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• Prodám velký stanProdám velký stan.  Ložnice pro 4 oso-
by, předsíň, sluneční střecha. Možno s vyba-
vením. Cena: 2 000 Kč. Tel: 607/643 699.

• Prodám rohový rozkládací gauč Prodám rohový rozkládací gauč levý, 
taburet, 2 polštářky. Rohový díl odkládací 
a úložný. Cena: 6 000 Kč. Tel: 474/627 139.

• Prodám nové ručně vyšívané obrazy, Prodám nové ručně vyšívané obrazy, 
již zarámované. Cena dohodou. Tel: 723/
824 247.

• Prodám golfky SmartProdám golfky Smart, odpružené, 
polohovací, průhledná bouda + pláštěnka, 
6 měsíců používané za 50 % původní ceny. 
Tel: 721/179 172.

• Prodám silniční kolo Prodám silniční kolo (pánské). Cena 
dohodou. Tel: 607/726 858.

• Prodám pozemek na stavbu RD Prodám pozemek na stavbu RD Jirkov 
- Vinaře, 2 363 m2. Telefon: 732/187 865.

• Prodám levně stromky Prodám levně stromky na výsadbu 
jabloně Goldstar, Rubinola. Rychle. Tel: 
776/314 073.

• Prodám hluboký kočárek Prodám hluboký kočárek zn. Chicco 
v perfektním stavu, používaný 5 měsíců, 
kompletní příslušenství. Cena: 1 990 Kč při 
rychlém jednání sleva! Tel: 777/285 023.

• Prodám zahrádku se zděným domkem Prodám zahrádku se zděným domkem 
v Údlicích, část. podsklepená, vnitřek vyba-

vený, dílna s nářadím, el. proud, pitná voda, 
zastavěno 100 m2. Tel: 474/627 943.

• Daruji krásného pejskaDaruji krásného pejska, kříženec, 
velice roztomilý, přítulný, veselý, posluš-
ný, vychovávaný v bytě a teplu. Jen do 
laskavých rukou vážného zájemce. Tel: 
736/414 794.

• Prodám kočárek zn. Deltim, Prodám kočárek zn. Deltim, černo 
stříbrný, odpružený, nafukovací kola, po-
užívaný 8 měsíců, původní cena 9 500 Kč 
nyní 5 000 Kč. Tel: 604/159 061.

• Prodám mob. telefon Prodám mob. telefon Motorola V50, 
nemá signál, jinak vše funkční, baterie Lion 
- výdrž 5 dní, nabíječka, návod. Cena: 400 
Kč. Tel: 605/511 301.

• Prodám kočárek Prodám kočárek zn. Hartan - Skater, 
trojkolka, super stav. Původní cena 18 000 
Kč nyní 7 000 Kč. Tel: 604/791 027.

• Prodám šicí stroj Singer Prodám šicí stroj Singer Machine člun-
kový pouze hlava bez stojanu - dekorace. 
Tel: 723/310 214.

• Prodám ruční neelektrickou sekačku Prodám ruční neelektrickou sekačku 
na trávu. Tel: 723/310 214.

• Vyměním byt 4+1/L Vyměním byt 4+1/L v centru Chomu-
tova za menší v Chomutově nebo okolí. 
Požaduji doplatek. Tel: 606/631 301.

• Prodám st. chladničku MinskProdám st. chladničku Minsk, plně 
funkční za 200 Kč. Tel: 474/620 267, 605/
590 951.

• Prodám levně na Trabanta Prodám levně na Trabanta tachometr, 
koncová světla, bílé, červené. Dále bronz. 
pouzdro, kryty kol, různé náhradní díly 
plech., žárovky 45/40 W. Tel: 474/626 357.

KoupímKoupím
• Koupím plechové turistické štítkyKoupím plechové turistické štítky. Mo-

hou být na turistické holi. Platí stále. Tel: 
721/751 423.

• Koupím hlízy topinamburKoupím hlízy topinambur. Tel: 474/626 
001.

• Koupím lovecké trofeje Koupím lovecké trofeje na celé lebce, 
trofeje divočáků, jelení a daňčí shozy. Ne-
posílat SMS. Tel: 606/757 593.

• Koupím elektrickou dečku Koupím elektrickou dečku na 220 V. 
Tel: 474/627 247.

• Sháním zdravotně nezávadný sud Sháním zdravotně nezávadný sud na 
vodu do zahrádky, objem asi 50 - 100 l. 
Tel: 732/962 882.

• Koupím byt 1+2 Koupím byt 1+2 nebo 1+3 v Horná Vsi. 
Tel: 474/627 398.

• Koupím garáž Koupím garáž v blízkosti pošty 03 v Cho-
mutově. Cena nerozhoduje! Tel: 603/431 460.

• Koupím starší zahrádku Koupím starší zahrádku na os. automo-
bil Ford Siesta 1.1. Tel: 723/154 816.

OstatníOstatní
• Zajistím odvoz všeho druhu Zajistím odvoz všeho druhu vozem 

Hyundai 100 truck v okolí CV a po celé 
ČR. Tel: 474/683 492, 602/194 543.

• Hledám přítele kolem 70 let Hledám přítele kolem 70 let k poseze-
ní u kávy nebo sklenky vína, inteligentní-
ho, slušného se všestran. zájmy. Volat po 
19. hod. Tel: 737/322 841.

• Kdo nabídne pronájem bytu 1+1 Kdo nabídne pronájem bytu 1+1 za 
nájemné a inkaso. 100% spolehlivost za-
ručena. Spěchá. Děkuji za nabídky. Tel: 
732/637 927.

• Pronajmu nebytové prostory Pronajmu nebytové prostory v centru 
města za rozumnou cenu. Tel: 603/186 
857.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v ul. Zdravotnická. Tel: 
474/637 436.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 V Alejích v rod. 
domě nedaleko Globusu. Kousek do města, 
seriózní jednání. Cena: 4 500 Kč. Volný 
ihned. Tel: 605/702 779.

• Vyměním byt 3+1 Vyměním byt 3+1 cihlový u Kamen-
cového jezera, klidné prostředí za byt 1+1 

větší v centru Chomutova. Tel: 776/583 
905.

• Hledáme motorkáře a motorkářkuHledáme motorkáře a motorkářku, 
kteří by s námi jeli v červenci na 5. me-
zinárodní sraz Jaw v Německu. Radek. Tel: 
777/871 176.

• Vyměním byt 3+1 malý Vyměním byt 3+1 malý v os. vlastnic-
tví na Zahradní za byt 1+1 v os. vlastnictví 
nejlépe ve stejné lokalitě. Tel: 474/654 683.

• Vyměním družstevní byt Vyměním družstevní byt 2+1 za 1+1 
s doplatkem. Kdekoliv. Tel: 606/300 471.

• Hledám řidiče pro občasné (nepravi-Hledám řidiče pro občasné (nepravi-
delné) jízdy delné) jízdy pro vůz Liaz s podvalníkem. 
Tel: 603/816 351.

• Vyměním byt 1+3 Vyměním byt 1+3 malý v okolí K. 
jezera (nízký nájem, gamaty přízemí) za 
větší tamtéž. Popřípadě koupím. Tel: 737/
139 497.

• Provedu zednické práceProvedu zednické práce, štuky, obkla-
dy, okr. omítky 30 - 100 Kč/m2. Omítky nad 
40 m2 vymalování zdarma. Jen víkendy. 
Tel: 605/511 301.

• Hledáme důchodkyni Hledáme důchodkyni - náhradní babič-
ku k občasnému hlídání našeho dvouletého 
syna nejlépe z Nové Vsi - CV. Tel: 608/622 
769.

DIVADLODIVADLO

• 6.  5. KLUB POHODA 6.  5. KLUB POHODA - 2. klubový večer. J. R. Pick - povídky, anekdoty, epigramy. 
Kulturní dům Zahradní od 19 hodin.

• 10. 5. SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC10. 5. SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC. Divadelní představení v rámci abonentního předplat-
ného. Městské divadlo od 19 hodin.

KONCERTYKONCERTY

• 11. 5. KAREL PLÍHAL11. 5. KAREL PLÍHAL. Folkový koncert. Kulturní dům Zahradní od 19 hodin.
• 16. 5. HOUSLOVÝ KONCERT PETRA BENDY A JEHO ŽÁKŮ16. 5. HOUSLOVÝ KONCERT PETRA BENDY A JEHO ŽÁKŮ. Kostel sv. Ignáce od 15 

hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• AUSTRALSKÉ DRAHÉ OPÁLYAUSTRALSKÉ DRAHÉ OPÁLY. Oblastní muzeum, radnice na náměstí 1. máje, výsta-
va potrvá do 15. 5.

• KARL EMIL WIELE - KONTAKTY, INSTALACEKARL EMIL WIELE - KONTAKTY, INSTALACE. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 17. 7.
• ŠÁRKA MOLNÁROVÁ - MOŘEŠÁRKA MOLNÁROVÁ - MOŘE. SKKS na schodech, výstava potrvá do 2. 7.
• ILJA SAINER - HVĚZDY A OSTROVYILJA SAINER - HVĚZDY A OSTROVY. Hvězdářská věž muzea ul. Palackého 86, vý-

stava potrvá do 30. 10.
• KRYŠTOF KISZA - FOTOGRAFIEKRYŠTOF KISZA - FOTOGRAFIE. Galerie Lurago, výstava potrvá do 28. 5.
• MILENA DOLEČKOVÁ - OBRÁZKOVÁ KNÍŽKAMILENA DOLEČKOVÁ - OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA. Výstavní síň knihovny, výstava potr-

vá do 31. 5. 
• CAMP AFGHANISTAN - FOTOGRAFIE DAVIDA ŠIFRY A ČÍTANKY TÁLIBÁNUCAMP AFGHANISTAN - FOTOGRAFIE DAVIDA ŠIFRY A ČÍTANKY TÁLIBÁNU. Výstava 

potrvá do 21. 8.
• JOSEF, LUKÁŠ A MATOUŠ LIESLEROVÉ - OBRAZYJOSEF, LUKÁŠ A MATOUŠ LIESLEROVÉ - OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž 7. 5. od 

17 hodin, výstava potrvá do 4. 6.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

• 15. 5. DEN DDM U GLOBUSU15. 5. DEN DDM U GLOBUSU. Koloběžky, chytání ryb, rukotřas ... DDM od 10 hodin.

KINAKINA

Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
    5.5. -         6. 5.6. 5.     NÁVRAT NA COLD MOUNTAINNÁVRAT NA COLD MOUNTAIN - drama USA
    7.7. -         8. 5.8. 5.     KILL BILL KILL BILL - akční film USA
    9.9. -  10. 5.10. 5.     ŠÍLENÝ RANDE ŠÍLENÝ RANDE - komedie USA
  11.11. -  13. 5.13. 5.     TAJEMNÉ OKNO TAJEMNÉ OKNO - thriller USA
               14. 5.14. 5.     LOONEY TUNES: OPĚT V AKCI LOONEY TUNES: OPĚT V AKCI - Rodinný animovaný film USA. Od 17 hodin
 15.15. -  16. 5.16. 5.     VÝPLATA VÝPLATA - futuristický akční thriller USA
  17.17. -  19. 5.19. 5.     BABA NA ZABITÍ BABA NA ZABITÍ - černá komedie USA

Kino OKO (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino OKO (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
               5. 5.5. 5.     PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE - dobrodružný film USA. Od 17 hodin
               6. 5.6. 5.     VERONIKA GUERIN VERONIKA GUERIN - thriller USA
    7.7. -         8. 5.8. 5.     NÁVRAT NA COLD MOUNTAIN NÁVRAT NA COLD MOUNTAIN - drama USA
    9.9. -  10. 5.10. 5.     KILL BILL KILL BILL - akční film USA
             11. 5.11. 5.     ŠÍLENÝ RANDE ŠÍLENÝ RANDE - komedie USA
            12. 5.12. 5.     SAMURAJ SAMURAJ - akční film Japonsko. Od 19 hodin
            13. 5.13. 5.     SAMURAJ SAMURAJ - akční film Japonsko. Od 17 hodin
            13. 5.13. 5.     ART KINO: PŘÍBĚH ALVINA STRAIGHTA ART KINO: PŘÍBĚH ALVINA STRAIGHTA - drama USA. Od 19.30 hodin
 14.14. -  16. 5.16. 5.     TAJEMNÉ OKNO TAJEMNÉ OKNO - thriller USA
  17.17. -  18. 5.18. 5.     VÝPLATA VÝPLATA - futuristický akční thriller USA
            19. 5.19. 5.     KRAJINA STŘELCŮ KRAJINA STŘELCŮ - western USA

Správa kulturních zařízení Chomutov vyhlašuje letní soutěž sympa-
tických a půvabných dívek či žen o titul Perla Krušných hor. Pravidla 
jsou tolerantní, pouze věk je omezen hranicemi 16 až 30 let. Soutěž se 
uskuteční v sobotu 24. července na Kamencovém jezeře, občas ozna-
čovaném jako Perla Krušných hor, finále pak proběhne týž den od 18 
hodin v Letním kině. „Kamencové jezero, kromě toho, že je ve světě 
ojedinělé, je velice příjemným areálem zdraví, sportu a odpočinku. Je 
jako stvořené pro konání takovéto akce, proto neváhejte a přihlaste 
se do naší soutěže,“ vyzývá programová vedoucí SKZ Marie Hipská 
(737/245 386, marie.hipska@skz-chomutov.cz, www.skz-chomutov.cz), 
která všem zájemkyním ráda poskytne informace i přihlášky.       (sk)

Že je nejen dobrým muzikantem, 
ale i nadějným spisovatelem, doká-
zal lídr chomutovské folkové kape-
ly Lidee noire Martin Šíl vydáním 
své knižní prvotiny Bylo nebylo 
s podtitulem Legendy Krušnohoří. 
Na prostoru dvaceti krátkých příbě-
hů mistrně zúročil své vypravěčské 
vlohy, což při křtu knihy v pro-
dejně DDD Knihkupectví zdůraznil 
i literární znalec Zdeněk Hejna. Řekl, 
že knížka je velmi dobře kompono-
vaná, takže čtenáře rychle vtáhne 
do děje, a doporučil ji jako součást 
výuky do škol na Chomutovsku. 
Sám M. Šíl prozradil, že jen deset 
procent děje má reálné základy 
v legendách z oblasti celých Kruš-
ných hor, zbytek je prý dílem jeho 
fantazie. V předmluvě uvádí: „V kaž-
dém příběhu je prastaré jádro, ko-
lem kterého se v mé hlavě narodil 
příběh.“ Na snímku z autogramiády 
je spolu s Martinem Šílem i Marie 
Svobodová, jejíž ilustrace umocňují 
text knížky.                 (text a foto: sk)  

Optimisticky a přitom důstoj-
ně oslavil Chomutov vstup České 
republiky do Evropské unie. Tím 
slavnostním aktem se stal velkole-
pý pondělní koncert, který v měst-
ském divadle uspořádala koncertní 
agentura Macek Music Management 
Most. V programu zazněly sbor 
cikánů z opery Trubadúr, árie Azu-
ceny z opery Trubadúr, árie Filipa 
z opery Don Carlos, sbor židov-
ských otroků z opery Nabucco, 
vše z díla G. Verdiho, dále árie 
Jeníka „Jak možná věřit...“, árie 
Mařenky „Och, jaký žal...“, duety 
Jeníka a Mařenky „Věrné milování“ 
a „Proč bychom se netěšili“ z ope-
ry Prodaná nevěsta od B. Smetany. 

Přestávku ukončily krátké proslo-
vy chomutovské starostky Ivany 
Řápkové a starostky partnerského 
města Annabergu-Buchholze Bar-
bary Klepsch. Vyvrcholením pro-
gramu pak byla Beethovenova Óda 
na radost, která je od roku 1986 
i oficiální hymnou Evropské unie. 
O nevšední zážitek se postarali só-
listé Anna Klamo, Lenka Kučerová, 
Michal Klamo, Thomas Herberich, 
dále Pražský komorní sbor, který 
z prostorových důvodů musel 
zpívat z balkonu, a Festivalový 
orchestr Petra Macka. Koncert byl 
zároveň závěrečnou akcí 8. sezony 
Chomutovských hudebních večerů.  
                                                              (sk)

Do Evropské unie za zvuku Ódy na radost

Každý první čtvrtek v měsíci 
můžete navštívit představení ama-
térského Klubu Pohoda v Kulturním 
domě na Zahradní v Chomutově. 

Klub Pohoda tvoří šest členů, sou-
rozenci Stanislav Aubrecht a Marie 
Zázvorková, dcera S. Aubrechta Jana, 
dále Žaneta Martincová, Jiří Kvapil 
a Miloslav Hezoučký. Klub Pohoda 
měl v minulých letech více členů, 
kteří se pokoušeli i o amatér-
ské divadlo. Postupně ale ubývali 
z různých důvodů, jako je založení 
rodiny či studium na vysoké škole. 
Nynějších šest členů se tedy uchýlilo 
ke klubovým pořadům, tzv. klubům, 
které jsou věnovány pokaždé jiné-
mu autorovi. První klub byl věnován 
Jiřímu Žáčkovi, druhý bude zaměřen 
na tvorbu J. R. Picka. „Do budoucna 
chystáme zaměření na J. Préverta, 
Julia Satinského a možná i Jana Weri-
cha,“ prozradil Stanislav Aubrecht.

Každý klubový pořad je složen 
ze dvou částí. První je orientová-
na na samotného autora, je pro-
kládána písněmi a úryvky z jeho 
děl. Ve druhé části jsou již pravi-
delné rubriky, například bajky od 
Jamese Thurbera, povídka (Šimek 
+ Grossman) nebo pohádka, která 
je uvedena na „pravou míru“. „My 
se nesnažíme o to, aby se lidé smá-
li a popadali za břicho, chceme, aby 
se jen usmívali a byli v pohodě, 
mohli se napít, zazpívat si s námi, 
zasoutěžit si a ne sedět doma u te-
levize a koukat, jak někdo soutěží 
nebo zpívá,“ představil hlavní cíl 
Klubu Pohoda S. Aubrecht. Pokud 
vám tedy chybí pohoda, úsměv na 
tváři a chcete se odreagovat od 
stresu denního života, přijďte se 
pobavit 6. května od 19 hodin do 
Kulturního domu na Zahradní.       
                                                            (lp)

Klub Pohoda chce být v pohoděSpojuje je známé příjmení, ale 
hlavně výtvarné nadání. Trojice 
s biblickými jmény Josef, Lukáš 
a Matouš Lieslerovi bude poprvé 
společně vystavovat právě v cho-
mutovské galerii Špejchar. Prodejní 
výstava klasika moderního české-
ho malířství, grafika, ilustrátora 
a také v jiných oborech činného 
umělce nadnárodního významu 
Josefa Lieslera (roč. 1912), jeho 
syna Lukáše (1949) a vnuka Matou-
še (1980) začne vernisáží v pátek 
7. května v 17 hodin a potrvá do 
pátku 4. června. Josef Liesler se 
narodil ve Vidolicích u Kadaně 
a na Kadaňsku prožil i mládí. Tak-
řka každodenně mohou obyvatelé 
Chomutova obdivovat jedno z jeho 
děl, a to velkou nástěnnou malbu 
v městských lázních. Ve Špejcharu 
vystavuje už potřetí.                    (sk) 

Josef, Lukáš a Matouš
Lieslerovi ve Špejcharu

Není snadné udržet kulturu, 
zvyky a obyčeje svých předků na 
území jiného národa. Nedokáže to 
každý a ti, kterým se to povedlo, 
vystoupili v sobotu 24. 4. v Kultur-
ním domě na Zahradní, kde se ko-
nal pořad souborů národnostních 
menšin Domovina.

Jedni z účinkujících, kteří přijeli 
na pozvání folklorního souboru 
Krušnohor z Chomutova, jenž v 
loňském létě navštívil chorvatskou 
Rijeku, je spolek Česká beseda. Čes-
ká beseda je spolek Čechů a Chorva-
tů, kteří se hlásí k českému původu 
a sympatizují s českým folklórem. 
Seskupuje různé spolky a soubory, 
které se zabývají českou kulturou, 
vyučuje se tam český jazyk, hraje 
české divadlo, tančí české tance 
a zpívají české písně. Z tohoto 
spolku přijela skupina Rybičky 
a smíšený pěvecký sbor, který za-
zpíval čtyři písně. Skupina Rybičky 
předvedla nejen sestavu tanců na 
české písně, například Ptáček nebo 
Šly panenky silnicí, ale také pásmo 
Isterských tanců. „Skupina Rybičky 
vznikla na gymnáziu, kam chodily 
české děti, které tancovaly a zpívaly 
české písně, a zde se k nim přidaly 
i některé chorvatské děti, které 
česky neuměly vůbec,“ prozradila 
vznik skupiny spoluzakladatelka 
Krušnohoru Jaroslava Macháčková. 

„Skupina Rybičky má mnoho kontak-
tů po celých Čechách, jež jim slouží 
jako zdroj pro nové písně, ale také 
zde nalézají vzory, podle kterých si 
například ušijí kroje.“

Další národnostní menšinou, která 
se představila v pořadu Domovi-
na, je rusínská menšina žijící tady 
u nás. Její folklorní soubor Skejušan 
Chomutov vznikl před patnácti lety. 
„Byla jsem pozvaná do bytu v cho-
mutovské Holečkově ulici. Když jsem 
tam přišla a vešla dovnitř, nikdy jsem 
nic takového neslyšela. V místnosti 
sedělo dvanáct žen, z nichž některé 
jsem znala, a zpívaly rusínské pís-
ně. Napadlo mne, že je škoda, aby 

zpívaly pouze doma. Mohou přece 
chodit zpívat do KASSu na Zahradní,“ 
popisuje Jaroslava Macháčková vznik 
souboru, který divákům zazpíval ně-
kolik rusínských písní.

V pořadu nechyběl folklorní sou-
bor Krušnohor z Chomutova, který 
měl několik vstupů během celé-
ho programu a zároveň zazpíval 
a zatančil uvítací a závěrečnou pí-
seň. Krušnohor má celkem čtyřicet 
členů, kteří se účastní domácích 
přehlídek, festivalů a kulturních 
akcí v mnoha evropských zemích, 
například letos v létě se přihlásili 
na putovní festival v Maďarsku.      
                                   (text: lp, foto: sk)

Národnostní menšiny se předvedly v pořadu Domovina

Přes den Krušnohor bavil v atriu SKKS návštěvníky Chomutovských slav-
ností, večer se pak představil v pořadu Domovina.
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Kam v květnu za sportemSpráva spor tov ních
zařízení Cho mu tov, s. r. o.

TJ Radbuza Plzeň byla pořadatelem 
tradičního plaveckého Košařova  me-
moriálu. Závod, který je charakteris-
tický tím, že se plave jako prsařský 
trojboj (50 m, 100 m a 200 m prsa), 
se letos konal již po dvaapadesáté.

Plavecký oddíl TJ Slávie Chomutov 
pravidelně vysílá na tyto závody 
vybrané družstvo prsařských nadějí. 
Letošního ročníku se zúčastnilo je-
denáct závodníků, všichni startovali 
v kategorii žactva, ročníky 1990 až 
94. Ze třinácti oddílů z celé ČR se při-
hlásilo celkem 106 chlapců a 90 děv-

čat. Hodnocení výsledků trojboje je 
těžké, protože ve výsledkové listině 
jsou všichni desetiletí až čtrnáctiletí 
dohromady. Chomutovští závodníci 
se přesto ve výsledkové listině ne-
ztratili. Nejkvalitnější výkony podali 
Ondřej Trousil, který v hodnocení 
mezi chlapci roč. 93 skončil druhý, 
a Alice Lencová, která  mezi děvčaty 
roč. 93. obsadila páté místo. Velmi 
lichotivým výsledkem je i celkové 
13. místo Martina Lence (roč. 90), ke 
kterému ho vynesla velká zlepšení 
osobních rekordů na 100 m a 200 m 
P. Za Slávii Chomutov dále startovali 
Vratislav Dvořák, Jiří Pretl, Veronika 
Karešová, Michaela Kopecká (všichni 
roč. 93), Jan Škvára, Dita Bolomská, 
Klára Krejčířová (všichni roč. 92) 
a Lucie Langová (roč. 91).                        
                                    (text: pne, foto: vče)

Prsařský trojboj prověrkou nadějí

Sportovní vyžití bylo určitou nad-
stavbou životního stylu člověka, i 
za starých předrevolučních časů byl 
sport poměrně výrazně podporo-
ván. Jak vypadá současná podpora 
sportu v době realizované reformy 
veřejných financí? Jednoznačně se 
dále zhoršuje. Od 1. května tohoto 
roku došla v platnost úprava sazeb 
daně z přidané hodnoty, která je ře-
šena dlouho diskutovaným i dlouho 
schvalovaným zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty.

Sportovní činnost - pronájmy 
sportovišť, vstupné na sportovní 
utkání i služby poskytované v ob-
lasti sportu, např. posilovna, sauna, 
pohybové kurzy, veřejné bruslení či 
návštěva bazénu, se pro nás všech-
ny zdraží. Dochází totiž ke zvýšení 
sazby DPH z 5 na 19 procent. Tato 
skutečnost byla důvodem k zařazení 
projednání navýšení cen za užívání 
sportovišť na řádné valné hromadě 
společnosti Správa sportovních zaří-
zení Chomutov, s.r.o., konané ani ne 
týden po schválení nového zákona 
v poslanecké sněmovně. Valná hro-
mada byla nucena reagovat na nový 
zákon a schválit úpravu směrnice 
o cenách pro poskytování služeb v 
oblasti sportu.

Určitě si položíte otázku, jaký to 
bude mít dopad na veřejnost. A od-
pověď zní - zdražení. SSZ Chomutov, 
s.r.o., musí reagovat na navýšení 
sazby DPH zvýšením konečných cen 
vstupenek do jednotlivých provozo-
ven. Pro ilustraci uvádíme příklad. 
Vstupenka do bazénu pro dospělé-Vstupenka do bazénu pro dospělé-
ho na 1 hodinu dosud stála 30 Kč ho na 1 hodinu dosud stála 30 Kč 
vč. 5 % DPH, nová cena je 35 Kč vč. vč. 5 % DPH, nová cena je 35 Kč vč. 
19 % DPH. Vstupenka pro dospělého 19 % DPH. Vstupenka pro dospělého 
na 2 hodiny do sauny dosud stála na 2 hodiny do sauny dosud stála 
50 Kč vč. 5 % DPH, nová cena je 55 50 Kč vč. 5 % DPH, nová cena je 55 
Kč vč. 19 % DPH.Kč vč. 19 % DPH.

Pochopitelně se navýšení cen do-
tkne i sportovních klubů, které tré-
nují v zařízeních naší společnosti, 
protože zvýšení sazby DPH se týká 
i sportovišť. U občanských sdružení 
bude dopad přímý - sazba za sporto-
viště nebude jako dosud s 5 % DPH, 
ale s 19 % DPH. A jak je známo, 
občanská sdružení nejsou ve většině 
případů plátci DPH. Navýšení nákla-
dů bude pro ně v absolutní hodnotě. 
Sportovní kluby mající charakter ob-
chodní společnosti (s.r.o. nebo a.s.), 
které jsou plátci DPH, mohou být 
teoreticky zvýhodněny, pokud by si 
mohly toto zvýšení nárokovat jako 
odpočet DPH na vstupu. To je však 
v mnoha případech pouze teorie. 
Pro Správu sportovních zařízení Pro Správu sportovních zařízení 
Chomutov, s.r.o., má úprava vstup-Chomutov, s.r.o., má úprava vstup-
ného i nájemného nulový efekt, ného i nájemného nulový efekt, 
neboť celé i navýšené % sazby DPH neboť celé i navýšené % sazby DPH 
odvede státu. odvede státu. 

A my všichni se ptáme. Kde je 
podpora mládeže a sportu? Není 
právě sport nejlepší protidrogovou 
prevencí a prostředkem boje proti 
kriminalitě? Nedomníváme se, že 
bychom se dnes, 15 let po nastarto-
vání změn v naší společnosti, měli 
vracet k povinně - dobrovolným 
spartakiádám, nemyslíme si, že by 
měl být sport zdarma. Jsme však 
přesvědčeni, že sport již dávno 
není nadstavbou životního stylu 
pro vyvolené, ale stal se základní 
životní potřebou širokých vrstev 
společnosti. A vůbec již nechápe-
me, jaký je rozdíl mezi kulturou, 
která zůstává ve snížené sazbě 
DPH (5 %), a sportem. Kultura má 
jistě příznivý dopad na našeho 
ducha, ale sport má pozitivní kom-
plexní vliv na člověka včetně jeho 
zdraví. A zdravé lidi přece naše 
společnost potřebuje.

Pevně věříme, že tato rána je 
poslední, kterou reforma veřejných 
financí sportu připravila, a také 
věříme, že se s ní všichni sportovci 
dokáží poprat a vyrovnat. 

Sportu zdar a reformě veřejných 
financí zvlášť.

Společnost Správa sportovních zaří-
zení Chomutov, s.r.o.

Zvýšení sazby DPH bude mít neblahý dopad na sportovce a fanoušky sportu i v Chomutově

Dopad změny může být jen jediný - zdražení

Zajímavým cyklem cvičení s celeb-
ritami českého aerobiku kápla Sprá-
va sportovních zařízení Chomutov 
ženám a dívkám do noty. V březnu 
ve sportovní hale vystoupila cho-
mutovská rodačka Silvie Brandová 
(na snímku), nedávno pak Václav 
Krejčík. „Zejména cvičení s Vaškem 
Krejčíkem se povedlo, zapojilo se 
do něho sto patnáct žen, některé 
dokonce přijely z České Lípy, Lito-
měřic a podobně,“ nechala se slyšet 
Hana Kejaková, vedoucí haly. Jak 
dodala, SSZ chce takováto cvičení 
pořádat zhruba každé dva až tři 
měsíce. Vzhledem ke končící se-
zoně se ale nejbližší uskuteční až 
po prázdninách, pozvanými jsou 
manželé Radka a Roman Hufovi.   
                           (text: sk, foto: moder)

Předcvičují virtuosové aerobiku 

Hobby Racing klub v AČR, za-
stoupený panem Františkem Pištou, 
hodlá navázat na slavnou minulost 
automobilových závodů do vrchu 
v Chomutově a plánuje zde závod 
uspořádat v sobotu 22. května. Tré-
nink bude zahájen v 9 hodin a na 
něj naváže samotný závod. Start je 
v prostoru křižovatky ulic Blatenská 
- Cihlářská, cíl pak ve směru Blatno, 
u odbočky na Hrádečnou. Pořadatel 
má samozřejmě povinnost zajistit 
případný vjezd vozidel záchranné 

služby, popř. hasičského záchranné-
ho sboru do zástavby kolem trasy. 
Objížďka v době závodu vede na 
Starý Březenec, Šerchov a Blatno. 

Naposledy byl v Chomutově ta-
kovýto závod uspořádán v roce 
1980. K obnově závodů do vrchu 
přistoupila i další města, jako třeba 
Jáchymov, Horním Jiřetín a Kamýk 
nad Vltavou. Případný návrat k této 
motoristické tradici by nepochybně 
dále posílil prezentaci Chomutova 
v rámci měst ČR.                       (rath)

Obnoví tradici závodů do vrchu?

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
21. 5. florbal - turnaj „Bambiriáda“                                                    9.00 - 16.00
22. 5. judo - Velká cena Chomutova žáků                                       8.00 - 16.00

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
8. 5.  Česká fotbalová liga: FK Chomutov - Příbram B                           10.15
19. 5. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - Varnsdorf                             17.00
22. 5. Česká fotbalová liga: FK Chomutov - Liberec B                              10.15

SQUASH CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ UL.SQUASH CENTRUM V CIHLÁŘSKÉ UL.
28. 5. Amaterský turnaj ve squashi                                                                18.00

AREÁL 12. ZŠ V UL. AK. HEYROVSKÉHOAREÁL 12. ZŠ V UL. AK. HEYROVSKÉHO
22. 5. softbal 1. liga: SC Beavers VS Chomutov A - Přírodní vědy Praha  13.00
22. 5. softbal 1. liga: SC Beavers VS Chomutov A - Přírodní vědy Praha  15.00 
23. 5. softbal 1. liga: SC Beavers VS Chomutov A - Radotín                              11.00
23. 5. softbal 1. liga: SC Beavers VS Chomutov A - Spectrum Praha           15.00
                                                                                                                                                                    

Úspěšnou sezonu vyšperkovanou 
dvěma vrcholy uzavírají v těchto 
dnech kuželkáři VTŽ Chomutov. 
O první se postaral seniorský 
A tým, který si vybojoval postup 
do nově se tvořící divize, druhým 
je cesta Karla Dembického mistrov-
stvím jednotlivců.

Družstvo dospělých působilo 
několik let v popředí krajského 
přeboru 2. třídy a se stejným cí-
lem nastupovalo i do právě končící 
sezony. Forma možná překvapila i 
samotné hráče, a tak se tým už od 
začátku usadil na čele tabulky. Po 
podzimu vedl jen o dva body, ale 
už tři kola před závěrem jara mohl 
slavit postup! V bodování jednotliv-
ců se do první pětky soutěže vešli 
dva kuželkáři VTŽ. „Podařilo se nám 
dát dohromady jedenáct kvalitních 
a vyrovnaných hráčů, z nichž ně-
které jsme před sezonou dokonce 
vytáhli z našich rezervních týmů. 
Také jsme se tentokrát vyhnuli ko-
lísavým výsledkům,“ vyjmenoval 
hlavní příčiny úspěchu předseda 
oddílu Arnošt Filo. Radost jemu 
i hráčům ovšem trochu kalí nejisto-
ta. Vzhledem k reorganizacím soutě-
ží hrozí, že mužstvo by mohlo skon-
čit v nové verzi přeboru, který doteď 
hrálo. Definitivní rozhodnutí mělo 
padnout po uzávěrce tohoto vydání, 
ovšem A. Filo byl naladěn bojovně: 
„Postup si nenecháme vzít!“ 

Tolik úspěšná už nebyla záložní 
družstva v meziokresním přebo-
ru. Béčko skončilo předposlední, 
C týmu, v němž mile překvapovali 
alternující dorostenci, se dobře ro-
zehranou soutěž nepodařilo dotáh-

nout k postupu. Z obou kategorií 
žáků zaslouží pochvalu ti mladší, 
kteří v celorepublikové soutěži 
Pohár mladých nadějí obsadili 18. - 
19. místo. Do krajského přeboru byli 
premiérově nasazeni dorostenci, 
tým ovšem často využíval možnosti 
postavit k utkání žáky. Druhým mís-
tem v hodnocení jednotlivců zaujal 
Pavel Němeček.

Druhý výrazný úspěch si kužel-
kářský oddíl VTŽ připsal, jak stojí 
v úvodu, v mistrovství jednotlivců. 
Na úrovni okresu pravidelně ob-
sazuje většinu kategorií, nejlepší 

hráči si obvykle vybojují postup 
do mistrovství kraje. Letos tam 
z mladších žáků skončili Šmíd šestý 
a Doleček osmý, mezi ženami Řimná-
čová čtrnáctá a v kategorii seniorek 
Fialová čtvrtá a Hartmanová pátá. 
Oddílovou senzací je ovšem počíná-
ní seniora Karla Dembického. Hráč, 
který z pozice člena, vedoucího 
a trenéra C týmu pomáhá formou 
střídavého startu i „áčku“, vyhrál ne-
jen mistrovství okresu, ale následně 
i nečekaně mistrovství kraje. Tam 
dokonce přehrál i Podholu, úřadují-
cího šampióna ČR! Předseda oddílu 
A. Filo to v žertu okomentoval: „Je 
vidět, že práci s mládeží děláme 
dobře. V seniorské kategorii se nám 
to vrací.“ Karel Dembický bude o re-
publikové vavříny bojovat o víkendu 
8. - 9. května v Dubňanech u Ho-
donína. „Psychika je hodně důležitá 
a já tam pojedu v naprosté pohodě. 
Úspěch nečekám, ale vyloučit ho 
taky nemůžu,“ uvedl.

Posledním počinem chomutov-
ských kuželkářů v sezoně bude 
družební setkání s hráči Chýnova 
u Tábora. Pak se pustí do plánova-
ných oprav kuželny, kterou mají ve 
Sportovním domě VTŽ.                         
                                        (text a foto: sk)

Po vítězství v krajském přeboru 2. třídy postupuje chomutovský tým do divize 

Áčko a Dembický vyšperkovali sezonu kuželkářů

I kdyby K. Dembický na mistrovství ČR neuspěl, sezonu měl excelentní.

www.JENKY.cz
( d e n n ě  a k t u a l i z o v á n o )


