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DIVADLODIVADLO
• 23. 11. LOVU ZDAR. 23. 11. LOVU ZDAR. Divadelní představení komedie. Městské divadlo od 19.00 

hodin.
• 25. 11. LABORATORNÍ SKAUT. 25. 11. LABORATORNÍ SKAUT. Představení Divadla Vizita s Jaroslavem Duškem. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 27. 11. LÍNÁ STRAŠIDLA. 27. 11. LÍNÁ STRAŠIDLA. Nedělní pohádka. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 

hodin.
• 30. 11. MATHILDA. 30. 11. MATHILDA. Divadelní představení s Jiřím Bartoškou a Zuzanou Bydžov-

skou. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 16., 30. 11. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 16., 30. 11. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Za-

hradní od 17.00 hodin.
• 18. 11. VESELÉ VZPOMÍNÁNÍ NA NEVESELÉ ČASY. 18. 11. VESELÉ VZPOMÍNÁNÍ NA NEVESELÉ ČASY. Společenský večer s hudbou 

70. a 80. let. Městské divadlo od 20.00 hodin. 
• 26. 11. PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V CHOMUTOVĚ. 26. 11. PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V CHOMUTOVĚ. K tanci a poslechu hraje 

Klub 49. Kulturní dům Zahradní od 20.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 18. 11. POŠTOVNÍ SPOŘITELNA CHINASKI TOUR 2005. 18. 11. POŠTOVNÍ SPOŘITELNA CHINASKI TOUR 2005. Městská sportovní hala od 

19.00 hodin.
• 24. 11. KONCERT A VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V CHOMU-24. 11. KONCERT A VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V CHOMU-

TOVĚ. TOVĚ. Kostel sv. Ignáce od 17.00 hodin, výstava potrvá do konce roku.
• 25. 11. NA SVATOU KATEŘINU. 25. 11. NA SVATOU KATEŘINU. Vánoční vystoupení souboru Krušnohor. Kulturní 

dům Zahradní od 19.00 hodin.
• 27. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT. 27. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT. Ženský komorní sbor Jirkov a dětský pěvecký 

sbor Hlásek Chomutov v kostele sv. Ignáce od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA. VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ CHOMUTOVSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA. Galerie 

Na schodech v SKKS do 31. 12.
• NARUBY JE NALÍC – MILAN KNÍŽÁK. NARUBY JE NALÍC – MILAN KNÍŽÁK. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 10. 12.
• OBRAZY – VLADIMÍR ŠČEPKO. OBRAZY – VLADIMÍR ŠČEPKO. Galerie Lurago, výstava potrvá do 3. 12.
• SEVEROZÁPADNÍ ČECHY Z PTAČÍ PERSPEKTIVY. SEVEROZÁPADNÍ ČECHY Z PTAČÍ PERSPEKTIVY. Fotografie Petra Svobody a Ondře-

je Jungmanna ve výstavní síni knihovny SKKS od 8. 11. do 3. 12.
• HISTORIE KRUŠNOHORSKÉ KRAJKY. HISTORIE KRUŠNOHORSKÉ KRAJKY. Areál muzea na Palackého ulici, výstava potr-

vá do 30. 12.

KINAKINA
Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak) Kino Praha (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak) 
             17. 11.17. 11.     GÓÓÓL! GÓÓÓL! – akční film USA. 
 18.18.  –  19. 11. 19. 11.  TĚŽKÁ VÁHA TĚŽKÁ VÁHA – drama USA.
 24. 24. – – 26. 11. 26. 11.  HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ – komedie ČR.

Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)Kino Oko (začátky představení v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
             16. 11. 16. 11.  TEMNÉ VODY TEMNÉ VODY – thriller USA.
             17. 11. 17. 11.  MADAGASKAR MADAGASKAR – animovaná pohádka USA.
             17. 11. 17. 11.  3:15 ZEMŘEŠ 3:15 ZEMŘEŠ – horor USA.
 18.18.  –  19. 11. 19. 11.  DĚJINY NÁSILÍ DĚJINY NÁSILÍ – thriller USA.
 20.20.  –  21. 11. 21. 11.  NOČNÍ HLÍDKA NOČNÍ HLÍDKA – temný fantasy film Rusko.
 22.22.  – 23. 11. 23. 11.  DISTRIKT DISTRIKT - animovaná komedie Maďarsko. 
             24. 11. 24. 11.  ART KINO: TŘI BARVY - ČERVENÁ ART KINO: TŘI BARVY - ČERVENÁ – komorní psychologický film Francie. 

Od 19.30 hodin.
 25.25.  – 26. 11. 26. 11.  PANENSTVÍ NA OBTÍŽ PANENSTVÍ NA OBTÍŽ – komedie Norsko/Švédsko.
  27.27.  – 30. 11. 30. 11.  HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ – komedie ČR.

Příprava divadelní hry Dveře 
aneb Pane, vy jste náhoda, kterou 
uvede Městské divadlo v Chomutově 
14. prosince od 19 hodin, vstupuje do 
závěrečné fáze. V naprosto ojedinělé 
české premiéře mimo Prahu ji zahrají 
členové Národního divadla Jan Hartl 
a Jitka Smutná a herečka divadla Ro-
koko Jana Stryková.

„Je to příběh padesátileté ženy, 
která se domnívá, že se jí bortí ži-
vot. Základním poselstvím hry je, že 
jedinou jistotou, kterou máte, je ta, 
že vaše naděje neumřou dřív než vy,“ 
uvedl autor hry, chomutovský rodák 
Milan Kopecký. „Režisérka Helena 
Glancová mě potěšila, když řekla, že 
hra je nezařaditelná. A tak jsem to 
skutečně zamýšlel.“

Přitažlivost hry zvyšuje její obsa-
zení. Angažování Jana Hartla je podle 
Milana Kopeckého přímo unikátním 
počinem: „Po mnoha a mnoha letech 
bude hrát mimo prkna Národního 
divadla. On si velmi pečlivě vybírá 
a jakmile ho to nepohltí, tak do toho 
nejde. Pro Jitku Smutnou to zase bude 
první vystoupení, při kterém ani na 
vteřinu nesleze z pódia. A Jana Stry-
ková? To je velmi nadaná mladá he-
rečka, u níž je jen otázkou času, než 
se na ni někdo pořádně podívá.“

Premiéry divadelních her bývají 
v Praze, na čím prestižnější scéně, tím 
lépe. Milan Kopecký se vydal opačnou 
cestou, jako zdejší rodák si vymínil pre-
miéru v Chomutově. „Zprvu nechápali, 
protože to je něco, co se naprosto vy-
myká. Teď, když jsem jim to vysvětlil, 
už s tím nikdo nemá žádný problém. 
Naopak, je to pro ně vítané oživení,“ 
komentoval počáteční nedůvěru aktérů 
představení Milan Kopecký.

Všichni tři herci spolu s režisérkou 
nyní hru zkoušejí v Praze, od 18. 

Základní umělecká škola T. G. Masa-
ryka v Chomutově slaví šedesát let 
existence. Za tu dobu zdejší peda-
gogové našli nebo rozvinuli talent 
a umělecké ambice u několika desí-
tek tisíc žáků.

Instituci, tehdy coby Měšťanskou 
hudební školu v Chomutově, založil 
3. listopadu 1945 hudební skladatel 
a pedagog Josef Řáha. V prvním roce 
ji navštěvovalo 510 žáků. V dalších 
desetiletích se měnilo jak působiště 
školy, tak její název. „Nejvíc se vžilo 
označení Lidová škola umění. Ještě 
dnes nám lidé běžně říkají ´liduš-
ká ,“ s úsměvem konstatoval ředitel 
Josef Švancar. V roce 1984 se škola 
přestěhovala do současné budovy 
na náměstí T. G. Masaryka a od 
roku 1990 má jméno prvního čes-
koslovenského prezidenta i ve svém 
názvu. Nejslavnějšími odchovanci 
chomutovské ZUŠ jsou bývalý šéf 
baletu Národního divadla Vlastimil 
Harapes a nynější člen České filhar-
monie, violista Jaroslav Pondělíček.

V současné době škola zajišťuje 
základní umělecké vzdělání ve třech 
oborech – hudebním, výtvarném 
a tanečním. K výuce se letos při-
hlásilo 680 žáků. „Je to méně než 
v předchozích desetiletích. Dřív 
jsme si žáky vybírali, dnes jsme 
rádi, že přijdou,“ přiznal Josef Švan-
car. „Jednak je to snižujícím se sta-
vem populace a jednak daleko širší-
mi možnostmi, které dnes děti mají, 
a také konkurencí školních kroužků. 
Dnes má řada základních škol třeba 

keramický kroužek, který byl dřív 
výsadou uměleckých škol.“

Škola vykazuje dobré výsledky. „Na 
výtvarných a hudebních soutěžích, 
krajských i celostátních, naši žáci pra-
videlně získávají ocenění. Daří se nám 
rozvíjet práci pěveckého sboru, máme 
velice schopný smyčcový i taneční 
orchestr,“ pochlubil se Josef Švancar. 
Škola se snaží prezentovat svou čin-
nost i širší veřejnosti. Pořádá žákovské 

koncerty, účastní se soutěží a výstav, 
obstarává kulturní vystoupení třeba 
pro stacionář Naděje, zajišťuje předtan-
čení na plesech. V těchto dnech slavené 
výročí nabízí i další možnosti. Po již 
proběhnuvším klavírním koncertě 
Karla Košárka to v následujících dnech 
bude 24. listopadu žákovský koncert 
a výstava v kostele sv. Ignáce a 26. lis-
topadu ples ZUŠ v Kulturním domě na 
sídlišti Zahradní.                                       (sk)

Žákyně prvního stupně tanečního oboru nacvičují pod vedením Světlany 
Dundrové.                                                                                                            (foto: sk)

Liduška slaví šedesátku a zve na koncert, výstavu a ples

Josef Lorber Josef Lorber byl učitel a přírodově-
dec. Propagoval názorné vyučování, 
jako metodik se podílel na šíření 
moderních vyučovacích metod mezi 
místními učiteli přírodopisu. Rovněž 
zpracoval zeměpisný jmenný místo-
pis Chomutovska a Kadaňska. Publi-
koval také v oblasti botaniky a ochra-

ny přírody. Pracoval jako konzervátor 
Státní ochrany přírody a zasloužil 
se o dokumentování význačných 
přírodovědných lokalit a chráněných 
přírodních objektů a druhů. Ve spolu-
práci s Milanem Jindrou se zasloužil 
o vyhlašování chráněných území na 
Chomutovsku.                                (pama)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Profesní život zasvětil přírodě

Společenský večer s hudbou 70. a 80. let a názvem Veselé vzpomínání Společenský večer s hudbou 70. a 80. let a názvem Veselé vzpomínání 
na neveselé časy na neveselé časy proběhne 18. listopadu od 20 hodin v Městském divadle 
v Chomutově. Pořádají ho ZŠ Chomutov, Na Příkopech a ZŠ Chomutov, 
Akademika Heyrovského. „Po úspěchu loňského reprezentačního plesu se 
obě školy dohodly, že uspořádají další společnou akci, tentokrát v odleh-
čenějším duchu. Není to ples, takže doporučujeme civilnější oblečení. Uví-
táme, když bude ve stylu sedmdesátých až osmdesátých let,“ uvedl Miloš 
Zelenka, ředitel ZŠ v ul. Akademika Heyrovského. O muziku se postarají 
Akvarius ze Žatce a revivalová skupina New Age of Smokie.                    (sk)

Konference Comotovia 2005, která 
se uskuteční 22. listopadu v zasedací 
místnosti MěÚ ve Zborovské ulici, 
přivede do Chomutova přední od-
borníky z Česka a ve dvou případech 
i ze zahraničí. Ti věnují krátké, zhru-
ba patnáctiminutové přednášky 400. 
výročí vykoupení Chomutova z pod-
danství a historickým souvislostem. 
„Považujeme za vhodné, aby se k to-
muto významnému jubileu vyjádřili 
odborníci z oblasti historie,“ pozna-
menala Dagmar Mikovcová, vedoucí 
Odboru školství a kultury Městského 
úřadu v Chomutově. Spolu s městem 
akci pořádají Historický ústav Aka-
demie věd ČR, Státní oblastní archiv 
v Litoměřicích a Státní okresní archiv 
Chomutov se sídlem v Kadani.

Konference bude rozdělena do 
čtyř základních bloků: Chomutov ve 

13. až 16. století, Hmotné a písem-
né prameny k dějinám Chomutov-
ska, Chomutov – město dvojí víry 
a Povstání a svoboda. Je možné, že 
některá z přednášek změní pohled 
na určitou část dějin Chomutova? 
Zaměstnanec Státního okresního ar-
chivu Chomutov se sídlem v Kadani 
Petr Rak, který také přednese jeden 
z referátů, soudí: „To asi přímo ne, 
ale mírných překvapení se můžeme 
dočkat. Já jsem například zjistil za-
jímavou informaci, že Chomutovští 
si na vykoupení popůjčovali, kde se 
dalo.“ Referáty pak budou spolu s od-
kazy a vysvětlivkami zveřejněny ve 
sborníku, který by měl vyjít do konce 
ledna. Konference volně navazuje na 
Comotovii 2002, která proběhla na 
počest 750. výročí první písemné 
zmínky o Chomutovu.                     (sk)

Comotovia 2005: dočkáme se překvapení?

Úplně všechno, jen ne nudu mo-
hou očekávat diváci představení 
Laboratorní skaut, které v Městském 
divadle v Chomutově proběhne v pá-
tek 25. listopadu od 19 hodin. Zahrát 
ho totiž přijede divadlo Vizita v čele 
s hercem, pedagogem, autorem a re-
žisérem rozhlasových her, ale přede-
vším mistrem divadelní improvizace 
Jaroslavem Duškem. S hlavním prota-
gonistou večera, který v Chomutově 
vystoupí poprvé, jsme si před před-
stavením krátce popovídali. 

Co mohou chomutovští diváci od Co mohou chomutovští diváci od 
inscenace s tímto podivným názvem inscenace s tímto podivným názvem 
očekávat?očekávat?

„To opravdu nevím, protože naše 
představení je ryzí improvizací, kde 
název nemusí se vzniklým obsahem 
nikterak souviset. Sami se vždy ne-
cháváme překvapovat tím, co vzniká 
přímo na scéně. Předem nemáme při-
praveno nic v záloze, ani v rukávech 
nemáme žádné karty ukryty. Vše se 
odehrává přímo před zraky diváků, 
lépe řečeno za jejich účasti.“

Odpíchnete se tedy alespoň od Odpíchnete se tedy alespoň od 
názvu? názvu? 

„Od názvu se možná odpíchneme, 
možná ne, kdo ví. Nic není předem 
stanoveno. Tím pádem není vylou-
čena ani možnost, že se začneme 
odpichovat od názvu. Čím víc o tom 
uvažuji, tím víc mě představa odpi-
chování či odpichu od názvu přita-
huje. Ano, možná provedeme odpich 
názvu v přímém přenosu.“

Odehrajete představení jako vět-Odehrajete představení jako vět-
šinu ostatních ve dvou s Martinem šinu ostatních ve dvou s Martinem 
Zbrožkem? Zbrožkem? 

„Nikoli, budeme hrát ve čtyřech, 
přičemž na jevišti budeme tři: já, dále 
psycholog, analytik, hudebník, zpěvák 
a komentátor Pjér la Š́ éz a také bub-
nující sociolog Zdeněk Konopásek. 
Čtvrtým členem souboru a spoluauto-
rem představení je spoluimprovizující 
osvětlovač Viktor Zborník. Budeme mít 
připravené jeviště, hudební nástroje 
a určité herní naladění.“

To, co v Chomutově předvede-To, co v Chomutově předvede-
te, tedy ještě nikdo neviděl?te, tedy ještě nikdo neviděl?

„Nemůžeme vyloučit, že jsme už 
někdy představení s tímto názvem 
hráli. Ale víme s jistotou, že to, co 
se v Chomutově odehraje, bude 
světovou premiérou. Nikdo to nikdy 
ještě nemohl vidět a také to už nikdo 
nikdy neuvidí. Bude to tedy současně 
světová derniéra.“                             (sk)  

Laboratorní skaut Dušek se nechá překvapit

listopadu to bude denně. Zhruba po-
sledních deset dní ji budou nacvičovat 
v kulisách. Ty se den před představe-
ním převezou do Chomutova, roze-
staví, scéna se ozvučí a osvětlí. Přímo 
14. prosince dopoledne proběhne 
v divadle generální zkouška. Před uve-
dením své prvotiny na „prkna, která 
znamenají svět“, netají Milan Kopecký 
nervozitu. „Je tak velká, že si to nikdo 
neumí představit. Protože když se to 
nepovede, bude to můj poslední den 
v Chomutově, už se tady nebudu moct 
ukázat,“ poznamenal se smíchem.

Jako mimořádnou událost vní-
mají premiéru hry Dveře aneb 
Pane, vy jste náhoda i předsta-
vitelé města. „Co se divadelních 
představení týká, je to důstojné 
završení jubilejního stého roku 
existence našeho divadla,“ řekla 
jednatelka Správy kulturních zaří-
zení Věra Flašková. Jak dodala, hra 
byla zařazena do cyklu abonent-
ních představení. Na 15. prosinec 
plánovaná komedie Když ty, tak já 
taky, miláčku bude přesunuta až 
na jaro příštího roku.                (sk)

Hru chomutovského rodáka nastudovali herci Jan Hartl, Jitka Smutná a Jana Stryková

Kopecký si premiéru vymínil v Chomutově
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ProdejProdej
• Prodám garáž na SpořickéProdám garáž na Spořické. Zavedená 

elektřina, v dobrém stavu, v osobním vlast-
nictví, cena 90 000 Kč. Tel. 606 240 636.

• Prodám ledničku Prodám ledničku Calex 275. Zachova-
lá, funkční, cena 500 Kč. Tel. 777 275 730.

• Prodám kvalitní houby Prodám kvalitní houby sušené i na-
ložené v sladkokyselém nálevu. Rozumná 
cena. Tel. 724 902 854.

• Prodám rozbrušovací piluProdám rozbrušovací pilu, průměr 
kotouče 40 mm. Levně. Tel. 723 610 858.

• Prodám levně Škodu 100 Prodám levně Škodu 100 v dobrém 
stavu + spoustu náhradních dílů. Nutno 
vidět. Tel. 736 460 194.

• Prodám kočárek trojkombinaciProdám kočárek trojkombinaci, 
v záruce, používaný 8 měsíců, skládací, 
s příslušenstvím. Původní cena 8 900, nyní 
za 3 000 Kč. 776 314 078.

• Prodám palandy do dětského pokoje Prodám palandy do dětského pokoje 
a psací stůl, vše zachovalé, velmi levně. Tel. 
775 625 514.

• Prodám laminátovou loďProdám laminátovou loď, nová, lehká, 
vhodná pro převážení. Rekreace, rybaření. 
Cena 10 000 Kč. Tel. 776 806 121.

• Prodám vchodové dveřeProdám vchodové dveře, protipožár-
ní, levé, digestoř, ant. dřez, šejk pro barma-
ny. Tel. 605 875 051.

• Prodám garáž Prodám garáž na Dukelské, vlastní, 
elektro, levně. Tel. 604 568 864.

• Prodám starší automatickou Prodám starší automatickou pračku 
Tatramat mini, plně funkční. Cena 500 Kč. 
Tel. 474 620 029.

• Prodám pračku Tatramat Prodám pračku Tatramat mini a ždí-
mačku na 5 kg. Dobrý stav. Cena 500 a 200 
Kč. Tel. 723 824 247.

• Prodám garáž Prodám garáž na Bystřici v Kadani. 
Elektřina zavedená. Tel. 608 508 513, volat 
po 17. hodině.

• Prodám starší pákovou vanovou Prodám starší pákovou vanovou 
baterii baterii s ramenem 33 cm, rozteč 10 cm, se 
sprchou. Jen za 290 Kč. Tel. 607 586 466, po 
17. hodině. 

• Prodám zahrádku v Droužkovicích Prodám zahrádku v Droužkovicích 
se zahradním domkem o 16 m2, pozemek 
384 m2, 15 stromů, elektřina, pitná voda na 
pozemku. Tel. 602 368 594, 721 300 922.

• Prodám zděnou chatu Prodám zděnou chatu na vl. po-
zemku, el. 220 a 380, bez vody. Křimov 
– osada „Myší díra“, údolí u potoka. Tel. 
723 470 654.

• Prodám masážní křesloProdám masážní křeslo, dvoufritézu, 
vitrínu na zmrz. a 10 antikorových vani-
ček, pokladnu a mlýnek na kávu do obcho-
du. Ceny dohodou. Tel. 603 162 977.

• Prodám lednici Venus Prodám lednici Venus Crown 230 
s mrazákem samorozmrazov. v záruce. 
Původní cena 7 900 Kč. Cena dle dohody. 
Tel. 604 544 722, Chomutov.

• Prodám kočárek zn. DeltimProdám kočárek zn. Deltim, 100% 
stav, nafukovací kola, pláštěnka, plimo, 
síť proti hmyzu, trojkombinace, taška, 
šedá barva. Cena 3 800 Kč. Tel. 776 039 
380.

• Prodám 4 zimní pneumatiky Prodám 4 zimní pneumatiky i s disky 
165/70 R 13. Cena 3 000 Kč. Tel. 604 950 
595.

• Prodám Ford Escort Prodám Ford Escort 1.4i combi, r. v. 
1996, 2x airbag, servo, centrál, závěs, rádio, 
výborný stav, nebouraný. Cena 65 000 Kč. 
Tel. 603 267 743.

• Prodám sportovní kočárek Prodám sportovní kočárek po 1 dítěti, 
nafukovací kola, lehká, ale pevná konstruk-

ce, modrobílá kostka, + golfky zdarma. Cena 
3 000 Kč. Tel. 603 267 343.

• Prodám levně 4 ks zimních pneu Prodám levně 4 ks zimních pneu 195-
65-15 celoprotek., 1 zimu používané, včetně 
nových sněhových řetězů. Tel. 732 967 720. 

• Prodám cca 250 knih Prodám cca 250 knih - pozůstalost, 
ve velmi dobrém stavu, různé žánry, naši 
i světoví spisovatelé. Tel. 604 544 722, 
Chomutov.

• Prodám PC sestavuProdám PC sestavu, Intel Pentium 1GHz, 
CD-R 52xTeac, CD-RW40xTeac, monitor 15“, 
64x256MB SDRAM, myš, klávesnice, repro-
duktory. Cena 6 800 Kč. Tel. 474 656 745.

• Prodám nové těhotenské lacláče Prodám nové těhotenské lacláče vel. L za 
750 Kč. Dále prodám pánskou zimní bundu 
vel. XXL za 400 Kč. Tel. 732 884 414.

• Prodám osobní auto Škoda Forman Prodám osobní auto Škoda Forman LXI 
1994, bílá barva, tažné zařízení, rádio. Cena 
25 000 Kč. Auto je praktické a spolehlivé, má 
ale víc najeto a horší lak. Tel. 606 803 451.

• Prodám lednici Calex Prodám lednici Calex 220 l s mrazákem 
za 1 500 Kč. Dále pak prodám stěnu holand-
ského typu, zachovalá, za 4 000 Kč. Tel. 731 
184 181.

• Prodám pěknou obývací stěnu Prodám pěknou obývací stěnu leštěnou 
a prostornou. Možné i po částech. Do bytu, 
kanceláře, chalupy. Spěchá. Velice levně. Tel. 
603 727 414.

• Prodám ložnicovou skříň Prodám ložnicovou skříň tm. hnědou 
s nástavcem o vel. 200x230 cm za 1 000 Kč. 
Tel. 606 619 229.

• Prodám 2 ks prošívaných kalhot Prodám 2 ks prošívaných kalhot + kabát, 
velikost 50 (165-180 cm), 550 Kč/ks (kabát + 
kalhoty). Tel. 603 154 941.

• Prodám kuchyňskou linkuProdám kuchyňskou linku, vanu, 
plynový sporák Mora, vnitřní dveře pro-
sklené. Vše je v dobrém stavu a funkční. 
Levně. Odvoz zajistím. Tel. 736 223 755.

• Prodám pozemek na Nechranické Prodám pozemek na Nechranické 
přehraděpřehradě, 600 m2, příjezdová cesta, 
voda, elektřina k připojení, koupání, 
rybaření, lokalita Tušimice. Tel. 606 
117 627.

• Prodám dvourychlostní babetuProdám dvourychlostní babetu, r. v. 
1988, má r. z., velký t. p., malý otp, braš-
ny, košík, modrá metalíza, včetně přilby. 
Cena 6 500 Kč. Tel. 606 117 627.

• Prodám pneu na AviiProdám pneu na Avii, 2 ks, rozměr 
6,5/20, nové, nepoužité a sněhové řetězy 
na Avii, rozměr 8,25/20, málo používané, 
levně. Tel. 606 117 627.

• Prodám sedací soupravu Prodám sedací soupravu 3+1+1 – medo-
vý mikroplyš, konferenční stolek, lustr. Cena 
3 000 Kč. Tel. 775 285 538.

• Prodám dětskou dřevěnou postýlkuProdám dětskou dřevěnou postýlku, 
polohovací bočnice. Cena 350 Kč. Tel. 775 
155 277.

• Prodám bílou šatní skříňProdám bílou šatní skříň. Tel. 728 
571 959.

 Bydlení Bydlení
• Koupím byt 3+1 nebo 4+1 Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v Horní Vsi. 

Tel. 604 922 861.
• Prodám rodinný dům Prodám rodinný dům v Chomutově se 

dvěma bytovými jednotkami, nebytovými 
prostory s restaurací a menším dvorkem 
se zahrádkou. Cena dohodou. Tel. 604 207 
401.

• Koupím byt Koupím byt v osobním vlastnictví 
v Chomutově (Jitřenka, Severka, Dehtoche-
ma). Tel. 602 180 723.

• Vyměním družstevní byt Vyměním družstevní byt v Chomutově 
2+1 v centru za obecní byt v Praze. Doplatím. 
Tel. 604 370 077.

• Koupím byt jakékoli velikostiKoupím byt jakékoli velikosti. I zadluže-
ný. Tel. 608 222 978, 731 156 600.

• Vyměním byt 3+1 Vyměním byt 3+1 s garáží v ulici Slu-
neční 3835 v Chomutově za družstevní byt. 
Tel. 777 707 012.

• Prodám družstevní byt 2+1Prodám družstevní byt 2+1, Chomu-
tov – Březenecká, cena 240 000 Kč. Tel. 
605 857 976, po 15. hodině.

• Prodám družstevní byt 3+1 Prodám družstevní byt 3+1 velký, St. 
Vinařice v Jirkově, volný. Cena 190 000 Kč. 
Tel. 736 679 855.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 na Zahradní, 4. pa-
tro, po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel. 
604 568 864.

• Vyměním st. byt 3+1 Vyměním st. byt 3+1 ve středu Jirkova 
za st. byt 3+1 nebo 2+1 velký v Chomutově. 
Tel. 604 929 655.

• Prodám byt 1+3 v osobním vlastnictví Prodám byt 1+3 v osobním vlastnictví 
s lodžií v 7. patře v ulici M. Kopeckého. Krás-
ně vybaven, pěkné prostředí i vyhlídka. Cena 
420 000 Kč. Tel. 474 627 398.

• Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví 
v ulici M. Kopeckého. Cena 190 000 Kč. Tel. 
604 165 143. R.K. Nevolat.

• Koupím dům v centru Chomutova Koupím dům v centru Chomutova k byd-
lení a komerčnímu využití i s nájemníky. Tel. 
731 270 341.

• Vyměním Brandýs nad Labem Vyměním Brandýs nad Labem 1+kk za 
Chomutov 1+2 nebo 1+3. Spěchá. Tel. 474 
625 863.

• Prodám byt 1+3 a 1+2 Prodám byt 1+3 a 1+2 v Chomutově lev-
ně a nebo pronajmu. Tel. 732 404 790.

• Prodám družstevní byt 1+3, Prodám družstevní byt 1+3, 80 m2, 
na Zadních Vinohradech ve 4. patře. Čás-
tečná rekonstrukce, hezké prostředí. Cena 
385 000 Kč. Spěchá. Tel. 606 350 665.

• Pronajmu zařízený byt 1+2 Pronajmu zařízený byt 1+2 u Luny za 
7 000 Kč včetně energie. Max. 2 osoby, 2 měs. 
splátky předem. Tel. 724 614 152.

• Prodám družstevní byt 1+2+BProdám družstevní byt 1+2+B, plastová 
okna, z venku celková rekonstrukce. Důvod 
stěhování. Cena 220 000 Kč. Dohoda možná. 
Tel. 732 884 414.

• Prodám 1+1 s balkonem Prodám 1+1 s balkonem na Březenecké 
v osobním vlastnictví -  žaluzie, hl. vana, 
pl. sporák. Cena 220 000 Kč. Možná sleva. Tel. 
732 201 480.

• Nabízíme bydlení na splátkyNabízíme bydlení na splátky, nulová 
akontace, zprostředkování zdarma, velký 
výběr bytů ve všech lokalitách Chomutov, 
Žatec, Klášterec. Tel. 605 486 375.

• Prodám 3+1+B na KamennéProdám 3+1+B na Kamenné, družstevní. 
Cena 250 000 Kč, ve které je zahrnuto i ně-
které vybavení. Tel. 732 201 480.

• Prodám 1+1 v osobním vlastnictví Prodám 1+1 v osobním vlastnictví v uli-
ci M. Kopeckého, zákl. vybavení. Cena 235 
000 Kč. Tel. 732 201 480.

• Prodám byt 2+1/L v osobním vlastnictví Prodám byt 2+1/L v osobním vlastnictví 
na Březenecké v ulici Hutnická. Pěkná loka-
lita, blízko škola, školky a mnoho obchodů. 
Byt je ve standardním provedení. Cena 285 
000 Kč. Tel. 737 350 769.

• Pronajmu byt v osobním vlastnictví Pronajmu byt v osobním vlastnictví 0+1 
u Jitřenky. Tel. 474 626 530, po 18. hod.

KoupěKoupě
• Koupím zahrádku Koupím zahrádku v Chomutově a okolí. 

Tel. 724 757 503.
• Koupím zachovalou vanu Koupím zachovalou vanu do paneláku 

160 cm s otvorem na umyvadlo vpra-
vo od výpustě i bez otvoru. Levně. Tel. 
605 273 691. 

• Koupím 10 – 15 kg ořechůKoupím 10 – 15 kg ořechů. Nabídněte. 
Tel. 474 627 398.

• Koupím dětskou lyžařskou helmu Koupím dětskou lyžařskou helmu 
vel. 55vel. 55, dále dětské kolo vel. 14 a dětskou 
kuchyňku. Pouze v dobrém stavu. Tel. 777 
285 023.

OstatníOstatní
• Pronajmu prostory vhodné pro staveb-Pronajmu prostory vhodné pro staveb-

ní, ní, dopravní firmy - 3x garáž, velká parko-
vací plocha, obytný dům. Tel. 777 680 096, 
Černovice u Chomutova.

• Pronajmu zavedenou čínskou restau-Pronajmu zavedenou čínskou restau-
raci raci v Děčíně s možností malé přestavby na 
sázkovou kancelář – klimatizace, vše podle 
EU. Důchod. Tel. 777 324 345.

• Kdo daruje starší paní demontovanou Kdo daruje starší paní demontovanou 
předsíňovou skříňpředsíňovou skříň, nebo kuchyňskou? Tel. 
605 486 815. 

• 38-165-64 hledá kamarádku 38-165-64 hledá kamarádku pro spo-
lečné chvíle. Auto vítáno, děti nevadí. Jsem 
sympaťák. Tel. 607 861 213.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž ve středu Chomutova, 
stan. trol. 100 metrů, elektřina. Tel. 605 
003 268.

Upozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerciUpozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerci, že Chomutovské noviny 
v letošním roce dále vyjdou v termínech 30. listopadu 30. listopadu a pak ještě 14. prosince14. prosince, 
kdy ve zvýšeném nákladu půjdou zdarma do schránek nejen v Chomutově, ale 
i v Jirkově a přilehlých obcích. Po Novém roce CHN vyjdou znovu 4. ledna4. ledna. 

Projekt Máme společné kořeny, na 
kterém spolupracují Základní ško-
la Chomutov, Akademika Heyrov-
ského a Základní škola Skadarlija 
Bělehrad, má za sebou druhou část. 
Spolupráce mezi českou a srbskou 
školou byla odstartována v červnu 
návštěvou dětí z Bělehradu a jejich 
týdenním pobytem v českých ro-
dinách. Nyní se žáci chomutovské 
školy vydali na opačnou pouť do 
Srbska.

„Bělehrad nás přivítal nejen krás-
ným počasím, ale především upřím-
nou pohostinností našich přátel, kteří 
nám připravili velmi pestrý program,“ 
podotkla učitelka Blanka Legnerová. 
Chomutovští žáci a jejich dospělý do-
provod zhlédli tvrz Kalemegdan, mu-
zeum letectví, palác kněžny Ljubice, 
etnografické muzeum, muzea Nicoly 

Tesly a Vuka Karadžiče, zasportovali 
si v areálu Adi ciganlija, na výletní 
lodi absolvovali plavbu po Sávě, na-
vštívili Karlovac a Novi Sad. Rozbom-
bardované budovy jim připomněly 
válečný konflikt z roku 1999, emoce 
v nich však vyvolalo také představe-
ní Čajkovského baletu Labutí jezero 
v Národním divadle i vesele živé škol-
ní divadelní představení, na které se 
přišli podívat zástupci městské rady.

„Z Bělehradu jsme si přivezli přede-
vším nové poznatky, nová přátelství, 
zdokonalení v anglickém jazyce a po-
znání slovanského srbského jazyka,“ 
dodal další z pedagogů Filip Jančák. 
Při loučení pak obě strany vyslovily 
přesvědčení, že se za půl roku opět 
setkají, tentokrát znovu v Chomutově. 
Akci finančně podpořila Rada města 
Chomutova a další sponzoři.       (leja)

Chomutovští školáci oplatili bělehradským protějškům návštěvu

Na společném snímku žáci chomutovské i bělehradské školy.         (foto: jan)

Město Chomutov 
nabízí

do pronájmu 
dva objekty.
Jedná se o budovy dříve 

využívané jako základní školy 
v ulici Husova č. p. 2079 

v Chomutově 
a v ulici Kamenný vrch č. p. 5250 

v Chomutově.

Podrobnější informace naleznete 
na www.chomutov-mesto.cz 

nebo na odboru správy majetku 
města, tel.: 474 637 470 .

Na chomutovský městský úřad 
přišel dopis z ministerstva dopravy, 
v němž ředitel odboru pozemních 
komunikací žádá město o spolupráci 
v projektu Jednotný systém doprav-
ních informací. Projekt je zaměřen 
na zpracování, sdílení a poskytování 
dopravních informací a měl by být 
realizován do roku 2007. Podílejí 
se na něm ministerstva dopravy, 
vnitra, informatiky a Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. „Jestliže se v sou-
vislosti s realizací projektu mluví 
o roku 2007, pak můžeme prohlásit, 
že náš městský úřad je nejméně 
o krok napřed,“ zareagoval na pod-
nět z ministerstva vedoucí odboru 
dopravních a správních činností 
Bedřich Rathouský. „Už přes dva 
roky máme uzavřenou smlouvu 
o spolupráci v rámci jednotného 
systému dopravního zpravodajství 
se společností Autoklub Bohemia As-
sistance. Téměř rok běží naše služba 
SMS-INFOCENTRUM, v níž poskytuje-
me mimo jiné informace právě z do-
pravního zpravodajství, na základě 
spolupráce s policií, hasiči, správci 
silnic a dalšími institucemi. Tedy 
v podstatě jde o obdobný systém, 
který se začíná v rámci ministerské-
ho projektu teprve rozjíždět.“

Město Chomutov tak mohlo mi-
nisterstvu dopravy odpovědět, že je 
k aktivnímu zapojení do jeho projek-
tu připraveno.                                   (lm)

Jsme o krok napřed

Vánoční kamion Coca-Cola Vánoční kamion Coca-Cola na-
vštíví stejně jako loni Chomutov, 
na náměstí 1. máje se tentokrát 
zastaví ve středu 30. listopadu 
odpoledne. Akce potrvá od 13.00 
do 18.30 hodin. Santa Claus 
a jeho pomocníci skřítkové při-
jedou s kamionem v 15.00 hodin 
a dětem přivezou spoustu soutěží 
a dárků s vánoční tématikou.  (sk) 




