
č. 11

Besedu o bydlení v Chomutově, 
o jeho perspektivách, o privati-
zaci bytů a dalších záležitostech 
týkajících se této problematiky 
uspořádala minulý týden náměst-
kyně primátorky Jana Vaňhová. 
Do zasedací místnosti v budově 
magistrátu přišly asi dvě desítky 
lidí. Byli to vesměs reprezentanti 
Společenství vlastníků jednotek, 
ale i jednotlivci, kteří se chtěli 
zeptat na konkrétní problém. 
Pozvání na besedu přijali dva 
hosté, místopředseda Sdružení na 
ochranu nájemníků (SON) a autor 
řady publikací na téma bytového 
práva Milan Taraba a pracovník 

Ústavu racionalizace stavebnictví 
Jiří Klíma. Oba seznámili přítomné 
s bytovou problematikou ze svého 
hlediska.

M. Taraba se ve svém vystoupení 
mimo jiné zabýval privatizací bytů 
v České republice i zahraničí. Zdů-
raznil, že neexistuje žádný právní 
nárok uživatele bytu na jeho odkou-
pení, toto rozhodnutí je plně na jeho 
majiteli. Konstatoval, že k tomu, aby 
města mohla ovlivňovat svůj další 
rozvoj, musí si část bytového fondu 
ponechat. Podle evropských expertů 
tato část u padesátitisícového města 
činí zhruba pětinu. V Chomutově je 
asi 21 000 bytů, město si hodlá po-

Slovo primátorky

nechat asi 2 000 z nich. Zhruba 
tolik jich nyní má, takže další 
prodej už zastavil. „Město musí 
mít k dispozici byty pro potřeby 
svého dalšího rozvoje, pro své 
lékaře, soudce, policisty, učitele,“ 
vysvětlil Taraba. „Pokud si jich 
nenechá aspoň dva tisíce, je to 
cesta do pekel.“

Jiří Klíma pracuje na návrhu 
bytové koncepce Chomutova, 
proto je se situací ve městě dobře 
obeznámen. Ve svém vystoupení 
se věnoval zejména možnostem 
financování rekonstrukce a zhod-
nocování bytů. Pro tyto účely 
jsou v evropských fondech pro 
ČR připraveny nemalé finanční 
prostředky – téměř osm miliard 
korun. „S největší pravděpodob-
ností budou zastřešovatelem pro-
jektů města, která jsou pro Brusel 
transparentními partnery,“ uvedl 
Klíma. Pojem Společenství vlast-
níků jednotek legislativa EU 
nezná, proto SVJ zřejmě na tyto 
dotace nedosáhnou.

Náměstkyně primátorky J. Vaň-
hová konstatovala, že nová byto-
vá koncepce města, která nepočí-
tá s dalším odprodejem obecních 
bytů, umožní zlepšování kvality 
bydlení a tváře města a evropské 
dotace tuto snahu mohou zinten-
zivnit. „Jsem ráda, že fundovaní 
odborníci potvrdili, že Chomutov 
se v bytové  politice vydal správ-
ným směrem,“ podotkla na závěr 
a dodala, že její snahou bude ve 
spolupráci se SON otevřít v Cho-
mutově pobočku této instituce, 
která by bezplatně podávala li-
dem informace ze všech oblastí 
problematiky bydlení.  (lm)

Privatizace bytového fondu v Chomutově končí
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Milí spoluobčané, 
letos už potřetí 
budou uděleny 
Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic. Předání 
cen spojené s ma-
lým slavnostním 
ceremoniálem je 
vyjádřením úcty 

a poděkování města Chomutova lidem, 
kteří se zasloužili o jeho rozvoj, o jeho 
propagaci. Každá obec, každé město 
i každý národ má ve svém středu 
osobnosti, které dokázaly pozitivně 
působit na ostatní nebo jim pomáhat, 
které se podílely na formování lidí ve 
svém okolí, na utváření světa kolem 
sebe a posouvání jeho vývoje.

Tím, kdo na nás působí, ovlivňuje 
nás, pomáhá nám nebo je nám vzorem, 
ale nemusí být vždy věhlasný člověk. 
Žijeme mezi lidmi a ovlivňujeme se 
navzájem. Na každého může působit 
i někdo z jeho nejbližšího okolí, ka-
marád, spolužák, kolega, sourozenec, 
maminka… Člověk v průběhu života 
potká mnoho lidí, někdy jsou to setká-
ní příjemná, jiná v něm naopak nechají 
šrám nebo pocit hořkosti. Ale z vlastní 
zkušenosti vím, že ta první střetnutí 
jsou důležitější; některá z nich si v so-
bě nosím dodnes. Jsou vzpomínkou na 
dobré lidi, a takoví nemusejí být vždy 
laureáty různých ocenění. Žijí kolem 
nás, jen se porozhlédnout. Já o těch 
„svých“ vím a to mi umožňuje být nad 
věcí, když mně někteří z těch druhých 
chtějí ublížit nebo mě naštvat. Věřím, 
že i vy jste potkali takové lidi, kteří 
vás obohacují a pomáhají vám vyrov-
návat se s každodenními starostmi 
a radostmi, a pokud ne, pak vám to 
z celého srdce přeji, protože máte-li 
kolem sebe ty, kteří si zaslouží vaši 
úctu a přátelství, kteří vám ochotně 
pomohou, je-li to třeba, pak jste sami 
mnohem bohatší.  Vaše Ivana Řápková

Už pošesté proběhla v květnu v chomutovské sportovní hale olympiáda senio-
rů, kterou pořádá Městský ústav sociálních služeb Chomutov. Zúčastnily se 
jí týmy z domovů pro seniory v Dubí, Jirkově, Janově, Mostu a domácího 
Chomutova, které doplnila družstva Klubu důchodců, Správy sportovních 
zařízení a zahraniční host, „mannschaft“ domova důchodců z Oberwiesen-
thalu. Právě hosté nakonec překvapivě zvítězili. Aktéry oblíbeného klání, 
které se opět konalo za podpory Ústeckého kraje, pozdravili také představi-
telé města, náměstkyně primátorky Jana Vaňhová a radní Jan Mareš. Jednou 
z disciplín byl štafetový slalom družstev, do něhož se zapojili i vozíčkáři, 
kteří tvořili součást všech týmů.                                                  (text: lm, foto: sk)

V olympiádě seniorů zvítězili hosté ze zahraničí

Mezi rodiči batolat oblíbená a od 
loňského srpna přerušená aktivita, 
výuka plavání kojenců v městských 
lázních, opět běží. Koncem května 
byl zahájen první ze tří měsíčních 
cyklů. Výuka probíhá ve speciálně 
vybudovaném bazénku umístěném 
mezi dětským brouzdalištěm a vel-
kým bazénem. „Přestože bakterií ve 
vodě bylo skutečně minimální množ-
ství, přísnější normy vedly k zákazu 
koupání kojenců,“ vrátil se k opatření 
nařízenému hygienickou stanicí Jiří 
Vopička, ředitel Plavecké školy Regena, 
která kurzy pro kojence organizuje. 
„Nyní byla realizována opatření, jež 
dodržení těchto norem zabezpečují.“

Výuka bude probíhat stejným 
způsobem jako dosud s jediným 
rozdílem, bude do ní najednou zapo-
jeno nikoli šest, ale jen tři děti. (lm)

Výuka plavání kojenců 
v lázních opět zahájena

Umělé kluziště, které si město 
pronajalo na dobu vánočních trhů, 
se setkalo s příznivou odezvou 
veřejnosti. Vedení města proto roz-
hodlo o tom, že tuto neobvyklou 
atrakci zakoupí. Kluziště bude opět 
nainstalováno na náměstí 1. máje 
při příležitosti akce Vánoční tradice 
Krušnohoří, ale tentokrát zde zůsta-
ne i po Vánocích, v lednu a podle 
povětrnostních podmínek i v únoru.

Protože však tato atrakce umožňuje 
bruslení nejen v zimě, bude k dispozi-
ci i v létě. Jako nejvhodnější k instalaci 
bylo vybráno Kamencové jezero, kam 
v létě přijde hodně Chomutováků 
i turistů odjinud. Původní záměr nain-
stalovat kluziště na travnatou plochu 
nedaleko hlavního vchodu překazily 
technické podmínky. Musí totiž stát 
na pevném podkladě a trávník v bez-
prostřední blízkosti jezera je příliš 
měkký. Proto bude u horní brány 

Na jezero si k plavkám můžete přibalit i brusle
u recepce, kde je navíc stálá služba, 
takže bude zabezpečeno i hlídání. 

Kluziště bude k dispozici ná-
vštěvníkům jezera od 16. června. 
Ten den se nejprve na ploše v 19 
hodin předvedou hokejoví elévové 
KLH Chomutov a po nich nejmenší 
adeptky krasobruslení. Pak už bude 
plocha patřit veřejnosti, takže v dal-
ších dnech bude možné při přípravě 
návštěvy koupaliště si přibalit i brus-
le. A kdo je nemá, bude si je moci 
vypůjčit, protože součástí této služby 
bude i půjčovna bruslí.                    (lm)

V Chomutově jsou domy, o které 
se jejich majitelé nestarají. Ty v ně-
kterých případech nejen kazí vzhled 
lokalit, v nichž stojí, ale dokonce 
mohou být nebezpečné pro okolí. 
Stavební úřad Magistrátu města Cho-
mutova průběžně sleduje stav kritic-
kých staveb nacházejících se v jeho 
působnosti. Počet těchto objektů se 
zvyšuje a jejich stav zhoršuje. Řešení 
této problematiky s jejich vlastníky 
je velmi obtížné, v některých přípa-
dech nemožné. 

Ze zákona může stavební úřad 
nařídit vlastníku stavby, aby ji zabez-
pečil, případně odstranil. Pokud hrozí 
nebezpečí z prodlení, zajistí úřad 
tyto práce sám a obec je následně 
po vlastníkovi objektu vymáhá. Pra-
covníci stavebního úřadu vypracovali 
přehled staveb, jejichž stav bezpro-
středně ohrožuje životy a zdraví osob 
nebo zvířat. Jde o domy čp. 3412 na 
Kadaňské ulici, 1303 v Dukelské, 1350 
v Čechově a 3435 v ulici Pionýrů. 
U dalších dvou (čp. 1291 ve Školní ulici 
a 4244 U Hačky) pak hrozí nebezpečí 
z prodlení. V prvním případě je třeba 
na základní zabezpečení vynaložit 
130 000 korun, ve druhém dalších 
30 000 korun. Tyto prostředky město 
uvolní z finanční rezervy. 

Dále byly vytipovány další objekty, 
u nichž, nedojde-li k nápravě, hrozí, 
že nastane obdobná situace a stanou 
se nebezpečnými pro své okolí. Jsou 
to domy čp. 3408 v Kadaňské, 227 
a 228 v Hálkově a 1090 v Čelakovské-
ho ulici. Náklady na tyto úpravy činí 
dalších 200 000 korun.                  (lm)

Sto šedesát tisíc k zajištění
nebezpečných staveb

Chomutovská samospráva podpo-
ruje kulturní i sportovní činnost ve 
městě prostřednictvím dotací. Pro 
rok 2007 bylo na dotace v městském 
rozpočtu vyčleněno přes 13,5 mi-
lionu korun. Tyto prostředky jsou 
rozdělovány na činnost a projekty, 
Sbor dobrovolných hasičů, průmys-
lovou školu a podporované sporty 
(viz tabulka na str. 2). 

„Město se tímto způsobem snaží 
podporovat širokou škálu aktivit ob-
čanů, především sportovních nebo 
kulturních, ale například i v oblasti 
sociální nebo společenské,“ uvedl 
Jindřich Stádník, radní a předseda 
Komise pro podporu občanských 
aktivit. Tento poradní orgán rady 
města vyhodnocuje žádosti, zva-
žuje, kterým vyhovět a kterým ne, 
a své stanovisko předkládá radě 
města, jíž pak náleží konečné roz-
hodnutí.

(Pokračování na str. 2)

V dotacích na projekty lze 
rozdělit ještě čtvrt milionu

V obřadní síni radnice probíhají slavnostní předávání maturitních vysvědčení. 
Přišli si pro ně i studenti Integrované střední školy energetické, kterým mnoho 
štěstí do života popřál náměstek primátorky Jan Řehák (na snímku v pozadí). 
Do pamětní knihy se podepsal i Michal Jakubec z třídy MS 4.              (foto: sk)

OTEVŘENO
7. – 9. června

balet, tanec, divadlo, muzika
 Kulisárna, náměstí, park, 

atrium, kino

více na str. 3
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Zmizelý Chomutov na fotografiích – poznáte?

Klub zastupitelů KSČM podal kon-
cem března na Ministerstvo vnitra 
ČR žádost o prověření usnesení Za-
stupitelstva města Chomutova číslo 
013/2007, kterým byla schválena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě 
mezi městem a společností Spar. 
Tato žádost byla posouzena jako 
podnět k výkonu dozoru nad samo-
statnou působností obce, tedy jako 
podnět k přezkumu zákonnosti uve-
deného usnesení.

Na podnět odpověděla 14. května 
ředitelka odboru veřejné správy 
a kontroly ministerstva vnitra Marie 
Kostruhová. Ve svém stanovisku 
podrobně rozebírá všechny aspekty 
podnětu i následné kontroly. Z odpo-
vědi vyplývá nejen to, že dozor mi-
nisterstva vnitra je určitým způsobem 
omezen a samotná schválená smlouva 
proto není aktem, který by podléhal 
výkonu dozoru, ale i to, že o této okol-
nosti byl klub zastupitelů informován 

Ministerstvo vnitra neshledalo zákonný
důvod pro uplatnění dozorových opatření

už v polovině dubna. „Ministerstvo 
vnitra nebylo v rámci výkonu dozoru 
nad dotčeným usnesením oprávněno 
posuzovat obsah schválené smlouvy 
z hlediska její ekonomické výhodnosti 
či právní platnosti,“ uvádí M. Kostru-
hová a klubu zastupitelů KSČM dopo-
ručuje využít možností vyplývajících 
ze zákona pro přezkum hospodaření 
obcí. „Obecní zřízení kromě toho po-
čítá i s určitým vnitřním kontrolním 
systémem hospodaření obce, a to 
prostřednictvím finančního výboru 
zastupitelstva, které provádí kontro-
lu hospodaření s majetkem obce. Je 
tedy možné využít i této možnosti 
a požádat finanční výbor o provedení 
kontroly.“

Ředitelka odboru dále konstatuje, 
že byl rovněž přezkoumán případný 
rozpor daného usnesení i z jiných dů-
vodů, nicméně žádný takový rozpor 
zjištěn nebyl. Komunisty naznačova-
ný nesoulad mezi dvěma usneseními 

nemůže nastat, upozorňuje Kostru-
hová, protože pokud zastupitelstvo 
přijme usnesení svým obsahem od-
lišné oproti předchozímu usnesení, 
dochází tím k „nahrazení“ původního 
usnesení novým, a navíc podle dozo-
ru v tomto případně k rozporu mezi 
usneseními ani nedošlo.

Ministerstvo vnitra rovněž pře-
zkoumalo, zda při přijímání dotče-
ného usnesení byly splněny všechny 
procedurální požadavky obecního 
zřízení, a došlo k závěru, že vše pro-
běhlo podle příslušných předpisů. 
„Lze proto uzavřít, že ministerstvo 
vnitra neshledalo zákonný důvod 
pro uplatnění dozorových opatření 
a že hospodárnost nakládání s ma-
jetkem města Chomutova nebyla 
a ani nemohla být ministerstvem 
přezkoumávána,“ uzavřela svou 
odpověď ředitelka odboru veřejné 
správy a kontroly ministerstva vni-
tra M. Kostruhová.                         (lm)

1. Proč jste žádali o prověření usnesení? 1. Proč jste žádali o prověření usnesení? 
Chtěli jsme, aby ministerstvo vnitra posoudilo, zda 
smlouva o smlouvě budoucí, která byla schválená zastu-
pitelstvem, není v rozporu s tou částí zákona o obcích, 
která ukládá orgánům obce nakládat s obecním majet-
kem s péčí řádného hospodáře.
2. Proč jste žádali o posouzení ekonomické výhodnosti 2. Proč jste žádali o posouzení ekonomické výhodnosti 
či právní platnosti smlouvy, jež byla předmětem usnese-či právní platnosti smlouvy, jež byla předmětem usnese-
ní, ač to tomuto orgánu nepřísluší? ní, ač to tomuto orgánu nepřísluší? 
Ministerstvo vnitra nám v dubnu potvrdilo, že se naším 
podnětem bude zabývat. Ve svém stanovisku o měsíc 
později příslušný odbor ministerstva sděluje, že se za-
býval pouze procedurou přijetí usnesení, tedy zda bylo 
zastupitelstvo řádně svoláno, zda bylo usnášeníschopné 
a zda pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční větši-
na zastupitelů. Tedy věcmi, které jsme nezpochybňovali. 
Samotnou smlouvou se nezabývalo. 
3. Jste se stanoviskem ministerstva vnitra spokojeni?3. Jste se stanoviskem ministerstva vnitra spokojeni?
S trochou nadsázky řečeno, pokud by řádně svolané za-
stupitelstvo nadpoloviční většinou členů schválilo pro-
dej veškerého majetku města soukromé osobě za jednu 
korunu, bylo by to podle ministerstva vnitra v pořádku. 
To je postoj, se kterým nemůžeme souhlasit.
4. Jak hodláte ve věci záměru výstavby zimního stadio-4. Jak hodláte ve věci záměru výstavby zimního stadio-
nu a obchodního centra postupovat dále? nu a obchodního centra postupovat dále? 
Po takovýchto zkušenostech s dozorovými orgány se 
pokusíme na nejbližším zastupitelstvu celou záležitost 
zklidnit návrhem, aby výstavba nového zimního stadio-
nu byla financovaná nezávisle na smlouvě se společností 
SPAR úvěrem ve výši 400 milionů korun.

Ke stanovisku ministerstva vnitra ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi městem Chomutov a společností Spar se vyjádřil Ke stanovisku ministerstva vnitra ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi městem Chomutov a společností Spar se vyjádřil 
předseda Klubu zastupitelů KSČM Ladislav Drlý (sloupec vlevo) i primátorka Chomutova Ivana Řápková (sloupec vpravo)předseda Klubu zastupitelů KSČM Ladislav Drlý (sloupec vlevo) i primátorka Chomutova Ivana Řápková (sloupec vpravo)

1. Jak hodnotíte odpověď z ministerstva na podnět klubu 1. Jak hodnotíte odpověď z ministerstva na podnět klubu 
zastupitelů KSČM?zastupitelů KSČM?
Stanovisko se striktně drží příslušných zákonů, minister-
stvo odmítá zasahovat do záležitostí samosprávy, pokud 
mu to nepřísluší. Navíc je v odpovědi vše velmi podrob-
ně zdůvodněno a z těchto argumentů jasně vyplývá, že 
celý podnět neměl smysluplný základ a že bylo možné 
předvídat, jaký postoj kontrolní orgán zaujme. Znovu se 
proto naskýtá otázka, co za tím vším stojí – je to pouhá 
nekompetentnost nebo nějaké jiné motivy?
2. Co říkáte návrhu L. Drlého k financování výstavby no-2. Co říkáte návrhu L. Drlého k financování výstavby no-
vého zimního stadionu formou jednorázového úvěru?vého zimního stadionu formou jednorázového úvěru?
Považuji ho přinejmenším za velmi neuvážený, protože ne-
respektuje schválený rozpočtový výhled města a záměry 
strategie rozvoje města do roku 2020. Není v souladu s dal-
šími strategiemi pro financování nových investičních akcí, 
které bude město v letech 2008 až 2013 realizovat v rámci 
Velkého integrovaného projektu (VIP). Právě výstavba no-
vého zimního stadionu včetně zázemí je již součástí VIP, 
který schválilo zastupitelstvo města na posledním jednání, 
a to i hlasy zastupitelů KSČM. Město v současné době uva-
žuje o přijetí úvěru ve výši 200 až 250 milionů korun, kte-
rý spolu s finančními prostředky z vlastních zdrojů hodlá 
použít na spolufinancování investičních akcí zařazených 
ve VIP, tedy i výstavbu nového zimního stadionu. Přijetí 
dalšího investičního úvěru ve výši 400 milionů korun pro 
financování zimního stadionu je tedy zbytečné. Navíc by 
mohlo vážně ohrozit splácení řádně plánovaného úvěru a 
tím i realizaci jiných investičních akcí, jako jsou opravy 
chodníků, komunikací, domů a podobně.                          (lm)

Jedním ze středisek Městského 
ústavu sociálních služeb Chomutov je 
Domov pro seniory Písečná. Je zde ce-
loročně poskytována pobytová služba 
klientům, kteří dosáhli důchodového 
věku, mají sníženou soběstačnost 
a jejich situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. 

Domov pro seniory je osmipatro-
vý dům panelového typu a přiléhá 
k němu velká mezigenerační zahra-
da. Jeho kapacita je 165 obyvatel. 
Ubytování je poskytováno ve 155 
jednolůžkových a 5 dvoulůžkových 
pokojích, z toho je 15 míst určeno 
pro lůžka se zvýšenou péčí. „Tako-
vých zařízení, převážně jednolůž-
kových, je v rámci celé republiky 
velmi málo a my hodláme toto 
uspořádání, zaručující dostatečnou 
míru soukromí, udržet i do budouc-
na,“ zdůrazňuje vedoucí zařízení 
Soňa Suchomelová. U každého bytu 
je sociální zařízení, některé pokoje 
mají balkóny. Pokoje jsou standard-
ně vybaveny běžným nábytkem, 

Představujeme zařízení organizací města: domov pro seniory

po dohodě je možné vybavit si je 
vlastním nábytkem a dalšími malič-
kostmi. Ubytování zahrnuje úklid, 
praní prádla, drobné opravy prádla, 
žehlení a poskytování základních 
hygienických potřeb.

Nezbytnou součástí pobytových 
služeb je poskytnutí stravy v rozsa-
hu 5 jídel denně včetně stravy diet-
ní. Obyvatelé mají možnost výběru 
ze tří jídel u oběda a u večeře si 
mohou vybrat mezi teplou a stude-
nou večeří. 

Odborná zdravotní péče je samo-
zřejmostí. Kromě ústavního lékaře, 
jehož ordinace se nachází přímo 
v budově, zde jednou měsíčně 
ordinují i specialisté, kožní lékař 
a psychiatr. V případě potřeby je za-
jištěn odvoz a doprovod k ostatním 
odborným lékařům.

Velký důraz je kladen na možnos-
ti aktivního trávení času, k dispozici 
je kromě společenských místností 
kaple, knihovna, kavárna, tělocvična 
či herna.         (Pokračování na str. 4)

Stanislav Aubrecht (ODS)Stanislav Aubrecht (ODS)
Zaměstnanec 

Správy kultur-
ních zařízení 
C h o m u t o v , 
a b s o l v e n t 
c h o m u  t o v s k é 
elektroprůmys-
lovky, pracuje 
jako údržbář v 
Kulturním domě 
na Zahradní. O 
své práci říká, 
že je sice zdánlivě jednoduchá, pro-
tože je „jen“ udržbářem, ale zároveň 
složitá, protože musí dělat vše, co je 
potřeba. Tato „práce všeho druhu“ 
mu ale zjevně vyhovuje.

Předtím než před patnácti lety 
nastoupil do SKZ, pracoval v ně-
kolika chomutovských vinárnách. 
„Těch lepších,“ připomíná dobu, 
kdy popustil uzdu svému koníčku. 
Když přijde řeč na vaření, pookřeje 
a hned spustí - o svých receptech, 
fíglech, oblíbených kořeních… Jako 
většina mužů v kuchyni improvizu-
je. Koníčků má ale S. Aubrecht celou 
řadu. Kromě vaření je to především 
ochotnické divadlo, ale i tramping, 
country hudba, archeologie, histo-
rie… Také je, jak říká, celoživotním 
skautem. „Všechno to jde dohroma-
dy,“ tvrdí přitom šéf divadelního 
souboru Pohoda.

Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
Od komunálních voleb uběhlo už přes půl roku. To je dostatečně dlouhá Od komunálních voleb uběhlo už přes půl roku. To je dostatečně dlouhá 

doba, aby se noví zastupitelé rozkoukali, aby se soukolí samosprávy zaběh-doba, aby se noví zastupitelé rozkoukali, aby se soukolí samosprávy zaběh-
lo. V nové rubrice, kterou právě otvíráme, vás postupně seznámíme se všemi lo. V nové rubrice, kterou právě otvíráme, vás postupně seznámíme se všemi 
35 členy Zastupitelstva města Chomutova, nejvyššího orgánu samosprávy. 35 členy Zastupitelstva města Chomutova, nejvyššího orgánu samosprávy. 
Jako nejobjektivnější způsob určení pořadí jsme zvolili ten osvědčený za Jako nejobjektivnější způsob určení pořadí jsme zvolili ten osvědčený za 
školních třídnic – abecední seznam.školních třídnic – abecední seznam.

Do restaurační kuchyně přišel 
z prostředí zcela odlišného, osmnáct 
let byl příslušníkem Veřejné bez-
pečnosti, a to na různých postech, 
od pochůzkáře po kriminalistu. 
A jak šla dohromady práce „esenbáka“ 
s vyznavačem skautingu? „Jasně že 
v minulém režimu byla tato práce 
zmanipulovaná a zpolitizovaná, ale 
já tam šel zejména z potřeby potírat 
darebáky. A to souvisí s pohledem 
na svět, který s myšlenkou skautingu 
přece v rozporu není. A že byl skaut 
zakázaný? Kdo chtěl, mohl ho dělat ile-
gálně,“ vysvětluje Stanislav Aubrecht.

Do komunální politiky se rozhodl 
vstoupit v roce 1994. „Nikdy jsem se 
netajil výrazně pravicovými názory, 
ostatně u předlistopadové policie 
to nebylo něco až tak výjimečného, 
a tak mi lidé začali říkat, proč se 
nedám na politiku. Vzhledem k 
mým názorům mi jako jediná vhod-
ná připadala ODS. V zastupitelstvu 
jsem druhé volební období a pracuji 
v komisích životního prostředí a pro 
podporu občanských aktivit.“

Stanislav Aubrecht toho stíhá 
opravdu hodně. Tedy, jak přiznává, 
stíhat vše mu leckdy dělá problém. 
Není divu, nabral si toho skutečně 
hodně. Ale nestěžuje si. Když na to 
přijde řeč, se spokojeným úsměvem 
prohlásí: „Zatím jsem nezjistil, jak 
vypadá nuda…“

Další zatraktivnění Bezručova 
údolí, k němuž by mělo dojít v ná-
sledujících dvou letech, spočívá pře-
devším v rozšíření kapacity pro par-
kování a v prodloužení cyklostezky. 
Jeden z desítek projektů v rámci VIP 
počítá se zřízením rekreační zóny 
vybavené dvěma sportovišti, parko-
vištěm a novým úsekem stezky pro 
cyklisty. Ta společně se stávajícími 
trasami vytvoří ucelenou cyklostez-
ku procházející celým údolím. 

Tato zóna sloužící jako vstupní 
areál do Bezručova údolí se bude 
rozkládat na jeho okraji, mezi spor-
tovním areálem Verosu a tenisovým 
klubem. Zde vyroste  parkoviště 
pro třiapadesát automobilů, z toho 
tři pro zdravotně tělesně postiže-
né, a stánek občerstvení s terasou. 
Chomutovku překlene nová ocelová 
lávka. Po ní a dál severním směrem 
povede 140 metrů dlouhá cyklostez-
ka, která bude dále po stávajících 
komunikacích pokračovat až na 

Střípky z miliardové mozaiky – Velký integrovaný projekt

Rekreační zóna Bezručovo údolí
první rekreační louku, kde se spojí 
s cyklostezkou protínající vlastní 
údolí. Na volné ploše před areálem 
Verosu budou vybudována dvě pís-
ková hřiště pro plážový volejbal. 

Projekt bude realizován v příštích 
dvou letech a stejně jako u ostatních 
investičních akcí zařazených do VIP 
by 85 procent z předpokládaných 
nákladů (11,5 milionu korun) měly 
pokrýt dotace EU.                          (lm)

(Dokončení ze str. 1)
Komise do konce května projed-

nala 56 žádostí o dotace na projekt 
a 64 žádostí o dotace na činnost, 
z toho 7, respektive 13 nedoporučila 
ke schválení. „Důvodem bývá nedo-
držení Zásad pro poskytování do-
tací,“ vysvětluje Stádník. „Většinou 
jde o chybějící přílohy. Jednou ze 
stěžejních zásad je také vyrovnaný 
rozpočet příjmů a nákladů u žádos-
ti, a její nedodržení je nejčastější 
příčinou našeho zamítnutí.“

Přestože poněz na dotace posky-
tuje město stále víc – Stádník hovoří 
o přibližně dvacetiprocentním ná-
růstu oproti roku 2006 - požadavky 
vždy výrazně převyšují sumu, která 
je k dispozici. Například celkový 
objem žádostí o dotace na činnost 
v roce 2007 činil 5 362 766 korun 
a rozděleno bylo 2 706 800 korun, 
tedy něco přes polovinu požadova-
né částky. Obdobné to je u dotací na 
projekty, celková suma požadavků 
dosáhla téměř 1,6 milionu korun, 
ale rozděleno zatím bylo necelých 
devět set tisíc. V této „kolonce“ ale 
ještě peníze zbývají. Jak J. Stádník 
dodal na závěr, město má totiž 
k dispozici na podporu projektů 
k rozdělení ještě přibližně čtvrt 
milionu korun.                               (lm)

DOTACE CELKEM 2007DOTACE CELKEM 2007
ČINNOST 
+ PROJEKTY 3 881 000 Kč

Sbor dobrovolných 
hasičů Chomutov 540 000 Kč

SPŠ a VOŠ Chomutov 100 000 Kč

PODPOROVANÝ 
SPORT 9 000 000 Kč

Příští číslo CHN vyjde
20. června 200720. června 2007

www.chomutov-mesto.cz

V dotacích na projekty lze 
rozdělit ještě čtvrt milionu

Dětí v chomutovských mateřských 
školách by od podzimu mělo být 
víc než nyní. Vyplývá to ze zprávy 
odboru školství magistrátu, který 
zpracoval výsledky zápisů dětí pro 
příští školní rok na všech předškol-
ních zařízeních ve městě.

Při zápisech, které proběhly v po-
sledním březnovém týdnu, bylo za-
evidováno 400 dětí a předpokládaný 
počet dětí pro školní rok 2007/2008 
tak je 1 407. Kapacita všech před-
školních zařízení v Chomutově je 1 
434 dětí, což znamená, že by měla 
být využita na 98 %. K poslednímu 
březnu roku 2006 přitom bylo za-
psáno 1 321 dětí, což při kapacitě 
1 509 znamenalo naplněnost 88%. 
Nárůst využití kapacity školek a tím 
i větší hospodárnost není ovšem 
způsobena pouze nárůstem počtu 
dětí, ale také úpravou celkové kapa-
city, zrušením odloučeného praco-
viště MŠ v Dřínovské ulici.          (lm)

Školky téměř stoprocentní

Od roku 2004, kdy byla pro klienty domova pro seniory upravena zahrada za 
domem, se tu každoročně v srpnu koná oblíbená zahradní slavnost. Snímek 
je z té poslední.                                                                                                 (foto: lm)

Tentokrát fotohádanka zachycuje jednu z ulic v centru města zhruba před 
třičtvrtě stoletím. Jedna z odpovědí, které do 14. června dojdou na adresu 
redakce (v tiráži na straně 6), bude odměněna knihou Zmizelý Chomutov, 
z níž fotografie vybíráme. Odpovědi je možné rovněž vhodit do schránky 
Chomutovských novin u zadního vchodu historické radnice z Chelčického 
ulice nebo doručit do redakce osobně (dveře č. 46).                                          (r)

Minulý podzim proběhla v měst-
ském divadle výstava jablek. Plody 
své práce zde vystavovali pěstitelé 
z řady chomutovských zahrádkář-
ských kolonií. Akce byla jedním ze 
společných příhraničních projektů, 
který financovala Evropská unie a 
kromě Chomutova se na ní podí-
lelo i partnerské město Annaberg-
-Buchholz.     (Pokračování na str. 4)

Krasokvět žlutý i parména
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V areálu autoškoly Omega pro-
běhlo okresní kolo tradiční Doprav-
ní soutěže mladých cyklistů. Pod 
taktovkou odboru školství chomu-
tovského magistrátu se na pořádání 
podílelo několik organizací včetně 
městské a státní policie.

„Děti se v této celostátní soutěži 
učí správnému a bezpečnému cho-
vání v silničním provozu. V jejím 
rámci vyplňují test z předpisů o pro-
vozu na pozemních komunikacích a 
soutěží v jízdě po dopravním hřišti, 
v jízdě zručnosti a v poskytování prv-
ní pomoci,“ představila akci vedoucí 
odboru školství Dagmar Mikovcová.

Letos se soutěže zúčastnil rekord-
ní počet 31 družstev z 20 základ-
ních škol Chomutovska a Kadaňska. 
V obou věkových kategoriích soupe-
řila družstva složená vždy ze dvou 
chlapců a dvou dívek. V nejlepším 
světle se ukázala chomutovská 
Základní škola na Písečné, která vy-
hrála obě věkové kategorie a ještě si 
připsala dvě prvenství v hodnocení 
jednotlivců. Obě tato družstva bu-
dou okres reprezentovat v krajském 
finále v Úštěku.

Pořadí nejlepších v 1. kategorii Pořadí nejlepších v 1. kategorii 
(5. a 6. ročníky) – družstva:(5. a 6. ročníky) – družstva: 1. místo 
ZŠ Chomutov, Písečná, 2. místo ZŠ 
Chomutov, Kadaňská, 3. místo ZŠ Ka-
daň, Pionýrů; jednotlivci – chlapci:jednotlivci – chlapci: 

Soutěž připravuje děti na silniční provoz

1. místo Martin Gruss (ZŠ Chomutov, 
Písečná), děvčata:děvčata: 1. místo Pavlína 
Andonovová (ZŠ Březno).

Pořadí nejlepších ve 2. kategorii Pořadí nejlepších ve 2. kategorii 
(7. a 8. ročníky) – družstva: (7. a 8. ročníky) – družstva: 1. místo 
ZŠ Chomutov, Písečná, 2. místo ZŠ 

Klášterec n. O., Školní, 3. místo ZŠ 
Chomutov, Havlíčkova; jednotlivci jednotlivci 
– chlapci: – chlapci: 1. místo Vojtěch Gobbi (ZŠ 
Chomutov, Písečná), děvčata:děvčata: 1. mís-
to Kristýna Kýhosová (ZŠ Chomutov, 
Školní).                                                (sk)

Na správné plnění úkolů při jízdě zručnosti dohlížela městská policie. Jed-
na z jejích příslušnic kontroluje jízdu Daniela Grunda ze Základní školy ve 
Školní ulici.                                                                                                          (foto: sk)

Atmosféra Westminsterského o pat-
ství dýchající dávnou minulostí 
v kontrastu s životem pulzující 
čtvereční mílí londýnského City – to 
je Londýn, město na Temži. A právě 
nejznámější a nejslavnější místa 
Londýna a jeho okolí poznávali 
studenti chomutovského státního 
gymnázia. Díky štědrosti sponzorů, 
mezi nimiž bylo i Statutární město 
Chomutov, studenti navštívili jednu 
z nejkrásnějších církevních staveb 
– katedrálu v Canterbury, letní 
sídlo královské rodiny Windsor 
a „krvavou“ pevnost Tower. Dále si 
prohlédli město z ptačí perspektivy 
na nejznámějším a nejvyšším vy-
hlídkovém kole světa London Eye 
a měli také možnost na vlastní oči 
spatřit londýnské dominanty, jako 
jsou Big Ben, Tower Bridge nebo 
Buckinghamský palác, které dopo-
sud většina z nich znala jen zpro-
středkovaně.

Díky ubytování v anglických ro-
dinách měli chomutovští studenti 
šanci uplatnit svoje znalosti ang-
ličtiny v praxi, posoudit, nakolik 
pravdivé jsou zvěsti o odtažitosti 
a chladnosti Angličanů nebo 
o (ne)poživatelnosti jejich pokrmů. 

Pět dní v Londýně uběhlo neuvěřitelně rychle

Při nočním návratu pod kanálem 
La Manche zpátky na kontinent 
snad každého napadlo, že těch pět 

dní uběhlo neuvěřitelně rychle a že 
by se rád zase někdy do hlavního 
města Velké Británie vrátil.            (r)

Ještě před rokem to byl obtížně 
řešitelný problém. Když měla novo-
pečená maminka potíže s kojením, 
hledala pomoc u kamarádek, na 
internetu nebo u mimochomu-
tovských odborníků. Často také, 
a třeba zbytečně, předčasně kojení 
vzdala. „Byli jsme v rámci republi-
ky snad jediné takto velké město, 
kde nefungovala laktační poradna,“ 
připomněla dobu nedávno minulou 
Kamila Nováková, členka městské 
rady a maminka osmnáctiměsíčního 
Jáchyma.

Až loni na podzim chomutovské 
zdravotnice Petra Šolcová a Martina 
Fulierová z vlastního zájmu absol-
vovaly akreditovaný kurz u Laktační 
ligy a od té doby zdarma poskytují 
pomoc kojícím ženám v poradnách 
při mateřských centrech v Dřínovské 
a Václavské ulici. „K založení porad-
ny mě vedly jak zkušenosti mé, tak 
mých kamarádek a známých, které 
měly v těžkých chvílích rovněž 
potřebu obrátit se na někoho, kdo 
jim pomůže,“ vysvětluje laktační 
poradkyně a porodní asistentka Pe-

Kojícím maminkám v Chomutově
už laktační poradna nechybí

tra Šolcová, toho času na mateřské. 
„Z vlastní zkušenosti vím, že se ženy 
v těhotenství zaměřují spíš na infor-
mace o porodu a péči o děťátko. Ko-
jení se přitom málokdy obejde úplně 
bez problémů. I když je přirozené 
jako život sám, v prvních dnech 
a týdnech po porodu se mu mamin-
ka s děťátkem musejí učit. Každému 
vyhovuje něco jiného, a tak společ-
ně hledají, co, kdy a jak jim oběma 
śedne ,́“ upozorňuje Petra Šolcová. 

Maminky, které už úskalí kojení 
poznaly, se na ni mohou o bracet 
telefonicky, přes e-mail nebo se s ní 
sejít v mateřském centru v Dřínov-
ské ulici, buď individuálně po před-
chozí telefonické domluvě nebo na 
pravidelných přednáškách o kojení 
a na setkáních kojících maminek. 

„Laktační poradna v Chomutově 
opravdu chyběla. Stále patříme 
mezi průmyslem zatížené regiony, 
takže kojení je tu pro zdravý vývoj 
novorozeněte mimořádně důležité. 
Je fajn, že teď už tu existuje po-
mocná ruka,“ těší radní Kamilu 
Novákovou.                                  (sk)   

Kamencové jezero poosmé hostilo 
Bambiriádu, přehlídku činnosti ob-
čanských sdružení dětí a mládeže 
a středisek volného času. Návštěvní-
ci, kterých bylo podle odhadu pořa-
datelů v součtu obou dnů osmnáct 
tisíc, si mohli třeba vyrobit sádrový 
otisk ruky, zadovádět si ve skákacím 
hradu nebo si prohlédnout policejní 
vrtulník. „Jsem spokojený, letošní 
Bambiriádu považuji za jednu z nej-
povedenějších, výborné bylo počasí 
i návštěvnost,“ hodnotil Milan Märc, 
ředitel DDM v Chomutově, který byl 
hlavním pořadatelem akce. Nevyda-
řil se jen pokus o obejmutí jezera. 
Pořadatelé dokázali spojit do řetězu 
1 500 dobrovolníků, ovšem na pokry-
tí celého obvodu jich bylo potřeba 
o pět set víc. Rezervy byly, několik 
set slunících a koupajících se lidí jen 
přihlíželo. „Spousta z nich věděla, že 
díky Bambiriádě je vstup na jezero 
zdarma. Cíleně přišli ušetřit dvacet 
korun, ale přitom nebyli ochotni se 
zapojit do pokusu o rekord,“ posteskl 
si Milan Märc.                                   (sk) Lidé v živém řetězu se snažili, ale na obejmutí jezera to nestačilo. (foto: sk)

Začátek června mají milovníci 
nekomerční kultury z Chomutova 
a okolí spojen s festivalem Otevře-
no. Letošní čtvrtý ročník se uskuteč-
ní od 7. do 9. června a opět slibuje 
být mimořádným zážitkem.

Už ve čtvrtek ho zahájí žáci ZUŠ 
Chomutov baletem Labutí jezero, 
který bude netradiční nejen zpraco-
váním, ale i místem a časem konání. 
Proběhne totiž u jezírka v městském 
parku od 21.00 hodin. O ostrý start 
pátečního programu se v 15.30 hodin 
postará renomovaný divadelní sou-

Otevřeno počtvrté: hvězdy i zatím neznámé soubory

bor Kvelb. Následovat bude hudební 
vystoupení Eliščina Bandu v čele 
s hercem Janem Budařem, který bude 
zpívat a s dvouměsíčním odstupem 
tak splní přání Chomutováků vyřče-
né při hercově účasti na promítání 
filmu Vratné lahve. Tradičně výbor-
ná zábava se dá čekat od Divadla 
v Pytli, které nechybělo na žádném 
z dosavadních ročníků festivalu. Mla-
dé publikum nepochybně zaujmou 
jirkovští hip-hopeři Pro-Slow, o vyvr-
cholení programu na náměstí 1. máje 
se později večer postarají Vladivojna 
La Chia&Banana a především energií 
sršící Gaia Mesiah. Ve 22.15 hodin se 
poprvé zaplní šapitó na okraji měst-
ského parku, kde členka meziná-
rodního Teatra Novogo Fronta Irina 
E. Andreeva předvede fantaskní sólo-
vý tanec s názvem Dybbuk. Páteční 
program uzavře (a vlastně současně 
sobotní zahájí) přesně o půlnoci 
v Kulisárně u divadla Mňága a Žďorp.

Na sobotní 14. hodinu pořadatelé 
ze Správy kulturních zařízení Cho-
mutov pozvali do kina Praha mezi-
národně uznávaný srbský divadelní 
soubor Ariadna z Bělehradu, který 

zde představí nově nastudované 
taneční drama Concert On Request. 
Na náměstí 1. máje následně zahrají 
z folklóru čerpající Koňaboj, dále Pri-
mitiv Akustic, chomutovská kapela, 
„která nikdy nezkouší“, a bubenický 
sextet ZUŠ Chomutov Oklep. V atriu 
SKKS zahraje stylově těžko zařadi-
telná skupina Jablkoň. Hudební blok 
Otevřena, opět na náměstí, uzavřou 
Ty Syčáci a populární Wohnout. Di-
vadelní část programu naplní účast-
níci všech ročníků festivalu Černí 
šviháci a taktéž už v Chomutově 
známé divadelní soubory Continuo 
a Bílé divadlo. „Mnoho účinkujících 
už v Chomutově hrálo, ono je totiž 
docela těžké nalézat stále nové 
představitele kvalitního, nekomerč-
ního umění. Ale vím, že spousta lidí 
se na tato známá jména těší právě 
proto, že se jim v minulých letech 
jejich vystoupení libila,“ řekla jed-
natelka pořádající Správy kulturních 
zařízení Věra Flašková a připomně-
la mnohokrát ověřenou pravdu, že 
úspěch Otevřena, jakožto akce pře-
vážně probíhající pod širým nebem, 
se bude odvíjet od počasí.           (sk)

DIVADLODIVADLO
• 7., 8. a 9. 6. DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL OTEVŘENO.7., 8. a 9. 6. DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL OTEVŘENO. Náměstí 1. máje, měst-

ský park, kino Praha, atrium SKKS, Kulisárna u divadla od odpoledne do noci.
• 7. 6. HONZA NEBOJSA.7. 6. HONZA NEBOJSA. Pohádka pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Kulturní dům na 

Zahradní od 10.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
• 6. 6. TEQUILLA BAND A RED DWARF.6. 6. TEQUILLA BAND A RED DWARF. Koncert orchestrů chomutovské a jirkovské 

ZUŠ v atriu SKKS od 17.00 hodin.
• 6. 6. MUSICA DA CAMERA 2007.6. 6. MUSICA DA CAMERA 2007. Žesťové kvinteto Hudby Hradní stráže a Policie 

ČR v kostele sv. Ignáce od 19.00 hodin.
• 7. a 14. 6. KONCERT BIG BANDU ZDENKA TÖLGA. 7. a 14. 6. KONCERT BIG BANDU ZDENKA TÖLGA. Atrium SKKS od 17.00 hodin.
• 14. 6. ZPÍVÁME S „L...“.14. 6. ZPÍVÁME S „L...“. Koncert Komorního smíšeného sboru Ventilky a Pěveckého 

sdružení litoměřických učitelů v kostele sv. Ignáce od 19.00 hodin.
• 16. 6. GONDOLÁN TRIO.16. 6. GONDOLÁN TRIO. Koncert pro menšiny a pro všechny, kteří mají rádi rom-

skou muziku s vlivy jazzu a popu. Městské divadlo od 18.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
• 13. 6. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 13. 6. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na Zahradní 

od 17.00 hodin.
• 16. 6. DĚTSKÝ FESTIVAL.16. 6. DĚTSKÝ FESTIVAL. Zpěv, hudba, tanec, mažoretky atd. v kostele sv. Václava 

ve Výsluní od 10.00 do 14.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY
• KAMILA TOTHOVÁ - KRESBY. KAMILA TOTHOVÁ - KRESBY. Galerie na schodech v SKKS. Výstava potrvá do 30. 6.
• TENKRÁT V CHOMUTOVĚ – ČEŠI A NĚMCI V KVĚTNU A ČERVNU 1945.TENKRÁT V CHOMUTOVĚ – ČEŠI A NĚMCI V KVĚTNU A ČERVNU 1945. Výstava 

dokumentů a svědectví v muzeu na historické radnici potrvá do 10. 6.
• IVO MEDEK KOPANINSKÝ – KOLÁŽE, OBRAZY, PAVEL KREML – OBRAZY, EDUARD IVO MEDEK KOPANINSKÝ – KOLÁŽE, OBRAZY, PAVEL KREML – OBRAZY, EDUARD 

VACEK – OBJEKTY, PETR KURANDA - FOTOGRAFIE.VACEK – OBJEKTY, PETR KURANDA - FOTOGRAFIE. Galerie Špejchar, vernisáž 
12. 6. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 14. 7.

• JENÍK PLETICHA – OBRAZY, PETR ŘÍHA - KERAMIKA.JENÍK PLETICHA – OBRAZY, PETR ŘÍHA - KERAMIKA. Sklep galerie Špejchar, výsta-
va potrvá do 31. 7.

• NATURA 2000 ERZGEBIRGE A KRUŠNOHOŘÍ.NATURA 2000 ERZGEBIRGE A KRUŠNOHOŘÍ. Putovní výstava ve výstavní síni 
knihovny v SKKS na Palackého ulici potrvá do 15. 6.

• PUPPET SHOW – SKUPINA QUERSCHLAG CHEMNITZ A JOSEF ŠPORGY.PUPPET SHOW – SKUPINA QUERSCHLAG CHEMNITZ A JOSEF ŠPORGY. Galerie Lura-
go, atrium SKKS a kostel sv. Ignáce do 27. 7.

• STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. STOLETÍ SLOVÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Výstava v kostele sv. Kateřiny potrvá do 30. 9.
• MILENA DOLEČKOVÁ – DUHOVÁ LAGUNA. MILENA DOLEČKOVÁ – DUHOVÁ LAGUNA. Výstava kreseb v Café Rouge potrvá do 30. 6.

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).
                 6. 6.6. 6.     FAST FOOD NATION FAST FOOD NATION – film, USA.
                 7. 6.7. 6.     ARTFILM: OSTROV ARTFILM: OSTROV – film, Jižní Korea. Začátek v 19.30 hodin.
   8.8.         - 12. 6.12. 6.     PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA – dobrodružná komedie, USA. 
              13. 6.13. 6.     UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU – drama, Francie, USA.
               14. 6.14. 6.     ARTFILM: KDO JE TADY ŘEDITEL ARTFILM: KDO JE TADY ŘEDITEL – bláznivá komedie, Dánsko. Začátek 

v 19.30 hodin.
 15.15.     –      16. 6.16. 6.     DIVOČÁCI DIVOČÁCI – komedie/dobrodružný film, USA. 
  17.17.     –    18. 6.18. 6.     NEZNÁMÝ SVŮDCE NEZNÁMÝ SVŮDCE – thriller, USA. 
 19.19.     –    20. 6.20. 6.     SUNSHINE SUNSHINE – sci-fi, USA.

Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Praha (začátky představení v 17.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                 7. 6.7. 6.     PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA – dobrodružná komedie, USA.

Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Letní kino (začátky představení ve 22.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
 15.15.     –      16. 6.16. 6.     NEZNÁMÝ SVŮDCE NEZNÁMÝ SVŮDCE – thriller, USA. 
  17.17.     –    18. 6.18. 6.     DIVOČÁCI DIVOČÁCI – komedie/dobrodružný film, USA. 
 19.19.     –    20. 6.20. 6.     HORY MAJÍ OČI 2 HORY MAJÍ OČI 2 – horor, USA.

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás požádat o toleranci při Vážení spoluobčané, dovoluji si vás požádat o toleranci při 
akci Hudební a divadelní festival Otevřenoakci Hudební a divadelní festival Otevřeno, který se bude konat 
v centru města 8. a 9. června 2007 do pozdních nočních hodin. 
Účelem akce je nejenom představit hudební a divadelní seskupení 
současné kulturní scény nejen našeho státu, ale především oživit 
naše město. Věřím, že výjimečnost akce pochopíte a svou toleran-
cí přispějete k jejímu zdárnému průběhu. Děkuji vám,

           Věra Flašková, jednatel SKZ Chomutov s.r.o. 

Studenti před novou dominantou Londýna, vyhlídkovým kolem London Eye.
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•p tikomorový nerecyklovaný okenní systém

•široká barevná škála

•žaluzie, parapety      

•montáž i zednické za išt ní

•ZDARMA doprava a zam ení

METALL QUATRO spol. s r.o.
Výroba oken a dve í z  plastu a d eva, zateplování budov, d evovýroba

tel.: 474 687 068, fax.: 474 687 190 info@mq.cz, www.mq.cz,  Vysoká Pec 2, 431 59

PLASTOVÁ OKNA

16. 6. 2007 od 15.00 hodin 
                  Zápisné:   20 K  (hradí se na míst )

                        V ková hranice: 12-17 let  

 Kde: Církev bez hranic, Cihlá ská 4106,  

                                        430 03 Chomutov, vedle ÚP          

Uzáv rka p ihlášek do 8. 6. 2007 

Info + p ihlášky ke stažení: 

  http://www.cirkevbezhranic.eu/chomutovsko/offtime-team/akce/

Jak poslat p ihlášku: 1. e-mailem na: danka@cirkevbezhranic.cz

2. poštou na adresu církve  

  3. osobn  po-pá od 8.00 do 16.00

Hlásit se smí pouze jednotlivci, nikoli týmy. 

Pravidla ke stažení na www stránkách. 

• Statutární Město Chomutov• Statutární Město Chomutov nabízí 
k budoucímu odprodeji byty v novo-
stavbě bytového domu v Lipské ulici 
v Chomutově, v sousedství kina Oko. 
Jednalo by se o čtyřpodlažní dům o pěti 
sekcích se čtyřiceti byty. V podzemním 
podlaží domu by měla být umístěna par-
kovací stání pro obyvatele domu. 

V případě zájmu kontaktujte Statu-
tární město Chomutov, Odbor správy 
majetku města, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Žádosti o zařazení 
do evidence zájemců o prodej bytu lze 
získat přímo na tomto odboru, případ-
ně na webových stránkách www.cho-
mutov-mesto.cz. Bližší informace 
poskytne Jan Rulf, tel.: 474 637 470, 
e-mail: j.rulf@chomutov-mesto.cz.   (r)

• Občanské sdružení Na Louce • Občanské sdružení Na Louce hle-
dá canisterapeuty. Zájemci, kteří vlast-
ní psa klidné povahy a mají chuť ca-
nisterapii provozovat alespoň hodinu 
týdně, se mohou přihlásit na tel. čísle 
775 190 411. „Rádi bychom i nadále 
pomáhali dětem, dospělým, seniorům, 
lidem s handicapem a všem, kteří to 
potřebují,“ vysvětlila předsedkyně 
sdružení Petra Bělohlavá.                     (r)

BytyByty
• Prodám byt 2+1+b• Prodám byt 2+1+b, začátek Bře-

zenecké, v osobním vlastnictví, 7. po-
schodí, komora, sklep. Cena 360 000 
Kč. Tel. 728 551 819.

• Prodám družstevní byt 2+1 • Prodám družstevní byt 2+1 s bal-
konem v Jirkově ul. K. Marxe 1683. 
Plastová okna, částečné úpravy. Cena 
230 000 Kč. Tel. 604 314 285. 

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 v CV, možno 
dlouhodobě, cihlový dům, kauce. Tel. 
607 229 153.

• Pronajmu byt 2+1+b• Pronajmu byt 2+1+b začátek 
Březenecké, od 1. 6. 07, nájem 7 000 
Kč + vratná kauce 8 000 Kč. Tel. 
728 551 819.

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 slušným lidem 
do dvou osob. Tel. 723 798 475.

• 57-letý nek. roz. hledá podnájem• 57-letý nek. roz. hledá podnájem 
1 míst. v domku se zahr. Kut. zahr. se 
vším pomohu. Tel. 607 643 699.

• Vyměním elektrár. byt 1+1 • Vyměním elektrár. byt 1+1 na Jir-
kovské ulici u Tesca v CV za větší byt 
2+1 nebo 3+1 v CV. Tel. 776 318 088.

• Koupím byt a garáž• Koupím byt a garáž v Chomutově. 
Tel. 607 229 153.

ProdejProdej
• Prodám golfky• Prodám golfky včetně gumáků 

č. 23 a pláštěnku na kočárek. Cena 350 
Kč. Tel. 737 063 863.

• Prodám Babetu• Prodám Babetu, najeto 5 500 km, 
nové pneu a elektrika, krémová. Cena 
6 000 Kč. Tel. 736 481 055.

• Prodám mini bike-cross 50 ccm• Prodám mini bike-cross 50 ccm, 
pěkný, levně. Tel. 607 229 153.

• Prodám Daevoo Nexia• Prodám Daevoo Nexia, 1996, dob-
rý stav, bílý sporťák, 1 485 cm3, ABS, 
airbag. Tel. 607 229 153.

• Prodám elektromotory 380 V• Prodám elektromotory 380 V, 1,5 
kW, 1 410 otáček, 1,5 kW, 2 870 otáček, 

3 kW, 2 850 otáček, všechny jsou patko-
vé. Cena dohodou. Tel., 474  620 084.

• Prodám dětské kolo Lion• Prodám dětské kolo Lion 20´́  BMX 
modré, zadní brzda torpédo, přední 
– V, výborný stav. Cena 1 400 Kč. Tel. 
724 572 764.

• Prodám kamna Petry• Prodám kamna Petry, bavlnky na 
vyšívání a 10 l demižon neopletený. 
Tel. 728 878 398.

• Prodám funkční plynový kotel • Prodám funkční plynový kotel 
Beretta Idra Exclusive 20i (24 kW) 
a z roku 1998, třícestný ventil SF 
20-E M1S, programovatelný termostat 
Honeywell, funkční průtokový ply-
nový kotel Fais (14 kW) z roku 1992 
a 10 ks termostatické hlavice V 4260 
Myjava. Levně – změny vytápění. Tel. 
603 846 447.

• Prodám kočárek golfky• Prodám kočárek golfky B+B mod-
rošedé barvy, 5-tibodové kšíry + larisa 
lze zapnout do kšír, používán 1 rok. 
Záruka 05/08. Tel. 732 265 916.

• Prodám hluboký kočárek• Prodám hluboký kočárek khaki 
barva Dorjan záruka do 12. 5. 2008 + 
taška na mimi + na věci + pláštěnka. 
Cena 3 500 Kč. Tel. 603 847 862.

• Prodám garáž ve stř. CV• Prodám garáž ve stř. CV 100 m 
od zastávky MHD, velikost 5,2x3,2 m, 
elektřina. Cena dohodou – solidní jed-
nání. Tel. 605 003 268.

• Prodám družstevní garáž• Prodám družstevní garáž za Povo-
dím Ohře nad Hřebíkárnou. Levně. Tel. 
724 214 199.

• Prodám pěknou velkou lednici • Prodám pěknou velkou lednici 
s mrazákem zn. Gorenje za karton ci-
garet. Spěchá. Tel. 724 757 503.

• Prodám kufříkový mechanický • Prodám kufříkový mechanický 
psací strojpsací stroj zn. Erika. Funkční. Cena 
350 Kč. Tel. 723 571 593.

• Prodám 4 letní pneu• Prodám 4 letní pneu na ráfcích 
155/80 R13 – Ford Fiesta, Ka. Cena 400 
Kč celkem. Tel. 722 563 134.

RůznéRůzné
• Koupím housle i violu• Koupím housle i violu staré a po-

škozené. Tel. 604 737 990.
• Pronajmu chatu na Svahové. • Pronajmu chatu na Svahové. 

Týdenní a víkendové pobyty, týden 
6 500 a víkend 3 500 Kč. Kapacita až 
pro deset osob. Tel. 603 183 862.

• Pronajmu garáž u autoškoly • Pronajmu garáž u autoškoly – Do-
movina. Tel. 602 180 723. 

• Přenechám pronájem bistra• Přenechám pronájem bistra – po-
travin v centru CV. Tel. 602 243 534.

• Dlouhodobě pronajmu• Dlouhodobě pronajmu od 1. 7. 07 
garáž s elektrikou za hřbitovem u Kor-
dů hned u MHD. Tel. 721 038 042.

• Kdo dostal nebo koupil• Kdo dostal nebo koupil minulých 
14 dní vzrostlé rostliny v květnících 
(buxus, aloe), tak mu je dal nebo pro-
dal zloděj, který je opakovaně ukradl u 
nás před domem v Krátké ulici.

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

(Dokončení ze str. 2)
K vylepšení kondice a pocitu po-

hody mohou přispět rehabilitace, 
kondiční masáže, aromaterapie, baň-
kování, kadeřnictví, pedikúra, canis-
terapie, místnost pro volnočasové 
aktivity (kroužek vaření, pečení, ke-
ramická dílna atd.), možnost práce 
na PC s připojením na internet. 

„Tato nabídka je našimi obyvateli 
značně využívána, zhruba pětina je 
plně aktivních, další přibližně třetina 
střídavě využívá různých možností, 
jež mají k dispozici,“ konstatuje Su-
chomelová. Kromě této stálé nabídky 
je během roku připravována řada 
dalších akcí, jako olympiáda pro se-
niory či zahradní slavnost, ale také 
rekreační pobyty, výlety do okolí 
i do SRN, návštěvy kulturních akcí, 
taneční a zábavná odpoledne.

Chomutovský DpS má mezi seniory 
dobrý zvuk. O tom svědčí i to, že na 
přijetí do něj se čeká zhruba rok.  (lm)

Představujeme zařízení ...

(Dokončení ze str. 2)
Výstavy se zúčastnil také němec-

ký pomolog, který určoval odrůdy 
jablek, přinesených pěstiteli. Se-
znam identifikovaných odrůd byl 
poté diskutován odborníky z obou 
stran hranice. Ti se shodli, že 
v Krušnohoří je velké množství od-
růd, dokonce jich vybrali osm, které 
lze považovat za historické. „Dnes 
již například víme, že v zooparku 
roste Parména zlatá a v kolonii Ka-
mencové jezero zase Krasokvět žlu-
tý,“ podotkla k závěrům akce, která 
neobvyklým způsobem připomněla 
trochu zapomínanou stránku života 
Krušnohoří, projektová manažerka 
města Alexandra Zdeňková.        (lm)

Krasokvět žlutý i parména

Upozorňujeme všechny chovatele 
psů v  Chomutově, že termín splat-
nosti místního poplatku ze psů pro 
rok 2007 končí 30. 6. 2007. Poplatek je 
splatný bez vydání platebního výmě-
ru. Lze jej uhradit převodem z účtu, 
poštovní poukázkou, platební kartou 
na informačním servisu či v hotovos-
ti na pokladně Magistrátu města Cho-
mutova (naproti zimnímu stadionu), v 
přízemí, v pokladních hodinách: Po, St 
8:00 - 12:00, 12:30 - 18:00, Út, Čt 8:00 
- 12:00, 12:30 - 15:00. 

Ten, kdo neuhradí poplatek včas 
se zbytečně vystavuje nebezpečí 

Úhrada poplatku ze psů do konce června
navýšení základní sazby poplatku 
na jeho trojnásobek. 

Informace o bankovním spojení 
poskytne správce poplatku ze psů – p. 
Iva Szabová (2. patro, č. dveří 227, tel. 
474 637 199, e-mail: i.szabova@cho-
mutov-mesto.cz). Poštovní poukázku 
lze vyzvednout na odboru ekonomiky. 
Informace SMS ve tvaru: POPLATKY 
PSI odeslat na číslo 763695600.     (r)

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

Zveřejníme je příště.Zveřejníme je příště.
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Pojišťovací agent hledá pro 
oblast Chomutov a Jirkov 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, 
vhodné pro začínající PPZ. 

Bližší informace na tel. číslech: 

736 604 695, 476 112 070 
nebo e-mail: oviko@karneval.cz

v o l e j t e  z d a r m a

800 33 33 86p e n í z e  n a d o s a h

m
oj
e

Půjčíme Vám až

150.000 Kč

Půjčí mi

Půjčí mi

Více informací na www.mojekopretina.cz

Už neřešte, kde vám půjčí.
S kopretinou máte 

peníze nadosah.

– pobytové

– poznávací

– exotické

zájezdy

5 % s l eva
pobočka Chomutov, J. ze Stříbra 377/19

tel.: 474 686 220, chomutov@ckinex.cz

Sleva platí po předložení tohoto kupónu a zaplacení

 
zájezdu do 30. 6. 2007 (na jednu cestovní 

s m l o u v u )
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V chomutovském bazénu se 
uskutečnilo 3. kolo Českého poháru 
v plavání jako 23. ročník Velké ceny 
města Chomutova a zároveň Memo-
riál J. Jezbery pro mladší žactvo. 
Závody slavnostně zahájil náměstek 
primátorky města Jan Řehák, který 
spolu s předsedou ČSTV Vladimírem 
Srbem předali čestné uznání Josefu 
Kopelentovi při příležitosti život-
ního jubilea za dlouholetou práci 
s mládeží v TJ Slávii Chomutov.

Závodů se zúčastnila současná 
absolutní špička českého plavání 
včetně Jany Pechanové a Květoslava 
Svobody. V dlouhé řadě překonaných 
rekordů Velké ceny se o nejkvalit-
nější zápis postaral právě Květoslav 
Svoboda ze Znojma, a to v hlavním 
závodě na 200 m polohový závod po 
souboji s dalším reprezentantem ČR 
Tomášem Fučíkem z Jihlavy.

Z plavců Slávie Chomutov kva-
litní výkony předvedla především 
junior ská reprezentantka ČR Si-
mona Baumrtová, která v hlavním 
závodě obsadila 2. místo za členkou 
reprezentace Alžbětou Řehůřko-
vou z Trutnova. Při dalších svých 
startech, tedy ve znaku na 50, 100 
a 200 m, vždy zcela jasně zvítězila, 
navíc na stometrové trati překonala 
rekord mítinku. Alexandr Lajtner se 
poprvé v kariéře postavil na stupně 
vítězů v závodě Českého poháru, 
když obsadil 2. místo na 800 m 

Na Velké ceně města Chomutova padaly rekordy

volný způsob a 3. místo na 400 m 
volný způsob.

V kategorii mladšího žactva se 
nejvíc prosadil Ondřej Baumrt, který 
v hlavním závodě obsadil 2. místo 
a dále vyhrál 100 m znak a motýlek 

a 50 m volný způsob. Na stupně ví-
tězů dosáhla ještě Jana Hovorková 
(3. místo v hlavním závodě), dále 
Michal Pivec, Jaroslava Janečková 
a těsně pod stupni vítězů skončil Jiří 
Fejk. Plavecký oddíl Slávie Chomutov 
ze zhostil uspořádání této vrcholné 
soutěže opět na jedničku, o čemž 
svědčí kladné ohlasy účastníků. Po-
děkování patří sponzorům, mezi něž 
patří i město Chomutov.                  (jj)

Do cíle dorazil Marek Jiřička. V domácím bazénu se mu příliš nedařilo, zato se 
blýskl o týden dřív na oblastních přeborech v Roudnici nad Labem.  (foto: sk)

Mentálně postižení klienti ústavů 
sociální péče z Vejprt, Kovářské, 
Mašťova, Janova, Tuchořic a Cho-
mutova prožili obzvlášť příjemný 
den. Jen pro sebe měli čtyři provozy 
chomutovských lázní, a tak si pod 
dohledem asistentů, plavčíků a zdra-
votníků mohli užít her v bazénu, 
saunování, cvičení na spinningových 
kolech a posilování (na snímku Anič-
ka Doláková cvičí pod dohledem Šár-
ky Holé). Akci už podruhé společně 
uspořádaly Městský ústav sociálních 
služeb Chomutov a Správa sportov-
ních zařízení Chomutov. „Tito lidé 
znají tak maximálně bazén nebo 
klasické kolo, většinu z toho, co jsme 
jim připravili, zažili poprvé,“ uvedla 
Soňa Suchomelová, vedoucí domova 
pro osoby se zdravotním postižením 
MÚSS. Obě městské organizace hod-
lají v nastoupené cestě pokračovat. 
Motivuje je k tomu nejen spokojenost 
účastníků, ale i ohlas a zájem ze stra-
ny ústavů.                     (text a foto: sk)

Příznivci házené jásají, po něko-
lika letech se v Chomutově půjde 
opět na špičkovou mezinárodní 
házenou. Česká reprezentace mužů 
zde totiž v sobotu 16. června ode-
hraje odvetné kvalifikační utkání 
o postup na Mistrovství Evropy 
2008 v Norsku proti Lotyšsku. 
Jelikož první duel se uskuteční 
o týden dřív v Rize a protože soupeř 
nepatří k evropské špičce, mohli by 
se diváci v Městské sportovní hale 
v Chomutově spolu s hráči radovat 
z postupu na ME.

Chomutovským utkáním blok 
reprezentačních akcí vyvrcholí. Ná-
rodní tým od konce května absolvu-
je soustředění a v rámci přípravy 
se dvakrát střetl se Slovenskem 
a s Islandem. V neděli 10. června 
bude následovat již zmíněný zápas 

V Chomutově o postup na ME
v Lotyšsku a ve středu 13. června 
se mužstvo vedené trenéry Pauzou 
a Mikou přesune do Chomutova. 
Zde se bude připravovat na sobot-
ní zápas, který začne v 16 hodin. 
Doprovodný program odstartuje 
o hodinu a půl dřív a moderovat ho 
bude Leoš Mareš. Vstupenky v ceně 
80 a 120 korun lze od zítřka zakou-
pit v předprodeji přímo v recepci 
haly.                                                  (sk)

• Krasobruslařský klub Chomu-• Krasobruslařský klub Chomu-
tov, tov, který už zahájil letní přípravu 
na další sezonu, hledá zkušenou 
trenérku krasobruslení, pokud mož-
no 1. nebo 2. třídy. Zájemkyně se 
mohou přihlásit na tel. čísle 607 928 
221 nebo e-mailem na kkchomutov 
@seznam.cz.                                        (r)

Venkovní sezonu zdárně zahájili 
atleti TJ VTŽ Chomutov. Svěřenci 
trenérů Jany Hyjánkové a Jiřího Hy-
jánka na sebe výrazně upozornili 
hned na prvních závodech v Bílině, 
kde například výškař Michal Bečvář 
výkonem 200 cm splnil limit pro 
účast na MS do 17 let v Ostravě. Vý-
bornými výkony na tratích 60 a 300 
metrů se blýskli dorostenec Martin 
Lecjaks a juniorka Lucie Weitzová, 
ale i Petr Čmuda, Michal Pira, Kate-
řina Weitzová a Martin Faifer, kteří 
si hned v prvních závodech sezony 
zlepšili osobní rekordy. 

Výše jmenovaní běžci Martin Lec-
jaks, Lucie Weitzová, Martin Faifer 
a skokan Michal Bečvář uspěli také 
v prvních dvou kolech krajského 
přeboru juniorů a dorostenců 
v družstvech. Lecjaks časem 11,26 
sec. na 100 metrů dokonce splnil 
limit pro účast na MS do 17 let 
v Ostravě. Na krajském přeboru 
jednotlivců stejné věkové kategorie 
získali závodníci TJ VTŽ pět zlatých 
medailí. Na krajském přeboru mlad-
šího žactva zase druhými místy na 
60 m překážek a ve skoku do dálky 
zaujala Kateřina Weitzová.

Čtyři první, dvě druhá a jedno 
třetí místo si atleti TJ VTŽ přivezli 

Dobré vykročení atletů do sezony
z krajského přeboru dospělých 
v Děčíně. O zlato se zasloužili 
Lucie Weitzová (100 m za 13,07 
a 200 m za 26,16 sec.), štafeta 
mužů (4x100 m za 46,21 sec.) 
a Jan Rus (1 500 m za 4:11,26 min.). 
Mimo soutěž zde Jana Hyjánková 
kladivem hodila velmi dobrých 
59,23 m, ale ještě lepší výkon si 
schovala na extraligu, kde v dresu 
Hvězdy Pardubice o 38 cm koneč-
ně zdolala vytouženou hranici 60 
metrů. V extralize za Olymp Praha 
také závodí běžec na střední trati 
Jan Rus, který se po loňském zra-
nění dostává do dobré formy. Jinak 
ale dlouholeté „rodinné stříbro“ TJ 
VTŽ, tedy střední běžecké trati, 
v současnosti spíše stagnují.

Zatím poslední závody, kterými 
byly krajské přebory všech katego-
rií ve vícebojích v Ústí nad Labem, 
také dopadly pro Chomutov dobře. 
Mladší žákyně Kateřina Weitzo-
vá obsadila druhé, starší žákyně 
Adéla Limburská třetí a starší žák 
Petr Čmuda čtvrté místo. Ačkoliv 
je atletika především individuál-
ním sportem, vede si TJ VTŽ dobře 
i v krajském přeboru družstev ju-
niorů, kde jí po dvou kolech patří 
druhá příčka.                                  (sk) 

Pro český softbal bude vrcholem 
letošní sezony Světový pohár mužů 
od 18. do 24. června. Nejen proto, 
že na něm bude startovat světová 
reprezentační a klubová elita, ale 
i proto, že proběhne před domá-
cími fanoušky v Praze. Na starém 
kontinentu se přitom takováto akce 
uskuteční vůbec poprvé.

Turnaj bude zajímavý i pro příz-
nivce softbalu v Chomutově. Na sta-
dionu SC 80 Beavers Chomutov při 
ZŠ v ulici Akademika Heyrovského 
totiž 16. června od 16 hodin sehraje 
česká reprezentace přípravný zápas 
s Japonskem. „Japonci patří mezi 
pětici nejsilnějších mužstev světa. 
My jsme se s nimi utkali naposledy 
na světovém šampionátu na Novém 
Zélandu. Prohráli jsme tehdy 0:1, 
ale byl to mimořádně kvalitní zápas, 
snad nejlepší, jaký jsem s reprezenta-
cí absolvoval,“ líčí kapitán reprezen-
tace Jan Přibyl, opora SC 80 Beavers. 
Spolu s ním se v dresu národního 
týmu představí i další tři chomuto-
vští hráči, Lubomír Vrbenský, Roman 
Matuška a Václav Svoboda. Také ze 
strany hostitelů se dá očekávat špič-
kový softbal, vždyť Česko je čtyřná-
sobným mistrem Evropy.

Chomutov se tak připravuje na 
zápas, jaký tu ještě nebyl. Kromě 
fanoušků české reprezentace se 
na něj chystají i příznivci hostu-
jícího mužstva, kteří se rekrutují 
ze zaměstnanců a managementu 

Softbalisté sehrají utkání,
jaké tady ještě nebylo

japonských firem sídlících v širo-
kém okolí Chomutova. „Doufáme, že 
lidí přijde opravdu hodně. Nám se 
bude lépe hrát a diváky čeká velký 
sportovní zážitek. Vždyť takovýhle 
zápas se v Chomutově ještě nehrál,“ 
zdůrazňuje Jan Přibyl.                  (sk)

• Stará garda HK ChomutovStará garda HK Chomutov sehrá-
la přátelské utkání proti stejně starým 
házenkářům francouzského klubu HC 
DE Lingolsheim. Také ve čtvrtém vzá-
jemném měření sil byl úspěšnější cho-
mutovský tým, který tentokrát vyhrál 
33:25 (18:11). „Náskok se pohyboval 
v rozmezí šesti až deseti branek, ale 
o to ani tak nešlo. Hrála se pohodová 
házená,“ řekl funkcionář klubu Anto-
nín Novotný. V září bude následovat 
odveta na půdě soupeře.                  (sk)


