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Nadcházející rok nepřinese Cho-
mutovu žádné výrazné změny, to 
ovšem neznamená, že by se nemělo 
nic dít. Město půjde dál osvědčenou 
cestou, chystá rozsáhlé investice. 
Vynaloží na ně částku, která zřejmě 
výrazně převýší hodnotu 100 mili-
onů korun.

„Také letos budeme věnovat 
pozornost rozsáhlým investičním 
akcím, především rekonstrukcím 
chodníků a silnic. Při jejich výbě-
ru vycházíme zejména z podnětů 
a přání občanů,“ nastiňuje jednu 
z hlavních oblastí úkolů primátor-
ka Ivana Řápková a připomíná, že 
podklady pro tyto akce počítají 

s bezbariérovými přechody a trasa-
mi, což ocení maminky s kočárky 
i občané s omezenou schopností 
pohybu. Na řadu přijde také re-
konstrukce domů v majetku města 
a rekonstrukce sídlišť. Investice 
město chystá i v dalších oblastech, 
například do školních hřišť a v ob-
lasti sociálních služeb, ale pouhý 
výčet investičních záměrů by vydal 
na samostatný rozsáhlý článek. Rok 
2007 bude zároveň rokem příprav na 
řadu velkých investic, které budou 
zahájeny v příštím roce.

Vedení města nezapomíná na mož-
nosti aktivního trávení volného času. 
Na jaře bude dokončen skatepark na 

Slovo primátorky

10. ledna 2007  ročník IX.   zdarma do každé domácnosti

Kamenném Vrchu, kde se budou 
moci vyřádit především ti mladší. 
Město rovněž hodlá rekonstruovat 
letní stadion v centru města tak, 
aby odpovídal soudobým nárokům 
na sport, a to jak na lehkou atleti-
ku, tak na fotbal. Překážkou však 
jsou nedořešené vlastnické vztahy 
pozemků v této lokalitě. „Intenzivně 
pracujeme na tom, abychom všech-
na potřebná jednání dotáhli letos do 
konce,“ podotkla k tomuto tématu 
primátorka Řápková. 

Stranou pozornosti nezůstává ani 
kulturní vyžití. „Kultura je důleži-
tou součástí života, chystáme pro 
lidi akce nejrůznějšího zaměření, 
na které už jsou zvyklí, ať už to je 
ples města, Chomutovské slavnosti, 
nebo festivaly Otevřeno a Kamen-
čák. Ráda bych mezi pravidelné akce 
zařadila také Den pro ženy, který 
proběhl vloni poprvé. Velký zájem 
o tuto akci a úspěch, který sklidila, 
svědčí o tom, že něco podobného 
tu scházelo,“ zdůrazňuje I. Řápková. 

Důležitá je podle ní každá oblast 
a každé opatření, které přispěje 
k uspokojení zájmů a potřeb urči-
té skupiny občanů města. A těch 
skupin není málo a výčet jejich 
potřeb je rozsáhlý. „Nejde všechno 
najednou, ale postupně se snaží-
me tyto úkoly plnit. Dlouhodobý 
rozvoj města spočívá v plnění ne-
přetržité řady krátkodobých úkolů, 
konkrétních kroků. V této strategii 
nedochází k žádným změnám, stej-
ně ‚pojedeme‘ také letos,“ uzavřela 
primátorka. „To ostatně naznačují 
i cíle a úkoly našich organizací, 
které formulovali jejich ředitelé.“ 
(viz článek Otázky pro ředitele… 
na straně 2)                                  (lm)
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Na sklonku minulého roku pro-
běhla v Domě s pečovatelskou 
službou v Merkuru malá slavnost. 
Obyvatelům DPS byly předány do 
užívání dva nové prostory, středisko 
osobní hygieny a prádelna.

„Bytovky nejsou uzpůsobeny ke 
koupání, jsou v nich jen sprchové 
kouty, a proto jsme se rozhodli 
rozšířit škálu služeb, jež mají jejich 
obyvatelé k dispozici,“ prohlásila 
při té příležitosti Alena Tölgová, 
ředitelka Městského ústavu sociál-
ních služeb Chomutov, který v DPS 
poskytuje pečovatelskou službu. 
„Rovněž prát v bytech není možné, 

původní projekt počítal s prádel-
nou, ale na tu pak nezbyly peníze, 
takže lidé si museli nechat prát 
u příbuzných. Nyní se tedy podařilo 
odstranit i tento problém.“

S přispěním z rozpočtu města se 
tak podařilo vybavit prostor prádelny 
dvěma novými pračkami, dvěma su-
šičkami, mandlem a úpravnou prádla, 
středisko osobní hygieny pak nabízí 
perličkovou koupel, pedikúru a ka-
deřnictví. „Někteří senioři z Merkuru 
mají omezenou pohyblivost, takže 
věřím, že toto rozšíření služeb přiví-
tají,“ dodala A. Tölgová na závěr s tím, 
že v plánu mají další inovace.       (lm)

V Merkuru mají nové středisko osobní hygieny Vážení čtenáři,Vážení čtenáři,
Chomutovské noviny vás in-

formují o dění v Chomutově, 
o změnách, jimiž prochází město, 
ale i samotný magistrát. Snaží-
me se vám ukazovat naše město 
i z jiného než jen zpravodajského 
pohledu. V tom chceme pokračovat 
i nadále, proto připravujeme hned 
několik nových rubrik. Zavedeme 
vás například do jednotlivých 
zařízení organizací zřizovaných 
městem, abyste měli přehled, co 
vám mohou nabídnout v oblasti 
kultury, sportu a sociálních služeb. 
Podíváme se rovněž do minulosti 
– listováním v městské kronice si 
připomeneme, čím žil Chomutov 
před půl stoletím. Další pohled do 
minulosti, tentokrát obrazový, vás 
čeká v podobě soutěžních úkolů 
při listování publikací z edice Zmi-
zelé Čechy – Chomutov. Nejaktuál-
nějším problémům současnosti se 
bude věnovat občasná rubrika Co 
vás trápí…, naopak na budoucnost 
se zaměří Střípky z miliardové 
mozaiky. V nich se dočtete o jed-
notlivých projektech VIP (Velký 
integrovaný projekt), které v blíz-
ké budoucnosti výrazně změní 
tvář města. 

Ohlédnutí zpět i pohled do-
předu, ale především informace 
o současném životě Chomutova, 
to tedy budou Chomutovské no-
viny v roce 2007. I letos pro vás 
chystáme tři mimořádná čísla 
– magazíny, které vyjdou před Ve-
likonocemi, na začátku prázdnin 
a před Vánocemi. Věříme, že se vám 
Chomutovské noviny budou líbit.

Luboš Mizun, šéfredaktor

Vážení spoluobčané, 
oslavili jsme další 
Nový rok. Já jsem 
jeho příchod poprvé 
v životě přivítala 
v zahraničí, v Egyp-
tě. Zdejší starověké 
památky mne uchvá-
tily. Jejich monumen-

talita je skutečně působivá, zvlášť když 
si člověk uvědomí, jaký rozpor symbo-
lizují. Značná část jich byla vystavěna 
jako sídla pro posmrtný život pro pár 
vyvolených jedinců a na jejich vzniku 
se podílely spousty ubožáků, žijících 
v hrozné bídě. V Egyptě je opravdu 
nádherně – pro turistu. Ten obrovský 
rozdíl mezi okázalými, ještě po tisí-
ciletích úctu vzbuzujícími stavbami 
a tisíci chudáků hemžících se mezi 
nimi přetrval z doby faraonů dodnes. 
V této zemi, která patří mezi nejbohatší 
na černém kontinentu, žije mnoho lidí 
v nouzi pro nás nepředstavitelné. Uvě-
domila jsem si, jak jsem ráda, že žiji 
u nás, v České republice, v Chomutově. 
Samozřejmě ani tady není vše ideální 
a najde se řada věcí, na které si může 
člověk stěžovat, ale běžný život oby-
čejných lidí je nesrovnatelně lepší než 
život ve většině zemí světa. Cestovatelé, 
kteří mají možnost srovnání, říkají, že 
bychom si neměli stěžovat. Já s nimi 
souhlasím. Pohlédnutí za humna může 
člověka zbavit pesimismu a pomůže 
mu uvědomit si, že život u nás není 
tak zlý. Naše město je krásné, nežijí tu 
tisíce lidé ve zchátralých chudinských 
čtvrtích bez kanalizace a bez naděje. Je 
na nás všech, aby život v něm byl ještě 
příjemnější. Příjemné zimní dny a snad 
už i sněhovou nadílku vám přeje vaše 
Ivana Řápková

Představenstvo Dopravního pod-
niku měst Chomutova a Jirkova, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
generálního ředitele. Dosavadní ře-
ditel Tomáš Pisinger se dlouhodobě 
zdržuje v zahraničí a z osobních 
důvodů se rozhodl na svou funkci 
rezignovat. Podrobnosti o výběro-
vém řízení najdete na interneto-
vých stránkách www.dpchj.cz nebo 
www.chomutov-mesto.cz.            (lm)

DPChJ hledá ředitele

Městské divadlo Chomutov

Vladimír Hron 
+ Big band Zdenka Tölga

14. 1. od 19 hodin
Novoroční večer
Festivalového orchestru P. Macka
J. Ježek kontra J. Strauss

16. 1. od 19 hodin

Úřední dny magistrátu: Úřední dny magistrátu: 
PondělíPondělí..........................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin 
ÚterýÚterý..............................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin
StředaStředa............................  8 – 18 hodin8 – 18 hodin
ČtvrtekČtvrtek..........................  8 – 15 hodin8 – 15 hodin

Přijďte si vyřídit své záležitosti Přijďte si vyřídit své záležitosti 
i v úterý a ve čtvrteki v úterý a ve čtvrtek

Magistrát občanům

Prvním občánkem Chomutova, 
který se narodil v novém roce, je 
holčička. Jmenuje se Lucinka Sobot-
ková a mamince Daně se narodila 
4. ledna ve 4.27 hodin. Při přícho-
du na svět měřila 49 centimetrů 
a vážila 3,20 kilogramů. Doma na ni 
čeká pět sourozenců, tři bráškové 
a dvě sestry, což podle její mamin-
ky už stačí, takže Lucinka zůstane 
nejmladší. Datum jejího narození 
bylo příčinou, že ji kromě šťast-
ného otce Drahoslava Sobotky 
a ostatních nejbližších navštívila 
také primátorka Chomutova Ivana 
Řápková. Maminka od ní převzala 
kromě kytice a několika drobných 
dárků v podobě hraček také dárek 
praktický, vkladní knížku na Lucin-
čino jméno s pěti tisíci korunami. 
Malou slavnost završil zápis paní 
Sobotkové do pamětní knihy města. 
Na snímku vlevo maminka, která na 
chvilku „půjčuje“ svou holčičku pri-
mátorce.                    (text a foto: lm)

Ve volném cyklu besed s význam-
nými literáty, které pořádá Středisko 
knihovnických a kulturních služeb v 
Palackého ulici, měli obyvatelé Cho-
mutova vzácnou možnost osobně 
poznat spisovatele Arnošta Lustiga 
(na snímku vpravo, vedle něho 
profesor gymnázia Josef Märc). 
Ve velkém sále SKKS ho přivítalo 

Seriózní beseda se nekonala

zhruba sto padesát příznivců litera-
tury, z velké části studentů zdejších 
středních škol. Autor celé řady děl 
s námětem holokaustu však setkání 
pojal velmi osobitě a v duchu své 
povahy ho změnil na pásmo židov-
ských anekdot, veselých historek 
a vtipných životních mouder. 

(Pokračování na str. 3)
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Jaké má Vámi řízená organizace plány a cíle pro rok 2007, co od ní mohou její klienti nebo veřejnost očekávat?Jaké má Vámi řízená organizace plány a cíle pro rok 2007, co od ní mohou její klienti nebo veřejnost očekávat?

Stěžejní bude 
vybudování in-
ženýrských sítí a 
komunikací pro 
skanzen a dokon-

čení projektu pro centrální expozici 
zooparku. 

Se zahájením sezony by měly být 
dokončeny expozice vyder, bobrů, 
akvárií a průchozí voliéry pro vodní 
ptáky. Na jaře by měl být zprovozněn 
statek a pokusíme se zajistit finance 
pro dokončení přesunu roubenky ze 
Soběnic. V souvislosti se zahájením 
provozu větrného mlýna a hrázdě-
ného statku připravujeme víkendové 
programy, které budou orientovány 
na původní zemědělskou výrobu, 
tradice, stará řemesla a podobně.

V rámci environmentálního vzdělá-
vání bude rozšířena stávající nabídka 
vzdělávacích programů. Základní 
a střední školy se mohou zapojit 
do připravovaných akcí v chovatel-
ském a vzdělávacím centru. Podrob-
nosti o všech akcích pro veřejnost 
lze získat na internetové stránce 
www.zoopark.cz, nebo během návště-
vy Podkrušnohorského zooparku.

Čeká nás řada 
zásadních změn, 
které se dotknou 
nejen zaměstnan-
ců, ale především 

uživatelů našich služeb. Tyto změny 
vycházejí především z nového záko-
na o sociálních službách, který mění 
dosavadní systém z polohy pasivního 
příjemce na aktivního klienta, jenž 
si danou službu kupuje z příspěvku 
na péči. Změny to budou formální, 
jako je registrace organizace a nové 
pojmenování jednotlivých středi-
sek, i praktické, například uzavírání 
smluv s jednotlivými příjemci služby. 
Budeme se i nadále aktivně podílet 
na naplňování Komunitního plánu so-
ciálních služeb, který Chomutov přijal 
jako zásadní dokument v této oblasti. 
Kromě těchto zásadních a dlouhodo-
bých plánů nás čekají ty drobnější, 
jako je uvedení do provozu středis-
ka osobní hygieny a prádelny v DPS 
Merkur, využívání sociálních bytů v 
Jiráskově ulice, rekonstrukce a opravy 
v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením na Kamenné a v Domově 
pro seniory na Písečné.

Hodnota lesního 
majetku ve správě 
naší organizace se 
každoročně zvy-
šuje. I za poměrně 

kritických finančních podmínek 
zatím naplňujeme základní záměry 
koncepce: založení nových porostů 
a rekonstrukci porostů náhradních 
dřevin na plochách poškozených 
imisní kalamitou. Naším cílem je 
v blízkosti města postupně vypěs-
tovat vícefunkční les, který bude 
schopen mimo jiné splňovat i stále 
se zvyšující nároky obyvatel a ná-
vštěvníků města na možnosti relaxa-
ce a rekreace v přírodním prostředí. 
Jedná se sice o záměry dlouhodobé 
a komplexní, ale jejich realizace je 
promítnuta do krátkodobých úkolů a 
cílů při pěstování konkrétních poros-
tů. V roce 2007 budeme tedy usilovat 
o další meziroční zvýšení rozsahu 
výroby palivového dříví i sortimentu 
výrobků přidružené výroby, zvýšení 
objemu samovýroby pro občany i pra-
cí v hospodářské činnosti a o zapojení 
do projektů souvisejících s revitaliza-
cí a ochranou životního prostředí.

Naše aktivity 
směřují do řady 
oblastí a od toho 
se odvíjejí plány 
a cíle. V knihov-

nictví se soustředíme na získávání 
nových uživatelů, zejména na děti. 
Chystáme soutěž pro základní ško-
ly, zaměřenou na dějiny, přírodu a 
současnost Chomutovska, vydáme 
další čísla osobností Chomutovska. 
Stejně jako dosud budeme v galerii 
Lurago představovat práce převáž-
ně regionálních autorů a ve vý-
stavní síni knihovny výtvory dětí. 
K Chomutovským slavnostem při-
spějeme kulturními akcemi v atriu, 
kde proběhnou i další převážně 
hudební vystoupení, soutěž Mladá 
píseň, koncerty Big Bandu, Indian 
Summer Open, adventní koncerty, 
Rybova mše vánoční nebo krajské 
kolo v recitaci. Již tradičně máme 
k dispozici širokou nabídku v ob-
lasti vzdělávání, od jazykových 
kurzů přes stará výtvarná řemesla 
či kurzy počítačové gramotnosti 
pro seniory nebo další ročníky 
akademie třetího věku.

Hlavním cílem 
organizace pro 
rok 2007 je udržet 
stávající kvalitu a 
rozsah poskyto-

vaných služeb. Chceme se zaměřit 
na hospodaření s odpady, zejména 
na zvýšení účinnosti separace. Bu-
deme pokračovat v rozvoji svozu 
biologicky rozložitelného odpadu 
v zástavbě rodinných domků. Dále 
plánujeme zavedení zcela nové 
služby, a to svoz bioodpadu z jí-
delen a restaurací. Významnou roli 
v rámci životního prostředí města 
sehrává veřejná zeleň. V průběhu 
předchozích dvou let došlo k výraz-
nému nárůstu ploch veřejné zeleně, 
jejichž údržba vyžaduje maximální 
uplatňování nové techniky s využi-
tím chemických prostředků. Mezi 
významné cílové oblasti naší orga-
nizace patří zabezpečení žádoucí 
úrovně čistoty veřejných ploch. Do 
stávajícího systému komplexního 
blokového čištění komunikací je 
nutné zahrnout nově vzniklé loka-
lity obytných a průmyslových zón.   

                                                    (lm)

MVDr. Přemysl MVDr. Přemysl 
Rabas, Rabas, 
Podkrušnohorský Podkrušnohorský 
zooparkzoopark

Mgr. Alena Tölgová, Mgr. Alena Tölgová, 
Městský ústav Městský ústav 
sociálních služebsociálních služeb

Ing. František Vo-Ing. František Vo-
hralík, hralík, 
Městské lesy Městské lesy 

Marie Laurinová, Marie Laurinová, 
Středisko knihov-Středisko knihov-
nických a kultur-nických a kultur-
ních služebních služeb

Ing. Zbyněk Kob-Ing. Zbyněk Kob-
lížek, lížek, 
Technické služby Technické služby 
města Chomutovaměsta Chomutova

Otázka pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Pracovníci ústavu sociálních 
služeb umožnili prožití svátečního 
večera „svým“ bezdomovcům. „Na 
Štědrý den jsme pozvali na večeři 
do domova důchodců klienty uby-
tované v našem sociálním centru. 
Bydlí tu zvlášť muži a zvlášť ženy 
s dětmi, naše pozvání se ale týkalo 
jen mužů, ženy s dětmi si připravily 
večeři samy,“ uvedla vedoucí do-
mova důchodců Soňa Suchomelová. 
„Z devíti oslovených jich přišlo šest 
a bylo vidět, že je to pro ně význam-
ná chvíle. Všichni byli vyšňoření, 
vymydlení a sváteční atmosféra tu 
vládla po celý večer.“ 

Menu bylo tradiční, rybí polévka, 
bramborový salát a smažený kapr, 
na stole nechybělo ani cukroví 
a ovoce. „Byl to zkrátka sváteční 
večer se vším všudy, včetně přá-
telského posezení u kávy po jídle. 
Myslím, že se nám podařilo vytvořit 
opravdovou vánoční pohodu a naši 
hosté byli spokojení. Udělat někomu 
radost na Štědrý den stojí za to, a 

Štědrý večer pro lidi bez domova 

lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci, tím spíš,“ uzavřela Suchome-

lová s tím, že na příští rok počítají 
s podobnou večeří znovu.           (lm)

Litoměřické nakladatelství Paseka v 
edici Zmizelé Čechy mapuje města či 
místa, jejichž podobu odvál čas. Přesněji 
řečeno je odstranil člověk, který přetvá-
řel svá sídla k obrazu svému – bohužel 
ne vždy zrovna k lepšímu. V rámci této 
edice vyšla i kniha se stručným názvem 
– Chomutov, jejímž autorem je Jaroslav 
Pachner. Kniha je v prodeji v knihkupec-
tví DDD v Ruské ulici, a protože jde o 
zajímavou připomínku Chomutova, jak 
už ho nikdy neuvidíme, rozhodli jsme 
se přiblížit ji veřejnosti formou soutěže. 
V každém druhém čísle Chomutovských 
novin bude otištěna dobová fotografie. 
Ze čtenářů, kteří dokáží rozpoznat, co 
zachycuje, a do týdne od vydání pošlou 
odpověď do redakce, bude vylosován 
výherce. Ten obdrží knihu, z níž vám 
dáváme obrazové hádanky. Následující 
číslo přinese správnou odpověď.       (lm)

Zmizelý Chomutov – poznáte?

ProdejProdej
• Prodám fotoaparát 6x6 Super Prodám fotoaparát 6x6 Super 

Ikonta Tessar 2,8Ikonta Tessar 2,8, promítačku Alma 
16 mm, prohlížečku, lepičku, prom. 
plátno, transformátor, vhodné pro 
sběratele. Tel. 474 626 263.

• Prodám monitor Sony Prodám monitor Sony typ CPD-
20054 FT, 15palcový. Velmi zacho-
valý, dobrý stav, cena 800 Kč. Tel. 
604 183 446.

• Prodám krbová kamna KK1Prodám krbová kamna KK1, pů-
vodní cena 25 000 Kč, nyní 15 000 
Kč. Tel. 736 481 054.

• Prodám kočár – trojkombinace.Prodám kočár – trojkombinace. 
Modrý, Bohemia Patron, super stav. 
Přidám fusak, tašku. Prodejní cena 
11 000 Kč, nyní 5 000 Kč. Rych-
lé jednání – 1 000 Kč sleva. Tel. 
607 127 460.

• Prodám garáž v Bezručově Prodám garáž v Bezručově 
údolíúdolí, za Povodím Ohře. Vlastnictví 
družstevní, elektřina. Spěchá. Tel. 
603 183 862.

Byty Byty 
• Pronajmu cihlový, částečně zaří-Pronajmu cihlový, částečně zaří-

zený a slunný byt 1+1zený a slunný byt 1+1 u Kamencové-
ho jezera. Měsíční poplatek 4 000 Kč 
+ plyn a el. Tel. 603 173 651.

• Koupím byt v CV 3+1 s balkonemKoupím byt v CV 3+1 s balkonem 
po rekonstrukci. Tel. 739 990 792.

• Pronajmu byt 1+1 v CVPronajmu byt 1+1 v CV, Zadní 
Vinohrady, klidné prostředí, 4 500 
Kč měsíčně vč. energií, kauce 
3měs. nájem. Volný od února. Tel. 
732 281 001.

• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CVPronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV. 
Slušným lidem, do 3 osob. Tel. 
723 798 475.

• Koupím byt 1+1 nebo 2+1Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v osobním vlastnictví v Chomutově, 
ne panel. Tel. 732 281 001.

• Hledám pronájem bytu 1+1 nebo Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 
2+12+1 v centru CV, nejraději Blatenská, 
Palackého, klidné prostředí. Pro jed-
nu osobu. Tel. 605 927 238.

• Hledám pronájem bytu 0+1, 1+1, Hledám pronájem bytu 0+1, 1+1, 
popřípadě samostatné místnosti 
v Chomutově za nájemné do 3 000 
Kč, bez možnosti platby dopředu. 
Tel. 723 912 645.

• Lékařka koupí byt Lékařka koupí byt v centru měs-
ta až po Horní Ves. 3+1, v osobním 
vlastnictví. Tel. 606 368 622.

• Koupím bytKoupím byt v Chomutově nebo 
Jirkově, platba v hotovosti. Tel. 
731 156 600.

• Prodám dr. byt 1+1Prodám dr. byt 1+1 plast. 
okna, 36 m2. Jirkov, Na Borku. 
140 000 Kč. Volat po 18. hodině. tel. 
608 432 235.

• Koupím byt 2+1 i menší.Koupím byt 2+1 i menší. Prosím 
nabídněte, zaplatím hotově. Nejsem 
realitka. Tel. 604 737 990.

• Lékař koupí dům do 2 000 000 Lékař koupí dům do 2 000 000 
Kč Kč v Chomutově a okolí. Platím v ho-
tovosti. Spěchám. Tel. 606 368 622.

RůznéRůzné
• Pronajmu garáž na Zadních Pronajmu garáž na Zadních 

VinohradechVinohradech v ulici Alfonse Muchy. 
Možnost případného prodeje. Tel. 
604 804 477.

Na základě podnětu některých 
návštěvníků městských lázní za-
vedl jejich provozovatel, Správa 
sportovních zařízení, novou služ-
bu, úschovnu kol. Je ve vestibulu 
v prostoru pod schodištěm do prv-
ního patra, v místě bývalé prodejny 
sportovních potřeb. Provozní doba 
úschovny odpovídá provozní době 
jednotlivých pracovišť lázní. Klíče 
od úschovny jsou u obsluhy šaten u 
bazénu.                                             (lm) 

Nová služba pro návštěvníky 
lázní – úschovna kol

Den otevřených dveří na ČVUT
• Rozhodujete se, kam po maturitě? 

• Uvažujete o vysokoškolském studiu technického směru?

• Jste z Chomutova a nechce se vám za vzděláním dojíždět?

• Preferujete ekonomicky méně náročné studium ve vlastním městě?

• Přihlašte se ke studiu na dislokovaném pracovišti Fakulty strojní 
ČVUT v Chomutově!

• Bez přijímacích zkoušek!
Informace i elektronickou přihlášku najdete na www.fs.cvut.cz, případné do-
tazy adresujte na 12922@ fs.cvut.cz (studijní oddělení)
Bezprostřední informace získáte na Dnu otevřených dveří, který proběhne 
za přítomnosti představitelů Fakulty strojní 25. ledna od 10 hodin v budově 
školy v Klostermannově ulici č. 38.

Komise pro podporu občanských 
aktivit oznamuje, že pracoviště její 
tajemnice Silvie Škubové je nově v 
budově starobylé radnice na náměs-
tí 1. máje, dveře č. 29, telefon 474 
637 477.                                                 (r)

Upozornění – změna kontaktu

V rámci Velkého integrovaného 
projektu se podstatná část chysta-
ných investičních akcí zaměřuje na 
zlepšení kvality života na sídlištích. 
Sem patří i projekt Regenerace ve-
řejných prostranství sídlišť Kamen-
ná, Zahradní a Písečná. Jeho cílem 
je přeměna sídlišť ve víceúčelové 
územní celky, srovnatelné s klasic-
kou městskou zástavbou. Počítá se 
tak například s rekonstrukcí chod-
níků, výsadbou zeleně a výměnou 
osvětlovacích těles, výsadbou alejí, 
rekonstrukcí stávajících a zřízením 
nových dětských hřišť a ploch pro 
jízdu na kolečkových bruslích či do-

plněním, případně výměnou měst-
ského mobiliáře (lavičky). Projekt by 
měl být dokončen zhruba za pět let 
a bude doplněn dalšími samostatný-
mi projekty, například výstavbou 
cyklostezky, rekonstrukcí pasáže a 
kulturního domu na Zahradní. 

Náklady na regeneraci sídlišť Ka-
menná, Písečná a Zahradní jsou vykal-
kulovány na 25 milionů korun, nelze 
ovšem vyloučit, že v průběhu realizace 
projektu se ještě zvýší. Podstatné však 
je, že pokud vše vyjde podle předpo-
kladů, dotace by měla pokrýt přes 
80 procent celkových nákladů, tedy 
více než 20 milionů.                            (lm)

Střípky z miliardové mozaiky – projekty VIP

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Od 1. ledna 2007 platí nový zákon 
o pomoci v hmotné nouzi. Přináší 
některá pozitiva, například je zba-
ven demotivujícího prvku, který 
odrazoval příjemce sociálních dávek 
od hledání práce. Nyní i ten, kdo pra-
cuje, může splňovat podmínky pro 
čerpání dávek. Na druhou stranu 
musí žadatel vyplnit formulář, kte-
rý je oproti dosavadnímu poměrně 
složitý. „Celý systém výpočtu, zda 
člověk má či nemá nárok na sociál-
ní dávky, je značně složitý a lze 
předpokládat, že vyplnění formu-
láře bude pro některé naše klienty 
problematické,“ upozorňuje vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Helena Veselá. Připomněla, že 
klienti sice mohou počítat s tím, že 
jim pracovnice odboru s vyplňová-
ním pomohou, ale ty se i tak zřejmě 
dočkají mírně řečeno výtek. „Tak už 
to v podobných případech bývá, za 
změny zákonů dostávají vynadáno 
nikoli jejich autoři, ale ti, kteří je 
uvádějí do praxe, tedy úředníci,“ 
dodala H. Veselá.                            (lm) 

Nelibost nad novým zákonem
dopadá neprávem na úředníky
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Chcete získat 
praxi a brigádu?

Hledáme studenty VOŠ a VŠ
Obor: Manažer obchodního týmu pro 
fi nanční plánování
Kontakt: 605 72 74 24, 474 628 160

(Dokončení ze str. 1)
Zavzpomínal na vynikajícího, byť 

duševně nemocného spisovatele Otu 
Pavla, s nímž ho pojilo hluboké přátel-
ství, i na jeho svérázného židovského 
otce Leo Poppera. Prozradil své plány 
na tvorbu dokumentárního filmu 
o Otovi Pavlovi, podobného, jaký 
nedávno dokončil o Karlu Hašlerovi. 
Vyprávěl o Americe, kde se z ničeho 
vypracoval na profesora univerzity 
ve Washingtonu, o tom, jak tam vyu-
čoval tvůrčí psaní a jak si musel dávat 
pozor při vyprávění vtipů. Hovořil 
o výhodách češtiny před angličtinou, 
porovnával českou a americkou men-
talitu. Zavzpomínal na své spisovatel-
ské začátky, prozradil důvody, které 

Kytarového virtuosa Pavla Steidla 
znají příznivci vážné a koncertní 
hudby po celém světě. Málokdo 
ovšem ví, že jeho vztah k hudbě se 
formoval v Chomutově.

Pavel Steidl je předním českým 
klasickým kytaristou, italský časo-
pis Guitart ho dokonce zařadil mezi 
osm nejvýznamnějších světových 
kytaristů roku 2003. Vystupoval ve 
více než třiceti zemích, například 
v USA, Kanadě, Austrálii, Velké Britá-
nii, Japonsku, Španělsku, Kostarice, 
Guatemale a na Kubě. Jeho repertoár 
zahrnuje téměř všechny hudební 
slohy, zvláště tíhne k dílům mistrů 
19. století a předních současných 
autorů, svá vystoupení obohacuje 
i vlastními kompozicemi. Kromě kon-
certování a skládání hudby se věnuje 
i nahrávání alb, pedagogické činnos-
ti, komerční výuce, přijímá i členství 
v odborných porotách.

Pavel Steidl se sice narodil v roce 
1961 v Rakovníku, ale od dvou do tři-
nácti let bydlel s rodiči v Chomutově. 
Rodinné prostředí hudbě přálo. „U nás 
se hodně zpívalo, také jsme se dívali 
na romantické filmy, na kovbojky, tam 
ta kytara prostě byla,“ líčí původ své 
lásky k hudbě kytarový mistr. Velkou 
roli v jeho dalším směřování sehrál 
i starší bratr, který Pavla nejenže 
v osmi letech naučil základům hry na 
kytaru, ale navíc ho o pár let později 
přivedl do místní skupiny Dostavník, 
kde sám už hrál na banjo. Malý Pavel 
dostal na starost mandolínu, vypo-
máhal ale i s kytarou, kontrabasem 
a zpěvem. „Začal jsem hrát s klukama, 
kterým bylo sedmnáct osmnáct let, 
zatímco mně tehdy deset. To byla nej-
lepší hudební škola, jakou si lze přát.“ 
Hře na strunné nástroje pak propadl 
naplno. Podle vlastních slov nechtěl 
chodit do školy, „filmoval“ nemoce 
a raději cvičil na kytaru. Chomutov-

skou „lidušku“ ale navštěvoval jen půl 
roku. „Vyučoval mě tam krásný pan 
učitel Jan Faktor. Ten kytaru hrozně 
miloval. Důležitý pro mě byl i v tom, 
že když jsme se odstěhovali do Prahy, 
doporučil mě a předal na konzervatoř 
profesoru Vladimíru Večtomovi.“  

Odchod Steidlových z Chomutova 
byl tak trochu vynucený. „Táta byl 
v osmašedesátém organizátorem 
demonstrace tady na náměstí a po 
čase se mu to začalo vracet. Brácha 
nemohl studovat, mně to hrozilo 
taky. Budoucnost tady byla ztracená.“ 
V Praze Pavel Steidl vystudoval kon-
zervatoř u profesora Milana Zelenky 
a po ní i Akademii múzických umění, 
kde jej vedl uznávaný kytarový vir-

tuos Štěpán Rak. Svůj hudební růst 
podporoval také návštěvami mis-
trovských tříd, které vedli zahranič-
ní virtuosové. Další cenné zkušenosti 
získal účastí v mnoha soutěžích a na 
řadě hudebních festivalů. V roce 1982 
dokázal zvítězit v proslulé kytarové 
soutěži Concourt Internationale de 
la Guitare v Paříži. Tento úspěch mu 
definitivně otevřel cestu k budování 
mezinárodní kariéry. V roce 1987 
emigroval do Holandska, kde pů-
sobil až do svého návratu do vlasti 
v roce 2004. Usadil se na Křivoklát-
sku, poblíž svého rodiště. Většinu 
času přesto tráví v zahraničí, loni 
koncertoval po světě téměř nepřetr-
žitě deset měsíců. Závěr roku ho za-
stihl doma. „Vzal jsem si takové stu-
dijní volno. Připravuji nový program 
a nové skladby, ale také odpočívám.“ 
Volnějšího období využil i k návštěvě 
Chomutova. „Byl jsem tu v první po-
lovině osmdesátých let, kdy jsem zde 
hrál pro Hudební mládež. Pak jsem 
přes Chomutov jednou nebo dva-
krát projížděl cestou k hraničnímu 
přechodu a podívat jsem se tu byl 
až před několika měsíci na pozvání 
kamarádů. No a teď před Vánoci na 
srazu třídy ze základní školy.“  

Pavel Steidl působí velmi opti-
misticky, vstřícně, pohodově. Nepo-
chybně v tom hraje velkou roli to, 
že se mu splnil životní sen. „Vždyc-
ky jsem chtěl být hudebníkem. Nic 
jiného bych ani dělat nemohl, snad 
jen vaření by mi také šlo. Ale hudba 
je hezčí,“ uzavírá se smíchem Pavel 
Steidl.                                                  (sk)

Před Vánocemi měl Pavel Steidl (vlevo) možnost se po dlouhých letech setkat 
se spolužáky ze základní školy, na snímku se baví s Jiřím Francem. (foto: sk)

Pavel Steidl tíhne k dílům mistrů 19. století a předních současných autorů, sám také komponuje

Virtuosův vztah k hudbě se formoval v Chomutově

ho motivují k psaní. Humorně, ale 
s úctou hovořil o své manželce, kte-
rá byla v mládí příslušnicí židovské 
armády v rodícím se Izraeli. Celou 
besedou prolínal autorův kladný 
a neutuchající vztah k ženám a eroti-
ce, účastníky dokonce v legraci pobíd-
nul: „Můžete se mě zeptat na všechno, 
co jste se kdy chtěli dozvědět o sexu.“ 
K dobré náladě čerstvého osmdesát-
níka přispěl i fakt, že v den návštěvy 
předal k tisku novou knihu, která 
bude mít podle poslední věty textu 
název Nemáme na vybranou.

Dvouhodinovou besedu uzavřela 
autogramiáda, při níž si čtenáři ne-
chávali podepisovat přinesené i na 
místě zakoupené Lustigovy knihy, 

zatímco se autor teatrálně divil: „Ne-
věřím vlastním očím, kolik jsem toho 
napsal.“

Než oblíbený spisovatel, publicis-
ta a scénárista z Chomutova odjel, 
ještě na pozvání studentů gymnázia 
v čele s profesorem Josefem Märcem 
navštívil na starobylé radnici vý-
stavu Zmizelí sousedé, která se za-
bývá životem Židů v předválečném 
Československu i potom za války 
v protektorátu. Arnošt Lustig tento 
celorepublikový projekt pomáhal 
před deseti lety rozjet, se zájmem 
si ovšem prohlédl výstavní panely, 
na nichž právě studenti gymnázia 
zmapovali osudy a působení Židů 
v Chomutově.                           (text: sk)

Přijel Lustig, seriózní beseda se nekonala
Kupon s tajenkou křížovky zveřej-

něné ve vánočním vydání Chomu-
tovských novin doručilo do redakce 
202 luštitelů, z nichž bylo vylosováno 
deset výherců knih Vlastivěda Chomu-Vlastivěda Chomu-
tovska tovska nebo 60 let chomutovského ho-60 let chomutovského ho-
kejekeje, které do soutěže věnovaly město 
Chomutov a Klub ledního hokeje Cho-
mutov. Štěstí se usmálo na M. Novou, M. Novou, 
B. Husákovou, J. Malcovou, T. Slaví-B. Husákovou, J. Malcovou, T. Slaví-
kovou, E. Innemannovou, I. Královou, kovou, E. Innemannovou, I. Královou, 
O. Charvátovou, V. Zenáhlíkovou, O. Charvátovou, V. Zenáhlíkovou, 
P. Podušku a V. WeinholdaP. Podušku a V. Weinholda, všechny 
z Chomutova. Oznámení o výhře obdrží 
poštou, do 31. ledna si pak budou moci 
výhru vyzvednout v redakci Chomutov-
ských novin (radnice na náměstí 1. máje, 
dveře č. 46). Pokud přijdou včas, budou 
si moci z uvedených titulů vybrat.      (r) 

Výherci knih

DIVADLODIVADLO
• 17. 1. MŇAM POHÁDKY17. 1. MŇAM POHÁDKY. Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Kulturní dům na Zahradní od 10.00 

hodin.
• 21. 1. O KARKULCE21. 1. O KARKULCE. Nedělní pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům na 

Zahradní od 10.00 hodin
• 24. 1. BAJAJA24. 1. BAJAJA. Pohádka pro MŠ. Velký sál SKKS od 9.00 hodin.
• 25. 1. VELKÁ ZEBRA25. 1. VELKÁ ZEBRA. Představení v rámci abonentního předplatného. Městské 

divadlo od 19.00 hodin. 

KONCERTYKONCERTY

• 14. 1. VLADIMÍR HRON. 14. 1. VLADIMÍR HRON. Doprovází Big Band Zdenka Tölga. Městské divadlo od 19 
hodin.

• 16. 1. NOVOROČNÍ VEČER Festivalového orchestru Petra Macka16. 1. NOVOROČNÍ VEČER Festivalového orchestru Petra Macka. Městské divadlo 
od 19.00 hodin.

• 18. 1. MALÝ NOVOROČNÍ KONCERT18. 1. MALÝ NOVOROČNÍ KONCERT. CZ-Menu (Eržika). Literární kavárna SKKS od 
19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 10. 1.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU10. 1.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 
od 17.00 hodin.

• 24. 1.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU24. 1.  VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 
od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• JITKA KŮSOVÁ–VALEVSKÁ – MEZI DNEM A NOCÍJITKA KŮSOVÁ–VALEVSKÁ – MEZI DNEM A NOCÍ. Obrazy, sochy, kresby v galerii 
Špejchar, výstava potrvá do 27. 1.

• JAN NEBESKÝ – CESTA KŘÍŽOVÁ, ALŽBĚTA MARTÍNKOVÁ – ANATOMIE TANCEJAN NEBESKÝ – CESTA KŘÍŽOVÁ, ALŽBĚTA MARTÍNKOVÁ – ANATOMIE TANCE. Vý-
stavní síň knihovny SKKS, výstava potrvá do 25. 1.

• MILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIEMILOŠ ŠTÁFEK – FOTOGRAFIE. Galerie Na schodech v SKKS. Výstava potrvá do 31. 3.

KINAKINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

               10. 1.10. 1.     WORLD TRADE CENTER WORLD TRADE CENTER – drama, USA.
               11. 1. 11. 1.  ART KINO: GRBAVICA ART KINO: GRBAVICA – drama, Rakousko/Německo/Bosna a Hercegovi-

na, Chorvatsko. Začátek v 19.30 hod.
               12. 1. 12. 1.  BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERICKÉ KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU SLAVNOJ BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERICKÉ KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU SLAVNOJ 

KAZAŠSKOJ NÁRODU KAZAŠSKOJ NÁRODU – komedie, USA.
 13.13.     –      14. 1. 14. 1.  PO HLAVĚ DO PRDELE PO HLAVĚ DO PRDELE – černá komedie, ČR.
 15.15.     –      16. 1. 16. 1.  SKRYTÁ IDENTITA SKRYTÁ IDENTITA – akční film, USA.
               17. 1. 17. 1.  HAPPY FEET HAPPY FEET – animovaný, rodinný, USA. Začátek v 17.00 hodin
               18. 1. 18. 1.  PROJEKT 100: TAXIDERMIA PROJEKT 100: TAXIDERMIA –  film Maďarsko/Rakousko/Francie. Začátek 

v 19.30 hodin.
               19. 1. 19. 1.  ŠŤASTNÉ A VESELÉ ŠŤASTNÉ A VESELÉ – válečné drama Francie/Německo/ Rumunsko/V. 

Británie.
 20.20.     –      21. 1. 21. 1.  SÓLOKAPR SÓLOKAPR – komedie Velká Británie/USA.
 22. 22.  – –  24. 1. 24. 1.  PRAVIDLA LŽI PRAVIDLA LŽI – thriller, ČR.

Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).

  11.11.     –      12. 1. 12. 1.  PO HLAVĚ DO PRDELE PO HLAVĚ DO PRDELE – černá komedie, ČR.
               13. 1. 13. 1.  V TOM DOMĚ STRAŠÍ V TOM DOMĚ STRAŠÍ – animovaný, rodinný, USA.
 18.18.     – –  19. 1. 19. 1.  SÓLOKAPR SÓLOKAPR – komedie Velká Británie/USA.
              20. 1. 20. 1.  ĎÁBEL NOSÍ PRADU ĎÁBEL NOSÍ PRADU – komedie, USA.
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Žáci 4. tříd Základní školy v ulici Akade-
mika Heyrovského (na snímku) dosáhli 
skvělého sportovního úspěchu, když 
zvítězili ve své kategorii Zátopkových 
štafet, celostátní soutěži v běhu na 
5 000 metrů. Dostali za to pohár, diplo-
my a trička.                   (text: sk, foto: gri)

Dvojnásobný dárek k uplynulým 
Vánocům dostali od chomutovské 
radnice příznivci bruslení. Od 11. do 
30. prosince mohli zdarma bruslit na 
umělé ledové ploše na náměstí 1. máje, od 
25. do 31. prosince zase měli s kuponem 
z Chomutovských novin veřejné bruslení 
na zimním stadionu za jednu korunu.

Umělá ledová plocha o rozměrech 
přibližně 20 x 10 metrů byla jednou 
z hlavních atrakcí předvánočního 
dění ve městě. Zájemci ji mohli 
využívat po celý den, ti, co brusle 
nevlastní, si je mohli zdarma půjčit. 
„Bruslení na náměstí, a ještě zdarma, 
to byl bezvadný nápad,“ řekla Marta 
Morávková. „Nadšení byli i moji malí 
synové. Škoda, že si to kvůli angíně 
vyzkoušeli jen jednou. Uvítala bych 
tuhle možnost i v příštích letech.“ 
Pozitivně vyzněla také anketa na we-
bových stránkách města, kde spoko-
jenost s bruslením vyjádřila zhruba 
čtvrtina respondentů. Další dvě čtvr-
tiny sice bruslit nebyly, nicméně tento 
dárek města ocenily. Jen asi desetina 
dotazovaných byla zklamaná. Zřejmě 
za to mohly vlastnosti umělého ledu, 
který tolik neklouzal. Uspokojil tedy 
především nenáročné bruslaře, ide-
ální byl pro začátečníky. Přesná čísla 
nebyla před uzávěrkou novin známa, 
ale jisté je, že denní návštěvnost se 
pohybovala v řádu stovek lidí. Pozor-
nost k umělé ledové ploše přitahoval 
i každodenní hodinový program rádia 
Blaník, v jehož rámci se prezentovali 
malí krasobruslaři, hokejisté, taneční-
ci a při autogramiádě i hráči A muž-
stva KLH Chomutov.

S velkou odezvou se setkal i kupon 
v Chomutovských novinách, který pro 
bruslení na zimním stadionu využilo 
580 čtenářů. Také díky tomu eviduje 
Správa sportovních zařízení Chomu-
tov nejvyšší prosincovou návštěvnost 

veřejného bruslení za poslední tři 
roky, celkem 2 178 zákazníků. A to 
i přes konkurenci umělé ledové plochy 
na náměstí 1. máje! Největší zájem byl 
ve čtvrtek 28. prosince, kdy se na ledě 
zimního stadionu tísnilo 327 bruslařů. 
Jedním z těch, kteří dorazili s kupo-
nem, byl Jan Vít: „Na bruslích jsem stál 
poprvé po mnoha letech, poprvé jsem 
byl i na veřejném bruslení v Chomuto-
vě. I když bylo nabito a měl jsem zpo-
čátku co dělat, abych to ustál, docela 
mě to chytlo. Brzy si půjdu zabruslit 
znovu.“ Zájem o bruslení podle vedou-
cího zimního stadionu Daniela Maška 
ovlivňují především tři faktory – roč-
ní období, nabídka ostatních sportů 

a počasí. „Kdyby byl o vánocích sníh, 
nebyla by spousta zákazníků u nás 
na zimáku, ale na horách,“ řekl. Jak 
dodal, pozitivní roli sehrál i fakt, že se 
podařilo stabilizovat začátky veřejné-
ho bruslení. O vánočních prázninách 
probíhalo každodenně od 13 do 14 
hodin, nyní najelo na obvyklý režim, 
při kterém je led na zimním stadionu 
až na výjimky zájemcům k dispozici 
ve čtvrtek od 17 do 18 a v neděli od 
9 do 10 hodin.                                         (sk)

Kupon z novin zvýšil návštěvnost veřejného bruslení na stadionu až k rekordním hodnotám

Chomutováci si mohli zabruslit na náměstí

Umělý led na náměstí 1. máje se líbil hlavně dětem.                            (foto: lm)

Pro cyklisty Floratexu Chomutov 
nejsou zimní měsíce obdobím odpo-
činku. Připravují se na další závodní 
sezonu, a tak využívají tělocvičen, 
posiloven, plaveckého bazénu 
a částečně i přírody k nabírání síly, 
vytrvalosti a rychlosti.

Jako novinku do přípravy zahr-
nuli i spinning v lázních. V prostře-
dí, kde je klimatizace, stálá teplota, 
kde nepůsobí nepříjemné venkovní 
vlivy, trénují dvakrát týdně. „Na 
zdejších spinningových kolech se 
dá navodit řada situací, které se 
v závodě vyskytnou a které musí 
závodník zvládat,“ uvedl Karel 
Vrabec, klubový šéf i trenér v jed-
né osobě. Své mladé svěřence učí 
správným pohybovým návykům, 
vysokému frekvenčnímu šlapání 
a souvisejícímu správnému dý-
chání. Chlapci trénují vytrvalost 
a rychlost a jak trenér pozname-
nal, někteří se z původní frek-
vence 80 otáček za minutu dostali 
až na současných 140. „Když se k 
těmto schopnostem přidá ještě síla 
v záběru na pedál, pak z takových 
chlapců budou dobří závodníci, 
kteří, řečeno naší hantýrkou, určitě 
vymetou kdejakou bednu vítězů,“ 
dodal Karel Vrabec.

Cyklistický klub Floratex Cho-

mutov omladil svůj kádr o mládež, 
takže nyní se v něm snoubí nadšení 
mladých se zkušenostmi starších. 
Všichni společně připravují závod 
časovku družstev, která bude sou-
částí Severočeské amatérské ligy. 
„Nejde nám ani tak o špičkové vý-

Mladší dorostenci Pavel Smola (vlevo) a Dan Tilcer jsou podle trenéra jedi-
nečnými typy pro časovky.                                                                         (foto: mm) 

Cyklisté Floratexu šlapou i uprostřed zimy

kony, jako spíš o to, aby mládežníci 
u nás našli trvalý vztah ke sportu, 
aby sport obohatil jejich život a do 
života je vybavil správnými cha-
rakterovými vlastnostmi,“ prozra-
dil hlavní cíle klubu jeho šéf Karel 
Vrabec.                                             (sk)

Na sklonku loňského roku udělali 
radost sobě i příznivcům sjezdové-
ho lyžování mladí sjezdaři z Cho-
mutovska. V rakouském Saalbachu 
Hinterglemmu, kde se za účasti více 
než pěti set závodníků z patnácti 
evropských zemí konal první závod 
série Euroskicup, o sobě dali mladí 
Chomutováci významně vědět.

V obřím slalomu zvítězil ve své ka-
tegorii Honza Zabystřan, jedna z nej-
větších českých nadějí tohoto sportu. 
Skvělé druhé místo mezi mladšími žá-
kyněmi obsadila reprezentantka Bára 
Straková, která navíc přidala vítězství 
v paralelním závodě družstev bez 
rozdílu věku. V kategorii nejmladších 
nadějí se o velice příjemné překvapení 
postaral třetím místem Martin Andrt, 
který svým výkonem ukázal, že Mezi-
hoří je v současnosti skutečnou líhní 
nadějných sjezdařů. Opomenout nelze 
ani velmi kvalitní jízdu předžáka Hon-
zy Straky, který rovněž atakoval me-
dailové pozice. Chomutovští přivezli 
na zmíněný závod rovněž nejmladší 
účastnici Terezu Součkovou, pro níž, 
jakožto další „kuřátko z mezihořské 
líhně“, byly závody ohromnou zku-
šeností, tolik potřebnou pro úspěchy 
v následujících letech.

O navázání na tento úspěch se mladí 
sjezdaři z Chomutovska pokoušeli i ve 
francouzském Alpe d´Huez, kde mi-

nulý víkend, tedy po uzávěrce, série 
závodů známých rovněž pod názvem 
FILAsprint pokračovala.                   (pan)

Mladí sjezdaři o sobě dali v Rakousku vědět

Martin Andrt z TJ Mezihoří na trati obřího slalomu.                     (foto: archiv)

V úterý 1. ledna 2007 se sešli cho-
mutovští dráhoví golfisté k tradič-
nímu Novoročnímu turnaji. Oproti 
předchozím ročníkům se nehrálo na 
sněhu, ale na vodě. Nejlépe si vedl 
Zdeněk Drozda s 27 údery, druhý 
skončil Petr Vosmík s 29 údery 
a třetí byl Radek Luxa s 33 údery na 
jeden okruh.

Rušno bude v areálu dráhového 
golfu opět až na jaře. Na konci 
dubna minigolfisté zahájí jarní část 
sezony turnajem Chomutov Open + 
2. liga a v první polovině května se 
zde na turnaji Grand Prix Chomutov 
odehraje první jarní kolo extraligy. 
Veřejnosti bude areál k dispozici od 
začátku května.                             (zdr)

Golfisté si zahráli
hned na Nový rok

Na konci roku 2006 proběhla 
zimní mistrovství ČR žactva a do-
rostu. Ve všech kategoriích měli své 
zástupce i plavci Slávie Chomutov, 
kteří přivezli osm medailových 
umístění.

V Brně v kategorii 12letého žactva 
Slávii reprezentoval Lukáš Moravec 
a jeho umístění se pohybovalo od 
15. do 20. místa startovního pole. 
V Kladně byla výprava 13letého 
žactva ve složení Ondřej Trousil, 
Jiří Kruliš, Vratislav Dvořák a Alice 
Lencová. Na medaili nedosáhl nikdo, 
všichni se pohybovali od 10. do 
22. místa startovní listiny. V Kopřiv-
nici na mistrovství 14letého žactva 
Chomutov zastupovali Alexandr 
Lajtner a Jan Škvára. Díky Lajtnero-
vi získala Slávie dvě medaile - zlatou 
na 1 500 m kraul a stříbrnou na 400 
m kraul a další umístění od 5. do 
15. místa. Těchto mistrovství se 
vždy účastní 24 nejlepších plavců 
z celé ČR, a to na základě časů 
z oblastních přeborů, které jsou pro 
tyto plavce kvalifikační. „Účast na-
šich závodníků co se týče počtu je 
standardní, ale výsledky byly letos 
o něco horší než v jiných letech,“ 
okomentoval bilanci žactva trenér 
Jaroslav Jezbera.

Co se nepovedlo žactvu, to měrou 
vrchovatou naplnili dorostenci Slávie 
na svém mistrovství ČR v Plzni. Zde 
plavali Simona Baumrtová, Michaela 
Gärtnerová, David Hennlich a Petr 
Neumann. Simona Baumrtová zís-
kala zlato na 50 m znak a stříbro 
na 100 m polohový závod, ale pak 

ze závodů kvůli zdravotním problé-
mům odstoupila, a tak přišla o další 
minimálně tři medaile. Gärtnerová 
získala také dvě medaile, a to stří-
brnou na 800 m kraul a bronzovou 
na 400 m kraul. Hennlich získal 
stříbro na 50 m znak a bronz na 
100 m znak. Ostatní umístění byla 
do poloviny startovního pole. „Do-
rostenci nám udělali velkou radost. 
Úspěšně zakončili loňský rok, který 
byl pro oddíl plavání Slávie Chomu-
tov historicky nejlepším. Věříme, že i 
letos budeme úspěšně reprezentovat 
náš oddíl a město Chomutov,“ uvedl 
Jaroslav Jezbera.                                 (jj)

Z mládežnických šampionátů
plavci přivezli medaile

• Loni uplynulo čtyřicet let od Loni uplynulo čtyřicet let od 
doby, kdy kuželkářka Lokomotivy doby, kdy kuželkářka Lokomotivy 
Chomutov Marie Mikulčíková Chomutov Marie Mikulčíková získa-
la v Bukurešti pro Československo 
a Chomutov titul mistryně světa 
v soutěži ženských dvojic.  Česká 
kuželkářská asociace chce při pří-
ležitosti tohoto jubilea Marii Mikul-
číkovou ocenit, ovšem stejně jako 
chomutovští kuželkáři na ní nemá 
žádný kontakt. Proto ji vyzývá, 
aby se přihlásila předsedovi kužel-
kářského oddílu TJ VTŽ Chomutov 
Arnoštu Filovi osobně nebo přes te-
lefonní číslo 605 179 271. Stejně tak 
uvítají kuželkáři v této věci pomoc 
veřejnosti.                                         (sk) 

VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA                        ze d ne 1 0. 1 .  2006
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