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Dvacátý květen mohou jako svůj 
soukromý Den osvobození začít 
slavit obyvatelé domu v sídlišti Za 
Zborovskou. Právě v tento den je-
den ze zdejších bytů opustili bratři 
Tokárovi, potížisté, jejichž „věhlas“ 
přesáhl hranice Chomutova.

Čtyři bratři, společně užívající 
byt na základě nájemní smlouvy 
s městem, a jejich kumpáni, kte-
ří se zde v minimálně stejném 
počtu permanentně vyskytovali, 
totiž slušné nájemníky terorizo-
vali neustálým hlukem, sprostým 

pokřikováním, ničením společného 
majetku a vytvářením nepořádku. 
Existuje důvodné podezření, že 
v bytě také obchodovali s drogami, 
možná je zde i vařili. Opakovaně ze 
společného zdroje načerno odebíra-
li elektřinu. Byt a jeho nájemníci se 
stali „slavnými“ na konci února, kdy 
v sousedství několik dní přebývali 
nezávisle na sobě redaktor MF Dnes 
a Chomutovského deníku, přičemž 
v obou periodikách následně vyšla 
obsáhlá reportáž o bydlení mezi 
nepřizpůsobivými.

Slovo primátorky

Město má zpět byt, slušní lidé klid
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Nyní se tedy bratři Tokárovi 
podvolili tlaku města a byt uvol-
nili. Současně podepsali splátko-
vé kalendáře na všechny dluhy 
vůči městu. „Udělali to dobrovol-
ně, aby jejich dluhy dál nenarůs-
taly a aby se vyhnuli soudnímu 
řízení, které by nepochybně 
také museli zaplatit,“ vysvětlila 
náměstkyně primátorky Marie 
Štáfková, do jejichž kompetencí 
bytová problematika patří. 

Když si představitelé Cho-
mutovské bytové v doprovodu 
náměstkyně primátorky a měst-
ských policistů přišli byt převzít, 
nájemníci už byli pryč. Zůstal po 
nich jen nesnesitelný zatuchlý 
zápach, zažraná špína a hroma-
dy hadrů, zničeného nábytku, 
nádobí a dalších odpadků běžně 
se nacházejících v popelnicích. 
Oprýskané stěny s mastnými 
skvrnami blíže neurčitelného 
původu, strop očouzený letitým 
kouřením nebo otevřeným oh-
něm. Do vany, která zjevně ne-
sloužila původnímu účelu, byla 
nacpaná špinavá peřina.

Ostatní nájemníci v domě si 
oddechli. „Chtěli bychom radnici 
poděkovat, že i přes několik let 
trvající čekání na soudní vystě-
hování se nakonec vše podařilo 
a v našem domě snad budeme 
moci spokojeně žít,“ neskrývala 
vděčnost Adéla Bydžovská. Podle 
Marie Štáfkové nechá město byt 
vyklidit, vyvětrat a pak ho zřejmě 
prostřednictvím Chomutovské 
bytové, a.s., nabídne v dražbě na 
opravu svépomocí.                      (sk) 
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Vážení spoluob-
čané, před několika 
týdny byla na rad-
nici doručena petice 
sdružení Nespoko-
jení občané! Marie 
K i n d e r m a n n o v é . 
Petici za odvolání 
vedení města kvůli 

špatnému hospodaření podepsalo 
dle petičního výboru asi šest tisíc 
obyvatel města. Při zevrubnějším 
prozkoumání podpisů však bylo 
zjištěno, že někteří lidé jsou na pe-
tici podepsáni několikrát, jiní nejsou 
obyvateli Chomutova, někteří zřejmě 
vůbec neexistují (třeba jistý Robin 
Hood), další údajně žijí v ulicích, 
které v Chomutově nikdy nebyly, 
a někteří svá jména zapsali na petici 
zcela nečitelně. Suma sumárum jsme 
napočítali zhruba dva a půl tisíce 
neplatných podpisů. Avšak i tak 
bereme výzvu k odstoupení vedení 
města vážně, neboť i zbývajících 
tři a půl tisíce podpisů představuje 
velký počet obyvatel našeho města. 
Proto jsem se rozhodla všem těmto 
lidem napsat dopis. Ne proto, že 
bych si myslela, že jeden dopis může 
radikálně změnit jejich názor. Ale 
nechtěla jsem, aby si všichni tito 
spoluobčané mysleli, že mě jejich 
názory nezajímají. V dopise jsem se 
pokusila vysvětlit některé otázky, 
které je podle petice trápí, a také 
jsem jim slíbila, že v případě dalších 
otázek se s nimi ráda sejdu, abychom 
si mohli popovídat. Bez ohledu na to, 
co se snaží sdělovat lidem sdružení 
paní Kindermannové, mě názory 
obyvatel Chomutova opravdu zajíma-
jí. Několik dopisů se mi už vrátilo, ne-
boť adresát je neznámý. Pár lidí, kteří 
dopis již dostali, zavolalo, že petici 
nikdy nepodepsali. Ale někteří další 
si už se mnou domlouvají schůzky. 
Ráda se s nimi setkám. Kvůli tomu 
není propříště třeba ani podepisovat 
petici. Stačí jen přijít na radnici a do-
mluvit si schůzku. 

Hezký den Vám přeje 
                          Vaše Ivana Řápková

Fotografie zdaleka situaci nevystihuje, zápach nezprostředkuje.      (foto: sk)
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Zbrojnice chomutovských dob-
rovolných hasičů prochází nyní 
rozsáhlými opravami. „Budova hasi-
čům slouží dlouhá léta, žádné větší 
opravy se na ní zatím neprováděly,“ 
řekla náměstkyně primátorky Marie 
Štáfková. 

Zbrojnice dostala novou zatep-
lenou fasádu a budou vyměněna 
okna. „Velkou pomocí při výjezdech 
jsou nová elektronicky ovládaná 
vrata ze všech tří stání pro požární 
auta,“ řekl velitel Sboru dobrovol-
ných hasičů Vladimír Klesík. Hasiči 
v garáži mají také nové odsávání, 
které odvádí výfukové plyny mimo 
zbrojnici při startování cisterny. 

Dobrovolní hasiči se dočkají letos 
také nové moderní zásahové cister-
ny. Tu současnou mají půjčenou od 
svých profesionálních kolegů.    (tb)

Hasičská zbrojnice 
prochází opravami

Primátorka při veřejném slyšení v senátu žádala větší 
pomoc státu při boji s dlužníky a nepřizpůsobivými

Primátorka města Ivana Řáp-
ková se zúčastnila ve čtvrtek 
21. května veřejného slyšení v se-
nátu Parlamentu České republiky, 
jehož tématem byla otázka Pomáhá 
stát městům a obcím v boji s nepla-
tiči?, které probíhalo pod patronací 
senátorky Liany Janáčkové. Stalo 
se tak první snahou na celorepub-
likové úrovni zabývat se problémy, 
které v Chomutově již více než půl 
roku intenzivně řeší akce Záchran-
ný kruh. “Občané jsou frustrováni 
z neřešení problémů, a proto je rázná 
změna nezbytná,“ uvádí primátorka 
hlavní důvod konání tohoto slyšení. 
Ta přednesla návrhy legislativních 
změn, které by městům ulehčily 
jejich velice nesnadnou úlohu. Ta 
při stávajících zákonech připomíná 
pověstný boj s větrnými mlýny. 

Jednou z překážek, na kterou 
v současnosti města narážejí při 
vymáhání dluhů, je skutečnost, že 
nároky na dávky nemohou být po-
stoupeny, nelze je dát do zástavy, 
nemohou být předmětem dohody 
o srážkách a nepodléhají výkonu 
rozhodnutí. „Kvůli tomuto opatření 
se dlužníci na dávkách dostávají do 
stále větších dluhů, protože nejsou 
nuceni své dluhy splácet. Proto na-

vrhuji, aby nároky na dávky mohly 
být předmětem dohody o srážkách 
vůči dluhům, které má příjemce 
dávky pomoci v hmotné nouzi vůči 
obci,“ vysvětluje jeden ze svých po-
žadavků primátorka.

Ivana Řápková dále v senátu 
žádala zpřísnění vymahatelnosti 
přestupků. V současné legislativní 
úpravě se vůbec nepočítá s vyma-
hatelností pokut za přestupky. Ve 
chvíli, kdy je člověk na dávkách 
a nelze mu nic exekuovat, je prak-
ticky nepostižitelný. „Byla by proto 
potřebná novela zákona o přestup-
cích. Ta by stanovila maximální 
počet spáchání přestupků, a to na 
pět, jež by byly sankcionovány tak, 
že za každý takto spáchaný přestu-
pek bude dána pokuta, kterou když 
pachatel neuhradí, bude mu uložena 
sankce spočívající v obecně pro-
spěšných pracích v rozsahu dvacet 
pět až dvě stě hodin. V případě, že 
ani toto neučiní, bude následovat 
vězení nebo zákaz pobytu na území 
obce,“ objasňuje primátorka.

Představitelé měst a obcí, které 
stejně jako Chomutov trápí obdob-
né problémy s nepřizpůsobivými 
občany a neplatiči, jmenovitě Leo 
Venclík, starosta městské části Brno-

-sever, Daniel Volák a Martin Klika, 
starosta a místostarosta města Lit-
vínova, spolu se zástupci odborné 
veřejnosti – ředitelem Ústavu práva 
a právní vědy Luďkem Lissem, pre-
zidentkou Exekutorské komory ČR 
Janou Tvrdkovou, náměstkem mi-
nistra financí Bohdanem Hejdukem 
a dalšími, se svými příspěvky za-
pojili do diskuse, o jejíchž závěrech 
informuje primátorka: „Přítomní 
starostové a primátoři se shodli, že 
podpora státu v boji s dlužníky byla 
dosud nedostatečná, v některých 
případech dokonce nulová. To je 
potřeba radikálně změnit.“         (mk)

Řidiči ,  
chcete zj ist i t počet trestných 

bodů z pohodl í  domova?

SMS ve tvaru : CV BODY POZ
př í jmení žadate le čís lo ŘP

zašlete na čís lo

902 09 25
Provozu je AGMO CZ , s . r.o . Cena SMS je 25 Kč .

Podnikatelské centrum Chomu-
tov, které město začalo vytvářet již 
v roce 2003 a za které v Bruselu 
dostalo i prestižní Cenu za omeze-
ní byrokracie v sobě stále kloubí 
řadu inovativních přístupů. Ty 
zaujaly ministerstvo průmyslu 
a obchodu natolik, že pozvalo pri-
mátorku Ivanu Řápkovou k účasti 
na konferenci k 1. Evropskému 
týdnu malých a středních podniků 
uspořádané v Praze při příležitosti 
českého předsednictví v radě EU. 

Primátorka seznámila účastníky 
konference s chodem podnikatel-

ského centra, kde se občanům vyšlo 
vstříc umístěním veškerých potřeb-
ných úřadů do jedné budovy na 
Husově náměstí. Zde se nachází živ-
nostenský a stavební úřad, agendy 
spojené se životním prostředím i de-
tašované pracoviště odboru ekonomi-
ky. Navíc se občanům nabízí možnost 
hradit veškeré platby bezhotovostně 
a  objednávat se na konkrétní hodinu 
pomocí SMS nebo internetu.

Primátorka na konferenci ukázala 
na příkladu města Chomutova, že se 
samospráva může řídit podnikatel-
skými principy.                               (mk)

Podnikatelské centrum zaujalo Evropskou unii
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Alkohol a čokoládyAlkohol a čokolády

Market Lidl ve Wolkerově ulici 
zažil stračí slet. Zdejší ostraha si 
nejdříve všimla ženy, které se za-
líbila drahá láhev alkoholu. Tu si 
schovala pod bundu a namířila si to 
ke kase. Jen co prošla, bylo jí jasné, 
že je zle. Strážníkům, kteří přijeli, 
nedokázala 26letá Romka z Klášter-
ce nad Ohří vysvětlit, proč zboží za 
220 Kč hodlala ukrást. Hlady to ale 
rozhodně nebylo. Protože lustrací 
muži zákona zjistili, že s krádeže-
mi má dotyčná nemálo zkušeností, 
nevyřešili ji blokově, ale půjde před 
přestupkovou komisi.

Do téhož marketu po poledni 
zavítali další nezvaní hosté, a to 
29letý muž z Mostu a 23letá žena 
z Chomutova. Oba si do batůžku ba-
lili jednu čokoládu za druhou. Bohu-
žel zaplatit za ně také nehodlali. Za 
pár chvil velitel směny strážníkům 
sděloval, že dotyčného marně hledá 
PČR. Ten tam také ke své neradosti 
skončil. Život si tedy rozhodně ne-
osladil.

Prcek sám přišel domůPrcek sám přišel domů

O jednom nedělním večeru prová-
děli strážníci kontrolu Kamenného 
Vrchu, když k nim přispěchala vy-
děšená žena a výrazně gestikulova-
la rukama. Brzy hlídka pochopila, že 
jde o hluchoněmou. Snažila se totiž 
různými posunky vyjádřit, že se jí 
ztratilo dítě. I když to šlo složitě, 
přece jen udala popis. V tu chvíli 
si strážníci vzpomněli, že takového 
prcka viděli a ukázali směr, kterým 
se ubíral. Jak bylo následně zjištěno, 
namířeno měl k domovu. Tam se 
také šťastné mamince ohlásil.

Kamery odhalily pachateleKamery odhalily pachatele

Před několika dny se kamery 
opět vyznamenaly. O půlnoci za-
znamenala dispečerka kamerového 
systému v ulici Palackého muže, ke 
kterému se nenápadně přidala žena, 
kterou z povzdálí pozorovala dvoji-
ce chlapíků a nenápadně se přibližo-
vala. Najednou jeden z nich zrychlil 
krok a dohnal je v ulici Chelčického. 
Snažil se s mužem navázat rozhovor 
a tím odvést pozornost. Najednou 
nečekaně vystřelila ruka zlodějky 
do jeho náprsní kapsy a během 
okamžiku držela peněženku. Pak se 
dala na útěk směrem k muži, který 
to celé sledoval z povzdálí. Oba se 
pak začali o peněženku přetahovat. 
Než se ale nadáli, byli již všichni 
tři bleskově obklopeni strážníky. 
Jednalo se o dva Romy (24, 25 let) 
z Chomutova a Romku trvalým byd-
lištěm v Trebišově na Slovensku, ale 
nyní přechodně žijící v Dukelské 
ulici. Loupežníci skončili na policej-
ní služebně, kde si je převzali státní 
policisté.                                           (vv)

Z deníku 
městské policie

Na e-mailové adrese zachrannykruh@chomutov-mesto.czzachrannykruh@chomutov-mesto.cz můžete 
zanechat vzkazy týkající se problémových sousedů či informace 

o nekalých činnostech, jejichž jste svědky na chomutovských sídlištích.

Ačkoliv lhůta pro zaplacení míst-
ního poplatku za komunální odpady 
pro první pololetí vypršela již na 
konci března, svou povinnost si 
doposud nesplnilo 3 541 poplat-
níků. Pohledávky města na tomto 
poplatku se tak navýšily o více než 
779 tisíc korun. 

Správce poplatku proto vyzývá 
všechny, kteří opomenuli provést 

Dosud nezaplatilo tři a půl tisíce poplatníků

Chovatelům psů magistrát při-
pomíná, že splatnost místního 
poplatku ze psů končí v závěru to-
hoto měsíce. Do pololetí tak musejí 
být dle právního předpisu města 
veškeré poplatky uhrazeny. U psů 
přihlášených po 1. červenci 2009 je 
splatnost do 15 dní od nabytí zvíře-
te. Poplatek je splatný bez vyměření 
či zaslání poštovní poukázky. Tu si 
může zájemce vyzvednout na regis-
tru psů.

Základní sazba poplatku ze psů 
stále činí 1 500 Kč. Tato částka se 
platí za psa chovaného v bytovém 
domě a za psa sloužícího podnika-
teli k jeho činnosti. Snížená sazba 
500 Kč se platí za psa chovaného 
v rodinném domě a na zahrádce. Po-
platníci, kteří jsou poživatelem dů-
chodu coby jediného zdroje příjmu, 
platí 200 Kč za psa a kalendářní rok. 
Za druhého a každého dalšího psa 
se výše poplatku zvyšuje o 50 %.

Ohlášení podléhá každý pes cho-
vaný ve městě, lhůta pro splnění 

Blíží se konec lhůty pro uhrazení poplatku ze psů

oznamovací povinnosti je 30 dní 
od nabytí psa, bez ohledu na stáří 
psa. Přiznání k poplatku je povinen 
podat každý držitel psa, a to i teh-
dy, je-li pes podle zákona o místních 
poplatcích nebo vyhlášky města od 
poplatku osvobozen. Nárok pro 
osvobození je potřeba prokázat 
při splnění oznamovací povinnosti. 
Štěňata do stáří tří měsíců poplatku 
nepodléhají. 

V případě, že nebude poplatek 
uhrazen včas nebo ve správné výši, 
přistoupí správce poplatku k vymě-
ření poplatku platebním výměrem, 
přičemž může poplatek navýšit na 
trojnásobek. Namísto základní saz-
by 1 500 Kč, tak zapomnětlivec za-
platí 4 500 Kč. Takto nekompromisně 
bude správce poplatku ze psů postu-
povat zejména u nepřihlášených, „na 
černo“ chovaných psů.                (jmš)

V Podkrušnohorském zooparku 
naproti výběhu medvědů hnědých 
byla právě zahájena výstavba no-
vého dětského lanového centra La-
náček, které budou moci využívat 
děti již od 3 do 12 let věku. Bude 
se jednat o celkem tucet překážek 
vytvořených z přírodních mate-
riálů, jako jsou různá lana, sítě 
a dřevěné trámy. Jednotlivé atrak-
ce v tomto herním areálu by měly 
evokovat život zvířat. Děti si budou 
moci vyzkoušet, jaké to je ve světě 
zvířat. Jednotlivé prolézačky, hou-
pačky a jiné prvky budou vybízet 
k různému šplhání, houpání, plížení 
a jiným zábavným formám pohybu. 
„Klasické prolézačky a houpačky, na 
které jsou děti zvyklé, jsou všude, 
a to i na mnoha místech v zoopar-
ku. Tohle ale bude úplná novinka, 
něco úplně jiného,“ láká k návštěvě 
Lanáčku Martina Pelcová, vedoucí 
propagace zooparku. „Děti se tak 
do zooparku nebudou již chodit 
na zvířata jen dívat, ale budou mít 
možnost si i vyzkoušet, jaké to je žít 
jako ona,“ dodává ředitelka zoopar-
ku Iveta Rabasová.

Výstavba a provoz lanového cen-
tra byla svěřena firmě Project Out-
door s. r. o., která má s obdobnými 
atrakcemi několikaleté zkušenosti. 
Navíc garantuje členství chomu-

Dětské lanové centrum v zooparku

tovského Lanáčku v síti lanových 
center PROUD, která sdružuje na 
20 obdobných lanových center 
v Česku, Slovensku a Polsku. Přímo 
zoologickou zahradou, která tuto 
atrakci nabízí, bude chomutovský 
zoopark v pořadí třetí. Obdobným 

centrem Lanáček se dodnes může 
chlubit jen ZOO Zlín a ZOO Olo-
mouc. V Chomutově se v současné 
době v zooparku intenzivně staví, 
aby se kolaudace a s ní spojené 
slavnostní otevření uskutečnilo do 
začátku prázdnin.                         (mk)

Předminulý víkend připravilo 
Chomutovské soukromé gymnázi-
um společně se základní školou Na 
Příkopech vzdělávací exkurzi do 
Polska. Cílem žáků a jejich učitelů 
se stalo starobylé město Krakov, 
kde viděli mnoho zajímavých pamá-
tek, včetně starodávné univerzity. 
Společně také vystoupali na místní 
hrad, kde v místní katedrále obdi-
vovali nejen hrobky polských králů 
a královen, ale také třeba největší 
polský zvon Zikmund ve věži ka-
tedrály. Součástí prohlídky byla 
i procházka po bývalém židovském 
ghettu, odkud mířily za války trans-
porty do okolních vyhlazovacích 
koncentračních táborů. 

Další den pak všechny čekala 
trochu drsná, ale poučná návštěva 
bývalého koncentračního tábora 

Vzdělávací exkurze vedla 
do Krakova a Osvětimi

v Osvětimi. Kovovou branou s nápi-
sem „Arbeit macht frei“ se nikomu 
neprocházelo s lehkým srdcem. To 
nejhorší však čekalo uvnitř. Tisíce 
bot, kufrů, brýlí, tuny lidských vlasů 
a další předměty mohou dnešnímu 
člověku alespoň symbolicky nazna-
čit, kolik vlastně bylo obětí zvěrské 
nacistické ideologie v tomto táboře. 
Plynové komory, cely a vězeňské 
baráky, popraviště i krematoria jsou 
dodnes němým svědkem tehdejší ge-
nocidy. „Díky skvělé průvodkyni se 
nám podařilo proniknout přímo do 
tehdejších událostí a poznat každo-
denní život a umírání lidí, které sem 
nacisté přivlekli,“ svěřil se gymna-
zista Michal Jírovec. Každopádně dá 
takováto exkurze dnešním mladým 
lidem víc, než hodiny výkladů ve 
školních lavicích.                      (pama)

Statutární město Chomutov vyzývá ke spolupráci neziskové 
organizace, které hledají prostory pro svoji činnost.

V nově plánovaném Kulturně společenském centru v areálu bývalých 
kasáren, které se začne rekonstruovat v lednu 2010, vzniknou nové pro-
story pro klubovou činnost. V objektu budou dále k dispozici velkokapa-
citní sály k pronájmu, sociální zázemí, kavárna atd. Dopravní obslužnost 
bude zajištěna zastávkou MHD v areálu. 

Hledáme partnery, kteří chtějí provozovat svoji činnost v moderních Hledáme partnery, kteří chtějí provozovat svoji činnost v moderních 
prostorách kulturního centra.prostorách kulturního centra.

Popis aktivit, které byste v centru rádi realizovali, včetně časové ná-
ročnosti a případných specifických nároků na prostorové řešení, nám 
zašlete do 22. 6. 2009 na email i.josifkova@chomutov-mesto.cz. 

Ředitelka zooparku Iveta Rabasová představuje lanové centrum.

úhradu poplatku za odpady, aby tak 
učinili nejpozději do konce tohoto 
měsíce. V případě, že se dluh z prv-
ního pololetí překlene do pololetí 
druhého, může se dlužník dočkat 
vyměření nedoplatku platebním 
výměrem. V tom případě hrozí na-
výšení dlužné částky na trojnáso-
bek. Pohledávky z minulých let jsou 
vymáhány exekučně.                   (jmš)

Od června až do konce září bude 
uzavřena ulice Táboritská. „V ulici 
bude stavební firma rekonstruovat 
její povrch v rámci stavby obchod-
ního centra,“ řekl Bedřich Rathous-
ký, vedoucí odboru dopravních 
a správních činností magistrátu. 

Ulice bude uzavřena na dvě eta-
py. Nejprve bude upravena vozovka 
v úseku od budovy banky po křižo-
vatku s ulicí Dr. Farského. Od 8. čer-
vence bude rekonstrukce vozovky  
probíhat již jen v úseku od banky 
po křižovatku s ul. Puchmayerova. 

Současně s rekonstrukcí se budou 
opravovat také části chodníků a par-
kovišť v uzavřeném úseku. „Parkoviš-
tě budou až do ukončení uzavírky 
uzavřena,“ dodává Rathouský. Kvůli 
uzavírce se změní dopravní značení 
i v ul. Puchmayerova a na náměstí 
1. máje. Z náměstí 1. máje se bude 
vyjíždět pouze ulicemi Ruská a Neru-
dova. Za práce a uzavírku zodpovídá 
investor obchodního centra.          (tb)

Část ulice Táboritská bude
do konce září uzavřena 

Stále více se množí případy, kdy 
lidé vyhazují k popelnicím a kontej-
nerům nadměrný odpad, jako jsou 
části vybavení bytu, nábytek a další 
větší předměty. Obyvatelé Chomuto-
va přitom mají řadu možností, jak se 
tohoto odpadu zcela legálně zbavit. 
„Lidé se dnes zbavují všeho nepo-
třebného a mnozí si myslí, že když 
to jen tak pohodí k popelnicím, že 
se nic vlastně neděje a že stejně na 
ně nikdo nepřijde. Ale děje, jedná se 
totiž o přestupek proti veřejnému 
pořádku,“ řekla náměstkyně primá-
torky Marie Štáfková. 

Lidé mohou využít velkoobjemo-
vých kontejnerů, které jsou rozmís-
těny po městě. Nejvhodnější způsob, 
jak se zbavit velkoobjemového od-
padu, je jeho dovezení do jednoho 
ze čtyř sběrných dvorů. Nebo si 
objednat přistavění kontejneru pří-

Okolí kontejnerů nejsou skládky
mo k domu. Ani jedené z uvedených 
možností nevyužila třiašedesátiletá 
žena, která v ulici Palackého pohodi-
la nepotřebný odpad. „Naši strážníci 
v místě přestupek řádně prošetřili 
a totožnost ženy zjistili. Žena se pod 
tíhou důkazů strážníkům přiznala 
a proti blokové pokutě neprotesto-
vala,“ řekl ředitel městské policie 
Vít Šulc. Podobné zakládání nepo-
řádku strážníci řeší kdykoliv, kdy 
je zjistí při svých pochůzkách nebo 
když jim je lidé nahlásí na tísňovou 
linku 156. 

„Lidé si často stěžují na nepořá-
dek u kontejnerů. Ten je však právě 
způsoben lidmi, kteří si pletou stání 
kontejnerů se skládkou,“ dodává 
Štáfková s tím, že lidé by mohli 
strážníky městské policie častěji 
upozorňovat na ty, kteří hromadí 
odpad u popelnic.                            (tb)
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Amatérský divadelní soubor 
Pohoda v Chomutově tvoří již od 
roku 1996, jeho činnost je spojo-
vána především s osobou režiséra, 
dramaturga a herce Stanislava 
Aubrechta, kterého veřejnost zná 
také jako chomutovského zastu-
pitele. Domovskou scénou Pohody 
byl Kulturní dům na Zahradní, kde 
soubor pořádal pravidelné klubové 
pořady. Příznivci nekonformní zá-
bavy si jistě vzpomenou na pocty 
Janu Werichovi nebo Jiřímu Žáčkovi 
či na „nekonečnou novelu“ Uzel na 
močovodu.

V posledních letech se však soubor 
potýkal s personálními problémy 
a kvůli nedostatku financí musel 
opustit místo, kde léta nacvičoval, 
tvořil a hrál. To vše mělo za následek 
utlumení činnosti. Teď se ale blýská 
na lepší časy. Pohoda se zkraje le-
tošního roku transformovala do stej-
nojmenného občanského sdružení 
a díky tomu mohl soubor poprvé ve 
své historii čerpat dotaci na činnost 
z prostředků města. Do čela sdružení 
se postavila Zuzana Aubrechtová, její 
otec Stanislav zůstává uměleckým 
vedoucím, který hry režíruje, autor-
sky se podílí na jejich tvorbě, hraje 
a svým méně ostříleným kolegům 
předává bohaté zkušenosti. Někteří 
z členů souboru je jezdí čerpat i na 
Jiráskův Hronov, do mekky českých 
amatérských divadelníků. 

Pohoda má v současnosti deset 
stálých členů, několik dalších se 
do činnosti zapojuje nepravidel-
ně. To je málo, navíc mezi osobou 
Stanislava Aubrechta a jeho kolegy 
zeje značná věková propast, kterou 
by soubor rád zacelil. Pořádá pro-
to konkurz, na který zve zájemce 
o amatérské divadlo od patnácti let 
(viz informace v rámečku). Proběh-
ne v Kulturním domě na Zahradní, 
kam se Pohoda v blízké době hodlá 
nastálo vrátit.

Pohoda nabírá druhý dech i nové zájemce

Smělé plány mají chomutovští 
divadelníci v oblasti tvůrčí činnosti. 
„Na podzim chceme hrát novou po-
hádku, kterou teď do prázdnin musí-
me vymyslet. Kostru už máme, bude 
na motivy dalších pohádek a speci-
fická je tím, že v ní nebudou odmě-
ňovány dobré vlastnosti a skutky,“ 
s potutelným úsměvem prozrazuje 
Stanislav Aubrecht. Osobně má ještě 
jednu tvůrčí vizi: „Chci v souboru 
prosadit hru s velkým posláním 
a hlubokými myšlenkami, pracovně 
jsem si ji nazval Dekameron MMX. 
Je tam inspirace Boccaciem, ale 
v té mé jde o izolaci v krytu CO pod 
sídlištěm.“ Zuzana Aubrechtová do-
dává: „Také chceme obnovit tradici 
klubových pořadů.“

Zatím naposledy mohla veřejnost 
Pohodu vidět při Chomutovských slav-
nostech, kde soubor vystoupil s kolekcí 
šantánových písní a tanců.                (sk)

Bambiriáda, velký svátek dětí 
a přehlídka činnosti s nimi pracujících 
občanských sdružení a středisek vol-
ného času, se letos uskuteční ve čtr-
nácti městech České republiky. Jedním 
z nich je už podesáté Chomutov.

Bambiriádní rej proběhne tradič-
ně na Kamencovém jezeře, ovšem 
v netradičním termínu – v pátek 
5. a sobotu 6. června, vždy od 
10 do 18 hodin. Termín byl posunut 
kvůli reprezentování naší republiky 
při příležitosti jejího předsednictví 
Evropské unii. „I naši ministerští 
úředníci zjistili, že Bambiriáda je 
akce celosvětově ojedinělá a že se 
jí můžeme chlubit před celou Evro-
pou,“ poznamenal Milan Märc, ředitel 
Domu dětí a mládeže v Chomutově. 

A právě místní organizátoři, 
k nimž patří i chomutovský Junák, 
vymysleli do pátečního programu 
akci, která sjednocenou Evropu 
velmi dobře reflektuje. Nazvali ji 
Prohoď vejce Evropou. Jde o to, že 
přihlášené školní kolektivy si vy-
braly členský stát EU a ten budou 
při hře reprezentovat. Nejprve vy-
branou zemi představí, předvedou 
tamější typická jídla, nápoje, kroje 
nebo jiné oblečení, vylíčí významné 
osobnosti, charakteristické vlast-

Při desáté chomutovské Bambiriádě 
budou na Kamenčáku létat vejce

nosti obyvatel a podobně. Ve druhé 
fázi dostanou přidělenou část břehu 
jezera, kterou budou muset překo-
nat přehazováním vejci. Hodnotit 
se bude výsledný čas, ale především 
spotřebovaná vejce. Nejlepší týmy 
dostanou ceny, ten vítězný navíc no-
tebook. „Školy dělají různá projekto-
vá vyučování zaměřená na evropské 
státy. Chtěli jsme jejich přístup kon-
frontovat, aby samy zjistily, jak se 
to dělá jinde. Při obhazování jezera 
má vejce symbolizovat křehkou 
a mnohdy obtížnou spolupráci mezi 
národy,“ vysvětlil Milan Märc.

Zejména pro děti bude lákavý 
i další program. Se svou techni-
kou se jim představí hasiči, policie 
i klub vojenské historie, dále uvidí 
například indiánské tance, aerobik, 
bojová umění, vyzkoušet si budou 
moci řadu dovedností včetně práce 
na simulátoru dojení. Čeká je spousta 
další zábavy a her po oba dny. Mezi 
aktivními účastníky jsou školy nejen 
z Chomutovska, ale i Mostecka, Loun-
ska a Teplicka. Některé třídní kolekti-
vy účast na Bambiriádě pojímají jako 
školní výlet do Chomutova. Aktérů 
by mělo být jako každý rok zhruba 
tisíc, o počtu návštěvníků rozhodne 
pravděpodobně počasí.                   (sk)

DIVADLODIVADLO

• 8. 6. CARMEN. 8. 6. CARMEN. Baletní představení ZUŠ Chomutov. Městské divadlo od 
8.30, 10.00 a 11.30 hod.

• 17. 6. POPELKA. 17. 6. POPELKA. Baletní představení ZUŠ Chomutov. Městské divadlo od 
8.30, 10.00 a 11.30 hod.

• 17. 6. VEČER ZUŠ CHOMUTOV: ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT17. 6. VEČER ZUŠ CHOMUTOV: ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
tanečního oboru L. Beranové, CARMENCARMEN - baletní představení tanečního 
oboru S. Dundrové. Městské divadlo od 17.00 hod.

KONCERTYKONCERTY

• 3. 6. TEQUILLA BAND A RED DWARF. 3. 6. TEQUILLA BAND A RED DWARF. Koncert orchestrů ZUŠ Chomutov 
a ZUŠ Jirkov. Atrium SKKS na Palackého ul. od 17.00 hodin.

• 4. 6. BENEFIČNÍ KONCERT PRO VARHANY. 4. 6. BENEFIČNÍ KONCERT PRO VARHANY. Koncert houslového virtuosa 
Jaroslava Svěceného. Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.

• 4. a 11. 6. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. 4. a 11. 6. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Pravidelné čtvrteční koncerty. Atri-
um SKKS na Palackého ul. od 17.00 hodin.

• 5. a 12. 6. OLDIES PARTY SE SKUPINOU FONTÁNA. 5. a 12. 6. OLDIES PARTY SE SKUPINOU FONTÁNA. Pravidelné koncerty 
s hudbou 60. a 70. let. Atrium SKKS na Palackého ul. od 17.00 hod.

• 9. 6. HUDEBNÍ FESTIVAL L. VAN BEETHOVENA. 9. 6. HUDEBNÍ FESTIVAL L. VAN BEETHOVENA. Jana Boušková – harfa, 
Tomáš Jamník - violoncello. Kostel sv. Ignáce od 18.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 4. 6. KOUZELNICKÁ VÝCHOVA. 4. 6. KOUZELNICKÁ VÝCHOVA. Soutěžně zábavný pořad ve stylu Harryho 
Potera. Atrium nebo velký sál SKKS na Palackého ul. od 9.30 hodin.

• 6. 6. MUZEJNÍ NOC. 6. 6. MUZEJNÍ NOC. Muzeum na radnici od 17.00 do 23.00 hod. 

VÝSTAVYVÝSTAVY

• MALÍŘ GUSTAV ZINDEL. MALÍŘ GUSTAV ZINDEL. Život a dílo významného malíře Krušnohoří. 
Výstava v muzejních prostorách na historické radnici potrvá do 13. 6. 

• DOTEKY NEŽIVÉ PŘÍRODY – VÝSTAVA MINERÁLŮ. DOTEKY NEŽIVÉ PŘÍRODY – VÝSTAVA MINERÁLŮ. Galerie Špejchar, výsta-
va potrvá do 13. 6. 

• NEKONEČNÉ VTEŘINY. NEKONEČNÉ VTEŘINY. Výstava hodin ke 150. výročí narození zakladatele 
firmy Kienzle. Areál jezuitského gymnázia, výstava potrvá do 13. 6. 

• ŽÍT NEBO TĚŽIT. ŽÍT NEBO TĚŽIT. Výstava Greenpeace, výstavní síň knihovny od 9. do 30. 6.
• KRIŠTOF KISZA - FOTOGRAFIE.KRIŠTOF KISZA - FOTOGRAFIE. Galerie Lurago, vernisáž 8. 6. v 17.00 hod., 

výstava potrvá do 1. 7. 

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

• 12. 6. ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE UMĚLECKÝCH KROUŽKŮ. 12. 6. ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE UMĚLECKÝCH KROUŽKŮ. Přehlídka toho 
nejlepšího. 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). 
               3. 6.   CHE GUEVARA - REVOLUCE.CHE GUEVARA - REVOLUCE. Válečné drama, USA, Španělsko, Francie. 
               4. 6.   ARTFILM: KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ.ARTFILM: KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ. Komedie, Dánsko.
               5. 6.   NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? Animovaný film, ČR. 
   6. –     7. 6.   BABIČKA.BABIČKA. Dokumentární tragikomedie, ČR/Slovensko. 
             10. 6.   PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA. PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA. Romantické drama, 

USA. Od 18.00 hod.
 11. –   12. 6.   KAMARÁDOVA HOLKA.KAMARÁDOVA HOLKA. Komedie, USA. 
 13. –   14. 6.   VÁLKA NEVĚST. VÁLKA NEVĚST. Rodinná komedie, USA. V sobotu od 17.00 hod.
             17. 6.  STMÍVÁNÍ. STMÍVÁNÍ. Romantický thriller, USA. 

V pizzerii Rigoletto proběhla už 
podruhé vzpomínková hudebněspo-
lečenská akce s názvem Švermák. 
Organizátoři oprášili hity z 50. až 
70. let, které naživo zahrála jak praž-
ská oldies skupina Twins, tak z desek 
DJ ś Rudolf Vojtěch a Tomáš Schauer. 
Převážná část návštěvníků sice už 
patří do kategorie padesátníků a še-
desátníků, ale v prostorách bývalého 
klubu Švermák, kam chodili za zába-
vou ve druhé polovině šedesátých a 
první polovině sedmdesátých let, si 
zařádili „jako zamlada“. „Všem se 
to moc líbilo, ti starší ocenili, že si 
mohli zatancovat na písničky, které 
třeba čtyřicet let neslyšeli,“ hlásil 
organizátor akce Rudolf Vojtěch. 
„Na listopad připravuji pokračová-
ní se dvěma překvapeními. Jedno 
z nich můžu prozradit už teď – na 
pětaosmdesát procent přijde zahrát 
legendární chomutovská kapela Au-
thority.“                    (text: sk, foto: ph) 

V Městském 
informačním 
centru v je 
od nynějška 
v prodeji nová 
r ep r e ze nt a -
tivní publika-
ce Chomutov 
2009 – město 
v obrazech. 

C h o m u -
tov dosud 
takovouto reprezentativní publi-
kaci neměl. Existuje několik titulů 
o historii a architektuře, jako jsou 
Chomutov 1252-2002 nebo Chomu-
tovská uličnice, ale obrazová pub-
likace o městu chyběla – podobná 
byla naposledy vydána v roce 1989. 
Publikace by měla sloužit nejen pro 
reprezentativní účely, například pro 

Vychází obrazová publikace
významné návštěvy, ale měla by po-
těšit i obyvatele Chomutova.

Kniha obsahuje především foto-
grafie města a blízkého okolí, struč-
ný text o historii města, památkách, 
ale i novějších stavbách a životě ve 
městě. Reprezentativnost podtrhuje 
fakt, že resumé textu bylo přelo-
ženo do anglického a německého 
jazyka a také popisky k fotografiím 
jsou trojjazyčné.

Publikaci vydalo Nakladatelství 
Hněvín, text napsal architekt Ja-
roslav Pachner, autorem většiny 
fotografií je Hugo Sedláček. Vyšla 
v nákladu 1 000 ks a prodává se za 
399 Kč. Kromě informačního centra 
bude k dostání ještě v knihkupectví 
DDD v Ruské ulici, v Oblastním mu-
zeu na historické radnici a v měst-
ské věži.                                    (lev, sk)

Soubor se hodlá vrátit do Kulturního domu na Zahradní i k pravidelným klubovým pořadům

Pohoda na Chomutovských slavnostech – v popředí tančí Jiří Kvapil s Janou 
Aubrechtovou, v pozadí s kytarou Stanislav Aubrecht.                         (foto: sk) 

Konkurz do amatérského Konkurz do amatérského 
divadelního souboru Pohoda divadelního souboru Pohoda 
proběhne 14. června od 10 ho-proběhne 14. června od 10 ho-
din v Kulturním domě na sídlišti din v Kulturním domě na sídlišti 
Zahradní. Zahradní. 

O týden dřív, 7. června od 10 7. června od 10 
hodin,hodin, se na něj zájemci mohou 
připravit při pravidelné zkoušce 
souboru v tělocvičně ZŠ v Hav-
líčkově ulici. Informace o kon-
kurzu lze najít také na www.di-www.di-
vadlo-pohoda.wz.cz.vadlo-pohoda.wz.cz.

CHOMUTOV 2009
Město v obrazech / City in pictures / Die Stadt in Bildern

NO NAME (SK)

JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ 
A ILLUMINATICA (PRAHA)

V3SKA (STOD)

OHŇOVÁ SHOW – PA-LI-TCHI (PRAHA)

DIVADLO DÉCALAGES (PRAHA)

DIVADLO KVELB (ČESKÉ BUDĚJOVICE)

FAST FOOD ORCHESTRA (PRAHA)

CCTV ALLSTARS (UK, USA, SWE, MEX, CZ, SK)

DIVADLO JÁ TO JSEM (HLUBOKÁ NAD VLTAVOU)

ZUŠ – CARMEN (CHOMUTOV)

ZUŠ – TEQUILA BAND (CHOMUTOV)

OKLEP (CHOMUTOV)

DUO EV (PERU)

BLIŽŠÍ INFORMACE V PODROBNÝCH FESTIVALOVÝCH PROGRAMECH. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

6. 6. | PROSTOR U DIVADLA, KULISÁRNA | 21.00 HOD. | VSTUPNÉ: 60 KČ 

6. 6. | PROSTOR U DIVADLA | 22.30 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA

5. 6. | NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | 22.30 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA 

5. 6. | NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | 20.45 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA

5. 6. | PROSTOR U DIVADLA, KULISÁRNA | 24.00 HOD. | VSTUPNÉ: 60 KČ  

6. 6. | PROSTOR U DIVADLA, KULISÁRNA | 23.15 HOD. | VSTUPNÉ: 60 KČ 

4. 6. | PROSTOR U KOSTELA SV. IGNÁCE | 21.30 HOD. | VSTUPNÉ: 50 KČ

5. 6. | NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | 16.00 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA  

6. 6. | PROSTOR U DIVADLA | 18.30 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA

6. 6. | PROSTOR U DIVADLA | 19.30 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA

5. 6. | NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | 19.45 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA

5. 6. | NÁMĚSTÍ 1. MÁJE | 21.30 HOD. | VSTUPNÉ: ZDARMA   

5. 6. | NÁMĚSTÍ 1. MÁJE, ATRIUM SKKS | 17.00, 18.30 HOD. | VSTUPNÉ: 40 KČ 

Oblastní muzeum v Chomutově 
se opět připojuje k řadě obdobných 
institucí v Česku a v sobotu 6. června 
pořádá Muzejní noc. Při ní nejen ná-
vštěvníkům zdarma a v netradičním 
čase zpřístupní výstavní prostory 
a expozice na historické radnici, ale 
ještě pro ně přichystalo speciální 
program na téma Japonská inspirace.

Program proběhne podle stano-
veného časového plánu. V 17 hod. 
ho zahájí japonské písně v podání 
pěveckého sboru Happy Smile. O půl 
hodiny později začne prezentace bo-
jového umění ninjitsu, které představí 
Bujinkan Czech Dojo Chomutov. Od 
18 a pak ještě jednou od 20 hod. 
se zájemci budou moci zúčastnit 
praktické dílny tradiční japonské 
techniky skládání papíru origami. 
Na 19. hodinu je naplánován začá-
tek představení zápasu sumó, kvůli 
kterému přijedou členové české 
reprezentace s trenérem J. Pořízem. 
Od 21 hod. proběhne koncert Vl. 
Matouška na bambusovou flétnu 
shakuhachi. Předního odborníka na 
etnomuzikologii doprovodí zpěvem 
v japonštině jeho dcery. Během veče-
ra si hosté budou moci nabídnout ze 
široké škály japonských čajů, navíc v 
každou celou hodinu uvidí fragment 
čajového rituálu matcha kyoto.    (sk)

Japonská inspirace 
v nočním muzeu



BYTY NA SVÉ POMOC – oprava bytu na vlast ní náklady
D ne 23 . 6. 2009 v 1 5 .00 hod i n  se koná v zasedací m ístnost i  č .  1 01 v 1 .  patře budov y M ag istrátu města C hom utova , Zborov-
s ká 46 02 veřej né v ýběrové ř ízen í ( dále jen V VŘ ) by tů na opravu na vlastn í náklady.

Reg i strace zá jemců o by t na svépomoc se koná d ne 23 . 6. 2009 v době od 12 . 30 hod . do 14 . 30 hod . v s íd l e s po l eč nosti 
C H O M UTOVS K Á BYTOVÁ a . s . ,  Křiž í kova 1 098/ 6, C hom utov (za p rů mys lovou š ko lou ) .

Zájemci o z ís kán í by tu formou V VŘ jsou povi n n i ,  ved le povi n ností uvedených v č l .  4 „ Pravidel pro pronaj í mán í by tů v majetku 
s po lečnosti “,  p ř i  reg istraci p řed ložit p latný občans ký prů kaz a pot vrzen í peněžn í ho ústavu o zap lacen í d ražeb n í j istot y ve 
v ýš i 1 0 % v y vo lávací ceny by tu .

I nformace : 474 72 1 233 – p . El isová

Čís lo účtu – 21 03480237/ 0100, va ria b i l n í sym bol – 22222306, s pecif ický sym bol – rod né čís lo

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í Domovn í s práva DOS PRA s . r.  o. ,  B řezenecká u l .  – tel .  417 639 252

Ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vy vo lávac í 
cena d l u h Cel ková 

vyvo lávací cena
N á kla dy na 

o p ravu

Kamen ná 51 05/4 1 +1 17 9 0 0 Kč 7 76 0 Kč 25 .6 6 0, - Kč 37. 580, - Kč

Kamen ná 51 05/ 22 1 +1 17 9 0 0 Kč 0 Kč 17. 9 0 0, - Kč 39.120, - Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í Domovn í s práva QAR K - u l .  Na Běl id le tel . :  474 651 163 , 474 624 124

Ad resa Č. p. /č. b. vel i kost Vy vo lávac í 
cena d l u h Cel ková

vyvo lávací cena
N á kla dy na 

o p ravu

K . B u riana 4639/ 5 1 +1  1 0 380 Kč 5 722 Kč 1 6 1 0 0 Kč 71 6 0 0 Kč

G rég rova 3754/ 2 1 +1  1 0 840 Kč 0 Kč 1 0 840 Kč 1 86 20 0 Kč

H aš kova 3783/ 8 1 +1 1 0 350 Kč 0 Kč 1 0 350 Kč 1 02 9 0 0 Kč

N ám . D r.  Beneše 1725/ 2 1 +1 12 4 50 Kč 0 Kč 12 4 50 Kč 85 9 0 0 Kč

Palackého 3951 / 2 1 + 2 1 6 20 0 Kč 0 Kč 1 6 20 0 Kč 1 05 1 0 0 Kč

Palackého 3952/ 2 1 + 2 1 6 1 0 0 Kč 0 Kč 1 6 1 0 0 Kč 89 40 0 Kč

Za Zborovs kou 3611/ 7 1 + 2 1 5 2 1 0 Kč 0 Kč 1 5 2 1 0 Kč 246 70 0 Kč

Čechova 3737/1 1 + 3 1 8 0 9 0 Kč 7 788 Kč 25 89 0 Kč 2 11 9 0 0 Kč
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 nebo 30 Kč/cm2 + 19 % DPH
Sídlo redakce: historická radnice, nově kancelář č. 29, přístup z nám. 1. máje.

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

Uzávěrka inzertních stran dalšího čísla CHN: 10. 6. v 10 hod.

Statutární město Chomutov

vyhlašuje od 21. 5. 2009 do 22. 6. 2009
veřejné výběrové řízení na

prodej bytového objektu č.p. 3925, č.p. 3926, č.p. 3927 
a č.p. 3928 v ulici Dostojevského v k.ú. Chomutov I.

Popis a stav nabízených objektů, požadavky na prodej předmětných 
nemovitostí a podmínky účasti veřejného výběrového řízení jsou zve-
řejněny na internetových stránkách Statutárního města Chomutova 
www.chomutov-mesto.cz.

Případné doplňující informace, formulář k podání žádosti a složenku 
k zaplacení jednorázového poplatku obdrží žadatelé přímo na majetko-
právním oddělení odboru rozvoje, investic a majetku města (zadní trakt 
budovy staré radnice č.p. 99, ul. Chelčického v Chomutově, vchod ze 
Žižkova náměstí za městskou policií).

Přihláška do soutěže

„Za ještě krásnější Chomutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategoriiPřihlašuji se do soutěže v kategorii (zakroužkujte nebo označte křížkem) 

1.1. Nejhezčí okno nebo balkon domu Nejhezčí okno nebo balkon domu (do této kategorie patří květinová 
výzdoba oken, balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných 
ploch města)

2.2. Nejhezčí výzdoba domuNejhezčí výzdoba domu (do této kategorie květinová výzdoba min. 
3 oken nebo kombinace balkónů a oken)

3.3. Nejhezčí předzahrádka domuNejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická či 
květinová výzdoba předzahrádek nebo částí zahrad před domy vidi-
telná z veřejných ploch města) 

Jméno, příjmení ...........................................................  Datum nar.: ..........................

Adresa soutěžícího ...........................................................................................................

Tel. : .................................................  Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je

umístěn předmět soutěže:..............................................................................................

Podmínky soutěže:Podmínky soutěže:                            
1. Do soutěže se může přihlásit pouze fyzická osoba užívající zahradu, 

byt, dům nebo jeho část nacházející se ve správním území města Cho-
mutova.

2. Soutěžící spolu s přihláškou dává souhlas s vyfocením květinové vý-
zdoby.

3. Jména vítězů soutěže budou uveřejněna v Chomutovských novinách. 
4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MMCh, členové hodnotící ko-

mise a jejich nejbližší příbuzní.
5. Soutěž probíhá v období od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009.od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009. Přihlášené ob-

jekty do soutěže musí být k vidění v tomto soutěžním období.

Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do nejpozději do 
30. 9. 200830. 9. 2008 prostřednictvím pošty nebo osobně podáním do podatelny 
vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova - ORIaMM, Zborov-
ská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže 
„Za ještě krásnější Chomutov“„Za ještě krásnější Chomutov“.

V každé kategorii bude vyhodnoceno pět nejlepších objektů a vítězům 
budou předány tyto ceny:

1.1. Nejhezčí okno nebo balkon domu:Nejhezčí okno nebo balkon domu: 1 000, 800, 600, 500, 400 Kč
2.2. Nejhezčí okno nebo balkon domu:Nejhezčí okno nebo balkon domu: 1 500, 1 200, 1 000, 800, 600 Kč
3.3. Nejhezčí předzahrádka domu:Nejhezčí předzahrádka domu: 1 500, 1 200, 1 000, 800, 600 Kč

Mimo soutěž bude komisí vyhodnocen nejhezčí celek (ulice, sídliště nebo 
jeho část) v Chomutově.

Hodnotit přihlášené objekty bude hodnotící komise v průběhu měsíce 
října 2009. Ceny osobně předá primátorka statutárního města Chomuto-
va Ing. Mgr. Ivana Řápková.

ProdejProdej
• Prodám dětské kolo zn. Rockmachi-• Prodám dětské kolo zn. Rockmachi-

ne, ne, na 4 – 6 let, červeno-oranžové. Málo 
používané, bezvadný stav, cena 900 Kč. 
Tel. 606 648 742.

• Třešně ranné tmavé (15. 6.)• Třešně ranné tmavé (15. 6.) 
– záznam nyní, třešně tmavé srdcovky 
(30. 6.) – záznam nyní, možnost vlastno-
ručně si očesat celý strom; rybíz červený 
a josta (červenec). Vše prodám levně. 
Tel. 605 806 665.

• Prodám starší rozkládací gauč,• Prodám starší rozkládací gauč, dře-
věný rošt - 1 000 Kč, válendu čaloun. up. 
– 900 Kč, vše zachovalé. Ušák otáčecí, 
na chatu – 200 Kč, houpací křeslo, rok 
staré, dobrý stav, jako nové – 1 000 Kč. 
Tel. 605 806 665.

• Prodám hupcuk – komplet – 5 000 Kč, • Prodám hupcuk – komplet – 5 000 Kč, 
starší dveře 3/4 sklo – 2x 80x200, 2x 
60x200 – 50 Kč/ks, plynovou bombu, 
velká za 700 Kč, malá 2 l za 100 Kč, led-
nici 190 l, rozměry 85x60x50 cm, malá 
spotřeba, 2 roky stará – 2 000 Kč. Tel. 
605 806 665.

• Prodám golfky zn. Chicco, • Prodám golfky zn. Chicco, nepo-
užívané, šest měsíců staré, v záruce. 
Původní cena 3 890, nyní 3 000 Kč. 
Tel. 774 890 108.

• Pronajmu od 1. 7. 09 dlouhodobě vět-• Pronajmu od 1. 7. 09 dlouhodobě vět-
ší garáž s elektřinou,ší garáž s elektřinou, v CV za hřbitovem 
– kordy, stanice MHD. Tel. 721 038 042.

• Prodám kočárek trojkombinaci • Prodám kočárek trojkombinaci tří-
kol. ABC design, původní cena 15 000 Kč, 
nyní 6 500 Kč, černý, v záruce. 
Tel. 733 701 748.

• Prodám garáž v osobním vlastnictví • Prodám garáž v osobním vlastnictví 
na soukromém pozemku v areálu Sluneč-
ní ulice za 130 000 Kč. Proveden odhad. 
Tel. 722 108 288.

• Prodám vanu, sprchu, bojler• Prodám vanu, sprchu, bojler – vše 
skryté ve skříni, v. – 220, š. – 87, hl. – 67 cm. 
Tel. 474 620 668.

• Prodám starší urnový pomník• Prodám starší urnový pomník 
v urnovém háji na hlavním hřbitově v CV. 
Cena dohodou. Tel. 603 763 769.

• Vířivou vaničku na nohy,• Vířivou vaničku na nohy, veškeré 
příslušenství, nová, prodám za 300 Kč. 
Tel. 605 704 239.

• Prodám tiskárnu Canon LaserShot • Prodám tiskárnu Canon LaserShot 
LBP – 1120 včetně naplněného toneru + 1 
náhradního k naplnění, cena 600 Kč. Tel. 
605 250 472.

• Prodám dětské chodítko-hopsátko• Prodám dětské chodítko-hopsátko 
s hračkami, barva žluto-zelená, cena 200 Kč; 
košík pro novorozeně, nový, cena 1 000 Kč; 
košík proutěný 700 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám postýlku, • Prodám postýlku, masiv, přírodní 
dřevo lakované, s matrací, dvě polohy 
ležení, boční strana stahovací, úložný 
prostor, na kolečkách. Tel. 773 652 703.

• Prodám sedačku na jídlo zn. Peg-pe-• Prodám sedačku na jídlo zn. Peg-pe-
rego, rego, barva bílá + černá kůže, cena 700 
Kč; lehátko-chodítko 2 v 1, cena 300 Kč; 
hračky od 10 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám kočárek golfky • Prodám kočárek golfky zn. Baby 
Trend, barva černo-stříbrná, po jednom 
dítěti, cena 800 Kč; zelenkavou vaničku, 
cena 100 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám oblečení po holčičce, • Prodám oblečení po holčičce, 0 – 2 
roky, vše v dobrém stavu, některé neut-
rální, vhodné i pro chlapečka. Ceny od 
10 Kč. Made in USA. Tel. 773 652 703.

• Prodám vysok. ledničku s mrazákem• Prodám vysok. ledničku s mrazákem 
Minsk 16A***. Cena 750 Kč. V Perštejně. 
Tel. 728 551 819.

• Prodám garáž v osob. vl. na Písečné• Prodám garáž v osob. vl. na Písečné 
– Jirkov. Je suchá, dobře zajištěná, rozvod 
elektřiny. Cena 120 000 Kč. Stěhování. 
Tel. 728 551 819.

• Prodám družstevní garáž• Prodám družstevní garáž v Chomu-
tově. Cena dohodou. Tel. 721 247 267.

• Prodám dvouplotýnkový sporák• Prodám dvouplotýnkový sporák na 
propanbutan za 800 Kč. Tel. 474 628 037.

• Prodám starší čalouněnou sedací • Prodám starší čalouněnou sedací 
soupravu soupravu v dobrém stavu, sedačka + 2 
křesla, cena 1 000 Kč. Tel. 777 143 565.

• Prodám balkon. plast. okno • Prodám balkon. plast. okno s L dveř-
mi – komplet. Půl roku používané, levně. 
Tel. 777 153 644.

• Prodám větší množství kojenec-• Prodám větší množství kojenec-
kého oblečení, kého oblečení, velmi zachovalé, levně. 
Dále karnevalové oblečky. Vše dívčí. 
Tel. 606 478 196.

• Prodám novou posilovací věž • Prodám novou posilovací věž 
SA 005. Dále větší množství elektronic-
kých součástek – zdroje, trafa, měřáky 
a další. Tel. 721 388 297.

• Prodám válendu,• Prodám válendu, úložný prostor, pru-
žinová matrace, rok stará, cena 1 300 Kč. 
Tel. 731 284 963.

• Prodám levně lednici Minsk• Prodám levně lednici Minsk s mra-
zákem, spolehlivá. Za 700 Kč, dohoda. 
Tel. 739 551 232.

• Škoda Felicia 1.3 LX • Škoda Felicia 1.3 LX trvale ga-
rážovaná, 1. majitel, TK do r. 2011. 
Tel. 723 327 344.

• Prodám zánovní pánské kadeřnické • Prodám zánovní pánské kadeřnické 
křeslo,křeslo, 50% sleva. Tel. 739 078 450.

• 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 
4 500 Kč. Tel. 607 229 153.

BydleníBydlení
• Prodám byt v os. vlastnictví 2+1 • Prodám byt v os. vlastnictví 2+1 

velký (možno rozdělit na 3+1) na síd-
lišti Březenecká, nová okna, fasáda. 
Tel. 605 315 548. 

• Prodám byt v os. vlastnictví 1+1 • Prodám byt v os. vlastnictví 1+1 v ul. 
Dřínovská. Tel. 723 466 676.

• Koupím byt 1+1, 2+1• Koupím byt 1+1, 2+1 ve vlastnictví 
v CV, v Kadani. Nabídky od majitele – pouze 
výhodná cena, hotově! Tel. 774 550 011.

• Pronajmu byt 2+1 • Pronajmu byt 2+1 v Borové ulici. 
Tel. 604 907 049, volejte po 17. hod.

• Prodám družstevní byt 2+1• Prodám družstevní byt 2+1 v CV na 
Kamenné. Byt se nachází v panelovém 
domě (2. patro), který v současné době 
prochází rekonstrukcí (nová okna + za-
teplení). Jedná se o velmi pěkný a útulný 
byt po rekonstrukci (nová koupelna, WC 
a vnitřní omítky). V blízkosti možnost par-
kování. Ihned volný. Cena 450 000 Kč, při 
rychlém jednání sleva. Tel. 777 660 020.

• Prodám byt 2+1 • Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví 
v cihlovém domě v centru CV. Dům je na 
dobré adrese. Topení plynem a krbovými 
kamny. Parkování na vlastním pozemku. 
Před nastěhováním nutná rekonstrukce. 
Volný po 1. červnu 2009. Tel. 777 605 613.

• Prodám řadový rodinný dům• Prodám řadový rodinný dům v Bla-
tenské ul. v CV. Tel. 724 657 421.

• Slunný byt 3+1 s balkonem• Slunný byt 3+1 s balkonem na Deh-
tochemě, po celkové renovaci, čeká na 
svého prvního nájemce. Plastová okna, 
na domě se provádí zateplení. Nájem 
8 500 Kč + energie. K nastěhování od 
1. 6. 2009. Tel. 732 719 072, dopoledne.

• Prodám byt 3+1 • Prodám byt 3+1 po rekonstrukci, 
cena 650 000 Kč. Borová ul., Chomutov. 
Tel. 733 701 748.

• Dlouhodobě pronajmu byt 1+1• Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 ve 
středu města Chomutova. Tel. 608 115 200.

• Prodám byt v os. vlastnictví 2+1• Prodám byt v os. vlastnictví 2+1 
v CV, po rekonstrukci, dobrá lokalita. 
Tel. 728 791 611, večer.

• Prodám družstevní byt 3+1+L • Prodám družstevní byt 3+1+L na 
Zahradní, 6. p., plast. okna, rekonstrukce 
koupelny, zateplený dům, velmi pěkný, 
úžasný výhled, škola. Cena 690 000 Kč. 
Tel. 728 551 819.

• Prodám rodinný dům v CV.• Prodám rodinný dům v CV. Cena 
dohodou. Tel. 739 173 903.

• Vyměním byt 2+1• Vyměním byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v Horní Vsi za byt 1+1 v osob. vlast. 
v CV + doplatek, případně prodám. RK ne-
volat! Tel. 776 845 654.

• Hledáme pro německé klienty dům  Hledáme pro německé klienty dům 
v okolí Chomutova. Tel. 724 657 421.

• Podnikatelka koupí byt 2+1 nebo 3+1• Podnikatelka koupí byt 2+1 nebo 3+1. 
Tel. 728 255 237.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 (70 m2) v os. vlast-
nictví v CV, Havlíčkova ul., 10. patro, po 
částečné rekonstrukci, klidná lokalita. 
Cena 950 000 Kč. Tel. 731 185 746. 

• Prodám byt v OV 2+1 s balkonem• Prodám byt v OV 2+1 s balkonem 
v CV, ul. Václavská. Dům zateplen, plas-
tová okna, parkety. Pěkné prostředí. Cena 
600 000 Kč, při rychlém jednání sleva. 
Tel. 604 762 404.

• Prodám byt 2+1 s balkonem• Prodám byt 2+1 s balkonem na 
Dehtochemě. Nová plastová okna. 
Tel. 777 282 333.

• Hledám pronájem bytu 1+1,• Hledám pronájem bytu 1+1, lokalita 
Zahradní, Písečná, Jirkov. Tel. 604 737 990.

• Prodám byt 2+1 s balkonem po • Prodám byt 2+1 s balkonem po 
kompletních úpravách,kompletních úpravách, v Jirkově, 
v osobním vlastnictví. Tel. 604 202 508.

• Prodám stavební parcelu v Chomu-• Prodám stavební parcelu v Chomu-
tově, tově, příjemné prostředí u lesa. Rozloha 
1 000 – 1 600 m2. Tel. 603 341 832.

• Prodám velkou slunnou garsonku• Prodám velkou slunnou garsonku na 
Březenecké. Nové žaluzie, balkon, sklep. 
Tel. 602 651 780.

• Prodám tři stavební parcely• Prodám tři stavební parcely ve Spo-
řicích. Tel. 724 657 421.

• Vyměním zrekonstruovaný druž-• Vyměním zrekonstruovaný druž-
stevní byt 2+1stevní byt 2+1 v Chomutově, ul. Skalková 
za družstevní byt 3+1 v Chomutově. 
Tel. 603 737 319.

• Prodám byt v OV 3+1+L • Prodám byt v OV 3+1+L v Kyjické ul. 
u lesoparku. Cena 730 000 Kč, RK nevolat. 
Tel. 731 639 560.

• Nabízím nájemní smlouvu na byt 2+1 • Nabízím nájemní smlouvu na byt 2+1 
v Jirkově, ul. K. H. Máchy v centru Ervěnic. 
Byt v druhém nadzemním podlaží, cca 
55 m2, za 6 100 Kč měsíčně. Tato částka 
zahrnuje fond oprav, zálohy na společnou 
elektřinu, na teplou a studenou vodu, na 
topení. Byt je slunný, pěkný, na dobrém 
místě s možností kulturního parkování. 
Byt bude po kompletní rekonstrukci (elek-
třina, plastová okna, koupelna, kuchyň, 
voda, odpady). Požaduji slušné české ná-
jemníky, kteří mohou doložit, že pracují, 
měli by mít smysl pro čistotu a pořádek. 
Nutná kauce 50 000 Kč, při odchodu vrat-
ná. Byt je volný ihned. Tel. 606 101 323.

• Jsem majitelem nájemního domu • Jsem majitelem nájemního domu 
v Boleboři, v Boleboři, cca 4 km od Jirkova. Zde 
nabízím nájemní smlouvu k bydlení na 
dobu určitou, avšak časově neomezenou 
k bytu 3+1 o velikosti cca 64 m2. 
V druhém nadzemním podlaží. Za 5 100 Kč 
měsíčně. Tato částka zahrnuje fond 
oprav, nájemné pro používání movitých 
věcí a topení. Byt bude po kompletní 
rekonstrukci (elektřina, plastová okna, 
koupelna, kuchyň, voda, odpady). Poža-
duji slušné české nájemníky, kteří mohou 
doložit, že pracují, měli by mít smysl pro 
čistotu a pořádek. Nutná kauce 70 000 Kč, 
při odchodu vratná. Nabízím slušné byd-
lení na čerstvém vzduchu v přírodě, mož-
nost parkování u domu. Byt bude volný 
1. června. Tel. 606 101 323.

• Pronajmu byty v CV. • Pronajmu byty v CV. Dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.
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Nepropásněte dotační BOOM!

Zateplete se STOMIXem
svůj dům!
Jste majitelé rodinného domu a trápí Vás každoročně 
se zvyšující ceny energií na vytápění?
Využijte státní dotace pro rok 2009 na zateplení 
Vašeho domu!

Sleva 15% 
při odběru celého vnějšího tepelně izolačního 
kontaktního systému stomixTherm®alfa nebo 
stomixTherm®beta

ZDARMA:
• Poradenství přímo v místě stavby
• Předběžná kalkulace nákladů na zateplení
• Servisní dohled nad prováděním prací
• Doprava materiálu (při odběru nad 48 000,-Kč)

Zavolejte a ušetříte!

STOMIX Děčín, s.r.o.
Dělnická 691, 405 02  Děčín 6
tel./fax: 412 540 912

www.stomix.cz

rok správy
My Vám nabízíme

ZDARMA!
+ jednu revizi plynu a elektro také ZDARMA!

Vašeho domu
Tak na co ještě  čekáte?
Pokud s námi Vaše společenství vlastníků bytových jednotek uzavře smlouvu na správu Vašeho domu,

získáte 1 rok komplexní správy ZDARMA a k tomu ZDARMA jednu revizi plynu a elektro. 

Po uplynutí této doby zaplatíte měsíčně za jednu bytovou jednotku POUZE 99,- Kč bez DPH. Neváhejte a rozhodněte se včas! 

Se změnou správce Vám naši pracovníci pomohou a vyřízení všech náležitostí pro Vás samozřejmě provedeme zcela zdarma. 

Víte, že platíte 
každý měsíc za správu 

Vašeho bytu v rámci 
společenství vlastníkůjednotek?

volejte 800 260 300 www.mestskaenergie.cz    info@mestskaenergie.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

RPSN od 199,71%

Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O

774 420 526

k03-000959-09_103x100_personal_CB.indd 1 12.5.2009 17:42:17
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Výstavba nových 
RD v atraktivní 

lokalitě

infoline: 474 638 102            
www.slunecnesady.cz

Výstavba sítí + 1. etapa stavby RD ještě 
letos. Neváhejte, již 60 % rezervováno.

OstatníOstatní

• Koupím zahrádku • Koupím zahrádku nebo pozemek 
v OV. Tel. 775 212 579.

• Přenechám za odstupné komplet-• Přenechám za odstupné komplet-
ně zařízený bar ně zařízený bar s diskotékou v centru 
města. Nízký nájem. Pěkný, nutno vidět. 
Tel. 775 990 544.

• Muž 48 let s vyřešenou minulostí• Muž 48 let s vyřešenou minulostí 
hledá ženu SŠ – VŠ, štíhlou, kolem 40 
let. Jsem pohodový a rád chalupařím. 
Tel. 607 814 091, i SMS.

• Hledám partu nebo firmu• Hledám partu nebo firmu k opravě 
terasy 37 m2, vybourání, izolace, klempí-
řina. Tel. 732 744 017.

• Hledám pronájem zahrádky • Hledám pronájem zahrádky na Cho-
mutovsku. Tel. 603 737 319.

• Naučím na počítači a doučím před-• Naučím na počítači a doučím před-
měty základní školy. měty základní školy. Vybavení není po-
třeba. Tel. 721 251 644.

• Koupím garáž v CV• Koupím garáž v CV – soud, Monika, Bě-
lidlo. Děkuji za nabídku. Tel. 607 229 153.

• Koupím HAKI lešení,• Koupím HAKI lešení, i více jednotek. 
Děkuji za nabídku. Tel. 607 229 153.
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Hasiči jsou vesměs tvrdí, silní 
a houževnatí chlapi, ale jen ti oprav-
du nejlepší si zaslouží titul Železný 
hasič. Právě o něj v Chomutově při 
otevřeném Mistrovství České repub-
liky 2009 ČHSF soutěžilo pětatřicet 
hasičů z celé republiky včetně něko-
lika místních. Absolvovat kvůli tomu 
museli čtyři disciplíny podle meziná-
rodních standardů TFA, při kterých 
by běžný smrtelník vypustil duši.

Disciplíny, z nichž každou bylo 
třeba splnit v limitu sedmi minut, 
byly nazvané běh s požárními ha-
dicemi, opičí dráha, věž a výběh po 
schodišti. Všechny obsahovaly řadu 
dílčích úkonů a závodníci při nich 
museli například sto metrů na rame-
nou vláčet devadesátikilovou činku 
nebo dvakrát za sebou vyběhnout 
a seběhnout městskou věž se se-
dmnáctikilovým dýchacím přístro-
jem na zádech a přilbou na hlavě. 
Však také obličeje zkřivené bolestí 
a vyčerpáním naznačovaly, že mnozí 
z adeptů na Železného hasiče si sáh-
li na dno fyzických sil.

Z vítězství se nakonec radovali 
Václav Ulrich v kat. 18 – 25 let, Ro-
man Viej v kat. 26 – 31 let, Jan Šeps 
v kat. 32 – 40 let, Petr Jokeš v kat. 
41 – 50 let a Jiří Mihalinec v kat. 

Na Kamencovém jezeře proběhly 
v polovině května závody Českého 
poháru v rychlostní kanoistice. Zá-
vodníci z 33 oddílů bojovali o body 
do mistrovství ČR oddílů. Mladí 
závodníci pak sbírali cenná umístě-
ní do Českého poháru jednotlivců. 
Na základě celkového umístění 
v seriálu šesti závodů jsou na závěr 
sezony vybíráni nejlepší kanoisté do 
sportovních center mládeže, kde jsou 
podporováni MŠMT ČR. Dorostenci 
a junioři usilovali kromě toho 
i o nominaci na mezinárodní junior-
skou regatu v Piešťanech a o účast na 
celostátní olympiádě mládeže ČR, kte-
rá proběhne tento měsíc v Táboře.

Závodů se zúčastnilo okolo tří sto-
vek kanoistů a kanoistek. Ti si mezi 
sebe rozdělili 140 sad medailí a cen, 
které byly pořízeny z příspěvků 
a darů od sponzorů, mezi nimiž 
bylo i Statutární město Chomutov. 

Závodníci SC 80 Chomutov se 
v silné konkurenci neztratili a také 
sbírali medaile. Na regatu v Piešťa-
nech se kvalifikovaly a reprezentovat 
Českou republiku budou dorostenka 
E. Kučerová (4. na K1 a 4. na K2 
500 m) a juniorka D. Bolomská (7. na 
K1 500 m, 5. na K1 1 km a 3. na K2 
500 m). Ústecký kraj budou na OH ČR 
reprezentovat dorostenci D. Pokorný 
(15. na K1 500 m, 12. na 1 km a 6. 
na K2 500 m) a L. Wieder (12. na K1 
500 m, 11. na K1 1 km a 5. na K2 
500 m) a E. Kučerová (4. na K1 a K2 500 
m, 7. na K1 3 km a 9. na K1 1 km).

Výborně si vedli nejmladší závod-
níci, jedenácti a dvanáctiletí předžáci. 
Mezi dvanáctiletými byl Jiří Nachtigal 
1. na K2 500 m, K. Štejnar byl 1. na 

Hektické období zažívají trenéři 
a tanečníci TŠ Stardance Chomutov. 
Během tří týdnů se škola zúčastnila 
pěti vrcholných soutěží, na nichž si 
připsala osmnáct zlatých, sedm stří-
brných a čtyři bronzové medaile.

Před vlastními fanoušky na Mis-
trovství Čech velkých dětských 
tanečních formací v Chomutově se 
zástupcům Stardance dařilo. Z pěti 
formací vyslaných do boje získaly 
čtyři zlato, pátá stříbro. Překvape-
ním je prvenství v případě formace 
s příznačným názvem Skřítkové, 
která je složená z dětí ve věku čtyř 
až šesti let. „To jsme opravdu neče-
kali. Tato naše formace totiž porazi-
la všech třináct soupeřících formací, 
ve kterých startovaly děti převážně 
osmileté,“ zdůraznila ředitelka ta-
neční školy Milada Zelenková. Mis-
trovství České republiky v Táboře 
v nové disciplíně latino se zkušebně 
zúčastnila jedna formace Stardance 
a hned si z jihu Čech přivezla zlato.

Vrcholem sezony pro tanečníky 
showdance bylo Mistrovství Evropy 
v Bělehradě. Chomutovská taneční 
škola zde opět dokázala, že patří 
k evropské špičce. Velká formace 
s choreografií Westernšou obsadila 

Eliška Kučerová a Dita Bolomská budou ČR reprezentovat na regatě v Piešťanech

Na jezeře sbírali medaile i domácí kanoisté

K2 500 m a 2. na K1 500 m, O. Bišický 
byl 1. na K2 500 m a 3. na K1 500 m, 
T. Dolánková byla 3. na K1 500 m a 3. na 
K2 500 m a A. Kavanová dojela na K1 
500 m pátá. Ve vloženém závo-
dě dospělých vyhráli mezi muži 
B. Tarkulič a M. Oslík v K2 na 500 m 
a B. Tarkulič v K1 na 500 m. Mezi 
ženami zvítězila v K1 500 m M. Krau-
zová, chomutovská odchovankyně, 
která je v současné době již členkou 
Dukly Praha.

Závody měly hladký průběh, 
členové oddílu kanoistiky SC 80 
a dobrovolníci řízeni V. Legátem 
starším znovu potvrdili, že dovedou 
kvalitně uspořádat a zajistit závody 

celorepublikového významu. Adre-
nalinový náboj přinesly speciálně 
zařazené běžecké závody, při kte-
rých se nejmladší závodníci zcela 
vydali z fyzických sil a v několika 
případech u nich zasahovali lékaři 
záchranné služby. Temným mráč-
kem nad závody bylo železniční ne-
štěstí na druhé straně jezera, jehož 
se všichni účastníci stali nechtěný-
mi očitými svědky.

S další vodáckou akcí na Kamen-
covém jezeře se veřejnost může se-
tkat 20. září, kdy se uskuteční 1. roč-
ník Chomutovského poháru dračích 
lodí. Již nyní probíhají tréninkové 
jízdy přihlášených posádek. (gh, sk) 

Vrchol sezony TŠ Stardance 
je hektický, ale i úspěšný

druhé místo, stejně jako malá sku-
pina s choreografií Hřiště. Srovnatel-
nými úspěchy jsou v dalších početně 
i kvalitativně nabitých kategoriích 
dvě umístění těsně pod stupni vítě-
zů. Čtvrté místo obsadilo dětské duo 
Natálie Moskvitinová – Dominika An-
dresová, pátou příčku pak juniorská 
formace s choreografií Vězení.

Mažoretky Stardance absolvo-
valy Mistrovství Čech, dvě z nich 
už i Mistrovství České republiky. 
Zemský šampionát byl pro chomu-
tovské závodnice medailovou žní. 
Třináctkrát obsadily první místo, 
třikrát druhé a čtyřikrát třetí, takže 
si všechny zajistily postup na MČR 
ve svých disciplínách. Zatím ho mají 
za sebou jen jednotlivkyně a dvojice 
závodící s hůlkami. Dětské duo Ka-
rolína Pacáková a Tereza Kubátová 
ve Valticích vybojovalo stříbrnou 
medaili i postup na ME.

O jmenované úspěchy se podstat-
nou měrou zasloužily i choreografky 
a trenérky. V případě showdance jsou 
to Jana Zelenková, Veronika Zaťková 
a Tereza Kvasnovská, u streetdance 
Pavla Šachová a u mažoretek Monika 
Křížková, Markéta Daňková, Veronika 
Zaťková a Eva Steppanová.             (sk)

pořádajícího ASK VALZAP Chomutov 
Oldřich Dvořák, který čtyři disciplí-
ny zvládl za 15:30,01 min. Právě jeho 
syn Vojtěch byl nejžhavějším cho-
mutovským želízkem v ohni, ovšem 
pracovní povinnosti mu na poslední 
chvíli zabránily v účasti.                (sk)

S devadesáti kily železa na zádech se neběží zrovna pohodlně.       (foto: sk)

V Chomutově už po páté proběhlo otevřené Mistrovství České republiky Železný hasič TFA

51 – 60 let. Z chomutovských závod-
níků dosáhl nejhodnotnějšího výko-
nu Petr Weinhöfer, který součtem 
časů 11:21,63 min. skončil čtvrtý 
v nejsilněji obsazené kategorii 
26 – 31 let. Uznání zaslouží i pět-
apadesátiletý zápasník a jednatel 

Na startu čtyři vedle sebe na kajaku – jako na lyžích. K tomu pět metrů vy-
soká rampa na skok. To je kajak-cross na divoké vodě. V atraktivní vodácké 
disciplíně si velice dobře vede člen kanoistického oddílu SC 80 Chomutov 
Viktor Legat ml., který po zisku titulu Mistr ČR v loňském roce vyhrál letos 
oba závody ČP na Kamenici. Stejně úspěšný byl naposledy i mezi 150 startu-
jícími ve Špindlerově Mlýně, odkud je i snímek.                                                (jt)

Cíle, které si vedení oddílu juda 
TJ VTŽ Chomutov pro tento rok stano-
vilo, dostávají v některých případech 
již konkrétnější podobu. Ovšem ces-
ty k jejich splnění jsou pro přísluš-
né věkové kategorie různě dlouhé 
a náročné. Významnou část v tomto 
směru má za sebou závodnice VTŽ 
a juniorská reprezentantka ČR Ni-
kola Marešová, pro níž je zisk zlaté 
medaile na letošním mistrovství ČR 
už osmý v její kariéře. Zároveň je 
prvním stupínkem k postupu na mis-
trovství Evropy juniorek. Účast na 
tomto vrcholném turnaji je hlavním 
cílem mladé chomutovské závodni-
ce. Po sérii mezinárodních turnajů, 
kde její umístění oscilovala těsně 
pod medailovými příčkami, čeká 
závodnici VTŽ další prověrka ve 
francouzském Lyonu a těsně před 
ME soustředění v Moskvě. 

Na půli cesty jsou muži VTŽ star-
tující v 1. lize juda. Pro družstvo 
je účast v závěrečné šestičlenné 

Cíle chomutovských judistů 
se mění ve skutečnost

finálové skupině, kam postupují tři 
nejlepší týmy z české a moravské 
základní skupiny, letošním cílem. 
Před rozhodujícím kolem je Chomu-
tov na druhém místě české skupiny. 
Další kategorií, ve které se pomalu 
rýsuje tajenka, jsou starší žáci 
a žákyně. První místo v krajském 
přeboru a příslušný počet bodů z 
pěti kvalifikačních turnajů jsou 
klíčem k postupu na MČR jednot-
livců. Za umístění ve třech turna-
jích si body na své konto připsali 
Pavel Holý, Jan Šlenc, Ondřej Brůna, 
Geoffrei Brejcha, Dominik Bednář 
a Kateřina Kittlerová. Postup na MČR 
se zdá být reálný. 

Kratší cestu k cílové pásce – postu-
pu na MČR jednotlivců mají mladší 
žáci VTŽ Chomutov. I když se budou 
radovat jen vítězové krajských pře-
borů, šňůra turnajů ukazuje stabilní 
výkonnost Vojtěcha Trepáče, Davida 
Vopata, Jana Barcala, Tomáše Balíka 
a Markéty Vlachové.                         (st)

Závodníci Tiger Relax Clubu Cho-
mutov po roční odmlce znovu zís-
kali mistrovský titul na Mistrovství 
České republiky v allkampf-jitsu, 
které proběhlo v Hradci Králové.

„Letos jsme se řádně připravili a 
také plánovaně obsadili co nejvíc 
závodních kategorií,“ uvedl hlav-
ní trenér TRC Chomutov Martin 
Matouš. To byl jeden z mnoha 
předpokladů pro získání titulu. 
Nejdůležitějším prvkem však byla 
zodpovědná příprava jednotlivých 
závodníků, kteří se v jedné soutě-
ži museli vypořádat hned se třemi 
disciplínami allkampf-jitsu. Jejich 
univerzálnost prověřila soutěž v 
kata – předvedení technické sesta-
vy krytů, úderů a kopů, randori 
– předvedení sebeobranných tech-
nik a tameši vari – přerážení dře-
věných desek. Teprve součet bodů 
z umístění v těchto disciplínách dal 
celkové pořadí. 

Třinácté mistrovství republiky 
zahajovaly děti, a tak všechna tři 
tatami ožila dětským nadšením 

Tygři opět nejlepším klubem
a zaujetím pro techniky. „Pro naše 
t́ygříky´ to byly první závody 

a myslím, že pro některé i první 
odloučení od rodičů. Tyto děti od 
šesti let mají své kategorie, kde sou-
těží jen v randori – sebeobranných 
technikách, takže i závodní zátěž je 
přiměřená schopnostem daných vě-
kem,“ podotkl Martin Matouš. V této 
nejmladší věkové kategorii se vítě-
zem stal chomutovský Jan Stárek. 
Ve vyšších věkových kategoriích 
ho z oddílových kolegů napodobili 
Lucie Losonská, Dominik Olšavský 
a Jan Soukup, chomutovští bojov-
níci vyhráli i jednu z týmových 
disciplín. V hodnocení klubů z toho 
bylo pro Tiger Relax Club Chomu-
tov jasné prvenství a mistrovský 
titul, druhá skončila Škola prak-
tické sebeobrany Krnov, třetí pak 
USK AKJ Plzeň. Zejména v juniorské 
a seniorské kategorii se bylo na co 
dívat, nebyla zde nouze o dynamic-
ké techniky, tvrdé dopady těl na 
tatami a o praskot až tři centimetry 
silných dřevěných desek.            (sk)

Tvrdí chlapi v přilbách chtěli být železní

Na snímku ze závodu žen na druhé pozici Michaela Fridrychová.    (foto: zk)

Stejně jako v loňském roce se 
i letos do Chomutova v těchto dnech 
sjíždějí tělesně a zrakově postižení 
plavci, aby se ve zdejším padesáti-
metrovém bazénu utkali o medaile 
v závodech Eurowaves 2009. Tento 
mezinárodní závod s účastí okolo 
dvou stovek plavců z dvaceti zemí 
včetně zámořských patří mezi tři 
největší paralympijské plavecké 
podniky v Evropě.

Paralympijská špička v Chomutově
Závod proběhne od pátku 5. do 

neděle 7. června. Program sestává 
z dopoledních rozplaveb, odkud 
nejlepší závodníci postupují do 
odpoledních finále A a B. V pátek je 
začátek finálových bojů stanoven na 
18.00, v sobotu na 17.00 a v neděli 
na 15.30 hodin. V dosavadních pěti 
ročnících Eurowaves byly překoná-
ny čtyři evropské a sedm světových 
rekordů.                                             (sk)


