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Přestože historické centrum patří 
po úpravách v posledních letech 
k chloubám Chomutova, jednou z pri-
orit vedení města je regenerace pane-
lových sídlišť, protože především tam 
žijí jeho obyvatelé. Každoročně proto 
probíhá řada investičních akcí, je-
jichž cílem je zlepšení vzhledu sídlišť 
a zvýšení kvality života jejich obyva-
tel. Jde o rekonstrukci komunikací 
a chodníků, úpravy veřejné zeleně 
a zřizování dětských hřišť. V letech 
2004 až 2005 se tyto změny týkaly 
okolí Krystalu na Březenecké, ale 
i výstavby cyklostezky mezi sídlištěm 
a Podkrušnohorským zooparkem, 

vloni vzniklo mimo jiné další hřiště 
pro malé děti rovněž na Březenecké 
a hřiště se sportovištěm na Kamenném 
vrchu. Letos je na řadě Písečná. „Tady 
půjde o úpravy kolem nákupního stře-
diska Flóra, dětská hřiště a také zeleň,“ 
upřesnila Lenka Petříková z odboru 
rozvoje a investic města. „Postupně 
dojde na všechna sídliště.“

Takové rekonstrukce jsou finančně 
náročné. „Ke každému projektu se 
snažíme získat dotaci, ať už krajskou, 
státní nebo z Evropské unie,“ říká 
starostka Chomutova Ivana Řápková. 
„Bez ohledu na počet získaných do-
tačních titulů počítáme s rozsáhlými 
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investicemi z městského rozpočtu. 
Případné dotace nám pak umožní 
naše projekty realizovat rychleji, 
ale i bez nich věnujeme této ob-
lasti značnou pozornost. Některá 
sídliště jsou ve velmi špatném 
stavu, je nutné je upravit tak, aby 
se tam dalo normálně žít.“ Jen 
letos tak městský rozpočet počítá 
s bezmála třiatřiceti miliony korun 
na regeneraci sídlišť. 

Všem těmto úpravám vždy 
předchází dialog. Město nabízí ve-
řejnosti diskuzi a jeho odborníci 
přicházejí za občany. Tyto diskuze 
se pořádají přímo v lokalitách, 
jichž se chystané úpravy týkají, 
v minulosti například na sídlišti 
Zdeňka Štěpánka nebo na Zahrad-
ní. „Prvotní je samozřejmě práce 
architekta, který je sice odborník, 
ale nemusí nutně postihnout 
všechna hlediska ovlivňující život 
v dané lokalitě, protože tam nežije. 
Lidé, kteří tam bydlí, naopak tyto 
problémy a potřeby znají nejlépe, 
proto musí mít šanci se k úpravám 
okolí svého domova vyjádřit,“ 
vysvětlila starostka, proč radnice 
tyto debaty organizuje.

Před třemi lety proběhlo stejné 
setkání s občany Horní Vsi. Týkalo 
se projektu regenerace celé lokali-
ty a připomínky veřejnosti, které 
na tomto setkání zazněly, byly do 
návrhu projektu zapracovány. Na 
ně navázala zatím poslední debata, 
která se koncem května uskutečnila 
v ZŠ v ulici Akademika Heyrovské-
ho a týkala se pouze regenerace 
nákupního střediska Jitřenka a jeho 
okolí, na kterou město letos vynalo-
ží kolem tří milionů korun.

(Pokračování na str. 2)

TIP TIP TIP TIP

Milí spoluobčané, není to tak dáv-
no, co otevřelo své brány Kamencové 
jezero. Je to naše chlouba a snažíme 
se je každý rok něčím vylepšit, aby 
ti, kdo sem zavítají, ať už jste to vy, 
Chomutováci, nebo návštěvníci měs-
ta, měli ke své relaxaci stále lepší 
podmínky. Nejinak tomu bylo i letos, 
do budoucna se pak chystá daleko-
sáhlá rekonstrukce. Co je to ale vše 
platné, že naše unikátní koupaliště 
stále zkrášlujeme, když mu ani nám 
nepřeje počasí. Bambiriádu, velkou 
akci pro děti, která na jezeře proběhla 
koncem května, znepříjemňoval nejen 
déšť, ale i poryvy studeného větru. Ne-
dávno oslavily svůj svátek na různých 
akcích děti, ale ani počátkem června 
jim počasí nepřálo. Ještě v tomto 
letním měsíci, místo abychom se vy-
hřívali v paprscích slunce, nás musely 
zahřívat radiátory. Patřím mezi lidi, 
kterým sluníčko vždycky zvedne ná-
ladu, a když svítí, připadá mi všechno 
lepší, veselejší. Jenže když ono se nám 
pořád schovává! Je sice pěkný slogan 
známého meteorologa Slunce v duši!, 
ale já bych ho raději viděla na obloze. 
Je už přece skoro léto, a těch hezkých 
dní jsme si zatím tolik neužili. Ale 
jsem optimistka. Červnové dny rychle 
ubíhají, nezadržitelně se blíží prázd-
niny. A já věřím, že sluníčko nakonec 
přijde a přinese nám pěkné chvíle 
prázdnin a dovolených, ať už je bude 
někdo trávit u moře, anebo třeba právě 
na našem jezeře. Léto je prima, těším 
se na ně, věřím, že společně s vámi. Co 
nejvíc dnů s modrou oblohou, protep-
lených slunečními paprsky vám všem 
přeje Vaše Ivana Řápková.

Novela občanského zákoníku číslo 
107 ze 14. března 2006 upravuje někte-
ré vztahy při nájmu bytů. Jednou z no-
vinek legislativní úpravy, která vstou-
pila v platnost posledního  března, je 
možnost z určitých důvodů vypovědět 
nájem z bytu bez přivolení soudu. To 
by mělo zefektivnit a zrychlit postup 
města vůči svým problémovým nájem-
níkům, protože první dva z pěti uvede-
ných důvodů, které příslušný paragraf 
uvádí, se týkají právě jich. 

Pronajímatel tak může vypovědět 
nájem bez přivolení soudu napří-
klad tehdy, když nájemce nebo ti, 
kdo s ním bydlí, přes písemnou vý-
strahu hrubě porušují dobré mravy 
v domě, nebo pokud nájemce hrubě 
porušuje své povinnosti vyplývající 
z nájmu bytu, zejména tím, že neza-
platil nájemné a další poplatky spo-
jené s užíváním bytu, odpovídající 
jejich měsíčnímu trojnásobku.  (lm)

Třikrát nezaplatíš nájem,
můžeš přijít o byt!

Zatraktivnit příjezd do Chomuto-
va hodlá vedení města a chce k to-
mu využít nápadů široké veřejnosti, 
stejně jako profesionálů. „Je toho 
u nás dost, co můžeme návštěvní-
kům nabídnout. To potvrzují i ti, 
kteří k nám zavítají a pak jsou pří-
jemně překvapeni, jak naše město 
vypadá,“ řekla starostka Ivana Řáp-
ková. „Ale je škoda, že řada lidí se 
mu vyhýbá nebo jím jen projíždí.“ 
A právě na ně je namířen nový ná-
pad radnice: umístit hned na kraji 
Chomutova takové ztvárnění vstu-
pu do města, které by přijíždějícího 

Cílem je upoutat ty, kteří projíždějí
přinejmenším zaujalo, a v ideálním 
případě přesvědčilo, aby se v Cho-
mutově zastavil a porozhlédl. 

„Chceme něco, co tu ještě nebylo, 
co upoutá pozornost každého, kdo 
do města přijíždí,“ uvedla k nové 
iniciativě starostka. „Může to být 
cokoli, jakékoli výtvarné formy, ne-
chceme naznačovat žádné mantine-
ly, žádné představy, jež by ty, kteří 
se do soutěže zapojí, omezovaly. 
Vím, že nápaditých lidí u nás žije 
dost, a tak doufám, že se setkáme 
s originálními nápady. Fantazii se 
meze nekladou.“                             (lm)

Národní rozvojový program mobi-
lity pro všechny, který vyhlásil Vlád-
ní výbor pro zdravotně postižené 
občany  a Národní rada zdravotně 
postižených ČR, běží od roku 2004. 
Chomutov patří mezi města, jež se 
do něho zapojila hned od začátku, 
a ze zdejšího úřadu dokonce po-
chází vzor pro zpracování žádosti 
o dotace z tohoto programu. Mate-
riál, který vznikl na odboru rozvoje 
a investic města, se úředníkům vlád-
ního výboru jevil natolik kvalitní, 
že požádali o to, zda by ho mohli 
doporučit jako vzor všem žadate-
lům o dotace. Jeho autoři podle něj 
postupují pochopitelně také, peníze 
z dotací jsou doplňovány finančními 
prostředky z městského rozpočtu.

(Pokračování na str. 2)

Mobilita pro všechny, 
bezbariérové město

Po dvanácti letech se vrátila do Chomutova přehlídka trofejí spárkaté zvěře 
z uplynulé lovecké sezony v honitbě Chomutov. Výstava byla instalována ve 
sklepních prostorech galerie Špejchar a k jejímu zahájení se sešla řada mys-
livců i veřejných osobností, mimo jiné představitelé měst Chomutova a Jir-
kova. Prezentaci loveckých úspěchů myslivců Chomutovska zahájila v atriu 
SKKS starostka Chomutova Ivana Řápková, po ní promluvil Jaroslav Široký za 
státní správu lesů a myslivosti, který pak přítomné pozval ke zhlédnutí vý-
stavy (na snímku oba při prohlídce jeleního paroží). Celkem bylo vystaveno 
535 trofejí, z toho 191 jelena lesního, 311 srnce obecného, 5 daňka skvrnité-
ho, 9 trofejí jelena siky a 19 mufloních.                                        (text a foto: lm)

Třetí ročník festivalu 

OTEVŘENO 
Multižánrová přehlídka originální 

divadelní a hudební tvorby v ulicích 
a kulturních zařízení

Ohně, loutky, hudba různých stylů 
a pestrá směsice divadelních 

představení

od 8. do 10. června 2006
více na straně 3 Lidská bezohlednost zapříčinila 

závažný pracovní úraz závozníkovi 
popelářského vozu, který byl posled-
ní květnový pátek poleptán žíravinou. 
Kdosi nezodpovědný totiž „odložil“ 
nádobu s nebezpečnou látkou do 
odpadového kontejneru, ta při jeho 
vyprazdňování praskla a poleptala 
pracovníkovi obličej. Muž musel být 
hospitalizován na Klinice popáleni-
nové medicíny Fakultní nemocnice 
v Praze. „Podle sdělení personálu 
nemocnice je náš zaměstnanec An-
drej Sivák v uspokojivém zdravotním 
stavu,“ uvedl o týden později ředitel 
Technických služeb Zbyněk Koblížek 
a dodal, že jeho zrak ani sluch nebyly 
poškozeny a 3. června měl být pro-
puštěn do domácí péče.                   (lm)

Muž poleptaný louhem
propuštěn z nemocnice

Židle v první řadě zůstaly prázdné, obě strany dialogu byly téměř stejně 
početné.                                                                                                                (foto: lm)
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(Dokončení ze str. 1) 
Do školy přišlo dvanáct občanů. Na 

jejich připomínky bylo připraveno 
reagovat deset představitelů samo-
správy, městského úřadu, organizací 
města (technické služby, městská po-
licie) a zástupce projekční kanceláře. 
Přítomní se zajímali nejen o projekt 
samotný, ale svěřovali se i s ostat-
ními problémy, jako jsou chybějící 
chodníky, problémy s parkováním, 
psí exkrementy, hluk nebo problema-
tická průjezdnost Jiráskovy ulice. 

„Některé připomínky je možné 
řešit v rámci projektu, něco vyře-
šíme vlastními silami pomocí naší 
pracovní skupiny,“ shrnula závěry 
z diskuze s občany starostka Ivana 
Řápková. „Na dva okruhy zmiňo-
vaných problémů se zaměříme 
prostřednictvím městské policie. 
Ta v této lokalitě soustředí na ne-
ukázněné pejskaře a na vozidla 
zajíždějící na chodníky před zdejší 
provozovny.“                                  (lm)

(Dokončení ze str. 1)
„Vloni jsme kromě bezbariérové-

ho přístupu na historickou radnici 
pořídili přechody ulice z hlavního 
nádraží, v Mostecké a Čelakovské-
ho ulici. Výtahy v radnici byly plně 
financovány z rozpočtu města část-
kou půldruhého milionu korun.  Na 
rekonstrukci hygienického zařízení 
s bezbariérovým WC jsme získali 
dotaci z Ústeckého kraje. Na úpra-
vu chodníků jsme v rámci progra-
mu mobility získali necelý milion 
korun, téměř osmdesát procent 
z celkových nákladů,“ rekapituluje 
Lenka Petříková ze zmíněného od-
boru a zároveň dodává, kde budou 
bezbariérové úpravy chodníků 
provedeny letos. „Jsou to ulice Rieg-
rova, Na Příkopech, Čelakovského, 
Zborovská, Blatenská a Stromovka 
u železniční zastávky.“ V loňském 
roce také Technické služby města 
Chomutova upravily na žádost ne-
vidomého občana bezbariérovou 
trasu z ulice Vršovců do polikliniky. 
V trendu zpřístupňování dopravy 
a objektů občanské vybavenosti 
bude město Chomutov pokračovat 
i v příštích letech.                          (lm)

Mobilita pro všechny, bezbariérové město
Setkání zástupců měst Chomutovska 

a Kadaňska na chomutovské radnici 
inicioval hejtman Ústeckého kraje Jiří 
Šulc. Představitelům samosprávy vy-
světlil, proč kraj vypověděl smlouvu 
o závazku veřejné služby Dopravnímu 
podniku Ústeckého kraje. Uvedl, že 
zatímco průměrná cena veřejné auto-
busové dopravy v ČR je asi 30 Kč/km, 
DPÚK požadoval od krajského úřadu 
39 korun. Finanční požadavky za služ-
by v podstatě stejného rozsahu jako 
v roce 2005 zvýšil dopravce oproti 
loňsku o 130 milionů korun. Hejtman 
přítomné starosty ujistil, že není tře-
ba se obávat autobusové výluky. Jeho 
slova se potvrdila koncem května, 
když kraj vybral dopravce. Ten nabídl 
zajištění dopravní obslužnosti v kraji 
za cenu o téměř 12 Kč/km nižší. Je jím 
společnost ČSAD Česká Lípa.             (lm)

Hejtman Šulc vysvětlil, proč 
kraj hledal nového dopravce

POPLATEK ZE PS  ZA ROK 2006 

Splatnost poplatku ze ps  kon í

30. 6. 2006 

Pozdní platby budou 
penalizovány 

Informace:  474 637 199

Nepla te za mne
zbyte n

trojnásobek! 

Propagace a prezentace Chomutov-
ska jako ucelené destinace je název 
projektu, jehož první etapa v hodnotě 
přibližně 1,7 milionu korun se v těch-
to dnech blíží ke konci. Projekt byl 
podpořen dotací o objemu 75 procent 
z celkových nákladů ze Společného 
regionálního operačního programu 
v rámci grantového schématu Podpo-
ra rozvoje služeb cestovního ruchu 
v Ústeckém kraji pro veřejný sektor. 
„Dotace nám umožnila zpracovat 
strategii rozvoje cestovního ruchu 
našeho regionu a vydat dvě informač-
ní brožury: Chomutov 2006 – průvod-

Přes tři miliony dotací na propagaci Chomutovska
ce královským městem a Průvodce 
Chomutovskem. Do něj jsme zařadili 
i okolní obce, takže je v něm kromě 
Chomutova prezentován celý náš 
region,“ vysvětluje vedoucí odboru 
školství a kultury městského úřadu 
Dagmar Mikovcová. „Součástí první 
etapy je i vydání propagačních CD 
a DVD nosičů.“

Chomutov v těchto dnech dostal 
potvrzení přidělení dotace pro 
druhou etapu projektu ze stejných 
zdrojů, která bude využita na výro-
bu dalších propagačních materiálů 
a prezentaci města a regionu na vele-

trzích v zahraničí – Polsku, Nizozemí 
a SRN. Přislíbená dotace na tuto fázi 
prezentace činí asi 1,3 milionu korun. 
V přípravě je třetí etapa projektu, ve 
výši 1,4 milionu korun. „Ta je zamě-
řena na turistické značení a výrobu 
propagačních materiálů pro jednot-
livé atraktivní lokality – Kamencové 
jezero, Podkrušnohorský zoopark, 
Bezručovo údolí a historické památ-
kové centrum,“ doplnila informace 
projektová manažerka města Ale-
xandra Zdeňková. „Předpokládáme 
přitom opět využití prostředků z do-
tace.“                                                      (lm)

Regeneraci sídlišť předchází 
dialog s jejich obyvateli

Amnest ie 
příslušenství pohledávek

od 1. 1. do 30. 6. 2006
V případě zaplacení celého 
základního dluhu v období vyhlá-
šené  amnestie vám promineme 
penále, úroky, poplatky z prodlení 
a smluvní pokuty. 

Po marném uplynutí této lhůty ne-
kompromisně uplatníme veškeré 
právní nástroje k vymožení všech 
druhů pohledávek dle principu nu-
lové tolerance.   Město Chomutov

Příští číslo CHN vyjde 

21. června 200621. června 2006
www.chomutov-mesto.cz

Na základě rozhodnutí Rady města Chomutov bude v Chomutovských no-
vinách postupně zveřejňován seznam bytových jednotek, na jejichž uživate-
le byla podána žaloba pro dlužné nájemné či žaloba na přivolení k výpovědi 
z nájmu bytu nebo vyklizení.

Adresa/č. bytu Adresa/č. bytu                                                       částka částka  Adresa/č. bytu Adresa/č. bytu  částkačástka

Seznam dlužníků na nájemném – III. část

Březenecká 4454/3                7 394 Kč
Březenecká 4455/2              81 437 Kč
Březenecká 4460/15             1 739 Kč
Březenecká 4460/18        120 489 Kč
Kundratická 4480/2          132 308 Kč
Kundratická 4481/1            65 737 Kč
Kundratická 4482/14        101 739 Kč
Kundratická 4491/12        114 115 Kč
17. listopadu 4564/9           20 165 Kč
17. listopadu 4565/1         114 506 Kč
Dřínovská 4591/16            131 004 Kč
Dřínovská 4591/19            261 313 Kč
Dřínovská 4593/1              395 412 Kč
Dřínovská 4595/10            335 577 Kč
Kundratická 4596/24        170 816 Kč
Kundratická 4596/35          15 827 Kč
Kundratická 4596/89            7 606 Kč

Už pátý ročník Olympiády pro seniory připravil s podporou Ústeckého kraje 
Městský ústav sociálních služeb Chomutov ve spolupráci se Správou spor-
tovních zařízení. Akce proběhla v Městské sportovní hale a na její palubovce 
si změřilo síly v pěti disciplínách devět čtyřčlenných družstev z Chomutov-
ska, Kadaňska a Mostecka. Nechyběli ani zahraniční hosté, senioři z domova 
důchodců v partnerském městě Annaberg-Buchholz. „Olympionici“ kopali i 
házeli míč na branku, trefovali se míčkem do plechovek, vyzkoušeli si slalom 
velkým míčem i jak se střílí florbalovou holí, vše za hlasitého povzbuzování 
početného publika, které dorazilo s nimi. Na snímku účastníci při slavnost-
ním nástupu.                                                                                           (text a foto: lm)

Před několika dny dostala chomu-
tovská radnice prostřednictvím české-
ho velvyslanectví ve Francii nabídku 
k odkoupení rukopisu z počátku 17. 
století, který má v současnosti v drže-
ní jedna významná pařížská prodejní 
galerie. Jedná se o foliant, který na 
asi třiceti pěti stranách obsahuje opi-
sy všech chomutovských městských 
privilegií od počátku dějin našeho 
města až právě do počátku 17. století. 
Rukopis je napsán červeným a černým 
inkoustem krasopisem na pergamenu 
a celý spis je svázán v černé kůži a zdo-
ben zlatem. Vedení města samozřejmě 
projevilo o vzácnou knihu zájem a za-
čalo se zajímat o všechny podrobnosti 
prodeje i o posouzení celé věci znalci 
z oboru archivnictví a kunsthistorie. 
Rukopis je pochopitelně pro naše měs-
to zajímavou památkou, ale pro vedení 
města bylo podstatné, zda jeho cena, 
která byla kolem tři sta padesáti tisíc 
korun, není příliš vysoká. 

„Nabídka nás sice zaujala, ale nákup 
uměleckého díla za takovou cenu není 
jednoduchou záležitosti. Byli bychom 
neradi, kdybychom byli později nařče-

Chomutovská městská privilegia jsou k dostání v Paříži
ni, že jsme utratili příliš mnoho peněz 
za něco, co třeba takovou hodnotu 
nemá,“ vysvětlila starostka Ivana Řáp-
ková. Vzhledem k tomu, že současný 
majitel rukopisu na případný nákup 
dost spěchal, bylo třeba urychleně 
zjistit, jestli není dílo nadhodnoceno. 
Vedení města jednalo s odbornými 
pracovníky okresního i oblastního 
archivu i se specialisty z našeho ob-
lastního muzea. „Nakonec jsme došli 
k závěru, že cena nabízeného ruko-
pisu je zřejmě příliš vysoká a že se 
pokusíme s nákupem počkat. Věříme, 
že se rukopis nakonec přece jen do 
Chomutova dostane, ale doufáme, že 
se nám podaří koupit ho levněji“, řekla 
starostka. 

Vedení města tak nakonec dalo na 
mínění odborníků, kteří zdůrazňovali, 
že všechny listiny obsažené v tomto 
foliantu jsou v Čechách k dispozici 
v originálech či opisech. To zname-
ná, že naše město zatím nepřichází 
o zdroj nových historických informací. 
Přesto snad v budoucnu bude příleži-
tost se seznámit se zajímavým spisem 
na vlastní oči.                                   (pama)

Bezbariérové přechody na sídlištích ocení i vozíčkáři z domova důchodců na 
Písečné. Na snímku Josef Sábl a sociální pracovnice Lenka Kolaříková.  (foto: sk)

Na několika předchozích setká-
ních vedení města s občany zazně-
ly kritické připomínky k pomníku 
Františka Josefa Gerstnera, význam-
né osobnosti vědeckého světa 18. 
století. Týkaly se jednak toho, že 
by nezasvěcený člověk místo při-
pomínající tohoto nejslavnějšího 
rodáka na chomutovském hřbitově 
našel jen s obtížemi, a rovněž stavu 
pomníku.

Tyto výhrady se, stejně jako kaž-
dý jiný podnět občanů z briefingu, 
dostaly mezi úkoly k vyřešení a od 
konce minulého měsíce patří mezi 
ty, jež lze odškrtnout jako splněné.

„Na hřbitově byly umístěny ori-
entační tabule informující o místě 
Gerstnerova pomníku, a to od 
hlavního vstupu,“ uvedl Zbyněk 
Koblížek, ředitel Technických slu-
žeb města Chomutova. „Dále byla 
odbornou firmou ošetřena náhrobní 
deska na pomníku z roku 1932. Che-
mickým ošetřením byly odstraněny 
nečistoty zhruba o tloušťce jednoho 

Připomínky občanů k pomníku 
slavného rodáka nezapadly

milimetru a nápis je zřetelnější.“ Jak 
ředitel TSmCh dodal, další úpravy 
odborníci kvůli historickému rázu 
pomníku nedoporučují.               (lm) 

Kundratická 4596/148      160 365 Kč
Kundratická 4596/197        85 270 Kč
Kundratická 4596/301        17 309 Kč
Holešická 4739/20             220 122 Kč
Holešická 4740/16             176 001 Kč
Holešická 4740/20            341 830 Kč
Holešická 4740/40             285 146 Kč
Holešická 4740/54            208 754 Kč
Dřínovská 4743/71            354 198 Kč
17. listopadu 4792/2         329 218 Kč
17. listopadu 4793/1         137 128 Kč
Jirkovská 5008/16               89 872 Kč
Jirkovská 5008/22               20 699 Kč
Jirkovská 5019/8                459 473 Kč
Jirkovská 5020/9               202 112 Kč
Jirkovská 5020/12               11 780 Kč
Jirkovská 5021/19              117 508 Kč

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
8. 6. 2006 začne budování nové za-
stávky MHD Březenecká I. Práce po-
vedou k mírnému omezení dopravy, 
řidiči budou informováni prostřed-
nictvím dopravního značení. (r)
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Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalendář 
kulturně společenských a sportovních akcí na území města kulturně společenských a sportovních akcí na území města 
Chomutova. Chomutova. Zájemci o propagaci své akce v tomto kalen-
dáři mohou vždy do 15. dne v měsíci předat informace 
o akci na následující měsíc na Odbor školství a kultury 

Městského úřadu Chomutov, a to buď osobně v budově SKKS, Pa-
lackého 85, Chomutov, ve 2. patře k rukám Silvie Škubové nebo 
poštou na adresu: Město Chomutov – OŠaK, Silvie Škubová, Zbo-
rovská 4602, 430 28 Chomutov (s.skubova@chomutov-mesto.cz). 
Podmínkou je uvedení názvu akce (stručný popis), datum, hodina 
a místo konání a také telefonický kontakt na organizátory.   (r)

Kamencové jezero patřilo po dva 
dny Bambiriádě. Přehlídce činnosti 
středisek volného času a občanských 
sdružení, která se věnují dětem 
a mládeži, sice tentokrát počasí ne-
přálo tak jako loni, ale na programu, 
náladě účastníků a v podstatě ani na 
návštěvnosti se to nijak neprojevilo. 
Podle odhadů organizátorů totiž 
branami areálu prošlo v pátek přes 
dva a půl tisíce a v sobotu přes de-
set tisíc lidí. „Vím, že třeba v sobotu 
zde mnozí zůstali celý den, protože 
si chtěli užít vše, co jim Bambiriáda 
nabízela,“ poznamenal ředitel pořá-
dajícího Domu dětí a mládeže Mi-
lan Märc. A nabídka byla tentokrát 
opravdu široká. K vidění byla různá 
hudební, taneční a pěvecká vystou-
pení, aerobik, ukázky z vojenské 
historie, ukázky sebeobrany, bojo-
vý tanec capoeira, drobná exotická 
zvířata, své dovednosti předvedli 
skauti, mažoretky, roztleskávačky, 
hasiči a policisté. Mladí návštěvníci 
si mohli zahrát šprtec a další stolní 
hry, vyzkoušet si lasování, rodeo na 
elektrickém býku, zatloukání hřebí-
ků, vázání uzlů a řadu dalších akti-
vit. Nejmenší děti si zadováděly ve 
skákacím hradu nebo na nafukovací 
skluzavce. „Ohlasy, které se ke mně 
dostaly, byly výhradně pozitivní,“ 
pochlubil se Milan Märc. „Moc spo-
kojení, mohu říct přímo nadšení, 
byli zástupci organizací zabývají-
cích se volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže z deseti evropských 
zemí. Ti v rámci Bambiriády objeli 
několik měst, aby se podívali, jak 
taková akce funguje. Oproti har-
monogramu si pobyt v Chomutově 
prodloužili o dvě hodiny.“ 

Počasí akci moc nepřálo, ale na programu, náladě účastníků i návštěvnosti se to neprojevilo

Bambiriádní nabídka byla pestrá

Atraktivně vyřešili organizá-
toři svoz návštěvníků na akci. O 
železniční spojení mezi Mostem 
a Chomutovem se postaral speci-
ální historický rychlík, o silniční 
spojení na stejné trase pak starý 

Atraktivními souboji beze zbraní se návštěvníkům prezentoval chomutovský 
Tiger Relax Club.                                                                                                (foto: sk)

Organizátoři Bambiriády děkují za pomoc následujícím subjektům a osobám:Organizátoři Bambiriády děkují za pomoc následujícím subjektům a osobám:
ČEZ, Město Chomutov, Severočeské doly, Karneval, Globus Chomutov, 
IBA Chomutov, Pekárna Chomutov - Odkolek, Intersport Chomutov, 
Technické služby města Chomutova, Můj Chomutov, e-region, 
Nástup, Chomutovské noviny, Deník Chomutovska, Rádio Blaník, 

Český rozhlas Sever, Vakutex, VZP Chomutov, Kamencové jezero, Městská policie 
Chomutov, Policie ČR, Město Most. Záštita hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc 
a starostka města Chomutov Ing. Mgr. Ivana Řápková.                                                 (PI)

Handicapovaní od dětského věku 
až po seniory z ústavů sociální péče 
a žáci základních speciálních, býva-
lých zvláštních, škol z celého regi-
onu se sešli v Tip clubu na sídlišti 
Zahradní, kde pro ně Městský ústav 
sociálních služeb v Chomutově už 
počtvrté připravil diskotéku. Atmo-
sféra v klubu byla výborná, parket 
byl neustále plný. „Nebyly žádné 
prostoje, tancovat se začalo hned 
s první písničkou. Všichni tančili 
s nasazením, stejně tak se zapojova-
li do soutěží,“ informovala vedoucí 
Ústavu sociální péče na sídlišti Ka-
menná Soňa Suchomelová. Účastníci 
diskotéky se spolu výborně bavili, 
přestože věkově je od sebe dělilo 
mnohdy několik desítek let. Díky 
tlumočnici nebyl problém v komu-
nikaci ani s hosty z ústavu v Anna-
bergu-Buchholzi. Program zpestřilo 
vystoupení zpěvačky Šárky Vaňkové 
a dětí ze Základní umělecké školy 
T. G. Masaryka. „Na Šárku se naši klien-
ti moc těšili, znají ji z televize. Všichni 

Handicapovaní se umějí bavit!

se s ní chtěli vyfotit, všichni chtěli její 
podpis. Málem by jí umačkali. Ale 
ona se k nim chovala velmi pěkně,“ 
dodala Soňa Suchomelová.            (sk)

DIVADLODIVADLO
• 8. 6.  O POVEDENÉ PRINCEZNĚ.8. 6.  O POVEDENÉ PRINCEZNĚ. Pohádka pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a veřejnost. Kulturní 

dům Zahradní od 10.00 hodin.
• 8. 6.  ČOCHTAN VYPRAVUJE.8. 6.  ČOCHTAN VYPRAVUJE. Abonentní představení. Městské divadlo od 19.00 hod.
• 9. - 10. 6.  OTEVŘENO.9. - 10. 6.  OTEVŘENO. Divadelní a hudební festival. Městská věž, kino Praha, ná-

městí 1. máje, atrium SKKS, Kulisárna, kostel sv. Ignáce, park u Pěšiny B. Němcové, 
po oba dny od 14.00 do 1.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 8., 15., 29. 6. BIG BAND.8., 15., 29. 6. BIG BAND. Atrium SKKS na Palackého ul. v 19.00 hodin.
• 11. 6.  KONCERT HOUSLISTY VÁCLAVA HUDEČKA. 11. 6.  KONCERT HOUSLISTY VÁCLAVA HUDEČKA. Kostel sv. Ignáce od 17.00 hodin.
• 15. 6. VENTILKY HŘEJÍ V LÉTĚ.15. 6. VENTILKY HŘEJÍ V LÉTĚ. Komorní smíšený sbor a Dívčí komorní sbor 

v kostele sv. Ignáce od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• HERBERT KISZA – LOŽE S NEBESY. HERBERT KISZA – LOŽE S NEBESY. Obrazy a sochy v kostele sv. Ignáce, výstava 

potrvá do 20. 6.
• MICHAL TOMEK - OBRAZY.MICHAL TOMEK - OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž 15. 6. v 17.00 hodin, výstava 

potrvá do 15. 7.
• ALEXANDRA KOLÁČKOVÁ - KERAMIKA.ALEXANDRA KOLÁČKOVÁ - KERAMIKA. Galerie Špejchar – sklep od 15. 6. do 29. 7.
• SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2005. SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2005. Výsledky sochařského sympozia v galerii Lurago, 

výstava potrvá do 28. 6.
• GERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍ.GERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍ. Výstava v kostele 

sv. Kateřiny potrvá do 28. 10.
• ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA. ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA. Muzeum na starobylé radnici, vernisáž 10. 6. v 10.00 

hodin, výstava potrvá do 28. 8.

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                                  7. 6.7. 6.     DIVOČINADIVOČINA – animovaná pohádka, USA. Začátek v 17.00 hodin. 
                                  7. 6.7. 6.     DEVÁTÝ DENDEVÁTÝ DEN – válečné drama, Německo, Lucembursko, ČR. 
      8.8.     –          9. 6.9. 6.     V JAKO VENDETA V JAKO VENDETA – thriller, USA.
 10.10.     –      11. 6.11. 6.     PRODUCENTIPRODUCENTI – komedie, muzikál, USA. 
 12.12.     –    13. 6.13. 6.     SPOJENECSPOJENEC – thriller, USA. 
                              14. 6.14. 6.     HRANICE ŽIVOTAHRANICE ŽIVOTA – drama, USA.
                              15. 6.15. 6.     V MOCI ĎÁBLAV MOCI ĎÁBLA – thriller, horor, USA.
                              16. 6.16. 6.     RAFŤÁCIRAFŤÁCI – teenagerovská komedie, ČR.
    17.17.     –    18. 6.18. 6.     HORY MAJÍ OČIHORY MAJÍ OČI – horor, USA.
 19.19.     –    20. 6.20. 6.     X MEN: POSLEDNÍ VZDOR X MEN: POSLEDNÍ VZDOR – akční sci-fi thriller, USA.
                              21. 6.21. 6.     NOVÁ FRANCIE – V NOVÉM SVĚTĚNOVÁ FRANCIE – V NOVÉM SVĚTĚ – historický film, Kanada, Francie, 

Velká Británie.

Letní kino (začátky představení od 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení od 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
        7.7.     –          8. 6.8. 6.     LIBERTINLIBERTIN – historické drama, Velká Británie. 
                                  9. 6.9. 6.     PRODUCENTIPRODUCENTI – komedie, muzikál, USA.
 10.10.     –      11. 6.11. 6.     SPOJENECSPOJENEC – thriller, USA. 
 12.12.     –    13. 6.13. 6.     FIREWALLFIREWALL – akční thriller, USA. 
 14.14.     –      15. 6.15. 6.     RAFŤÁCIRAFŤÁCI – teenagerovská komedie, ČR.
                              16. 6.16. 6.     KING KONGKING KONG – dobrodružný film, USA.
    17.17.     –    18. 6.18. 6.     EXPERTIEXPERTI – komedie, ČR.
 19.19.     –    20. 6.20. 6.     HORY MAJÍ OČIHORY MAJÍ OČI – horor, USA.
                              21. 6.21. 6.     ŠÍLENÍ ŠÍLENÍ – filozofický horor, ČR.

Třetí ročník festivalu Otevřeno, 
který proběhne v Chomutově tento 
pátek a sobotu, bude opět pestrou 
mozaikou divadelních představení 
a koncertů. Za zahájení lze považo-
vat už čtvrteční večerní vystoupení 
baletu Základní umělecké školy Cho-
mutov s názvem Korzár v 21 hodin. 
V pátek odpoledne pak Krušnohor-
ské lesnice svým vystoupením na 
městské věži zahájí sled představe-
ní, která budou probíhat na různých 
místech města.

„Původní myšlenku dostat umění 
do ulic města jsme museli trochu 
pozměnit kvůli nevyzpytatelnému 
počasí, které nám v minulosti příliš 
nepřálo,“ uvedla Věra Flašková, jed-
natelka Správy kulturních zařízení 
Chomutov, která festival připravuje. 
Část představení sice proběhne pod 
širým nebem, například v parku, na 
náměstí 1. máje nebo v atriu SKKS, 
ale víc než polovina vystoupení je 

Herci živí i dřevění, baroko i nazí lyžaři, western i Erben, hořící obří loutky a mnoho dalšího

Otevřeno potřetí: opět spousta kulturních lahůdek
naplánována například v kostele 
svatého Ignáce, Kulisárně a kině Pra-
ha. „Kino není klasickým sálem pro 
divadlo, jeviště je málo hluboké, ale 
protože probíhají opravy sklepních 
prostor v kostele svaté Kateřiny, kte-
ré byly pro Otevřeno ideální, museli 
jsme hledat jiné místo,“ vysvětluje 
V. Flašková, kde se vzal v Chomutově 
dosud nevyužívaný divadelní sál. 

Vstupné na jednotlivá představe-
ní je minimální, většinou činí kolem 
dvaceti korun, ale jen „vevnitř“, na 
otevřených scénách se platit nebu-
de, výjimkou bude vystoupení jedné 
z hvězd festivalu, skupiny Monkey 
Business na náměstí. „Myslím, že 
vidět tuhle kapelu za dvacku je víc 
než přijatelné,“ podotkla k tomu  
Flašková. 

Organizátoři se poučili z minulých 
let a sladili harmonogram přehlídky 
tak, aby jejím návštěvníkům neu-
niklo nic podstatného. Program je 

přitom opravdu nabitý, hudební část 
nabízí mimo jiné poslední projekt 
bubeníka Pavla Fajta, kytarového 
mága Michala Pavlíčka s Načevou 
v kostele svatého Ignáce, originální 
písničkářky sestry Steinovy nebo 
legendu alternativní scény, teplické 
Už jsme doma. Divadelních lahůdek 
je ještě víc, od pohádky pro děti přes 
Shakespeara „po brněnsku“, Comme-
dii dell’Arte, půlnoční ohňové Vzpla-
nutí, příběh loutky smutného boxera 
Rockyho až po žongléry na chůdách 
a řadu dalších zajímavostí. 

„Je toho skutečně hodně, v pátek 
i v sobotu začínáme ve dvě odpo-
ledne a končíme až po půlnoci. 
Otevřeno je výjimečná akce, která 
jak doufám obohatí spoustu lidí, ale 
asi to bude náročné na ty, kteří bydlí  
v blízkosti centra, proto je prosím 
o shovívavost,“ dodala na závěr 
k jednomu z vrcholů chomutovské 
kulturní sezony Věra Flašková.   (lm)

Děti z dětských domovů, charita-
tivních organizací a pěstounských 
rodin z mnoha koutů Evropy se po 
roce opět sešly v Chomutově. Bě-
hem čtyř společně strávených dnů 
oprášily loňská přátelství, naváza-
ly nová, ale především veřejnosti 
i samy sobě předvedly, co umějí.

Celkem se akce, kterou připravil 
Dětský domov v Chomutově, v roli 
účinkujících a jejich doprovodu zú-
častnilo 450 osob z Česka, Sloven-
ska, Ruska, Maďarska a Chorvatska. 
Přehlídka nazvaná Můj koncert pro-
bíhala po dva dny v divadle, kde pak 
při sobotním galavečeru v hledišti 
zasedla řada významných hostů. 
Děti jim zazpívaly, zahrály, zatan-
čily, přičemž některé výkony měly 
profesionální úroveň. „Rádi jsme 
veřejnosti dokázali, že děti jen ne-
hlídáme, ale také s nimi pracujeme. 
Že i v prostředí náhradní výchovy 
dokážeme talent podchytit a dál ho 
rozvíjet,“ řekl ředitel pořádajícího 
Dětského domova v Chomutově Jan 
Neumann. Přehlídka také vynikala 
skvělou atmosférou, mimořádnou 
příležitost si užívaly děti na jevišti 
i v hledišti. Můj koncert dokonce za-
ujal Radio Monte Carlo, které o něm 
ve dvou vstupech vysílalo v době 
konání Grand Prix Formule 1. Klipy 
se objevily i v maďarské a italské te-

Můj koncert: náhradní výchova neznamená hlídání

levizi. Italové dokonce složili píseň 
s videoklipem, kterou se pořadatelé 
rozhodli používat jako hymnu Mého 
koncertu.

„Akce splnila několik účelů. Jed-
nak jsme mezinárodně oslavili Mezi-

národní den dětí, ale především děti 
poznaly, že takových, jako jsou ony, 
je na světě spousta. Dalšími pozitivy 
jsou odbourání jazykových bariér 
a navázání nových přátelství,“ vy-
zdvihl přínos Jan Neumann.       (sk) 

Excelentním duetem Čas na lásku z muzikálu Tři mušketýři zaujali publikum 
Evžen Levai a Sabina Forgášová z Dětského domova v Karviné.         (foto: sk)

Na počest 250. výročí narození 
Františka Josefa Gerstnera uspo-
řádalo Středisko knihovnických 
a kulturních služeb na Palackého ulici 
výtvarnou soutěž pro školáky z Cho-
mutovska a Kadaňska. Na připome-
nutí méně známého faktu, že slavný 
chomutovský rodák byl i vynikajícím 
astronomem, nazvali ji  organizátoři 
Vesmír a život. V pěti věkových kate-
goriích se sešlo celkem 260 prací.

„Nepředpokládali jsme, že se na 
toto téma odváží vytvořit nějaké 
výtvarné dílo tolik dětí, proto jsme 
byli účastí příjemně překvapeni,“ 
pochvalovala si pracovnice SKKS 
Renata Palivcová, která současně 
s místními výtvarníky Marií Svobo-
dovou a Kamilem Sopkem zasedla 

Porotu víc zaujaly dívčí práce
v porotě. Vyhodnocení soutěže a sou-
časně vernisáž výstavy nejlepších pra-
cí proběhla ve výstavní síni knihovny 
SKKS včera, v úterý 6. června. 

Přehled vítězů – 0. kategorie: Přehled vítězů – 0. kategorie: 
1. T. Chalupová (MŠ Sluníčko Klášte-
rec n. O.); 1. kategorie:1. kategorie: V. Hutníková 
(ZUŠ Klášterec n. O) a V. Mádlová 
(ZUŠ Klášterec n. O.); 2. kategorie:2. kategorie: 
kolektivní práce – A. Řehořková a 
H. Pinková (ZŠ Na Příkopech Chomu-
tov); 2. kategorie – plastika:2. kategorie – plastika: kolektiv-
ní práce – N. Kubátová a T. Jünglingo-
vá (ZŠ Nerudova Jirkov); 3. kategorie: 3. kategorie: 
D. Hrachovinová (ZUŠ Klášterec n. O.); 
3. kategorie – plastika:3. kategorie – plastika: kolektivní 
práce – třída 8. A (ZŠ 17. listopadu 
Chomutov); 4. kategorie:4. kategorie: S. Kotíková 
(Gymnázium Kadaň).                     (sk)

autobus. Jiné dva historické vozy 
zase přepravovaly účastníky po 
městě. Největší akce pro děti pro-
běhla v Chomutově už posedmé, 
poprvé přitom měla statut krajské 
Bambiriády.                                     (sk)



Omlouváme se všem, jejichž Omlouváme se všem, jejichž 
inzeráty se do tohoto čísla nevešly. inzeráty se do tohoto čísla nevešly. 

Zveřejníme je příště.Zveřejníme je příště.
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PoÏadujeme:
• V· nebo S·  vzdûlání 
• praxe s vedením lidí 
• pruÏnost
• fiídící schopnosti
• asertivní jednání
• flexibilita

Pfiihlá‰ky vãetnû strukturovaného Ïivotopisu

zasílejte e-mailem:
lubomir.baxa@preciosa.com
nebo na adresu: 
PRECIOSA, a.s., závod 5, Jirkov
Lubomír Baxa, personální oddûlení
Mostecká 333, 431 11 Jirkov 
Telefon: 474 446 316

Termín odevzdání pfiihlá‰ek: 23. 6. 2006

PRECIOSA, a. s.

PRECIOSA, a. s. Jablonec nad Nisou,
světový výrobce strojně broušených kamenů
závod 5 Jirkov
hledá kandidáta na pozici: 

Mistr ve v˘robû

Dne 20. června 2006 se uskuteční 
ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Zborovské ulici seminář na 
aktuální téma – NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 
A DOPROVODNÉ ZÁKONY. 

Výklad semináře bude zaměřen 
především na hlavní změny ve vzniku, 
změnách a skončení pracovního pomě-

SEMINÁŘ – NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE A DOPROVODNÉ ZÁKONY
ru, pracovní doby, mezd, platů a ces-
tovních náhrad, dovolené, průměrného 
výdělku a srážek ze mzdy atd. Tento 
seminář je určen pro mzdové účetní, 
personalisty a vedoucí pracovníky. 

Seminář zahájíme v 9.00 hodin a 
bude ukončen ve 14.00 hodin. Přednáší 
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, přední odborník 

na pracovní právo, specialista na per-
sonalistiku a mzdy, předseda AKV Pra-
ha. Cena semináře je 1 100 Kč, včetně 
občerstvení a studijního materiálu.

Informace a přihlášky: Agentura 
GEN, tel/fax: 474 653 283, 606 489 081, 
e-mail: semancikova@iol.cz, on-line: 
www.semancik.net.                             (PI)

VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA ze dne 7. 6. 2006
BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady

D o m ovn í s p ráva Q AR K – u l . Kost n i c ká

U l ice Č. p. + č. by tu vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

Seifertova 41 6 0/48 0 +1 4 . 230, - Kč  14 3 . 50 0, - Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedená domovn í s p ráva .
By tem ve veřej né nab ídce se rozu m í by t ,  na kter ý nebyla pro nezájem uzavřena s m louva o nájem by tu ve veřej ném v ýběro -
vém  ř ízen í .
By t bude pronajat p r vn í m u zá j e m c i ,  kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě budoucí s loží čá stku , rovna j íc í se v y vo lávac í 
ceně ,  uvedené ve zveřej něné nab ídce, a s p l ň u je  kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .
Čí s lo účtu – 21 03480237/ 01 00, Va ria b i l n í sym bo l – rod né č í s lo

I nformace : p .  Pučál ková – te l . :  474 637 263

Projekt „Příprava na práci“, který je 
realizován vzdělávací a poradenskou 
firmou ASISTA s.r.o. a je spolufinanco-
ván jedním ze strukturálních fondů EU 
- Evropským sociálním fondem, má své 
první výsledky. Program je zaměřen na 
cílovou skupinu osob s charakteristikou 
sociálního vyloučení, tedy na osoby 
dlouhodobě nezaměstnané, se zdravot-
ním postižením či omezením, hendike-
pované věkem a na ženy pečující o děti 
do patnácti let věku. V rámci projektu 
probíhají informačně poradenské kurzy 
pro nezaměstnané ve čtyřech cyklech. 
Délka jednoho cyklu jsou čtyři měsíce.

Náplní projektu jsou programy zamě-
řené zejména na připravenost uchazečů 
získat a udržet si práci, v rozvrhu ne-
chybí ani základy práce na PC a práce 
s internetem. Důraz je kladen na indivi-
duální přístup zaměřený na vyhledání 
bariér při hledání práce a především na 
podporu při hledání práce. Uchazečům 
je poskytována přímá podpora ve formě 
proplácení příspěvků na dopravu, strav-

né, případně na hlídání dětí či jinou zá-
vislou osobu. Spolupracujícím zaměst-
navatelům je pak na uchazeče přijatého 
do pracovního poměru nabízena dotace 
mzdy. Efektivita projektu je samozřejmě 
závislá na aktivitě účastníků projektu a 
na jejich spolupráci s pracovníky Asisty 
s.r.o. Z pohledu poradců, kteří jsou s 
uchazeči v nejčastějším kontaktu, se v 
přímé práci s klienty jako stěžejní jeví 
motivační sezení, kde se projevují fak-
tory skupinové dynamiky - členství ve 
skupině, odreagování, emoční podpora, 
možnost sebepoznání očima druhých 
či vyměňování informací a zkušeností. 
Uchazeči mohou navíc využít možnosti 
návštěvy PORADENSKÉHO a SERVISNÍHO 
CENTRA, kde mohou bezplatně využít 
techniky (PC, internet, tiskárna) a stálé 
pomoci poradců.

V současné fázi 1. cyklu, tedy zhru-
ba po čtyřech měsících od zahájení 
projektu, již byla zaměstnána téměř 
polovina ze všech 35 účastníků pro-
jektu, konkrétně 16 uchazečů. Z toho 

5 zaměstnavatelů využilo možnosti 
dotovaného zaměstnání. Z dvaceti 
nízkokvalifikovaných uchazečů o prá-
ci, kteří vstupovali do projektu, se na 
trhu práce uplatnila více než polovina, 
z toho jedna účastnice byla navíc hen-
dikepována věkem nad 50 let současně 
se zdravotním postižením.

Navzdory společnému úspěchu je 
snaha zajistit uplatnění na trhu prá-
ce všem účastníkům projektu přece 
jen nereálná. Proto se účastí v tomto 
projektu nabízí neuplatněným uchaze-
čům možnost plynulého přechodu do 
navazujících programů, například do 
rekvalifikací. Hodnotným výstupem 
je mimo jiné i to, že se pracovníci 
snaží svým klientům pomoci tak, aby 
si dokázali po skončení účasti v pro-
jektu pomoci při hledání práce sami. 
V případě zájmu o poskytnutí podrob-
nějších informací o projektu se můžete 
obrátit na spolupracující Úřad práce v 
Chomutově nebo kontaktujte přímo 
nás na tel. č. 474 447 297.                  (PI)

Už téměř polovina účastníků získala zaměstnání

M ě s t o  C h o m u t o v
v y h l a š u  j e

veřejné výběrové řízení

Na pronájem nebytového prostoru 
- garáže na pozemku 1488 v k.ú. Chomutov I  
o výměře 17m2 Štefánikovo nám. Chomutov
Popis nabízených nebytových prostor: 
Pronájem nebytového prostoru (garáže) na p.č. 1488 o výměře 17m2 Štefánikovo náměstí, Chomutov za 
účelem garážování osobního vozidla a jízdních kol.
Podmínky účasti:
a) žadatel zaplatí nevratný poplatek ve výši 200,- Kč
b) žadatel vyplní formulář k podání žádosti
c) žadatel zpracuje  záměr, k jakému účelu bude nebytový prostor využit
d) žadatel doručí v zapečetěné obálce řádně vyplněný formulář, kopii dokladu o uhrazení poplatku, 

nejpozději do 15. 6. 2006  na adresu:
 Městský úřad Chomutov, Zborovská 4602, odbor správy majetku města
 obálka musí být označena: ,,VVŘ na pronájem NP – garáže na p.č. 1488 o výměře 17 m2“
Formulář k podání žádosti a složenku k zaplacení jednorázového poplatku obdrží žadatelé na 
informačním centru v přízemí budovy Městského úřadu Chomutov, Zborovská 4602, nebo přímo 
na odboru správy majetku města (zadní trakt budovy staré radnice č.p. 99, ul. Chelčického 
v Chomutově).
Organizační podmínky účasti:
- Došlé návrhy budou rozpečetěny pracovní skupinou odboru správy majetku města, poté budou 

postoupeny k ohodnocení na odbor ekonomiky, odbor rozvoje a investic města, odbor správy majetku 
města – úsek dopravy a následně budou předloženy ke konečnému schválení Radě Města Chomutov.

- Výsledky VVŘ budou písemně sděleny všem přihlášeným uchazečům v nejbližším možném 
termínu po rozhodnutí Rady města Chomutova.

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, eventuelně VVŘ zrušit.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na referentku odboru správy majetku města, Městského 
úřadu v Chomutově, Chelčického ul. č.p. 99, sl. Hoškovou, tel.: 474 637 485.
Zajištění prohlídky je možné dohodnout se společností QARK spol. s.r.o., pí. Rösllerová, tel. 474 651 162.

BytyByty
• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 v osobním vlastnic-

tví ve Václavské ulici. Nová koupelna. Cena 
260 000 Kč. Tel. 606 648 740.

• Koupím byt v OV 3+1• Koupím byt v OV 3+1 v Chomutově 
– Horní Ves, Severka, Luna, Bezručova ul. 
Tel. 723 823 235.

• Prodám dr. byt 3+1• Prodám dr. byt 3+1, Kamenný vrch, 
balkon, 2 předsíně. Koupelna, sporák 
– nové, plast. okna, dílna, bezp. dveře, 
cena dohodou. Tel. 474 661 471, po 20. 
hodině.

• Pronajmu vážnému zájemci• Pronajmu vážnému zájemci zařízený 
byt 2+1 ve středu CV. Kauce 2 měsíce. Tel. 
776 662 473.

• Koupím 3+1 v OV s balkonem• Koupím 3+1 v OV s balkonem na 
jih, i bez úprav, ve středu CV a okolí. Tel. 
603 173 651.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 na Březenecké, 
dlouhodobě. Nájem 7 000 Kč. Vratná kauce 
8 000 Kč. Tel. 605 325 925.

• Pronajmu byt na Březenecké• Pronajmu byt na Březenecké u Krysta-
lu dlouhodobě, max. 3 osoby, nájem 5 800 
Kč + 1 nájem předem. Tel. 604 183 446.

• Prodám chalupu v Orasíně• Prodám chalupu v Orasíně u Jirkova 
3+1, dílna, sklípek, zahrada, studna. Tel. 
723 356 950.

• Vyměním byt 3+1• Vyměním byt 3+1 v Jirkově, Mládežnic-
ká, za 2+1 v Chomutově. Tel. 603 787 821.

• Prodám RD v Chomutově• Prodám RD v Chomutově Horní Ves 
se dvěma bytovými jednotkami a nebyto-
vý prostor s hospodou, menší dvorek se 
zahradou. Tel. 604 207 401. 

• Pronajmu 1+kk• Pronajmu 1+kk v Chomutově u nemoc-
nice, klidné prostředí, terasa, jižní strana, 
nájem 2 000 + energie. Tel. 777 006 986.

• Koupím byt v os. vlastnictví• Koupím byt v os. vlastnictví ve 
středu města, nej. u nemocnice, 1+1 nebo 
2+1. RK – nevolejte! Tel. 774 508 749.

• Prodám dr. byt 4+1• Prodám dr. byt 4+1, na Zahradní, 
plastová okna, nová koupelna. Volat po 18. 
hodině. Tel. 777 940 492.

ProdejProdej
• Prodám novou družstevní garáž• Prodám novou družstevní garáž v CV, 

za autoškolou Omega. Tel 723 664 786.

• Prodám elektrickou sekačku• Prodám elektrickou sekačku Black 
+ Decker, jednou použitá. Původní cena 
3 500 Kč, nyní 2 700 Kč. Tel. 607 736 853.

• Prodám zahradu v Jirkově• Prodám zahradu v Jirkově, Olejom-
lýnská ulice, el., užit. voda, fóliák, ovocné 
stromy, zahr. domek. Cena 135 000 Kč. Tel. 
603 258 990.

• Prodám slídu do starožitných kamen• Prodám slídu do starožitných kamen 
60 x 120 mm a solární článek 12 V a aku-
mulátor, vhodné na chatu bez elektřiny. 
Tel. 607 821 336.

• Prodám dřevěnou postýlku dětskou.• Prodám dřevěnou postýlku dětskou. 
Cena 300 Kč. Tel. 739 021 858.

• Prodám radiátor žebrov.• Prodám radiátor žebrov. 800 Kč, lustr 
200 Kč, stolek pod televizi 100 Kč, žaluzie 
do 3 oken 900 Kč, kočárek na panenku 400 
Kč, stolek na počítač 500 Kč, sesličku na 
dítě 400 Kč. Tel. 731 184 181.

• Prodám kufříkový šicí stroj• Prodám kufříkový šicí stroj 1 000 
Kč, válendu dětskou 400 Kč, el. sporák 
500 Kč, barevnou menší TV 800 Kč, golfky 
pro dítě 600 Kč, konf. stolek 400 Kč. Tel. 
731 184 181.

• Prodám plynový sporák• Prodám plynový sporák na PB levně, 
ledničku *** Minsk bezv. stav a startér 
na auto Škoda – dobrý stav – levně. Tel. 
604 412 749.

• Prodám 350 kusů časopisu Rybář-• Prodám 350 kusů časopisu Rybář-
stvíství, cena 200 Kč. Tel. 724 902 854.

• Prodám zděný zahr. domek• Prodám zděný zahr. domek a parcelu 
329 m2, pitná voda, elektř., sklep, podkroví, 
sprch. kout, WC, možnost přístavby, osada 
Zelená. Tel. 474 651 552.

• Prodám rohovou sedací soupravu• Prodám rohovou sedací soupravu  
- úložný prostor, velmi pěkná, odvoz zajiš-
těn. Cena 2 000 Kč. Tel. 724 513 168.

• Prodám zachovalou zateplenou • Prodám zachovalou zateplenou 
bouduboudu pro většího psa. Cena 900 Kč. Tel. 
731 853 302, po 16. hodině.

• Prodám Škoda Forman LXI• Prodám Škoda Forman LXI, r. v. 94, 
bílý, závěsné zařízení, radio, slušný stav, 
za 20 000 Kč. Tel. 606 803 451.

Koupě Koupě 
• Ihned koupím škodovku 105 – 120• Ihned koupím škodovku 105 – 120, 

pouze ve výborném stavu a za dobrou 
cenu. Nabídněte. Tel. 723 882 314.

Různé Různé 
• Daruji britskou dospělou kočičku• Daruji britskou dospělou kočičku 

s papíry. Nejlépe starším lidem. Je čistotná! 
Rodinné důvody. Tel. 603 787 821.

• Vezmu dítě na hlídání• Vezmu dítě na hlídání, slušné jedná-
ní. Tel. 776 002 552.

• Chcete se zbavit staré televize • Chcete se zbavit staré televize 
nebo počítače?nebo počítače? Zdarma odvezu. Tel. 
724 902 854.

• Vyměním kůzle• Vyměním kůzle, kozlíka, za jiného do 
chovu. Nepříbuzný. Tel. 737 960 050.
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S GE Money Bank bude 
Vaše podnikání snazší
Jaroslav Vogeltanz, ředitel společnosti KM Beta: „GE Money Bank 
zachránila situaci – dokázali vše vyřídit velmi rychle a pružně.“

I tak velké a úspěšné společnosti, ja-
ko je KM Beta, může bankovní sektor 
ukázat svou odvrácenou tvář. Když 
KM Beta potřebovala provozní úvěr 
k dalšímu rozvoji, banka, se kterou 
do té doby spolupracovala, jí půl 
roku nedala jasnou odpověď a na-
konec úvěr zamítla. V této kritické 
chvíli společnosti KM Beta podala 
pomocnou ruku GE Money Bank. 
S nevídanou pružností nabídla půjč-
ku 25 milionů. Na schválení přitom 
stačilo jen deset dní.

Hodonínská společnost KM Beta je 
dlouhodobě jedním z největších vý-
robců stavebních hmot v České re-
publice. Před dvěma lety se rozhodla, 
že svou pozici na trhu ještě výrazněji 
posílí. Takové rozhodnutí ale vyžado-
valo provozní úvěr: „Umožnil by nám 
během zimního období vyrobit ještě 
více stavebního zboží, a tak se do-
statečně předzásobit před nadchá-
zející prodejní sezonou,“ vysvětluje 
Jaroslav Vogeltanz, ředitel společ-
nosti KM Beta.

Banka, s níž v té době firma spo-
lupracovala, jí ale úvěr neposkytla. 
„Banka půl roku opakovala, že nám 
dají vědět a že se vše vyřeší, nako-
nec jsme se ale dozvěděli, že úvěr 
nedostaneme. Dostali jsme se tak 

do nepříjemné situace a potřebovali 
peníze získat velice rychle a bez zby-
tečných průtahů,“ vzpomíná Jaroslav 
Vogeltanz. Společnost , která má 
v současné době asi třetinový podíl 
na trhu s betonovými taškami a ma-
joritní podíl na trhu s vápenopískový-
mi bloky a lícovými cihlami, se proto 
obrátila na GE Money Bank. 

Oproti dosud pomalému jedná-
ní s původní bankou dostal pro-
ces schvalování rychlý průběh. 
Během deseti dnů KM Beta od 
GE Money Bank obdržela úvěr ve výši 
25 milionů korun a navíc získala i in-
vestiční úvěr, došlo tedy ke komplex-
nímu přeúvěrování.

„GE Money Bank zachránila situaci 
– dokázali vše vyřídit velmi rychle 
a pružně. Navíc nám poskytli kom-
plexní servis, který tak velká firma 
jako KM Beta potřebuje,“ dodává Ja-
roslav Vogeltanz. „Pozitivní zkušenos-
tí, lišící se od předchozích jednání 
s bankovními domy, byla především 
rychlost a flexibilita. Právě proto jsme 
u GE Money Bank už zůstali. Její pra-
covníci vědí, co potřebujeme, a doká-
ží nám vyhovět s produkty na míru.“ 

Zkušenosti KM Beta potvrdily, že 
GE Money Bank je nejen rych-
lá a flexibilní, ale že má také kom-
plexní portfolio produktů a služeb 
uzpůsobených i pro velké podniky. 
Vysoká profesionalita a odbornost 
komerčních bankéřů nabízí velmi in-
dividuální přístup a vstřícné jednání. 
Základní informace o produktovém 
portfoliu naleznete na stránkách 
www.gemoney.cz/uvery. 

Jaké hlavní přínosy přinesla spo-
lupráce s GE Money Bank právě 
společnosti KM Beta? „Především 
nám umožňuje poskytovat větší 
servis pro naše zákazníky a sezonně 
prodlužovat splatnost faktur našim 
odběratelům. Díky tomu jsme 
se mohli zaměřit na růst naší 
společnosti,“ vysvětluje Jaroslav 
Vogeltanz, ředitel společnosti 
KM Beta.

Vypadá to, že banka nemusí být vždy 
pouze institucí, která věci komplikuje. 
GE Money Bank je partner, který po-
máhá růst Vašemu podnikání.
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Strážníci vzdorovali bývalým reprezentantům

Motorem akcí 
SK MP Chomutov v 
utkání proti býva-
lým reprezentantům 
byl třicetiletý Patrik 
Gedeon, dosud jedi-
ný chomutovský od-
chovanec, který na-
koukl do seniorské 
reprezentace. Přestože fotbalově 
působí v zahraničí, stále s rodinou 
bydlí v Chomutově.
Patriku, vy byste měl právo hrát i na Patriku, vy byste měl právo hrát i na 
druhé straně, že?druhé straně, že?

„Ne ne, mám sice tři reprezen-
tační starty, ale to byly všechno 

přípravné zápasy, ve kterých o nic 
nešlo. Opory si chtěly odpočinout, 
tak se dostalo i na mě. Ale samo-
zřejmě je to nádhera, moc si jich 
cením.“
Dnes jste si zahrál jen tak pro ra-Dnes jste si zahrál jen tak pro ra-
dost. Vy to děláte dost často, že? dost. Vy to děláte dost často, že? 
Například jste pravidelně hrál Cho-Například jste pravidelně hrál Cho-
mutovskou ligu malého fotbalu...mutovskou ligu malého fotbalu...

„Teď jsem byl dlouhou dobu pryč, 
ale kdykoliv se naskytne šance za-
hrát si s klukama z Chomutova, tak 
přijdu.“
Jak se vám dnes hrálo?Jak se vám dnes hrálo?

„Čtrnáct dní jsem nic nedělal, 
takže ke konci už mi docházely síly. 

Gedeon: S klukama z Chomutova si vždy zahraju rád
Internacionálové toho sice moc ne-
naběhají, ale umějí si dobře přihrát, 
takže o to to bylo pro nás těžší. Ale 
podali jsme dobrý výkon. A udělali 
jsme si takovou radost.“
V podobných zápasech padá hodně V podobných zápasech padá hodně 
gólů. Dnes jen dva, navíc hodně gólů. Dnes jen dva, navíc hodně 
dlouho se čekalo na ten první.dlouho se čekalo na ten první.

„My jsme to vzali prestižně, 
rozhodně jsme nechtěli připustit, 
abysme dostali osm gólů. Láďa 
(brankář Kováč – pozn. red.) nás 
v první půli podržel a dokonce po-
ločas mohl skončit 1:0 pro nás, ale 
Bany (Tomáš Banovič – pozn. red.) 
nedal. Škoda...“
Kdyby takováto sestava nastoupila Kdyby takováto sestava nastoupila 
v ČFL místo FC Chomutov, asi by v ČFL místo FC Chomutov, asi by 
s udržením soutěže problém nebyl...s udržením soutěže problém nebyl...

„Já o Chomutovu nechci moc 
mluvit. Moc je nevidím hrát, nevím, 
jaká je v klubu situace. Samozřejmě 
ti mladí kluci, dorostenci, na třetí 
ligu nemohou mít. Na podzim jsem 
hrál za slávistické béčko a vím, že 
to není nic jednoduchého.“
Ze Slavie jste přestoupil do lichten-Ze Slavie jste přestoupil do lichten-
štejnského Vaduzu a hrajete druhou štejnského Vaduzu a hrajete druhou 
švýcarskou ligu. Jak se vám tam ak-švýcarskou ligu. Jak se vám tam ak-
tuálně vede?tuálně vede?

„Teď jsme se kvalifikovali do 
předkola Poháru UEFA, takže teo-
reticky bychom mohli v další fázi 
narazit na Spartu nebo Slavii. To by 
bylo pěkné.“                                    (sk)

V rámci Bambiriády (viz článek na str. 3) proběhl v Městské sportovní hale 
v Chomutově turnaj ve florbale starších žáků O pohár starostky města. 
V konkurenci dvanácti školních týmů si nejlépe vedli žáci 1. ZŠ Jirkov před 
mladíky z 8. ZŠ Chomutov, třetí skončili zástupci 15. ZŠ Most. Na snímku 
z utkání DDM Chomutov – 2. ZŠ Chomutov 2:4 je zachycena dramatická situ-
ace před brankou poraženého družstva.                                       (text a foto: sk) 

T.J. Sokol Chomutov se připravuje na XIV. Všesokolský slet, kam vyšle dvě 
skupiny cvičenek - ženy a mladší žákyně. Pod vedením náčelnice jednoty 
a současně cvičitelky Mysleny Hájkové nacvičilo 18 žen sletovou skladbu 
Zpěv naděje, druhou s názvem Sluníčko si zase připravily mladší žákyně pod 
vedením cvičitelky Míši Míškové. Skladba je především orientovaná na gym-
nastiku, obsahuje řadu stojek, kotoulů, přemetů a zvedaček. Obě skupiny už 
se svými skladbami vystoupily na župních sletech v Lounech a Roudnici nad 
Labem.                                                                                                                            (hz)

Sokolky na slet se dvěma skladbami

Kanoisté Sportclubu 80 Chomutov 
výrazně promluvili do výsledků 
nominačních závodů v Račicích 
a v Sušici. Vítězstvím na svých tra-
tích si zařazení do české reprezenta-
ce a nominaci na mistrovství Evropy 
zajistila dvojice Tarkulič – Oslík mezi 
dospělými a Marcela Krauzová mezi 
juniory. Na celostátních závodech se 

Chomutovští kanoisté v reprezentaci
neztratili ani nejmenší chomutovští 
vodáci Pokorný, Bolomská, Mihal, 
Vízner a Hladká, čtvrtým místem na 
sebe upozornila Fridrychová.

Na divoké vodě v Sušici se jel nomi-
nační závod veteránů o účast na mis-
trovství světa. Právo startu si svými 
výsledky vysloužili Fridrych – Gallo 
na kanoi a Legatová na kajaku.       (jl)

Nově založený Sportovní klub 
Městské policie Chomutov zahájil 
svou činnost na fotbalovém poli 
utkáním proti mimořádně atraktiv-
nímu soupeři. Na letní stadion si 
pozval internacionály ČR, za něž na-
stoupili například Štambacher, Rada, 
Ondra a Čabala. Dres SK Městské po-
licie pak oblékli především fotbalisté 
bývalých VTŽ v čele s Patrikem Gede-
onem, který to přes pražskou Slavii 
dotáhl až do reprezentace. Skuteční 
městští policisté byli na hřišti jen 
dva, domácí Vít Šulc a hlavní roz-
hodčí Vladimír Valenta.

Asi pět set diváků vidělo pohled-
né a vyrovnané utkání. Branková 
nadílka, při zápasech tohoto rázu 
tak obvyklá, se ovšem v Chomutově 
nekonala. Očekávané vítězství hos-
tům zajistily až branky v poslední 
čtvrthodině.

SK MP Chomutov – Internacionálo-SK MP Chomutov – Internacionálo-
vé ČR 0:2vé ČR 0:2 (0:0). Branky: Fiala, Kabyl. 
Rozhodčí Valenta – Šlehofer, Kopta.

Soupiska SK MP Chomutov: Soupiska SK MP Chomutov: 
Kováč – Csölle, Velkoborský, Bano-

vič, Tupý, Andres, Stoklásek, Šebek, 
Matušík, Urban, Šulc, Tesař, Holeček, 
Gedeon, Cyprich.

František Cyprich se takto ocitl za obranou internacionálů, ale brankáře Stei-
nera nepřekonal. Úplně vpravo další domácí hráč Jan Velkoborský. (foto: sk)

Soupiska Internacionálů ČR: Soupiska Internacionálů ČR: 
Steiner – Samek, Mlejnek, Ondra, 

Rada, Vrabec, Bittengel, Kabyl, Fiala, 
Čabala, Štambacher, Knebort, Pro-
keš.                                                      (sk)

Šesti až dvanáctiletí školáci z Chomutovska budou mít o prázdninách šanci 
prožít dny volna se sportem. Správa sportovních zařízení Chomutov totiž 
opět připravila Prázdninovou miniškolu sportu, ve které dětem nabízí pestrý 
program sestávající z basketbalu, volejbalu, házené, tenisu, plavání, skoků 
do vody, in-line bruslení, minigolfu, atletiky. V náplni pětidenního cyklu je 
i polodenní výlet do Bezručova údolí a návštěva zooparku.
 „Miniškola si získala takovou oblibu, že se k nám vrací řada účastníků 
z předchozích let,“ uvedla Hana Kejaková, vedoucí Městské sportovní haly 
v Chomutově, kde bude část programu probíhat. Organizátoři dokonce vy-
pisují osm běhů, konkrétně v termínech 10. 7. až 14. 7., 17. 7. až 21. 7., 24. 7. 
až 28. 7., 31. 7. až 4. 8., 7. 8. až 11. 8., 14. 8. až 18. 8., 21. 8. až 25. 8. a 28. 8. 
až 1. 9. Děti mají program zajištěn vždy od 8 do 15 hodin, „školné“ činí 600 
Kč. Vystřiženou a vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat a zaplatit ve spor-
tovní hale. Při včasné úhradě poskytují pořadatelé slevu 10 procent. Bližší 
informace lze získat na telefonních číslech 474 651 079 a 736 481 075 nebo 
na e-mailové adrese sportovni-hala.chomutov@seznam.cz.                          (sk)

Současní i bývalí atleti VTŽ Chomutov si připomněli šedesát let existence své-
ho klubu. Mezi více než sedmi desítkami gratulantů nechyběl ani zakladatel 
klubu Jiří Zenáhlík nebo nejúspěšnější závodník jeho historie Oldřich Engel, 
olympionik z Melbourne. Kromě společenské části byl do programu oslav zařa-
zen také symbolický trojboj, sestávající z běhu na 60 m, skoku do dálky a vrhu 
koulí. Na snímku je při jednom z pokusů zachycen Jiří Hyjánek, který v době 
aktivní kariéry v této disciplíně vynikal. K atletice přivedl i své dcery Jitku 
a Janu, nyní v chomutovském klubu vykonává funkci trenéra.  (text a foto: sk)

Klubu přišel popřát i jeho zakladatel

V přátelském házenkářském V přátelském házenkářském 
utkání starých gard HK Chomu-utkání starých gard HK Chomu-
tov – HC Lingosheim Štrasburgtov – HC Lingosheim Štrasburg 
byl opět úspěšnější chomutovský 
tým, který tentokrát vyhrál 25:22 
(10:10). Tradiční soupeř z Francie 
v prvním poločase vedl, ale do-
mácí před přestávkou vyrovnali 
a hned po ní se ujali vedení, kte-
ré už udrželi. V úvodních šesti 
minutách si dokonce zahrála tzv. 
superstará garda v čele se 70letým 
Václavem Novotným.  (sk)

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

Závazná přihláška 

Letní MINIŠKOLA SPORTU
Úhrada denně od 8:00 do 20:00 hodin v recepci sportovní haly.

Při uhrazení I. – IV. běhu do 16. 6. 06 
a V. – VIII. běhu do 16. 7. 06 SLEVA 10%.

Jméno a příjmení: .....................................................................................................

Datum narození: ................................................ Věk: ..........................................

Adresa: ..........................................................................................................................

Mailová adresa: ..........................................................................................................

Zdravotní pojišťovna: ......................................  ZŠ: ...........................................

Tel. spojení: matka:..........................................  otec: ........................................

Dítě*  plavec  -  neplavec
 vlastní  -  nevlastní:  brusle

Odchod dítěte zajistí*:  rodiče – dítě půjde samo
Úhrada MINIŠKOLY: 600 Kč, možnost zakoupení obědů

*nehodící se škrtněte Podpis rodičů: ................................................


