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Zjitřelá situace kolem odvolání 
Přemysla Rabase z funkce ředite-
le Podkrušnohorského zooparku 
přiměla město Chomutov k tomu, 
aby ve své příspěvkové organiza-
ci provedl útvar interního auditu 
kontrolu. První výsledky kontroly 
bohužel jen potvrdily správnost 
dřívějšího rozhodnutí drtivé větši-
ny radních, opírající se o závažné 
problémy v řízení zoo. 

„Kontrola nám bohužel odhalila 
další závažné nedostatky v hos-
podaření. Velmi podivné praktiky 
jsme objevili především ve smlou-

vách s Jezdeckých klubem,“ informo-
val o výsledcích kontroly náměstek 
Jan Řehák. A co vlastně v praxi šlo?

Mezi Jezdeckým klubem a PZOO 
byla v roce 2000 podepsána smlouva 
o poskytování služeb. Tato smlouva 
byla později velmi zvláštně prodlou-
žena tak, že v ní někdo propiskou 
změnil datum platnosti. To může 
vést k úvaze, že zde docházelo 
k falšování. Smlouvy na roky 2007 
a 2008 dokonce nikdo nemůže 
doložit ke kontrole, takže veškeré 
vztahy a peněžní toky mezi PZOO 
a panem R. Pislcejkem z Jezdeckého 
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Vážení spoluobčané, jsou za 
námi letošní Chomutovské slav-
nosti, které byly věnovány období 
19. a počátku 20. století. Toto období 
jsme nevybrali náhodou. Předminu-
lé století bylo totiž pro naše město 
dobou jeho významných proměn, 
kdy se z dosud malého provinč-
ního městečka stalo významným 
centrem průmyslu a také kultury. 
V tomto období průmyslové revo-
luce zde vzniklo mnoho nových to-
váren, z nichž nejvýznamnější byly 
Mannesmannovy závody. Za prací 
do těchto továren začaly do města 
přicházet stovky a tisíce nových 
obyvatel, začaly se také stavět nové 
obytné domy i úřední budovy, jako 
například stavba okresního soudu 
a další. V těch dobách byla také 
do Chomutova přivedena železnice 
a zdejší nádraží se brzy stalo vý-
znamným železničním uzlem. Byla 
to zkrátka doba mnoha překotných 
změn, kdy se tvář našeho města 
během několika desítek let velmi 
zásadně proměnila. Některé z ulic 
a domů, které byly v té době posta-
veny, už ve městě nejsou, ustoupily 
novější zástavbě. Jiné jsou dodnes 
chloubou města. Našimi slavnostmi 
jsme chtěli tuto dobu připomenout, 
protože právě v 19. století a na po-
čátku století dvacátého se vlastně 
zrodil moderní Chomutov. Věřím, že 
jste si slavnosti i díky pěknému po-
časí hezky užili a připomněli si tak 
doby starého c.k. mocnářství třeba 
ve společnosti Švejka, flašinetáře 
nebo kankánových tanečnic. Hezké 
dny vám přeje 

                          vaše Ivana Řápková

klubu probíhaly zřejmě načerno. 
Podivné praktiky v účtování 
za ustájení koní vedly nakonec 
k tomu, že několik majitelů svých 
11 koní ustájilo v jiných zaříze-
ních, čímž dojde v PZOO jen letos 
ke ztrátě zhruba jednoho milionu 
korun. Nyní ještě není možné 
zveřejňovat všechny podrobnosti 
kolem zvláštních vztahů a smluv 
mezi P. Rabasem a R. Pislcejkem, 
protože jsou předmětem vyšetřo-
vání Policie České republiky, ale 
již nyní je zřejmé, že zde mnoho 
věcí rozhodně nebylo v pořádku. 

Samostatnou kapitolou jsou 
různé vnitřní směrnice PZOO, 
které nebyly nikdy předloženy ke 
schválení zřizovateli. Nejedná se 
jen o směrnici o cenách vstupné-
ho, ale třeba také vnitřní předpis 
o poskytování cestovních náhrad 
a další. Z prověřovaných doku-
mentů jasně vyplývá, že v PZOO 
se na jednu stranu utrácelo více 
peněz, než kolik bylo potřeba, 
a na druhou stranu se tyto ztrá-
ty a ztráty vzniklé podivným 
hospodařením Jezdeckého klubu 
měly vyvažovat zvyšováním 
ceny vstupného pro občany. 

Tyto ukázkové příklady ale 
i další chyby byly hlavním dů-
vodem, proč byl P. Rabas ze své 
funkce nakonec odvolán. „Žádné 
město ani podnikatel nebo inves-
tor si zkrátka nemůže dovolit mít 
v čele své organizace ředitele, kte-
rý dělá hrubé chyby. Na prohřešky 
pana Rabase přitom opakovaně 
upozorňoval i Nejvyšší kontrolní 
úřad. Pan Rabas na to ale nerea-
goval,“ dodal Řehák.                 (red) 
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Málo platné, člověk informace 
nejlépe vstřebává, když je mladý. 
Tento generacemi ověřený fakt si 
uvědomuje i vedení města, které 
v rámci svého boje proti výherním 
automatům ve městě ziniciovalo pro 
školáky sérii besed s abstinujícím 
gamblerem Tomášem Kohoutem, 
s nímž Chomutovské noviny přines-
ly rozhovor ve svém předminulém 
čísle. „Požádali jsme pana Kohouta, 
aby o svých problémech a o zápo-
lení s nimi pohovořil s žáky našich 
základních škol,“ uvedla primátorka 
Ivana Řápková. „Pokud od jeho trist-
ního údělu tímto způsobem zachrá-
níme jen jediného mladého člověka, 
pak má naše snažení smysl.“

Osmatřicetiletého Petra Kohouta 
přivedla hráčská vášeň nejprve na mi-
zinu a potom na psychiatrii. Prohrál 
všechny peníze svoje i svých nejbliž-
ších, rozpadla se mu dvě manželství 
a aby získal peníze pro svou vášeň, 
kradl. Léčil se, už dva roky abstinuje. 
Našel sílu o tom všem otevřeně hovo-
řit s mládeží a stavět sám sebe do role 
odstrašujícího příkladu.

V rámci „turné“ po chomutov-
ských školách, které o jeho vystou-
pení projevily zájem, zavítal i do 
Základní školy ve Školní ulici. Zde 
mu naslouchali a poté s ním diskuto-
vali zdejší sedmáci.

Gamblerova zpověď zanechala v žácích hluboký dojem

Počáteční rozpaky zmizely, jakmi-
le Petr Kohout začal o temné etapě 
svého života hovořit. Vyprávěl 
o příznacích závislosti, o dluzích, 
o trápeních, pocitech viny vůči blíz-

kým a zejména vůči vlastním dětem, 
jejichž výchovy se kvůli automatům 
vzdal. O zoufalství, o pokusech 
skončit se životem. 

               (Pokračování na straně 3)

Petr Kouhout besedu obohatil hraním vlastních písní, v nichž reflektuje své 
zkušenosti se závislostí na hracích automatech.                                    (foto: sk) 

Před vydáním vyhlášek mělo 
město v 98 hernách celkem 498 
výherních hracích přístrojů. Po 
vydání regulačních vyhlášek došlo 
u 82 provozoven k zániku právního 
nároku na vydání nového povolení. 
Zjednodušeně řešeno od 1. 7. 2008 
bude v Chomutově existovat pouze 
16 heren, v nichž se budou moci pro-
vozovat výherní hrací přístroje, plus 
4 herny, které mají vydané povolení 
až do konce kalendářního roku. 
Úkony, které město k zabezpečení 
veřejného pořádku na úseku regula-
ce hazardních her učinilo, znamenají 
pokles z téměř pětiset provozova-
ných výherních hracích přístrojů na 
75. Omezení počtu hracích automatů 
není bezdůvodné. Počty automatů 
mají přímou úměru s rostoucí drob-
nou kriminalitou, se kterou se Cho-
mutov potýká. Omezením heren by se 
měla snížit i kriminalita. Právě tako-
vé opatření by mělo pomoci chránit 
všechny slušné občany Chomutova. 
Nelze přitom vyloučit, že se v nějaké 
provozovně počet kusů výherních 
hracích přístrojů jednotkově navýší, 
avšak zcela určitě nevyrostou nové 
mamutí herny, které nyní známe na 
městských sídlištích. „Ministerstvo 
financí potvrdilo, že v zónách, kde 
Statutární město Chomutov obecně 
závaznou vyhláškou zakázalo pro-
voz výherních hracích přístrojů, již 
nebude povolovat nové videolote-
rijní terminály a elektromagnetické 
rulety.“ oznámil vedoucí odboru 
ekonomiky Ing. Jan Mareš. Město 
tak docílilo dalšího dílčího úspěchu 
v ochraně veřejného pořádku.        (ij)

Razantní propad počtu 
heren a automatů

No a co, že je dneska mnohem víc 
aut než kdysi, když se tohle město 
stavělo? Co má být, že se prostě do 
centra všechna ta auta nevejdou? 
Mně je celkem jedno, kam si posta-
ví auto lidi, co tam bydlí. My jsme 
rádi, že radnice konečně zrušila to 
placené parkování. Ty demonstrace 
a podpisy na peticích stály za to! 
Teď si zase můžeme parkovat kde 
chceme a jak chceme a hlavně jak 
dlouho chceme. Teda když přijede-
me včas a najdeme volná místa. To je 
legrace, když se s holkama z kance-
láře koukáme z okna na ty chudáky, 
co se snaží marně zaparkovat před 
vlastním domem! To nás kolikrát tak 
rozveselí, že musíme hned večer vy-
razit někam, kde se hraje a tancuje 
aspoň do tří do rána. To je jasný, že 
nechodíme tam u nás. 

               (Pokračování na straně 4)

Fejeton: Čelem vzad

N O V I N K A
Objednání na agendy

Czech Point : 

CP REZ T 0605 1035
T – rejstřík trestů 
Z – živnostenský rejstřík
N  – katastr
O – obchodní rejstřík

Také máte při pohledu na fotografii pocit, že se díváte na záběr starý sto 
padesát let? Takřka dokonalou iluzi devatenáctého století pomohlo při Cho-
mutovských slavnostech vytvořit 92 obyvatel a návštěvníků města. Díky nim 
se Chomutov opět zapsal do České knihy rekordů a kuriozit jako místo, kde 
se setkal nejvyšší počet lidí v dobovém oblečení.                             (foto: CHD)
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Kamencové jezero – fámy a fakta

Ing. Jan Řehák, 
náměstek primátora

1. Víte přesně, komu jste na pa-1. Víte přesně, komu jste na pa-
desát let pronajali/podnajali areál desát let pronajali/podnajali areál 
unikátního Kamencového jezera, unikátního Kamencového jezera, 
kam město zároveň směřuje peníze kam město zároveň směřuje peníze 
z evropských fondů?z evropských fondů?

Ano, víme to přesně. Předse-
dou představenstva společnosti 
CV Relax je pan Fojtík a členové 
představenstva a dozorčí rady jsou 
členové jeho rodiny. Pan Fojtík je 
navíc stoprocentním majitelem 
akcií společnosti. Pan Fojtík navíc 
není muž, který by se tady zjevil 
z čistého nebe. 

2. Vy osobně jste hlasoval pro 2. Vy osobně jste hlasoval pro 
nebo proti pronájmu a pro nebo nebo proti pronájmu a pro nebo 
proti uzavření podnájemní smlouvy proti uzavření podnájemní smlouvy 
s CV Relax? Jaké důvody Vás vedly s CV Relax? Jaké důvody Vás vedly 
k tomu, že jste hlasoval, jak jste k tomu, že jste hlasoval, jak jste 
hlasoval?hlasoval?

Město má zájem na tom, aby KJ 
fungovalo a rozvíjelo se. Někteří 
lidé ale tomuto záměru asi nepřejí, 
bezdůvodně očerňují zastupitele 
a sledují zřejmě své osobní zájmy. 
Abych tedy informace uvedl na 
správnou míru. KJ jsme nepronaja-
li za žádných 250 tisíc za rok, ale 
za minimálně 3,5 milionu korun. 
Jasnou podmínkou bylo, že podna-
jímatel musí za deset let investovat 
50 milionů korun. Soudím, že v tako-
vém případě jsou obvinění o tom, že 
se na podnájmu chce někdo bezdů-
vodně obohacovat, úplně mimo rea-
litu. S panem Fojtíkem a jeho podni-
katelskými záměry má město dobré 
zkušenosti. Sedm let provozuje Golf 
Club na Kamencovém jezeře, kde je 
ve stejném podnájemnickém vztahu. 
CV Relax pro nás není neznámá fir-
ma, to je zapotřebí zdůraznit.

3. Bylo mezi podmínkami soutěže 3. Bylo mezi podmínkami soutěže 
o podnájem Kamencového jezera o podnájem Kamencového jezera 
uvedeno, jestli se podnájemníkem uvedeno, jestli se podnájemníkem 
může stát i fyzická osoba, anebo může stát i fyzická osoba, anebo 
bylo podmínkou, že musí jít o práv-bylo podmínkou, že musí jít o práv-
nickou osobu?nickou osobu?

Mohla to být právnická i fyzická 
osoba, pouze musela splnit kvalifi-
kační předpoklady stanovené záko-
nem, což se v případě společnosti 

pana Fojtíka stalo. Jsme rádi, že 
o soutěž o podnájem vyhrála právě 
firma CV Relax z Chomutova, než 
nějaká neznámá společnost bůhví 
odkud.

4. Kolik zájemců kromě společnos-4. Kolik zájemců kromě společnos-
ti CV Relax, a. s. se v tomto termínu ti CV Relax, a. s. se v tomto termínu 
do soutěže přihlásilo?do soutěže přihlásilo?

Podklady pro výběrové řízení si 
vyzvedli čtyři uchazeči. Do výběro-
vého řízení se pak přihlásili dva. 

5. Byly všem potenciálním zájem-5. Byly všem potenciálním zájem-
cům, kteří by se do soutěže mohli cům, kteří by se do soutěže mohli 
přihlásit, předem známé podmínky přihlásit, předem známé podmínky 
podnájmu tak, jak jsou uvedeny podnájmu tak, jak jsou uvedeny 
v podnájemní smlouvě z 29. února v podnájemní smlouvě z 29. února 
2008?2008?

Samozřejmě, že ano. Výběrové ří-
zení mělo standardní průběh. Všem 
zájemcům byly předány jednotlivé 
podklad pro VŘ a bylo pouze na kaž-
dém uchazeči navrhnout SSZ způsob 
spolupráce mezi ním a městem. To 
bylo i jedno z kritérií VŘ. 

6. Je přiměřený odhad zisku 6. Je přiměřený odhad zisku 
areálu (podle podmínek konkrétní areálu (podle podmínek konkrétní 
sezony) v rozmezí 5 až 10 milionů sezony) v rozmezí 5 až 10 milionů 
korun za sezonu?korun za sezonu? 

Dle čísel, která mám k dispozici 
a která vykazovaly TSmCh, musím 
říct že tyto odhady jsou spíše vel-
kým optimismem. Předpokládám, že 
CV Relax si provedla podnikatelský 
záměr, ve kterém bude kladný výsle-
dek hospodaření. Jestli nám částku 
min. 3,5 mil. korun ročně bude hra-
dit ze zisku nebo ze svého, to je na 
podnájemci. Podnájemní smlouvu 
má město dobře ošetřenou.

7. Kdo bude příjemcem tohoto 7. Kdo bude příjemcem tohoto 
zisku, v jakém poměru se bude dělit zisku, v jakém poměru se bude dělit 
mezi provozovatelem a vlastníkem mezi provozovatelem a vlastníkem 
a na co se použije?a na co se použije? 

O žádném zisku se zatím nedá 
hovořit. Do minulého roku město 
pokrývalo ztrátu KJ dvěmi až třemi 
miliony korun ročně. O ztrátu se už 
ale na rozdíl od minulých let dělit 
nemusíme. Je to věc podnájemce. 
Pro nás je důležité, že je smluvně 
ošetřena minimálně 50milionová 
investice do deseti let. A ta bude 
na KJ určitě vidět. Navíc všechny 
větší investice musí schvalovat rada 
města. Tímto jsme si tedy zachovali 
klíčovou kontrolu. 

Kamencové jezero patří k chloubám Chomutova. Je tomu tak i navzdory tomu, že jeho provoz je dlouhodobě ztrátový. Město se proto rozhodlo, že provoz tohoto unikátu dostane z červených 
čísel. Jezero a přilehlé zařízeno pronajalo, a to za takových podmínek, že provozovatel bude za pronájem platit ročně městu adekvátní mnohamilionové částky a v horizontu deseti let proin-
vestuje 50 milionů korun. Nájemce přitom vzešel z výběrového řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem. Na veřejnosti ale o podmínkách pronájmu kolují různé, někdy i nepravdivé 
a zavádějící informace. V posledních dnech na radnici a akcích města vídáme novináře pořadu Reportéři ČT. Otázky zaslané představitelům města ale mnohdy již předurčují odpověď. Rozhodli jsme 
se proto, že občany města Chomutova podrobně seznámíme s celým projektem. Požádali jsme zúčastněné, aby nám právě na otázky, které zaslali Reportéři ČT, odpověděli. 

Primátorky města jsme se zeptali, Primátorky města jsme se zeptali, 
co říká na nařčení, které mimo jiné co říká na nařčení, které mimo jiné 
padlo i na setkání s občany minulý padlo i na setkání s občany minulý 
měsíc, že je tichým společníkem měsíc, že je tichým společníkem 
firmy CV Relax.firmy CV Relax.

„To je jen sprostá pomluva, která 
nás má pošpinit. Kategoricky vylu-
čuji, že bych byla skrytým partne-
rem. Akcie společnosti CV Relax ne-
vlastním a ani o ně nemám zájem,“ 
zdůraznila primátorka.

První, na koho se reportéři obráti-
li s žádostí o informace, byla právě 
primátorka města Ing. Ivana Řápko-
vá, ta však písemně odpověděla, že 
se pronájmem Kamencového jezera 
podrobně zabýval Ing. Jan Řehák, 
náměstek primátora, a je v jeho 
kompetenci se k této problematice 
vyjadřovat. Doporučila reportérům, 
aby se obrátili na něj, to však již 
neučinili. Druhý úhel pohledu nám prostřed-Druhý úhel pohledu nám prostřed-

nictvím otázek od Reportérů ČT nictvím otázek od Reportérů ČT 
poskytnul nový nájemceposkytnul nový nájemce

Zdeněk Fojtík, 
předseda představenstva 
společnosti CV RELAX 
1. Proč jste loni v létě založil akcio-1. Proč jste loni v létě založil akcio-
vou společnost CV Relax?vou společnost CV Relax?

Ta odpověď je jednoduchá, ne-
hledejte v tom žádné složitosti. Byl 
jsem majitelem spol. EDOZ Plus, 
kterou jsem chtěl transformovat 
a převést jí na akciovou společnost. 
Již sedm let podnikám s EDOZem 
a pro partnery je akciová společnost 
důvěryhodnější. 

2. Jste zastupitel města. Takže 2. Jste zastupitel města. Takže 
jste takhle zneužil svou politickou jste takhle zneužil svou politickou 
funkci? Tím, že jste na rozdíl od funkci? Tím, že jste na rozdíl od 
ostatních podnikatelů a živnostníků ostatních podnikatelů a živnostníků 
jako zastupitel věděl mnohem dřív, jako zastupitel věděl mnohem dřív, 
že areál Kamencového jezera půjde že areál Kamencového jezera půjde 
do pronájmu a mohl jste se na to do pronájmu a mohl jste se na to 
připravit?připravit?

O tom, že se mají TSmCh převádět 
na obchodní společnost, se hovoří 
již delší dobu. To je zcela veřejná 
informace. Navíc se musím ohradit 
proti nařčení, že bych zneužil svoji 
politickou funkci. Do výběrového 
řízení jsem se mohl přihlásit i jako 
s.r.o., tak proč bych se kvůli němu 
transformoval na akciovou společ-
nost? To by nemělo logiku.

3. Kdo je majitelem firmy CV 3. Kdo je majitelem firmy CV 
Relax? Akcie firmy jsou anonymní, Relax? Akcie firmy jsou anonymní, 
takže se nedá určit, kdo je jejich takže se nedá určit, kdo je jejich 
držitelem a tedy majitelem této fir-držitelem a tedy majitelem této fir-
my. Proč to tak je? Někdo se za těmi my. Proč to tak je? Někdo se za těmi 
akciemi schovává? Kdo to je? Můžete akciemi schovává? Kdo to je? Můžete 
vyloučit, že skrytými majiteli firmy vyloučit, že skrytými majiteli firmy 
CV Relax jsou lidé z vedení města, CV Relax jsou lidé z vedení města, 
případně z vaší politické strany?případně z vaší politické strany?

Stoprocentním majitelem akcií 
jsem já a nepodložené spekulace 
o tom, že za projektem stáli jiní lidé, 
kategoricky odmítám. Nechápu, že 
v tom pořád hledáte nějaké jinotaje 
a postranní úmysly. Předsedou před-
stavenstva jsem já, členem před-
stavenstva můj otec a můj švagr. 
Předsedou dozorčí rady je moje 
manželka, členkami moje matka 
a moje švagrová. Připadá Vám to 
jako málo rodinná firma? 

4. Čí byly dva miliony korun, které 4. Čí byly dva miliony korun, které 
jste na založení firmy CV Relax po-jste na založení firmy CV Relax po-
užil? Použil jste tedy i cizí peníze, užil? Použil jste tedy i cizí peníze, 
šlo o peníze vašich rodičů? A pokud šlo o peníze vašich rodičů? A pokud 
ano, kde vaši rodiče bydlí, kde pra-ano, kde vaši rodiče bydlí, kde pra-
cují, případně pracovali (pokud jsou cují, případně pracovali (pokud jsou 
dnes už v důchodu), zdědili nějaký dnes už v důchodu), zdědili nějaký 
větší majetek, mají mnohamilionové větší majetek, mají mnohamilionové 
úspory, že nemají problém poskyt-úspory, že nemají problém poskyt-
nout Vám, podnikateli, milion korun nout Vám, podnikateli, milion korun 
na založení firmy?na založení firmy?

Vaše dotazy již překračují únos-
nou mez. Nemáte právo na takto 
indiskrétní otázky, které se týkají 
mého soukromí a soukromí mých 
rodičů. I přes to Vám ale odpovím. 
Dva miliony korun byly moje.

5. Připadá vám normální, že za-5. Připadá vám normální, že za-
tímco Vy platíte městu necelých tímco Vy platíte městu necelých 
jedenadvacet tisíc korun měsíčně jedenadvacet tisíc korun měsíčně 
za celý areál Kamencového jezera, za celý areál Kamencového jezera, 
stánkařům tady účtujete víc za jed-stánkařům tady účtujete víc za jed-
notlivý stánek?notlivý stánek?

Dovolím si Vás opravit. Máte 
mylné informace a možná i z toho 
pramení Vaše neadekvátní dotazy. 
Poskytnu Vám stručnou finanční 

Kamencové jezero by tedy mělo 
mít na dalších padesát let správce, 
který do něj bude investovat nemalé 
částky. Město si je podle svého ve-
dení vědomo toho, že jde o dlouho-
dobý vztah. Tomu musí odpovídat 
i dobře uzavřené smlouvy. Z pohle-
du města je klíčové, aby byla dobře 
ošetřena především mnohamiliono-
vá investice nájemce do Kamenco-
vého jezera. „Smlouvu sestavovali 
dohromady zástupci obou stran se 
svými právními zástupci. Pro nás je 
tato smlouva platná, řádně uzavřená 
a není důvod jí vypovědět, protože 
nájemce smlouvu naplňuje a nijak jí 
neporušuje,“ informoval člen dozor-
čí rady Jan MarešJan Mareš (ČSSD).

Jiný názor mají ale komunističtí 
zastupitelé. „CV Relax se zavazuje 
v prvních deseti letech investovat 
50 milionů korun, ve smlouvě však 
není stanoveno, v kterém roce, tak-
že po skončení sezony 2018 může 
firma prohlásit, že tento závazek 
nemůže splnit a Správa sportovních 
zařízení může maximálně odstou-
pit od smlouvy,“ soudí Ing. DrlýIng. Drlý 
(KSČM).

Jak to tedy se smlouvou je? Vy-
světlení nám poskytl advokát Bo-Bo-
huslav Rollhuslav Roll. „Povinnost podnájemce 
proinvestovat ve prospěch předmětu 
pronájmu částku 50 milionů Kč je 
v případě dobrovolného nesplnění 
vymahatelná, a je také jednou z po-
vinností, při jejímž nesplnění vzniká 
nájemci právo od smlouvy odstoupit. 
Tím ovšem nedojde ke ztrátě nároku 
na vynutitelnost této povinnosti ze 
strany podnájemce,“ zdůraznil. 

Rada města Chomutov prona-Rada města Chomutov prona-
jala areál Kamencového jezera jala areál Kamencového jezera 
dvoustupňově.dvoustupňově. Nejprve ji prona-Nejprve ji prona-
jala SSZ s. r. o. a ta jej následně jala SSZ s. r. o. a ta jej následně 
podnajala firmě CV Relax. Není to podnajala firmě CV Relax. Není to 
jen právní klička, jak se vyhnout jen právní klička, jak se vyhnout 
riziku, že evropské peníze pů-riziku, že evropské peníze pů-
jdou rovnou do soukromé firmy, jdou rovnou do soukromé firmy, 
což je nepřípustné?což je nepřípustné?

„Město Chomutov bude žádat 
o dotace z programu ROP 1.1, ze 
kterého mohou žádat pouze měs-
ta nad 50 tisíc obyvatel. Z dalších 
dotačních programů, například 
prioritní osy 4, která podporuje 
cestovní ruch, se naopak předpo-
kládají žádosti od soukromého 
sektoru. A mohu tedy říci, že Váš 
závěr je mylný“ vysvětlil Ing. Jan 
Eisner z Úřadu regionální rady 
soudržnosti Severozápad.

Kolik půjde peněz
do Kamencového jezera (KJ) podle smlouvy
CV Relax zaplatíCV Relax zaplatí

 ročně 250 tisíc roční nájem 
 ročně 250 tisíc částka do fondu oprav KJ
 ročně min. 2,5 mil Kč částka do fondu rozvoje KJ 
 za prvních 10 let musí investovat 50 milionů korun 

Město Chomutov může a nemusíMěsto Chomutov může a nemusí dle rozhodnutí rady zaplatitzaplatit
 ročně 2,5 mil Kč částka do fondu rozvoje KJ 

Smlouva z několika pohledů
 Co když smlouvu nájemce vypoví  Co když smlouvu nájemce vypoví 
dříve?dříve?

Vedoucího odboru ekonomiky 
chomutovského magistrátu Ing. Ing. 
Jana MarešeJana Mareše jsme se zeptali, jakým 
způsobem by došlo k umoření inves-
tice, v případě, že by nájemce před-
časně ukončil smlouvu o pronájmu 
Kamencového jezera.

„Nájemce Kamencového jezera se 
zavázal k provedení mnohamilio-
nových investic na majetku města, 
který si společnost CV Relax pod-
najala od Správy sportovních zaří-
zení Chomutov s.r.o. na dobu 50 let. 
K tomu je zapotřebí dodat, že vě-
říme, že smluvní ujednání budou 
z obou stran dodržena až do konce 
smluvního vztahu,“ uvedl Mareš. 

Hypoteticky by však mohla nastat 
situace, kdy společnost CV Relax 
investice provede a v dřívějším 
termínu ukončí nájemní vztah. 
V takovém případě by město vyplati-
lo, či umořilo pouze poměrnou část 
investice, která ještě nebyla účetně 
odepsána.

„Právě proto je smluvní vztah 
uzavřen na dobu 50 let. Pouze tako-
vý časový horizont může nájemce 
motivovat k dalšímu rozvoji prona-
jatého areálu. Doba 50 let je i dobou 
ideální z důvodu návratnosti někte-
rých zamýšlených investic, protože 
odpisová doba u nemovitostí činí 
45 let,“ vysvětlil Mareš.

Pokud tedy město chce, aby se 
investice nájemci vrátila, musí mu 
umožnit, aby mohl vložené investič-
ní prostředky formou odpisů dostat 
do nákladů své společnosti.      (red)

Otázky a odpovědi:Otázky a odpovědi:

analýzu. Z ní je zřejmé, že věci se 
mají skutečně jinak, než si myslíte. 
Celkem musím ročně zaplatit min. 
tři miliony korun. Tyto peníze zapla-
tím, ať bude sezona jakákoliv, i kdy-
by bylo celé léto špatné počasí a lidé 
k nám nechodili. To nikoho zajímat 
nebude. Stánkaři platí 35 tisíc korun 
za sezonu tj. za 5 měsíců v roce.

6. Znáte ještě někoho dalšího na 6. Znáte ještě někoho dalšího na 
zeměkouli, kdo díky rozhodnutí po-zeměkouli, kdo díky rozhodnutí po-
litiků podniká za stejně příznivých litiků podniká za stejně příznivých 
podmínek jako Vy? Jmenujte prosím podmínek jako Vy? Jmenujte prosím 
nějakého takového podnikatele od-nějakého takového podnikatele od-
kudkoliv.kudkoliv.

Pane redaktore, já už si snad za-
čnu myslet, že mátě nějaký osobní 
zájem mě poškodit nebo znemožnit, 
když jako zaměstnanec veřejno-
právní instituce kladete takto sub-
jektivní dotazy. Nechápu, co myslíte 
tím slovem příznivé podmínky. Byl 

to podnik, na který město vždycky 
doplácelo. Podklady pro výběro-
vé řízení si vyzvedly čtyři firmy 
a přihlásily se jen dvě, tak to asi tak 
příznivé podmínky nebyly. Zkuste 
se příště na podobné rozhovory 
lépe připravit. 

7. Proč právě Vám chomutovští 7. Proč právě Vám chomutovští 
politici poskytli tak mimořádné politici poskytli tak mimořádné 
podmínky? Co zázračného jste jim podmínky? Co zázračného jste jim 
nabídl?nabídl?

Opět nechápu váš dotaz. Co mys-
líte tím MIMOŘÁDNÉ podmínky? 
Ničeho takového si nejsem vědom. 
Výběrové řízení bylo připraveno 
externí firmou, každý z uchazečů 
nabízel podmínky, za kterých do 
podnájmu půjde. Já jsem své nabídl 
a výběrová komise a rada města je 
schválila. Výběrové řízení proběh-
lo podle standardních podmínek 
a hlavně v souladu se zákonem.
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V Kulturním domě na Zahradní 
proběhl jubilejní desátý ročník 
nesoutěžní přehlídky dramatické 
tvořivosti žáků speciálních škol 
Divadýlko 2008. Vystoupilo na něm 
176 dětí z osmi škol včetně dvou 
domácích, Základní školy a Mateřské 
školy v ulici 17. listopadu a Základ-
ní školy speciální a Mateřské školy 
v Palachově ulici, která přehlídku 
každoročně pořádá. Ředitelka Marie 
Grimlová s kolegyněmi ji připravily 
velice svědomitě, a tak dramaturgii 
a produkci by Divadýlku mohly 
závidět i některé prestižní kulturní 
akce. Fakt, že chomutovská přehlíd-
ka není jen tak obyčejným divadýl-
kem, dokumentuje i zájem sekce 
amatérského divadla ministerstva 
kultury, která Divadýlko zanesla do 
své databáze.

Ovšem tím podstatným vždy 
byly a budou herecké výkony dětí. 
A ty byly letos opět úchvatné. „Tyto 
handicapované děti se od přírody 
rády předvádějí a milují úspěch. 
A když jim pak obecenstvo tleská, 
na jevišti vymyslí a předvedou i to, 
co ve scénáři nebylo,“ zdůraznila ře-
ditelka přehlídky i pořádající školy 
Marie Grimlová. Ta byla současně 
také autorkou scénáře divácky nej-

Úspěch a potlesk, to děti ze speciálních škol milují

V Popletené pohádce spolu s ostatními excelovali Verunka Heřmanová v roli 
Šípkové Růženky a Jára Kraus coby Popelka.                                             (foto: gr)

úspěšnějšího vystoupení, Popletené 
pohádky. „Po minulém ročníku 
jsem se dětí ptala, co budeme hrát 
příště. Každé mělo přání – Šípkovou 
Růženku, Červenou Karkulku, Po-
pelku, kluci chtěli hrát krále. Splnit 
všechna ta přání by znamenalo, že 

budeme připravovat minimálně pět 
dalších ročníků Divadýlka. Proto 
jsem se rozhodla, že to všechno 
smícháme jako pejsek a kočička, 
když spolu dělali dort, a tak vznikla 
naše Popletená pohádka,“ vysvětlila 
Marie Grimlová.                               (sk) 

Regionální klub Společnosti Par-
kinson a Středisko knihovnických 
a kulturních služeb v Chomutově 
pořádají ve středu 14. května od 
17 hodin přednášku na téma Parkin-
sonova nemoc, její projevy a možnos-
ti rehabilitace včetně ukázky cvičení. 
Přednáška, která proběhne ve velkém 
sále ve 2. patře SKKS, je určena nejen 
lidem postiženým touto nemocí, ale 
i jejich blízkým a široké veřejnosti. 
„Chceme problematiku parkinsoniků 
zviditelnit, aby je okolí nechápalo 
jako méněcenné. Oni jsou totiž men-
tálně naprosto v pořádku, ale v očích 
veřejnosti je handicapuje ztížená 
pohyblivost a neovladatelný třes,“ 
uvedl Svatopluk Kejla, jednatel cho-
mutovského regionálního klubu Spo-
lečnosti Parkinson. Ten se pravidelně 
schází každou první středu v měsíci 
od 14 do 17 hodin v jídelně Domu 
s pečovatelskou službou Merkur. (sk)

Společnost Parkinson
uspořádá přednášku

Jako doprovodná akce Chomutovských slavností proběhlo v městském parku 
tradiční Malování pro radost. Stejně jako okolní keře a rostliny rozkvetla bar-
vami i asfaltová plocha okolo altánu. Děti z mateřských školek hýřili fantazií, 
ale co měly jejich výtvory společného, to byl optimismus. Škoda, že kresby 
křídou vydržely jen do prvního deště...                                                      (foto: sk)

DIVADLO

•    13. 5. O MÍŠOVI KULIČKOVI. 13. 5. O MÍŠOVI KULIČKOVI. Pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům 
na Zahradní od 10.00 hodin.

•    20. 5. DUCHU, JSI PŘÍTOMEN? 20. 5. DUCHU, JSI PŘÍTOMEN? Divadelní představení komedie v rámci před-
platného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

KONCERTY

•    11. 5. ŽENY PRO KOSTEL SV. IGNÁCE. 11. 5. ŽENY PRO KOSTEL SV. IGNÁCE. Benefiční vystoupení ve prospěch 
sbírky na varhany. Operní pěvkyně Andrea Kalivodová, šansoniérka Renata 
Drösslerová a zpěvačka Eva Pilarová. Kostel sv. Ignáce od 17.00 hodin. 

•    13. 5. IVAN ŽENATÝ & MUZIKÁL.13. 5. IVAN ŽENATÝ & MUZIKÁL. Doprovází Festivalový orchestr P. Macka. 
Městské divadlo od 19.00 hodin.

•    14. 5. PĚVECKÝ SBOR ZUŠ CHOMUTOV A AKORDEONOVÝ SOUBOR UMĚLECKÉ 14. 5. PĚVECKÝ SBOR ZUŠ CHOMUTOV A AKORDEONOVÝ SOUBOR UMĚLECKÉ 
ŠKOLY STARÁ LUBOVŇA.ŠKOLY STARÁ LUBOVŇA. Kostel sv. Ignáce od 17.00 hodin. 

VÝSTAVY

•    JAROSLAV BROŽEK – OBRAZY. JAROSLAV BROŽEK – OBRAZY. Výběr z celoživotní tvorby v galerii Špejchar. 
Výstava potrvá do 28. 5.

•    RADEK LUHOVÝ – JIŘÍ STEJSKAL – ISLAND, ZEMĚ VODY A SLUNCE. RADEK LUHOVÝ – JIŘÍ STEJSKAL – ISLAND, ZEMĚ VODY A SLUNCE. Výstava 
fotografií v kostele sv. Ignáce. Výstava potrvá do 10. 5.

•    ATELIÉR ROMANA KŘELINY.ATELIÉR ROMANA KŘELINY. Galerie Na schodech, výstava potrvá do 30. 6.
•    MATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK. MATEŘSKÉ CENTRUM KOLIBŘÍK. Výstava dětských prací a fotografií rodičů 

ve výstavní síni knihovny SKKS potrvá do 14. 5.
•    BARO SHERO – PUSŤ MĚ DOVNITŘ/PUSŤ MĚ VEN.BARO SHERO – PUSŤ MĚ DOVNITŘ/PUSŤ MĚ VEN. Výstava obrazů v galerii 

Lurago potrvá do 30. 5.
•    CHOMUTOV, DO TOHO!CHOMUTOV, DO TOHO! Výstava k historii 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
•    ANTONÍN LEVÝ – MALÍŘ A ILUSTRÁTOR.ANTONÍN LEVÝ – MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. Oblastní muzeum v Chomutově, 

bývalé jezuitské gymnázium. Výstava potrvá do 31. 5.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI

•    16. 5. KOLOBĚŽKIÁDA. 16. 5. KOLOBĚŽKIÁDA. Překážková dráha, slalom a rychlostní závod. Kolo-
běžky s sebou. DDM od 15.00 hodin.  Kompl. program na www.ddmcv.cz.

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).
                 7. 5.   ZLATÝ KOMPASZLATÝ KOMPAS – fantasy, USA
                 8. 5.   JÁ, LEGENDAJÁ, LEGENDA – sci-fi, USA
                 9. 5.   RATATOUILLERATATOUILLE – rodinná komedie, USA. Začátek v 17.00 hod.
                 9. 5.   KRONIKA RODU SPIDERWICKŮKRONIKA RODU SPIDERWICKŮ – dobrodružný/fantasy, USA
 10.   –   11. 5.   BOBULEBOBULE – komedie, ČR
 12.   –   13. 5.   OKO OKO – horor/drama, USA
               14. 5.   NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDENEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE – komedie, USA
               15. 5.   PROJEKT 100: SVATÁ HORAPROJEKT 100: SVATÁ HORA – art, USA, Mexiko
 16.   –   19. 5.   VENKOVSKÝ UČITELVENKOVSKÝ UČITEL – drama, ČR
              20. 5.   RESERVATION ROADRESERVATION ROAD – drama/psychologický thriller, USA
               21. 5.   TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝTAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ – western, USA

(Dokončení ze strany 1)
O neodolatelném blikání a cin-

kání přístrojů, o pomíjivé radosti 
z výhry, kterou stejně v nejbližších 
hodinách opět v automatu utopil, 
a o hlubokých depresích z proher. 
O nesmírně obtížné cestě ze závis-
losti, o přání, aby lákadel podobné-
ho typu bylo co nejméně. Vyprávění 
Petr Kohout prokládal hrou na kyta-
ru a zpěvem písní z vlastní tvorby. 
Pak rozdal test, který anonymně 
zjišťoval, zda přítomní chlapci 

a děvčata znají někoho se závislostí, 
zda už sami vyzkoušeli cokoliv, co 
závislost způsobuje, a pokud ano, 
proč. Následně vyzval žáky, aby se 
zase oni ptali na vše, co je na této 
problematice zajímá. „Před týdnem 
na jedné škole z testu vyplynulo, že 
dvě děvčata, každá z jiné třídy a ne-
závisle na sobě, uvažují o sebevraž-
dě. Samozřejmě jsem obě odpovědi 
předal učitelkám. Na dětech, a tady 
v Chomutově víc než jinde, je znát, 
že jim rodiče nevěnují náležitou po-
zornost a čas. Buď mají jiné zájmy 
nebo dávají přednost práci a honbě 
za penězi,“ shrnul poznatky z kon-
taktu se školáky Petr Kohout.

Na žácích bylo zjevně znát, že 
upřímná zpověď v nich zanechala 
hluboké dojmy a klidný, ale nalé-
havý apel na ně účinkoval. „Bylo 
to zajímavé, dozvěděli jsme se plno 
nových věcí,“ hodnotil besedu Adam 
Vimr. „Říkal jsem si, že bych to vy-
držel. Že když tam vhodím dvacku 

Město Chomutov zažilo vydařený 
výlet do času cylindrů a šněrovaček. 
Zatímco po třináct let se vždy na konci 
dubna nořilo do temného středověku, 
letos organizátoři pro kulisu Chomu-
tovských slavností zvolili 19. století. 
A byl to zdařilý nápad. Náměstí 
1. máje ožilo jarmarkem se všemi 
náležitostmi i atrakcemi. Stánky s do-

Zdařilý výlet do času cylindrů a šněrovaček

bovými pochoutkami, dobová hudba, 
panoptikum, cirkus, flašinetář, har-
monikář, provazochodec, medvědář 
s medvědem, to vše vytvořilo přesvěd-
čivou atmosféru časů, kdy se ještě to-
lik nespěchalo, hlavním prostředkem 
komunikace byl dialog a centrem 
dění ulice. Dětem byla určena soutěž 
s dnes již zapomenutými disciplínami, 

Především pány zaujal kankán, dámy zase obdivně vzdychaly nad dovedností provazochodce Rudiho. (foto: CHD)

Gamblerova zpověď zanechala v žácích hluboký dojem
a nevyhraju, tak prostě půjdu domů. 
A když vyhraju, tak taky půjdu domů 
a budu dělat něco jiného. Ale když 
jsem slyšel, jak jeho to nutí, tak to asi 
opravdu nejde,“ přemítal. Jeho spolu-
žák Kryštof Klimt doplnil: „Oceňuju, 
že ten člověk má odvahu vyjít mezi 
lidi, vyprávět a pomáhat tak ostat-
ním, aby se do toho nedostali. Stát se 
to asi opravdu může komukoliv, ale 
já určitě chci, aby se mi to nestalo.“ 
Hluboký zážitek si z besedy odnes-
la i Eva Žatecká: „Mně se to strašně 
líbilo a toho pána je mi moc líto. Je 
fakt hrozný, že mu to vzalo rodinu, že 
neměl co jíst...“

Spokojená a do jisté míry také 
překvapená zaujetím žáků byla ře-
ditelka školy Vlasta Marková: „Když 
přijde někdo zvenku, má větší šanci 
upoutat pozornost dětí. A přestože 
někteří z nich jsou v uvozovkách 
holomci, tak tohle je zajímá. Myslím, 
že tomu výrazně napomohl i způsob 
podání.“                                              (sk)

jako jsou hraní kuliček, střelba z pra-
ku nebo srážení plechovek hadrákem. 
Vrcholem akce pak byl pokus o vytvo-
ření rekordu v počtu lidí v dobových 
kostýmech společně na jednom místě. 
Na výlet proti proudu času se správně 
obléklo 92 návštěvníků, díky čemuž se 
Chomutov opět zapíše do České knihy 
rekordů a kuriozit.                                (sk) 

RADA MĚSTA CHOMUTOVA
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele příspěvkové organizace
Statutárního města Chomutova

„Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.“
Požadujeme:Požadujeme:

· Vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou a nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci v organizaci s ob-
dobným předmětem činnosti,

· odborné znalosti činností vykonávaných organizací,
· organizační, řídící a komunikační schopnosti ověřené praxí ve ve-

doucí funkci,
· zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení,
· dobrá znalost práce s výpočetní technikou,
· znalost zákona č. 250/2000 Sb,. o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů v platném znění,
· bezúhonnost,
· řidičský průkaz skupiny „B“.

Uchazeči dále předloží zpracovanou koncepci řízení organizace se zamě-
řením na efektivní a hospodárný výkon činnosti organizace.
Výhodou:Výhodou:

· Reference od předchozích zaměstnavatelů,
· aktivní znalost cizích jazyků,
· odborná způsobilost podle § 6 odst. 2 zákona č. 162/2003 Sb., 

o zoologických zahradách v platném znění,
· členství v asociaci zoologických zahrad.

Informace potřebné ke zpracování návrhu koncepce si mohou zájemci 
vyžádat na odboru kancelář primátora u p. Březovské, tel. 474 637 190.
V přihlášce je třeba uvést název organizace a přiložit tyto přílohy:V přihlášce je třeba uvést název organizace a přiložit tyto přílohy:

· Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, 
odborné znalosti a dovednosti, 

· kontaktní údaje – tel., e-mail,
· zpracovaná koncepce řízení organizace,
· ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne 

starší než 3 měsíce,
· čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce 
„Neotvírat – VŘ – Podkrušnohorský zoopark“„Neotvírat – VŘ – Podkrušnohorský zoopark“ zašlete do 16. června 2008 do 16. června 2008 
do 12.00 hod.do 12.00 hod. na odbor kancelář primátora Statutárního města Chomu-
tova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže 
lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 
28 Chomutov.
Výběrové řízení za přítomnosti všech uchazečů proběhne dne 30. 6. 2008 Výběrové řízení za přítomnosti všech uchazečů proběhne dne 30. 6. 2008 
od 9.30 hod.od 9.30 hod.

Navštivte naše internetové stránky: www.chomutov–mesto.cz
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ProdejProdej

• Prodám Toyotu Corollu 1,3 l,• Prodám Toyotu Corollu 1,3 l, 12 V, 
r. v. 1991, rádio s CD, 4x zimní pneu, platná 
STK. Cena 19 000 Kč. Tel. 723 571 593.

• Prodám Wartburg combi• Prodám Wartburg combi po TK s taž-
ným zařízením a kompletním obutím léto, 
zima + zánovní kombinovaný sporák plyn 
– elektro – trouba. Tel. 736 175 000.

• Prodám fusak sv. hnědý• Prodám fusak sv. hnědý za 
300 Kč, botičky Nike růžovo-bílé č. 23,5 za 
350 Kč, autosedačku 0 – 13 kg modro-bílá 
za 800 Kč, kočárek trojkombinace zn. Pat-
zon za 1 500 Kč. Tel. 607 655 301.

• Prodám kuchyňské židle• Prodám kuchyňské židle vyřezá-
vané ze dřeva, čalouněné, 6 ks. Pří-
borník 30. léta, dřevěná zdobená skříň 
30. léta, kamna na paliva. Cena dohodou. 
Tel. 777 779 937.

• Prodám dřevěný kulatý jídelní stůl • Prodám dřevěný kulatý jídelní stůl 
+ 4 židle (borovice), cena 1 500 Kč. Dále 
dřev. zasunovací skříň d. 2,30, v. 0,80 m, 
cena 1 000 Kč. Tel. 736 433 225.

• Prodám houpací křeslo,Prodám houpací křeslo, levně. Tel. 
728 878 398.

• 2x nástavec na skříně• 2x nástavec na skříně bříza svět. la-
kov. prod. za 1 000 Kč. Tel. 605 704 239, 
volat, ne SMS.

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

• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, • 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 TD,• 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 kočárek Dorjan• Prodám kočárek Dorjan trojkombina-
ce, používaný 16 měsíců. Velmi levně. Tel. 
724 871 102, e–mail bclenkahornikova@-
seznam.cz.

• Prodám Volvo V40 Tdi kombi,• Prodám Volvo V40 Tdi kombi, klima., 
taž. zař., alu. kola, ABS, centrál na d. o., 
r. v. 1998, el. stah. oken a jiné. Cena 
127 000 Kč (dohoda). Tel. 605 161 727.

• Prodám hezké zachovalé dívčí ob-• Prodám hezké zachovalé dívčí ob-
lečení lečení od 0 do 1 roku, dovoz USA, pro 
náročnější. Tel. 777 153 644.

• Prodám kulatý konferenční stolek • Prodám kulatý konferenční stolek 
500 Kč, stojací lampu 500 Kč, 4 ks kuch. 
židle 800 Kč, nový obdélník. skleněný 
konferenční stolek 1 800 Kč – velmi pěk-
né. Tel. 777 887 649, e–mail deniskaposto-
va@seznam.cz.

• Prodám dvoulůžkový gauč,• Prodám dvoulůžkový gauč, rozklá-
dací, mikroplyš, šedo-hnědý melír, za 
1 900 Kč. Tel. 474 659 850, večer.

• Prodám sedací soupravu Atlantis, • Prodám sedací soupravu Atlantis, 
hnědá, nerozkládací, pěkná, po generálce, 
nové zipy, jako nová. Cena 2 000 Kč. Tel. 
739 551 232.

• Prodám kombinézy na motorku• Prodám kombinézy na motorku 
a kolo, televizi 68 cm za 1 000 Kč, ku-
latý stůl za 600 Kč, pěkné dvojkřeslo za 
700 Kč. Tel. 604 737 990.

• Prodám voliéru a klec• Prodám voliéru a klec na velké 
papoušky a pravé vlasy, dlouhé, světlé. 
Tel. 474 627 329.

BydleníBydlení

• Pronajmu byt 2+1 s balkonem • Pronajmu byt 2+1 s balkonem po re-
konstrukci na Blatenské ul. Nájem včetně 
energií 8 000 Kč, tříměsíční kauce. Tel. 
607 100 783.

• Pronajmu byt 3+1, • Pronajmu byt 3+1, Nové Spořice. Max. 
3 osoby. Nájemné + energie 8 000 Kč/měs. 
Tel. 739 766 719.

• Pronajmu byt 1+1 v Horní Vsi.• Pronajmu byt 1+1 v Horní Vsi. 
Tel. 603 569 315, od 18 do 20 hodin.

• Prodám byt 2+1 v CV,• Prodám byt 2+1 v CV, osobní vlastnic-
tví, 56 m2, balkon, sklep, 2. p. v cihlovém 
domě, po částečné rekonstrukci. Klidná 
lokalita – Haškova ul. (u polikliniky), do 
centra 10 min. chůze. Byt je bez závad, 
udržovaný, ihned k bydlení. Cena k jedná-
ní 690 000 Kč – dohoda. Tel. 776 162 046.

• Prodám byt 4+1 • Prodám byt 4+1 se čtyřmi balkony 
v OV v Chomutově, lokalita Horní Ves. Tel. 
604 370 337, ne real. kanc.

• Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 • Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 
Jirkov nebo Chomutov do výše nájmu 
včetně energií 4 000 Kč. Důchodkyně. Tel. 
606 275 881, večer.

• Mladá rodina koupí byt • Mladá rodina koupí byt v Chomutově. 
Rychlé jednání, platba hotově. Děkuji za 
nabídky na tel. 773 476 896.

• Koupím byt v CV nebo Jirkově v OV. • Koupím byt v CV nebo Jirkově v OV. 
Tel. 606 923 620.

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

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 ul. M. Kopeckého. 
Tel. 774 950 627.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 v os. vl., 6. patro, 
před Hutnickou u lesa. Volný od června, 
plastová okna, nové celkové zateplení 
domu. Tel. 728 664 405.

• Hledám pronájem garsonky• Hledám pronájem garsonky či bytu 
pro jednu osobu za rozumnou cenu. Mož-
nost kauce. Tel. 607 531 770.

• Mladý pár hledá byt 2+1• Mladý pár hledá byt 2+1 velký nebo 
3+1 v CV, Jirkově. Děkuji za nabídky. 
Tel. 724 657 421.

• Pronajmu byt 3+1 v centru CV,• Pronajmu byt 3+1 v centru CV, 
2. patro s výtahem, balkon, po kompletní 
rekonstrukci, částečně zařízený. Cena 
8 500 Kč + energie. Tel. 736 684 174.

• Prodám družst. byt 2+1• Prodám družst. byt 2+1 předělaný 
na 3+1 (62 m2), bez balkonu, na Zad-
ních Vinohradech. Cena 540 000 Kč. 
Tel. 608 355 551, volat po 18. hod.

• Pronajmu byt 2+1 • Pronajmu byt 2+1 ul. Palachova, po 
kompletní rekonstrukci. Volný od června 
2008. Nájemné 5 000 Kč. Bližší informace 
a foto jinho@seznam.cz, tel. 606 757 457.

• Prodám RD v Chomutově,• Prodám RD v Chomutově, Horní 
Ves. Se dvěma byt. jednotkami a nebyt. 

prostorem s hospodou, menší dvorek se 
zahrádkou. Tel. 604 207 401.

OstatníOstatní

• Kamarádku, partnerku z Chomurova • Kamarádku, partnerku z Chomurova 
a okolí a okolí i s malým dítětem si přeje najít 
32letý elektrikář s bytem. SMS na tel. 
776 266 019.

• Koupím garáž ve středu nebo blízko • Koupím garáž ve středu nebo blízko 
středu Chomutovastředu Chomutova za rozumnou cenu. 
Nabídněte! Tel. 721 038 042.

• Hledám starší šikovnou, čilou paní • Hledám starší šikovnou, čilou paní 
na výpomoc do rodiny. Láska ke zvířatům 
podmínkou. Tel. 474 686 861, Po – Pá od 
14 do 17 hod.

• Hledám ženu, vdovu nebo rozvede-• Hledám ženu, vdovu nebo rozvede-
nou,nou, bezdětnou, do 50 let, na pečovatel-
skou službu, nejraději ze slabé rodiny. 
Osobní návštěva napoví víc. Dohoda. 
Tel. 723 912 645, volat.

• Pronajmu garáž• Pronajmu garáž u kina Oko. 
Tel. 602 180 723.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v okolí 
Luny, nebo i koupě. Vážný zájem. Tel. 737 
225 130.

• Pronajmu chatu na Svahové, • Pronajmu chatu na Svahové, celoroč-
ně, až pro deset osob. Tel. 723 546 456, 
e–mail sulcovalenka@seznam.cz.

• Férový kluk 35 let, 188/92, • Férový kluk 35 let, 188/92, prý sym-
patický, hledá ženu na celý život. Dítě roz-
hodně není překážkou. Kadaň, Klášterec, 
Chomutov. Tel. 606 704 406.

OPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ    

(Dokončení ze strany 1)
Tam žádná taková hospoda není, 

to bychom je hnali, aby nám tam řva-
li po nocích! Ale víme o jedné solidní 
putyce na sídlišti, kde se hraje skoro 
do rána. Ještě teď můžeme puknout 
smíchy, když si vzpomeneme na tu 
starou ženskou, která na nás řvala 
z okna něco o tom, že chce konečně 
spát. Měla na hlavě natáčky a vypa-
dala strašně legračně. Tak jsme ještě 
přidali na hlasitosti, aby si taky užila 
tu psinu. To by za staré vyhlášky o 
rušení nočního klidu vůbec nešlo. 
Teď je prostě víc legrace. No a nejvíc 
jsme rádi, že se konečně zase vrátil 
ten náš Přemek tam, kde má být. No a 
co, že občas musí vracet do státního 
rozpočtu nějaké ty statisíce, když to 
trochu poplete s dotací. Chyby snad 
dělá každý, ne? Vždyť to jde stejně 
z městského rozpočtu a ten je přece 
nás všech, tak co! Je prostě vidět, že 
když se do toho opřeme, tak i radnice 
udělá čelem vzad a přestane si vy-
mýšlet zbytečnosti. Tak zas můžeme 
být spokojení.                                            

(jméno i adresu pisatele redakce zná)

Fejeton: Čelem vzad
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Kam v květnu za sportem

ČtrnáctideČtrnáctideník pro občany statutárního ník pro občany statutárního 
města Cho mu to va.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.
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

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

Závodníci školy bojových umění 
Tiger Relax Club Chomutov se zú-
častnili prvního ročníku meziná-
rodní soutěže Czech Open, která se 
konala v Kladně. Do dějiště dorazilo 
160 závodníků, ale jelikož to byl 
první ročník, tak ze zahraničí přijeli 
pouze Rakušané.

Závodilo se ve čtyřech sportov-
ních disciplínách: grapplingu (volný 
boj dle pravidel brazilského jujutsu, 
kde se využívají hody, páky, zne-
hybnění a škrcení), fightingu (volný 
boj, kde se využívají údery a kopy 
s lehkým kontaktem, dále hody, 
páky, znehybnění a škrcení), hard 
kata (sestavy pohybů „kata“ různých 
bojových stylů), duo kata (sestavy 

Florbalistům FbC 98 Chomutov 
v uplynulých týdnech skončila mis-
trovská sezona. Ohlíží se jim za ní 
velmi dobře, protože byla úspěšná 
takřka na všech frontách.

Před jejím startem si přitom klub 
velké cíle nedával. V předchozím 
období se soustředil na mládež, kde 
do soutěží nově přihlásil dvě věko-
vé kategorie. Výkonnostní metu si 
tedy stanovili jen dorostenci, díky 
reorganizaci poprvé hrající 1. ligu. 
Prioritou bylo udržet se v ní.

Dorostencům v jedné ze čtyř sku-
pin nejvyšší soutěže dlouho patřilo 
čtvrté místo, ale na posledním turna-
ji základní části se za dramatických 
okolností protlačili před Liberec a ze 
třetí příčky jako poslední postoupili 
do nadstavby. K údivu všech ani tam 
jejich jízda neskončila, ze čtvrtého 
místa se dostali do play off. Tam 
narazili na Bulldogs Brno, kterým 
po výsledcích 1:5 a 3:9 podlehli 
0:2 na zápasy a vypadli. „Osmé mís-
to v republice je pro klub historický 
úspěch a pro samotné dorostence asi 
výkonnostní strop. Drtivá většina 
klubů, které v play off startovaly, 
má dospělé v extralize,“ poznamenal 
k umístění dorostenců předseda klu-
bu a trenér mládeže Martin Bocian.

Starší žáci chomutovského klubu 
se po roce zúčastnili krajského 
přeboru, kde si vedli nad očekávání 
zdatně. Soutěž vyhráli a zajistili si 
tak postup do krajské ligy, nejvyšší 
soutěže této věkové kategorie. Junio-
ři měli ve 3. lize ztíženou situaci tím, 
že podle věku patřil do této skupiny 
jen jediný hráč, zbytek týmu tvořili 
dorostenci. Cenné zkušenosti mezi 
staršími získávali především ti, kte-
ří nedostávali pravidelně příležitost 
v dorostenecké lize. Družstvo nako-
nec obsadilo 3. místo.

Protože se vedení klubu věnovalo 
přednostně mládeži, odsunulo muže 

Na hřišti na Kamencovém jezeře 
proběhl turnaj Chomutov Open pro 
jednotlivce a současně turnaj 2. ligy 
družstev v dráhovém golfu. Chomu-
tovský tým ve složení Josef Mráz, 
Zdeněk Drozda, Petra Vosmíková, 
Josef Mandák a Radek Luxa využil 
výhody domácího prostředí a vítěz-
stvím vykročil za postupem do vyšší 
soutěže. V jednotlivcích si z domácích 
hráčů vedli nejlépe Josef Mandák, kte-
rý zvítězil v kategorii seniorů, a Petra 
Vosmíková, jež po rozstřelu o první 
příčku skončila druhá. Neztratili se 
ani chomutovští odchovanci nyní 
působící v jiných klubech. Milan Lip-
mann obsadil v kategorii mužů první 
a Petr Vosmík druhé místo, Martin 
Petrů zvítězil v kategorii juniorů.

Klub dráhového golfu rozšiřuje své 
řady a hledá nové členy. V případě zá-
jmu pište na mini@golfchomutov.cz 
nebo volejte na 605 149 867.        (zd)

Florbal sbíral úspěchy na všech frontách

„na druhou kolej“, což se v úvodu se-
zony projevilo na výsledcích v kraj-
ském přeboru. „Pak jsme i zde dali 
víc prostoru dorostencům, pravidel-
ně s muži jezdila celá pětka. Ukáza-
lo se, že to byl dobrý krok, i zde se 
mladí hráči dokázali prosadit,“ uvedl 
Martin Bocian. Jak doplnil, toto ma-
ximální vytěžování dorostenců mělo 
za následek skutečnost, že někteří 
z nich odehráli za sezonu nevída-
ných téměř šedesát zápasů. Muži 
s jejich pomocí sváděli boj o třetí, 
poslední postupové místo. Na závě-
rečném turnaji porazili a předstihli 
Louny, a tak v příští sezoně budou 
startovat ve 3. lize. V minulosti už 
v této soutěži dvakrát působili, ale 
jen epizodně. Vždy skončili jasně 
poslední a zase sestoupili.

Florbal je v současnosti nejdyna-
mičtěji se rozvíjejícím sportem. Podle 
některých studií už vážně konkuruje 
hokeji, alespoň co se počtu registro-
vaných dětí týká. Podmínky pro jeho 
provozování jsou totiž nepoměrně 
jednodušší. S florbalovým boomem 
drží krok i FbC 98 Chomutov. Mládež 
připravuje dlouhodobě ve spolupráci 
s DDM v Jiráskově ulici, a tak do příš-
tí sezony hodlá opět vyslat i mladší 
žáky. Další družstvo by mělo vznik-
nout v kategorii dospělých. „Chceme 
muže rozdělit na A a B mužstvo. 
Doufám totiž, že se domluvíme 
s chlapama z právě končící Loko-
motivy, kde je řada velmi dobrých 
hráčů. Pak bychom dvě družstva 
v pohodě naplnili,“ prozradil Martin 
Bocian záměr klubu.                        (sk)

První krok k postupu

Bojovníci brali medaile ve všech disciplínách
sebeobranných technik cvičených 
ve dvojicích).

Závodníci Tiger Relax Clubu, kteří 
reprezentovali styl allkampf-jitsu, 
potvrdili svou silnou pozici ve figh-
tingu, který je jejich bojovému stylu 
nejblíže. Ze soutěže si odnesli tři 
první, tři druhá a tři třetí místa. Zla-
to vybojovali Tomáš Pohořelec (juni-
oři do 57 kg), Jan Soukup (junioři do 
62 kg) a Jan Michanek (muži do 
77 kg), stříbro Tomáš Petrů (muži 
do 62 kg), Jan Kameník (muži 
do 69 kg) a Pavel Mráz (muži do 
85 kg) a bronz Viktor Procházka 
(muži do 62 kg), Aleš Dix (junioři 
do 57 kg) a Petr Gabriel (muži do 
77 kg). V grapplingu dominovali zá-

vodníci brazilského jujutsu a judo. 
I v této silné konkurenci a disciplíně, 
ve které nemohou využít svou silnou 
stránku, tedy údery a kopy, se tři zá-
vodníci Tiger Relax Clubu prosadili 
na medailové pozice. Všichni skon-
čili třetí, jmenovitě to byli Jaroslav 
Novotný (muži do 62 kg), Tomáš 
Pohořelec (junioři do 57 kg) a Pavel 
Mráz (muži do 85 kg).

V soutěži hard kata, kategorii do 
1. kyu získal Viktor Procházka 
1. místo, stejně jako v kategorii mis-
trovských pásů Petr Gabriel. Jan Mi-
chanek obsadil 2. místo. Soutěž duo 
kata vyhrála dvojce Jan Michanek 
– Pavel Mráz výrazně nad dalšími 
specialisty zejména z Rakouska. (sk)

Střední škola energetická a sta-
vební Chomutov uspořádala flor-
balový turnaj v rámci sportovních 
akcí Mistrovství České republiky 
stavebních škol a učilišť, který je 
finančně podporován Odborovým 
svazem Stavba ČR.

Vyhrála pořádající SŠES Chomutov

Do play off 1. ligy pomohlo dorostu FbC 98 Chomutov i vítězství nad Bohemi-
ans Praha 8:5. V souboji o míč vpravo Michal Bendl, přihlížejí jeho spoluhráči 
z elitního prvního útoku Daniel Fokt (č. 99) a Martin Havel (č. 12).  (foto: sk)

KONCEPT 9. ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

 CHOMUTOV – JIRKOV
Koncept 9. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov 

a dokumentace posuzovaní vlivu této změny na životní prostředí budou 
veřejně vystaveny v hale Magistrátu města Chomutova v ulici Zborov-
ská od 21. 4. 2008 do 22. 5. 2008.od 21. 4. 2008 do 22. 5. 2008. Dále je tato dokumentace přístupna 
na internetové úřední desce a uložena k nahlédnutí v kanceláři č. 29A 
v budově historické radnice magistrátu na náměstí 1. máje. Kontaktní 
osobou je Ing. Petříková na telelefonním čísle 474 637 427 (e–mail: l.petri-
kova@chomutov–mesto.cz). Veřejné projednání s výkladem se koná dne 
7. 5. 2008 od 16.30 hod. 7. 5. 2008 od 16.30 hod. v zasedací místnosti č. 18 v budově Magistrátu 
města Chomutova v ul. Zborovská.

Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky ke koncep-Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky ke koncep-
tu, nejpozději do 22. 5. 2008.tu, nejpozději do 22. 5. 2008.

Střední škola eStřední škola energetická a stavební,nergetická a stavební, 
Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

přijmeřijme

MZDOVOU ÚČETNÍ A PERSONALISTKUMZDOVOU ÚČETNÍ A PERSONALISTKU
• Požadavky:• Požadavky:
znalost aktuální mzdové a personální agendy a legislativy
praxe nutná
výhoda znalosti účetnictví příspěvkových organizací ve školství
• Nabízíme:• Nabízíme:
práci ve stabilní, avšak dynamické organizaci
příjemné pracovní prostředí
platové zařazení – třída 9 (příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 564/2006)
možnost stravování, zaměstnanecké benefity
• Nástup od 1. 7. 2008• Nástup od 1. 7. 2008
Své nabídky doplněné strukturovaným životopisem zasílejte k rukám Ing. Alexandry 
Tomanové na výše uvedenou adresu či na e–mail: alexandra.tomanova@ssescv.cz.

Dorostenci FbC 98 Chomutov jsou osmým nejlepším družstvem České republiky

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK 
Z FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA 

Půjčky se budou poskytovat dle Statutu Fondu rozvoje města Chomutova 
jednotlivým majitelům nemovitostí na území města Chomutova na opra-
vu a rekonstrukci domů.

Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 200815. 6. 2008

Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Magistrátu města Cho-
mutova – budova radnice, nám. 1. máje, Odbor rozvoje, investic a majetku 
města, I. patro kancelář č. 38 – R. Zemanová – tel. 474 637 441, nebo na 
stránkách města Chomutova www.chomutov–mesto.cz odkaz: Samosprá-
va města/Dokumenty rady a zastupitelstva města/č. 015–04–08 (článek 
2. „Návratná půjčka na zvelebení budov…“) 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
10. a 11. 5. tanec:tanec: Mistrovství Čech tanečních formací                                   8.00 – 22.00
  22. 5. florbal:florbal: O pohár primátorky města Chomutova                            9.00 – 16.00

MĚSTSKÉ LÁZNĚMĚSTSKÉ LÁZNĚ
24. a 25. 5. plavání:plavání: Velká cena Chomutova a Memoriál Jaroslava Jezbery
 27. 5. – 1. 6. plavání:plavání: ME pro tělesně postižené sportovce Eurowaves 2008

SPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICISPORTOVNÍ AREÁL V CIHLÁŘSKÉ ULICI
  10. 5. nár. házená – 1. liga žen: nár. házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – TJ Sokol Rokytnice       11.00 
  11. 5. nár. házená – 1. liga žen:nár. házená – 1. liga žen: SK Chomutov NH – SK Studénka                    15.30 

LETNÍ STADIONLETNÍ STADION
  10. 5. fotbal – divize:fotbal – divize: FC Chomutov – FC Nový Bor                                              10.15
  24. 5. fotbal – divize:fotbal – divize: FC Chomutov – Sokol Brozany                                           10.15

SOFTBALOVÝ AREÁL V ULICI AKADEMIKA HEYROVSKÉHOSOFTBALOVÝ AREÁL V ULICI AKADEMIKA HEYROVSKÉHO
9. – 11. 5. softbal kadetů a žáků:softbal kadetů a žáků: O pohár ředitele 12. ZŠ Chomutov        9.00 – 18.00 
  17. 5. softbal – 1. liga mužů: softbal – 1. liga mužů: soupeři Spectrum Praha, SK Radotín  12.00 a 18.00 
  18. 5. softbal – 1. liga mužů:softbal – 1. liga mužů: soupeři Spectrum Praha, SK Radotín  10.00 a 14.00 
23. – 25. 5. softbal:softbal: Mistrovství ČR kadetů                                                           9.00 – 18.00
  31. 5. softbal – 2. liga mužů:softbal – 2. liga mužů: soupeři Neratovice a Meteor Praha     12.00 a 16.00 
  1. 6. softbal – 2. liga mužů:softbal – 2. liga mužů: soupeři Neratovice a Meteor Praha     10.00 a 14.00 

Turnaj proběhl v Městské spor-
tovní hale v Chomutově za účasti 
deseti družstev, která byla rozdě-
lena do dvou skupin. Sehráno bylo 
celkem 27 zápasů, z nichž některé 
byly velice kvalitní.

Vítězem celého přeboru se stalo 
družstvo pořádající SŠES Chomutov, 
které ve finále porazilo v prodlou-
žení SOŠ a SOU Brno. Třetí místo 
obsadila SPŠ Tachov, jenž zdolala 
v boji o bronz SŠSt Louny. 

Nejlepším brankářem turnaje se 
stal Lubomír Sahula ze SPŠ a OA 
Kadaň a nejlepším střelcem Daniel 
Markus z SOŠ a SOU Brno. SŠES Cho-
mutov je po tomto turnaji v průběž-
ném pořadí sportovních přeborů ČR 
na výborném druhém místě.      (pst)

• Tanečnice Beethovenu D.C. Exe 
Chomutov startující v juniorské 
a seniorské kategorii úspěšně 
prošly postupovými koly v rámci 
seriálu Emco Dance Life Tour 2008 
až na Mistrovství České republiky 
v disco dance. Formace dospělých, 
která je loňským mistrem světa, 
s přehledem zvítězila jak v regio-
nálním kole, tak následně na Mis-
trovství Čech. Také obě formace ju-
niorek před sebe nikoho nepustily 
a na obou soutěžích si rozdělily 
zlaté a stříbrné medaile.           (sk) 


