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Po čtyřech letech určily komunál-
ní volby nové složení samosprávy  
Chomutova. Podoba Zastupitelstva 
města Chomutova se tak výrazně 
obměnila, když do lavic zasedne 
více než polovina nových tváří, 
18 z 35. 

Oproti minulému volebnímu ob-
dobí budou scházet také dva zastu-
pitelské kluby – nezařazení a Unie 
pro sport a zdraví, své zástupce 
v tomto orgánu tak budou mít pou-
ze čtyři strany – ODS, ČSSD, KSČM 
a Strana zelených. Všechny s výjim-

kou komunistů si polepšily, KSČM 
naopak o čtyři křesla přišla.

Zvolení zastupitelé v pořadí dle po-
litických stran s obdrženým počtem 
mandátů (kurzívou jsou uvedeni ti, 
kteří v budou  zastupitelstvu nováčky, 
případně se do něho vracejí po pauze 
minulého volebního období). ODS ODS (14 
mandátů, v minulých volbách 12): 
Ivana Řápková,  Jan Řehák , Pavel Karel 
Markvart, Jiří Binter, Jindřich Stádník, 
Jiří Polanský, Kamila Nováková, Stani-
slav Aubrecht, Pavel Nuslauer, Vladimír 
Čermák, Jindřich Petráček, Vladimír 
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Janda, Zdeněk Fojtík, Zdeněk Hej-
na. ČSSD ČSSD (11 mandátů, v minulých 
volbách 3): Rudolf Kozák, Jaroslav 
Krákora, Jan Mareš, Jana Vaňhová, 
Petr Husák, Pavel Polák, Vlastimil 
Rindoš, Marie Štáfková, Libor Poj-
man, Martin Klouda, Pavel Umlauf. 
KSČM KSČM (6 mandátů, v minulých vol-
bách 10): Ladislav Drlý, Stanislav 
Mandát, Jaroslav Komínek, Jiří Viták, 
Libuše Zmátlová, Jiří Kubíček. SZ SZ 
(4 mandáty, v minulých volbách 3): 
Přemysl Rabas, Jiří Roth, Džamila 
Stehlíková, Michal Kasl. 

Několik čísel k chomutovským 
komunálním volbám 2006 (v závor-
ce jsou pro srovnání údaje z voleb 
v roce 2002): Volilo se ve 40 voleb-
ních okrscích, v nichž bylo zapsáno 
40 245 voličů (40 452). Bylo vydáno 
11 891 obálek (10 257), odevzdáno 
11 802 obálek (10 253). Platných hlasů 
bylo 345 535 (318 175). Volební účast 
byla vyšší – 29,55 procenta oproti 
25,36 procentům v roce 2002. 

Jak hodnotí výsledky voleb, zeptali 
jsme se představitelů stran, které 
se do zastupitelstva dostaly. Ivana 
Řápková (ODS): „Jsem ráda, že voliči 
ohodnotili, co radnice pod vedením 
ODS pro město udělala.“ Jana Vaňho-
vá (ČSSD): „Jsme spokojeni, je to náš 
historicky nejlepší výsledek.“ Ladislav 
Drlý (KSČM): „Očekávali jsme určitou 
ztrátu, ale že bude taková, to nás za-
skočilo. Co se dá dělat? Poblahopřát 
vítězům.“ Jiří Roth (SZ): „Pro nás je to 
uspokojivý výsledek. Početně jsme si 
polepšili.“ 

Na straně 2 jsou výsledky voleb 
v přehledné tabulce.                      (lm)

Příští číslo CHN vyjde 
15. listopadu 200615. listopadu 2006

www.chomutov-mesto.cz

POMATURITNÍ STUDIUM
Jednoleté pomaturitní studium angli tiny a n m iny v CV na školní rok 2006/2007 

Agentura PAROLE, tel. 474 683 729, www.parole.cz                17.999 K

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

Komunální volby: účast o čtyři procenta vyšší, přesto nedosáhla ani třiceti procent

Chomutov má nové zastupitelstvo

Jan Saudek 
jak ho neznáte...
Host Leona Machálková
Pořadem provází Pavlína Hodková
Vstupné 220 Kč

Městské divadlo v Chomutově
Čtvrtek 9. 11. 2006 v 19.00 hod. 

Vážení spoluobčané, před několi-
ka dny se konaly komunální volby 
do městských a obecních zastupitel-
stev. Jak vyplývá ze statistik,  sever-
ní Čechy mívají tradičně nejnižší vo-
lební účast a Chomutovsko z tohoto 
trendu nijak nevybočuje. Volby jsou 
momentem, kdy občan může vysta-
vit vysvědčení politikovi, v tomto 
případě tomu, kdo má hájit jeho 
zájmy nejbližší, v jeho obci, městě. 
Ne každý však této možnosti využí-
vá. Nežijeme v totalitním státě, kdy 
volební komisaři obíhali s urnami 
ty, kteří se nedostavili do volební 
místnosti, a kdy jednotlivé volební 
okrsky mezi sebou soutěžily, který 
bude mít jako první stoprocentní 
účast. Je věcí každého, zda svůj 
hlas někomu dá nebo nikoli – i to 
je součástí svobodné volby občana 
v demokratické zemi. Bohužel prá-
vě ti, kteří se k volbám neobtěžují, 
bývají nezřídka těmi nejhlasitějšími 
kritiky politiků od té nejvyšší až po 
komunální úroveň. Chci ale věřit, 
že takových „uvědomělých“ občanů 
bude postupně ubývat. Ty poslední 
komunální volby se mimo jiné vy-
značovaly tím, že účast v nich měla 
vzestupnou tendenci. V rámci re-
publiky i Ústeckého kraje byla vyšší 
zhruba o tři procenta, v Chomutově 
o čtyři. Není to sice nárůst razantní, 
ale věřím, že jde o projev určitého 
trendu. Stále více lidí si uvědomuje, 
že možnost zvolit tu či onu stranu, 
toho či onoho politika je způsobem, 
jak spolurozhodovat o budoucnosti 
své obce či své země. Člověk, který 
jde volit, o své volbě přemýšlí. A to 
je dobře. Čím více přemýšlivých lidí 
naše země bude mít, tím lépe. 

Vlídný podzim vám přeje vaše 
Ivana Řápková

Od 1. listopadu do 31. března trvá 
podle silničního zákona a jeho prová-
děcí vyhlášky zimní období. Technické 
služby města Chomutova jsou na zimu 
připraveny. Zásoby posypových mate-
riálů jsou již k dispozici. 

„Sůl už máme nakoupenou, celkem 
osm set dvacet tun,“ uvedl zástup-
ce vedoucího provozovny údržby 
místních komunikací Milan Kalný. 
„Ostatní materiály, drť a písek, máme 
v dostatečném  množství, drtě přes 
dvě stě tun a písku padesát tun.“ Jak 
dále dodal, u těchto komodit není 
problém zásobit se podle aktuálních 
potřeb i v průběhu zimy. „Zima pro 
údržbu komunikací znamená kom-
binaci dvou faktorů, povětrnostního 
a ekonomického. Proto jsme sůl 
nakoupili kompletně, v zimě je totiž 
dražší, ale náklady na nákup ostat-
ního posypu si můžeme rozložit i do 
příštího roku.“

Při těchto přípravách se vychází 
z předchozího období. TSmCh v zimě 
2005/2006 na údržbu komunikací ve 
městě spotřebovaly 100 tun písku, 
700 tun drti, 795 tun soli a 316 hek-
tolitrů solanky (v jisté koncentraci 
rozpuštěná sůl, která skrápí sůl 
v rozmetadle a brání tak přílišnému 
rozptylu posypu). „Také jsme odvezli 
na sto dvacet kubických metrů sně-
hu z úzkých ulic a uliček, kde nebylo 
kam ho odhrnout,“ dodal Kalný. 
Celkem najezdili pracovníci technic-
kých služeb v rámci zimní údržby 
komunikací 27 000 kilometrů.     (lm)

Zima pro silničáře 
začíná právě dnesSklepy historické radnice byly po 

mnoho desetiletí prakticky nevyuží-
vané. Od 50. let minulého století do 
roku 2003 zde byl kryt civilní obra-
ny, který osm let v závěru této eta-
py využíval Klub vojenské historie 
Nord-Sever, v další části sklepa pak 
v posledním období proběhlo ně-
kolik netradičních kulturních akcí. 
Jinak zde vládla tma a ticho.

Město ovšem přišlo s nápadem na 
využití celého prostoru o rozměrech 
zhruba 40 x 44 metrů. Ten se v těch-
to týdnech pod rukama pracovníků 
specializované firmy mění zpět do 
své původní podoby. „Dokud to tu 

bylo všechno rozdělené příčkami, 
nikdo si neuměl představit, co je to 
za prostor,“ uvedl přímo na místě 
městský architekt Jaroslav Pachner, 
který kromě kleneb ocenil i původní 
kamennou dlažbu. Ta se ovšem ob-
jevila až poté, co byla v některých 
sálech rozbita a odstraněna beto-
nová podlaha a v dalším vyvezeny 
až třiceticentimetrové nánosy usa-
zenin. Restaurátoři také vyčistili 
a z fragmentů poskládali dva zde 
uložené portály. Gotický pochází 
ze zbořeného kostela v Rusové, zato 
po původu románského se muselo 
pátrat.              (Pokračování na str. 2)

V radničním sklepení končí doba temna

Přijďte si vyřídit Přijďte si vyřídit 
své záležitosti své záležitosti 

i v úterý a ve čtvrteki v úterý a ve čtvrtek

Úřední dny na všech Úřední dny na všech 
pracovištích každý den pracovištích každý den 
kromě pátku, dvakrát kromě pátku, dvakrát 
týdně až do 18 hodintýdně až do 18 hodin

Magistrát  občanům

Minulý pátek v poledne si s jedno-
denním předstihem  v Chomutově 
připomněli státní svátek – den 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu. U pomníku prv-
ního prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka se sešli představitelé 
města (na snímku primátorka Iva-
na Řápková a člen zastupitelstva 
města Jindřich Stádník při kladení 
věnce), reprezentanti Sokola, Kon-
federace politických vězňů, Sdru-
žení osvobozených politických 
vězňů, Příslušníků technických 
praporů, Klubu vojenských dů-
chodců, Českého svazu bojovníků 
za svobodu, Československé obce 
legionářské a České strany soci-
álně demokratické. Jak už je při 
podobných pietních akcích tradi-
cí, atmosféru doby vzniku našeho 
státu  dokreslovali členové Klubu 
přátel vojenství Armus v unifor-
mách z první republiky (snímek 
ve výřezu).            (text a foto: lm)

Hubertovou jízdou byla minulou sobotu zakončena v Chomutově jezdecká 
sezona. Tradiční akci, pořádané na počest patrona myslivců, přálo počasí. 
Slunné dopoledne přilákalo do jezdeckého areálu u Podkrušnohorského zo-
oparku na dvě stě diváků. Ti sledovali tradiční úkony, předcházející vlastní 
jízdě. Poté její účastníci vyrazili za „liškou“. Slavnostní chvíle zpestřili svou 
účastí i sokolníci i trubači, ale zejména smečka foxhoundů. Psi tohoto pleme-
ne, vyšlechtěného speciálně na hony na lišku, však v Chomutově nesledovali 
stopu skutečného zvířete; to symbolizovala jezdkyně s liščím ohonem uvá-
zaném na paži. Trasa jízdy skončila na louce pod Šerchovem, kde proběhlo 
závěrečné halali. (text a foto: lm)
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Primátorka města Ivana Řápková a ministr dopravy Aleš Řebíček přestři-
žením pásky zprovoznili dolní část Blatenské ulice, která přes léto prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí. Na dvousetmetrovém úseku od křižovatky se Zbo-
rovskou ulicí až po křížení s bývalou železniční tratí byly položeny nové 
inženýrské sítě, vybudovány nové chodníky, vozovka, veřejné osvětlení, 
bezbariérové přechody a nájezdy, zálivy pro MHD a také rekonstruována svě-
telná signalizace a provedena výsadba 21 sakur a dalších dřevin. Řidičům je 
k dispozici šestadvacet podélných parkovacích míst. „Vybudování kolmého 
nebo šikmého stání nepovolil dopravní inspektorát kvůli dodržení bezpeč-
nosti při vyjíždění,“ vysvětlil Petr Svoboda z Odboru rozvoje a investic 
města MM Chomutov. Celá akce vyšla na necelých dvacet milionů korun, 
z toho magistrát zaplatil tři miliony sedm set tisíc.              (text a foto: sk)

Volební stranaVolební strana
HlasyHlasy ZastupiteléZastupitelé

abs.abs. v %v % abs.abs. v %v %

Strana zelenýchStrana zelených 35 14735 147 10.1710.17 4 11.4311.43

Česká strana sociálně demokratickáČeská strana sociálně demokratická 95 86795 867 27.7427.74 1111 31.4331.43

Komunistická strana Čech a MoravyKomunistická strana Čech a Moravy 55 36455 364 16.0216.02 6 17.1417.14

Občanská demokratická stranaObčanská demokratická strana 119 052119 052 34.4534.45 1414 40.0040.00

Humanistická strana 485 0.14 0 0.00

Unie pro sport a zdraví 17 095 4.95 0 0.00

SNK Evropští demokraté 12 289 3.56 0 0.00

Dělnická strana 3 498 1.01 0 0.00

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný) 6 738 1.95 0 0.00

                                                                

Výsledky květinové soutěže za rok 2006
I. kategorie – I. kategorie – „Nejhezčí okno“„Nejhezčí okno“
1. místo:  Helena Jarošová (Spořická 3803, CV)
2. místo:  Mgr. Jana Kopecká (Dřínovská 4556, CV)
3. místo:  nebylo uděleno

II. kategorie – II. kategorie – „Nejhezčí balkon“„Nejhezčí balkon“
1. místo:  Světlana Smetanová (Václavská 4050, CV)
2. místo:  Lucie Dvořáková (Školní 3637, CV)
3. místo:  Jiřina Dosedlová (5. května 3712, CV)
4. místo:  Jana Kašubjaková (Kostnická 4100, CV)
5. místo:  Hana a Petr Paluskovi (Kyjická 4636, CV)
           Jiří Kučera (Kyjická 4636, CV)

III. kategorie – III. kategorie – „Nejhezčí květinová výzdoba rodinného domu“„Nejhezčí květinová výzdoba rodinného domu“
1. místo:  Dana Háková (Mýtná 10, CV)
 Marie Chaloupková (Mýtná 12, CV)
2. místo:  Blanka Vojtěchová (Lužická 1701/1, CV)
3. místo:  nebylo uděleno

IV. kategorie – IV. kategorie – „Nejhezčí upravené okolí domu na veřejném prostranství“„Nejhezčí upravené okolí domu na veřejném prostranství“
- ocenění získali všichni přihlášení:- ocenění získali všichni přihlášení:

Naděžda Laušmanová (Kostnická 4073, CV)
Marie Košková (Kamenná 5118, CV)
Helena Palkovičová (Kundratická 4481, CV)
Anna Vodičková (Komenského 4434, CV)
Pavlína Klimešová (Komenského 4437 – 4438, CV)
Maria Schwartzová (Stavbařská 4518, CV)
Blanka Kubantová (Svahová 4960, CV)
Helena Jarošová (Spořická 3803, CV)
Kateřina Ordošová (Václavská 4048 – 4049 – 4050, CV)

V současnosti, když se připra-
vuje výstavba sportovního areálu 
s novým  zimním stadionem na 
Zadních Vinohradech, stojí za to 
si připomenout, jak vznikal stáva-
jící zimní stadion v Lipské ulici. 
Na fotografii z roku 1958 je zachy-
cena stavba ocelové nosné střešní 
konstrukce, která zakryla původně 
otevřenou ledovou plochu. V pozadí 
jsou vidět již zmizelé stavby za že-
lezniční tratí podél původní trasy 
Lipské ulice.

První zimní stadion s umělou 
ledovou plochou vznikl u mrazíren 
a byl zprovozněn 20. února 1949 
podle projektu architekta Syky 
z roku 1947. Na přírodním ledu se 
tu ale bruslilo již v prosinci 1948. 
První dvě tribuny byly doplněny 
čelní tribunou ze syrového dřeva 
v únoru 1950. V listopadu 1952 sle-
dovalo hokejové zápasy v Chomu-
tově již deset tisíc diváků. Zakrytí 
hrací plochy zimního stadionu 
včetně vybudování zázemí bylo 
provedeno roku 1958. Stadion měl 
být již tehdy doplněn hotelem. Po 
několika odkladech byla výstavba 
ubytovací části  zahájena až roku 
1969, kdy byly vykopány základy. 
Poté byla stavba přerušena. Hotelo-

vá část byla dokončena až v polovi-
ně sedmdesátých let. 

Nyní má starý stadion ustoupit 
nákupnímu centru, které by mělo 
zabrat nejen jeho místo, ale i sou-
sední areál mrazíren. Zimní sta-
dion nebyl první hokejovou hrací 
plochou ve městě. Již ve třicátých 

letech 20. století se hrálo na lední 
ploše v Čelakovského ulici v sou-
sedství letního stadionu a na za-
mrzlém Kamencovém jezeře. Poblíž 
jezera tedy nyní vznikne nový zim-
ní stadion a nahradí stavbu v Lipské 
ulici, která s těžkostmi vznikala ce-
lou řadu let.                                    (jp)

Chomutov včera a dnes: Stavba střechy zimního stadionu

Vedení města spravuje věci ve-
řejné, aby se jeho občanům žilo 
dobře. Ne vše ale může vyřešit 
samospráva. Na příklad problému, 
které přesahuje její kompetence, 
poukázala primátorka Ivana Řápko-
vá v souvislosti s dopisem, který jí 
přišel z jedné části města – Domovi-
ny. „Jeho pisatelka se na mě obrátila 
s postesknutím, že v této lokalitě 
nemají možnost koupit základní 
potraviny,“ popisuje primátorka pro-
blém. „Paní, která je vyššího věku 
a špatně se pohybuje, připadá hlou-
pé žádat stále pomoc od sousedů 
a ptá se mě, zda by tam město ne-
mohlo zařídit otevření obchodu. To 
je ale nemožné, protože to, zda se 
nějaký živnostník, případně větší 
subjekt, rozhodne v té které lokalitě 
otevřít provozovnu, patří do sféry 
soukromého podnikání. My to ne-
můžeme nikomu nařizovat.“

Protože lze předpokládat, že 
podobných případů může být víc, 
rozhodla se primátorka upozornit 
na možné řešení tohoto problému 
prostřednictvím jedné z organizací 
města – ústavu sociálních služeb. 
Škála služeb, které MÚSS nabízí, je 
velmi široká. Patří do ní i pečova-
telská služba, poskytovaná těžce 
zdravotně postiženým a starým ob-
čanům, kteří nejsou schopni si sami 
obstarat nutné práce v domácnosti 
a další životní potřeby nebo kteří 
potřebují ošetření jinou osobou, 

případně další osobní péči. V rámci 
pečovatelské služby si lze objednat 
například nákupy, různé pochůzky, 
dovoz oběda, ale také třeba úklid 
domácnosti, praní prádla a podob-
ně. Tyto služby jsou poskytovány 
za úhradu, která se odvíjí od výše 
důchodů klientů. Zájemci o využití 
pečovatelské služby najdou přehled 
služeb i úhrad za ně na str. 4 tohoto 
čísla Chomutovských novin.      (lm)

Zřízení prodejny město nařídit
nemůže, zařídit nákup ano 

Odbor ekonomiky Magistrátu 
města Chomutova zaktualizoval 
rozpočtový výhled města na ob-
dobí let 2007 – 2011. Z něj vyplý-
vá, že jeho ekonomika je zdravá 
a město hospodaří dobře. V rámci 
aktualizace rozpočtového výhledu 
obdrželo město zároveň ratingové 
hodnocení, které vypovídá o jeho 
solventnosti. „V krátkodobém ra-
tingu jsme byli vyhodnoceni jako 
vyhovující subjekt, s dostatečnou 
schopností splácet své aktuální zá-
vazky, v dlouhodobém rovněž jako 
vyhovující subjekt schopný dostát 
svým závazkům včas,“ shrnul příz-
nivé výsledky vedoucí odboru eko-
nomiky Jan Mareš.                          (lm)

Město je schopné 
plnit své závazky

Výsledky voleb do Zastupitelstva Statutárního města Chomutova

(Dokončení ze str. 1)
„Odkud sem byl převezen, jsme 

nejdřív neměli ani ponětí, ale pak 
jsme narazili na staré fotografie, 
na nichž je zachycen ještě jako 
součást kostela v Novém Sedle u Bí-
liny. Později nám to navíc potvrdila 
zpráva z roku 1957,“  popsal proces 
Jaroslav Pachner. Po likvidaci krytu, 
vyklízecích pracích, rekonstrukci 
dešťových svodů a zajištění a kon-
zervaci starých omítek a konstrukcí 
jsou dva velké sály přeměňovány 
na muzejní prostory. Jeden bude 
sloužit jako lapidárium, ve druhém 
bude nainstalována stálá expozice 
mapující historii Chomutova. Tato 
část by měla být připravena ještě 
letos tak, aby od jara mohla být 
přístupná veřejnosti. Zbývající 
místnosti budou fungovat jako rad-
niční sklípek se zázemím.

Celý sklepní prostor pochází 
z různých historických období, tak 
jak se k raně gotickému kostelu sva-
té Kateřiny postupně přistavovaly 
další budovy. Od 15. do začátku 
20. století zde hospodařil pivovar, 
který sklep používal jako skladiště 
a část vždy v zimě zaledoval, čehož 
podle některých zdrojů využívali 
i chomutovští řezníci. Razantní sta-
vební zásahy přinesla válečná pře-

V radničním sklepení končí doba temna

měna na protiletecký kryt, při níž 
byly vybudovány podpěrné sloupy 
kleneb. Změť příček se pak roz-
rostla při transformaci na kryt CO 

v 50. letech. Připravované řešení je 
tedy zřejmě vůbec první, které bude 
respektovat a využívat estetickou 
hodnotu sklepení.                           (sk)

Minulý měsíc byl dokončen Ko-
munitní plán sociálních služeb 
Statutárního města Chomutova. 
Projekt i stejnojmenná publikace 
je výsledkem spolupráce různých 
subjektů, které v Chomutově po-
skytují sociální služby, jeho garan-
tem byl městský ústav sociálních 
služeb. Materiál je podrobnou 
analýzou sociálních služeb a ze-
jména podkladem pro jejich další 
plánování a rozvoj.

Je to další příklad úspěšného 
čerpání peněžních prostředků 
ze zdrojů EU, které přerozděluje 
Krajský úřad Ústeckého kraje na 
základě jednotlivých projektů. 
Chomutov byl jedním z prvních 
žadatelů v programu Podpora 
sociální integrace v regionu Ús-
teckého kraje, podařilo se mu 
získat dotaci pokrývající 80 pro-
cent celkových nákladů, které činí 
800 000 korun.                          (lm)

Snímek chomutovského náměstí ze sklonku minulého týdne navozuje atmo-
sféru nostalgie za létem, které nás letos opouštělo dlouho a pomalu; mlžný 
opar je předzvěstí skutečného podzimu.                                                   (foto: sk)

Plán pro sociální služby
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Základní škola na sídlišti Za-
hradní otevře v příštím školním 
roce třídu pro mimořádně nadané 
děti. Uchazeče si chce otestovat už 
nyní, proto v neděli 12. listopadu od 
9 do 17 hodin pořádá ve spolupráci 
s Centrem nadání a Mensou ČR dia-
gnostický den. „Rodiče tak zjistí 
aktuální úroveň schopností a studij-
ních předpokladů svých potomků. 
Výsledek testování předškoláků je 
směrodatný pro vstup dítěte do spe-
ciální třídy pro nadané žáky na naší 
škole. U starších žáků od osmi do 

patnácti let se zase podle výsledku 
posuzují studijní schopnosti a směr 
dalšího vzdělávání,“ uvedla ředitel-
ka ZŠ Zahradní Libuše Slavíková.

Testování zajišťují pracovníci 
pedagogicko-psychologických pora-
den, kteří jsou v péči o nadané děti 
proškoleni. Kompletní diagnostika 
dětí předškolního a školního věku 
stojí 790 Kč, vstupní testování Mensy 
ČR pak 190 Kč. Elektronicky se lze 
přihlásit na www.centrumnadani.cz, 
bližší informace podá i škola na tel. č. 
474 650 166.                                           (sk) 

Diagnostika odhalí schopnosti
a studijní předpoklady dětí

Inženýr Václav Klepl Inženýr Václav Klepl byl jedním 
z profesorů, kteří po skončení Druhé 
světové války obnovovali činnost 
Střední průmyslové školy v Chomu-
tově, a v letech 1949 až 1967 dokon-
ce stál v jejím čele. V době působení 
na průmyslové škole se intenzivně 
věnoval psaní odborné literatury, 
především učebnic. Celkem takto 
sestavil na tři desítky učebnic pro 
studenty denního i dálkového studia, 
které na průmyslové škole zavedl. 

Jeho snahou bylo také vytvořit 
pro studenty své školy i pro studen-
ty jiných technických škol v zemi 

dostatek kvalitních pomůcek, které 
se dle jeho návrhů vyráběly přímo 
v dílnách školy. Jeho pomůcky se 
dostaly až za moře – sám je insta-
loval na průmyslové škole v Káhiře 
v Egyptě.

Inženýr Klepl byl také členem 
městského zastupitelstva a zasazo-
val se – tehdy marně – aby alespoň 
v jedné místní školce byla zavedena 
výuka angličtiny. Dodnes žijí u nás i 
v zahraničí stovky jeho odchovanců, 
kteří s láskou vzpomínají na ředitele 
Klepla, velkého pedagoga a prakti-
ka.                                                  (pama)

Seriál o držitelích Ceny Jiřího Popela z Lobkovic

Pomáhal obnovit průmyslovou
školu, kterou později i vedlJednou z hlavních funkcí Stře-

diska knihovnických a kulturních 
služeb na Palackého ulici je podpo-
ra regionální kultury. Bezplatným 
poskytováním zázemí SKKS pomáhá 
začínajícím tvůrcům a interpretům, 
organizováním nekomerčních umě-
leckých pořadů zase rozšiřuje kul-
turní rozhled obyvatelům města.

„Orientujeme se na věci, které 
nejsou komerčního rázu,“ potvrdila 
vedoucí oddělení kultury Helena 
Čermáková a s odkazem na du-
chovní a estetickou úroveň zrekon-
struovaného areálu, pod který patří 
i kostel sv. Ignáce, dodala: „Třeba 
diskotéky by se do tohoto prostře-
dí ani nehodily.“ Naopak v souladu 
s prostředím a filozofií SKKS jsou 
tradiční akce Chomutovský skřivá-
nek a Mladá píseň, ve kterých mla-
dí interpreti lidových, respektive 
populárních písní získávají první 
ostruhy. V SKKS nacházejí hájemství 
také místní hudební skupiny roz-
ličných žánrů. „Ujímáme se kapel 
a veškeré zázemí jim poskytujeme 
bezplatně. Jen pro nás na oplátku 
musejí zdarma udělat zhruba dvě 
vystoupení ročně,“ uvedla Helena 
Čermáková s tím, že do „stáje“ 
SKKS patří například Loutna česká. 
„Podporujeme místní mladé umělce. 
Každý musí nějak začínat...“

S určitou mírou vděku musí v této 
souvislosti na Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb vzpomí-
nat Aleš Burket, který se aktuálně 
probojoval mezi finalisty třetí řady 

soutěže Česko hledá SuperStar. Před 
léty zde totiž třikrát vyhrál Chomu-
tovského skřivánka a úspěšný byl i 
později při Mladé písni.

SKKS pořádá také výchovné kon-
certy, představení a besedy, které na-
bízí podle jejich zaměření středním, 
základním nebo mateřským školám. 
Stálý okruh návštěvníků si získaly 
přednášky a besedy, třeba cestopisné 
nebo o zdravém životním stylu.

Nedílnou součástí činnosti 
SKKS je pořádání výstav. K těm 
se využívá galerie Lurago a kostel 
sv. Ignáce, ale i schodiště SKKS 
a výstavní síň knihovny, kam se 
umisťují díla, která se nemusejí 
hlídat, tedy především výtvory 
dětí. „I ve výstavní činnosti platí, 
že preferujeme především místní 
mladé výtvarníky,“ dodala Helena 
Čermáková.                                 (sk)

SKKS je pro začínající umělce oázou i mecenášem

Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalen-Město Chomutov vydává pravidelný měsíční Kalen-
dář kulturně společenských a sportovních akcí na území dář kulturně společenských a sportovních akcí na území 
města Chomutova. města Chomutova. Zájemci o propagaci své akce v tomto 
kalendáři mohou vždy do 15. dne v měsíci předat infor-
mace o akci na následující měsíc na Odbor školství a kul-

tury Městského úřadu Chomutov, a to buď osobně v budově SKKS, 
Palackého 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)

Základní umělecká škola T. G. Masaryka v Chomutově zahajuje dnes, 
ve středu 1. listopadu, sezonu komorních koncertů. Od 18.30 hodin 
v koncertním sále školy vystoupí Sexteto českých filharmoniků, 
v němž spolu s houslistou Bohuslavem Matouškem působí členové Čes-
ké filharmonie. V programu zaznějí skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta 
a A. Dvořáka, uměleckým přednesem jistě posluchače zaujme herec 
Otakar Brousek starší.                                                                                   (šv)

Vernisáž obrazů Jana Saudka 
proběhne příští čtvrtek v galerii 
Špejchar. Tento umělecký počin pod 
osobní záštitou primátorky  Ivany 
Řápkové, který připravuje Správa 
kulturních zařízení Chomutov ve 
spolupráci s hypermarketem Glo-
bus, bude mít oproti podobným 
akcím ještě pokračování v podobě 
představení v Městském divadle. 

„Chtěli jsme využít toho, že při-
jede tak významný a kontroverzní 
tvůrce, a lidem ho trochu přiblížit,“ 
uvedla Věra Flašková, jednatelka 
SKZ. „Ve spolupráci s jeho přítelkyní 
Pavlínou Hodkovou z nedalekých 
Hrušovan proběhne pořad Jan Sau-
dek, jak ho neznáte, který zpestří 
svými písněmi Leona Machálková. 
Nejde o žádné agenturní zájezdové 
představení, ale o jednorázovou 
akci, připravenou exkluzivně pro 

Chomutov. Pan Saudek se tedy před-
staví hned ve dvou podobách – jako 
tvůrce i jako člověk, který poodhalí 
své soukromí. Škoda jen, že neu-
vidíme to, co ho proslavilo nejvíc 
– fotografie.“

Jan Saudek totiž patří mezi ty 
umělce, na něž platí rčení, že doma 
není nikdo prorokem. Jeho práce 
zastávají čestné místo ve všech 
prestižních zahraničních galeriích, 
on sám byl v 90. letech vyznamenán 
nejvyšším francouzským státním 
vyznamenáním v oblasti kultury 
Rytíř umění a literatury, doma se 
však dočkal oficiálního uznání až 
vloni, po více než čtyřiceti letech 
tvorby. Ve světě uznávaný a obdi-

vovaný, českou odbornou veřejností 
přehlížený - tato situace ho v roce 
1998 vedla k rozhodnutí, že své fo-
tografie už nikdy nebude vystavovat 
v České republice. Čas od času sice 
své rozhodnutí nedodrží,  například 
vloni, kdy byla uspořádána velká ret-
rospektivní výstava v Praze k jeho 
70. narozeninám, trvající více než 
rok, Chomutov však jeho fotogra-
fie neuvidí. I když, jak prozradila 
programová vedoucí SKZ a organi-
zátorka výstavy Marie Hipská, zcela 
připraven o ně nebude. Obrazy Jana 
Saudka totiž nejsou ničím jiným 
než přemalovanými motivy jeho 
fotografií. Výstava i pořad v divadle 
tedy slibují nevšední zážitek.    (lm)

Exkluzivně pro Chomutov – Jan Saudek, jak ho neznáte

Černo-bílé školní uniformy, brit-
ské cukroví scones, pánské sukně 
kilty, hod kládou a konverzace 
v anglickém jazyce, to byly základní 
reálie Britského dne na Gymnáziu 
v Chomutově. Zábavně-vzdělávací 
akci připravil kabinet angličtiny, 
aby studentům přiblížil britský 
a především skotský způsob života 
z jiného úhlu.

A tak po klasickém vyučování, 
které ovšem probíhalo v černo-bí-
lé kombinaci oblečení napodobu-
jící školní uniformy, začal hlavní 
program na školních hřištích. Vr-
šek, na kterém gymnázium sídlí, 
se proměnil v drsnou skotskou 
vysočinu, kde klany McDonaldů, 
McLeodů, McTavishů a podob-
ně spolu soupeřily v tradičních 
disciplínách – přetahování la-
nem, hodu kládou a kamenem. 
Přestože odpolední program byl 
povinný pouze pro frekventanty 
anglických seminářů, akce se zú-
častnila většina studentů školy. 
Jak bylo možno vyčíst z jejich 
rozesmátých tváří a zarputilých 
výrazů, Britský den je pobavil 
a vtáhl do hry. „Je to super, po-
dobné akce by se měly pořádat 
častěji. Bavíme se všichni, jsou to 
výjimečné zážitky,“ nešetřil chvá-
lou vítěz vrhačských disciplín 
Petr Neumann ze 4. C, kterého k 
prvenství předurčovala průprava 
z aktivního sportování. 

Soutěžilo se i o nejchutnější 
scone a muffin, sladkosti podle 
anglických receptur, ochutnávaly 
se toasty a pil anglický čaj. Lesk 
Britskému dni dodala účast pra-
vého Skota jménem Callum Pitree, 

Výraz v tváři Jakuba Grünbauma svědčí o tom, že o vítězství v hodu kládou 
se tvrdě bojovalo.                                                                                              (foto: sk)

V roli neohrožených bojovníků se 
představili Martin Černý (vlevo) 
a Miroslav Tichý.                   (foto: sk)

Britským dnem kabinet angličtiny studenty netradičním způsobem pobavil a poučil 

Gymnázium obsadili McDonaldové a Statečné srdce

který přítomným představil skot-
ský kroj, popsal jeho zvláštnosti 
a zásady oblékání. V kulturní 
části programu gymnaziální sbor 
zazpíval britské národní písně 
včetně hymny, skotští bojovníci 
ne nepodobní Melu Gibsonovi ve 
filmu Statečné srdce předvedli 
souboj na ostří meče a Blanka 
Macháčková z Domu dětí a mlá-
deže po peripetiích, vzbuzujících 
výbuchy smíchu, naučila studen-
ty základní skotské tance. 

Britský den na Gymnáziu 
v Chomutově končil až se západem 
slunce, ale studenti prodlouženého 
vyučování rozhodně nelitovali. (sk)

DIVADLODIVADLO
• 2. 11.  LABUTÍ PRINCEZNA2. 11.  LABUTÍ PRINCEZNA. Výpravná pohádka. Kulturní dům na Zahradní od 

10.00 hodin.
• 8. 11.  SEX, DRUGS, ROCK AND ROLL8. 11.  SEX, DRUGS, ROCK AND ROLL. Představení v rámci abonentního předplat-

ného. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 15. 11. O LÍNÉM ČIPEROVI15. 11. O LÍNÉM ČIPEROVI. Hraje divadélko KOS z Českých Budějovic. Městské 

divadlo od 9.30 hodin.
•  15. 11. BREPTANICE15. 11. BREPTANICE. Divadelní představení pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Velký sál 

SKKS na Palackého ulici od 9.00 hodin.
• 17. 11. HRA O MANŽELSTVÍ17. 11. HRA O MANŽELSTVÍ. Divadelní představení mimo předplatné. Kino Praha 

od 19 hodin.

KONCERTYKONCERTY

• 7. 11. VÝROČNÍ KONCERT V.I.S. 7. 11. VÝROČNÍ KONCERT V.I.S. Kostel sv. Ignáce od 19.00 hodin.
• 14. 11.  NESMRTELNÝ AMADEUS14. 11.  NESMRTELNÝ AMADEUS. Zazní Requiem pro sóla, sbor a orchestr K. V. 626. 

Doprovází Festivalový orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 19.00 hodin.
• 16. 11. KONCERT „KONZERV“. 16. 11. KONCERT „KONZERV“. Účinkují posluchači teplické konzervatoře. Literární 

kavárna SKKS na Palackého ulici od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 8. 11.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU8. 11.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 
od 17.00 hodin.

• 9. 11.  JAN SAUDEK, JAK HO NEZNÁTE… 9. 11.  JAN SAUDEK, JAK HO NEZNÁTE… Host Leona Machálková, pořadem provází 
Pavlína Hodková. Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• II. MINISALONII. MINISALON. Výtvarné práce žáků ZUŠ Chomutov. Výstavní síň knihovny, výsta-
va potrvá do 2. 11.

• ROZPUSTILÝ PODZIMROZPUSTILÝ PODZIM. Výstavní síň knihovny. Práce dětí z MŠ Pohádka. Výstava 
potrvá od 7. do 30. 11. 

• JAN SAUDEK – OBRAZYJAN SAUDEK – OBRAZY. Galerie Špejchar, vernisáž 9. 11. Výstava potrvá do 9. 12.
• JIŘÍ SOUČEK, ALENA SKALICKÁ, ALENA PICKOVÁ – OBRAZY, KRESBY, KERAMIKAJIŘÍ SOUČEK, ALENA SKALICKÁ, ALENA PICKOVÁ – OBRAZY, KRESBY, KERAMIKA. 

Galerie Lurago, výstava potrvá do 22. 11.
• IVAN ŽĎÁRSKÝ – CESTA ZA SVĚTLEMIVAN ŽĎÁRSKÝ – CESTA ZA SVĚTLEM. Fotografie v galerii Na Schodech v SKKS na 

Palackého ulici, výstava potrvá do 31. 12.

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).
               1. 11.1. 11.     GRANDHOTEL GRANDHOTEL – komedie, ČR. 
    2.2.     –      3. 11.  3. 11.  HAVANA BLUES HAVANA BLUES – drama, hudební, romantický, Španělsko, Kuba, Francie. 
               4. 11. 4. 11.  RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDARYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA. - akční, USA. 
    5.5.     –      6. 11.  6. 11.  STRÁŽCE STRÁŽCE - thriller, USA. 
    7.7.     –      8. 11.  8. 11.  ŽENA VE VODĚ  ŽENA VE VODĚ  - sci-fi, thriller, USA.
               9. 11.9. 11.     ART KINO: SEDMÁ PEČEŤ ART KINO: SEDMÁ PEČEŤ – švédský film, začátek od 19.30 hodin.
             10. 11.10. 11.     KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – komedie, USA.
 12.12.     – 14. 11. 14. 11.  HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY – komedie, ČR.
             15. 11.15. 11.     ART KINO: SLONÍ MUŽ ART KINO: SLONÍ MUŽ – britský film, začátek od 19.30 hodin.

Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení od 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
    2.2.     –      3. 11.3. 11.     ROZCHOD ROZCHOD – romantická komedie, USA.
               4. 11.4. 11.     STRÁŽCE STRÁŽCE - thriller, USA.
    9.9.     – 11. 11. 11. 11.  HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY – komedie, ČR.
             16. 11.16. 11.     PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA – černá krimikomedie, ČR. Pozor! Dvě předsta-

vení, od 17.00 a od 19.30 hodin.

Tradiční akcí kulturního oddělení SKKS je Mladá píseň. Na snímku z letošního roč-
níku porotce Karel Vágner blahopřeje Martinu Horvátovi, který získal zvláštní cenu 
za vlastní skladbu a zajímavou kompozici.                                                                 (foto: sk)
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Upozornění občanům
V rekreačním areálu „Eldorádo“ 

na Kamenném Vrchu v Chomuto-
vě je od příštího roku plánována 
komplexní rekonstrukce. Magistrát 
města Chomutova proto občany 
upozorňuje, že v období vegetač-
ního klidu, od 1. listopadu 2006 
do 31. března 2007, bude pod 
dohledem odboru správy majetku 
města a odboru životního pro-
středí probíhat výchovná probírka 
porostů. S ohledem na rozsah zá-
sahu je pravděpodobné, že práce 
budou probíhat velmi intenzivně 
a prováděná těžební činnost by 
se mohla případně projevit dočas-
ně zvýšenou hladinou hluku ne-
jen během pracovního týdne, ale 
i o víkendech. 

V souvislosti s tím se zvyšuje 
nebezpečí úrazů, proto je nutné, 
aby občané zvýšili opatrnost při 
pohybu  areálem.                           (r)

Na dny 6. až 8. listopadu připravila 
Okresní hospodářská komora Cho-
mutov ve spolupráci s Hospodářskou 
a sociální radou Chomutovska, Úřa-
dem práce v Chomutově a školský-
mi zařízeními prezentační výstavu 
škol „Vzdělávání 2007“. Uskuteční 
se v Městské sportovní hale v Má-
nesově ulici. Jak uvedla Eva Lhotská, 
ředitelka OHK Chomutov, vzdělávací 

nabídku pro školní rok 2007 – 2008 
a své aktivity představí střední školy 
a učiliště nejen z okresu Chomutov. 
Cílem akce je poskytnout informa-
ce žákům základních škol, jakým 
směrem v dalším vzdělávání po 
absolvování povinné školní docház-
ky by se mohli vydat, aby se svojí 
odborností následně našli uplatnění 
na trhu práce.  

Výstava bude probíhat 6. listopadu 
od 14.30 do 17.00 hodin, 7. listopadu 
od 8.00 do 17.00 hodin a 8. listopadu 
od 8.00 do 14.00 hodin. V rámci dopro-
vodného programu budou po všechny 
tři dny probíhat vědomostní soutěže 
o věcné ceny.                                             (r)

Výstava Vzdělávání 2007 ve sportovní hale

ProdejProdej
• Prodám elektrickou sekačku Prodám elektrickou sekačku 

Black + DeckerBlack + Decker, jednou použitá, v zá-
ruce. Původní cena 3 500 Kč, sleva 
1 200 Kč. Tel. 607 736 853.

• Prodám 2x dveře Prodám 2x dveře 80 L 2/3 sklo, 
starší, 150 Kč/ks a 2x 60 P, jedny 1/3 
sklo – 100 Kč/ks. Tel. 605 806 665.

• Prodám spojkovou lamelu na Prodám spojkovou lamelu na 
W 353W 353, nepoužitá, nová, za 500 Kč 
a 2 světlé židle s čalouněným sedákem, 
obě 600 Kč, pěkné. Tel. 605 806 665.

• Prodám 2 prošívané péřové Prodám 2 prošívané péřové 
dekydeky, silné teplé. loni dělané, prodej-
ní cena 2 600 Kč, nyní 1 600 Kč a 2 
prošívané teplé deky čištěné s napl. 
rouna 1 200 Kč. Tel 605 806 665.

• Kameninový sud na zelí Kameninový sud na zelí hnědý 
s poklicí + struhadlo nové, vše 800 
Kč. Tel. 605 806 665.

• Prodám garáž na Spořic-Prodám garáž na Spořic-
ké ké v osobním vlastnictví. Tel. 
606 240 636.

• Prodám jádra vlašských oře-Prodám jádra vlašských oře-
chůchů, menší množství celé ořechy, 
ze zahrádky, bez chemie, chutné, 
letošní. Info na tel. 732 355 037, pan 
Neuman, do 18 hodin.

• Prodám zimní pneumatiky Prodám zimní pneumatiky na 
osobní auto Nissan. Č. 175/65 R 14 
32 T. Levně. Tel. 604 863 710.

• Prodám 4 kusy dřevěných dvou-Prodám 4 kusy dřevěných dvou-
dílných špaletových oken dílných špaletových oken se zesíle-
nými skly, tři okna rozměr 130x150 
cm, jedno 112x148 cm. Kus za 550 
Kč. Tel. 737 785 635.

• Prodám komplet kola zimní Prodám komplet kola zimní 
obutí obutí + plechové disky Continen-
tal Contact 165/70 R 13 79 T M+S 
5,5 Jx13 – Ford Fiesta, nevhodná 
koupě, spěchá. Cena 4 800 Kč. Tel. 
603 154 941.

• Prodám Suzuki SwiftProdám Suzuki Swift, obj. 
1 000. Třídvéřová, rok výroby 
´96. STK, OTP 06/2008. Klima, el. 
okna, zrcátka. Cena 40 000 Kč. Tel. 
603 370 868.

• Prodám konferenční stolekProdám konferenční stolek, 
leštěné dřevo na kovovém kříži. 
120x55 cm. Cena dohodou – levně. 
Tel. 777 156 698.

• Prodám kočárek Asahi JeepProdám kočárek Asahi Jeep, hlu-
boký sporťák, autosedačka, kterou 
lze upevnit na konstrukci. Originál 
zimní fusak, pláštěnka, univerzál-
ní nánožník. Cena 13 000 Kč. Tel. 
777 695 428.

• Prodám Peugeot 106, Prodám Peugeot 106, rok výro-
by 1995, v dobrém stavu. Po tech-
nické kontrole. Cena dohodou. Tel. 
721 851 125.

• Prodám elektrický psací stroj Prodám elektrický psací stroj 
Gabriele T 110. Málo používán, cena 
400 Kč. Tel. 777 340 450.

• Prodám automatickou prač-Prodám automatickou prač-
ku ku zn. Gorenje, na 5 kg, otvírání 
zpředu. Cena dohodou – levně. Tel. 
777 779 937.

• Přenechám místo a pomníček Přenechám místo a pomníček 
v urnovém háji na hřbitově v Chomu-
tově za 3 000 Kč. Tel. 474 688 233.

• Prodám posilovací soupravu Prodám posilovací soupravu 
E-7009 OV. Původní cena 5 000 Kč, 

nyní 3 000 Kč. Informace na tel. 
724 274 721.

• Prodám štěňata německého ov-Prodám štěňata německého ov-
čáka čáka s PP, otec import Německo. Tel. 
775 620 334.

• Prodám šicí stroj Prodám šicí stroj zn. Veritas 
– skříňkový, ponorný, šlapací. Cena 
dohodou. Tel. 607 699 145, volejte 
večer.

• Prodám hračky: Prodám hračky: upoutané le-
tadlo (japonská výroba), plechový 
vláček a jiné. Dále alpakovou po-
stříbřenou likérovou soupravu se 
šesti kalíšky (jeden rozbitý). Cena 
dohodou. Tel. 474 626 425.

• Prodám jídelní soupravu Prodám jídelní soupravu pro 
6 osob zn. Thun, vzorek 3 grácie. 
Vhodný dárek pro novomanžele. 
Cena dohodou. Tel. 474 626 425.

• Prodám dveře Prodám dveře P 80 celoproskle-
né, P 80 2/3 prosklené po 50 Kč, 
dveře P 60 plné za 100 Kč. Skříňku 
(bar) ze soupravy nábytku U 110 za 
80 Kč. Tel. 474 626 425.

• Prodám zimní kola Prodám zimní kola Fabia 155/
80R13 4 ks, 4 000 Kč, 9 mm vzo-
rek, řetězy 300 Kč, ofuky předních 
skel 300 Kč, vzduchový filtr Green 
500 Kč, kniha Jak na to 200 Kč. Tel. 
606 578 907.

KoupěKoupě
• Koupím chatu Koupím chatu v okolí Chomu-

tova do 150 000 Kč. Voda, elektřina. 
723 316 815.

BydleníBydlení
• Koupím byt 3+1 Koupím byt 3+1 s balkonem 

(příp. 4+1) v osobním vlastnictví v 
Horní Vsi. Tel. 474 680 220, volat po 
17. hodině.

• Prodám byt v osobním vlast-Prodám byt v osobním vlast-
nictví 2+1 nictví 2+1 v Jirkově – Nových Ervě-
nicích. Volný ihned. Cena dohodou. 
Tel. 776 333 909.

• Prodám byt 1+1 v osobním vlast-Prodám byt 1+1 v osobním vlast-
nictví nictví na Březenecké. Zateplený, 
plastová okna, klidný vchod. Cena 
200 000 Kč. Tel. 777 951 452.

• Prodám družstevní byt 3+1 Prodám družstevní byt 3+1 
s balkonem na Kamenném vrchu. 
Plastová okna, vestavěná skříň, 
nová lina, slušný udržovaný vchod. 
Spěchá. Tel. 731 588 929.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 na Písečné. 
Osobní vlastnictví, okna a balkon 
v plastu, úvěr vyřídím. Cena 300 000 
Kč. Tel. 474 625 545.

• Pronajmu byt 3+1+B Pronajmu byt 3+1+B u Tesca 
v Chomutově. Tel. 739 022 116.

• Prodám, pronajmu byt 1+1Prodám, pronajmu byt 1+1, na 
Březenecké, po částečné rekonstruk-
ci (okna, kuchyň, koupelna). Cena 
dohodou. Tel. 776 767 842. Volat po 
18. hodině.

OstatníOstatní
• On 43/166/67 hledá jiOn 43/166/67 hledá ji. Tel. 

724 941 723.
• Aktivní sportovec štíhlé posta-Aktivní sportovec štíhlé posta-

vy vy hledá tolerantní partnerku. Tel. 
605 179 271.

Pečovatelská služba Městského ústavu sociálních 
služeb Chomutov – cení k úhrad za služby 

Výše d ůc hod u Do 
6. 200, -

od 
6. 201 , - 

do 
7. 800, -

od 
7. 801 , -

Běžné ú kony osob n í hyg ieny 1 0 Kč/
ú ko n

17 Kč/
ú ko n

22 Kč/
ú ko n

Dovoz oběda , pomoc p ři podáván í j íd la 7 Kč/
ú ko n

1 0 Kč/
ú ko n

14 Kč/
ú ko n

Donáš ka oběda v PPS M erku r 7 Kč/
ú ko n

7 Kč/
ú ko n

7 Kč/
ú ko n

N áku py, n utné poc h ůzky 1 6 Kč/
ú ko n

22 Kč/
ú ko n

27 Kč/
ú ko n

Udržován í domácnosti 40 Kč/
hod i na

50 Kč/
hod i na

6 0 Kč/
hod i na

Pří prava s n ídaně nebo oběda 30 Kč/
hod i na

35 Kč/
hod i na

40 Kč/
hod i na

Doprovod 20 Kč/
hod i na

30 Kč/
hod i na

40 Kč/
hod i na

Pran í d rob ného osob n í ho prád la 40 Kč/ kg 40 Kč/ kg 40 Kč/ kg

Doh led nad dos pělým občanem 
od 6 ,0 0 do 22,0 0 hod i n

30 Kč/
hod i na

40 Kč/
hod i na

50 Kč/
hod i na

Ošetřen í nohou ( ped i kú ra ) 80 Kč/ú kon u všech kl ientů PS

M i mořád né ú kony 

- pran í vel kého prád la , prád la značně zne -
čištěného, v yžeh len í ,  mand lován í ,  pop ří padě 
d ro b né ú p rav y

60 Kč/kg 6 0 Kč/ kg 6 0 Kč/ kg

- vel ký ú kl id by tu , my tí oken atd . 70 Kč/
hod i na

80 Kč/
hod i na

1 0 0 Kč/
hod i na

Pronájem j íd lonos iče na dovoz oběda pro kl ient y PS : 
• ú h rada za pronájem na základě s m louv y 1 5 Kč/měs íčně 

Stravovací provozy – prodej n í cena straven ky 36 Kč/oběd

vyhlašuje výběrové řízení na místo

zdravotnický asistent
Domov důchodců a Domov-penzion pro důchodce, Písečná 5062 - Chomutov

Požadujeme:                                                         
· úplné střední vzdělání odpovídajícího směru            
· praxe v oboru vítána
· schopnost individuální a týmové práce  
· komunikační dovednosti  
· mravní bezúhonnost
Přihlášky s  doloženým vzděláním, přehledem praxe a strukturovaným životopisem označené VŘ 
– zdravotnický asistent zasílejte do 20. 11. 2006 do 10.00 hod. na adresu: MÚSS Chomutov, 
přísp. org., Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Vlastní výběrové řízení proběhne formou ústního pohovoru na ředitelství MÚSS, dne 24. 11. 
2006 od 10.00 hod.

vedoucí 
Rehabilitačně pedagogického centra a jeslí Písečná  5176 Chomutov.

Požadujeme: 
· úplné střední vzdělání odpovídajícího humanitního či ekonomického směru
· praxe v oboru alespoň 2 roky   
· organizační a řídící schopnosti
· schopnost individuální a týmové práce   
· komunikační dovednosti
· uživatelská znalost práce na PC   
· mravní bezúhonnost

Přihlášky s  doloženým vzděláním, přehledem praxe a strukturovaným životopisem  označené  VŘ  
–  vedoucí  zasílejte do  20.11.2006 do 10.00 hod.  na adresu: MÚSS Chomutov, přísp. org., 
Písečná  5030, 430 04  Chomutov
Vlastní výběrové řízení proběhne formou ústního pohovoru na ředitelství MÚSS dne 24. 11. 2006 
od 8.00 hod.

Přepokládaný nástup na obě pozice:  1. 1. 2007  nebo dle dohody.
Výpis  z  rejstříku trestů  nutné  doložit při  vlastním VŘ.

Bližší informace: p. Andrejková, tel. 474 659 290, kl.13  nebo 728 746 364
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Poskytování bytů dle varianty  C
D ne 7. 12 . 2006 v 15.00 hod i n se koná v zasedací m ístnosti č. 18 v přízem í budovy Mag istrátu 
města Chomutova , Zborovská 4602 , veřej né výběrové řízen í bytů na opravu na vlastn í ná klady.

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady

Domovn í správa QAR K  - ul . N a Bělidle
U l ice č p. + č. by tu Vel i kost Vy vo lávac í cena N á klady na op ravu

N a Pří kopech 3697/ 3 1 +1    8 .4 48 , - Kč 223 .0 0 0, - Kč

N a Pří kopech 3817/ 6 1 + 2    8 . 988 , - Kč 247.0 0 0, - Kč

N a Pří kopech 3697/ 6 1 +1    7. 59 9, - Kč 223 .0 0 0, - Kč

Leg ionářs ká 3878/ 5 1 + 2  12 .1 62, - Kč 147.70 0, - Kč

K . Světlé 3625/ 5 1 + 2  12 . 825 , - Kč 232. 80 0, - Kč

Za Zborovskou 3612/ 5 1 + 2  12 .1 92,- Kč 249.0 0 0,- Kč

H ejd u kova 37 71 / 2 1 + 2    8 . 886 , - Kč 170.0 0 0, - Kč

Zad n í Vi noh rady 46 56/1 3 1 + 2  14 . 6 37, - Kč 1 8 3 .0 0 0, - Kč

Selská 3594/2 1 + 2  12 .465 ,- Kč 291 .0 0 0,- Kč

Kos monautů 3959/ 5 1 + 2  11 .61 6 , - Kč 1 68 . 50 0, - Kč

Domovn í správa DOSPRA - ul . Březenecká
Písečná 50 64/ 6 1 + 2  1 5 . 330, - Kč 1 0 6 .40 0, - Kč

Kam e n ná 51 03/1 3 1 +1  1 5 . 0 50, - Kč   71 . 0 0 0, - Kč

H o leš ická 4740/1 6 1 + 2  26 .1 0 0, - Kč   86 .670, - Kč

Zah rad n í 51 68/ 7 1 + 3  14 . 520, - Kč 1 0 0. 9 0 0, - Kč

J i rkovs ká 502 1 /1 9 1 +1  14 .70 0, - Kč   78 .0 0 0, - Kč

Proh lídky nabízených bytů umož n í uvedené domovn í správy.

Registrace zájemců  o byt na svépomoc se koná dne 7. 12 . 2006 v době od  13.00 hod. do 15.00 hod. 
v kanceláři OSM M , 2. patro, č. dv.  233

Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 6
„Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při registraci předložit platný občanský prů-
kaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení dražební jistoty ve výši 10% vyvolávací ceny bytu.

Číslo účtu -  6015-626441/0100 (uvedení pomlčky  NUTNÉ !), variabilní symbol – 22220712, specifický 
symbol – rodné číslo

• Centrum pomoci pro zdra-Centrum pomoci pro zdra-
votně postižené a seniory se votně postižené a seniory se 
sídlem v Chomutově připravuje sídlem v Chomutově připravuje 
v termínu 2. – 9. prosince miku-v termínu 2. – 9. prosince miku-
lášský pobyt pro osaměle žijící lášský pobyt pro osaměle žijící 
osoby a zdravotně postižené osoby a zdravotně postižené 
v penzionu U Křížku České Ha-v penzionu U Křížku České Ha-
mry. mry. Cena 1 800 Kč zahrnuje 
ubytování, plnou penzi a dopra-
vu autobusem. Informace zájem-
cům podá na telefonním čísle 
474 332 816 p. Vopatová.            (r) 



Čtrnáctideník pro občany města Cho-Čtrnáctideník pro občany města Cho-
mu to va.mu to va.

Vydavatel: Vydavatel: 
Magistrát města Chomutova. Vy chá zí 
vždy prv ní a třetí středu v měsíci. 
V červenci a srpnu pouze první středu 
v měsíci. Zdar ma do kaž dé domácnosti 
v nákladu 22 300 kusů.
Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe-
rá tem kultury pod čj. 4/1995.
Redakce: Redakce: 
Mgr. Luboš Mizun
Stanislav Král
Iva Josífková
Redakční rada:Redakční rada:
Ing. Ivana Řápková, Ing. Theodor Sojka, 
Mgr. Pavel Markvart, Ing. Jan Mareš 
Sídlo redakce: Sídlo redakce: 
MM Cho mu tova, radnice nám. 1. máje, 
tel.: 474 637 433, 474 637 444, 
fax: 474 637 432.
E-mail: s.kral@chomutov–mesto.cz
l.mizun@chomutov–mesto.cz 
Tiskne: Tiskne: 
Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.
Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se 
ne vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky ne mu-
se jí být shod né s názorem re dak ce. Za 
ob sa ho vou strán ku článků od po ví da jí 
autoři. 

Chomutovské noviny

strana 6  SPORT  CHN středa 1. 11. 2006

Kanoisté SC 80 Chomutov mají za 
sebou skvostný soutěžní rok, dokon-
ce nejlepší v celé své historii. Úspě-
chy si připisovali zástupci většiny 
věkových kategorií, medaile, poháry 
a dobré výsledky rovnoměrně přibý-
valy v celém průběhu sezony.

Jak jsme psali v Chomutovských 
novinách č. 14, hvězdami první 
poloviny sezony byli především 
Milan Oslík a Branko Tarkulič, kteří 
úspěšně reprezentovali Česko na 
ME v rychlostní kanoistice v Ra-
čicích, později získali bronzovou 
medaili na MČR. Stejný kov na re-
publikovém šampionátu vybojovali 
také Karel Videmann s Petrem Dole-
žalem ml., dokonce dva bronzy pak 
Michaela Fridrychová. V předžákov-
ských kategoriích na stupně vítězů 
vystoupili Daniel Pokorný, Jan Ba-
bovič a Eliška Kučerová, na druhé 
straně mezi veterány Viktor Legat 
ml. Další veteránka Jitka Legatová 
získala bronz na MS ve sjezdu na 
divoké vodě.

Zvláštní pozornost si zaslouží 
letošní bilance juniorky Marcely 
Krauzové (rozhovor zveřejníme 
v příštím vydání CHN). Na MČR 
získala 9 titulů, ale ještě větších 
úspěchů dosáhla coby reprezen-
tantka se svou partnerkou Martinou 
Víchovou z Děčína. Společně zvítě-
zily na prestižní světové regatě 

Chomutovští kanoisté uzavřeli historicky nejúspěšnější rok

v Bochumi, následně na konci čer-
vence na juniorském ME v Aténách 
získaly na trati 1 000 metrů stříbro, 
stejně jako v září na juniorském MS 
v maratonu poblíž francouzského 
Bordeaux. Krauzová se tak stala 
nejen nejlepší závodnicí chomutov-

ského oddílu, ale spolu s Víchovou 
i nejúspěšnější českou juniorskou 
reprezentantkou.

Do druhé poloviny sezony spa-
dají i výborné výsledky dalších 
dvou chomutovských veteránek. 
Michaela Novotná – Čelmáková ob-

sadila na MS v maratonu 4. místo 
a Blanka Doležalová získala na ME 
dračích lodí dvě bronzové medaile.

Ne všechny úspěchy se dají měřit 
medailemi. Zdárně třeba letos po-
kračovala práce s mládeží. Jednak 
si oddíl vychovává vlastní budou-
cí závodníky, jednak se podílí na 
chodu speciálních sportovních 
tříd zaměřených na kanoistiku 
na Základní škole na Březenecké. 
Chomutovští kanoisté mají loděni-
ci a další zázemí na Kamencovém 
jezeře. „Máme snahu si to tu vylep-
šovat. Momentálně třeba probíhá 
projektová příprava na výstavbu 
tréninkového hřiště s umělým 
povrchem. Mělo by sloužit nejen 
členům oddílu, ale i návštěvníkům 
Kamencového jezera,“ řekl šéftre-
nér oddílu Petr Doležal.

V úspěšné činnosti a výborných 
výsledcích plánuje SC 80 Chomutov 
pokračovat i v příštím roce. Petr 
Doležal k tomu poznamenal: „Měl 
by být neméně úspěšný jako ten 
letošní. Očekáváme, že se budou 
ještě více prosazovat mladí závod-
níci, kteří tak zúročí pravidelný 
trénink.“ Ten se v těchto dnech 
odehrává na vodě jen pokud to po-
časí dovolí, jinak spočívá v plavání, 
běhání, posilování, jízdě na kole 
nebo kolečkových bruslích. V zimě 
přibyde běžecké lyžování.          (sk)

V červnu pořádal chomutovský oddíl na Kamencovém jezeře závody, kterých 
se zúčastnilo rekordních 550 závodníků. Byli mezi nimi i benjamínci z pří-
pravky.                                                                                                                  (foto: sk)

Až na dvě zaškobrtnutí jsou první 
krůčky házenkářů HK Chomutov ve 
vyšší soutěži – 1. lize – pevné, zatím 
je zavedly na osmé z dvanácti míst. 
Trenér Václav Karlovec přesto příliš 
spokojený není: „Chybí mi tam dva 
body, o které jsme přišli domácí pro-
hrou se Sokolnicí. Také mě zklamalo 
utkání v Prostějově, kde mužstvo 
podalo snad nejhorší výkon za dobu, 
co jsem v Chomutově.“ Další výsledky 
nováčka už jsou podstatně lepší – do-
mácí výhry nad Plzní a Litovlí, remíza 
na palubovce Slavie Praha a prohry 
ve Dvoře Králové a v Hustopečích, ty 
ovšem nelze považovat za ztrátu.

Dosavadní výsledky získají na les-
ku při vědomí, že kádr HK Chomutov 
je totožný s tím, který hrál 2. ligu. 
Jedinou posilou je Václav Kotěšovec 
z Loun. Menší slabinou jsou posty 
pravého křídla a pravé spojky, kam 
by se nejvíc hodili levorucí hráči, 
ti jsou ovšem v regionu „nedostat-
kovým zbožím“. Vyšší soutěž klade 
vyšší nároky na hráče, náročnější je 
trénink i cestování. „Vyrovnávají se 
s tím velmi dobře. Podporují je rodi-
ny, i když tím určitě trpí. Ale řešili 
jsme to před sezonou, kluci do toho 
chtěli jít, tak teď musí bojovat,“ řekl 
Václav Karlovec, pro kterého je prv-

ní liga také dosavadním vrcholem ve 
funkci hlavního trenéra.

Chomutovští házenkáři se v sou-
těži pozvolna rozkoukávají a zjišťují 
své možnosti. Jejich ambice směřují 
výš, než je dosavadní osmé místo. 
Reálné je podle trenéra hrát o šestou 
příčku. Až na Přerov má Chomutov 
zápasy se špičkou tabulky za sebou, 
teď ho čekají vesměs příjemnější 
soupeři. V neděli pojede s cílem vy-
hrát na hřiště Nového Veselí, které je 
bez bodu poslední, poté bude doma 
hostit předposlední Náchod. „Z pěti 
bodů jich rázem můžeme mít devět,“ 
plánuje Václav Karlovec.               (sk)

Házenkáři se dobře zabydlují ve vyšší soutěži
Děvčata ze Základní školy na 

Zahradní dosáhla dvou pozoruhod-
ných atletických úspěchů. Nejprve 
zvítězila v krajském kole čtyřboje 
v Bílině a získala tak právo startu 
v republikovém finále, které proběh-
ne v červnu 2007 v Opavě. Následně 
tatáž děvčata zvítězila i v krajském 
kole závodu v přespolním běhu 
v Ústí nad Labem a  opět postoupila 
do republikového finále, které se 
uskuteční již tento pátek a sobotu 
v Jeseníku. „Dívky zaslouží pochva-
lu, protože výborně reprezentují 
nejen naši školu a město Chomutov, 
ale teď už i celý Ústecký kraj,“ řekla 
učitelka tělesné výchovy Ludmila 
Kučerová.                                            (sk)

Atletky ze Zahradní
v celostátním finále

Oddíl stolního tenisu Baníku 
Březenecká pořádá nábor zájem-
ců o stolní tenis. Zápis probíhá 
2., 9. a 16. listopadu, vždy od 
15.00 do 16.30 hodin v prostorách 
malé tělocvičny na ZŠ Chomutov, 
ul. 17. listopadu 4728. „Rádi by-
chom upozornili na skutečnost, 
že jsou vítáni žáci a žákyně ja-
kéhokoliv věku a v jakékoliv fázi 
znalosti a zručnosti v tomto bezkon-
taktním sportu. Veškeré podrobnější 
informace se zájemci dozví na místě. 
Naším zájmem je mládeži nabídnout 
alternativu vyplnění volného času,“ 
zve jednatel Baníku Březenecká Ol-
dřich Brůha.                              (the)

Stolní tenisté zvou
chlapce i děvčata

Ve sportovní hale na Březenecké probíhá každé pondělí od 17 do 18 hodin 
cvičení rodičů s dětmi. Novou atrakcí pro malé cvičence je deska s potiskem 
v podobě klauna, kterou zadarmo vyrobily dvě chomutovské firmy – truh-
lářství a reklamní agentura.                                                                                (chou)

V Děčíně proběhl další bodovací 
turnaj ve stolním tenise v kategorii 
starších žáků. Zúčastnilo se ho 34 
hráčů z celého kraje, přičemž z Cho-
mutovska byl pouze jediný z nich 
- Václav Soutner ml. z Baníku Bře-
zenecká. A právě on se stal vítězem, 
když všechny soupeře porazil.

Výsledky Václava Soutnera ml. Výsledky Václava Soutnera ml. 
- skupina: - skupina: Soutner – Hrdý (Most) 

3:1, Karásek (Ústí n. L.) 3:1, Kroupa 
(Lubenec) 3:0; čtvrtfinále: čtvrtfinále: Soutner 
– Vrbík (Ústí n. L.) 3:0; semifinále: semifinále: 
Soutner – Faltys (Most) 3:1; finále: finále: 
Soutner – Seibert (Ústí n. L.) 3:2.

Finálové utkání bylo hodně dra-
matické, rozhodující 5. set vyhrál 
chomutovský hráč 16:14. Největší 
favorit D. Boháč z Litoměřic skončil 
v semifinále.                                    (sou)

Vítězem jediný hráč z Chomutovska

Mladí boxeři VEKIBOXu Chomutov 
drží laťku výkonnosti stále hodně 
vysoko. I ve druhém kole mládež-
nické ligy totiž byli nejlepší z dva-
nácti zúčastněných klubů a chlapci 
z přípravky a junioři dokonce vedou 
své kategorie.

Přípravka: 1. VEKIBOX ChomutovPřípravka: 1. VEKIBOX Chomutov, 
2. Box Club Praha, 3. BC Linka Box 
Krupka – Teplice atd.

Kadeti: Kadeti: 1. SKP Sever Ústí n. L., 
2. BC Linka Box Krupka – Teplice, 
3. VEKIBOX Chomutov atd.3. VEKIBOX Chomutov atd.

Junioři: 1. VEKIBOX ChomutovJunioři: 1. VEKIBOX Chomutov, 
2. SKP Sever Ústí n. L., 3. Baník Most 
atd.

Trenér Vladimír Šťastný, který 
v chomutovském klubu vede všech-
ny tři kategorie, měl pro své svě-
řence jen slova chvály. Třetí místo 
kadetů zdůvodnil: „Řada z nich do 
této kategorie přešla před sezonou. 
Věkové rozdíly tu hrají největší roli. 
Přece jen když se tu potkají s kluky, 
kteří v ní už rok nebo dva boxují, 
musí to být znát.“                           (sk)

VEKIBOX nejlepší z dvanácti klubů

Králem českého softbalu je SK 
Radotín. Mužstvo SC 80 Beavers 
Chomutov se po pěti titulech v řadě
a sedmi celkově musí spokojit 
s ligovým stříbrem. Ve finále proti 
pražskému Radotínu prohráli Bobři 
úvodní dva zápasy, pak však sérii 
vyrovnali na 2:2. Rozhodující utká-
ní na hřišti u ZŠ v ulici Akademika 
Heyrovského se změnilo v obrovské 
drama, které nakonec Chomutov 
prohrál 0:1. „Je to už deset let, kdy 
naposledy skončila finálové série 
v pátém zápase rozdílem jedno-
ho bodu,“ vyzdvihl vyrovnanost 
a dramatičnost duelu předseda Čes-
ké softbalové asociace Gabriel Waa-
ge, než vítězům i poraženým předal 
poháry a medaile.

„Radotín chtěl zlato víc, to nadše-
ní bylo stejné, jako když jsme před 
léty hráli o první a druhý titul my,“ 
hodnotil hrající trenér Jan Přibyl. 
Bobrům už úspěchy zevšedněly a ne-
dokáží se vybičovat k maximálním 
výkonům, to je podle něho hlavní 
příčinou relativního nezdaru. „Ano, 
něco v tomhle smyslu jsem hned po 
zápase řekl spoluhráčům. Že by měli 
zpytovat svědomí, než začnou kriti-
zovat druhé, a že by si měli srovnat 
v hlavě, co udělali pro to, abychom 
titul vyhráli my.“ 

Druhé místo v lize ovšem nelze 
považovat za tragédii a chomutov-
ským softbalistům to do budoucna 
může dokonce pomoci. „Kdybychom 
zahráli dobře, tak Radotín musíme 
porazit. Jenže my jsme v uplynulých 
letech v české lize nepotřebovali 
ukázat to nejlepší, co v nás je. Snad 
se teď chytneme za nos, když jsme 

zjistili, že nemůžeme donekonečna 
vyhrávat jen díky tomu, co umíme.“

Ke smůle Beavers přišel po ho-
dech lehký půst i v Poháru mistrů 
evropských zemí, kde Chomutov 
letos skončil „až“ třetí. Chomutov-
ským softbalistům tak pro příští 
sezonu hrozí absence měření sil 
s předními evropskými celky. „Ještě 
se rýsuje možnost startu v Poháru 
vítězů pohárů. My sice Český pohár 
nehrajeme, protože bychom to ne-
stíhali, když máme několik hráčů 

v nároďáku, ale letos ho vyhrál také 
Radotín, který se ovšem bude jako 
vítěz ligy účastnit Poháru mistrů 
evropských zemí. To uvolněné místo 
v Poháru vítězů pohárů obsadíme 
buď my nebo poražený finalista Čes-
kého poháru,“ řekl Jan Přibyl, který 
se pro příští sezonu vzdává trenér-
ské funkce a chce se soustředit jen 
na hraní. Nalézt nového trenéra, 
který nebude současně hráčem, to 
bude pro softbalisty SC 80 Chomu-
tov jeden z nejtěžších úkolů.      (sk)

Pohár a medaile za druhé místo převzali z rukou svazových funkcionářů nej-
dřív nadhazovač Luboš Vrbenský (vlevo) a hrající trenér Jan Přibyl.      (foto: sk)

V české lize se SC 80 Chomutov musí spokojit se stříbrem a v PMEZ s bronzem

Bobři sestoupili ze softbalového Olympu

Vizitka softbalistů SC 80 Chomutov
Pohár mistrů evropských zemí: Pohár mistrů evropských zemí: 1999 – 1. místo, 2000 – 2. místo, 2001 - 1. 
místo, 2002 - 2. místo, 2003 - 2. místo, 2004 - 2. místo, 2005 - 1. místo, 
2006 - 3. místo.
1. liga: 1. liga: 1998 – 1. místo, 1999 – 1. místo, 2000 – 2. místo, 2001 - 1. místo, 2002 
- 1. místo, 2003 - 1. místo, 2004 - 1. místo, 2005 - 1. místo, 2006 - 2. místo.


