
Vážení spoluob-
čané, není tajem-
stvím, že jedním 
z problémů českých 
měst je postupný 
úbytek jejich oby-
vatel. Tento pro-
blém se bohužel 
dotýká i Chomuto-

va. Proto je naší snahou zlepšovat 
v našem městě životní podmínky 
a podporovat vytváření nových 
pracovních míst. Věřím, že to může 
přispět k tomu, aby z našeho města 
lidé neodcházeli žít jinam a že na-
opak budou přicházet noví lidé, kteří 
v Chomutově naleznou svůj domov. 
Nemám však na mysli lidi, kteří se 
v poslední době stěhují do bytů na 
našich sídlištích a kteří patří k ne-
přizpůsobivým. Tyto lidi do našeho 
města nikdo nezval. Naše město jim 
své byty neprodalo ani nepronajalo. 
Přišli bydlet do bytů, které jim pro-
najímají jejich soukromí majitelé. 
Tito nepřizpůsobiví spoluobčané 
pak ničí nejen pronajatý byt, ale 
poškozují často celý dům, ruší klid 
svých sousedů, ničí dětská hřiště 
a jejich děti jsou noční můrou učite-
lů našich škol. Takoví lidé ať raději 
hledají svůj nový domov jinde. Již 
brzy začne japonský investor stavět 
a pak i spouštět provozy v průmys-
lové zóně Triangl, kde najde práci 
mnoho lidí z Chomutova a dalších 
měst v okolí. Věřím, že sem za prací 
přijde také mnoho nových lidí, kteří 
budou chtít v našem městě bydlet. 
Takové lidi přivítáme rádi. Lidi, 
kteří pracují, vychovávají své děti 
a platí nájem. Lidi, kteří nebudí své 
sousedy hlasitým řevem a nekradou 
jim slepice. Zkrátka slušné lidi. Přeji 
vám všem, aby slušných lidí byla 
v našem městě vždy přesila. 

                          Vaše Ivana Řápková 

č. 16

Nové bydlení v centru města, 
mimo jiné i pro lidi, kteří do Chomu-
tova přijdou za prací, to je jeden ze 
záměrů, jímž se zabývají na odboru 
rozvoje a investic města na chomu-
tovském magistrátu. 

„Plánů je samozřejmě víc, jsou 
v různém stadiu, některé zatím 
v rovině úvah, některé mají podobu 
studií, jiné už mají zpracovanou do-
kumentaci,“ říká primátorka města 
Ivana Řápková a vzápětí prozrazu-
je některé ze záměrů. Třípodlažní 
dům u Chomutovky v Riegrově ulici 
(bývalá ubytovna MÚSS Chomutov 
u zastávky MHD) by měl být od-

straněn, čímž by se uvolnil přístup 
do zadních traktů sousední ulice Na 
Bělidle. Pod kostelem svatého Ducha 
by naopak měl vyrůst nový objekt. 
„Měl by to být bytový dům, ale zatím 
není vyloučeno ani jiné využití,“  říká 
I. Řápková. K tomu, že by tu měly být 
byty, se přiklání vzhledem k před-
pokládanému pohybu na trhu práce. 
„Lze očekávat, že v dohledné době 
se ‚rozjede‘ průmyslová zóna Triangl 
na žateckém letišti a že práci v ní 
najde řada lidí z Chomutova i okolí. 
Ale trend v této oblasti napovídá, že 
za prací do Trianglu přijdou i další 
noví lidé, a ti budou  potřebovat také 
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bydlet. Chceme být na tuto situaci 
připraveni a mít k dispozici bydle-
ní na odpovídající úrovni.“ 

Primátorka ale připomíná, že 
nápadů, jak oživit vzhled města, je 
více. Patří mezi ně například záměr 
zástavby Žižkova náměstí, kde rov-
něž vzniknou nové byty. „Ve stadiu 
úvah je zatím úmysl města získat 
budovu bývalé polikliniky v Libuši-
ně ulici, v níž nyní sídlí Policie ČR.“ 
Tato rozlehlá budova, která byla vy-
stavěna městem Chomutov v letech 
1911 – 1913 jako obecní chorobinec, 
později sloužila jako poliklinika. 
Její stav vyžaduje značné úpravy, 
ale primátorka Řápková věří, že 
peníze na její obnovu by se našly. 
„Například z Velkého integrova-
ného projektu, který má sloužit 
k revitalizaci našeho regionu,“ na-
značuje zdroj financí. VIP je pro-
jekt, do něhož Chomutov vstoupil 
společně se statutárním městem 
Most a v následujících letech by 
z něj mohlo Mostecko a Chomu-
tovsko čerpat až několik miliard 
korun. Rekonstrukce architekto-
nicky zajímavé stavby by mohla 
navázat na nedávno ukončenou 
rekonstrukci parku (píšeme na ji-
ném místě této strany). A využití? 
„O tom je zatím předčasné speku-
lovat, protože nejde o náš majetek, 
ale jednou z možných variant je 
poskytnout budovu potřebám 
vzdělávání. Podařilo se nám dostat 
do města fakultu ČVUT, proč by se 
tu nemohly otevřít další fakulty, 
třeba jiných vysokých škol? Vzdě-
lanosti regionu i situaci na trhu 
práce by to jen prospělo,“ uzavřela 
jednu ze zajímavých možností 
I. Řápková.                                          (lm)

Čtyři 
pokoje 

do zahrady
divadelní představení komedie

Hrají: Jana Brejchová, 
Jan Kačer, Dana Morávková, 
Pavlína Filipovská, Jan Révai 

a další
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Park za soudem byl po rekon-
strukci slavnostně otevřen a pře-
dán veřejnosti do užívání. Tento 
akt proběhl minulé úterý a vyvr-
cholila  jím mezinárodní konferen-
ce Zelená města, jež byla součástí 
celého projektu. Ten realizovalo 
společně s Chomutovem partner-
ské město Annaberg-Buchholz. 
Projekt byl dotován z programu 
Interreg IIIA, takže z celkových 
nákladů 5,6 milionu korun byla 
na obnovu parku v městského 
rozpočtu vynaložena přibližně 
čtvrtina. Park je osazen květenou 
i dřevinami Krušnohoří. Němečtí 
partneři do něj přispěli dárkem 
– sazenicí tisu, který primátorce 
předala projektová manažerka 
města Annaberg-Buchholz Ilona 
Geipel. Součástí malé slavnosti 
bylo také vystoupení dětí ze dvou 
mateřinek (Úsměv na Březenecké 
a Písnička na Zahradní) a vyhodno-
cení dětské luštitelské soutěže, kte-
rá vyšla v Chomutovských novinách 
a byla tematicky zaměřena právě 
na park. Vylosovaní výherci, Šárka 
Cepková, Jakub Kvasnička a Jakub 

Nový park pro chvíle oddychu a pro poznání

Möbius, obdrželi Vlastivědu Cho-
mutovska a sadu drobných dárků, 
malí účinkující zase sladké odměny. 

Caparti si otevření parku užili po 
svém, na snímku si hrají u jedné ze 
dvou fontánek.       (text a foto: lm)

Další projekt na magistrátu 

Charta pro občana     
V rámci dlouhodobé strategie 

zkvalitňování služeb se magistrát 
města Chomutova letos zapojil do 
mezinárodního projektu Charta pro 
občana. „Spolupracujeme se zahranič-
ními lektory, španělským profesorem 
Salvadorem Parradou a doktorkou 
Elke Löfflerovou z Německa,“ uved-
la Jarmila Mravcová, členka týmu 
chomutovského magistrátu, který na 
projektu pracuje. „Cílem je především 
porozumět potřebám občanů, rea-
govat na jejich očekávání a zároveň 
vykonávat práci pro občany stále 
kvalitněji a efektivněji.“ 

Charta pro občana je jednostranné 
veřejné vyhlášení zásadního význa-
mu zaručující adresátům určitá prá-
va a plnění, která mohou očekávat. 
„V našem případě jde o závazek re-
prezentace města garantovat služby 
způsobem, jak je uvedeno v textu 
charty. Na druhé straně princip char-
ty stojí i na přiměřené odpovědnosti 
adresáta či cílové skupiny,“ připomí-
ná J. Mravcová. 

Chomutovský magistrát se přihlá-
sil do projektu ve třech oblastech: 
Dávky v hmotné nouzi, Podněty 
občanů a Elektronické služby. Pro-
jekt bude probíhat 14 až 18 měsíců
a s konečným zněním všech chart 
budou občané města postupně se-
znamováni v příštích číslech Cho-
mutovských novin i na webových 
stránkách města.                              (lm)

Z finanční rezervy města chtějí 
radní použít pět milionů korun 
na zlepšení stavu vozovek v loka-
litě Zadní Vinohrady, který  je po 
letošní zimě v havarijním stavu. 
Rekonstrukce se týká ulic Sluneční, 
V. Nezvala a průjezdní komunikace 
Zadními Vinohrady, které vykazo-
valy značné výtluky a deformace. 
Technické služby města provedly 
nutnou údržbu, aby se zabráni-
lo dalšímu poškozování, je však 
potřebné ještě před další zimou 
havarijní stav komplexně zrekon-
struovat. To obnáší odfrézování 
narušené brusné vrstvy, vyrov-
návku živičnou směsí a pokládku 
nového živičného krytu o tloušťce 
50 mm. Záměr musí ještě schválit 
zastupitelstvo města.                (lm)

Ještě letos pět milionů 
na opravy silnic 

Přijďte si vyřídit Přijďte si vyřídit 
své záležitosti své záležitosti 

i v úterý a ve čtvrteki v úterý a ve čtvrtek

• reprezentativní kanceláře
• nadstandardní prostory
• recepce
• parking
• příznivé cenové podmínky

Tel.: 474 638 111
e-mail: miramart@volny.cz

Miramart s.r.o.
Lipská 4696 Chomutov

Kanceláře a výrobní prostory k pronájmu

Úřední dny magistrátu od 1. 9. 2006Úřední dny magistrátu od 1. 9. 2006
PondělíPondělí..............................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin 
ÚterýÚterý..................................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin
StředaStředa................................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin
ČtvrtekČtvrtek..............................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin

Cyklistickým závodem družstev, který proběhl v sobotu na cyklostezce 
v Bezručově údolí, byla tato trasa oficiálně otevřena. Závodu se zúčastnily týmy 
z magistrátu, organizací města a nechyběli ani hosté z partnerského města An-
naberg-Buchholz v sestavě Ilona Geipel, Katrin Bräuer-Lang a Luisa Zelenková 
(na snímku). Výstavba cyklostezky v Bezručově údolí je další etapou naplňování 
materiálu Studie vybudování cyklistických stezek na Chomutovsku, který vy-
chází ze záměru propojit všechny trasy ve městě a okolí. Projekt je zčásti finan-
cován dotací z programu Interreg IIIA. Cyklostezka je dlouhá přes 4 kilometry, 
od začátku údolí k Prvnímu mlýnu. Už byly zahájeny přípravné projektové práce 
na pokračování její výstavby až ke Třetímu mlýnu.                    (text: lm, foto: sk)
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Ze zprávy, kterou pro zastupitele 
připravil odbor ekonomiky Magis-
trátu města Chomutov, vyplývá, že 
hospodaření města v roce 2006 se 
vyvíjí příznivě. Schválený rozpočet je 
ve výši 851 484,5 tisíc Kč, v průběhu 
roku se městu dařilo získávat různé 
dotace a tak byl průběžně upravován 
rozpočtovými opatřeními, takže v půl-
ce roku činil 960 659,5  tisíc korun. 
K 30. 6. 2006 činily celkové příjmy 
457 229, 20 tisíc korun  (tj. 54,2 pro-
centa z celoročního rozpočtu) a výdaje 
387 429, 40 (40,4 procenta). Výsledek 
hospodaření tak činí 70 milionů ko-
run. Jak vedoucí odboru ekonomiky 
Jan Mareš poznamenal, do rozboru 
nejsou zahrnuty některé plánované 
investiční akce, jejichž splatnost pře-
sahuje do pozdějšího účetního období, 
a proto bude reálný přebytek poněkud 
nižší, přesto však všechny  ukazatele 
naznačují, že město hospodaří zdravě 
a na konci roku lze tedy předpokládat 
příznivý hospodářský výsledek.   (lm)

Hospodaření města v prvním
pololetí: přebytek 70 milionů Do zajímavého projektu, který 

se setkal s příznivým ohlasem na 
německé straně Krušných hor, ale 
i v Karlovarském kraji, se pustil 
také Chomutov. 5. října proběh-
ne výstava jablek, jejíž součástí 
bude mapování těchto odrůd na 
Chomutovsku. Za tímto účelem se 
výstavy zúčastní odborník, přední 
pomolog ze SRN. Získané informa-
ce se následně zapracují do gene-
relu zeleně. 

K úspěchu na projektu je však 
nutná spoluúčast těch, kteří jablka 
pěstují. Primátorka Ivana Řápková 
proto pozvala minulý týden na 
radnici zástupce zahrádkářských 
kolonií ve městě, aby jim vysvět-
lila podstatu projektu a požádala 
je o spolupráci. Dorazilo jich pět, 
ostatní byli následně informováni 
písemně. „Chceme, aby se zacho-
valy odrůdy jablek pro náš kraj 
tradiční,“ vysvětlila primátorka ne-
obvyklý počin. „Postupně se totiž 
u nás objevovaly odrůdy jiné, méně 
odolné, které potřebují náročnou 

péči a ošetřování, zejména chemi-
káliemi, a dnes už možná málokdo 
ví, co bylo pro Podkrušnohoří ty-
pické, a co bychom měli považovat 
za součást našeho dědictví.“

Dalším účelem výstavy je přiblí-
žit veřejnosti drobné ovocnářství 
a jeho výsledků. „Rádi bychom 
do této akce zapojili co nejvíce 
zahrádkářů, ale přístupná bude 
i veřejnosti, každý kdo bude chtít, 
může vzít větvičku, list a několik 
jablek a přijít. Německý odborník 
z toho určí odrůdu jablka, i kdyby 
byla méně obvyklá,“ uvedla dále 
I. Řápková. 

„Jde tu o spojení mapování odrůd 
jablek s prezentací práce pěstitelů 
ovoce, jež leckdy zůstává veřejnos-
ti skryta. Nevidím důvod, proč by 
se z výstavy ovoce nemohla stát 
pravidelná akce,“ dodala na závěr.

Výstava jablek proběhne 5. října 
v prostorách městského divadla. 
Zájemci o účast na ní získají více 
informací na telefonním čísle 
474 637 429 (p. Zdeňková).        (lm)

Výzva pro ovocnáře – pochlubte se svými plody!

Pětadvacet nových parkovacích míst vznikne v příštích měsících  v Alešově ulici 
v rámci její rekonstrukce. Práce tu probíhají od konce srpna a měly by skončit 
do konce listopadu. Obnášejí mimo jiné odstranění stávající komunikace včetně 
konstrukčních vrstev do hloubky 40 centimetrů. Součástí investiční akce je kromě 
zřízení nových zálivů na parkování i výstavba chodníku, který tu doposud scházel. 
Rekonstrukce Alešovy ulice je rozdělena na dvě etapy, přičemž letos se realizuje 
první, na úseku dlouhém  asi 350 metrů, k ústí Adámkovy ulice. Celkové náklady 
dosahují 14 milionů korun, v letošním rozpočtu je na ni vyčleněno 9,3 milionu. Na 
snímku Stanislav Pokorný z firmy RRR při úpravě podloží.                  (text a foto: lm)

Za pár let, v roce 2013, budeme 
slavit sté výročí zemské výstavy 
v Chomutově. V roce 1913 se Cho-
mutov stal jedním z nejdůležitějších 
měst Rakouska – Uherska. Pro měst-
ské radní to bylo těžké rozhodování 
o velkých investicích, které před-
stavovaly výstavbu areálu výsta-
viště, jež se rozkládalo na ploše 

celého dnešního stadionu i sportov-
ního domu. Zabíralo i plochy v parku 
a dnešních ulic Mozartovy a Vilové, 
kde byla zemědělská část výstavy. 
Hospodářský výsledek akce nebyl 
kladný, a tak se závěrečné hodno-
cení neobešlo bez otřesů na radnici. 
Ale vypuknutí první světové války 
vše přehlušilo. Mezi fotografiemi vý-
stavního areálu nacházíme i ty, kde 
jsou zvěčněni tehdejší návštěvníci. 
Díváme se do tváří lidí, kteří tu byli 
před námi před sto lety. Dělí nás toho 
mnoho. Úplně se změnil styl života. 
Tehdejší výstavou žili všichni obyva-
telé a velice často areál navštěvovali. 
Je pro nás už nepředstavitelné, jak se 
každodenně areál naplňoval a kolik 
doprovodných akcí organizovaných 
městem i různými spolky se tu vy-
střídalo. Snad jen současné rozsvěce-
ní vánočního stromu, kdy se naplní 
celé náměstí i přilehlé ulice, se dá 
k účasti obyvatel Chomutova na této 
sto let staré akci přirovnávat.      (jp)

Chomutovští před sto lety

…a doporučila zastupitelstvu měs-…a doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit poskytnutí půjček z Fondu ta schválit poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje městarozvoje města. Žadatelů o půjčku je 
43, z toho třicet šest fyzických osob, 
jedna právnická a šest společenství 
vlastníků jednotek.  Celkový objem 
žádostí o půjčku je 5 434 000 korun.
Pro rok 2006  je v rozpočtu města 
pro tyto účely 5 000 000 korun,  
proto rada doporučila u většiny 
žadatelů – fyzických osob, jejichž 
žádosti jsou vyšší než 150 tisíc 
korun, tyto částky ponížit zhruba 
o 13 procent. I přes tento zásah činí 
celková výše 5 074 000 korun, proto 
radní navrhli rozpočtové opatření, 
kterým by bylo navýšen rozpočet 
o 74 tisíc korun. Zároveň rada dopo-

ručila zastupitelům schválit poskyt-
nutí příspěvku ve výši 250 000 korun
na vznik rodinného domu dvanácti 
žadatelům.

…a schválila zvýšení kapacity …a schválila zvýšení kapacity 
školní družiny školní družiny ZŠ v ulici Akademi-
ka Heyrovského ze 75 na 95 žáků 
s účinností od 1. 9. 2007. Důvodem 
je stoupající  zájem o umístění ve 
školní družině. V zájmu uspoko-
jení co největšího počtu zájemců 
o umístění je plánována pro příští 
rok úprava prostorů tak, aby vyho-
vovaly potřebám žáků a hygienic-
kým požadavkům.

…návrhy účastníků veřejné ob-…návrhy účastníků veřejné ob-
chodní soutěže na postoupení chodní soutěže na postoupení 
pohledávek pohledávek a doporučila zastupi-

telstvu všechny předložené návrhy 
odmítnout. Vyhlášení veřejné ob-
chodní soutěže na postoupení po-
hledávek ve výši 133 696 735 korun
schválilo zastupitelstvo na svém za-
sedání 26. 6. a jako podmínky stano-
vilo úplatu a postoupení pohledávek 
jako celku. Soutěže se zúčastnilo šest 
subjektů, které nabídly částky od 
300 000 korun do 3 100 000 korun.
Nejvyšší nabídka tak činila jen 2,32 pro-
centa z objemu pohledávky. Výše 
nabídek neodpovídá představám 
o konečné výši prodejní ceny po-
hledávek, protože nástroje, které 
v současné době používá město, 
převyšují výtěžek všech obdržených 
návrhů.                                              (lm)

Rada města Chomutova projednala…

Návrhy na upoutávky při vstupu do města minulý týden hodnotila šestičlenná 
komise, vítěze však neurčila. Výtvarných podnětů přišlo 12, z toho jich bylo vy-
řazeno 8. „Vybrali jsme návrhy čtyř autorů, a protože každý z nich přišel s upou-
távkami na jiném místě města, budeme o jejich realizaci jednat se všemi čtyřmi,“ 
informovala o výsledku primátorka Ivana Řápková, která soutěž iniciovala. Na 
snímku při výběru část komise, asistentka primátorky Lucie Bušková (vlevo)
a Luboš Mizun s Ivou Josífkovou z oddělení vnějších vztahů.          (text a foto: sk)

Novou službu zavedla v tomto 
roce Poradna  pro rodinu a mezi-
lidské vztahy v Chomutově, která 
sídlí v Sociálním centrum na Píseč-
né. Kromě pomoci sociálně právní, 
psychologické, služeb právníka, 
poradny pro mezilidské vztahy 
a relaxační metody autogenního 
tréninku nabízí službu dosud ne-
obvyklou, ale vzhledem k životní 
realitě potřebnou – předrozvodové 
poradenství.

„V každé rodině přijdou občas 
nepříjemné chvíle.  Někdy se pro-
blém vyřeší, někdy ho odvane čas 
a někdy nad námi zůstane viset 
jako Damoklův meč. Není možné 
se ho zbavit, postupně otravuje 
ovzduší a nastane situace, kdy 
o něm žádný z manželů již nechce 
hovořit, komunikace vázne, nebo 
je jí naopak až příliš,“ popisuje 
průběh rozpadu manželství Eva Pa-
gáčová, sociální pracovnice, která 
se tímto specifickým poradenstvím 
zabývá. „K jednomu problému se 
nabalí další a k tomu přibydou další 
starosti – s dětmi. Ty totiž leckdy na 
krizi reagují zhoršením prospěchu 
ve škole a poruchami chování.“                    

Co můžete udělat od počátku této 
cesty a co vás čeká na samotném 

konci manželství, jak ochránit děti 
před nežádoucími vlivy při rozcho-
du? O těchto a jiných tématech si 
lze pohovořit v  Poradně  pro rodi-
nu a mezilidské vztahy v Sociálním 
centru Písečná 5030, Chomutov. 
Pracovníci poradny jsou připraveni 
provázet manželské páry v krizi 
poskytováním párové terapie, pří-
padně nabídkou sociálně právního 
poradenství z oblasti rodinného 
práva. Seznámí zájemce s možnost-
mi, jak ochránit děti před škodlivý-
mi vlivy v probíhající rodinné krizi, 
nabízí pomoc při sepsání žádostí, 
návrhů i dohod při samotném roz-
vodu. V poradně jsou k dispozici 
odborníci z oblasti právní a psy-
chologické, lze zde získat kontakty 
i na jiné instituce, které mohou 
doplnit pomoc dle potřeb a přání 
klienta. Konzultaci je možné objed-
nat při osobní návštěvě, telefonicky 
(474 620 005, 728 897 523) nebo 
e-mailem (poradna@musscv.cz).   (r)

Poradna pro rodinu nově nabízí předrozvodové poradenství

Netrapte se zbytečně, využijte bezplatnou službu!

Oznámení – 
zvýšení nájemného

Tak jako většina měst v repub-
lice, i Statutární město Chomu-
tov se rozhodlo jednostranně 
zvýšit nájemné ve svých bytech, 
a to v souladu se zákonem 
č. 107/2006 Sb. Přírůstek bude či-
nit 9 procent. U bytů se stávající 
výší nájmu 15,12 Kč/m2 tak bude 
od počátku příštího roku nájem 
činit 16,48 Kč/m2. Nájemníci 
jsou o tom v těchto dnech infor-
mováni prostřednictvím písem-
ných oznámení.

Protože zvýšení nájemného 
platí od 1. ledna 2007, může dojít 
k situaci, že oznámení o něm ob-
drží i nájemci, které v nejbližších 
dnech osloví realitní kancelář 
SEVER s nabídku na odkoupení 
bytu. Proces odkoupení je však 
otázkou několika měsíců, a proto 
se zvýšení nájemného vztahuje 
i na tyto nájemce, a to do doby, 
než jim byt bude odprodán. 

Upozornění – 
ohlašovací povinnost

Současně s oznámením o jed-
nostranném zvýšení nájemného 
dostávají nájemci i upozornění 
na nutnost dodržování ohla-
šovací povinnosti, která byla 
stanovena novelou občanského 
zákoníku, uvedenou rovněž 
v zákoně č. 107/2006 Sb. Jde 
o povinnost nahlašovat ve 
stanoveném termínu změny 
v počtu osob v bytě, a to na pří-
slušnou bytovou správu. Někteří 
nájemci se na magistrát obrací 
ihned po obdržení tohoto upo-
zornění a nahlašují počet osob 
v bytě, proto zdůrazňujeme, že 
tyto skutečnosti musí nahlásit 
až v době, kdy ke změně počtu 
osob fakticky dojde.  

Rudolf Kozák, náměstek primátorky

Odbor rozvoje a investic města 
(ORaIM) je jeden z mála odborů, 
které sídlí ve starobylé radnici 
na náměstí 1. máje. Jak již z jeho 
názvu vyplývá, hlavním úkolem 
je zaštítění činnosti města Cho-
mutova v oblasti trendů rozvoje, 
a to jak v části plánovací, tak i re-
alizační. „Náš odbor má jedenáct 
pracovníků,“ představuje ORaIM 
jeho vedoucí Petr Chytra. „Na jeho 
chodu se podílí také městský ar-
chitekt inženýr Jaroslav Pachner, 
který má na starosti především 
koordinaci postupů s Krajským 
památkovým ústavem v Ústí nad 
Labem.“

Odbor se dělí na dvě části, 
plánovací a realizační. „Na úseku 
plánování vykonáváme komplexní 
správu územně plánovací doku-
mentace Města Chomutova,“ popi-
suje P. Chytra náplň práce. „Rovněž 
metodicky a odborně spolupracuje-
me s třiadvaceti okolními obcemi 
při tvorbě územně plánovací do-
kumentace včetně jejich změn.“

K objasnění tohoto termínu je 
nejprve třeba vysvětlit, co to vlast-
ně územně plánovací dokumentace 
je. Jde o souhrn dokumentů od-
povídajících současné legislativě, 
které určují využití plošných úze-
mí se stanovením základních regu-
lativů pro případné budoucí zájmy 
v dotčeném území. Souhrnně se 
tento dokument nazývá Územní 
plán sídelního útvaru Chomutov 
- Jirkov a řeší obě města ve svých 
provazbách. „Rovněž poskytujeme 
žadatelům potřebné informace 
a stanoviska ohledně územního 
plánu,“ nastiňuje Chytra formu 
styku odboru s veřejností.

Realizační část práce ORaIM spo-
čívá v převedení plánování do reál-
né podoby. „Na podkladě programu 
investičních potřeb, který schvalu-
jí samosprávné orgány města, tedy 
rada a zastupitelstvo, zajišťujeme 
předprojektovou přípravu. Ta ob-
sahuje zpracování záměrů a stu-
dií, zadání a zpracování příslušné 
projektové dokumentace včetně 

příslušných územních a staveb-
ních povolení, následnou realizaci 
staveb, konečnou fázi kolaudač-
ního řízení a předání dokončené 
investiční akce do užívání.“

K činnosti odboru, která má do-
pad na konkrétní občany, patří kom-
plexní správa Fondu rozvoje města. 
Ten přispívá nejen ke zvelebování 
města, ale je i pomocí stavebníkům 
v katastru města. Z Fondu rozvoje 
města poskytuje magistrát obča-
nům a v poslední době i právnic-
kým osobám – Společenstvím vlast-
níků jednotek – půjčky s výhodnou 
úrokovou mírou. Letos tak město 
půjčí svým občanům 5 milionů ko-
run. Další formou podpory rozvoje 
bydlení, který spadá pod ORaIM, je 
poskytování dotace na výstavbu 
rodinného domu, případně bytové-

ho domu, ve výši 250 tisíc korun. 
„Zájemce o tuto dotaci budeme 
o podmínkách jejího poskytování 
ochotně informovat,“ dodal na zá-
věr představování odboru rozvoje 
jeho vedoucí.                                 (lm)

Odbory magistrátu města Chomutova se představují: Odbor rozvoje a investic města

Plánování, příprava, realizace a kolaudace staveb, správa Fondu rozvoje města

Příští setkání Příští setkání 
vedení města s občanyvedení města s občany
se uskuteční 21. září 2006 

od 16 hodin v zasedací 
místnosti č. 13 v historické 
radnici na náměstí 1. máje. 

Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 
od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez
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• Oblastní muzeum v Chomutově Oblastní muzeum v Chomutově 
připravuje na konec roku tradiční připravuje na konec roku tradiční 
výstavu betlémů. výstavu betlémů. Letos chce ve 
větší míře představit papírovou for-
mu tohoto symbolu Vánoc, a proto 
se obrací na veřejnost s žádostí o 
zapůjčení betlémů z papíru. Bližší 
informace poskytuje pracovnice 
muzea Eva Šamšulová na tel. č. 
474 651 570.                                      (sk)

Doba dovolených skončila, ale 
na chvíli se zastavit a odpočinout 
si lze i během všedních dnů. První 
podzimní neděli milovníkům hudby 
zpříjemní smíšený sbor Hlahol a 
jeho host - Pěvecké sdružení seve-
ročeských učitelů.

Hlahol za doprovodu Komorního 
orchestru vedeného M. Fartákovou 
přednese díla J. Zacha, W. A. Mozarta 
a výběr skladeb z 19. a 20. století. 
Za dirigentským pultem budou M. 
Šulc a M. Martincová. Host z Mostu 
zazpívá pod taktovkou V. Podleny a 
Z. Frélicha ukázky z romantického 
repertoáru pro mužský sbor. Koncert 
se koná 24. září od 18 hodin v galerii 
Špejchar na náměstí 1. máje.          (r)

Hlahol zahajuje sezonu

Doktor Milan Kindl patří k nej-
významnějším českým právníkům 
a Universita v Cambridge ve Velké 
Británii jej zařadila mezi 2 000 vy-
nikajících intelektuálů 21. století. Za-
čínal jako soudce Okresního soudu 
v Chomutově, v roce 1992 patřil ke 
spoluzakladatelům Fakulty právnic-
ké Západočeské univerzity v Plzni 
a od roku 1999 byl jejím děkanem. 
Dnes je na této fakultě proděkanem 
pro magisterské studium a vedou-
cím katedry občanského práva. Sou-
časně je zástupcem ředitele Ústavu 
státu a práva Akademie věd České 
republiky a stojí v čele časopisu 
Právník. Doktor Milan Kindl vydal 

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Právník, spisovatel i Mikuláš
kromě mnoha odborných článků, 
studií a publikací také několik děl 
krásné literatury. Mnozí obyvatelé 
Chomutova ho mohou znát i jako 
svatého Mikuláše, kterého s chutí 
řadu let představuje pro radost dětí 
i dospělých.                                (pama)

Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb v Chomutově disponuje 
bohatstvím srovnatelným s věhlasný-
mi bankami. Jen se nejedná o bohatství 
materiální, ale duchovní, které je ulože-
no v tisícovkách knih v knihovně.

Ty jsou samozřejmě k dispozici 
veřejnosti. Potíž je v tom, že česká 
populace přestává číst a k tomu, aby 
si knihovna čtenáře udržela, musí 
neustále zdokonalovat a rozšiřovat 
své služby. 

Například se knihovně osvědčuje 
vychovávat si „své“ čtenáře. Už dva roky 
ve zdejším dětském oddělení capartům 
do šesti let vystaví průkazku Knihánek, 
na kterou jim rodiče mohou půjčovat 
knihy zcela zdarma. V současné době 
takovýchto průkazek SKKS eviduje 
290. „Chceme, aby se knihovna stala 
běžnou součástí života dětí,“ prozradila 
„firemní strategii“ ředitelka SKKS Marie 
Laurinová. Knihovna ovšem ze stej-
ných pohnutek nadstandardně vychází 
vstříc i školákům. Například se může 
hromadně přihlásit celá třída a v rámci 
vyučování si pak opět zdarma půjčovat 
knihy, a nejen ty, které žáci potřebují k 
výuce. „Plní to účel, skoro každý takto 
podchycený čtenář pokračuje ve využí-
vání našich služeb i v pozdějším věku,“ 
uvedla Marie Laurinová. Její kolegyně, 

pracovnice dětského oddělení Dana Ne-
povímová dodala: „Rozhodujícími fakto-
ry jsou rodiče a učitelé. Ti, když žáky 
podněcují k doplňování si informací 
z knih, pomáhají tak nejen dětem samot-
ným, ale i nám.“ Kolektiv pod vedením 
D. Nepovímové také připravuje cyklus li-
terárně zaměřených besed pro děti z MŠ 
a ZŠ. Například prvňáci se letos v bese-
dě s názvem Pojďte s námi do pohádky 
seznámí se skvosty českých pohádek 
a také absolvují exkurzi po dětském od-
dělení a šesťákům zase beseda Bohové a 
hrdinové antických bájí přiblíží řeckou 
mytologii a historii Řecka. 

Informační technologie umožňují 
knihovně mimo jiných výhod také 
čtenářům efektivně nabízet mezikni-
hovní výpůjčky a rezervaci titulů, 
v elektronické podobě jsou zde do-
stupné aktuální verze zákonů i soupis 
veškeré v Česku vycházející literatury. 
Samozřejmostí je pak komerční nabíd-
ka internetu, a to nejen ve studovně, 
ale i v čítárně a v dětském oddělení. 
„Chceme zvýhodnit držitele čtenář-
ských průkazek před ostatními a 
nabídnout jim za využívání internetu 
nižší poplatek. Dětem v dětském od-
dělení dokonce na omezenou dobu 
poskytujeme internet zdarma,“ řekla 
Marie Laurinová. Podle ředitelky SKKS 

mají možnost zdarma internet využít 
i nezaměstnaní a tělesně postižení, 
kteří na webových stránkách SKKS už 
v současnosti mohou najít řadu užiteč-
ných odkazů. Pro zrakově postižené 
knihovna organizuje společenskonauč-
né pořady a schůzky, ale hlavně pro 
ně zajišťuje literární díla namluvená 
na kazetách. Audionosičům je ostatně 
v SKKS věnováno celé oddělení.

Na výběr mají návštěvníci knihov-
ny ale především v knihách. Včetně 
pobočky na Březenecké v areálu 
bývalého kina Evropa je v knihovně 
k dispozici 98 792 titulů ve 187 695 
exemplářích. Jejich účetní hodnota je 
25 857 900 Kč. „Na  doplnění knižního 
fondu, včetně časopisů, CD a DVD, 
věnujeme ročně zhruba dva miliony 
korun. To raději ušetříme na všem 
ostatním,“ poznamenala ředitelka 
SKKS Marie Laurinová.

Jak si stojí v očích veřejnosti, to se 
knihovna brzy dozví. Hodnotit ji bu-
dou děti. „Přihlásili jsme se do celostát-
ní soutěže o nejlepší dětské oddělení 
s názvem Knihovna kamarád. Děti 
budou mít za úkol napsat nám vysvěd-
čení. Hodnotit budou prostředí, počet 
a úroveň besed a dalších akcí pro ně 
samotné,“ informovala o novince Dana 
Nepovímová.                                               (sk)

Čtenářům je k dispozici téměř sto tisíc titulů

Chomutovský výtvarník Milan Pecák 
opět seznamuje veřejnost se svými 
obrazy. Tentokrát si pro tento účel 
vybral barokní kostel sv. Ignáce, 
kde v prostoru v úrovni očí nechává 
„levitovat“ velkoformátové, převáž-
ně strukturální obrazy. Část z nich 
ještě vystavena nebyla a některé 
si jejich autor dokonce vypůjčil od 
současných vlastníků. Na díla z 
kazatelny němě shlíží figurína digi-
tálního kazatele, která jen podtrhuje 
umělcovu kreativitu. Během své ka-
riéry Milan Pecák profesionálně na-
vrhoval filmové scény, tvořil plakáty 
pro české i zahraniční filmy. Mimo 
volné tvorby se věnuje návrhům 
obálek knih, časopisů, firemních log 
a další užité grafice. Jeho obrazy a 
počítačová grafika zdobí interiéry 
mnoha významných institucí. V 
kostele sv. Ignáce Pecákovu výstavu 
doplňuje výstava módních kreseb 
jeho dcery Veroniky, obě potrvají 
do 15. října.           (text: sk, foto: lm)

Občanské sdružení Na Louce pořádá tuto sobotu 23. září pro děti Občanské sdružení Na Louce pořádá tuto sobotu 23. září pro děti 
i jejich dospělý doprovod Odpoledne s pejsky II.i jejich dospělý doprovod Odpoledne s pejsky II. Hlavní náplní akce, která 
proběhne od 16 hodin na cvičišti na sídlišti Březenecká, budou opět ukáz-
ky výchovy a výcviku psů. Vstupenka pro dítě stojí 30 Kč, doprovod má 
vstup zdarma.                                                                                                         (sk)

DIVADLODIVADLO
• 24. 9.  O ZVÍŘÁTKÁCH – POHÁDKOVÝ KABARET24. 9.  O ZVÍŘÁTKÁCH – POHÁDKOVÝ KABARET. Nedělní pohádka pro děti a jejich 

rodiče. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.
• 27. 9.  ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY27. 9.  ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY. Komedie v rámci abonentního předplatného. 

Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 21. 9.  BIG BAND ZDENKA TÖLGA21. 9.  BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
• 24. 9.  PODZIMNÍ SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ24. 9.  PODZIMNÍ SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ. Smíšený pěvecký sbor Hlahol, 

Komorní orchestr Chomutov a Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most v 
galerii Špejchar od 18.00 hodin.

• 26. 9.  AVE MARIA26. 9.  AVE MARIA. Kytarový koncert Libora Janečka a sopranistky Beaty Blaškové 
Zádrapové v kostele sv. Ignáce od 13.00 (pro SŠ) a 18.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 27. 9.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU27. 9.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• GERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍGERSTNER – TVŮRCE MODERNÍHO INŽENÝRSKÉHO MYŠLENÍ. Výstava v kostele sv. 

Kateřiny potrvá do 28. 10.
• VLASTA K. ZBUZEK – VZPOMÍNKY NA NEWYORSKÉ VĚŽEVLASTA K. ZBUZEK – VZPOMÍNKY NA NEWYORSKÉ VĚŽE. Fotografie v kostele sv. 

Ignáce, výstava potrvá do 30. 9. 
• FOTOGRAFIE VÁCLAVA PINTYFOTOGRAFIE VÁCLAVA PINTY. Galerie Na Schodech v SKKS na Palackého ulici, 

výstava potrvá do 25. 9.
• MIRKA BERANOVÁ – OBRAZY. MIRKA BERANOVÁ – OBRAZY. Galerie Lurago, výstava potrvá do 27. 9.
• SOUSEDÉ – PLAKÁTY STUDENTŮ GRAFICKÉHO DESIGNUSOUSEDÉ – PLAKÁTY STUDENTŮ GRAFICKÉHO DESIGNU. Výstavní síň knihovny 

SKKS, výstava potrvá do 25. 9.
• MILAN PECÁK – OBRAZYMILAN PECÁK – OBRAZY. Kostel sv. Ignáce, výstava potrvá do 15. 10.
• VERONIKA PECÁKOVÁ – MÓDNÍ KRESBYVERONIKA PECÁKOVÁ – MÓDNÍ KRESBY. Kostel sv. Ignáce – oratoř, výstava potrvá 

do 15. 10.
• KAREL POBŘÍSLO – OBRAZYKAREL POBŘÍSLO – OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 30. 9.
• KATEŘINA BRECHLEROVÁ A ŠÁRKA CHVALKOVSKÁ – SKLENĚNÉ OBJEKTYKATEŘINA BRECHLEROVÁ A ŠÁRKA CHVALKOVSKÁ – SKLENĚNÉ OBJEKTY. Galerie 

Špejchar – sklep, výstava potrvá do 30. 9.
• ANTONÍN JANSTA – BAREVNÁ CESTAANTONÍN JANSTA – BAREVNÁ CESTA. Galerie Lurago, vernisáž 2. 10. v 17.00 ho-

din, výstava potrvá do 25. 10.

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).
               21. 9.21. 9.     AUTA AUTA – rodinný animovaný, USA. Začátek představení v 17.00 hodin.
               21. 9.21. 9.     ART KINO: BRATŘI ART KINO: BRATŘI – drama, Dánsko. Začátek představení v 19.30 hodin.
              22. 9.22. 9.     VŠECHNO NEJLEPŠÍ VŠECHNO NEJLEPŠÍ – komedie, ČR. 
 23.23.     –      24. 9. 24. 9.  16 BLOKŮ 16 BLOKŮ – krimithriller, USA. 
 25.25.     –    26. 9. 26. 9.  POSEIDON POSEIDON – katastrofický USA. 
               27. 9.27. 9.     SATAN PŘICHÁZÍ SATAN PŘICHÁZÍ – horor, USA. 
 28.28.     –    29. 9. 29. 9.  DŮM U JEZERA DŮM U JEZERA – romantický, USA. 
              30. 9.30. 9.     PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE – dobrodružný, USA. 
Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není–li uvedeno jinak).
 21.21.     –    22. 9. 22. 9.  RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA  RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA  – akční, USA. 
              23. 9.23. 9.     VŠECHNO NEJLEPŠÍ VŠECHNO NEJLEPŠÍ – komedie, ČR. 
 28.28.     –    29. 9. 29. 9.  PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE – dobrodružný, USA. 
              30. 9.30. 9.     BÍLÁ MASAJKA  BÍLÁ MASAJKA  – drama, Německo.

Spisovatel Rudolf Čechura prožil 
na severozápadě Čech dětství a 
mládí, několik let působil přímo 
v Chomutově. Především na tuto 
etapu života si zavzpomínal při 
prezentaci své knižní novinky (Můj) 
umrlý kraj v Literární kavárně Stře-
diska knihovnických a kulturních 
služeb na Palackého ulici. 

Kdy jste byl naposledy v Chomuto-Kdy jste byl naposledy v Chomuto-
vě? Nebylo to před dvěma roky na vě? Nebylo to před dvěma roky na 
ZŠ v ul. Akademika Heyrovského při ZŠ v ul. Akademika Heyrovského při 
křtu knihy Děti vyprávějí dětem, do křtu knihy Děti vyprávějí dětem, do 
které jste sám povídkou přispěl?které jste sám povídkou přispěl?

„Ano, to souhlasí. Dokud žil kama-
rád, jezdil jsem sem častěji.“ 
Dnes se tu představovala kniha jiná Dnes se tu představovala kniha jiná 
– (Můj) umrlý kraj, která má být au-– (Můj) umrlý kraj, která má být au-
tentickým popisem pohnutého osu-tentickým popisem pohnutého osu-
du rodného kraje. Z názvu a podoby du rodného kraje. Z názvu a podoby 
obálky bych odhadoval, že kniha obálky bych odhadoval, že kniha 
bude jakousi obžalobou bývalého bude jakousi obžalobou bývalého 
režimu a současně vyznáním hlubo-režimu a současně vyznáním hlubo-
kého vztahu ke kraji...kého vztahu ke kraji...

„Je obžalobou nejen bývalé, ale 
i současné moci. A to, že na rodný 
kraj vzpomínám rád, to je samozřej-
mé. Vždyť jsem tady byl doma.“
Co všechno jste na Chomutovsku Co všechno jste na Chomutovsku 
stihnul prožít a co z toho konkrétně stihnul prožít a co z toho konkrétně 
v Chomutově?v Chomutově?

„Do Chomutova jsem čtyři roky 
dojížděl na obchodní akademii, to 
bylo hned po válce. A pak jsem ještě 
půl roku dělal úředníka v Poldovce, 
v organizačním oddělení. Pak jsem 
zběhl ke kantořině. Ale nebylo to 
snadné, z těžkého průmyslu se jaksi 
nedalo odejít. To se mohlo jít jen 
do hrobu, na vojnu nebo do dolů. 
Ale že byla nouze o učitele, tak mě 
pustit museli, protože to byl úřední 
zájem. Ještě když jsem řekl, že jsem 
ochotný učit na horách. A že nemám 
vzdělání, to nikoho nezajímalo. Oni 
byli rádi, že mám aspoň nějakou 
maturitu, ani vysvědčení nechtěli 
vidět... No jo, to bylo po válce, pane. 
To byla srandovní doba.“

A kde konkrétně na Chomutovsku A kde konkrétně na Chomutovsku 
jste učil?jste učil?

„Učil jsem na školách v Zásadě, 
Černovicích a Místě. Ani jedna z 
nich už neexistuje, dvě zbourali, 
jednu zrušili.“
Na obálce vaší novinky je zachyce-Na obálce vaší novinky je zachyce-
na demolice evangelického kostela na demolice evangelického kostela 
zde v Chomutově. Je to fotografie zde v Chomutově. Je to fotografie 
osobní?osobní?

„Ne, ne. To vymyslel nakladatel, 
pan Marek. Mně se to moc líbilo, 
protože to je působivý snímek. Jak 
je ta věž v pohybu, jak se klátí, to 
výborně pasuje k názvu.“
Kniha je vaší prvotinou na poli lite-Kniha je vaší prvotinou na poli lite-
ratury faktu. Proč jste se do tohoto ratury faktu. Proč jste se do tohoto 
žánru pustil?žánru pustil?

„Prostě protože jsem chtěl tako-
vouhle knížku vydat. Moc mně na 
tom záleželo, aby to vyšlo, aby to 
vyšlo rychle, aby to nebylo drahé. 
Byl to můj osobní zájem. Že to 
bude něco platné, že to s někým 
pohne, to pochybuju. Ale aspoň 
ať si to lidi přečtou, ať vidí, jaká 
svinstva se dějou.“
Jak těžká to byla práce?Jak těžká to byla práce?

„To nebylo těžké, já jsem nehle-
dal žádné historické prameny. To 
jsou všechno moje osobní zážitky 

a pocity. A údaje o obcích, ty jsem 
v podstatě opsal. Proto jsem také za 
to nechtěl honorář. Ale mapky jsem 
dělal já, ty jsou moje autorské. To 
mě potěšilo, protože svoje plánky 
jsem ještě nikdy nepublikoval.“
Na podobě rodného kraje vám Na podobě rodného kraje vám 
záleží i dnes. Těší vás tedy třeba záleží i dnes. Těší vás tedy třeba 
záměr postavit ahníkovský zámek záměr postavit ahníkovský zámek 
z původních komponentů?z původních komponentů?

„Já tomu nevěřím. Může to být 
nějaká parodie, něco jako Disney-
land. Ale nemůže to být rekonstru-
ovaný zámek, když ty pískovcové 
šutry jsou shnilé. Tenkrát, když 
se zámek likvidoval, velkohubě 
prohlašovali, že se nebourá, ale 
že se pečlivě rozebere, očísluje, 
uloží a na jiném místě postaví 
znova. Už tehdy jsem tomu nevěřil 
a měl jsem pravdu. Ten pískovec 
je rozdrolený. Viděl jste, jak je 
uložený?“
Přesto je ale v Podkrušnohoří vidět Přesto je ale v Podkrušnohoří vidět 
posun k lepšímu...posun k lepšímu...

„To jistě. Kadaň je krásná a tady 
v Chomutově se to také hodně 
zlepšilo. Chomutov měl to štěstí, 
že na rozdíl od Mostu aspoň  měs-
to zůstalo zachováno. Ale co je to 
platné, když okolí je zničené.“ (sk)

Kniha (Můj) umrlý kraj je autentickým popisem osudu oblasti postižené těžbou uhlí

Čechura brání kraj, který byl jeho domovem

Rudolf Čechura Rudolf Čechura 
(nar. 5. 2. 1931 v Želénkách u Duchcova)(nar. 5. 2. 1931 v Želénkách u Duchcova)

– spisovatel zaměřující se zejména na detek-
tivní tvorbu
– veřejnosti je přesto znám především jako 
autor námětů a scénářů k večerníčkům, hlav-
ně k Maxipsu Fíkovi
– na Chomutovsku nebo v Chomutově se ode-

hrávají jeho starší tituly Šperhák, Pestrý život a jedna povídka z knihy 
Dr. Sherlock Holmes v Čechách
– novinka (Můj) umrlý kraj je k dostání v DDD knihkupectví

Rudolf Čechura při autogramiádě diskutuje s Janem Mickou, po spisovatelově 
pravici nakladatel Luboš Marek.                                                                   (foto: sk)
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Pražská společnost CODECO oži-
vuje budovu Amabetonu, současné 
Obchodní centrum Chomutov. V 
minulých dnech začala nabízet k 
pronájmu kancelářské prostory, 
další část bude sloužit hotelovému 
a restauračnímu provozu. 

Společnost informovala o zaháje-
ní pronájmu již před rokem, ale pak 
se změnil vlastník budovy, a tak 
došlo k pozdržení dalšího postupu. 
Nyní je vše připraveno pro zaháje-
ní pronájmu budovy s konceptem 
kanceláří, hotelu a restaurace pod 
názvem OC Chomutov. Snahou spo-
lečnosti CODECO je oživení centra 
města nabídkou moderních repre-
zentativních prostor pro podnikání 
i společenský život. Základním 
předpokladem je rozsáhlá rekon-
strukce objektu s úpravami nutnými 
pro uspokojení současných vyšších 
nároků nájemců a uživatelů. Staveb-
ní povolení na rekonstrukci již bylo 
vydáno.

Pro revizi vnitřních úprav byla 
najata nová architektonická kan-
celář. „S konceptem jsme spoko-
jeni a pevně věříme, že osloví i 
potenciální nájemce. U hotelové 
části v přízemí to dokazuje i ta 
skutečnost, že oba prostory jsou 

již obsazeny,“ uvedla Alena Hůlová 
ze společnosti CODECO. Horní část 
OC Chomutov, 13. až 17. podlaží, 
bude využita jako tříhvězdičkový 
hotel. 

První a druhé podlaží budou v 
úzkém propojení s hotelovým pro-
vozem. V přízemí vznikne kvalitní 
restaurace s vyhlášenou kuchyní a 
kapacitou pro více než sto hostů, 
která obslouží i hotelové zákazníky. 
Neméně důležitou součástí přízem-
ních ploch bude centrální recepce 
pro hotelovou i kancelářskou část. 
V patře počítá CODECO s vybudo-
váním konferenčního centra. Jedná 
se o dva sály s kapacitou sto a dvě 
stě lidí. 

Nyní se CODECO soustřeďuje na 
pronájem kancelářské části, tzn. 
3. – 12. podlaží šestnáctipatrové bu-
dovy. Vzhledem k velikosti podlaží 
se budou jednotlivá patra pronají-
mat jako celky, případně ve variantě 
rozdělení plochy na polovinu.

Budova Armabetonu byla posta-
vena v 70. letech, kdy sloužila jako 
kanceláře a ubytovna, později jako 
hotel. V přízemí fungovala restau-
race a bufet. Na konci 90. let začal 
provoz v ní utichat, až se před čtyř-
mi roky zastavil úplně.                    (r) 

Spící Armabeton se mění v živé
Obchodní centrum Chomutov

ProdejProdej
• Prodám elektrickou sekačku BlackProdám elektrickou sekačku Black

&Decker&Decker, jednou použitá, v záruce. Pů-
vodní cena 3 500 Kč, nyní 2 500 Kč. Tel. 
607 736 853.

• Prodám bývalé rekreační středisko Prodám bývalé rekreační středisko 
Radotín u ChýšeRadotín u Chýše. Stavba z roku 1939, 
rekonstrukce 1995, 10 arů. Tel.: 607 
541 652.

• Prodám garáž Prodám garáž na rohu ulice Praž-
ské a Dolní v Chomutově. Tel.: 604 150 
273.

• Prodám automatický spínač světel Prodám automatický spínač světel 
automobilů automobilů – Fabie, Octavie, Golf ATD, 
100% stav, nový, levně. Tel.: 737 608 
512.

• Prodám řadovou garážProdám řadovou garáž, ul. V Ale-
jích, osobní vlastnictví, elektřina, ihned 
volná. Tel.: 605 540 497.

• Prodám Peugeot 205Prodám Peugeot 205, 1,8 Diesel, 
garážovaný, velmi zachovalý, levně. 
Tel.: 474 620 494.

• Prodám levně starší nábytekProdám levně starší nábytek. Tel.: 
737 851 342.

• Prodám válendu tmavě hnědouProdám válendu tmavě hnědou, 
2 x 0,8 m, s úložným prostorem, 3 roky 
stará, velmi zachovalá, původní cena 
2 000 Kč, nyní 600 Kč. Spěchá, dohoda 
je možná. Tel.: 474 626 357.

• Prodám bytové dveře Prodám bytové dveře 2/3 pro-
sklené, pravé, cena 100 Kč. Tel.: 474 
620 084.

• Prodám elektronický psací stroj Prodám elektronický psací stroj 
NAKAJIMA, NAKAJIMA, jako nový, málo používaný. 
Cena 1 000 Kč. Tel.: 774 150 661.

• Prodám bílo-hnědou obývací stě-Prodám bílo-hnědou obývací stě-
nunu, velmi skladná, a 100 zavařovacích 
sklenic. Velmi levně – stěhování. Tel.: 
474 626 688.

• Prodám psy německé ovčáky Prodám psy německé ovčáky s PP 
i bez PP. Psi jsou vycvičeni ke střežení 
objektů a strážní službě. Tel.: 777 620 
336.

• Prodám lustry z bytu 2+1 Prodám lustry z bytu 2+1 vhodné 
na chalupu. Levně. Tel.: 603 898 630.

• Prodám Renault 21Prodám Renault 21, 4dveřový, 
r. v. podzim 89, motor 1,7 benzin, naje-
to 170 000, central, imobilizér, ochrana 
kódováním, STK+EM do 10/2007. Při-
dám růz. náhr. díly, sadu zimních kol 
a autorádio navíc. Cena 28 000 Kč, při 
rychlém jednání sleva. Tel.: 604 273 180 
nebo 732 580 908.

KoupěKoupě
• Koupím bílou zachovalou ložniciKoupím bílou zachovalou ložnici. 

Tel.: 474 638 433 od 8 do 14 hodin.

• Koupím garáž Koupím garáž v centru Chomutova. 
Tel.: 602 180 723.

BytyByty
• Prodám dr. byt 2+1 Prodám dr. byt 2+1 v Chomutově, 

plastová okna, 7. patro, s možností 
bezúplatného převodu do osobního 
vlastnictví. Tel.: 776 072 323.

• Prodám byt 2+1 s balkonem Prodám byt 2+1 s balkonem na 
Březenecké, 17. listopadu 4612, 3. pat-
ro. Cena 280 000 Kč. Tel.: 474 620 084.

• Prodám dr. byt 3+1 Prodám dr. byt 3+1 (63 m2), ul. 
Pod Břízami, 2. patro, s balkonem, 
klidný vchod, pl. okna, zateplený. Tel.: 
737 851 342.

• Koupím byt 2+1 Koupím byt 2+1 s balkonem 
v osobním vlastnictví u Luny, Severky 
– Horní Ves. Nejsem realitní kancelář! 
Volat po 18. hodině. Tel.: 777 940 492.

• Prodám byt v os. vl. Prodám byt v os. vl. 2+1+B 
v Jirkově, velmi pěkný, po celkové 
rekonstrukci (kuchyň, koupelna, el.), 
samostatné topení + krbová kamna, 
cihlová zástavba, veškerá občanská 
vybavenost v místě. Tel.: 728 627 134.

• Od 1. 11. 2006 pronajmu garson-Od 1. 11. 2006 pronajmu garson-
ku u Jitřenkyku u Jitřenky, nájem včetně energie 
3 500 Kč + 1 nájem dopředu. Tel.: 379 
078 468, volat od 17 do 20 hodin.

• Prodám byt 2+1 s balkonem Prodám byt 2+1 s balkonem na 
chodbě, plastová okna, na Kamenné. 
Tel.: 721 382 269.

• Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví 
v centru Chomutova. Pěkný v klidném 
vchodě. Cena 229 000 Kč. Tel.: 602 418 
170,474 681 213 po 17. hodině večer.

• Chcete bydlet a podnikat? Chcete bydlet a podnikat? Na-
bízím rodinný dům se dvěma byt. 
jednotkami a nebytovým prostorem 
s hospodou, menší dvorek a zahrádka, 
vše v Chomutově. Tel.: 604 207 401

• Prodám družstevní byt 4+1 Prodám družstevní byt 4+1 za 260 
000 Kč. RK nevolejte! Tel.: 777 940 492, 
volat po 18. hodině.

• Byt 3+1 s balkonem v CV Byt 3+1 s balkonem v CV – cen-
trum (Dehtochema) v os. vlastnictví 
(komora v mezipatře). Plovoucí pod-
lahy, nová kuchyňská linka (myčka, 
pračka), zděné jádro (rohová vana, 
sprchový kout), nové štuky, zděná 
šatna, vestavěná skříň v ložnici. Cena 
700 000 Kč. Při platbě v hotovosti sleva 
50 000 Kč. Tel.: 603 188 124.

OstatníOstatní
• Pronajmu nebytové prostory Pronajmu nebytové prostory ve 

Školní ul. - prodejna nebo kancelář, 
WC a kuchyňka. Tel.: 606 316 807.

• V životě člověka bývají velmi V životě člověka bývají velmi 
smutné a bolestné dnysmutné a bolestné dny. Tak tomu bylo 
i u nás, kdy odešel do míst, odkud už 
není návratu, náš tatínek, dědeček a 
pradědeček pan Josef Toman. Děku-
jeme všem, kteří byli v těchto těžkých 
chvílích s námi. Děti s rodinami.

Nejteplejší období roku končí, ale 
z fotografií, které se v redakci se-
šly v rámci soutěže Foto na letní 
téma, dýchá slunce a pohoda. 
Redakční porota měla těžký úkol, 
přesto nakonec rozhodla, že vítě-
zem se v konkurenci devětadva-
ceti snímků od patnácti autorů 
stala fotografie Tomáše Rulíška. 
Druhé místo obsadil Jan Roháček  
se svým kozlem na kolejích, třetí 
pak Luděk Šebesta, který poslal 
snímek dcery Aničky s dovětkem, 
že toto byl jediný způsob, jak 
přežít červencová vedra. Tito tři 
vítězové mají v redakci připrave-
ny sady propagačních předmětů, 
které si mohou vyzvednout do 
pátku 13. října. Jan Gaisler a Jitka 
Heidlová, kteří uspěli loni, tento-
krát skončili těsně pod stupni 
vítězů. Všechny soutěžní snímky 
budou zveřejněny ve speciální fo-
togalerii na webových stránkách 
www.chomutov-mesto.cz.       (sk)

Nejlepší snímky soutěže Foto na letní téma

1. místo – Tomáš Rulíšek 2. místo – Jan Roháček

3. místo – Luděk Šebesta

4. místo – Jan Geisler 5. místo – Jitka Heidlová 6. místo – Pavel Kühn
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- tonery nové, repasované, alternativní
- inkoustové náplnì originál, alternativní, refill
- kvalitní fotopapír inkjet znaèek Foma, Rayfilm
- levná média CD,DVD, obaly všech rozmìrù
- PC dle pøání zákazníka, pøíslušenství
- MP3, pamì�ové karty, flash disky ...
- sbìrna fotoprací, fotoalba, filmy
- kopírování A4, A3

Sleva se vztahuje pouze na spotøební materiál

Statutární město Chomutov

nabízí do pronájmu 
případně prodeje 

objekt dříve využívaný 
jako škola v Husově ulici 
č.p. 2079 v Chomutově.

Podrobnější informace 
naleznete na 

www.chomutov-mesto.cz 
nebo na odboru 

správy majetku města, 
tel.: 474 637 470.
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Bývalý provozovatel restaurace BUDVARKA 
Vás zve do nově otevřené pizzerie. 

Opět pro Vás polední menu za super cenu, každé desáté menu ZDARMA, 
slevové karty, rozvoz pizzy a jídel po Chomutově a Jirkově ZDARMA!

Více od 10. 9. 2006 na www.gastro1.cz

OTEVÍRÁME 6. 10. 2006 v 10.30 hodin
Přijmeme kuchaře-ky, pomocné síly do kuchyně, 

servírky - číšníky, více na tel.: 777 336 337

Blatenská 1201, Chomutov 
(vedle kovomatu JiŠe)

T.J. Sokol Chomutov po XIV. vše-
sokolském sletu pokračovala ve 
svých letních aktivitách. Zahájilo 
je smíšené družstvo mužů a žen, 
které se bezprostředně po skonče-
ní sletu zúčastnilo volejbalového 
turnaje Prda-Open, pořádaného 
T.J. Sokol Vernéřov–Hrob. Mezi šes-
ti účastníky se Chomutovští umís-
tili na pěkném druhém místě.

Na své už třetí letní cyklistické 
putování se vydala skupina star-
ších mužů, kteří 600 kilometrů 
dlouhou trasu zvládli za osm dní. 
Byla to poznávací cesta, která 
vedla přes Klínovec, Cheb, Tachov, 
České Budějovice a Český Krum-
lov, odkud skupina zamířila na 
jednodenní výlet do Rakouska. 

Pro žactvo připravila jednota 
od 12. do 19. srpna pobyt v Krko-
noších. Patnáct nejmladších sokol-
ských žáků a žaček prožívalo krás-
né dny v oblasti zvané Lučina pod 
Černou horou na horské chatě Slo-
vanka. Podle vedoucí pobytového 
tábora Míši Míškové bylo pracov-
níky chaty o sokolskou omladinu 
po všech stránkách bezvadně po-
staráno. Potěšitelné bylo, že svou 
mladou sokolskou připravenost do-
kazovali při různých hrách a hlav-
ně výstupem na nejvyšší českou 
horu Sněžku (na snímku). Zpáteční 
cestu pak absolvovali lanovkou, 
takže měli možnost podívat se na 
Krkonoše i z ptačí perspektivy. 
„Děti se také hojně namlsaly darů 
přírody, především borůvek. Den-

ně měly pusy krásně do fialova 
zbarvené,“ vzpomíná s úsměvem 
vedoucí zájezdu M. Míšková. Na 
otázku, proč pořádá jednota letní 
pobyty své mládeže každý rok na 
jiném místě, pak odpověděla, že je 
to proto, aby děti poznávaly nová 
místa naší vlasti a získávaly tak 
přehled o jejích krásách. 

Nový cvičební rok zahájila jed-
nota v souladu se zahájením škol-
ního roku. Sokolovna v Sokolské 
ulici je otevřena všem zájemcům 
o cvičení i těm, kteří by chtěli 
v prostorách tělocvičny zavést 
nové tělocvičné či sportovní akti-
vity.                                              (hz)

Sokolové pokračovali v aktivitách i v létě
Michaela Gärtnerová z TJ Slávie 

Chomutov úspěšně reprezentovala 
Českou republiku v dálkovém plavá-
ní v italském Trentu na jezeru Lago 
di Caldonaza. Těchto mezinárod-
ních závodů se zúčastnilo 107 plav-
ců z Itálie, USA, Argentiny, SRN a ČR. 
Závody měly velmi dobrou úroveň 
a startovali zde plavci, kteří se týden 
před tím zúčastnili MS v Neapoli. 
Podmínky byly výborné, voda měla 
21 stupňů a vzduch 27 stupňů.

Micheala se v kategorii kadetek 
umístila na 2. místě v závodě na 
4 km za čas 0:55:35 hod. a v zá-
vodě na 10 km obsadila 3. místo 
v čase 2:36:07 hod. Potvrdila tak své 
dobré výsledky z Českého poháru 
a mistrovství republiky i na této 
přehlídce dálkových plavců v mezi-
národních podmínkách. „Věříme, že 
v příštím roce Michaela své výsledky 

alespoň zopakuje, protože letošní se-
zona dálkového plavání na otevřené 
vodě skončila,“ řekl trenér chomutov-
ských plavců Jaroslav Jezbera.     (vk)

Gärtnerová vyplavala dvě medaile

Hokejistům KLH Chomutov začala 
další mistrovská sezona. Ještě 
dřív, než rozehráli úvodní zápas 
s kadaňskými rivaly, přišla za 
nimi na led primátorka Chomu-
tova Ivana Řápková. Popřála jim 
více štěstí a lepší umístění než 
v minulé sezoně, současně oce-
nila, že dlouhodobě hokej dělá 
městu dobrou reklamu. Také 
klubu i fanouškům slíbila, že ve-
dení radnice udělá vše pro to, aby 
nový stadion mohl být otevřen do 
konce roku 2008. Od kapitána cho-
mutovských hokejistů Radka Šípa 
na oplátku dostala dres se svou 
jmenovkou z úplně nové kolekce. 
Vpravo generální manažer KLH 
Chomutov Milan Vacke. V samot-
ném utkání Chomutov potvrdil 
roli favorita a Kadaň rozstřílel 
7:2 (3:1, 2:1, 2:0), což bylo tou nej-
lepší pozvánkou na další domácí 
zápasy.                    (text a foto: sk)

Zajímavou, až kuriózní osob-
ností BK Chomutov je 34letý pivot 
Ondřej Řihovský. Protože hrával 
1. ligu za Ústí n. L. a krátce i za 
Vyšehrad a Nymburk, měl by být 
oporou nově se tvořícího chomu-
tovského mužstva.

Tady přichází první překvapení: 
totiž stejně dobře jako basketbal 
Ondřej Řihovský hraje i tenis. 
V současné době je 74. v celostát-
ním žebříčku. Jak se mu daří dělat 
i druhý sport na vysoké úrovni? 
Prý v pohodě. Nedávno dokonce 
v chorvatském Tučepi vyhrál novi-
nářské mistrovství světa, kterého 
se v několika kategoriích zúčast-
nilo téměř sto padesát hráčů! Ve 
dvouhře se Řihovský stal mistrem 
světa, když v českém finále po-
razil dlouholetého rivala Marka 
Wollnera (ČT, redaktor zpravo-
dajství, Reportéři ČT), ve čtyřhře 
získal s Dušanem Jurčíkem (ČT, 
dramaturg převzatých pořadů) 
stříbro. Není to první triumf – 

z předchozích tří účastí na no-
vinářském šampionátu si přive-
zl dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili. A kde se chomutovský 
basketbalista v této společnosti 
vyskytl? On je totiž také novinář. 
V České televizi dělá sportovního 
redaktora, je i jedním z redaktorů 
v současnosti vysílaného projektu 
České hlavy. V minulosti pracoval 
také v ČTK a na tiskovém odboru 
ministerstva vnitra. A aby toho 
nebylo málo, nedávno si k tomu 
přibral redaktořinu na Rádiu Bla-
ník. „Je toho hodně, ale já jsem 
zvyklý kmitat. Vždyť i v době, 
kdy jsem hrál první ligu za Ústí, 
jsem v Praze současně studoval 
dvě vysoké školy,“ vysvětluje svůj 
životní postoj. „Ubíjí mě stereo-
typ, proto se snažím dělat si život 
pestrý.“ Také si myslíte, že je těch 
aktivit na jednoho člověka až až? 
Není. „Teď jsem si vzal do hlavy, 
že si udělám doktorát,“ prohlašuje 
Ondřej Řihovský.                       (sk) 

Za basketbalisty nastupuje
hyperaktivní mistr světa

Házenkáři HK Chomutov vstupují 
do vybrané společnosti, rozehrávají 
svou historicky první sezonu v dru-
hé nejvyšší soutěži. Vstup do 1. ligy 
se jim příliš nepovedl, ale prohra 
19:26 na palubovce Dvora Králové 
nebyla pro nováčka žádnou tragédií. 
Chomutov po uzávěrce CHN sehrál 
ještě domácí zápas s Plzní.

Mužstvo trenéra Václava Karlovce 
se do druhé nejvyšší soutěže probo-
jovalo díky prvnímu místu v základní 
skupině 2. ligy a následnému vítězství 
v baráži nad TJ Plzeň – Košutka. „Je to 
velký úspěch a hráči i realizační tým 
se na působení v nové soutěži oprav-
du těšili. První liga je ovšem velmi 
náročná, hlavně po finanční stránce, 
protože sedm mužstev je z Moravy 
a jen pět, včetně Chomutova, je 
z Čech,“ řekl dlouholetý člen výboru 
klubu Antonín Novotný. 

• Na Zimním stadionu v Cho-Na Zimním stadionu v Cho-
mutově se pořádají pravidelná mutově se pořádají pravidelná 
veřejná brusleníveřejná bruslení, a to každý 
čtvrtek od 17.00 do 18.00 a 
každou neděli od 9.00 do 10.00 
hodin. Ledovou plochu spolu 
se zázemím si také mohou 
pronajmout soukromé osoby i 
organizace.                              (r)

Házenkáři vstupují do neznáma
Program domácích zápasů HK Program domácích zápasů HK 

Chomutov: Chomutov: neděle 8. 10. 8. 10. od 17.00 
hod. proti TJ Sokol Sokolnice, sobo-
ta 21. 10. 21. 10. od 16.30 hod. proti Tatranu 
Litovel, sobota 11. 11. 11. 11. od 13.00 hod. 
proti TJ Náchod, sobota 25. 11. 25. 11. od 
17.00 hod. proti Fatře Slávia Napa-
jedla. Všechna utkání se budou hrát 
v Městské sportovní hale v Chomu-
tově.                                                    (sk) 

Jedno rozloučení s čestným starostou cho-
mutovského Sokola Josefem Tomanem Josefem Tomanem mají 
pozůstalí již za sebou, pohřeb proběhl 6. září 
v kruhu rodinných příslušníků a nejbližších 
sokolských kolegů ve Vysočanech. Ale protože 
přátel měl Josef Toman daleko víc a ne všichni 
se mohli do Vysočan vypravit, uskuteční se 
druhé rozloučení zítra 21. září od 16 hodin na 21. září od 16 hodin na 
hřbitově v Chomutověhřbitově v Chomutově, konkrétně na vsypové 

loučce, o jejíž založení se kdysi sám zasadil.
Josef Toman vůbec prožil pestrý a plodný život. Při práci ve Sboru 

pro občanské záležitosti zavedl vítání občánků, založil besedy s dů-
chodci, inovoval ceremoniál zlatých svateb, přičinil se o vznik první 
školní stravovny ve městě. V době, kdy vedl chomutovské pohřeb-
nictví, se zasadil o založení Háje vzpomínání na hlavním hřbitově. 
Nejvíc je ovšem spojován se Sokolem, kde ho poctivá práce vynesla 
až do předsednictva Krušnohorské – Kukaňovy župy. O věci sokolské 
i veřejné se aktivně zajímal až do posledních chvil svého života. Ze-
mřel 29. srpna ve věku 96 let.                                                                 (sk) 

Lépe než loni by si v nastávají-
cí druholigové sezoně chtěli vést 
basketbalisté BK Chomutov. Jak 
konkrétně, to se trenér Ladislav 
Zalužanský zdráhá říct: „Určitě 
chci, aby se mužstvo dostalo do 
play off.“

Opatrnost 38letého hrajícího tre-
néra je na místě. Kádr Chomutova 
se totiž v letní pauze podstatně 
obměnil, a tak Zalužanský buduje 
okolo matadora Milana Doksanské-
ho nový tým. V přípravě měl k dis-
pozici až dvacítku hráčů, z nichž 
postupně krystalizovala sestava 
pro sezonu, kterou BK Chomutov 
zahájil minulý víkend domácími 
zápasy s Benešovem a Sokolem 
pražským (po uzávěrce CHN). 
„Problémy máme s rozehrávkou, 
kde nám chybí zkušenější hráč. Je 
to post, který podstatně ovlivňuje 
hru celého mužstva, ať už v dob-
rém nebo špatném smyslu. Chtěli 
jsme na ´pendlování´ Petra Kunsta, 
ale ten se v přípravě USK Praha jeví 
dobře, a tak hrozí, že ho nebudeme 
moct využívat tak často,“ vysvětlil 
Ladislav Zalužanský.

Za stěžejní letní posily trenér 
považuje křídlo Tomáše Eisnera, 
který přestoupil z Ústí n. L. a který 
už v Chomutově před léty působil. 

Stejně tak hodně očekává od pivota 
Ondřeje Řihovského, který přišel 
z třetiligových Poděbrad, ale v mi-

nulosti také hrával nejvyšší soutěž. 
Několik méně zkušených hráčů se 
do týmu pokouší prosadit, další 
jsou domluveni na střídavý start. 
Zajímavostí je stále probíhající 
testování černošského pivota, mla-
díčka z Nigerie Obinny Mbakwe. 
V otázce vlastního nasazování do 
zápasů Ladislav Zálužanský ještě 
jasno nemá: „Jsem i pro tuto sezo-
nu veden jako hrající trenér, ale do 
jaké míry se dostanu na palubovku, 
to se uvidí až podle situace.“     (sk)

Při tréninku střílí na koš Milan Doksanský, dále zleva Tomáš Eisner, Michal 
Nechala a Martin Kalicher.                                                                              (foto: sk) 

Basketbalisté zahájili sezonu už minulý víkend domácími zápasy s Benešovem a Sokolem pražským

Nový tým okolo Doksanského chce být výš


