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Zhruba před rokem a půl otřásla 
celým naším regionem zpráva o 
vraždě a sebevraždě dvou man-
želů z Litvínovska. Zoufalý starší 
muž tam tehdy zavraždil svoji 
manželku a pak se oběsil na půdě 
jejich domku. Důvod? Manželka 
každou korunu, která se jí dostala 
do ruky, vhodila do hracích auto-
matů. Prohrála všechny peníze, 
zastavila domek, na zbývající 
majetek byla prohlášena exekuce. 
Neměli co jíst, neměli peníze na 
oblečení ani na autobus do práce!

Tento otřesný případ bohužel 
není ojedinělý. Lidí, kteří propadli 
závislosti na hracích automatech 
jsou tisíce! Možná byste to do nich 
neřekli, třeba se s nimi potkáváte 
na autobusové zastávce, ve vchodu 
vašeho domu nebo na pracovišti. 
Na první pohled působí jako tiší a 
nenápadní lidé. Ale jakmile zaslech-
nou zvuk hracího automatu, nikdo 
je nedokáže zastavit. Musí jít hrát. 
Zbytečné jsou racionální argumenty, 
že tyto přístroje jsou nastaveny na 
prohru, takže dlouhodobě na nich 
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Vážení spoluobčané,
v posledních letech a zejména mě-
sících se občané Chomutova stále 
častěji obracejí na radnici se stíž-
nostmi na narušování veřejného 
pořádku. Zejména na sídlištích, ale 
nejen tam, narůstá počet těchto 
incidentů, které jdou ruku v ruce s 
vandalstvím, agresivním chováním 
a někdy i pácháním trestné činnos-
ti. Město proto považuje za svoji 
povinnost učinit veškeré kroky, 
které směřují k tomu, aby se počet 
těchto negativních jevů snížil, a 
ochraňovat slušné lidi před opilci, 
násilníky a nepřizpůsobivými ob-
čany. Zastupitelstvo města proto 
schválilo obecně závaznou vyhlášku 
omezující provozní dobu výherních 
hracích přístrojů a připravuje vy-
hlášku další, o ochraně nočního kli-
du a regulaci hlučných činností. Tato 
vyhláška počítá s vymezením doby 
nočního klidu, což dosud žádný 
jiný právní předpis neurčoval. Dále 
omezuje hlučné činnosti a přístroje 
a reguluje hlučné akce a také hudeb-
ní produkce v některých lokalitách. 
Tato opatření nejsou namířena proti 
slušným lidem a bezproblémovým 
provozovnám. Naopak, slušné lidi 
budou chránit.
V ochraně zájmů a bezpečnosti 
svých občanů bude město i nadále 
pokračovat. Pouze tak budou moci 
naše děti žít v bezpečném městě. 
                               Vaše Ivana Řápková
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nikdo nemůže vydělat. Tito lidé 
žádné argumenty nechtějí slyšet. 

Je znám případ, kdy malé dítě 
chodilo za svojí maminkou do 
jedné z chomutovských heren, 
aby ji poprosilo o jídlo. „Jdi pryč, 
žádné peníze nemám,“ odpovída-
la žena dítěti, aniž by přestala 
zírat na rozzářená světla auto-
matu. Hráčská závislost přináší 
zkázu nejen samotným hráčům, 
ale bohužel se velmi negativně 
projevuje i na životě jejich rodin. 
Nezřídka je doprovázena krimina-
litou, zvláště v případech, kdy se 
herna nachází v blízkosti nonstop 
zastavárny. Rychle vyběhnout na 
parkoviště, cihla do okénka auta, 
autorádio do zastavárny a rych-
le nabyté koruny stejně rychle 
zmizí v útrobách automatu. Mezi 
dlouhodobými hráči je také ne-
málo alkoholiků a narkomanů, 
kteří se snaží hráčskou smůlu 
utopit v alkoholu a drogách. V 
naší zemi se řada měst která se 
rozhodla s hernami a automaty 
skoncovat. Zákon nedovoluje 
je zcela zakázat, proto alespoň 
omezují jejich počet. 

Pokud nechceme, aby se u nás 
nadále zvyšovala kriminalita a 
aby hrací automaty ohrožovaly 
stále více lidí i jejich dětí, musí-
me se také v našem městě rázně 
postavit proti hernám. Jejich ma-
jitelé tvrdí, že omezujeme jejich 
podnikání. Lze-li za podnikání 
označit vydělávání na neštěstí 
spoluobčanů, je takovéto podni-
kání třeba omezit. V Chomutově 
i v celé naší zemi.                       (ij)
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Dvě změny zaznamenal systém 
parkování v Chomutově od počátku 
dubna. Obě jsou pro motoristickou 
veřejnost pozitivní a obě platí už od 
minulého víkendu.

Systém parkování průběžně vy-
hodnocuje pracovní skupina. Jedním 
z jejích poznatků bylo, že parkoviště 
za budovou SKKS, do něhož se vjíždí 
z Riegrovy ulice, není motoristy pří-
liš využívané. Proto navrhla zřídit 
zde parkoviště odstavné, na němž 
se platí za 12 hodin stání jen 10 ko-
run. Ke třem stávajícím parkovištím 
s touto sazbou na okraji centra nebo 
přímo v něm (v Hálkově ulici, za 
městskou sportovní halou v Tyršově 
ulici a ve Zborovské ulici před zim-
ním stadionem) tak přibylo čtvrté.

O víkendu se parkuje zadarmo
Další změna navržená pracovní 

skupinou a schválená radou města 
se týká doby zpoplatnění parkování 
o víkendech. Od poplatků je osvobo-
zeno parkování od sobotního poled-
ne do pondělního rána. 

Ostatní novinky jsou technic-
kého rázu a týkají se parkování 
na odstavných parkovištích. Od 
29. března jsou parkovací automaty 
na všech čtyřech plochách v pro-
vozu nonstop. To znamená, že lze 
zaparkovat například večer nebo v 
noci a zaplatit si parkování až od 
rána. Navíc si lze v režimu týdne 
navolit a předplatit určitou dobu, 
například v pondělí ráno si za pade-
sátikorunu zaplatí parkování až do 
pátku. Poplatek za střednědobé stá-
ní se také nově převádí do druhého 
dne. Automat vydá lístek na dvanác-
tihodinové parkování, takže když 
řidič zaplatí deset korun například 
v 15 hodin odpoledne, má zaplaceno 
do 15 hodin následujícího dne.  (lm)

Na umělé ledové ploše na náměs-
tí 1. máje upořádal Klub ledního 
hokeje Chomutov turnaj pro kluky 
z chomutovských mateřinek. Ten 
probíhá i tento týden a vyvrcholí 
příští středu finálovým utkáním. 
Malým hokejistům občas překáží 
tu příliš velký dres, tu hokejka či 
dokonce míček, ale verva, s níž 
o něj bojují, naznačuje, že z někte-
rých by časem mohli vyrůst zdatní 
sportovci. A když už sportovci, proč 
ne rovnou hokejisté? Ostatně jak 
uvedl generální manažer KLH Cho-
mutov Milan Vacke, klub chce touto 
formou oslovit šikovné kluky, aby se 
dali na hokej. A tak se mezi malými 
bojovníky na náměstí možná prohá-
něla či prohání některá z budoucích 
opor chomutovského týmu… 
V rámci propagaci výstavy o historii 
chomutovského hokeje chystá klub 
v následujících týdnech další akce. 
I když letošní finále mělo poněkud 
trpčí konec, než jsme čekali, nadá-
le platí, že Chomutov a hokej patří 
k sobě...                        (text a foto: lm)

Více než tisíc dotazníků, jimiž 
radnice oslovila občany města, aby 
se seznámila s jejich názory na další 
rozvoje Chomutova, se vrátilo zpět. 
Dotazník mapoval názory občanů 
na otázky bydlení a možnosti re-
kreace ve volném čase, na priority 
v oblasti zamýšlených investic. 
Jedním z principů Integrovaného 
plánu rozvoje města (IPRM) je totiž 
právě dialog s občany, protože reali-
zované projekty mají přinést užitek 
především jim. 

                     (Pokračování na str. 2)

Dotazníky o IPRM: 
děkujeme za ohlas

Vrcholem sezony Reprezentační ples města
Součástí plesu byla opět charita, šedesát tisíc poputuje do Klokánku

Plesovou sezonu v Chomutově 
zakončil už tradičně reprezentační 
ples města, který proběhl minulou 
sobotu v divadle a jako obvykle se 
těšil velkému zájmu.

V půli schodiště čekalo na jeho 
návštěvníky překvapení, když kaž-
dá z příchozích žen obdržela od 
hostesky malý dárek, vějíř s moti-
vem Chomutova. Úlohy moderátora 
plesu se zhostil Jan Čenský, který ji 
zvládl se suverenitou a pohotovostí, 
s jakou ho známe z televizních pře-
nosů podobných událostí. V úvodu 
večera se představili členové Spor-
tovního tanečního klubu Stardance 
s vystoupením ve stylu muzikálu 
Pomáda (snímek vlevo).

Zahájení plesu se ujala primá-
torka Chomutova Ivana Řápko-
vá. Přivítala všechny přítomné 

a poděkovala jim, že svou účastí 
přispěli na charitativní akt. Část 
výtěžku ze vstupného totiž stejně 
jako loni získá chomutovský Klo-
kánek, zařízení pro opuštěné děti. 
Šek na 60 tisíc korun převzala od 
primátorky jeho vedoucí, Karin 
Sobotková (na druhém snímku 
druhá zprava). A pak už divadlo 
patřilo zábavě. O hudbu se sta-
ral orchestr Josefa Hlavsy, jehož 
bloky zpestřovali svými vystou-

peními zajímaví hosté. Nejprve 
zpěvák a tanečník Roman Vojtek, 
po něm legenda české pop music 
Hana Zagorová, jejíž vystoupení 
se setkalo s velkým úspěchem. 
Půlnoční vstoupení skupiny ABBA 
Revival rozprouděnou zábavu ješ-
tě vygradovalo. 

Reprezentační ples města Chomu-
tova byl nejen tečkou za plesovou 
sezonou, ale i jedním z jejích vrcho-
lů.                                                        (lm)
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Každý měsíc jedno ocenění, to 
je letošní bilance projektu Koncept 
Phone Book, který je s úspěchem 
využíván na chomutovském magis-
trátu. Projekt umožňuje provádět 
úřední úkony dálkově, prostřednic-
tvím mobilu a SMS zpráv. V lednu 
získal Koncept Phone Book Cenu 
ministra vnitra za inovaci ve veřej-

Druhé místo ve Zlatém erbu 2008
né správě, v únoru 3. místo v rámci 
republiky v soutěži Creative Mobile 
Award (celostátní soutěž softwaro-
vých firem) a v březnu to bylo druhé 
místo v krajském kole soutěže Zlatý 
erb 2008, v kategorii Nejlepší elek-
tronická služba. 

Zlatý erb je soutěž o nejlepší we-
bové stránky a elektronické služby 
měst a obcí, kterou letos podesáté 
uspořádalo stejnojmenné sdruže-
ní spolu s dalšími organizacemi. 
Chomutov se jí účastnil potřetí, 
v roce 2004 zvítězil v krajském kole 
a v republikovém skončil druhý, 
o rok později byl druhý v krajském 
kole, protože tehdejší regule nedo-
volovaly vítězství dvakrát za sebou. 
Nyní je to tedy opět druhé místo, 
stejně jako v minulých letech v kate-
gorii Nejlepší elektronická služba, do 
níž se letos přihlásilo dvacet služeb. 
Vítězství a postup do celostátního 
finále získaly Litoměřice.             (lm)

Počasím poněkud netypickým se 
nenechali organizátoři Velikonoční 
neděle ve skanzenu Stará Ves odra-
dit. Tato akce připomínající tradice 
našich předků proběhla v Podkruš-
nohorském zooparku už popáté, 
ve skanzenu měla však premiéru. 
Statek byl svátečně vyzdoben. Po-
časí vládlo spíše zimní, to však 
přítomným náladu nezkazilo a tak 
se navzdory padajícím vločkám 
připravovali na Velikonoční pondělí. 
Zatímco na dvoře statku předváděl 
svůj kumšt kovář, jehož práci si 
mohly přihlížející děti i vyzkoušet 
(na snímku), v jedné světnici ženy 
barvily či drátkovaly vajíčka (na 
snímku ve výřezu). Ve druhé zase 
chlapi učili kluky, jak si uplést po-
mlázku. „Přece jen prohnat děvče 
vlastnoručně upletenou pomlázkou 
má svůj půvab,“ podotkl jeden 
z ´učitelů́ , mluvčí zooparku Martin 
Pilař.      (text: lm, foto: archiv PZOO)

Na svém březnovém jednání se 
rada města mimo jiné seznámila 
se zprávou Okresního ředitelství 
Policie ČR o bezpečnostní situaci 
na území Chomutova za rok 2007. 
Ze zprávy vyplývá, že oproti roku 
2006 došlo k nárůstu nápadu kri-
minality o 324 případů, tedy asi 
o 10 %. Vloni zaznamenali policisté 
3 565 trestných činů, předloni 3 241. 
Počet objasněných trestných činů (1 
756) se pohybuje těsně pod padesá-
tiprocentní hranicí. Největší podíl 
trestné činnosti zaujímají majetkové 
trestné činy 2 089 (58,59 %) – objas-
něno 654, tedy necelá třetina. 

Další závažnou trestnou činností 
jsou násilné trestné činy, kterých 
vloni policisté zaregistrovali 197, 
objasněno jich bylo 132, více než 
dvě třetiny. Obzvlášť nebezpečnými 
trestnými činy jsou loupežná pře-
padení, k těm došlo v Chomutově 
v roce 2007 šedesátkrát, z toho 25 
jich policisté objasnili. 

Zpráva rovněž pojmenovává kri-
minogenní faktory. Zmiňuje zejmé-

Kriminalita v Chomutově vzrostla o deset procent

Zahrádkářská kolonie v blízkosti 
Kamencového jezera bude muset 
ustoupit strategickým plánům měs-
ta. Spojení jezera a sportovně spo-
lečenského areálu má v budoucnu 
nabídnout obyvatelům Chomutova 
pestré kulturní a společenské vyži-
tí. Projekt bohužel počítá i s tím, že 
zanikne zahrádkářská kolonie. 

Město pronajalo pozemky za-
hrádkářům za minimální ceny, to je 
2 Kč/m2/rok, do konce roku 2009.

„Nájemcům jsme své záměry 
nikdy nezatajovali a informovali 
je o svých krocích s dostatečným 
předstihem dvou let. Město nyní 

Město jednalo se zahrádkáři 
vždycky čestně a na rovinu

Kritici, kteří tvrdili, že omezení 
doby provozu výherních hracích 
automatů v Chomutově nepřinese 
žádné výsledky, se mýlili. Obecně 
závazná vyhláška, která v Cho-
mutově omezuje činnost těchto 
automatů na dobu od 14 do 22 
hodin, totiž již po několik týdnech 
platnosti přináší pozitiva. Zatímco 
v lednu 2007 bylo ve městě 468 
automatů, letos si majitelé heren 
požádali o registraci již jen 422 
výherních přístrojů. 

Počty výherních automatů se snižují

své pozemky potřebuje. Nebudou 
sloužit již jen zahrádkářům, ale 
mnohem většímu počtu obyvatel, 
kteří se přijdou do areálu bavit,“ 
vysvětlila záměry města primátorka 
Ivana Řápková.

Se zahrádkáři město jednalo vždy 
čestně a na rovinu. Záměr města ne-
prodloužit smlouvu na pronájem 
městských pozemků jsme s Českým 
zahrádkářským svazem projedna-
li. Vyšli jsme jim vstříc a nabídli 
pronájmy pozemků pro zahrádky 
v jiných lokalitách. Zahrádkáři však 
o tuto nabídku bohužel neprojevili 
zájem.                                                (lm)

Majitelé a provo-
zovatelé heren na 
posledním zastu-
pitelstvu bojovali 
proti nové vyhláš-
ce města, která se 
snaží snížit počet 
hracích automatů 
v Chomutově. Ar-
gumentovali tím, 

že kdo si hraje, nezlobí, že zákaz-
níci jejich heren nijak neohrožují 
své okolí a že vydělávání provozem 
hracích automatů, na kterých vzniká 
závislost (tzv. gamblerství), je pod-
nikání jako každé jiné. Zeptali jsme 
se na názor Petra Kohouta (38), kte-
rý do automatů od roku 1994, kdy 
začal hrát, naházel půl milionu 
korun, úspory svých nejbližších 
a dvě manželství. Navštívili jsme ho 
v jeho bytě, kde žije s partnerkou 
a malou dcerou Johankou. Jeho diag-
nóza: abstinující gambler. 

Radnice se snaží omezit počet Radnice se snaží omezit počet 
hracích automatů a heren. Co říkáte hracích automatů a heren. Co říkáte 
na protiargumenty majitelů?na protiargumenty majitelů?

„Jsou úsměvné. Na cigaretách 
máte nápis, co všechno kouření 
způsobí. Každý mohl vidět, co 
udělají s člověkem drogy a alkohol, 
a společnost ví, že to je špatné. O zá-
vislosti na automatech se nemluví, 
protože zisky z nich jsou obrovské. 
A nikdo nenalepí na automat upo-
zornění źpůsobuje závislost .́ Ze 
zkušenosti hráče mohu říct, že když 
nejsou automaty, prostě nezačnete 
hrát. Když už jste hráč a automatů 
je málo, máte těžší prohrát všechno. 
Když abstinujete, jejich úbytek jen 
přivítáte.“ 

Můžete potvrdit, že klienti heren Můžete potvrdit, že klienti heren 
jsou bezproblémoví?jsou bezproblémoví?

„Automat způsobuje závislost. 
Gambler je nenápadný, o jeho zá-
vislosti se dozvíte, až když prohraje 

Prohrál jsem svoji rodinu!
všechno, co má. Svým chováním ničí 
vlastní rodinu. Když dojdou peníze, 
začne prostě krást. Já jsem svým 
´bezproblémovým´ chováním zničil 
život lidem ve svém okolí. Pozname-
nalo to výrazně moje děti, starší syn 
vyzkoušel drogy, alkohol… Prostě 
jsem jako táta selhal, protože jsem 
stál u automatu.“

Setkal jste se s názorem: můžeš si Setkal jste se s názorem: můžeš si 
za to sám?za to sám?

„Ano, setkal. A je to samozřejmě 
pravda. Ale je třeba mluvit o tom, 
že automaty jsou vyrobeny tak, aby 
výhra z nich byla co nejmenší. Víme, 
že na nich hrají děti od pátých tříd. 
A u nich vzniká závislost mnohem 
rychleji. Gamblerství je nejtěžší for-
ma závislosti, protože za automat 
není náhrada. Chcete přestat kouřit, 
pomáhají vám nikotinové žvýkačky, 
přestáváte s drogou, berete léky, ale 
za automat nic není. Většina gam-
blerů končí svůj život sebevraždou, 
protože dluhy jsou tak obrovské, že 
nemáte naději, že je splatíte, jste na 
ulici, nemáte nic než výčitky, co jste 
způsobil svým blízkým.“

Jezdíte po školách a mluvíte Jezdíte po školách a mluvíte 
s dětmi o závislosti na automatech. s dětmi o závislosti na automatech. 
Jak na vaši zpověď reagují?Jak na vaši zpověď reagují?

„Jsem naprosto otevřený. Nejsil-
nějším varováním je pro ně můj 
osobní příběh. Na závěr povídání 
jim položím několik otázek. Ano-
nymně mi odpovídají na papírcích. 
Je k pláči, že žáci pátých tříd odpo-
vídají, že vyzkoušeli trávu, cigarety, 
alkohol a i ty automaty. Znají lidi ve 
svém okolí, kteří hrají automaty, se-
tkal jsem se i s dětmi, jejichž rodič 
je gambler. Jedno děvčátko se nám 
podařilo zachránit před sebevraž-
dou. Opravdu je nejvyšší čas chránit 
je a udělat vše pro to, aby svět, ve 
kterém žijí, byl bezpečnější a podob-
ných lákadel bylo co nejméně.“    (ij)

Radnice ve většině českých měst Radnice ve většině českých měst 
si dnes uvědomují, jakým problé-si dnes uvědomují, jakým problé-
mem jsou herny a hrací automaty, mem jsou herny a hrací automaty, 
a proto se proti nim snaží ze všech a proto se proti nim snaží ze všech 
sil bojovat.sil bojovat.

 Města sice mají z každého re-
gistrovaného výherního automatu 
výnos do své pokladny, ale ve vět-
šině měst se starostové a primátoři 
shodují, že takto vydělané peníze ra-
ději oželí. Herny totiž městům způ-
sobují nejrůznější problémy, jako 
je zvýšená kriminalita nebo hráč-
ská závislost u dospělých i u dětí 
a mládeže. Přestože je hra na automa-
tech zákonem zakázána pro děti do 

Pryč s automaty! ozývá se dnes z většiny českých měst

osmnácti let, lze tento zákaz někdy 
jen velmi těžko kontrolovat. Některé 
herny totiž opatřily své vstupní dve-
ře kamerami a elektrickým zámkem, 
takže při příchodu kontroly nebo 
policie stačí jejich personál dát vše 
do pořádku. Existují však poznatky, 
že mezi patologicky závislými hráči 
jsou i děti okolo deseti let. 

Chomutov rozhodně není jedinýChomutov rozhodně není jediný
I proto se dnes česká města pouš-

tějí do boje s automaty. Například ve 
Zlíně snížili počet heren od loňska 
ze 105 na 62. Majitelům těchto zaří-
zení nepomohla ani stížnost k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže. 

Na jeho popud městskou vyhlášku 
omezující herny prozkoumalo mi-
nisterstvo vnitra, ale nic nezákon-
ného na ní neobjevilo a ponechalo 
ji v platnosti. Tím dalo ministerstvo 
jasně najevo, že města mají nezada-
telné právo regulovat počet heren 
na svém území vymezením míst, 
kde takové herny být nesmějí. Pri-
mátorka Zlína Irena Ondrová k tomu 
uvedla: „S účinností vyhlášky jsem 
spokojená. Automaty, které měly 
zmizet, jsou pryč a automaty, kte-
ré zatím zakázány nebyly, přijdou 
pravděpodobně na řadu později.“ 
Měst, která postupují podobně, jsou 
již v celé České republice desítky. 

Skončí terminály ve Štrasburku?Skončí terminály ve Štrasburku?
Současně s tím také sílí tlak 

měst na ministerstvo financí, které 
hernám poskytuje licence na provo-
zování takzvaných videoterminálů, 
tedy výherních automatů nové ge-
nerace. Tyto automaty totiž města 
svoji vyhláškou regulovat nesmějí, 
a tak tlačí na ministerstvo, aby 
své licence poskytovalo v souladu 
s jejich vyhláškami, tedy pouze pro 
herny povolené městy. Mluvčí minis-
terstva financí Chocholová již přislí-
bila, že se ministerstvo bude snažit 
městům vyjít vstříc. Pokud by se tak 
nestalo, jsou ale česká města připra-
vena hájit své zájmy třeba i u soudu 
ve Štrasburku, jak mnozí starostové 
potvrzují.

Mládež je k závislosti náchylnějšíMládež je k závislosti náchylnější
Snahu měst o potlačení výherních 

automatů podporují také odborníci 
na závislosti. Například psychiat-
rička Eva Mráčková z léčebny 
v Bohnicích říká, že nejdůležitější 
je dostat automaty z dosahu dětí, 
protože mladý člověk je k hráčské 
závislosti náchylnější než dospělí 
lidé. Podle Mráčkové by radnice 
neměly zakazovat jen výherní au-
tomaty ve vzdálenosti sto metrů 
od škol, ale obecně se snažit jejich 
výskyt minimalizovat. Pro děti 
a mladé lidi je hraní na automatech 
obzvláště nebezpečné i proto, že se 
díky hernám začínají vzdalovat re-
alitě, přestanou je zajímat jiné věci 
včetně školy, koníčků, kamarádů 
a jejich vzory se stávají jiní hráči au-
tomatů. Závislost na automatech se 
navíc často pojí i se závislostmi na 

alkoholu nebo na drogách. Doktorka 
Mráčková například vzpomíná na 
jednoho svého pacienta, který hrál 
na automatech vždycky, když byl 
pod vlivem pervitinu. 

Je třeba si uvědomit, že hraní 
na výherních automatech je velmi 
nebezpečným společenským jevem, 

se kterým je třeba začít bojovat co 
nejdřív. To si mnohá česká města 
uvědomila a nehodlají jen čekat 
s prázdnýma rukama. A to i přes 
hlasité protesty majitelů heren, kte-
ří na závislých lidech založili svůj 
byznys. 
(S použitím materiálů MfD a CBW: ij)

„Je zjevné, že provozovatelé he-
ren a restaurací vyčkávají a testují, 
jaké bude mít vyhláška dopady na 
jejich činnost,“ komentuje tento 
vývoj vedoucí odboru ekonomiky 
chomutovského magistrátu Jan 
Mareš. „Pokles počtu výherních 
hracích přístrojů bude ještě po-
kračovat, někteří provozovatelé 
již žádají o povolení přemístění 
nebo avizují, že pro další období 
sehnali pronájem pro své přístroje 
v jiných městech.“                        (ij)

(Dokončení ze str. 1)
 S ohlasem občanů tedy může být 

pracovní tým IPRM spokojen. Podle 
projektové manažerky Ivy Josífkové 
přišlo 750 řádně vyplněných dotaz-
níků, z toho 345 prostřednictvím 
elektronické pošty. „Celkem je dotaz-
níků skoro třináct set, ale bohužel 
část z nich není řádně vyplněná 
a proto je nemůžeme zahrnout do 
vyhodnocování.“ To probíhá v těch-
to dnech, závěry z dotazníkového 
šetření budou zveřejněny v Chomu-
tovských novinách. Výsledky šetření 
budou také na konci dubna prezento-
vány „živě“. Přesný termín se rovněž 
dozvíte z našich novin. 

Jak připomněla projektová mana-
žerka Pavlína Oravcová, potěšitelný 
je zejména ohlas na internetu. „Zde 
na stránkách města pod odkazem 
chomutov-projekty.eu byla na téma 
dalšího rozvoje města spuštěna 
debata a také tu budou umísťovány 
aktuální informace o dalším vývoji,“ 
doplnila P. Oravcová.                    (lm)

Dotazníky...

Jana Hrbáčková, sídliště ZahradníJana Hrbáčková, sídliště Zahradní

Co je pravdy na tom, že v objektu 
bývalého marketu Plus na okraji síd-
liště Zahradní chce město vystavět 
byty pro nepřizpůsobivé občany?

To v žádném případě pravda není. 
Objekt bývalé prodejny Plus není 
majetkem města, ale soukromého 
vlastníka. Navíc město má k nepři-
způsobivým občanům jasně vyme-
zený přístup, a do toho případná 
výstavba bytů pro ně rozhodně ne-
zapadá. Doba, kdy ve snaze pomoci 
jim řešit jejich problémy je město 
zvýhodňovalo před ostatními, sluš-
nými občany, je pryč.                       (r)

Zeptali jste se…

na faktory sociální (dlouhodobě 
vysoké procento nezaměstnaných) 
a demografické (oproti jiným obcím 
v regionu větší anonymita, vedoucí k 
nárůstu pouliční kriminality).    (lm)

Magistrátní Koncept Phone Book sbírá ocenění

Informace pro cestující MHD
Na předprodejních místech 
v Chomutově a Jirkově distribu-
uje DPCHJ a. s. výlukové jízdní 
řády trolejbusové dopravy, platné 
od 15. 3. do 30. 11. 2008. Jízdní 
řády jsou vydávány cestujícím 
zdarma po předložení zakoupe-
ného kapesního jízdního řádu, 
který bude opatřen razítkem, aby 
se zabránilo opakovanému výdeji 
výlukového jízdního řádu jedno-
mu žadateli.                                  (r)

Ilustrační foto
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Art galerie na historické radnici do-
kumentuje pestrost výtvarné scény 
na Chomutovsku. Vystavená díla zde 
mohou návštěvníci nejen poznávat, 
ale i kupovat. Za rok a půl jejího pro-
vozu zde prezentovala svou tvorbu 
většina v regionu tvořících umělců. 
V nynější expozici jsou zastoupeny 
obrazy a plastiky R. Křeliny, kerami-
ka H. Stiessové, L. Hellerové, obrazy 
H. Kiszy, L. Steňka, V. Kroba, L. Chab-
ra, dřevěné busty a keramika M. Do-
ležala, obrazy a grafiky S. Prchlíkové 
a dalších. Nabídku rozšiřují výtvarné 
počiny známých nechomutovských 
umělců, konkrétně plakáty Jana 
Saudka nebo působivý obraz výtvar-
níka tvořícího pod pseudonymem 
J. S. Otevřeno je od pondělí do pátku 
od 9.00 do 12.00 a 12.30 do 17.00 
hodin, v sobotu pak od 9.00 do 14.00 
hodin, vstup je zdarma. Na snímku si 
vystavené exponáty prohlížejí stu-
dentky SSOŠS Chomutov A. Lauerma-
nová, K. Michálková, P. Jakoubková 
a L. Krotká.                      (text a foto: sk) 

Chomutov bude mezi desítkami, 
možná i stovkami evropských měst, 
kde se v pátek 16. května přesně 
v poledne SEČ bude tančit čtveryl-
ka. Je nanejvýš pravděpodobné, že 
bude překonán dosud nejvyšší po-
čet účastníků a celá akce tak bude 
zapsána do Guinnessovy knihy 
rekordů jako největší synchronní 
tanec. 

Iniciátorem European Quadrille 
Dance Festival je Taneční svaz Slo-
vinska. Letos poprvé se s výzvou 
ke spolupráci obrátil do Česka, kde 
se mu partnerem stal Svaz učitelů 
tance. Přímo v Chomutově taneční 
akci organizuje učitelka společen-
ského tance a společenské výchovy 
Dagmar Knížetová. Ta také oslovila 
chomutovské střední školy. „Pro-
jekt je zaměřen na středoškoláky, 
ale zapojit se může každý. Není 
přitom podstatné, jestli absolvoval 
taneční, jestli umí tančit, nebo ne,“ 
vysvětluje Dagmar Knížetová, která 

• Na počest Mezinárodního dne • Na počest Mezinárodního dne 
památek a sídel budou v sobotu památek a sídel budou v sobotu 
19. dubna v Chomutově zdarma 19. dubna v Chomutově zdarma 
zpřístupněny všechny pamětihod-zpřístupněny všechny pamětihod-
nosti. nosti. Jejich kompletní seznam 
uveřejníme v příštím čísle Chomu-
tovských novin. 

• Pod heslem Pomáhat může • Pod heslem Pomáhat může 
každý proběhla v českých městech každý proběhla v českých městech 
Velikonoční sbírka humanitární or-Velikonoční sbírka humanitární or-
ganizací ADRA.ganizací ADRA. Sbírka se opět kona-
la také v Chomutově, kde se dobro-
volníkům především z řad studentů 
SZŠ podařilo i přes nepřízeň počasí 
vybrat 7 706 Kč. 

• Středisko knihovnických a kul-• Středisko knihovnických a kul-
turních služeb v Chomutově zavedlo turních služeb v Chomutově zavedlo 
novou službu pro návštěvníky.novou službu pro návštěvníky. Jed-
ná se o zasílání zpráv o vyřízených 
rezervacích, předupomínkách a upo-
mínkách formou informační SMS 
bez zpětné vazby. Dosud byla tyto 
oznámení zasílána klasicky poštou 
nebo e-mailem. Bližší informace se 
zájemci dozví v čítárně SKKS.    (sk)

Koncert k 80. narozeninám 
houslového virtuosa Václava Snítila 
připravila na čtvrtek 3. dubna od 
18.30 hodin Základní umělecká škola 
v Chomutově. Profesor Snítil působil 
nejen jako houslista udivující svým 
interpretačním uměním, ale i jako 
pedagog AMU v Praze. V sále ZUŠ 
vystupoval již několikrát. Svému 
obdivovanému otci přijedou zahrát 
i jeho děti a vnuci, všichni vynikající 
hudebníci. V programu zaznějí díla 
L. v. Beethovena, J. Brahmse, D. Šosta-
koviče a P. I. Čajkovského.              (šv)

Ač to tak venku nevypadalo, na 
historické radnici se jaro usídlilo 
už na Josefa. Spousta nazdobených 
kraslic na březových větvích a další 
jarně-velikonoční výzdoba dělala 
kulisu vystoupení dětí z mateřinek 
Kamarád v Růžové ulici a Radost na 
Palackého ulici. Mateřská škola Cho-
mutov připravila výzdobu a program 
pro vedení města a rodiče a příbuz-
né dětí už popáté. V Rytířském sále 
tak v pořadu nazvaném Vítání jara 
zazněly jarně a velikonočně laděné 
písničky, básničky a říkanky, v někte-
rých případech doplněné tanečkem. 
Diváci, včetně primátorky města Iva-
ny Řápkové a jejích náměstků Jana 
Řeháka a Jany Vaňhové, velmi pří-
jemný zážitek odměnili bouřlivým 
potleskem a rádi přitom odpustili 
a možná i ocenili roztomilé drobné 
nedokonalosti dětských výkonů. 
Spokojeny byly ale i samotné děti, 
a nejen proto, že od představitelů 
města na oplátku obdržely sladkos-
ti. „Líbilo se mi, že jsme probouzeli 
jaro. A jak jsme tancovali. A že jsme 
dostali perník a pitíčko,“ sypala ze 
sebe Terezka Panská z mateřinky 
v Růžové ulici.

„Pro veřejnost a rodiče připravu-
jeme několik vystoupení, tohle je 
jediné, které směřujeme k městu, 
coby našemu zřizovateli. Chceme 
se pochlubit tím, co děti umějí, 
a také přispět k navození jarní 
nálady,“ řekla k akci, která probíhá 
každý rok v týdnu před Velikono-
cemi, ředitelka MŠ Chomutov Irena 
Kopecká. Připomněla, že předchozí 
týdny byly pro děti i jejich učitelky 
o to náročnější, že společně nacvi-
čovaly odlišný program pro festival 

Publikace Vlastivěda Chomutov-
ska, kterou radnice vydala před 
dvěma lety, se dočká dotisku. Při té 
příležitosti bylo rozhodnuto, že její 
nové vydání bude obohaceno o udá-
losti, k nimž v průběhu uplynulých 
let došlo. Rovněž je to příležitost 
pro ty, kteří se po prvním vydání 
ozvali s připomínkami, že ta či ona 
událost nebo ten či onen údaj, který 
podle nich stojí za zaznamenání, 
v knize chybí. Autoři jednotlivých 
kapitol už byli osloveni a své ve-
směs nepříliš rozsáhlé doplňky 
k vlastivědě dodali. 

Nyní je tedy řada na zájemcích 
z řad veřejnosti, aby přispěli s pří-
padnými podněty, a to do 18. dubna 
na e-mail l.mizun@chomutov-mes-
to.cz, případně poštou na adresu 
redakce Chomutovských novin (viz 
tiráž na zadní straně).                  (lm)

Podkrušnohorský zoopark v Cho-
mutově se zapojil do celoevropské 
kampaně na záchranu obojživelní-
ků, která nese název Žáby bijí na 
poplach. Vyhlásila ji Evropská aso-
ciace zoologických zahrad a akvá-
rií (EAZA) se záměrem informovat 
veřejnost o konkrétních problémech 
a získat finanční prostředky na zlep-
šení situace. 

V areálu PZOO nebo na interne-
tových stránkách www.zoopark.cz 
se návštěvníci dozví o problematice 
ochrany obojživelníků. Přímo v zo-
oparku je mohou podpořit i finanč-
ně, a to zakoupením triček a hraček 
vztahujících se ke kampani nebo 
příspěvkem do „žabího“ trychtýře 
umístěného v teráriu. V rámci osvěty 
byla už v únoru vyhlášena výtvarná 
soutěž pro mateřské a základní 
školy na téma Obojživelníci – žáby, 
čolci, mloci, která má deset katego-
rií (MŠ a 1. – 9. třída ZŠ) a trvá do 
18. dubna. Dílka budou vystavena 
již při Dni Země 19. dubna. Vyhláše-
ní vítězů a předání cen pak proběh-
ne 7. června, v rámci Dne pro žáby.

Obojživelníci jsou jednou z nej-
starších tříd živočichů. Pamatují di-
nosaury, přežili zásadní klimatické 
změny. Paradoxně nejvíce ohroženi 
jsou v současnosti. Jen za poslední 
desetiletí vyhynulo více než 120 
druhů a další stovky jsou na pokraji 
vyhubení.                                          (sk) 

Zatímco se zpívalo o kytičkách, venku padal sníh

Mateřinka 2008, který proběhl jen 
o pár dní dřív. K výběru konkrétních 
pracovišť MŠ, která se na radnici 
předvedla, ředitelka Kopecká doda-
la: „Čím déle Vítání jara pořádáme, 
tím větší je o vystoupení ze strany 
jednotlivých školek zájem.“ Výzdo-
ba, na které se kromě dětí a učitelek 
z mateřinek podílely také Městské 
lesy Chomutov, Technické služby 
města Chomutova a Podkrušnohor-
ský zoopark, krášlila historickou 
radnici i následující týden.          (sk)

Při MŠ Kamarád pracuje sbor, proto bylo vystoupení zaměřeno na zpěv.

Stoprocentní nasazení Janiny Neu-
schové z MŠ Radost.            (foto: sk)

I v zooparku žáby 
bijí na poplach

Vlastivěda Chomutovska 
bude aktualizována

Akce proběhne na náměstí 1. máje v pátek 16. května 

Světový rekord v tancování čtverylky 
může padnout i díky Chomutovu

přijímá přihlášky na telefonním čísle 
604 938 016 do pondělí 8. dubna. 
V mezidobí do pokusu o překonání 
světového rekordu účastníci absol-
vují krátkou výuku tanečních kroků. 
„Čtverylka se v tanečních běžně 
neučí, ale je to jednoduchý tanec 
s opakujícími se sekvencemi, takže se 
během několika tréninkových hodin 
dá nacvičit,“ rozhání obavy případ-
ných zájemců Dagmar Knížetová. 

V Chomutově se bude tančit na 
náměstí 1. máje, podle regulí přesně 
v jednu hodinu odpoledne letního 
času. Tančit se bude na zhruba šesti-
minutovou skladbu Johanna Strause, 
která bude šířena satelitně, aby měli 
organizátoři jistotu, že se na všech 
místech bude tančit souběžně. Po-
kud bude letošní účast opravdu 
rekordní, jako tomu bylo ve všech 
předchozích ročnících, a festival 
bude znovu zapsán do Guinnessovy 
knihy rekordů, pak každý účastník 
obdrží certifikát.                              (sk)

Stejně jako v předchozích třech 
letech uklidí skauti Bezručovo údo-
lí, nově na prodlouženém úseku od 
Povodí Ohře po První mlýn. Akce 
proběhne v sobotu 5. dubna od 
9 hodin a přiložit ruku k dílu může 
i veřejnost, které stačí pracovní oděv 
a odhodlání pomoci dobré věci. 
Chomutovskému středisku Junáka 
v této záležitosti pravidelně pomáhá 
i město, které zdarma zajišťuje od-
voz odpadu, jeho uložení na skládku 
a výlep plakátů.                               (sk)

Skauti za pomoci města 
uklidí Bezručovo údolí

Na počest virtuosa

DIVADLO

•          8. 4. PÁNSKÁ JÍZDA.8. 4. PÁNSKÁ JÍZDA. Divadelní představení v rámci předplatného. Městské divadlo 
od 19.00 hodin.

•          15. 4. POHÁDKA O CHYTRÉ PRINCEZNĚ. 15. 4. POHÁDKA O CHYTRÉ PRINCEZNĚ. Pohádka pro MŠ a 1 stupeň ZŠ. Kulturní 
dům na Zahradní od 10.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADY

•          2. 4. VEČERNÍČEK aneb tančíme s Malou muzikou. 2. 4. VEČERNÍČEK aneb tančíme s Malou muzikou. Kulturní dům na Zahradní od 
17.00 hodin.

•          10. 4. LADIES PARTY.10. 4. LADIES PARTY. Erotická show pro ženy. Kulturní dům na Zahradní od 19.00 
hodin.

•          12. 4. MICHAL JE KVITKO.12. 4. MICHAL JE KVITKO. Pořad Michala Nesvadby. Městské divadlo od 10.30 
hodin.

•          16. 4. VEČERNÍČEK aneb tančíme s Malou muzikou. 16. 4. VEČERNÍČEK aneb tančíme s Malou muzikou. Kulturní dům na Zahradní od 
17.00 hodin.

KONCERTY

•          2. 4. APRÍLOVÉ ZPÍVÁNÍ V LURAGU. 2. 4. APRÍLOVÉ ZPÍVÁNÍ V LURAGU. Koncert V.I.S. Gymnázium Chomutov a Nona 
Mužský sbor PF UJEP Ústí n. L. Galerie Lurago v 19.00 hodin.

•          4. 4. TLESKAČ.4. 4. TLESKAČ. Pilsner Ska Orchestra. Kulisárna u divadla od 19.00 hodin. 
•          10. 4. KAREL GOTT – HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE.10. 4. KAREL GOTT – HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE. Městské divadlo od 19.00 ho-

din. 
•          15. 4. 30 LET SOUBORU NÁLADY.15. 4. 30 LET SOUBORU NÁLADY. Galakoncert operetních melodií a evergreenů. 

Po skončení koncertu taneční večer. Městské divadlo od 19.00 hodin.

VÝSTAVY

•          RADEK LUHOVÝ – JIŘÍ STEJSKAL – ISLAND, ZEMĚ VODY A SLUNCE.RADEK LUHOVÝ – JIŘÍ STEJSKAL – ISLAND, ZEMĚ VODY A SLUNCE. Výsta-
va fotografií v kostele sv. Ignáce. Vernisáž 8. 4. v 16 hodin. Výstava potrvá 
do 10. 5.

•          ATELIÉR ROMANA KŘELINY. ATELIÉR ROMANA KŘELINY. Galerie Na schodech, výstava potrvá do 30. 6.
•          LADISLAV CHABR – OBRAZY.LADISLAV CHABR – OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 19. 4.
•          JAROMÍR LAZAR – ČLOVĚK NA PAPÍŘE.JAROMÍR LAZAR – ČLOVĚK NA PAPÍŘE. Výstava kreseb ve výstavní síni knihovny 

SKKS potrvá do 21. 4.
•          RAINER PESCHL – VARIACE.RAINER PESCHL – VARIACE. Výstava obrazů v galerii Lurago potrvá 

do 25. 4.
•          CHOMUTOV, DO TOHO!! ! CHOMUTOV, DO TOHO!! ! Výstava k 60 letům českého hokeje v Chomutově 

v kostele sv. Kateřiny potrvá do 24. 5.
•          MIROSLAV PRŮŠA – TVÁŘE OMEZOVANÉ – TVÁŘE VOLNÉ.MIROSLAV PRŮŠA – TVÁŘE OMEZOVANÉ – TVÁŘE VOLNÉ. Oblastní muzeum 

v Chomutově, výstava potrvá do 31. 5.

KINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
                 2. 4.   SOUKROMÁ VÁLKA PANA 

WILSONA
   3.   –     4. 4.   O ŽIVOT
   4.   –     5. 4.   NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA. 

Od 17.00 hodin.
    5.   –     6. 4.   LET´S DANCE II
                 7. 4.   NA DRUHÉ STRANĚ

   8.   –     9. 4.   NOC PATŘÍ NÁM
               10. 4.   PROJEKT 100: NÁMĚSTÍ 

SPASITELE. 
               11. 4.   USA VS. JOHN LENNON
 12.   –   13. 4.   POKÁNÍ
 14.   –   15. 4.   RAMBO DO PEKLA A ZPĚT
 16.   –   17. 4.   LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

Milovníky kultury čeká událost 
jara – koncert Karla Gotta. Zpě-
vák s přízviskem Božský vystoupí 
v Městském divadle v Chomutově ve 
čtvrtek 10. dubna od 19 hodin.

„Karel Gott v poměrně vzdálené 
minulosti v Chomutově už několi-
krát vystupoval. Byly to ale klasické 
koncerty ve sportovní hale nebo na 
zimním stadionu. V divadle ještě 
nezpíval, přitom tohle prostředí 
k němu vzhledem k jeho noblese pa-
suje úplně nejvíc,“ soudí Věra Flaš-
ková, jednatelka pořádající Správy 
kulturních zařízení. Z návratnosti 
investice do nákladného vystoupe-
ní měla zpočátku obavy, ale ty se 
naštěstí nepotvrdily, když zájemci 
vstupenky v ceně od 500 do 900 
korun rozebrali už v předprodeji. 
Jak jednatelka SSZ uvedla, v době 
uzávěrky tohoto čísla zbývalo už 
jen několik desítek lístků. 

V divadle zapěje Karel Gott
Vystoupení Karla Gotta v chomu-

tovském divadle nebude klasickým 
koncertem. Bude mít formát pořadu 
Hvězdy, jak je neznáte, v němž se 
v minulosti chomutovskému publiku 
už představil herec a moderátor Jan 
Kraus. Písně, při jejichž interpretaci 
Gotta na klavír doprovodí kapelník 
jeho doprovodné skupiny Pavel 
Větrovec, se budou střídat s vyprá-
věním, při němž bude zpěvákovi 
partnerem hudebník a moderátor 
Karel Štědrý. 

Devětašedesátiletý Karel Gott je 
fenoménem české populární hudby. 
Neutuchající přízni publika se těší 
od roku 1964, kdy poprvé vyhrál an-
ketu Zlatý slavík. Od té doby nahrál 
přes šedesát alb a pravidelně vyhrá-
vá divácké a posluchačské ankety. 
Statisíce příznivců má i v zahraničí, 
především v německy mluvících ze-
mích.                                                   (sk)
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Setkání zaměstnanců 
13. MŠ Palackého ulice

se koná 
17. dubna v 16 hodin.

VE Ř EJ NÁ NAB Í DKA ze dne 2 . 4 . 2008
BYTY NA SVÉ POMOC – oprava bytu na vlast n í náklady

Domovn í s p ráva QAR K – u l . N a Běl i d le – tel . :  474 651 1 62

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

G rég rova 37 73/ 5 1 + 2 14 91 0 Kč  230 50 0 Kč

Za Zborovs kou 3611/ 2 1 + 2 1 5 0 9 0 Kč 27 7 0 0 0 Kč

Proh l íd ky na b ízenýc h by tů u možn í uvedená domovn í s p ráva .

Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt, na který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem bytu ve veřejném výběrovém řízení .

By t bude pronajat  p r vn í m u zá j e m c i ,  kter ý p řed uzavřen í m s m louv y o s m louvě budoucí s l oží čá stku rovna j íc í se v y vo l ávac í 
ceně  uvedené ve zveřej něné nab ídce a s p l ň u je kr itér ia p latná pro účast ve veřej ném v ýběrovém ř ízen í .
Čís lo účtu – 21 03480237/ 01 00,  Variab i l n í  sym bo l – rod né č í s lo
I nformace : p .  El isová – te l .  474 637 263

OZ NÁM E N Í O VYH LÁŠ E N Í VÝB Ě ROVÉ HO Ř Í Z E N Í

Mag istrát města Chomutova
tajem n í k M M C H v yh laš u je pod le ust .  § 7 zákona č. 312/ 20 02 S b. 

v ýběrové ř ízen í na obsazen í pracovn í ho m ísta 

vedoucí od boru ka ncelá ř pri mátora 
s m ístem v ýkon u práce Statutárn í město C hom utov.

Před po kl a dy p ro vz n i k p ra covn í h o po m ě ru : 
• Fyzic ká oso ba , která j e státn í m o bčan em Čes ké rep u b l i ky, p ř í pad n ě f yzic ká oso ba , 

která j e c iz í m státn í m o bčan em a m á v Čes ké rep u b l ice tr valý po by t , 
• dosáh l a vě ku 1 8 l et ,  j e zp ů so b i l á k p rávn í m ú ko n ů m , j e bezú ho n ná ,
• ovl ádá j ed nac í ja zyk a s p l ň u j e dal š í p řed po kl ady p ro v ýko n s p rávn íc h č i n nost í  stano -

ven é zvl áštn í m i p rávn í m i p řed p i sy,
• s p l n ě n í dal š íc h p řed po kl ad ů d l e záko na č. 4 51 /1 9 91 S b.

Da l š í poža d avky :
• Vyso koš ko l s ké vzd ě l án í .  

Výh od o u :
• Zku šenost i s ř ízen í m ko l ekt ivu v íce jak 1 0 zam ěstnanc ů ,
• všeo bec ný rozh l ed v o b l ast i  ve řej n é s p ráv y,
• znal ost j ed no ho světového ja zyka ,
• f l exi b i l i ta ,  sc ho p nost p racovat v zátěžov ýc h s ituac íc h , sam ostatnost v rozhodován í ,
• o rgan izač n í ,  ř íd íc í  a ko m u n i kač n í sc ho p nost i ,
• akt ivn í znal ost p ráce na PC ( M S Of f ice, Wi n dows , E xce l ,  I nte rn et) ,
• zod pověd nost , v yso ké p racovn í nasa zen í ,
• ř i d i č s ký p rů ka z s ku p i ny B . 

Pí se m ná p ři h l á š ka m u s í o bsa h ovat :
• J m é no, p ř í j m e n í a t i tu l  uc ha zeče,
• datu m a m í sto narozen í ,  státn í p ř í s l u š nost ,
• m í sto tr val ého po by tu ,
• č í s l o o bčan s ké ho p rů ka zu n ebo č í s l o do kl ad u o povo l en í k po by tu , j de - l i  o c iz í ho 

státn í ho o bčana ,
• datu m a pod p i s záj emce.

Výčet poža d ova nýc h d o kl a d ů k p ři h l á šce : 
• Profes n í ž ivoto p i s zam ěřený na p rů bě h dosavad n í p ra xe, od bo rn é znal ost i  a doved -

nost i ,
• ověřená ko p i e n ebo o r i g i nál v ýp i s u z evi dence re j stř í ku trestů n e starš í n ež 3 m ěs íce, 
• ověřená ko p i e o n ejv yš š í m dosa žen ém vzd ě l án í ,
• p ří pad n ě dal š í do kl ady p ro ka zu j íc í  od bo rno u vzd ě l anost ,
• ověřená ko p i e l u strač n í ho osvědčen í d l e záko na č. 4 51 /1 9 91 S b. ,  ve zn ě n í pozd ěj š íc h 

p řed p i s ů .

Pl atové za řa ze n í :  1 2 .  p l .  tř ída pod l e nař.  v l ády č. 564/ 20 0 6 S b. ,  o p l atov ýc h po m ě rec h 
zam ěstnanc ů ve ve řej nýc h s l užbác h a s p rávě.

Před po kl á d a ný ná stu p :  d l e do hody
Pí sem n é p ř i h l áš ky s uvedeným i do kl ady v zal epen é a označen é o bál ce  „ N eotví rat 
– v ýbě rové ř íze n í – ved o u c í O KP “  zaš l ete do 30. května 2008  n a ad res u M ag i strát 
m ěsta C ho m utova , kance l ář ta j em n í ka , Zbo rovs ká 46 02 , 4 3 0 28 C ho m utov n e bo do ru čte 
oso b n ě v téže l h ůtě do podate l ny M ag i strátu m ěsta C ho m utova , Zbo rovs ká 46 02 , 4 3 0 28 
C h o m utov 

N avštiv te na še i nte rn etové strá n ky w w w.c ho m utov- m esto.cz

BydleníBydlení
• Prodám družstevní byt 2+1+BProdám družstevní byt 2+1+B 

o velikosti 60 m2 na sídlišti Zahrad-
ní za 390 000 Kč. Plastová okna, 
vestavěné skříně, jinak vše původ-
ní, zachovalé, vhodné k přetvoření 
k obrazu svému. Slušní sousedé. 
Volný od června. Tel. 474 680 220, 
pozdní odpoledne nebo večer.

• Pronajmu byt 3+1 v centru Cho-Pronajmu byt 3+1 v centru Cho-
mutova,mutova, 2. patro s výtahem, balkon, 
po kompletní rekonstrukci, částečně 
zařízený. Cena 10 000 Kč + energie. 
Tel. 736 684 174.

• Pronajmu byt 2+1 v centru CV,Pronajmu byt 2+1 v centru CV, 
2. patro, balkon, zeleň v okolí i infra-
struktura, po částečné rekonstrukci, 
nezařízený. Cena 3 000 Kč + energie. 
Tel. 736 684 174. 

• Mladý pár hledá byt 2+1 velký Mladý pár hledá byt 2+1 velký 
nebo 3+1nebo 3+1 v Chomutově, Jirkově. Dě-
kuji za nabídky. Tel. 724 657 421.

• Prodám rodinný dům v CVProdám rodinný dům v CV se 
dvěma byt. jednotkami a nebyto-
vým prostorem s hospodou, menší 
dvorek se zahradou. Cena dohodou. 
Tel. 604 207 401.

• Prodám garsoniéru po komplet-Prodám garsoniéru po komplet-
ní rekonstrukciní rekonstrukci v lokalitě Horní Ves. 
RK prosím nevolat. Cena 270 000 Kč. 
Tel. 608 972 013.

• Pronajmu byt 1+1Pronajmu byt 1+1 v os. vlastnictví, 
Jiráskova ul., 7. patro, částečně zaříze-
ný, za 5 000 Kč, vratná kauce 7 000 Kč. 
Dlouhodobě. Tel. 731 240 708.

• Vyměním státní byt 2+1 malý Vyměním státní byt 2+1 malý 
v CV centrum,v CV centrum, 3. patro bez výtahu 
za podobný také v centru, 1. patro 
nebo výtah. Finanční odměna mož-
ná. Tel. 739 986 035. 

• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV,Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, 
dlouhodobě, v klidné atraktivní 
čtvrti města. Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byt 1+1 na Březenec-Pronajmu byt 1+1 na Březenec-
ké ké slušným lidem. Tel. 605 315 548.

• Prodám rodinný domekProdám rodinný domek v Kruš-
ných horách na Chomutovsku. Tel. 
739 500 609.

• Koupím byt v CV. Koupím byt v CV. Rychlé a so-
lidní jednání. Platba hotově. Tel. 773 
500 753.

ProdejProdej
• Prodám kulatý konferenční Prodám kulatý konferenční 

stolek stolek 500 Kč, stojací lampu 500 Kč, 
4 ks kuch. židle 800 Kč, nový ob-
délník. skleněný konferenční stolek 
1 800 Kč – velmi pěkné. E-mail: de-
niskapostova@seznam.cz. 

• Prodám střešní nosič na Fabii. Prodám střešní nosič na Fabii. 
Jednou použitý, cena 900 Kč. Tel. 
777 273 078.

• Prodám vzácné staré mapy ČSRProdám vzácné staré mapy ČSR 
1918, Rakousko-Uhersko, Balkán, 
Středomoří, státy Evropy a světa, 
protektorát, Německo 1942, Rusko. 
Tel. 474 542 772.

• Prodám lednici Calex Combi.Prodám lednici Calex Combi. 
Levně – 700 Kč. Tel. 776 751 567.

• Prodám elektrovzdušnou trou-Prodám elektrovzdušnou trou-
bubu za 800 Kč. Dobrý stav. Tel. 474 
686 861.

• Prodám tašku na kolečkách. Prodám tašku na kolečkách. 
Nová, velký úložný prostor, výsuvné 
držadlo. Dárek – prodám za 200 Kč. 
Tel. 605 704 239, prosím volat, SMS 
ne!

• Prodám zahrádku 410 mProdám zahrádku 410 m2 
s dřevěnou chatkou v osadě Údlice 
– Doubí. Tel. 732 616 962.

• Prodám lednici Ardo, Prodám lednici Ardo, dvoudve-
řovou, 140x55x50 cm, cena doho-
dou. Tel. 723 184 022.

• Prodám Daewoo Nexia,Prodám Daewoo Nexia, r. v. 
1997, 1,5 l, bílý, dobrý stav, sporťák. 
Cena 28 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám Fiat Cinquecento,Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
25 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross.Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám Opel Omega Combi Prodám Opel Omega Combi 
TD, 2,5 l, r. v. 1996, TK 2/09, tmavě 
modrá, cena 28 000 Kč. Tel. 607 229 
153. 

• Prodám čtyřkolku Loncin,Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 
2006, nejetá (400 km), se SPZ, cena 
25 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám novou originální za-Prodám novou originální za-
balenou zdravotní podložku balenou zdravotní podložku do po-
stele. Je merino-magnetická, působí 

léčivě na bolesti kloubů, svalů a zad. 
Cena 600 Kč. Tel. 474 623 307.

• Prodám Ford TranzitProdám Ford Tranzit pro 9 osob. 
Cena 32 000 Kč. Tel. 739 080 218.

• Prodám péřové deky, Prodám péřové deky, drané husí 
peří, na dvě postele. Cena dohodou. 
Tel. 736 167 677.

• Prodám koženkovou shrnovací Prodám koženkovou shrnovací 
stěnustěnu v barvě slonové kosti, rozměr 
3,45 x 2,50 m. Milena Šrotýřová, Pí-
sečná 5063, Chomutov.

• Prodáme vlašské ořechy vylou-Prodáme vlašské ořechy vylou-
pané, pané, velmi chutné, též celé ořechy 
– papíráky. Levně. Tel. 605 806 665, 
volat do 19 hodin každý den.

• Prodám sedací soupravu rozklá-Prodám sedací soupravu rozklá-
dací dací + 2 křesla + 2 bobíky. Zachovalá, 
květinový vzor, hnědá barva. Cena 
4 000 Kč. Tel. 603 847 862.

• Prodám Fiat Bravo 1.4,• Prodám Fiat Bravo 1.4, r. v. 1996, 
třídveřový, najeto 104 tis. km. Fialo-
vá met., 2x airbag, el. okna, letní 
i zimní pneu na discích. Dobrý stav, 
cena 48 000 Kč. Tel. 724 959 915.

OstatníOstatní
• Elektromontér 33 let,Elektromontér 33 let, krátce 

v Chomutově, by rád našel kamarád-
ku, partnerku, i s malým dítětem. Za-
tím víkendy, běh, turistika. V obálce 
dát do redakce.

• Hledám starší šikovnou paníHledám starší šikovnou paní 
s kladným vztahem ke zvířatům na 
výpomoc v rodinném obchodě. Tel. 
474 686 861.

• Koupím garážKoupím garáž ve středu a blíz-
kém okolí centra Chomutova. Nabíd-
něte! Tel. 721 038 042.

• Koupím štěně – fenku Koupím štěně – fenku zlatého 
retrívra, čistokrevnou, bez PP. Od-
běr koncem května 2008. Tel. 774 
044 194.

• Koupím zahrádku.Koupím zahrádku. Tel. 606 506 
860.

• Hledám pronájem garážeHledám pronájem garáže v okolí 
Luny. Dohoda jistá. Tel. 737 225 130.

Omlouváme se všem, jejichž in-
zeráty se do tohoto čísla nevešly, 
zveřejníme je příště. Protože ne-
otiskujeme ani kupon, přijímáme 
do dalšího čísla řádkové inzeráty 
v jakékoliv psané formě.
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WWW.INTERNETMAXIMUS.CZ

• 4Mbit/s za cenu 2Mbit/s na 6 měsíců
• Žádné datové limity
• Aktivace ZDARMA
• Dárková karta v hodnotě 500 Kč 
  na nákup v Electro Worldu

6 MĚSÍCŮ
MODEM 

ZA 99 Kč
4 Mbit

ZA CENU 2 Mbit

Rychlý internet, 
to je ten pravý cirkus! 
Vyzkoušejte rychlý internet na 6 měsíců za cenu 
pomalejšího a ušetřete až 1 500 Kč!

HLAVNÍ PARTNER800 41 41 41 
Pro více informací

Akční nabídka platí do 30. 4. 2008. Změna vyhrazena. Nabídka dárkových karet 
a modemů platí do vyčerpání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Akční nabídka 
platí pro objednání služby Premium ADSL a je podmíněna jejím pokrytím.

Circus_print_265x190.indd   1 3/20/08   1:10:14 PM

Projekt ProProjekt Proaktiv Chomutov aktiv Chomutov 
 Poradensko – reaktivač Poradensko – reaktivační program pro nezaměstnanéní program pro nezaměstnané

Od prosince 2006 realizuje společnost ASISTA, s. r. o. projekt 
s názvem „PROAKTIV Chomutov“. Cílem projektu je zvýšení účinnosti 
aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů. Projekt je 
realizován v Chomutově a jeho součástí je též provoz tzv. WorkCentra 
vybaveného výpočetní technikou.

Projekt je určen především pro uchazeče o zaměstnání, osoby dlou-
hodobě nezaměstnané, osoby dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené 
a zájemce o zaměstnání.

Mezi hlavní aktivity projektu patří odborně profesní rekvalifikační 
kurzy, konkrétně Obchod a skladové hospodářství, Obsluha osobní-
ho počítače a Operátor počítače s programem pro zpracování textu. 
Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT. V rámci projektu jsou také 
poskytovány doprovodné poradenské aktivity, tj. odborné poradenské 
služby v oblasti pracovního uplatnění jak pro účastníky rekvalifikací, 
tak pro nově příchozí.

Projekt probíhá v prostorách firmy ASISTA, s. r. o. v Kochově ul. 1417. 
Do konce března 2008 bylo v rámci projektu uskutečněno 5 rekvalifi-
kací, kterých se zúčastnilo celkem 57 osob, proběhlo 5 informačních 
setkání se zástupci Úřadu práce v Chomutově, 5 schůzek se zástupci 
Institutu trhu práce a 1 workshop se zaměstnavatelem. Neméně důle-
žitým podporujícím faktorem je možnost absolvování měsíční praxe 
u zaměstnavatelů a ověření si nově nabytých znalostí, této nabídky 
využilo 13 účastníků kurzů. Díky získaným dovednostem a znalostem, 
jakož i poskytnuté asistenci při hledání zaměstnání se celkem 19 účast-
níkům podařilo najít nové zaměstnání, z toho jsou 4 pracovní místa 
finančně podpořená ze zdrojů ESF. 

I po ukončení kurzů s účastníky spolupracuje asistentka trhu práce 
a nabízí jim volná pracovní místa, odesílá firmám životopisy a motivač-
ní dopisy účastníků, jedná se zaměstnavateli atd.

Výše uvedených výsledků bylo možné dosáhnout také díky tomu, Výše uvedených výsledků bylo možné dosáhnout také díky tomu, 
že tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem že tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR.a státním rozpočtem ČR.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách www.asista.cz www.asista.cz 
nebo v prostorách firmy ASISTA, s. r. o. u Jarmily Jiráčkové.

Projekt Proaktiv ChomutovProjekt Proaktiv Chomutov
Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA VZDĚLÁVACÍ AGENTURA 
G E NG E N
pořádá

měsíční večerní kurzyměsíční večerní kurzy

Podvojné účetnictví I.   2 200,– Kč
Podvojné účetnictví II. 2 200,– Kč
Daňová evidence            2 200,– Kč
Mzdové účetnictví         2 200,– Kč
Základy obsluhy PC      2 200,– Kč
Windows, Word, Excel   2 400,– Kč

Informace a přihlášky:Informace a přihlášky:
tel./fax: 474 653 283, 606 489 081

ZDARMAZDARMA:
studijní materiál

PRO NEZAMĚSTNANÉPRO NEZAMĚSTNANÉ
10% sleva

PROFI SVATEBNÍ

DOKUMENT

www.peto.cz

724 077 017

PETR TOČÍN
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář Statutární město Chomutov pravidelně vydává měsíční kalendář 
kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. kulturních, společenských a sportovních akcí na území města. Zá-
jemci o propagaci své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na his-
torické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 

adresu: Statutární město Chomutov – Odbor kancelář primátorky, k rukám 
Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně elektronicky 
na s.skubova@chomutov–mesto.cz. Podmínkou je uvedení názvu akce 
(stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefonický kontakt 
na organizátory.  

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

Vydavatel: Vydavatel: 
Magistrát města Chomutova. Vy chá zí 
vždy prv ní a třetí středu v měsíci. 
V červenci a srpnu pouze první středu 
v měsíci. Zdar ma do kaž dé domácnosti 
v nákladu 22 300 kusů.

Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe-
rá tem kultury pod čj. 4/1995.

Šéfredaktor: Šéfredaktor: 
Mgr. Luboš Mizun

Redakce: Redakce: 
Stanislav Král
Iva Josífková
Redakční rada:Redakční rada:
Ing. Theodor Sojka 
Mgr. Pavel Markvart
Ing. Jan Mareš 

Sídlo redakce: Sídlo redakce: 
MM Cho mu tova, radnice nám. 1. máje, 
tel.: 474 637 433, 474 637 444, 
fax: 474 637 432.
E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz,
l.mizun@chomutov–mesto.cz 

Tiskne: Tiskne: 
Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.

Distribuce: Distribuce: Česká pošta, st. p.
Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se ne-
vra ce jí. Zve řej ně né pří spěv ky ne mu se jí 
být shod né s názorem re dak ce. Za ob sa-
ho vou strán ku článků od po ví da jí autoři. 

Chomutovské noviny

Kam v dubnu za sportem
Tradičním uzavřením sezony je 

pro Krasobruslařský klub Chomu-
tov i pro většinu klubů z širšího 
okolí závod Chomutovská brusle. 
Na letošní 7. ročník přijelo 66 dětí 
z dvanácti klubů od Mariánských 
Lázní po Roudnici n. L. a Ústí n. L. 
Domácí klub měl zastoupení v šesti 
ze sedmi kategorií a v každé z nich 
získal medaili. Zlatou se blýskla 
sedmiletá Terezka Bendlová, která 
o svých kvalitách přesvědčovala 
i v průběhu celé sezony. V konečném 
pořadí Českého poháru obsadila 
5. místo, což je nejlepší výsledek 
v novodobé historii klubu. Přímo 
z chomutovského zimního stadionu 
pak odjela na finále ČP, kde skončila 
čtvrtá.

Umístění chomutovských kra-Umístění chomutovských kra-
sobruslařek – přípravka:sobruslařek – přípravka: 3. Eliška 
Roštášová, 4. Monika Humlová, 
7. Darya Mikušová, 12. Tereza Při-
krylová, 15. Anastasia Mikušová, 
16. Bára Budínská; nováčci mladší:nováčci mladší: 
1. Tereza Bendlová; nováčci:nováčci: 3. Kris-
týna Brůhová, 4. Marie Mašková; žač-žač-
ky nejmladší:ky nejmladší: 3. Markéta Vlachová, 
7. Daniela Čuhaničová, 8. Tereza 
Doláková, 9. Štěpánka Přikrylová; 
žačky mladší:žačky mladší: 2. Iveta Bendlová, 
4. Kateřina Brůhová; žačky: žačky: 3. Pavlí-
na Pelešková, 4. Klára Kulhánková.

Zlatou získala Terezka Bendlová, která uspěla i v konečném pořadí Českého poháru

Šest medailí na závěr krasobruslařské sezony

Výkon Kláry Kulhánkové ohodnotili rozhodčí čtvrtým místem.        (foto: sk)

Na zimním stadionu v Chomutově 
proběhl už osmý ročník Memoriálu 
Vladislava Maška pro hokejisty na-
vštěvující 2. třídu ZŠ a mladší. Mezi 
osmi účastníky nechyběla ani dvě 
družstva KLH Chomutov. Za A tým 
nastoupili druháci, kteří v sezoně 
hráli soutěž třetích tříd, naopak 
v B týmu se sešli benjamínci navště-
vující 1. třídu nebo dokonce teprve 
školku. Rozdíl ve výkonnosti byl 
proto markantní. Zatímco „áčko“ 
válcovalo soupeře dvoucifernými 
výsledky a bez ztráty bodu turnaj 
vyhrálo, „béčko“ stejně vysoké 
„výprasky“ dostávalo a skončilo 
poslední. Kvalitními výkony a dru-
hým místem překvapili mladí hráči 
Dobříše, kteří se v předchozích le-
tech umisťovali převážně na konci 
pořadí. Neznalý divák se také mohl 
divit až šestému místu Sparty Praha 
a sedmému Lasselsbergeru Plzeň, 
ovšem kvalita se do těchto klubů 
dostává až ve vyšších věkových 
kategoriích stahováním nejlepších 
hráčů z okolí. 

Konečné pořadí turnaje: Konečné pořadí turnaje: 1. KLH 
Chomutov A, 2. HC Dobříš, 3. SK Ka-
daň, 4. HC Tachov, 5. HC Most, 6. HC 
Sparta Praha, 7. Lasselsberger Plzeň, 
8. KLH Chomutov B. Z individuálních 
cen se radovali nejlepší hráč David 
Bartoš (Dobříš), nejlepší brankář On-
dřej Vítek (Kadaň) a nejlepší střelec 
Samir Kharboutli – 11 gólů (Chomu-

První i poslední příčka pro KLH

tov A), odměněn byl i nejmladší hráč 
Jakub Erben (Dobříš). 

„Při sledování těchto prcků ne-
mám o budoucnost chomutovského, 
potažmo českého hokeje obavy,“ 
konstatoval ředitel turnaje Daniel 
Mašek, syn Vladislava Maška, na 
jehož počest se turnaj hraje. Vladi-
slav Mašek reprezentoval prvoligový 
Chomutov v letech 1958 až 65, dlou-
há desetiletí pak trénoval mládež, 
na sklonku svého života nejmladší 
adepty ledního hokeje.                 (sk)

B tým KLH Chomutov si na turna-
ji moc radosti neužil. Na snímku 
z utkání proti Dobříši se obětavým 
pádem snaží soupeře připravit 
o puk Tomáš Morávek.        (foto: sk)

Prvoligovým národním házenkář-
kám SK Chomutov NH začíná jarní 
část sezony. A startuje pěkně zost-
ra – finálovým turnajem Českého 
poháru tento víkend ve Spořicích 
a Chomutově.

Domácí klub je tradičním pořa-
datelem vrcholné pohárové akce, 
letošní novinkou ovšem je, že její 
sportovní část se odehraje v nové 
sportovní hale ve Spořicích, spole-
čenská naopak v tradičním prostředí 
Městského divadla v Chomutově. 
Zde v sobotu od 20 hodin proběhne 
galavečer, jehož vyvrcholením bude 
vyhlášení ankety o nejlepšího házen-
káře a házenkářku loňského roku. 
Systémem kvalifikačních turnajů se 
do Chomutova „prokousaly“ kromě 
domácího družstva také národní 
házenkářky Tymákova, Hlinska 
a Rokytnice, v mužské kategorii pak 
kompletní nejlepší čtveřice 1. ligy 
ve složení Plzeň-Újezd, Brno, Krčín 
a Nýřany. Mezi ženami bude favo-
ritem vedoucí tým nejvyšší soutěže 
Tymákov a spolu s ním domácí 
Chomutov, jenž je osminásobným 
vítězem této trofeje. Právě jejich 
vzájemný souboj v sobotu v 8.15 
hod. program finálového turnaje od-

V Českém poháru o prvenství, 
v jarní části ligy o medaile

startuje. Dále se chomutovské házen-
kářky utkají ve 13.15 hod. s Rokytnicí 
a v neděli v 11.30 hod. s Hlinskem. 

Hned o týden později, v neděli 
13. dubna, začne odvetná polovina 
1. ligy v národní házené žen. Tým SK 
Chomutov NH je po podzimu třetí, 
jen vinou horšího skóre za Dobruš-
kou a o tři body za Tymákovem. 
„Zklamání to v žádném případě není, 
s podobným vývojem jsme před se-
zonou počítali,“ uvedl Vojtěch Čihař, 
manažer klubu, který se z mistrov-
ského titulu v ženské kategorii rado-
val v posledním desetiletí devětkrát. 
„Soutěž se vyrovnává a my jsme rádi, 
že s prvním místem držíme kontakt. 
Na jaře budeme bojovat o medaile.“ 
Ke splnění cíle se družstvu bude sna-
žit pomoci staronový trenér Václav 
Kočí, jenž odsunul na místo asisten-
ta trénováním mládeže vytíženého 
Jana Malého. V rámci přípravy se 
tým kromě Českého poháru zúčast-
nil turnajů v Ejpovicích a Náchodě, 
kde ovšem trenéři nekladli důraz na 
umístění, ale na sehrání družstva. 
Jarní program žen SK Chomutov NH 
v lize odstartuje domácí zápas proti 
Modřanům v neděli 13. dubna od 
11 hodin.                                              (sk) 

Město Chomutov v rámci projektu 
Hledáme partnerství uspořádalo 
středoškolský volejbalový turnaj. 
Kromě studentů chomutovských škol 
se ho měli zúčastnit i mladí sportovci 
z partnerského Annabergu-Buchhol-
ze, ale zaúřadovalo počasí a německý 
autobus zasněžené hory nepřekonal. 
Po úpravě herního systému se pět 
zbývajících účastníků utkalo každý 
s každým. Od začátku bylo znát, že 
budoucího vítěze je třeba hledat v sil-
né trojce OA, SOŠG a SOU Chomutov 
– Údlice, SŠES Chomutov a Gymnázi-
um Chomutov. Zmíněné týmy nako-
nec v tomto pořadí i turnaj zakončily. 
Nic na tom nezměnilo ani vítězství 
gymnázia nad údlickým celkem 2:1 
v posledním utkání, protože uhraný 
set při rovnosti bodů stačil Údlicím k 
udržení prvenství, naopak ambiciózní 
gymnazisty poslal až na třetí místo. 
Čtvrtou příčku obsadilo Soukromé 
gymnázium a pátou SPŠ a VOŠ. Na 
snímku neúspěšný útok Údlic v utkání 
se Soukromým gymnáziem.            (sk) 

„Výsledky odpovídají průběhu celé 
sezony. Dařilo se nám hlavně v závě-
ru, kdy jsme z krajského přeboru při-
vezli pět medailí,“ hodnotil předseda 
klubu Daniel Kulhánek. Zalitoval 

neúčasti zraněného Milana Soukupa, 
který v sezoně absolvoval několik 
vydařených závodů a například také 
reprezentoval Ústecký kraj na celore-
publikové dětské olympiádě.        (sk)

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
  5. 4. florbal: florbal: junioři FbC 98 Chomutov                                            8.00 – 14.00
  19. 4. florbal:florbal: junioři FbC 98 Chomutov                                            9.00 – 19.00

NOVÁ HALA VE SPOŘICÍCHNOVÁ HALA VE SPOŘICÍCH
  5. 4. národní házená: národní házená: finále Českého poháru mužů i žen          8.15 – 18.00
  6. 4. národní házená:národní házená: finále Českého poháru mužů i žen         8.00 – 12.00
  12. 4. házená - 1. liga:házená - 1. liga: HK Chomutov – Dvůr Králové                                 16.00

SPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICISPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICI
  13. 4. národní házená – 1. liga žen:národní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – Sp. Modřany    11.00 
  26. 4. národní házená – 1. liga žennárodní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – Sokol Krčín     15.30 
  27. 4. národní házená – 1. liga žen: národní házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – S. Dobruška    11.00 

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
  12. 4. fotbal - divize:fotbal - divize: FC Chomutov – Horní Měcholupy                             10.15
  26. 4. fotbal - divize:fotbal - divize: FC Chomutov – Teplice B                                            10.15

Chomutovská liga malého fotbalu 
má za sebou další ročník zimní halo-
vé soutěže. Po dramatických bojích 
se vítězem 1. ligy a tím i mistrem 
Chomutova stal celek L.A. Interiér 
s náskokem pouhého jednoho bodu 
na Kebek, tří na Spartu A a čtyř na 
LoKo. Do druhé ligy padají Elmon-
tis a Global Janoušek. Tato bilance 
současně znamená, že v historické 
tabulce 1. ligy se tým L.A. Interiér 
dotáhl na pouhé dva body za dosud 
vedoucí LoKo, třetí je s dvacetibodo-
vým odstupem Sparta A.

Ve 2. lize se vítězem stal Relax, 
jehož do nejvyšší soutěže doprovodí 
tým Štochl sport. Sestupujícími celky 
jsou KAP Ateliér Bobři a Technoline. 
Nejúspěšnějšími týmy 3. ligy a sou-
časně postupujícími jsou S.L.Z.A. 
Žízeň a 1. FC Kopeček Jirkov, naopak 
pád do nejnižší soutěže neminul FC 
Actherm servis a B.E.K. Čtvrtou ligu 
jednoznačně vyhrála Astorie a spo-
lu s ní do 3. ligy postupuje Karibic. 
Nejhorším týmem zimní soutěže byl 
příznačně FC Debakl.                       (sk)

Zimní liga bilancuje


