přístup. Poslední formou je 
standardní komunikace s odbory 
magistrátu města ať už formou úst-
ní, písemnou nebo telefonickou.

Samozřejmě, že i tato jednání se 
musí řídit pravidly, která Charta 
občana upravuje. Pro občany platí 
povinnost o daných problémech 
informovat pravdivě a bez vulgarit. 
Na oplátku má tazatel zajištěno 
včasné vyřízení svého podnětu. 
Občané jsou pravidelně o vyřízení 
svých podnětů informováni jednak 
na dalších setkáních s vedením 
města formou grafické prezentace 
pomocí projekce a o nejaktuálněj-
ších problémech občany informují 
Chomutovské noviny. „Město se dále 
zavázalo na základě připomínek ze 
strany občanů vždy ke konci kalen-
dářního roku provést revizi Charty,“ 
dodává Mravcová.                          (mk)

podnět samotných obyvatel Chomu-
tova speciální mailovou adresu, na 
níž mohou lidé adresovat veškeré 
podněty a stížnosti, související 
s akcí Záchranný kruh,“ řekla primá-
torka Ivana Řápková. Na e-mailové 
adrese zachrannykruh@chomutov-
-mesto.cz mohou Chomutované 
nechat vzkazy týkající se problé-

mových sousedů, či informace 
o nekalých činnostech, jejichž jsou 
svědky na chomutovských sídliš-
tích. Podněty se budou okamžitě 
zabývat strážníci městské policie 
a pracovníci všech subjektů zapoje-
ných do Záchranného kruhu. 

Zřízením mailu město reaguje na 
kladné podněty od občanů, kteří 
aktivitu města vítají. Na adresu 
radnice začaly přicházet dopisy, je-
jichž společným jmenovatelem bylo 
vyjádření nadšení pisatelů z tohoto 
projektu. Ten je podle nich uskuteč-
něn za pět minut dvanáct s tím, že 
řádný občan chovající se slušně je 
řádně naštván na tyto nepřizpůso-
bivé lidi, kteří ničí všechen majetek. 
„Je perfektní, že Chomutované tuto 
akci města nejen vítají, ale sami již 
přicházejí s velice nápaditými pod-
něty, jak by město mohlo postupo-
vat ve svém boji proti nepřizpůso-
bivým,“ řekla primátorka. Jedním 
z takových nápadů je zapojení 
občanů do mapování problematic-
kých míst a konkrétních partají 
v domech ve městě, které by neměly 
uniknout zvýšené pozornosti stráž-
níků městské policie a sociálních 
pracovníků.                              (tb, mk)

Řidiči ,  
chcete zj istit počet trest-

ných bodů z pohodl í 
domova?

S M S  ve tvaru : 

CV BODY POZ
pří jmení žadatele čís lo Ř P

zašlete na čís lo

902 09 25



strana 2  ZPRAVODAJSTVÍ CHN středa 18. 2. 2009

Už se netrápíUž se netrápí
Jeden únorový den se stal osud-

ným pro srnčí mládě. V ranních 
hodinách bylo na služebnu městské 
policie oznámeno, že na křižovatce 
na Kamenném Vrchu leží u krajnice 
srna. Velitel směny tedy na místo 
vyslal motohlídku. Strážníkům se 
na místě nenaskytl zrovna příjemný 
pohled. Zvíře bylo patrně sraženo 
autem. Mělo zlomené nohy a další 
zranění. Přivolaný myslivec musel 
jeho trápení ukončit.

Strážníci zadrželi Strážníci zadrželi 
hledanou osobuhledanou osobu

Strážníkům provádějícím jedno 
odpoledne kontrolu Kadaňské uli-
ce se podařil pěkný kousek. Když 
zahlédli kouřící ženu na zastávce 
MHD, ještě netušili, co se z toho 
„vyvrbí“. Mladé dívce, která u sebe 
neměla žádný doklad totožnos-
ti, nijak nevadilo, že se dopouští 
protiprávního jednání. Hrklo však 
v ní až ve chvíli, kdy se dozvěděla, 
že bude předvedena na PČR. Tam 
se totiž zjistilo, že po 19leté ženě 
ze Sokolovska marně pátrá policie. 
Díky strážníkům je pátrání po hle-
dané osobě ukončeno.

Hledaný muž z Mostu zadržen Hledaný muž z Mostu zadržen 
městskými strážníkyměstskými strážníky

Hodinu po půlnoci zahlédlo 
kamerové oko dvě osoby, které se 
snažily dostat na balkón jednoho 
domu v Jiráskově ulici. O věci infor-
movaná motohlídka ihned vyjela na 
místo. Zde se již nikdo nenacházel. 
Obsluha kamerového systému stráž-
níkům sdělila, že se jedná o muže 
a ženu, kteří vběhli do konkrétního 
vchodu. Když hlídka vešla za nimi, 
všude byl zdánlivý klid. Ovšem 
v šestém patře policisté objevili oba 
sedící nehnutě. Když muži zákona 
provedli lustraci, dozvěděli se zají-
mavou věc – 26letého muže z Mostu 
totiž marně hledají státní policisté. 
Ti si mladého muže okamžitě od-
vedli na služebnu.                          (vv)

Z deníku městské policie

První únorovou sobotu se z cho-
mutovského zooparku vydal do ulic 
města tradiční masopustní průvod. 
Rej maškar, ve kterém byly k vidě-
ní tradiční lidové masky, jako čerti 
s čerticemi, selky, vojáci, cikánky 
a roztodivná zvířata se samozřejmě 
jako první vydal před brány chomu-
tovské radnice, kde ho uvítal náměs-
tek primátorky Jan Řehák. Veselící 
se dav vedený hudebníky pohostil 
něčím na zahřátí a poté slavnostně 
udělil povolení k masopustnímu 
reji, kterého se jednou „skočnou 
od podlahy“ na čas zúčastnil. „Mu-
sím ocenit nadšení organizátorů 
a účastníků masopustního reje, kte-
ří tímto způsobem šíří české tradice. 
Škoda, že velmi špatné počasí, odra-
dilo řadu diváků, kteří by jistě jinak 
dorazili. Přesto však průvod měl vy-
nikající atmosféru,“ řekl náměstek. 

Poté se již průvod vydal do ulic 
města, kde se kolemjdoucí mohli 
obdivovat nejen nápaditým mas-
kám, ale i historické hasičské stří-
kačce tažené koňmi s hasiči v his-
torických uniformách nebo dvěma 
historickým traktorům – veteránům 
značky Slavia.

Touto akcí se Chomutov řadí 
k městům, které uchovávají tuto li-
dovou tradici oslavy začátku 40den-
ního půstu před Velikonocemi. 
„Masopust je třídenní svátek, kdy 
se naši předci radovali, pořádali zá-
bavy a hostiny spojené především 
s tradiční zabijačkou, tedy vše, čeho 
se měli až do velikonočních svátků 
v rámci půstu vzdát,“ vysvětluje 
podstatu těchto zimních radovánek 
Martina Pelcová, vedoucí propagace 
Podkrušnohorského zooparku, který 
masopust organizoval.                (mk)

Ulice Chomutova zaplnil 
rej masopustních maškar

Městská policie připravila čtyři 
projekty prevence kriminality, na 
které bude město žádat dotaci od 
ministerstva vnitra ve výši 835 tisíc 
korun. „Projekty vycházejí ze schvá-
lené Koncepce prevence kriminality, 
kterou má město připravenou na 
roky 2009 až 2011. Na projektech se 
město musí podílet minimálně dva-
ceti procenty,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Jan Řehák. Výběr projektů 
vychází z analýzy stavu kriminality 
v Chomutově. Celkové náklady na 
projekty jsou 1,14 milionu korun.

Největší objem finančních pro-
středků si vyžádá pořízení mo-
bilního kamerového systému pro 
potírání pouliční kriminality. Ten 
umožňuje operativnější použití na 
místech kam „nedohlédne“ městský 
kamerový dohlížecí systém. „Využít 
se může také při sportovních a kul-
turních akcích, různých mítincích, 
na velkých parkovištích obchodních 
zón. O využití mobilního kamero-
vého může požádat i Policie ČR,“ 
dodává Řehák. Systém se skládá 
z velmi citlivé přenosné kamery 
a záznamového zařízení. 

Další projekt vychází ze situace 
v Lipské ulici a chce pomoci řešit 
výskyt prostituce v ní. „Myšlenku 
varovat před nebezpečím nákazy 
a přenosu pohlavních nemocí ná-
vštěvníky města v českém a němec-
kém jazyce na plakátech umístěných 
podél této ulice vložila do projektu 
obyvatelka žijící v této ulici,“ dodává 
náměstek. Dvacet velkých plakátů 

Peníze půjdou na kamery, plakáty i akce pro děti

by mělo postupně varovat před ne-
bezpečím tohoto nešvaru. 

Výlet za město je třetím z projek-
tů a navazuje na prevenci městské 
policie v základních školách, kde se 
strážníci snaží snížit počet případů 
šikany. Výlet je zpětnou vazbou na 
roční spolupráci městské policie 
a dětí ze Základní školy ve Školní 
a Beethovenově ulici. Posledním 
projektem je turnaj dětí a mládeže 
v boxu, který uspořádá sportovní 
klub Vekibox, jehož členy je 51 dětí 

z převážně sociálně slabých rodin. 
Děti trénují zdarma pod odborným 
dohledem trenéra, který působí také 
jako vychovatel. „Klub tím pomáhá 
stahovat z ulic a sídlišť mládež 
a děti, které nejsou nikde zájmo-
vě organizované a nabízí jim tím 
možnost aktivně se vyžít a vybít,“ 
dodává Řehák. Tím klub působí pro-
ti vandalismu a dětské kriminalitě. 
Cílem projektu je ukázat tento druh 
sportu chomutovské veřejnosti, pře-
devším mládeži a dětem.              (tb)

Na posledním setkání s obča-
ny, které bylo věnováno městské 
hromadné dopravě, padlo několik 
zajímavých dotazů, které by moh-
ly zajímat ostatní cestující. Proto 
jsme požádali generálního ředitele 
Dopravního podniku měst Chomu-
tova a Jirkova a. s. Jiřího Melničuka 
o odpovědi na některé z nich.

Proč řidiči nezajíždějí s nízkopod-Proč řidiči nezajíždějí s nízkopod-
lažními vozidly ke hraně nástupní lažními vozidly ke hraně nástupní 
plochy?plochy?

Na některých místech to výše 
hrany nástupiště nedovoluje. Do-
cházelo by tak k poškozování níz-
kopodlažních vozů. Uznávám však, 
že někdy to může být jen přístupem 
a šikovností řidiče.

Obslužnost lokality Zadní Vino-Obslužnost lokality Zadní Vino-
hrady je nedostatečná, není možnost hrady je nedostatečná, není možnost 

Lidé by uvítali více nízkopodlažních autobusů
přímého spojení s hypermarketem přímého spojení s hypermarketem 
Globus. Proč nenasazujete nízkopod-Globus. Proč nenasazujete nízkopod-
lažních autobusy na linku č. 14?lažních autobusy na linku č. 14? 

Současná dopravní obslužnost je 
uskutečňována na základě pečlivě 
provedených dopravních průzkumů. 
Ty potvrdily, že zájem o přepravu 
v této lokalitě je spíš individuální 
a tudíž zvýšení našich výkonů by bylo 
neefektivní. V současné době vede 
naše společnost jednání se subjek-
tem, který by mohl přispět k přímému 
dopravnímu spojení lokality Zadní Vi-
nohrady s HM Globus. Nízkopodlažní 
autobusy průběžně nasazujeme na 
všechny linky, aby byly rovnoměrně 
využívány všemi občany.

Může se zavést spoj vedoucí ze Může se zavést spoj vedoucí ze 
sídliště Zahradní bez přestupu do sídliště Zahradní bez přestupu do 
průmyslové zóny Severní pole?průmyslové zóny Severní pole?

Při tvorbě jízdních řádů MHD naše 
společnost oslovuje subjekty sídlící 
ve zmiňované průmyslové zóně, ale 
zatím nikdo nedal impuls k tako-
vému kroku. Po skončení brífingu 
jsme občana informovali o tom, jak 
se nejlépe dopravit do příslušné lo-
kality, a to linkou č. 20 do zastávky 
Křivá, pak pěšky cca 2 minuty do za-
stávky U Pekárny, odtud pak linkou 
č. 8 do cílové stanice.

Proč nenasazujete malé autobusy Proč nenasazujete malé autobusy 
o víkendech?o víkendech?

Náš současný odbavovací systém 
v městské hromadné dopravě toto 
neumožňuje, protože je naprosto 
odlišný oproti odbavovacímu sys-
tému v linkové dopravě, která vyu-
žívá nové malokapacitní autobusy. 
Po zavedení nového odbavovacího 

systému v roce 2010 budou tato vo-
zidla nasazována i na ostatní linky 
v rámci MHD.

Jak je to s nasazováním nízkopod-Jak je to s nasazováním nízkopod-
lažních vozidel na linku č. 33?lažních vozidel na linku č. 33?

Na linky obsluhující zdravotnická 
zařízení nasazujeme nízkopodlažní 
trolejbusy, s výjimkou přepravních 
špiček, které obsluhujeme staršími 
kloubovými vozy. 

Proč má dopravní podnik k dis-Proč má dopravní podnik k dis-
pozici pouze čipové karty za pět pozici pouze čipové karty za pět 
set korun? set korun? 

Bohužel čipové karty nejsou do-
bíjecí. Omezením hodnoty karet na 
vyšší hodnotu tak snižujeme vysoké 
náklady na jejich výrobu, které jdou 
za naší společností. S novým odba-
vovacím systémem tento problém 
odpadne.                                             (tb)

Po neustálém tlaku na prosti-
tutky v Lipské a Kadaňské ulici, 
město rozšiřuje svůj boj proti ne-
přizpůsobivým občanům v rámci 
akce Záchranný kruh také na půdu 
základních škol. „Zaměříme se na 
problematiku záškoláctví. To bývá 
mimo jiné signálem toho, že rodina 
takového žáka-záškoláka nefunguje 
tak, jak má. Navíc se záškoláci ve 
velké míře dopouštějí v čase, kdy 
nejsou ve škole, mnoha přestup-
ků, jako jsou krádeže v obcho-
dech, poškozování cizího majetku 
a podobně,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková.

Rodiny dětí, které holdují zá-
školáctví, totiž nemají nárok na 
sociální dávky. Tím město vytvoří 
jednoznačný tlak na tyto rodiny, aby 
posílaly děti do škol a nenechávaly 
je bezprizorní na ulici. Základní 
školy, odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví magistrátu, přestupková 
komise si domluvily jasný postup na 
potírání tohoto nešvaru, a to přede-
vším důsledným a pravidelným in-
formováním těchto odborů o dětech, 
které zanedbávají školní docházku, 
aby byl každý případ záškoláctví 
důkladně řešen a rodiče záškoláka 
byli povoláni k zodpovědnosti. 

Rodiče záškoláka čeká několik 
trestů. Jedním z nich je odebrání 
sociální dávek, předvolání k pře-
stupkové komisi a v nejkřiklavějších 
případech i obvinění z trestného 
činu ohrožení mravní výchovy. 

„Společný postup všech zaintereso-
vaných organizací u tohoto konkrét-
ního nešvaru je typickou ukázkou, 
jak bude fungovat akce Záchranný 
kruh, jehož cílem je důsledný postup 
města proti problémovým občanům,“ 
dodává primátorka. Dalším chysta-
ným krokem jsou pravidelné kontroly 
v bytech, které obývají nepřizpůsobi-
ví občané.                                     (mk, tb)

Záchranný kruh: Po prostitutkách na záškoláky

Chomutovští zastupitelé vyčlenili 
letos na rovnou dvacítku investič-
ních akcí 57,5 milionu korun. V pří-
padě získání finančních prostředků 
z dotačních titulů má město připra-
veno dalších osm projektů za 144,2 
milionu korun. Příspěvky by činily 
111 milionů korun, město dodá 
33 milionů korun ze svých zdrojů.

Z vlastních prostředků město vydá 
25,2 milionu korun na výstavbu 239 
parkovacích stání včetně veřejného 
osvětlení v pěti ulicích města, kdy 
největší investice půjde do parko-
vání v ulici Beethovenova, dalších 
6,1 milionu korun na rekonstrukci 
světelného signalizačního zaříze-
ní na křižovatce ulic Palackého, 
Pražská a Riegrova v centru města. 
„Z loňského roku přecházejí tři akce 
za 64,7 milionu korun, nejvýznam-
nější z nich je výstavba inženýrských 
sítí pro výstavbu 41 rodinných domů 
na Zadních Vinohradech,“ uvedla pri-
mátorka Ivana Řápková.

V případě získání dotací město 
může zahájit výstavbu cyklostezky 

Město bude investovat 
letos přes 120 milionů

z Chomutova směrem na Most za 
pětapadesát milionu korun či dru-
hou etapu cyklostezky v Bezručově 
údolí, práce si vyžádají dvanáct 
milionů korun. Na stejnou částku 
vyjde i rekonstrukce chodníků 
v Dřínovské ulici. „Velmi významnou 
dotační akcí je také regenerace úze-
mí bývalého plochodrážního stadio-
nu v Lipské ulici za padesát milionů 
korun,“ doplnil Petr Chytra, vedoucí 
odboru rozvoje, investic a majetku 
města. Tady by mohla vzniknout 
dráha na in-line bruslení, dětská 
hřiště, sportoviště, plocha pro pe-
tangue. „Pokud se městu podaří 
získat dotaci, vznikne v této lokalitě 
nové centrum pro aktivní odpočinek 
chomutovských obyvatel,“ řekla pri-
mátorka. Město nyní hledá zdroje 
na financování. Radnice se bude 
snažit získat finanční prostředky 
od Mezirezortní komise k řešení 
ekologických škod vzniklých před 
privatizací hnědouhelných společ-
ností v Ústeckém kraji tzv. patnácti 
ekomiliard.                                         (tb)

Až do dubna si musí město Cho-
mutov a jeho partneři z řad vlast-
níků bytových jednotek počkat na 
rozhodnutí, zda uspělo se žádostí 
o dotaci z Integrovaného operač-
ního programu. Město zde žádá 
o přidělení finančních prostředků 
v celkové hodnotě přesahující část-
ku 250 milionů. V současné době 
probíhá hodnocení žádosti města 
ze strany poskytovatele dotace. 

Množí se dotazy vlastníků byto-
vých domů, zda je Integrovaný plán 
rozvoje města již uzavřen nebo do 
něj bude možné přihlašovat pro-
jekty. „V případě, že projekt města 
uspěje, bude následně město vyhla-
šovat výzvu pro vlastníky bytových 
domů, na základě které budou tito 
předkládat zpracované žádosti na 
jednotlivé projekty, které budou 

Na rozhodnutí o penězích pro chomutovská
sídliště si musíme počkat do dubna

poté hodnoceny. Vyhlášení první 
výzvy se předpokládá v květnu,“ 
řekla projektová manažerka Martina 
Marešová. Jaké projekty se budou 
realizovat, je závislé také na výši 
poskytnuté dotace, která bude jed-
notlivým městům předělena.

Až do momentu registrace jednot-
livých dílčích projektů nesmí majite-
lé domů zahájit stavební práce nebo 
dát závazný příslib objednávky, ani 
nesmí být rozhodnuto o přidělení 
veřejné zakázky. Pokud by nebylo 
toto pravidlo dodrženo, nebylo by 
již možné, aby byl tento projekt pod-
pořen z prostředků strukturálních 
fondů EU. Bližší informace k dané 
problematice poskytne úsek projek-
tů odboru kanceláře primátora nebo 
webové stránky www.chomutov-pro-
jekty.eu.                                           (mm)

Náměstek primátorky Jan Řehák se zúčastnil masopustního reje jednou po-
řádnou „skočnou od podlahy“.                                                                (foto: PZOO)

Jedním z projektů prevence je i zakoupení přenosné kamery pro městský 
kamerový dohlížecí systém.                                                                           (foto: tb)
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Fascinace nahým ženským tělem 
doprovází lidstvo od nepaměti. Má-
lokdo má nadání a odvahu ho este-
ticky ztvárnit, naopak skoro každý 
se pak povedeným výsledkem rád 
pokochá. V Chomutově je tak mož-
no učinit hned ve třech výstavních 
síních. 

Nejvíce ladných křivek krášlí 
galerii Lurago, kde vystavuje foto-
grafie Daniel Černý. Šestatřiceti-
letý rodilý Chomutovák fotí akty 
a glamour. Ženy na jeho fotografi-
ích jsou krásné, často smyslné a ve 
vyzývavých pózách. On sám svůj 
tvůrčí záměr charakterizuje slovy: 
„Hlavní je se při práci bavit. Mám 
technické vzdělání i zaměstnání 
a focení je pro mě útěk a relaxace.“ 
O kolekci vystavené v Luragu řekl, že 
má v mezích slušnosti provokovat. 
„Hlavně chci vzbudit nějaké emoce. 
Bez nich to nemá cenu.“ Chomuto-
vští příznivci fotografie mohli dílo 
Daniela Černého obdivovat už něko-
likrát, naposledy ale už před třemi 
roky. Mezi tím vystavoval v okolních 
městech, ovšem jednou i v Itálii, teď 
připravuje výstavu do Norska. Jeho 
snímky se po listopadové revoluci 
objevovaly v regionálních periodi-
kách, postupně pak i v prestižních 
magazínech, jako je Penthouse nebo 
Koktejl. Jak D. Černý prozradil, fo-
cení by ho uživilo, přesto preferuje 
„civilní“ zaměstnání. „Kdyby mě 
mělo focení stoprocentně živit, mu-
sel bych vzít všechny zakázky, jako 
jsou svatby, maturitní plesy, tabla 
nebo třeba výrobky pro reklamní 

Markantní je na fotografiích D. Černého, nechybí ani v dílech J. Mžyka a A. Cahové 

Chomutovské výstavní síně jiskří erotikou

Na snímku z vernisáže přebírá Daniel Černý květiny z rukou galeristky Re-
naty Palivcové.                                                                                                    (foto: sk)

letáky. A to nemám zájem, na tom 
člověk vyplýtvá příliš mnoho tvůrčí 
energie,“ vysvětluje, proč má focení 
krásných dívek pouze jako koníčka 
a přívýdělek. 

Další dvě výstavy nejsou prioritně 
zaměřeny na erotiku, ale obnažená 
ženská těla a provokativní pózy na 
vystavených dílech nechybějí. Vý-
tvarníka Josefa Mžyka v pokročilém 

věku oslovily akty a zhruba patnáct 
jich mezi ostatními obrazy vystavuje 
v galerii Špejchar. Fotografka Adria-
na Cahová, která prezentuje kolekci 
dvaceti snímků v salonku A chomu-
tovského divadla, zase fotí portréty 
a akty, ovšem úplně jinak než Daniel 
Černý. Nezobrazuje fyzickou krásu, 
ale cit, emoce a spíš temná a podivná 
duševní rozpoložení.                       (sk)

Po pouhých čtyř stech sedmdesáti 
třech dnech od posledního vydaře-
ného koncertu v Městské sportovní 
hale se v Chomutově 3. března 
opět představí populární skupina 
Chinaski. Tentokrát ovšem zahraje 
v Městském divadle, což už samo 
o sobě naznačuje, že blížící se vy-
stoupení bude úplně jiné, než bylo 
to v listopadu 2007.

Březnové a dubnové turné má 
název Autopohádky I + II. China-
ski jednotlivá vystoupení pojali 
jako divadelní představení spojená 
s akustickým koncertem v divadlech 
po celé ČR. Kapela se na turné při-
pravovala na konci ledna v Cho-
mutově, kde už podruhé v ústraní 
a klidu absolvovala týdenní hudební 
soustředění. Premiéra nového pro-
jektu měla proběhnout právě v na-
šem městě, nakonec ale ještě o den 
dřív si Zlatých slavíků z roku 2005 
a mnohonásobných medailistů z této 
ankety užijí diváci v Ústí nad Labem. 
Blížící se koncerty jsou koncipované 
pro návštěvu celé rodiny a jak kape-
la slibuje, budou vynikat neopako-
vatelnou atmosférou. Vystoupení je 
rozděleno na dvě poloviny. V první 
polovině zahrají kluci pohádku a pís-
ničky z textově půvabných a hravých 
Autopohádek a ve druhé odehrají un-
plagged své největší hity. 

Během večera zazní pohádka o Pliv-
níkovi, ve které se zpěvák Michal 

Kromě hraní písniček budou Chinaski hrát i pohádku

Malátný představí také jako skvělý 
vypravěč a herec. Převážná část tex-
tů pochází z pera Pavla Grohmana, 
který s celým nápadem přišel, nalezl 
v něm textařské rozptýlení, ale bohu-

Zpěvák Michal Malátný při chomutovském soustředění.          (foto: chinaski)

žel také poslední tvůrčí příležitost. 
Za bicí soupravou ho nahradil Ota 
Petřina ml., dosud známý jako raper 
Marpo. Začátek chomutovského kon-
certu je stanoven na 19. hodinu. (sk) 

Vrcholným měřením sil na tu-
zemské scéně je pro Beethoven D.C. 
Chomutov republikový šampionát 
v disco dance. Ten letošní proběhl 
v Praze a chomutovští tanečníci 
na něm vybojovali pět mistrov-
ských titulů a stejný počet dalších 
medailí. Od září do ledna tak 
v extralize, zemských a regionálních 
kolech soutěží v disco dance získali 
celkem 58 zlatých, 48 stříbrných 
a 34 bronzových medailí. 

V Praze soutěžící hodnotila sedmi 
až devítičlenná odborná porota slože-
ná z nejlepších choreografů a trenérů 
v ČR. „Neměla to vůbec jednoduché, 
protože kvalita mnoha českých ta-
nečníků disco dance je na světové 
úrovni a vítězové byli do poslední 
chvíle velkým tajemstvím. Nám se 
ale i přes silnou konkurenci, hlavně 
moravskou, dařilo,“ uvedla asistentka 
Šárka Hrušecká z Beethovenu D.C. 

Zlato získali: v dětské kategorii 
malá skupina s choreografií A je to 
ve složení K. Řehořová, T. Smatová, 
N. Nováková, K. Suchá, A. Kollárová, 
L. Salabová, B. Kusyová, v kategorii 

Tanečníci Beethovenu D.C. přidali na MČR do sbírky dalších deset medailí
dospělých choreografie Sněženky 
bez machrů ve složení L. Fišrová, 
M. Welzlová, M. Votavová, P. Říhová, 
M. Špátová, V. Hájková, B. Dolejší; 
v dětské kategorii duo K. Řehořová, 
T. Smatová; v dětské kategorii sólo 
chlapci V. Lukavec, v kategorii do-
spělých sólo ženy M. Špátová. 

Stříbro získala: v juniorské kate-
gorii malá skupina s choreografií 
Wild cats ve složení K. Adámková, 
B. Šroubová, K. Bodnárová , T. Koš-
ťálová, L. Gajdošíková, B. Kůsová, 
A. Kölblová.

Bronz získali: v dětské kategorii 
malá skupina s choreografií Angels 
ve složení K. Hamplová, V. Proke-
šová, A. Svobodová, D. Švecová, 
A. Višová, E. Hodková, L. Moravčíko-
vá; v dětské kategorii duo V. Luka-
vec, D. Švecová; v dětské kategorii 
sólo chlapci D. Bosilkov; v juniorské 
kategorii sólo dívky K. Bodnárová.

Nejúspěšnějším tanečníkem 
Beethovenu D.C. je Vítek Lukavec, 
který loni získal tituly vicemistra 
ČR a Evropy a v prosinci završil 
svou sólovou sezonu titulem mistra 

světa. Dalšími úspěšnými tanečníky 
jsou především za sólisty D. Bosil-
kov, T. Topolančin, A. Svobodová, 
M. Špátová, za dua K. Řehořová 
s T. Smatovou, V. Lukavec s D. Šveco-
vou, N. Nováková s T. Topolančinem 
a malé skupiny A je to, Angels, Wild 
cats a Sněženky bez machrů, kteří se 
svými umístěními na MČR a v extra-
lize nominovali do české reprezen-
tace na Mistrovství světa a Evropy, 
která se konají v červnu v Ostravě 
a v září v Bratislavě. Za těmito úspě-
chy stojí trenérský tým ve složení 
L. Fišrová, M. Welzlová, M. Votavová, 
P. Říhová, E. Koudelová, M. Kindlová, 
T. Mikešová, Z. Berezňáková, M. Špá-
tová, K. Bauerová a P. Musková.

Tréninkový maraton běží dál, 
tanečníci se připravují na druhou 
polovinu sezony, ve které probíhají 
soutěže tanečních formací. V těchto 
dnech trenéři staví nové choreogra-
fie, letos celkem pro šest tanečních 
týmů pod vedením šéftrenérky Evy 
Vlkové. Formační sezona bude zahá-
jena regionálním kolem 18. dubna 
v Ústí nad Labem.                     (hr, sk)

Mistři ČR 2009 - dospělácká malá skupina Sněženky bez machrů ve složení 
Lída Fišrová, Markéta Welzlová, Magda Votavová, Petra Říhová, Milana Špáto-
vá, Veronika Hájková a Bára Dolejší.                                           (foto: beethoven)

DIVADLODIVADLO

• 22. 2. MÍŠA KULIČKA. 22. 2. MÍŠA KULIČKA. Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na 
Zahradní od 15.00 hod.

• 2. 3. ŘIDIČ PANÍ DAISY.2. 3. ŘIDIČ PANÍ DAISY. Představení v rámci předplatného. Městské diva-
dlo od 19.00 hod.

• 4. 3. JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU. 4. 3. JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU. Pohádka pro MŠ 
a ZŠ. Velký sál SKKS od 9.00 hod.

KONCERTYKONCERTY

• 20. 2. BASTA FIDEL. 20. 2. BASTA FIDEL. Směs ska, reggae, šansonu, punku, dancehallu 
a popu. Kulisárna u divadla od 20.00 hod.

• 27. 2. LARISA CHYTRJAK - VEČER ROMANTICKÉ KLAVÍRNÍ HUDBY.27. 2. LARISA CHYTRJAK - VEČER ROMANTICKÉ KLAVÍRNÍ HUDBY. Hosté 
zpěvačka a kytaristka Marie Ernstová, zpěvák Igor Popkov. Literární ka-
várna SKKS od 18.00 hod.

• 2. 3. JAN KRYL – NENÍ BRATR JAKO BRATR.2. 3. JAN KRYL – NENÍ BRATR JAKO BRATR. Akustický večer věnovaný 
vzpomínce na Karla Kryla. Literární kavárna SKKS od 18.30 hod.

• 3. 3. CHINASKI – AUTOPOHÁDKY I + II. 3. 3. CHINASKI – AUTOPOHÁDKY I + II. Akustický koncert spojený s di-
vadelním představením. Městské divadlo od 19.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 25. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 25. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• JOSEF MŽYK - MALBA. JOSEF MŽYK - MALBA. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 21. 2. 
• DANIEL ČERNÝ - AKTY. DANIEL ČERNÝ - AKTY. Výstava fotografií v galerii Lurago, výstava potr-

vá do 26. 2.
• SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ. SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ. Výtvarné práce v galerii na 

schodech v SKKS, výstava potrvá do 31. 3.
• HALÓ, PANE KARNEVALE. HALÓ, PANE KARNEVALE. Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Radost ve 

výstavní síni knihovny SKKS potrvá do 28. 2.
• ADRIANA CAHOVÁ - CAHOŽENKY. ADRIANA CAHOVÁ - CAHOŽENKY. Výstava fotografií v salonku A divadla 

potrvá do 27. 2.
• ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ …I ONI BYLI PROTI FAŠISMU. ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ …I ONI BYLI PROTI FAŠISMU. Oblastní muzeum 

na historické radnici, výstava potrvá do 28. 2.
• MIROSLAV KOUPIL - KALIGRAMY.MIROSLAV KOUPIL - KALIGRAMY. Oblastní muzeum na historické radnici, 

výstava potrvá do 14. 3.
• JIŘÍ BARTŮNĚK - ZADÁNÍ. JIŘÍ BARTŮNĚK - ZADÁNÍ. Galerie Špejchar, vernisáž 26. 2. od 17.00 hod., 

výstava potrvá do 14. 3. 
• HELENA STIESSOVÁ – ZNAMENÍ KOUŘEM.HELENA STIESSOVÁ – ZNAMENÍ KOUŘEM. Výstava keramiky v galerii Lu-

rago, vernisáž 2. 3. od 17.00 hod., výstava potrvá do 28. 3.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI

• 21. 2. PATCHWORK CLUB.21. 2. PATCHWORK CLUB. Pro zájemce o tradiční textilní techniku, i pro 
začátečníky. DDM od 9.00 hod.  Kompletní program na www.ddm.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).
              18. 2.  JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM.JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM. Komedie, Velká Britá-

nie.
              19. 2.  CARMEN. CARMEN. Artfilm/drama, Španělsko. Od 17.00 hod.
 20. –   22. 2.  LOVECKÁ SEZONA 2. LOVECKÁ SEZONA 2. Animovaná komedie, USA. Od 17.00 hod., v pátek 

také od 19.00 hod.
 21. –   22. 2.  VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1.VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1. Akční thriller, Francie, Itálie, Kanada.
 23. –   25. 2.  BATHORY.BATHORY. Drama, ČR.
             26. 2.  PROJEKT 100: FARMA ZVÍŘAT. PROJEKT 100: FARMA ZVÍŘAT. Animovaný/drama, Velká Británie. 
              27. 2.  DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ. DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ. Sci-fi, USA.
28. 2.–    1. 3.  MADAGASKAR 2.MADAGASKAR 2. Rodinný film/animovaná komedie, USA. Od 

17.00 hod.
28. 2.–    1. 3.  VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG.VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG. Akční thriller, Francie, Itálie, Kana-

da.
   2. –      4. 2.  OCAS JEŠTĚRKY. OCAS JEŠTĚRKY. Drama, ČR.

POZVÁNKY NA KONCERTYPOZVÁNKY NA KONCERTY
• V rámci svého miniturné po Čechách vystoupí v Country saloonu • V rámci svého miniturné po Čechách vystoupí v Country saloonu 

U Bizona 26. února od 20 hodin Allan Mikušek se skupinou GrassCountry, U Bizona 26. února od 20 hodin Allan Mikušek se skupinou GrassCountry, 
hostem koncertu bude chomutovská skupina Album. hostem koncertu bude chomutovská skupina Album. „Allan Mikušek je 
považován za slovenského Allana Jacksona a tedy právem za nejlepšího 
country zpěváka. Doprovází ho sestava skvělých muzikantů a také dce-
ra Natálie, která je podle hudebních odborníků na nejlepší cestě stát se 
významnou slovenskou pěveckou hvězdou v oblasti country hudby,“ zve 
Petr Gartner, vedoucí skupiny Album.

• Pařížské inspirace je název dalšího komorního koncertu pořádaného • Pařížské inspirace je název dalšího komorního koncertu pořádaného 
v Základní umělecké škole T. G. Masaryka v Chomutově.v Základní umělecké škole T. G. Masaryka v Chomutově. V programu ze 
skladeb B. Martinů, C. Francka, I. Stravinského a dalších mistrů vystoupí 
violoncellista Martin Švajda a klavírista Pavel Kratochvíl, tedy umělci, 
kteří přivádějí do koncertních sálů posluchače po celém světě. Začátek 
koncertu je v 18.30 hodin v sále ZUŠ. Vstupenky je možno zakoupit 
i v předprodeji v kanceláři školy.  (sk)
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p ehled produkt :

Bu te si jisti. 
D v ujte silnému spole enství.

Vaše plus ve v ci jistoty -
Spo itelny v N mecku jsou jišt ny spole ným 
svazem ru ení. Jeho nositelem jsou lenové 
finan ní skupiny spo itelen. K len m pat í:
446 spo itelen se 16.000 pobo kami, 25.000 
pen žními automaty a 130.000 zam stnanci,  
9 zemských bank, 10 zemských stavebních 
spo itelen, banka DekaBank a maklé ská banka 
spo itelen. 
Tím je finan ní skupina spo itelen také 
nejv tším poskytovatelem finan ních služeb 
Spolkové republiky N mecko.  

Zp tná úhrada jednotlivých produkt  je jišt na
na 100 %. Ústavní jišt ní finan ní skupiny 
spo itelen v N mecku zaru uje zákazník m - 
soukromým osobám i podnikatel m - 
neomezenou bezpe nost vklad . Krom  svazu 
ru ení spo itelen ru í za sporožirové vklady, 
vklady ve form  spo ení a za termínované vklady 
fyzických osob v neomezené výši spolkový stát. 

P ij te rovnou k íslu 1 v N mecku. 
Jde-li o peníze - Sparkasse. A to už po dobu více než 150 let. 

  Sparkasse 
       Mittleres Erzgebirge 

Bližší informace, také v eském jazyce, získáte na naší internetové adrese: www.spk-mittleres-erzgebirge.de.

Vaše dotazy m žete zasílat v eském jazyce na e-mailovou adresu:cz_info@spk-mittleres-erzgebirge.de. 
Poté, co budou p eloženy, se s Vámi obratem spojíme. Telefonické dotazy v eském jazyce bohužel nemohou 
být zodpov zeny.
Existuje ale možnost, aby Vám naše tlumo nice zavolala zp t. Pokud si to budete p át, sd lte nám Vaše 
telefonní íslo, na kterém budete k zastižení. 

Rádi Vám v n které z našich pobo ek zprost edkujeme individuální termín 
s n kterým z našich pracovník  za p ítomnosti soudní tlumo nice (bezplatn ).

T šíme se na zprávu od  
Vás a na Vaši návšt vu.

Sídlo: D-09496 Marienberg - Hanischallee 11 - telefon: 0049 3735-669-0 - fax: 0049 3735-669-1099 - e-mail: info@spk-mittleres-erzgebirge.de 

Zp tná úhrada je jišt na
 ústavním jišt ním

finan ní skupiny 
spo itelen (100%) 

prohlášením záruky 
státu (100 %) 

Produkty Sparkasse 
vklady na b žných ú tech
krátkodobé vklady 
termínované vklady 
vklady s pevnou výpov dní
lh tou
spo ení
certifikáty Sparkasse 
cenné papíry Sparkasse 
dlužní úpisy zn jící na 
majitele
Sdružené produkty 
dlužní úpisy zn jící na 
majitele zemských bank 
certifikáty zemských bank 
stavební spo ení zemských 
bank
investi ní fondy banky 
DekaBank
Ústavní jišt ní finan ní skupiny spo itelen zaru uje platební schopnost 
p íslušných len  svazu. Ztráty, ke kterým by mohlo dojít v d sledku
ostatních rizik (nap . rizikem kurzu akcií v investi ním fondu), leží v poli 
zodpov dnosti zákazníka. 

ProdejProdej

• Prodám starožitnou kořenku• Prodám starožitnou kořenku ve 
dřevě, 6 šuplíků větších, 6 šuplíků 
menších, šuplíky v bílé barvě. Dále 
akvarijní rybičky – mečovky, paví 
očka. Tel. 724 289 796.

• Prodám garáž v Černovicích. • Prodám garáž v Černovicích. 
Cena dohodou, za 800 Kč/měs. 
Tel. 724 581 950.

• Prodám ND na P406, • Prodám ND na P406, nové za 50 %, 
brzdové destičky, filtry, tlumiče, péro-
vání, stěrače. Tel. 603 781 781.

• Prodám sporák kombi• Prodám sporák kombi + tří-
šuplíkový mrazicí box – zánovní. 
Tel. 736 175 000.

• Prodám posilovací lavici To-• Prodám posilovací lavici To-
tal tal Kim 6IM 5 v 1, rok stará, cena 
1 000 Kč. Tel. 732 720 539.

• Prodám malou pračku Romo, • Prodám malou pračku Romo, 
ždímačku a topné těleso panel. 
Tel. 474 625 131.

• Prodám střešní výlez hliník• Prodám střešní výlez hliník + 
polykarbonát – 1 000 Kč. Dále vlaš-
ské ořechy papíráky 1 kg za 55 Kč. 
Chomutov. Tel. 721 327 460.

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
15 000 Kč. Tel. 607 229 153.

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

• Prodám lednici Minsk, • Prodám lednici Minsk, spolehli-
vá, cena 800 Kč. Tel. 776 641 584.

• Malou televizi zn. Grundig,• Malou televizi zn. Grundig, úh-
lop. 40 cm, stříbrná barva, prod. za 
900 Kč. Volat! tel. 605 704 239.

• 2x péřové bílé polštáře 90 x 70 cm• 2x péřové bílé polštáře 90 x 70 cm
  prodám za 300 Kč. Volat! Tel. 605 
704 239.

• Prodám řadovou garáž• Prodám řadovou garáž na Zad-
ních Vinohradech, ul. Alfonse Muchy. 
Tel. 728 174 319, po 16. hod.

• Prodám kuchyňskou rohovou • Prodám kuchyňskou rohovou 
linku, linku, 1 rok používaná. Levně. 
Tel. 604 963 434.

• Rozprodám větší sbírku • Rozprodám větší sbírku starých 
vzácných map – Rakousko-Uhersko, 
evropské státy, Středomoří, Afrika, 
kolonie, světadíly. Tel. 474 542 772.

• Prodám Suzuki Samuraj, • Prodám Suzuki Samuraj, r. v. 
1987, STK 10/09, velmi dobrý stav. 
Cena dohodou. Tel. 721 225 278.

• Prodám plynovou varnou des-• Prodám plynovou varnou des-
ku ku – 4 plotny s el. zapalováním zn. 
Candy, barva nerez, použ. cca 3 mě-
síce, pův. cena 4 600, nyní 2 500 Kč. 
Tel. 608 567 051.

• Prodám konferenční stolek• Prodám konferenční stolek čer-
no-zlatý, deska sklo, nový, psací stůl 
na zámek, skříň třídílná, zašoupá-
vací, buk, vše nové, stěhování. Dále 
prodám knihy obor kadeřník, 1. – 3. 
ročník, levně. Tel. 777 779 937.

• Prodám 2 bílé skříňky• Prodám 2 bílé skříňky na zašu-
pování, zcela nové, výška 100 cm, 
délka 80 a 110 cm, hloubka 35 cm, 
levně. Tel. 732 208 722.

BydleníBydlení

• Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví • Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví 
na Březenecké. Tel. 605 315 548.

• Přenechám užívací právo• Přenechám užívací právo na 
obecní byt 1+1 v Jirkově za odstup-
né 100 000 Kč. Ihned volný. Tel. 605 
461 694. 

• Pronajmu byt 1+1+B• Pronajmu byt 1+1+B, dlouhodobě 
od 1. 3. 09, Chomutov, Březenecká, 
5. patro. Renovovaný dům, slušný 
vchod, hezký výhled na CV. Nájem 
+ energie 6 400 Kč, vratná kauce 
8 000 Kč. Tel. 721 038 042.

• Vyměním st. byt 1+1 • Vyměním st. byt 1+1 v příze-
mí za 2+1. Doplatím rozdíl. Byt je 
ve Spořické ulici, slušný vchod. 
Tel. 737 063 863.

• Pro lékařku hledám urgent-• Pro lékařku hledám urgent-
ně důmně dům v Chomutově a okolí. 
Tel. 728 255 237.

• Podnikatelka koupí byt 3+1 • Podnikatelka koupí byt 3+1 nebo 
2+1 velký v osobním vlastnictví. 
Tel. 724 657 421.

• Pronajmu byt 1+1 • Pronajmu byt 1+1 v Jiráskově ul., 
dlouhodobě. Vratná kauce 10 000 Kč, 
nájem + energie 6 500 Kč. Slušným li-
dem. Tel. 731 240 708, 606 316 322.

• Vyměním státní byt 1+1• Vyměním státní byt 1+1 v Pra-
ze 5 za státní nebo družstevní byt 
v Chomutově. Tel. 607 673 680.

• Pronajmu byty v CV• Pronajmu byty v CV. Dlouhodo-
bě. Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byt 2+1 • Pronajmu byt 2+1 po rekonstruk-
ci, podmínka nekuřák a bez zvířat. 
Nájem + inkaso 8 000 Kč, vratná 
kauce 20 000 Kč. Tel. 606 638 215.

• Prodáme byt 3+1 • Prodáme byt 3+1 v Hutnické ul., 
5. patro, po celkové rekonstrukci, 
cena 1 150 000 Kč, dohoda možná. 
Kontakt: byt43001@klikni.cz. 

• Prodám rodinný dům • Prodám rodinný dům se zahra-
dou a garáží v Místě u Chomutova, 
cena 1 150 000 Kč. Tel. 724 657 407.

• Prodám byt 4+1• Prodám byt 4+1 v osobním 
vlastnictví v žádané lokalitě, úpravy 
v bytě, dům po kompletní rekon-
strukci, klidný vchod. Nejsem RK. 
Tel. 725 680 253.

• Prodám byt 2+1 • Prodám byt 2+1 na Dehto-
chemě, 64 m2, osobní vlastnictví. 
Tel. 737 835 859.

• Pronajmu byt 1+1 (větší)• Pronajmu byt 1+1 (větší) v Jirko-
vě na Borku, po rekonstrukci, částeč-
ně zařízený. Tel. 723 363 563.

• Prodám stavební parcelu • Prodám stavební parcelu 
v Chomutově ke stavbě rod. domu, 
rozloha 1 480 m2. Cena 820 Kč/m2. 
Tel. 777 680 096. 

• Pronajmu byt 3+1• Pronajmu byt 3+1 v centru města 
v rodinném domě. Nájemné 7 000 Kč
+ energie, vratná kauce 2 nájmy. 
Možno i pro firmy. Tel. 777 741 371, 
608 403 565.

• Prodám RD v Chomutově 2x 3+1• Prodám RD v Chomutově 2x 3+1, 
velká garáž, zahrada, bazén, odhad 
2 860 000 Kč. Možnost podnikání, 
dohoda jistá. Byt + doplatek možný. 
Tel. 775 977 684.

OstatníOstatní

• Hledám brigádu, • Hledám brigádu, jsem v důcho-
du. Nabídněte. Tel. 607 662 803. 

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

• Student gymnázia nabízí doučo-• Student gymnázia nabízí doučo-
vání matematikyvání matematiky pro střední školy. 
Tel. 736 725 743.

• Sháním starší vchodové • Sháním starší vchodové 
palubkové dveřepalubkové dveře, roz. 90 nebo 
80 x 200 cm. Tel. 737 621 656. 

• Dlouhodobě pronajmu garáž• Dlouhodobě pronajmu garáž 
u soudu. Tel. 602 180 723.

• Koupím traverzy „Íčka“• Koupím traverzy „Íčka“ výška 
18 cm, délka 4 m - 2 ks; trapézo-
vý plech výška 3,5 - 4 cm, délka 
4 m – 9 ks. Tel. 474 637 259 do 
15 hod., 474 652 029 po 18. hod.

• Muž 53 let, 196/97• Muž 53 let, 196/97, bez závazků, 
hledá štíhlejší ženu vyšší postavy 
s vyřešenou minulostí. Osobní setká-
ní. Tel. 721 327 460, CV.

• Pronajmu chatu na Svahové• Pronajmu chatu na Svahové až 
pro deset osob, víkend 3 500, týden 
6 500 Kč. Lyže, běžky, procházky. 
Tel. 723 546 456, e-mail: bclenkahor-
nikova@seznam.cz.

• Základní organizace Čes-Základní organizace Čes-
kého svazu chovatelů Chomu-kého svazu chovatelů Chomu-
tovtov pořádá o víkendu 21. a 22. 
února v chovatelském domě ve 
Škroupově ulici výstavu králíků, 
holubů, drůbeže a exotického 
ptactva. Vystaveno bude více 
než 500 kusů zvířat. Výstava 
bude otevřena v sobotu od 8 do 
16 hodin a v neděli od 8 do 12 
hodin. Děti mají vstup volný. (r)

Na rozdíl od zápisu dětí do první-
ho ročníku základního vzdělávání, 
jehož místo a dobu dle školského 
zákona § 46 odst. 1) stanoví ředi-
tel školy, místo, termín a dobu pro místo, termín a dobu pro 
podání žádostí o přijetí dětí k před-podání žádostí o přijetí dětí k před-
školnímu vzděláváníškolnímu vzdělávání pro následující 
školní rok dle § 34 odst. 2) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), stanoví ředitel mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy 
po dohodě se zřizovatelem. po dohodě se zřizovatelem. 

Ředitelky mateřských školŘeditelky mateřských škol po do-
hodě s odborem školství Magistrátu 
města Chomutova stanovily termín stanovily termín 
pro podání žádostí o přijetí dětí k pro podání žádostí o přijetí dětí k 
předškolnímu vzdělávání pro školní předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2009/2010 rok 2009/2010 dle školského záko-
na ve dnech 16. a 17. března 2009 16. a 17. března 2009 
(pondělí a úterý) vždy od 8.00 hod. (pondělí a úterý) vždy od 8.00 hod. 
do 15.00 hod. do 15.00 hod. v těchto mateřských 
školách či jejich odloučených pra-
covištích:

Mateřská škola Chomutov, Šafaří-Mateřská škola Chomutov, Šafaří-
kova 4335, odloučená pracoviště:kova 4335, odloučená pracoviště:
- Alešova č.p. 2451- Alešova č.p. 2451
- Blatenská č.p. 4879- Blatenská č.p. 4879
- Prokopova č.p. 3389- Prokopova č.p. 3389
- Třebízského č.p. 3084- Třebízského č.p. 3084
- Palackého č.p. 4057 (a Vodních - Palackého č.p. 4057 (a Vodních 

staveb)staveb)
- Dostojevského č.p. 4154- Dostojevského č.p. 4154
- Šafaříkova č.p. 4335- Šafaříkova č.p. 4335
- Kundratická č.p. 4622- Kundratická č.p. 4622

Zápis do mateřských škol
- Písečná č.p. 5072- Písečná č.p. 5072
- 17. listopadu č.p. 4708- 17. listopadu č.p. 4708
- Zahradní č.p. 5185- Zahradní č.p. 5185
- Školní pěšina č.p. 5212- Školní pěšina č.p. 5212
- Růžová č.p. 5255- Růžová č.p. 5255

Základní škola speciální a Mateř-Základní škola speciální a Mateř-
ská škola Chomutov, Palachova ská škola Chomutov, Palachova 
4881, příspěvková organizace4881, příspěvková organizace

K předškolnímu vzdělávání se 
přednostně přijímají děti v posled-
ním roce před zahájením povinné 
školní docházky. Pokud nelze dítě 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky přijmout z 
kapacitních důvodů, zajistí obec, v 
níž má dítě místo trvalého pobytu, 
zařazení do jiné mateřské školy. V 
takovém případě je obec povinna za 
každé dítě s místem trvalého poby-
tu na jejím území dle školského zá-
kona § 179 odst. 2) písm. b), hradit 
obci, kde dítě navštěvuje mateřskou 
školu, neinvestiční výdaje připadají-
cí na jedno dítě této školy.       (mik)
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MĚSTO CHOMUTOV VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2009
Jako každý rok vyhlašu je i  letos Statutární město Chomutov svů j grantový program . Pro rok 2009 bylo rozhodnuto o vyhlášení následu j ících grantů : 

1) Název: Prevence rizikového chování v základních školách v Chomutově
 Popi s :  G rant je u rčen fyzické č i právn ické osobě, která předloží a zaj ist í  real izaci projektu prevence r iz i kového chován í pro žáky základn ích škol v Chom utově. Mělo by se jednat o celo -

ročn í projekt ( ne jednorázová akce ) ,  který bude aktivně zapojovat škol n í metodi ky prevence více základn ích škol a motivovat je ke konán í v lastn ích dopl ň kových akcí .  Očekávána je aktivn í 
účast zapojených žáků . D í lč í  i  konečné výstu py projektu by měly být kval itně zpracovány a prezentovány. Projekt by měl být garantován kom petentn í m od born í kem . Pří padné reference 
o žadatel i  a h istori i  jeho č i n nosti  v této oblasti  v ítány. Předběžný sou h las ředite l ů škol o zapojen í do projektu vítán . Garance spol u práce (f i nančn í ,  odborné ) dalš ích odborn í ků č i organ izací 
v ítána . Vlastn í název a pří p .  logo projektu vítány.

 Fi na nčn í rá mec g ra ntu : 150 000 Kč 

2) Název: Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže
 Popi s :  G rant je u rčen pro organ izace se sportovn í m a tě lovýchovným zaměřen í m , které se věn u j í  péči o děti  a m ládež, a to jako příspěvek u rčený na ú h rad u cestovn ích výloh , dopravy, 

startovného, náku p pom ůcek , sportovn ích potřeb č i náči n í apod . Žadatel předloží kon krétn í návrh čerpán í prostředků z g rantu a rovněž doloží ,  že se jedná o f i nančn í pod poru pro výj i mečně 
talentované a úspěšné d ítě. Jeden žadatel m ůže žádat o g rant pro více dětí  (v takovém pří padě je třeba žádost doložit pro každé d ítě zvlášť ) .  

 G rant nen í u rčen pro organ izace, které jsou zařazeny do systém u preferovaných sportů .
 Fi na nčn í rá mec g ra ntu : 100 000 Kč  ( maxi mál ně 30 0 0 0 Kč pro jednoho žadatele )

3) Název: Podpora a rozvoj sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru (např. atletika, cyklistika, kanoistika, 
gymnastika apod.)

 Popi s :  G rant je u rčen pro organ izace se sportovn í m a tě lovýchovným zaměřen í m , v je j ichž řadách jsou č lenové, kteří  ve svých d isci p l i nách dosah u j í  v yn i kaj íc ích v ýs l edků na ú rovn i krajs ké 
a národ n í reprezentace, a to jako příspěvek u rčený na ú h rad u cestovn ích výloh , dopravy, startovného, náku p pom ůcek , sportovn ích potřeb č i náči n í apod . Žadatel předloží kon krétn í návrh 
čerpán í prostředků z g rantu a rovněž doloží ,  že se jedná o f i nančn í podporu pro výj i mečně talentovaného a úspěšného č lena . 

 G rant nen í u rčen pro kategori i  dětí  a m ládeže. 
 G rant nen í u rčen pro organ izace, které jsou zařazeny do systém u preferovaných sportů .
 Fi na nčn í rá mec g ra ntu : 70 000 Kč 

Žádosti o dotace na granty se podávají nejpozději do 31. března 2009. 
Žadatel musí podat žádost na předepsaném formuláři, k žádosti musí doložit tyto povinné přílohy: 

a ) kopi i  reg istrace žadatele ( právn ická osoba – doklad o přidělen í I Č )
b ) kopi i  ž ivnostenského l istu ( podn i kaj íc í  fyzická osoba ) č i j i né oprávněn í
c ) čestné proh lášen í ,  že žadatel má vyrovnané závazky vůči Statutárn í m u městu Chom utov a jeho organ izací m a vůči státu ( f i nančn í ú řad , okresn í správa sociál n í ho zabezpečen í ,  zdra-

votn í poj išťovny ) – za nevyrovnané závazky se považu j í  i  schválené splátkové kalendáře
d ) kopi i  doklad u o zř ízen í ban kovn í ho účtu ( kopi i  sm louvy nebo aktuál n í potvrzen í o zř ízen í účtu )
e ) kopi i  doklad u o vol bě nebo j menován í statutárn í ho zástu pce organ izace

Žádosti se podávaj í  p ísem ně, a to poštou nebo prostředn ictví m podatel ny M M C H na adresu : Mag istrát města Chom utova , O KP – úsek pro SZM , Zborovská 4602, 430 28 Chom utov ( rozhod u j íc í  
je datu m podán í ,  uvedené na razítku poštovn í ho ú řad u nebo podatel ny Mag istrátu města Chom utova ) .  O bál ku označte s lovy „ N EOTVÍ R AT – G R ANTY“.
Form u láře žádosti jsou k d ispozic i v I nformačn í m centru M M C H ve Zborovské u l ic i  čp. 4602 a v Městském i nformačn í m centru v h istorické budově M M C H v u l .  Chelč ického čp. 99 nebo na 
www.chom utov- mesto.cz . Veškeré dalš í i nformace naleznete na webových strán kách města v doku mentu 021 -11 - 07 Zásady pro poskytován í dotací .  O výsledku g rantové soutěže bude roz-
hod n uto nej pozděj i  do 20. května 20 0 9. 

kojenecké pot eby l zimní fusaky l

ko árky pro dvoj átka, hluboké, 

sportovní, kombinované l golfky l

l l l

hra ky zam ené na vývoj d tského intelektuPo–Pá: 9–12, 13–17

Pod bradova 897, Chomutov

T: 774 897 774

chickocarky.estranky.cz pro velký zájem BAZAR OP T OTEV EN

PRODEJNA l P J OVNA l BAZAR

postýlky  autoseda ky  jídelní židle  

Nejnovější elektronická služba 
chomutovského magistrátu - zasílání 
údaje o dosažených bodech řidiče vy-
volala nečekaný zájem. Za tři týdny 
provozu byl překročen celkový počet 
žádostí z let 2007 a 2008 dohromady. 
V rámci Konceptu Phone Book proto 
magistrát zvažuje zavedení další 
e-služby. Měli byste jako řidiči zájem 
o službu, kdy si dálkově, za úhradu 
pomocí SMS, stanovíte svůj limit 
počtu bodů (například 8), a pokud 
ho dosáhnete, úřad vás automaticky 
o tom v SMS vyrozumí - varuje? Svůj 
názor nám prosím sdělte písemně 
na e-mail i.neprasova@chomutov-
-mesto.cz. Stačí, když napíšete jednu 
z těchto verzí odpovědí:
a) určitě ano, sníží mi to riziko ode-

jmutí ŘP, pokud bych dosáhl 12 b.,
b) je mi to jedno, „bodované“ pře-

stupky za volantem nedělám,
c) o takovou službu nemám zájem. 

Magistrát zvažuje další
elektronickou službu
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Chomutovské noviny

Sportovcům na Chomutovsku 
vládne žena. Kdyby žena – děvče! 
Anketa Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska za svých čtrnáct 
ročníků mladšího vítěze, než je ka-
noistka Marcela Krauzová, neměla. 
V předchozích dvou letech vyhrála 
v anketě mládežnickou kategorii, 
teď plynule přesedla na pomyslný 
seniorský trůn. Zároveň je jasné, že 
se na něm déle než do příštího vy-
hlášení neohřeje. Devatenáctiletá re-
prezentantka totiž na přelomu roku 
odešla z SC 80 Chomutov rozvíjet 
svůj talent do pražské Dukly.

S jakými pocity jste pohár pro S jakými pocity jste pohár pro 
nejlepšího sportovce přebírala? nejlepšího sportovce přebírala? 
Věřila jste v umístění na vyšších Věřila jste v umístění na vyšších 
příčkách?příčkách?

„První pocit byl šok, protože jsem 
to absolutně nečekala… Doufala 
jsem možná v první desítku, ale jak 
se vyhlašování začalo chýlit ke kon-
ci, tak jsem se spíš smiřovala s tím, 
že letos, poprvé mezi dospělými, 
z toho nic nebude. A ono nakonec 
místo nejvyšší!“

Pohár Vám předával předseda Pohár Vám předával předseda 
CHSU Petr Doležal, o němž zasvěce-CHSU Petr Doležal, o němž zasvěce-
nější vědí, že do nedávna byl Vaším nější vědí, že do nedávna byl Vaším 
trenérem. To musel být oboustranně trenérem. To musel být oboustranně 
emotivní moment...emotivní moment...

„Ano, byla to pro mě a myslím, 
že i pro Petra velmi emotivní chví-
le. Vždyť mě trénoval od nějakých 
jedenácti let a za tu dobu už jsme 
společně mnoho prožili. Potkávali 
jsme se denně, a tak můžu říct, že 
náš vztah není jen sportovec - tre-
nér, ale jsme i dobří kamarádi.“

Předstihla jste tradičně úspěšné Předstihla jste tradičně úspěšné 
softbalisty, s nimiž je kanoistika softbalisty, s nimiž je kanoistika 
organizována v jedné jednotě… organizována v jedné jednotě… 

„Sofťáky znám víceméně jen od vi-
dění, lépe se znám pouze se stálicí 
ankety Lubošem Vrbenským, se kte-
rým jsem se pravidelně potkávala 
právě na vyhlašování ankety. Jinak 
softbalistům samozřejmě fandím 
a přeji jim jejich úspěchy. Myslím, že 
svými výsledky se jim podařilo při-
lákat pozornost nejen na sebe, ale 
i na Českou republiku a Chomutov, 
čehož si velmi cením.“ 

Odešla jste do Dukly, Vaše půso-Odešla jste do Dukly, Vaše půso-
bení v chomutovské kanoistice jste bení v chomutovské kanoistice jste 
tedy zakončila stylově… tedy zakončila stylově… 

„Stylově? Díky, to zní hezky. Ano, 
musím uznat, že takový závěr je 
krásný. Navíc si dobře uvědomuji, 
že to bylo poprvé a naposledy, pro-
tože vyhrát Sportovce roku už se mi 
v pražské konkurenci patrně nepo-
štěstí. I když – můj odchod není úpl-
ným odchodem. Téměř každý týden 
jsem alespoň na skok v Chomutově, 
a tak se stále vídám s bývalým tre-
nérem Petrem Doležalem i tréninko-
vými parťáky.“

Můžete už teď srovnat podmínky Můžete už teď srovnat podmínky 
v chomutovském oddílu a v Dukle?v chomutovském oddílu a v Dukle?

„Rozdíl bych viděla především ve 
vybavení loděnice, která sportov-
cům v Dukle poskytuje kompletní 
tréninkové zázemí. Zatímco v Cho-
mutově máme saunu, tak Dukla má 
navíc i vířivku a pravidelně tam do-
chází masér. Tímto se ´duklákům´ 
dostává všeho, co je pro trénink, ale 

Reprezentantka v kanoistice se bude v Dukle činit a doufat v olympiádu

Marcela Krauzová: Je to krásný závěr

i pro dokonalou regeneraci potřeba. 
Na Dukle máme místnost s pádlo-
vacími trenažery, takže člověk ani 
v zimě nevyjde ze cviku. Na takové 
služby pochopitelně chomutovský 
oddíl finančně nedosáhne, ale třeba 
se to jednou zlepší…“

Kanoistika na vrcholové úrovni je Kanoistika na vrcholové úrovni je 
především dřina. Kompenzuje Vám především dřina. Kompenzuje Vám 
to radost z úspěchů? to radost z úspěchů? 

„Máte pravdu, že kanoistika je ná-
ročná, jako každý sport, a není snad-
né skloubit trénink, školu a přátele. 
Ne každý to pochopí a ne každý by 
byl ochoten obětovat sportu tolik 
času. Pro mě je vše kompenzová-
no nejen úspěchy, ale také tím, že 
trávím svůj čas s lidmi, kteří mají 
stejnou zálibu jako já - zničit se na 
tréninku.“ (úsměv)

Zničit se? To zní divně…Zničit se? To zní divně…
„Ano, ale myslím, že právě těžké 

tréninky, které absolvujeme spo-
lečně, z nás dělají dobrou partu, 
takže se rádi vidíme i mimo spor-
toviště a zajdeme do kina nebo na 
kafe. Kanoistika mi bere volný čas 

a možnost podnikat věci spontánně 
- mám svůj tréninkový plán a ten 
musím dodržet. To je komplikace 
pro mé nesportovní kamarády, ale 
ti nejlepší to chápou a dokážeme si 
najít pro sebe čas. Sport mi naopak 
dává hezké zážitky a taky možnost 
podívat se s reprezentací do světa. 
Pokud k tomu přibude ještě nějaký 
uspokojivý výsledek, není co řešit.“

Před olympiádou v Pekingu exis-Před olympiádou v Pekingu exis-
tovala naděje, že se na ní dostanete. tovala naděje, že se na ní dostanete. 
Jaké jsou Vaše vyhlídky na Londýn Jaké jsou Vaše vyhlídky na Londýn 
2012? 2012? 

„Olympiáda vždycky byla a i nadá-
le zůstává mým snem, nejvyšší me-
tou. Jenže si zároveň uvědomuji, že 
to, co dělá olympiádu vyjímečnou, je 
skutečnost, že se tam nemůže nomi-
novat každý. Takže budu sportovat, 
dokud mi to bude přinášet dobrý 
pocit, a jestli se do toho Londýn 
přimotá, pak budu jedině šťastná. 
Naděje přece umírá poslední, a tak 
mi nezbývá, než se tři roky v Dukle 
činit a doufat, že to třeba dobře do-
padne…“                                              (sk)

Marcela Krauzová (v tmavém dresu) se svou dlouholetou parťačkou Martinou 
Víchovou při dojezdu do cíle závodu.                                                 (foto: archiv)

Marcela Krauzová – 19 let
• celkově 35 titulů mistryně ČR + 4 stří-

brné a 7 bronzových medailí z MČR 
(z kanoistického maratonu, ze sprintů 
na 500 a 1 000 m nebo z dlouhých 
tratí 5 km)

• mezinárodní výsledky:
 2005:2005: 4. místo na MEJ v maratonu (K1) 

v Týně nad Vltavou
 2006:2006: 2. a 5. místo na MEJ (K2) v Řecku 

(Athény), 2. (K2) a 7. (K1) místo na MSJm 
ve Francii (Trémolat)

 2007:2007: 1. (K1) a 5. (K2) místo na MEJm 
na Slovensku (Trenčín), 2. (K2) a 6. (K1) 
místo na MSJm v Maďarsku (Györ)

 2008:2008: 12. místo (K2) na MSm dospělých, Týn nad Vltavou
• další úspěchy: 7. místo v anketě Juniorský sportovec ČR roku 2006 

(společně s M. Víchovou), 9. místo v anketě Juniorský sportovec ČR 
roku 2007, dvakrát 1. místo, jednou 2. a 3. místo v anketě Nejúspěš-
nější sportovec Chomutovska v kategorii mládeže, 1. místo v anketě 
Nejúspěšnější sportovec Chomutovska 2008 v hlavní kategorii.

Chomutovský padesátimetrový 
bazén a místní TJ Slávie hostily dal-
ší republikový plavecký šampionát, 
tentokrát mladšího a staršího doros-
tu. Zúčastnilo se ho zhruba tři sta 
třicet plavců ročníků 1991 až 1994 
z devětačtyřiceti českých oddílů.

Domácí Slávii reprezentovali 
pouze tři závodníci, ale jak se 
později ukázalo, kvantita byla bo-
hatě nahrazena kvalitou. Všichni 
tři, Ondřej Trousil, Alice Lencová 
i Jiří Kruliš, se totiž probojovali do 
finále, první dva dokonce získali 
stříbrnou medaili.

Při absenci nejlepší chomutovské 
plavkyně Simony Baumrtové, která 
se zrovna se seniorskou reprezenta-
cí připravovala v Jihoafrické repub-
lice, byl největší domácí hvězdou 
podle očekávání šestnáctiletý On-
dřej Trousil. V každém ze tří dnů 
mistrovství si připsal finálovou 
účast, navíc se stoupající úspěš-
ností. V pátek na 50 m prsa obsadil 
5. místo, o den později na 100 m 
prsa skončil čtvrtý a v neděli svou 
nejsilnější disciplínu ozdobil stří-
brem. „Je to super výsledek, navíc 
jsem si na všech tratích vylepšil 

Povedený dorostenecký šampionát vyšperkovaly stříbrné medaile

osobák. Loni jsem na zimním doros-
teneckém mistrovství získal bronz 
a od té doby jsem toužil po ještě 
lepší medaili. Teď už mi chybí jen 
ta zlatá…,“ zhodnotil svou bilanci 
Ondřej Trousil. 

Druhou stříbrnou medailistkou se 
stala Alice Lencová, kterou na stupně 
vítězů vyneslo zlepšení osobního re-

kordu na trati 50 m prsa. Výborným 
výkonem na 100 m volný způsob 
se prezentoval Jiří Kruliš, jenž se z 
desátého místa po odhláškách dvou 
soupeřů se štěstím dostal do osmi-
členného finále, kde své postavení 
vylepšil na konečné sedmé místo. 
„Ondra Trousil je spíš vytrvalostní 
typ, proto jsme medaili na dvou-

Významného úspěchu dosáhl 
závodník Skiareálu Klínovec Martin 
Píša. Byl nominován do akademic-
kého reprezentačního družstva ČR 
alpských lyžařů pro Zimní světovou 
univerziádu, která v těchto dnech 
startuje v čínském Harbinu.

Lyžař z Chomutova si účast za-
jistil dobrými loňskými výsledky 
v Českém poháru, kde obsadil celko-
vě 3. místo, a také 5. místem v koneč-
ném pořadí seriálu Evropského po-
háru UNI. Martin Píša bude soutěžit 
ve všech disciplínách, tedy sjezdu, 
superobřím slalomu, obřím slalomu 
a slalomu. Závody budou náročné 
kvůli předpokládaným extrémně 
nízkým teplotám a kvůli silné kon-
kurenci. Na start se totiž postaví 
mnoho závodníků se zkušenostmi 
ze Světového poháru i olympijských 
her. Pro Martina Píšu to bude skvělá 
příležitost, jak na své první světové 
akci poměřit síly se špičkou alpské-
ho lyžování. 

Česko budou dále reprezentovat 
Josef Kelemen, Rostislav Čeřovský, 
Lucie Hrstková, Zuzana Charvá-
tová, Pavla Klicnarová a Veronika 

stovce tak trochu čekali. Nevyšlo 
mu letní mistrovství, takže tohle je 
pro něho zadostiučinění, které si za 
píli, vytrvalost a tréninkovou mo-
rálku naprosto zaslouží. Alice nás 
trenéry příjemně překvapila. Přece 
jen vrcholově dělá ještě jeden sport, 
je juniorskou reprezentantkou v 
moderním pětiboji, navíc plavecké-
ho tréninku měla v poslední době 
i kvůli zdravotním potížím málo. No 
a Jirka Kruliš musel překvapit i sám 
sebe,“ okomentoval výkony svých 
svěřenců trenér Jaroslav Jezbera. 
Jak dodal, kdyby se mistrovství zú-
častnila i Simona Baumrtová, která 
je v současnosti nejlepší českou 
znakařkou, pravděpodobně by se 
domácí oddíl radoval i ze tří zla-
tých medailí.

Z ostatních závodníků na sebe 
největší pozornost strhla ostravská 
plavkyně Barbora Závadová, která 
v Chomutově překonala dva české 
dorostenecké rekordy, z nichž ten 
na 200 m motýlek byl osmnáct let 
starý. Ozdobou mistrovství byly 
také výkony Michala Ledla z Bohe-
mians Praha a Davida Kunčara z 
Kopřivnice.                                        (sk)

Martin Píša bude reprezentovat
na Zimní světové univerziádě

Bubáková. Zranění vyřadilo dva 
týdny před univerziádou z nomina-
ce reprezentanta Martina Vráblíka, 
který patřil k nejzkušenějším čle-
nům týmu.                             (píst, sk)

Národní házenkářky SK Chomutov 
NH si vybojovaly účast ve finálovém 
turnaji Českého poháru. Po hladkém 
vítězství ve čtvrtfinálovém klání 
zvládly i to semifinálové v Plzni, 
kde jim soupeřem byl loňský mistr 
z Tymákova a další dva prvoligové 
celky, Přeštice a Žatec.

SK Chomutov NH – TJ Šroubárna SK Chomutov NH – TJ Šroubárna 
Žatec 19:14 (7:6).Žatec 19:14 (7:6). V regionálním 
derby držel Žatec s favoritem dlou-
ho krok, zejména díky důslednému 
bránění střelkyň Čihařové a Benešo-
vé, výborně mu chytala brankářka 
Bobková. Jenže právě tu žatecký 
trenér za stavu 11:9 netakticky 
vystřídal a Chomutov získal rozho-
dující náskok. Střelecky se dařilo 
Kostkové (6 branek) a Myslíkové (5), 
povedeným závěrem je předstihla 
Benešová (7). 

SK Chomutov NH – TJ Přeštice SK Chomutov NH – TJ Přeštice 
15:14 (7:8).15:14 (7:8). Vedoucí celek 1. ligy 
celý zápas dotahoval mírné vedení 
Přeštic, ale pět minut před koncem 

Národní házenkářky postupují 
do finále Českého poháru

utkání se poprvé ujal vedení, které 
pak zkušeně udržel. Jednoznačně 
nejlepší střelkyní vítězek byla Čiha-
řová (6 branek).

SK Chomutov NH – Sokol Tymákov SK Chomutov NH – Sokol Tymákov 
17:11 (12:6).17:11 (12:6). Vzhledem k předchozím 
výsledkům nebylo o co hrát, oba 
celky už si nemohly polepšit ani 
pohoršit. Po úvodní pětiminutovce, 
kterou Chomutov vyhrál 5:2, dosta-
ly příležitost hráčky z lavičky. I tak 
chomutovské družstvo zápas bez 
problémů zvládlo, gólově se o to 
především zasloužily Možiešiková 
a Kostková.

Chomutovský tým semifinálový 
turnaj vyhrál, spolu s ním do čtyř-
členného finálového turnaje postu-
pují Přeštice. „Projevila se kvalitní 
zimní příprava, holky zahrály fan-
tasticky. Také ve finále chceme do-
kázat, že naše vedení v první lize je 
zasloužené,“ shrnul předseda klubu 
Vojtěch Čihař. „Ale jednoduché to 
nebude,“ dodal.                                (sk) 


