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Město Chomutov získalo dotaci 
na Integrovaný plán rozvoje města 
– Areál bývalých kasáren a přileh-
lého okolí ve výši 1,035 miliardy 
korun z Regionálního operačního 
programu Severozápad. „Pro měs-
to Chomutov je to velmi výrazný 
úspěch, který ho posune o velký 
kus dopředu. Město získalo veš-
keré dotace, o které žádalo,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková. Celko-
vě bude investováno 1,46 miliardy 
korun. 

Město nyní bude intenzivně pra-
covat na přípravě jednotlivých pro-

jektů. První z nich je zimní stadion 
skládající se z profi haly, tréninkové 
haly a šatnového bloku. „Město už 
má nabídky z výběrového řízení na 
stavbu zimního stadionu, v průběhu 
listopadu by mělo skončit hodnocení 
nabídek a začít samotná výstavba,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. 

Budova nové haly bude mít při 
vstupní části prosklený plášť a bude 
překlenuta obloukovým zastřeše-
ním. Vedle standardní ledové plochy 
s dvouúrovňovým hledištěm budou 
v konstrukci obsaženy všechny ne-
zbytné prostory pro techniku zaledo-

Slovo primátorky

Město získalo miliardu, stavět se začne ještě letos
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vání i pro divácký servis, šatny pro 
hokejisty A – týmu (i jejich soupe-
ře) a pro veřejnost. Čtyři tribuny 
po stranách ledové plochy budou 
odděleny čtvercovými věžemi 
a jejich celková kapacita bude 
5 000 diváků. V jedné části stadio-
nu nebudou umístěny sedačky, ale 
bude zde volný prostor ke stání, 
čímž se kapacita zvýší přibliž-
ně na sedm a půl tisíce diváků. 
K vlastní hale budou přistavěny 
dvoupodlažní objekty s šatnami, 
malými tělocvičnami a posilovny. 
Ty budou ukončeny tréninkovou 
halou. K budově bude přiléhat 
parkoviště s kapacitou 251 parko-
vacích míst, z toho jedenáct bude 
pro imobilní občany.

Projekt ZS je rozdělen na dvě 
části, na profi halu a tréninkovou 
halu. Toto členění souvisí s pod-
mínkami pro výši dotace. Na profi 
halu město může získat až hrani-
ce dotace je 40 % z 478 milionů Kč. 
U tréninkové haly je tomu jinak. 
Zde má město šanci získat až 
92,5 % ze 141 milionů Kč. 

Dalšími projekty v rámci 
IPRM je oddychové a relaxační 
centrum, letní fotbalový a atle-
tický stadion a kulturně spole-
čenské centrum. Počítá se také 
s vybudováním infrastruktury, 
příjezdových komunikací, par-
kovacích ploch, zastávek MHD 
a samozřejmě s revitalizací are-
álu. V areálu se počítá s umís-
těním hřišť, laviček, provedou 
se sadové úpravy. Celkově jsou 
tyto stavby rozděleny do sedmi 
projektů, osmým je projekt Efek-
tivní řízení IPRM.                     (tb)
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Vážení spoluob-
čané, před několika 
dny námi otřásla 
zpráva o dvojná-
sobné vraždě, která 
se stala v našem 
městě. Surový a bez-
ohledný vrah, který 
zabíjel i jinde, za-

střelil v Chomutově barmana a hned 
nato také zasahujícího policistu. 
Jak vím, ještě do příjezdu policie 
se vrahovi postavil na odpor jeden 
odvážný muž, který mu zabránil 
uprchnout z místa činu a zavolal 
policii. Přestože věděl, jak je onen 
násilník nebezpečný a že je ozbro-
jený, nezaváhal ani na okamžik. Stej-
ně jako mladý policista, který stejně 
odvážně proti vrahovi zakročil 
a který bohužel zaplatil za bezpeč-
nost nás ostatních nejvyšší cenu. 
V dnešní době, kdy lidé velmi často 
myslí jen na sebe a kdy před nepra-
vostmi zavírají okna a dveře, je hr-
dinství těchto dvou mužů příkladné. 
Přiznám se, že se s pokorou skláním 
před jejich odvahou. Obdivuji je za 
to, že se dokázali v jediném oka-
mžiku rozhodnout, co je správné 
a co prostě musí udělat. Bez zavá-
hání se postavili na stranu zákona 
a proti zlu. Jsem hrdá na to, že jsou 
v našem městě takoví lidé. A jsem 
také velmi zarmoucená, že jeden 
z těchto odvážných lidí při svém hr-
dinském činu zahynul. Moji kolego-
vé z vedení města a já jsme založili 
sbírku na podporu pozůstalých po 
mladém policistovi, který se posta-
vil za naši bezpečnost. Dobře vím, 
že peníze nemohou nikdy nahradit 
syna či tátu. Ale přesto doufám, 
že se k nám někteří z vás přidají 
a pomohou tak překlenou rodině to-
hoto policisty nejtěžší chvíle, které 
zažívají. 

Hezký den Vám přeje 
                          Vaše Ivana Řápková

Vedení a radních města Chomuto-
va se hluboce dotkla tragická udá-
lost, ke které došlo nedávno v centru 
Chomutova. Člověk bez jakéhokoliv 
cítění zabil dva lidi. Jeden z nich, 
policista, zemřel při snaze chránit 
Chomutovany. Tragédie má další 
rozměr v podobě nenarozeného dí-
těte, jehož příchod na svět policista 
očekával se svou přítelkyní. „Ne-
dokážu si představit, jakou bolest 
žena cítí. Jediné, co v tuto chvíli do-
kážeme, je zajistit pomoc za město 
a radu města,“ informovala o snaze 
radních primátorka Ivana Řápková. 

Vedení města okamžitě svolalo 
mimořádné zasedání městské rady, 
která schválila vyhlášení sbírky 
na pomoc pozůstalé přítelkyni 
zabitého policisty. „Rada města na 
konto sbírky poskytla maximální 
dar, který může jednotlivci poskyt-
nout, ve výši dvaceti tisíc korun,“ 
informovala Řápková. Kromě toho 
každý z jedenácti radních do sbírky 
vložil osobní dar ve výši tří tisíc ko-
run. Město navíc pomůže kolegům 
zabitého policisty při vybudování 
pomníčku na místě tragédie.

Dary do sbírky lze zasílat na účet 
vedený u Komerční banky s číslem: 
43 – 2950540237/0100. Zároveň lze 
přispět pomocí kasiček umístěných 
v marketech Globus a Kaufland v Cho-
mutově a Tesco v Jirkově. Finanční 
prostředky budou pozůstalé přítel-
kyni policisty předávány průběžně, 
podle toho, jak budou přibývat.

„Nešťastná událost se dotýká 
každého z nás. Každý z nás mohl 
v onu chvíli procházet místem tra-
gédie. Oceňuji, že policista rychle 
zasáhl proti člověku, který nedoká-
že respektovat lidský život a mohl 
zaútočit na kohokoliv. Je nutné si 
vážit každého člověka, který aktivně 
vystoupí proti lidem bez morálních 
zásad a proti takovým, kteří nere-
spektují základní principy lidského 
soužití,“ dodala Řápková.             (tb)

Sbírka pro přítelkyni 
zastřeleného policisty

Ředitelka zoo podá 
trestní oznámení

Hospodaření Podkrušnohorského 
zooparku v Chomutově provázely 
v letech 2006-2007 vážné nedo-
statky. Veřejnosprávní kontrola od-
halila závažné chyby v účetnictví, 
při některých investičních akcích 
a v čerpání pohonných hmot. Chyba-
mi v řízení došlo k mnohatisícovým 
škodám. „Ty někdo způsobil, proto 
zastupitelstvo uložilo současné ře-
ditelce podat trestní oznámení,“ řekl 
náměstek primátorky Jan Řehák.

Z kontroly vyplynulo podezření 
na spáchání trestného činu porušo-
vání povinnosti při správě cizího 
majetku. Jednomu z pracovníků bylo 
umožněno bezplatné užívání půd-
ního bytu, čímž zooparku vznikla 
škoda na ušlém nájemném nejméně 
175 tisíc korun. Pracovník v bytě 
bydlel bez platné nájemní smlouvy.

                       (Pokračování na str. 2) 

Babybox – patentovaná schránka, 
do které mohou matky nebo rodiče 
anonymně odložit čerstvě narozené 
dítě. Už jich v republice funguje 
třináct a jak jsme informovali v mi-
nulém čísle CHN, další se připravuje 
v Chomutově.

Jedním z autorů myšlenky a jejím 
neúnavným propagátorem je Ludvík 
Hess. Zejména v začátcích se setkával 
s odmítáním, dnes ještě občas s nedů-
věrou. „Ano, je to nabídka, ale nedo-
vedu si představit, že by to pro matky 
byla motivace,“ říká. Je přesvědčen, že 
čtrnácti dětem odloženým od června 
2005, tedy od začátku fungování pro-
jektu, babybox zachránil život nebo 
jim do něj přinejmenším zajistil lepší 
výchozí pozici. 

Naopak vůbec neváhala primátor-
ka Ivana Řápková, která se zasadila 
o hladký průběh jednání i o shro-
máždění potřebných tří set tisíc 
korun. Ludvík Hess ji chválí. „Pro-
sazení babyboxu vyžaduje i osobní 
angažování. A když jsme přišli za 
paní primátorkou a vysvětlili jí náš 
záměr, řekla jediné slovo: Zařídím!“ 

Roli zprostředkovatele v tomto 
případě sehrál režisér Jiří Strach, 
který v Chomutově plánuje natáčet 
celovečerní film s pracovním ná-
zvem Neslyším tvé srdce. Zároveň se 
rozhodl stát se jakýmsi patronem ba-
byboxů. „Když už mi pánbůh nadělil 
ksichtík, který je trochu známý, tak 
se to snažím nějak vrátit,“ vysvětlil 
důvod svého angažování. Primátorce 
poděkoval a předal ji zarámovanou 
fotografii Jana Saudka. Ta znázorňu-
je kojence přisátého k matčině prsu 

Chomutov s babyboxem přijde na řadu v lednu
a je jakousi značkou iniciativy. 
Chomutov si ovšem bude muset na 
babybox pár měsíců počkat, zpro-
vozněn by mohl být v lednu příštího 
roku. Ludvík Hess vysvětluje, že vý-
roba unikátní vytápěné, ventilované 

a monitorované schránky jde po-
malu a v řadě na instalaci už čekají 
Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Kolín 
a Jindřichův Hradec. V Chomutově 
bude babybox umístěn ve stěně dět-
ského oddělení polikliniky.          (sk)

Jiří Strach přivezl primátorce Ivaně Řápkové zarámovanou fotografii Jana 
Saudka.                                                                                                                  (foto: tb)
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Město Chomutov získá od státu 
kina Oko a Praha. Kino Oko se po-
dařilo magistrátu získat bezúplatně 
od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Za kino Praha 
bude muset zaplatit 8,6 milionu 
korun. 

„Několikrát jsme se snažili vy-
jednat bezúplatný převod, ale úřad 
pro zastupování státu vždy rozhodl 
o přímém prodeji. Snažili jsme se 
jednat o nižší prodejní ceně kvůli 
podmáčenému stropu kinosálu, ale 
zjistili jsme, že kupní cena je sta-
novena pravidly pro prodej majetku 
a je určena znaleckým posudkem,“ 
řekl náměstek primátorky Jan Ře-
hák.

Mimořádné zastupitelstvo před 
dvěma týdny schválilo vykoupení 
kina za 8,6 milionu korun. „Je to 

Oko bezúplatně, Prahu za peníze
historická budova v centru města 
a my chceme, aby zůstala v našem 
majetku,“ vysvětluje Řehák. Pokud 
by to město neudělalo, hrozilo by, 
že budova bude prodána v dražbě. 
Město by tak ztratilo možnost ovliv-
ňovat, jaká činnost se bude v budově 
provozovat. „Takhle máme jistotu, 
že se tam neobjeví aktivity, které 
v centru města nechceme,“ dodal ná-
městek. Město chce budovu opravit, 
peníze bude hledat v dotacích. Nej-
větší závadou v objektu je podmáče-
ný strop. V současné době není ještě 
jasné, co v budově bude. Jako kino 
již fungovat zřejmě nebude, protože 
v rámci IPRM chce město vystavět 
Kulturní a společenské centrum, 
které bude mít několik kinosálů. 

Kino Oko bude nadále sloužit jako 
kinosál.                                              (tb)

Kontrola v zooparku odhalila závažné chyby v hospodaření

Ředitelka zoo podá trestní oznámení
(Dokončení na str. 2) 

Podezření z trestného činu podvo-
du padá na hlavu odpovědné osoby, 
která umožnila proplacení tří faktur 
v celkové výši 75 tisíc korun bez 
smlouvy a bez poskytnutí ve smlou-
vě uvedených služeb za personální 
audit, za který mandátní smlouva 
určovala odměnu 25 tisíc korun, ve 
skutečnosti bylo zaplaceno 100 tisíc 
korun. Dalších sto tisíc bylo vyplace-
no za jakési zprostředkovatelské služ-
by. Ani k těmto zprostředkovatelským 
službám neexistuje žádná smlouva.  

Nejméně 64 tisíc korun činí 
škoda v hospodaření autoprovozu. 
U šesti aut nebylo vykázáno přes 
18 tisíc ujetých kilometrů. U ně-
kolika dalších se vůbec evidence 
spotřeby pohonných hmot nevedla, 
takže klidně mohlo být nakupováno 
více pohonných hmot, než auta spo-
třebovala pro služební účely. 

Zjištěna byla řada dalších pochy-
bení. Například od září 2007 byla na 
vedení dopravy a provozu zooparku 
na základě mandátní smlouvy najmu-
ta osoba, která na tuto činnost neměla 
v tehdejší době živnostenské oprávně-

Obyvatelé bytů, které jsou v do-
mech vlastněných společností ČEZ 
v Chomutově, dostali pomocnou 
ruku od města Chomutova. Nájem-
níci se snaží získat od elektráren-
ského gigantu byty, v nichž žijí, za 
nižší cenu, než je tržní. ČEZ, který je 
získal v 90. letech při přerozdělová-
ní státního majetku, jim je sice nabí-
dl, ale pouze v poptávkovém řízení. 
Byty tak může získat kdokoli, třeba 
developeři, a firma si z nabídek vy-
bere tu nejlepší. 

Město Chomutov i nájemníci se 
bojí, že byty získají spekulanti, 
kteří do nich začnou stěhovat soci-
álně slabé z Prahy a jiných velkých 
měst. Zastupitelstvo města na svém 
posledním jednání na základě pod-
nětu zastupitele Jiřího Polanského 
projednalo situaci chomutovských 
občanů, kterých se prodej bytů ČEZ, 
a.s. týká. Zastupitelé uložili primá-
torce Ivaně Řápkové zaslat za město 
Chomutov představenstvu ČEZ a.s. 
nabídku na bezplatné převzetí bytů 
v katastru města, které chce společ-
nost prodat. 

Václav Kucharský (na snímku), je-
den z nájemníků, který inicioval pe-
tici za změnu způsobu prodeje bytů, 
a který nadále bojuje za nájemníky 
z „čezáckých“ bytů v tuto chvíli radí: 
„Nezakládejte zatím družstva ani 
jiné společnosti, nechoďte do bank 
pro úvěry, na vše je čas a vaší hor-
livostí nahráváte jedině ČEZu a oni 
pak mají důvod říct, že když to jde 
u vás, tak to musí jít všude. Buďte 
připraveni pomoct sami sobě, svým 
rodinám a přátelům. Čtěte denní tisk, 
sledujte televizi. Nezoufejte, když se 
nebude déle nic dít, nebo když se 
nebude hovořit o vašem městě. Vždy 
hovořím za všechna města a některé 
odpovědi se řídí dobou danou záko-

Město se bude snažit získat byty ČEZu

nem. Když uděláte mítink v domech 
a budu pozván, přijedu kamkoliv“.

Radnice by po převodu bytů na 
město postupovala stejně jako při 
převodu tzv. hornických bytů. Ty 
město získalo darem od původního 
vlastníka a následně po schválení 
zastupitelstvem města je nabídlo 
stávajícím nájemníkům s platnou 
nájemní smlouvou za cenu 600 Kč 
za metr čtvereční. Pokud nájemníci 
v „čezáckých“ bytech do půl roku 
nabídku akceptují, bude jim bytová 
jednotka odprodána s příslušen-
stvím a adekvátní částí zastavěné 
plochy bytového domu. V případě, 
že nezareagují na výzvu o prodeji 
bytové jednotky do půl roku, bude 
s nimi jednáno o uzavření nové 
nájemní smlouvy, ve které by měl 
nájem odpovídat výši podílu za 
bytovou jednotku do fondu oprav, 
aby město nedoplácelo za nájemní-

ka. V případě, že je bytová jednotka 
volná, odprodává se formou dražby 
nejvyšší nabídce.

„Byty nechceme za tržní cenu, 
protože jsme je již několikrát za-
platili svým zdravím, prací v elekt-
rárnách a především formou nájmů, 
ale za cenu zbytkovou a chceme, 
aby byly nabídnuty v první vlně 
jen stávajícím nájemníkům. Budovy 
jsou ve špatném stavu, od výstavby 
prakticky neudržované. V Kadani, 
Chomutově i v Klášterci nad Ohří je 
to naprosto stejné. Před desítkami 
let jsme se upisovali za pronájem 
těchto bytů k deseti a více letům 
povinného zaměstnání v elektrár-
nách,“ vysvětlil snahu nájemníků 
Václav Kucharský. Ten také zdůraz-
nil, že je jedno, kdo nájemníkům 
pomáhá. „Alespoň si ujasníme pro 
blížící krajské volby, komu dáme 
své hlasy,“ dodal.      (text a foto: tb)

Z deníku městské policie

Do bytu nelezl zloděj, ale Do bytu nelezl zloděj, ale 
nájemník, který ztratil klíčenájemník, který ztratil klíče

Opravdu svérázně si v nouzi 
počínal mladý muž, který bydlí 
ve Zborovské ulici. Ve dvě hodiny 
ráno lezl oknem do prvního patra 
bytu jednoho ze zdejších domů. 
Zahlédli ho strážníci a domnívali 
se, že se jedná o zloděje. Když se 
však mladíka zeptali, co v okně 
dělá, tak jim v klidu odvětil, že zde 
bydlí. Prý nemohl v noci spát, tak se 
šel projít na vzduch a zapomněl si 
klíče. Strážníci si jeho tvrzení přece 
jen raději ověřili. Zjistili, že muž 
skutečně mluví pravdu. 

 Musel uklidit a ještě  Musel uklidit a ještě 
zaplatil pokutuzaplatil pokutu

Všímavý obyvatel Jirkovské uli-
ce telefonicky oznámil městským 
strážníkům, že před domem kdosi 
zakládá černou skládku. Informace 
byla radiostanicí bleskurychle pře-
dána nejbližší motohlídce. Ta na 
místě zajistila 26letého muže, který 
v této ulici bydlí. Mladík ani sám 
dobře nevěděl, proč nepotřebný do-
movní odpad vyhodil před dům. Byl 
si však vědom toho, že po sobě musí 
uklidit.  I když tak učinil, pokutě za 
porušení městské vyhlášky se přes-
to nevyhnul.

 Do sběrny táhl popelnici  Do sběrny táhl popelnici 
naplněnou šrotemnaplněnou šrotem

Městští strážníci spatřili ve 
Wolkerově ulici 24letého mladíka, 
který táhl do sběrných surovin ce-
lou popelnici. Protože se strážcům 
zákona  zdál muž podezřelý, zkont-
rolovali ho.  Po chvilce vyšlo najevo, 
že mladík popelnici odcizil a napl-
nil kovovým odpadem. Popelnice 
však naštěstí ve sběrně neskončila. 
Technické služby, kterým patřila, si 
pro ni přijely. Zloděj, který si chtěl 
původně ve sběrně vydělat nějaké 
peníze, tak přišel nejen o svůj lup, 
ale ještě musel zaplatit pokutu.

Nebezpečný dobrman Nebezpečný dobrman 
putoval do útulkuputoval do útulku

Na nebezpečného dobrmana, kte-
rý volně pobíhá Husovou ulicí, byli 
upozorněni městští strážníci. Na 
místo okamžitě vyjeli muži, kteří 
jsou speciálně vyškoleni na odchyt 
zvířat. Pes však neměl v úmyslu 
se nechat chytit. Nakonec se však 
strážcům zákona podařilo zvíře 
přelstít a odvézt do útulku.

ní. V zooparku není ani uložen žádný 
doklad o odborné způsobilosti této 
osoby. „Je manažerským pochybením 
takovou smlouvu podepsat, protože 
vzniká mnoho rizik, například že do-
tyčný peníze nezdaní, neovládá tuto 
činnost,“ řekla náměstkyně primátor-
ky Jana Vahňová. 

Alarmující je například skuteč-
nost, že pouze ke dvěma ze 420 
přijatých faktur za kontrolované 
období byla vystavena objednávka. 
Účetní doklady byly navíc v kontro-
lovaném období často opravovány 
opravným bělícím lakem nebo pře-
pisováním, takže nelze zjistit obsah 
zápisu před opravou. „V jednom 
případě byla dokonce poskytnuta 
záloha na provedené práce, avšak 
při fakturaci prací nebyla poníže-
na záloha,“ upozorňuje kontrola. 
Porušeno tedy bylo několik zákonů 
najednou, a to zákon o finanční 
kontrole, zákon o účetnictví a řada 
vyhlášek. Některé interní směrnice, 
podle kterých se v zooparku praco-
valo, město nedostalo k odsouhla-
sení. Příkladem může být směrnice 
týkající se cen vstupného.           (tb)   

Rekonstrukce v Kadaňské uliciRekonstrukce v Kadaňské ulici
Proč se opravují chodníky v Ka-

daňské ulici a ničí se tak nový 
povrch silnice, který se tu nedávno 
pokládal, a proč se u školy opravu-
je na začátku školního roku. Takto 
zněl dotaz čtenářky CHN. 

Při opravách v Kadaňské ulici se 
nepodařilo časově skloubit rekon-
strukci chodníků s rekonstrukcí 
silnice, která patří Ústeckému kraji. 
Město muselo s rekonstrukcí počkat 
na poskytnutí dotace ze státního 
fundu dopravní infrastruktury. Pro-
to také opravy probíhají teď na po-
čátku školního roku. Město se však 
snaží práce přímo u školy urychlit 
tak, aby skončily do konce září 
a děti měly pohodlnější a především 
bezpečnější přístup do školy. Zbytek 
ulice by měl být opraven do konce 
roku.
Budova Armabetonu Budova Armabetonu 

Další čtenář se nás zeptal, proč 
radnice nic nedělá s budovou Arma-
betonu, která chátrá. 

Město nemůže budovu opravovat, 
protože není jeho majetkem. Budo-
vu však sleduje stavební úřad, který 
kontroluje, zda chátráním budovy 
není ohrožena veřejnost. Jakmile 
by zjistil, že hrozí nějaké nebezpe-
čí, okamžitě by nařídil udržovací 
práce. Současný majitel má stavební 
povolení na opravu budovy do kon-
ce září 2009.

Stížnost na rušení nočního kliduStížnost na rušení nočního klidu
Magistrát obdržel stížnost od 

obyvatelky z Čelakovského ulice. 
Stěžovala si na hluk při akci Cum-
bajšpíl, která probíhala poslední 
srpnový víkend v parku u divadla, 
a divila se, že akce byla povolena 
v centru města.

Skutečně akce byla povolena. Rada 
města udělila výjimku z vyhlášky 
o rušení nočního klidu. Radní vychá-
zeli ze zkušeností městské policie 
z uplynulých ročníků, kdy nevznik-

ly větší problémy. Letošní ročník byl 
z hlediska hluku nadměrný. Městská 
policie při akci v parku zazname-
nala každý den několik stížností 
na rušení nočního klidu a jednu na 
hladinu hluku v době mimo noční 
klid. Organizátor akce bude pozván 
ke správnímu řízení pro nedodržení 
podmínek v udělené výjimce. Měst-
ská policie pro přístí rok doporučí 
akci přemístit do jiné lokality, např. 
do amfiteátru u Kamencového jeze-
ra.                                                        (tb)

Projekt obnovy veřejných ploch 
sídliště Zdeňka Štěpánka se po pří-
pravných krocích, jako jsou jednání 
se správci sítí, projednání s obča-
ny a řešení dopravních problémů 
uvnitř tohoto vnitrobloku, kdy bylo 
nutné zapracovat veškeré připomín-
ky všech zúčastněných, dostává do 
další přípravné fáze. 

Projekt se musí rozdělit do tří 
etap. Příčinou je jeden pozemek 
u kterého nemůžeme zjistit vlast-
níka kvůli vleklému dědickému ří-
zení. Proto se musí projekt rozdělit 
a u každé etapy zahájit uzemní 
a posléze stavební řízení.      

V průběhu příštího roku radnice 
zahájí přípravy na první etapu, 
která řeší příjezd k zadním traktům 
domů ulice 28. října a rozšíření par-
kovacích míst v této části sídliště. 
V této etapě se počítá také s vybu-
dováním dvou hřišť. V druhé etapě 
projde rekonstrukcí komunikace 
od průjezdu za Českou spořitelnou 
vlevo k vjezdu do zadního traktu 
ul. Vršovců a příjezdovou komu-
nikací k bloku č. p. 3965-6. Zbylá 
3. etapa projektu, za bytovým blo-
kem Palackého, projde schvalovacím 
a realizačním řízením po dořešení 
majetkoprávních vztahů. 

Projekt prvních dvou etap bude 
připraven k realizaci v příštím 
roce a měl by obsahovat nové ko-
munikace a chodníky a rozšíření 
o 37 parkovacích míst.                   (tb)

V sídlišti vyroste 
parkoviště i hřiště

Brožuru IOP - Příručka pro žada-
tele, která bude jakousi kuchařkou, 
jak si připravit projekt pro získání 
dotací z Integrovaného operačního 
programu, má město připravenu pro 
sdružení vlastníků bytů na sídliš-
tích Březenecká, Kamenná, Zahradní 
a Písečná. Statutární město Cho-
mutov má poměrně slušné šance 
uspět se žádostí o podporu bydlení 
a revitalizaci problémových sídlišť. 
Projekty musí být hotovy do konce 
roku. Chomutov bude o prostředky 
soutěžit s dalšími zhruba 20 měs-
ty s počtem obyvatel nad 50 000. 
Předpokládá se, že bude podpořeno 
10 až 15 měst.

„Uvědomujeme si, že problemati-
ka přípravy projektů pro EU, sou-
časné podmínky a jazyk, kterým 
jsou programové dokumenty do-
tačních titulů psány, jsou mnohdy 
složité a nepříliš srozumitelné. Naší 
snahou je, aby se nám sešlo co nej-
více projektů od majitelů bytových 
domů, proto jsme v brožuře připra-

Kuchařka na dotace je na světě
vili souhrn důležitých informací 
pro všechny zájemce o zapojení 
se do Integrovaného plánu rozvoje 
města,“ prohlásila hlavní projektová 
manažerka IPRM IOP Monika Páno-
vová. V „kuchařce“ domovní správy 
najdou informace o tom, na co vše 
mohou žádat dotace, jaké jsou pod-
mínky zapojení se do IPRM IOP, kolik 
mohou získat. „To vše srozumitelně 
za pomoci příkladů, včetně kontak-
tů na pověřené pracovníky, kteří 
pomohou s dalšími dotazy,“ dodala 
Pánovová.

Město připravuje průzkum, který 
by měl podchytit to, co by si obyva-
telé sídlišť přáli změnit. Do poloviny 
října proběhne také veřejné projed-
nání IPRM – Sídliště, místo pro život. 
O termínu konání budeme informo-
vat v příštím čísle CHN. 

Brožura je k dispozici na všech 
informačních centrech města, bude 
rozeslána domovním samosprávám 
a ke stažení je i na www.chomutov-
-projekty.eu.                                     (tb)

Omluva Omluva 
Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

 Jménem Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a. s. 
se omlouvám všem poškozeným účastníkům dopravní nehody, 
která se stala 10. 9. 2008 v Jirkově.

                                                       Ing. Jiří Melničuk, generální ředitel 
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Chomutov není Litvínov nebo 
Teplice, přesto i zde je řada pozo-
ruhodných hudebních interpretů. 
Jednou z kapel, které mají dobře 
našlápnuto do vyšších pater show-
byznysu, jsou bluecoreoví X-Left 
to Die. Chomutovskému publiku se 
představili naposledy v atriu SKKS 
při minifestivalu Indian Summer 
Open Air. V blízké době o nich uslyší 
řada konzumentů hudby, kteří je do-
sud nezaregistrovali. „Ikslefti“ totiž 
připravují dvě CD, z nichž to druhé 
bude první oficiální, a současně na-
táčejí dva videoklipy.

Nestojí za tím vykalkulovaná 
podpora producentů, naopak je 
to důsledek dlouhodobého vývoje 
a tvrdé práce a talentu samotných 
mladých muzikantů. X-Left to Die 
vznikli v roce 2004 na troskách 
dvou místních kapel. Zakládající 
sestavu tvořili David Weingärtner 
(zpěv), Roman Knop (kytara), Víťa 
Růžička (baskytara) a Míra Špernoga 
(bubny). Poté, co Špernogu za bicími 
vystřídal konzervatorista Honza 
Valenta, ustálila se sestava na sou-
časné podobě. Přes mnohdy diamet-
rálně odlišné inspirační zdroje kluci 
brzy zjistili, že mají stejné hudební 
cítění a jejich původní tvorba do-
káže zaujmout publikum i hudební 
experty. A to i přesto, že tvrdá me-
talová muzika nepatří k mainstrea-
mu a v českých médiích stále ještě 
je vzácným, spíš nevítaným hostem. 
Styl X-Left to Die je těžko zařaditel-
ný, oni sami si ho nazvali blue-core. 
Blue nikoliv ve smyslu modrý, ale 
spíš pochmurný, sklíčený, smutný, 
rozladěný. Pasuje to především 
k textové stránce tvorby, kterou má 
na starosti zpěvák David: „Pro mě je 
to forma sebevyjadřování. Je to in-
spirované spíš smutnějšími stránka-
mi života než těmi veselejšími. Je to 
o chvílích, kdy je člověk sám, zkla-
maný ze života, kdy potřebuje ty 
emoce vykřičet, kdy hledá pozitivum 
v dekadenci. I pro mě platí rčení, že 

Skupina získává přízeň posluchačů i hudebních expertů, v srpnu vyhrála Českou rockovou ligu

X-Left to Die se do toho umějí opřít

V Městském informačním centru je nově zdarma k dispozici trojjazyčná 
publikace, kterou díky podpoře Evropské unie vydalo město Annaberg-
-Buchholz. Seznamuje se zajímavými místy partnerského města, předkládá 
mapku, podle které návštěvník může najít „poklad“ v označených turistic-
kých cílech. Závěrečné stránky brožury, která je kromě němčiny a češtiny 
psaná také v angličtině, jsou věnovány Chomutovu. Snímek je ze závěreč-
ného workshopu, na kterém byla brožura zástupcům chomutovské radnice 
předána. V informačním centru jsou k dostání i nové suvenýry, tentokrát 
z produkce města Chomutova. Jedná se o reklamní magnety na lednici. Jsou 
vyhotoveny ve čtyřech motivech a každý stojí 30 korun.                   (foto: sk)

Na počest osobností 
hudebního života

Základní umělecká škola T. G. Ma-
saryka v Chomutově připravuje 
na sobotu 27. září Vzpomínkové 
odpoledne na vynikající osobnos-
ti hudebního života Chomutova. 
Profesor Zdeněk Kolářský působil 
v tehdejší LŠU jako pedagog od 
počátků 60. let do roku 1978. Vý-
borný houslista, člen České filhar-
monie vychoval řadu znamenitých 
houslistů. Je však i mnoho těch, 
kteří získané umění předávají jako 
pedagogové další houslové genera-
ci. K takovým patřila nezapomenu-
telná učitelka Marta Králová. Nejen 
pro své pedagogické mistrovství, 
ale pro hodnotu lidskou, vlídnost 
a obětavost. Koncert na počest 
těchto osobností proběhne v kon-
certním sále ZUŠ v Chomutově od 
16 hodin.                                         (šv) 

Města Ústeckého kraje dostala 
příležitost prezentovat se od pon-
dělí 1. září až do pátku 12. září v in-
formačním centru agentury Czech-
Tourism na Staroměstském náměstí 
v Praze. Naše město této příležitosti 
využilo, a tak čtvrtek 4. září patřil 
právě Chomutovu.

K dispozici měl své dva propagač-
ní bannery s prezentací Chomutova, 
velký pult na propagační materiály 
uprostřed informačního centra 
a na velké obrazovce projekci DVD 
představující město. Návštěvníci in-
focentra byli trochu zaskočeni tím, 
že vešli do pražského infocentra 
a všude dominoval Chomutov, ale 
posbírali si materiály a dotazovali 
se na naše město. 

Turisté z Čech většinou o Cho-
mutovu věděli, uvítali novinky 
a především cykloturistickou mapu. 
Zahraniční hosté si brali materiály 
jako zajímavý tip na výlet. „To byl 
také hlavní cíl prezentace, ukázat 
návštěvníkům Prahy možnost vyjet 
také do jiného, nedalekého města. 
Za největší úspěch považuji návště-
vu dvou průvodců, jednoho z Čech 
a jednoho z Německa, kteří tvoří 
programy pro skupiny turistů po 

Prezentace Chomutova na Staroměstském náměstí

České republice. Naše materiály je 
natolik zaujaly, že mají v plánu vy-
pravit příští rok své skupiny k nám,“ 
řekla Lenka Vaňková z odboru kan-
celáře primátora chomutovského 

magistrátu, která má na starosti 
právě propagaci města. Akce by se 
měla opět opakovat, jakmile se v in-
formačním centru vystřídají všech-
ny české kraje.          (text a foto: lev)

v depresi se tvoří nejlíp.“ Obraz ka-
pely dotváří i její název, který se dá 
volně přeložit jako „neznámo kolik 
času zbývá do smrti“. Ovšem kdo by 
čekal utahané, lkavé melodie, byl by 
ohromen nářezem a přívalem ener-
gie, kterou skupina vkládá do hudby 
i do jevištní prezentace. Překvapit 
by ho mohly i lehce extravagantní 
kostýmy. „Změna přišla s novým 
bubeníkem, najednou začal být náš 
projev svižnější. Vcítili jsme se do 
muziky, víc ji prožíváme,“ vysvětlu-
je Roman. David doplňuje: „Baví nás 
se hýbat. Máme rádi energii, ta je 
pro nás hodně důležitá. Nechceme 
být jako řada kapel, t́ak my vám 
to tady odzpíváme .́ My se do toho 
chceme pořádně opřít.“ 

Prvním hudebním záznamem 
skupiny bylo v listopadu 2004 
demo. Následující rok vyhrála 
v Annabergu Rockovou cenu Kruš-
ných hor, za což získala příležitost 
natočit v drážďanském studiu CD. To 
nahráno bylo, ovšem nikdy nevyšlo. 
Výměna bubeníků podnítila vydání 
druhého dema. Další prvenství na 
přehlídkách a v soutěžích přišla 
v roce 2007. Nejprve to bylo ví-
tězství na plzeňské Múze, za což 
skupina vyhrála tři nahrávací dny 
ve studiu, jejichž výsledkem je 
třetí demo. Následně X-Left to Die 
v pražském Matrixu vyhráli Skuteč-
nou ligu. I tam, mimo dalších cen, 
získali nahrávací hodiny ve studiu 
a také poukaz na videoklip, který 
je v tuto chvíli roztočený. Ovšem 
největšího úspěchu dosáhla skupina 
X-Left to Die před měsícem. Vyhrála 
Českou rockovou ligu, a to v ní sou-
peřila s dalšími dvěma sty padesáti 
kapelami! Jednou z cen je natočení 
klipu v hodnotě sto tisíc korun, ale 
tou hlavní cenou je opět nahrání CD. 
Tentokrát už by mělo jít o skutečně 
profesionální práci a excelentní zvu-
kovou kvalitu. 

„Teď budeme vydávat CD, to jsou 
takové sebrané nahrávky, jmenovat 

se to bude Identity. Tím se jakoby 
představujeme. A to by měl být ta-
kový předvoj té první skutečné des-
ky. Až bude venku, tak všechno, co 
vyšlo do té doby, chceme stáhnout, 
aby v prodeji byla už jen ta jediná, 
oficiální deska,“ prozrazuje David. 
Velké plány má kapela i ohledně pů-
sobení na hudební scéně. Chce při-
brat pátého člena – dalšího kytaristu 
a zjara vyrazit na turné se skupinou 
Krucipüsk. Většina dalších plánů 
je pohříchu závislá na penězích. 
Kdyby byly, pak limitujícím fakto-
rem už by mohla být jen fantazie. 
„A ta moje nemá hranic,“ upozorňuje 
David, když vypráví spíš o přáních 
než plánech. Týkají se pódiové šou, 
jednoduchých divadelních příběhů, 
světelných a pyrotechnických efek-
tů. „Nejsme skromní ani přehnaně 
naivní. Rozhodně chceme dosáh-
nout stavu, kdy nás muzika bude 
živit, ale současně i bavit.“          (sk)

Důkaz energie probíhající mezi kapelou a diváky, vlevo David...      (foto: sk) ...a oficiální foto skupiny. (foto: travis)

DIVADLODIVADLO

• 21. 9. JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL.21. 9. JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL. Pohádka pro děti a jejich 
rodiče. Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.

• 26. 9. O DOBRU A ZLU.26. 9. O DOBRU A ZLU. Pohádka pro MŠ a ZŠ. Kulturní dům na Zahradní 
od 10.00 hodin.

• 30. 9. ZÁHADNÁ IRMA. 30. 9. ZÁHADNÁ IRMA. Komedie v rámci předplatného. Městské divadlo 
od 19.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY

• 18. a 25. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA.18. a 25. 9. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Pravidelné čtvrteční koncerty 
v atriu SKKS od 17.00 hodin. 

• 25. 9. BENEFICE PRO VARHANY S JAROSLAVEM SVĚCENÝM.25. 9. BENEFICE PRO VARHANY S JAROSLAVEM SVĚCENÝM. Kostel sv. Igná-
ce od 19.00 hodin. 

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 24. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.24. 9. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hodin.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• EX LIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA.EX LIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 27. 9.
• JAROSLAV HORA A TOMÁŠ BARTŮSEK – ČESKÁ PANORAMATA.JAROSLAV HORA A TOMÁŠ BARTŮSEK – ČESKÁ PANORAMATA. Výstava 

sférických fotografií v kostele sv. Ignáce potrvá do 30. 9.
• ANTON GNIRS.ANTON GNIRS. Významný evropský politik a archeolog chomutovského 

původu. Muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 8. 11.
• CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA. CHOMUTOV A VELKÁ VÁLKA. Chomutované na bojištích I. světové války. 

Oblastní muzeum na historické radnici, výstava potrvá do 1. 11.
• AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA.AFRIKA A ORIENT RAINERA KREISSLA. Výstava v muzeu na historické 

radnici potrvá do 4. 10.
• JSME VŠICHNI KAMARÁDI. JSME VŠICHNI KAMARÁDI. Prezentace Mateřské školy Chomutov ve výstav-

ní síni knihovny SKKS. Výstava potrvá do 4. 10.
• KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL.KLUB STARÝCH UMĚLECKÝCH ŘEMESEL. Přehlídka prací v galerii Na scho-

dech v SKKS potrvá do 31. 10.
• SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2008.SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BOLEBOŘ 2008. Výstava děl z mezinárodního 

sympozia v atriu SKKS potrvá do 30. 9.
• MIROSLAV DOLEŽEL - SOCHY.MIROSLAV DOLEŽEL - SOCHY. Výstava v galerii Lurago potrvá do 25. 9.

KINAKINA

Netradiční pohled na První 
světovou válku nabízí expozice 
Chomutov a Velká válka, kterou ve 
výstavních prostorách na historické 
radnici připravilo Oblastní muzeum 
v Chomutově. „Většina podobných 
výstav se na toto téma dívá očima 
česky mluvícího obyvatelstva, takže 
zdůrazňuje vznik legií, odpor Če-
chů k válce a podobně. My jsme se 
snažili zaznamenat pohled z druhé 
strany,“ uvádí autor výstavy, vedou-
cí historického oddělení Jiří Šlajsna. 
Podle něho je tradiční pohled pře-
ceňovaný, fakta totiž hovoří o tom, 
že skoro devadesát procent vojáků 
z Čech dokončilo válku v uniformě 
Rakouska – Uherska.

Ještě větší byla věrnost monarchii 
v česko-německém pohraničí, tedy 
i v Chomutově. Jeho převážně ně-
mecky mluvící obyvatelstvo snahu 
monarchie naprosto podporovalo, 
i když postupně s narůstajícími 
ztrátami a nedostatkem potravin 
i zde docházelo k projevům ne-
spokojenosti a „hladovým bouřím“. 
Neochvějně na straně Trojspolku 
stál i chomutovský 92. pěší pluk. 
Patřil k elitním jednotkám, často 

Chomutované ve válce příkladně 
bojovali za Rakousko - Uhersko

býval nasazován na středním úseku 
fronty, nejprve v Srbsku, pak v Itá-
lii. Několikrát utrpěl značné ztráty. 
Z jednotek spojeneckých mocností 
se do italského vnitrozemí dostal 
vůbec nejdál, navíc na konci vál-
ky jako jeden z mála dobrovolně 
kryl ústup. Z Chomutova pocházel 
i prapor 9. zeměbraneckého pluku, 
ale ten hned v prvním roce války 
byl na italské frontě zdecimován 
a pak už byl nasazován jen jako 
druhosledový.

Kromě průvodních textů expozi-
ce obsahuje množství originálních 
předmětů, které chomutovské mu-
zeum shromáždilo z veřejné sbírky 
hned v úvodních letech své existen-
ce. Jedná se o fotografie, vojenské 
dokumenty, zbraně, uniformy a další 
výstrojní součástky, vyznamenání, 
korespondenci z fronty, smuteční 
oznámení nebo třeba potravinové 
lístky. Ty hrály nápaditou roli i při 
vernisáži. Pořadatelé návštěvníkům 
rozdali poukázky na 50 gramů 
chleba, čili na tenký krajíc, což byl 
v závěru války celodenní příděl pro 
dospělého člověka. Výstava potrvá 
do 1. listopadu.                                (sk)

Kino Oko (Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
            17. 9.17. 9.    AKTA X: CHCI UVĚŘIT. AKTA X: CHCI UVĚŘIT. Sci-fi/detektivka, USA.
           18. 9.18. 9.    KULIČKY.KULIČKY. Povídkový film, ČR.
 19.19.  –  21. 9.21. 9.    ROLLING STONES.ROLLING STONES. Dokument, USA. V sobotu také od 17.00 hod.
22.22.  – 23. 9.23. 9.    MAMMA MIA!MAMMA MIA! Muzikál, USA. V úterý také od 17.00 hod.
24.24.  – 25. 9.25. 9.    SEX VE MĚSTĚ.SEX VE MĚSTĚ. Romanitická komedie, USA.
26.26.  – 28. 9.28. 9.    MUMIE SE VRACÍ: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE.MUMIE SE VRACÍ: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE. Akční film, USA. 

V sobotu také od 17.00 hod.
29.29.  – 30. 9.30. 9.    BATHORY.BATHORY. Historické drama, ČR.
            1. 10.1. 10.    INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY.INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY. Akční/do-

brodružný, USA.



Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 24. 9. v 10.00 hod.
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ProdejProdej
• Prodám pánskou cyklistickou přil-• Prodám pánskou cyklistickou přil-

bubu zn. Haven, velikost XL, modro-čer-
ná. Nikdy nenošená, nevhodný dárek. 
Původní cena 1 190 Kč, nyní 600 Kč. 
Tel. 606 648 742.

• Prodám konferenční stolek kulatý• Prodám konferenční stolek kulatý 
za 450 Kč, stojací lampu za 700 Kč, 
nový kuchyňský stolek skleněný za 
900 Kč, konzoli za 100 Kč, motorku pro 
dítě – nová, moc pěkná – za 1 200 Kč. 
Tel. 731 184 181.

• Prodám Fiat Bravo, r. v. 1996, • Prodám Fiat Bravo, r. v. 1996, 
dobrý stav, 1,4 benzín, 2x airbag, 
centrál, fial. met., komplet zimní kola. 
Najeto 106 tisíc km. Cena 40 000 Kč. Tel. 
724 959 915.

• Prodám propanbutanový vařič, • Prodám propanbutanový vařič, dva 
mechanické psací stroje a dámské kolo. 
Tel. 731 806 560.

• Prodám zachovalá dvoukřídlá gará-• Prodám zachovalá dvoukřídlá gará-
žová vrata včetně rámužová vrata včetně rámu š. 260 cm, v. 202 
cm. Cena 3 000 Kč. Tel. 731 601 395.

• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, • Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, 
bílý, hezký, dobrý stav. Cena 20 000 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 modrý, 
cena 18 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám čtyřkolku Loncin,• Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 
2006, nejetá (400 km), se SPZ, cena 
20 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám dřevěný kulatý bílý stůl, • Prodám dřevěný kulatý bílý stůl, 
průměr 140 cm. Cena 200 Kč. Tel. 
732 616 962.

• Prodám tepovač na koberce, • Prodám tepovač na koberce, je-
den, vyzkoušený, za 500 Kč, ušetříte 
600 Kč. Prosím volat, ne SMS, děkuji. 
Tel. 605 704 239.

• Malý stolek čtverec s keramickou • Malý stolek čtverec s keramickou 
deskou, deskou, sv. na zahradu nebo chatu dám 
za 150 Kč. Prosím volat, ne SMS, děkuji. 
Tel. 605 704 239.

• Prodám Opel Kadett 1,6LSI,• Prodám Opel Kadett 1,6LSI, rok 
výroby 1990, STK do 7/2009, dálniční 
známka + zimní pneumatiky. Cena 
10 000 Kč. Tel. 605 826 955.

• Prodám zelenou sedací sou-• Prodám zelenou sedací sou-
pravu,pravu, vhodná na chalupu. Levně. 
Tel. 474 624 939, 737 504 422.

• Prodám kočárek Bebecar trojkolka, • Prodám kočárek Bebecar trojkolka, 
červeno-černý, 2 otočné korbičky, ná-
nožník, brzda, kšíry, po 1 dítěti, dobrý 
stav. Cena 6 500 Kč. Tel. 607 801 479.

• Prodám krbová kamna do rohu,• Prodám krbová kamna do rohu, 
v chodu asi pět let, jako nová, původní 
cena 20 000 Kč, nyní 10 000 Kč. Tel. 
604 207 401.

• Prodám starožitný šicí stroj• Prodám starožitný šicí stroj 
s poklopem zdobený zn. Pfaff, kachlo-
vá kamna rozebraná, černou zdobenou 
knihovnu z r. 1920. Tel. 739 551 232.

• Prodám havarovaný Renault 19,• Prodám havarovaný Renault 19, 
1,8GT, červený, neodhlášený s doklady 
a SPZ. Technická do 11/09. Cena 10 000 
Kč, spěchá. Tel. 739 551 232.

• Prodám levně menší rotavátor, • Prodám levně menší rotavátor, 
výborný pomocník na zahrádce. Tel. 
605 479 011.

• Prodám tříšuplíkový mrazák Calex • Prodám tříšuplíkový mrazák Calex 
+ zánovní kombinovaný sporák Mora. 
Tel. 736 175 000.

BytyByty
• Prodám byt 2+1 v os. vl.,• Prodám byt 2+1 v os. vl., 64 m2, na 

Dehtochemě, slunný, klidná lokalita. 
Cena 790 000 Kč. Tel. 737 835 859.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 na Kamenném 
Vrchu. Nájem včetně energií 6 800 Kč. 
Tel. 724 519 410, 728 571 959.

• Prodám dr. byt 1+1,• Prodám dr. byt 1+1, Kamenná, 
2. patro, upravený, zateplený dům, 
plast. okna, nové štuky, volný od 11/08. 
Cena 330 000 Kč. Tel. 724 220 886.

• Prodám byt v osobním vlastnic-• Prodám byt v osobním vlastnic-
tví 2+1,tví 2+1, Písečná, 6. patro, upravený 
– dlažba, nová linka, nové štuky, za-
teplený, dům, plast. okna, nový moni-
torovaný výtah, bezbariérový přístup. 
Volný ihned. Cena 650 000 Kč. Tel. 
724 220 886.

• Hledám pronájem bytu 2+1• Hledám pronájem bytu 2+1 
s balkonem, lokality Luna, Severka, 
Dehtochema, za rozumnou cenu. 
Tel. 721 082 583.

• Koupím byt 1+1 s balkonem,• Koupím byt 1+1 s balkonem, Horní 
Ves. Prodám 3+1 u Luny v Horní Vsi. 
Prodám obývací stěnu, nízkou, tmavou, 
mahagon, velmi levně. Tel. 777 779 937.

• Vyměním st. byt 2+1 v CV• Vyměním st. byt 2+1 v CV za byt 
3+1 s balkonem v CV, může být 2. kat. 
Tel. 731 116 868.

• Pronajmu byt 1+1 s balkonem• Pronajmu byt 1+1 s balkonem na 
Březenecké – Stavbařská ulice, v re-
kons. domě, 6. p., výhled na CV. Nájem 
5 000 Kč/měs., vratná kauce 1. nájem. 
Tel. 721 038 042.

• Pronajmu byt 3+1 v CV,• Pronajmu byt 3+1 v CV, klidné pro-
středí, bezpečné místo, dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byty v CV.• Pronajmu byty v CV. Dlouhodobě. 
Tel. 606 923 620.

• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-• Prodám byt 3+1 v osobním vlast-
nictvínictví na Písečné, 76 m2 + balkon, 
překrásný výhled. Cena 880 000 Kč. 
Tel. 721 305 112.

OstatníOstatní
• Pronajmu garáž v ul. Lipská,• Pronajmu garáž v ul. Lipská, cena 

800 Kč. Tel. 604 938 016.
• Koupím zahrádku v Chomutově, • Koupím zahrádku v Chomutově, 

v osobním vlastnictví. Rychlé jednání. 
Tel. 776 314 073.

• Jsem sám, a tak hledám štíhlejší • Jsem sám, a tak hledám štíhlejší 
ženu, ženu, které třeba své srdce dám. Je 
mi 28 a jsem štíhlý, 171 cm vysoký. 
Tel. 722 682 799.

• Koupím HAKI lešení,• Koupím HAKI lešení, i více jednotek. 
Děkuji za nabídku. Tel. 607 229 153.

• Koupím housle, violu, violoncello, • Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas, vše i staré a poškozené. 
Tel. 604 737 990.

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

Vítěze dostihu Cena města Chomutova, který 
se jel v rámci dostihového dne Severočeských 
dolů a.s., odměnila primátorka města Ivana 
Řápková. Dostih od první chvíle probíhal vel-
mi dramaticky.   

Pár vteřin před startem dva čtyřnozí aktéři 
Rabbit Lend a Premier Garcon odepřeli posluš-
nost ve startovacích boxech, proskočili je a 
utekli na závodní dráhu. Diváci i ostatní žo-
kejové museli počkat, než se oba koně dostali 
do bezpečí. Způsobili tak asi patnáctiminuto-
vé oddálení startu roviny na 1 400 metrů pro 
dvouleté koně. 

Ve startovním poli se tedy objevilo místo 
čtrnácti koní o dva méně. Mezi dvouletými 
koňmi byli tři adepti na vítězství - Blueberry, 
Emy a Džin, kteří nepotvrdili svým umístěním 
na pátém, čtvrtém a sedmém místě pozice fa-
voritů. Naopak o prvenství se utkali dostihový 
nováček a zástupce něžného pohlaví Trinity 
(Ingrid Koplíková) a dostihově prověřený 
Weismüler v sedle s žokejem V. Janáčkem. 
V těsném boji byl o krk úspěšnější dvouletý 
ryzák Weismüler a pro žokeje Janáčka to 
bylo druhé vítězství dostihového dne. Žokej 
Janáček byl v sobotu velice úspěšný, celkem 
si připsal čtyři vítězství z osmi závodů dosti-
hového dne.

Primátorka Ivana Řápková se nechala svést 
dostihovými sázkami. „Nemohla jsem si ne-

Dostih o cenu města Chomutova začal dramaticky

chat ujít příležitost vsadit si v dostihu, který nese jméno našeho 
města. Vsadila jsem na favority, ti se však neumístili,“ popsala 
svůj sázkový pokus.                                                                              (tb) 

Cenu dostihu města Chomutova předala vítězům primátorka 
města Ivana Řápková. (foto: tb)

Město Chomutov pořádá ve spolu-
práci s několika dalšími instituce-
mi výstavu Plody naší přírody. V 
atriu SKKS si příští čtvrtek a pátek 
přijdou na své zahrádkáři, milov-
níci přírody i děti, které si zde z 
kaštanů a žaludů mohou vyrobit 
zvířátko. „V rámci mykologických 
dnů pobočky Botanické společnosti 
ČSAV zde budeme prezentovat také 
čerstvě nasbírané houby,“ upozor-
ňuje na specialitu spolupořadatel 
výstavy Jiří Roth.                         (sk)  

výstavuvýstavu

Statutární m sto
Chomutov

Statutární m sto Chomutov

Byliny od Rotha

Sady a školky Jirkov, spol. s r.o. 
St edisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

Oblastním muzeum Chomutov
Severo eská pobo ka eské botanické spole nosti

Obchodní akademie, St ední odborná škola gastronomie
a St ední odborné u ilišt  Chomutov (pobo ka Jirkov) 

D m d tí a mládeže Chomutov

DDD knihkupectví s.r.o.

po ádají

ve dnech 25. a 26. zá í 2008 od 10:00 do 18:00 hodinve dnech 25. a 26. zá í 2008 od 10:00 do 18:00 hodin
v atriu St ediska knihovnických a kulturních služebv atriu St ediska knihovnických a kulturních služeb

PLODYPLODY
NAŠÍ P ÍRODYNAŠÍ P ÍRODY
•• prezentace hub, bylin, v ela ských výrobk , ovoce a ovocných strom

•• možnost odborných konzultací – zpracování projektu úpravy zahrad 

•• prodej jablek

•• ukázka vazeb kv tin

•• prezentace studia Kreativ a Pedingové dílny

•• koutek pro nejmenší – možnost zhotovení zví átek z lesních plod
pod vedením pracovník  DDM Chomutov 

•• prodej nových stolních kalendá  Rostliny Bezru ova údolí,
prodej odborné literatury
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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 
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Povoleno: Povoleno: 
Okresním úřadem v Chomutově, re fe rá-
tem kultury pod čj. 4/1995.

Redakce: Redakce: 
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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.
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Chomutovské noviny

O stupínek níž než v předchozích 
dvou sezonách působí od tohoto 
měsíce házenkáři HK Chomutov. 
V první lize se sice udrželi, ale čistě 
z finančních důvodů se přihlásili 
do druhé, kterou hráli naposledy 
v sezoně 2005/06. 

Razantní změnou prošlo i vedení 
klubu a realizační tým. Do čela na 
předsednický post se postavil bý-
valý brankář Slavomír Radimec, na 
trenérskou lavičku zase zasedl bý-
valý útočník Michal Sehrig. Naštěstí 
nemuseli řešit personální problémy, 
kádr zůstal prakticky beze změny. 
HK Chomutov se tak nadále bude 
moci spolehnout na služby dosavad-
ních opor Šopejstala, Jindřicha Bady, 
Jiříka a dalších hráčů, kteří si získali 
dobré jméno i v první lize. Síle ká-
dru odpovídají i cíle. „Chceme hrát 
o nejvyšší příčky a pokud možno 
soutěž vyhrát. Kdyby se podařilo 
dát dohromady peníze, rádi bychom 
se vrátili na místo, které jsme na 
jaře nuceně opustili,“ vysvětluje tre-
nér Michal Sehrig. Pod jeho vedením 
se mužstvo připravovalo celý srpen, 

Jak jsme v minulém čísle Chomu-
tovských novin aktuálně předeslali, 
softbalisté SC 80 Beavers Chomu-
tov vyhráli v Belgii Pohár mistrů 
evropských zemí. Zlaté medaile 
z nejvyšší klubové soutěže nezískali 
poprvé, tentokrát se ale navíc blýsk-
li razancí, s jakou si pro ně došli. Po-
drobnosti prozradil kapitán a hrající 
trenér mužstva Jan Přibyl.

Co se to vlastně v Belgii stalo? To Co se to vlastně v Belgii stalo? To 
přece není normální všechny soupe-přece není normální všechny soupe-
ře takhle převálcovat?ře takhle převálcovat?

„Ono to teď vypadá hrozně jed-
noduše, ale tahle soutěž nemůže 
být lehká. Naštěstí nám přálo roz-
losování, takže jsme mohli dobře 
taktizovat s nasazováním nadhazo-
vačů. Poprvé jsem měl k dispozici 
hned tři.“

Podle statistik bezkonkurenční Podle statistik bezkonkurenční 
útočná i obranná fáze a jako lahůd-útočná i obranná fáze a jako lahůd-
ka navrch 28 homerunů...ka navrch 28 homerunů...

„Z naší pálkařské soupisky šel 
strach už předem a každý zápas 
to jen potvrzoval. Velkou výhodou 
byla možnost vzít s sebou tři hrá-
če, kteří standardně v našem klubu 
nehrají. Všichni tři jsou výborní pál-
kaři a Frank Pointon také dobrý nad-
hazovač. Navíc se dá říct, že všichni 
naši hráči měli skvělou formu 
a dohromady s výkonem nadhazo-
vačů nešlo nevyhrát. Celkové skóre 
96:8 mluví za vše. Za celý turnaj 
jsme udělali dvě chyby v obraně, 
a to ještě v momentech, kdy jsme 
měli dostatečný náskok.“

Podle výsledků bylo nejvyrovna-Podle výsledků bylo nejvyrovna-
nější finále. Vzdorovali vám dánští nější finále. Vzdorovali vám dánští 
Stenlose Bulls nebo jste prostě jen Stenlose Bulls nebo jste prostě jen 
převahu nevyjádřili ve skóre?převahu nevyjádřili ve skóre?

„Dánové mají výborného nad-
hazovače, který hraje v USA. Je 
mladý, moc dobře nadhazuje, ale 
jako člověk je absolutně nepouži-
telný. Nemá ho ráda celá evropská 
softbalová komunita a dokonce ani 
vlastní spoluhráči. I to pro nás byla 
výzva, takový člověk prostě nemů-
že vyhrát. A samotný zápas? Vůbec 
nebyl jednoduchý, finále není nikdy 
jednoduché. Ale jak jsem říkal, naše 
síla na pálce byla obrovská a Dánové 
to věděli. S takovým vědomím se jim 
nemohlo hrát dobře.“

Jaký ohlas měly vaše výsledky Jaký ohlas měly vaše výsledky 
u pořadatelů a u soupeřů?u pořadatelů a u soupeřů?

„Jedna z věcí, na kterých si zaklá-
dáme, je pohoda v týmu a přátelský 
vztah s ostatními mužstvy. Tenhle 
sport se nedělá pro peníze, ale pro 
zábavu. A není nic horšího, než se 
ještě s někým dohadovat nebo do-
konce prát, jako se to na posledních 
dvou akcích stalo Dánům a Holanďa-
nům. Naše hra se všem líbila, a dá se 
říct, že nám s výjimkou Dánů nako-
nec fandili všichni. Zároveň neznám 
nikoho, kdo by nás neměl rád, a je 
jedno, jestli je to Španěl, Holanďan 
nebo německý rozhodčí. Mimocho-
dem, s Lubošem Vrbenským se po 
finále fotilo opravdu dost lidí.“

Čím si vysvětlujete takovou mi-Čím si vysvětlujete takovou mi-
mořádnou převahu?mořádnou převahu?

„My jsme věděli, že máme pro po-
hár silný tým. Ale to není všechno. 
Potřebujete, aby to všechno zaklap-
lo dohromady jak má a taky trochu 

Malé krasobruslařky KK Chomu-
tov trávily letošní letní soustředění 
v Pelhřimově. Plnily tréninkové dáv-
ky, hrály si a poznávaly okolí. Také 
se tu nechtěně staly aktérkami noč-
ního dramatu se štastným koncem.

Předposlední noc pobytu při-
pravily trenérky Iveta Bendlová, 
Soňa Kroulíková a Eliška Žižková 
dětem bojovou hru se stezkou od-
vahy. Když se celá skupina vrátila 
na hotel stojící u pelhřimovského 
zimního stadionu, nikdo netušil, že 
z odvahy budou skládat ještě jednu 
praktickou zkoušku. „Okolo půlnoci 
jsme děti nahnaly do postelí a ješ-
tě jsme ani nestačily usnout, když 

Taneční škola Stardance Chomu-
tov hodnotí soutěžní sezonu 2008, 
v níž opět počítá získané medaile 
na desítky. V regionálním kole MČR, 
na mistrovství Čech, na vlastním 
mistrovství republiky, na mezi-
národní Grand prix v Chorvatsku 
a na mistrovství Evropy chomu-
tovské mažoretky dohromady vy-
bojovaly 21 zlatých, 13 stříbrných 
a 5 bronzových medailí.

Nejcennější jsou samozřejmě ty 
z posledních dvou jmenovaných 
akcí. Na Grand prix Chorvatska se 
vítězstvím blýskly velké formace 
pom-poms kadetek a juniorek. Zlato 
získalo také duo pom-poms kade-
tek Kristýna Pěnkavová a Štěpánka 
Šimková a tyto desetileté dívky 
vybojovaly medaili z nejcennější-
ho kovu i na Mistrovství Evropy 
v polském Opole. Mistryněmi Evropy 
se zde staly i Štědronská, Lišková, 
Kučerová, Iblová, Heková, Šofrová 
a Marschová z malé skupiny pom-
-poms. Úspěšnou sezonu vyšper-
kovanou prvenstvími ze všech 
významných soutěží prožilo duo Ve-
ronika Lišková a Aneta Iblová. „Děv-

Na vrchol Bobry posunula síla na pálce, bezchybní nadhazovači a skvělá forma ostatních hráčů

Historicky nejlepší tým je z Chomutova

štěstí. Nám to letos vyšlo úplně 
perfektně.“

Jaká byla oslava?Jaká byla oslava?
„Žádná. Večer po finále se jelo 

domů. Zůstat o den déle v Belgii 
by bylo drahé a my musíme šetřit. 
Oslava bude až tady v Čechách 
a pravděpodobně až po sezoně.“

Luboš Vrbenský se vzdal repre-Luboš Vrbenský se vzdal repre-
zentace, ale to, že byl vyhlášen nej-zentace, ale to, že byl vyhlášen nej-
lepším nadhazovačem PMEZ, svědčí lepším nadhazovačem PMEZ, svědčí 
o přetrvávající mimořádné kvalitě o přetrvávající mimořádné kvalitě 
jeho výkonů...jeho výkonů...

„Co si budeme říkat, Luboš je 
pořád evropská jednička. Ocenění 
si rozhodně zasloužil, i když to pro 
něj byl možná nejlehčí pohár. Měli 
jsme o jednoho nadhazovače víc 
a nemusel tedy odházet tolik zá-
pasů. To, že se vzdal reprezentace, 
není věc výkonu, ale času, který 
chybí na všechno ostatní, a zároveň 
situace, která u reprezentace nastala 
po loňském odvolání trenérů.“ 

Už jste zmínil jméno Franka Poin-Už jste zmínil jméno Franka Poin-
tona. Z oficiálních statistik vyplynu-tona. Z oficiálních statistik vyplynu-
lo, že právě on byl nejužitečnějším lo, že právě on byl nejužitečnějším 
hráčem turnaje. O koho jde, kde se hráčem turnaje. O koho jde, kde se 
v Chomutově vzal?v Chomutově vzal?

„Frank Pointon je mladý kluk z No-
vého Zélandu, který hraje za jeden 
pražský klub. Václav Svoboda, který 
hrál přes zimu s ním ve Wellingtonu, 
se s ním domluvil už tehdy. Nevěděli 
jsem, co je Frank zač, ale věřili jsme 
Václavovi. A vyplatilo se to. Výborný 
nadhazovač i pálkař.“

Existuje možnost, že by i nadále Existuje možnost, že by i nadále 
za Chomutov nastupoval?za Chomutov nastupoval?

„Jednáme o tom, ale je to velmi 
nejisté a také dost drahé.“

Máte z Poháru mistrů evropských Máte z Poháru mistrů evropských 
zemí čtyři zlaté a několik dalších zemí čtyři zlaté a několik dalších 
medailí. Najde se v Evropě ještě ně-medailí. Najde se v Evropě ještě ně-
jaký podobně úspěšný klub?jaký podobně úspěšný klub?

„Ať hledáte, jak hledáte, nenajde se. 
Naše motivace byla obrovská. Věděli 
jsme, že vítězství v PMEZ nás posouvá 
na vrchol. Nyní o sobě můžeme říct: 
Jsme nejúspěšnější tým v historii ev-

ropského mužského softbalu. Máme 
čtyři zlaté, čtyři stříbrné a jednu 
bronzovou medaili. Celkově jsme 
tento turnaj hráli devětkrát, z toho 
osmkrát jsme byli ve finále. Nikdy 
jsme nepřijeli bez medaile. Možná to 
zní trochu namyšleně, ale my jsme 
opravdu hrdí na to, co jsme dokázali. 
Je v tom spousta dřiny, času a vděku 
všem, kteří se na tom podíleli, ať už 
letos nebo před deseti lety.“            (sk)

Vítězný tým krátce po vyhraném finále, zleva klečící Jiří Nezbeda, Patrik Kol-
kus, Petr Pěnička, Rostislav Taud, Jaroslav Lhoták, David Mertl, stojící Jakub 
Vrba, Frank Pointon, Václav Svoboda, Jan Přibyl, Lubomír Vrbenský, Jaroslav 
Mikulec a Ivo Kruťa.                                                                                          (foto: gr)

Házenkáři chtějí druhou 
ligu vyhrát. Co kdyby...

první polovinu měsíce nabíralo 
fyzičku venku, a to pětkrát týdně, 
druhou polovinu pak trénovalo 
třikrát týdně v hale. „Příprava byla 
tvrdá, snad ji zúročíme v zápasech. 
Všichni hráči přistupují k tréninkům 
zodpovědně, zatím jsem spokojený,“ 
pochvaluje si novic na chomutovské 
lavičce. Výsledky zatím jeho před-
stavám odpovídají, HK Chomutov 
nejprve v prvním kole Českého po-
háru rozstřílel Žatec 34:19 a vlastní 
mistrovskou soutěž zahájil výhrou 
nad Pardubicemi 30:28.

Před domácím publikem se 
chomutovští házenkáři na pod-
zim ještě představí 20. září od 
13.30 hod. proti Ústí nad Labem, 
27. září od 14.00 proti Hradci Králo-
vé, 11. nebo 12. října (přesný termín 
ani čas ještě nejsou známy) proti 
Žatci, 25. října od 12.30 hod. proti 
Bělé p. Bezdězem a 15. listopadu od 
14.00 hod. proti Havlíčkovu Brodu. 
Mimo to je na domácí palubovce, 
tedy v Městské sportovní hale 
v Chomutově, čeká 28. října zápas 
2. kola Českého poháru.                (sk) 

Sezona mažoretek: jednadvacet zlatých, třináct stříbrných a pět bronzových

čata se jako jediné zástupkyně naší 
školy v disciplíně baton nominovaly 
na evropský šampionát. Zaslouží si 
pochvalu, protože to mají oprav-
du těžké, některé povinné prvky 

s hůlkami jsou mimořádně obtížné,“ 
zdůraznila ředitelka TŠ Stardance 
Chomutov Milada Zelenková.

Cenné druhé místo si z Polska 
přivezly velké formace pom-poms 

kadetek a juniorek, když musely 
svést tuhý boj s dalšími patnácti 
formacemi především ze Slovenska, 
dále z Maďarska, Polska, Bělorus-
ka, Chorvatska a Česka. Úspěšnost 
velkých formací se vypočítává 
z umístění ve dvou soutěžích – 
z pochodového defilé a pódiové se-
stavy. A právě chomutovské kadetky 
se mohou pyšnit titulem evropských 
šampionek v pódiových sestavách. 
Druhá místa v Chorvatsku i Polsku 
získala malá skupina kadetek ve slo-
žení Šimková, Pěnkavová, Velčovská, 
Pacáková, Kubátová, Formáčková 
a Urbanová. Stříbrem z Chorvatska 
se chlubí i dua pom-poms Lucie 
Marschová, Eliška Štědronská v juni-
orkách a Monika Křížková, Veronika 
Zaťková v seniorkách. U Jadranu na 
bronzovou příčku dosáhly i kadetka 
Zuzana Duchková a juniorka Tereza 
Heková, obě v disciplíně sólo pom-
-poms. Velmi cenným umístěním na 
ME je i čtvrté místo seniorky Markéty 
Molnárové v disciplíně sólo pom-po-
ms. Velkou zásluhu na uvedených 
úspěších mají i trenérky Milada Ze-
lenková a Monika Křížková.         (sk)

Dobře načasovaná bojovka zachránila hotel a možná i životy
jsme ucítily kouř. Za chvilku bylo 
jasné, že jde o požár,“ líčí trenérka 
Iveta Bendlová. V restauraci přímo 
pod pokoji totiž chytl od nedopalků 
odpadkový koš a od něj se vzňalo 
chladicí zařízení. Jedna z trenérek 
okamžitě volala hasiče, společně 
vyváděly děti ven a současně obíha-
ly a bouchaly na ostatní pokoje, kde 
v tu chvíli spokojeně spalo několik 
hostů. Jen jejich zásluhou se niko-
mu nic nestalo, nebylo nutné ani 
zdravotnické ošetření. „Kdybychom 
v době požáru spaly, možná bychom 
tam zůstaly,“ naznačuje trenérka 
Bendlová nejčernější možnost. Díky 
včasnému zásahu ani materiální 

škoda nebyla vysoká. Ovšem vzhle-
dem k tomu, že jen o třicet metrů 
dál stojí strojovna stadionu, kde 
kvůli čpavkové technologii platí 
přísný zákaz manipulace s ohněm, 
mohly být důsledky katastrofální. 

„Děti byly skvělé, většinou to 
braly jako dobrodružství. Hasiči 
jim rozdali deky, hodinu pobyly 
v autech a pak jsme se mohly vrátit 
do hotelu. Kvůli zakouřeným po-
kojům jsme se ale přestěhovaly do 
druhého křídla budovy.“ Přínos cho-
mutovských krasobruslařů ocenili 
jak zasahující hasiči, tak provozní 
restaurace a hotelu, která trenérkám 
dala květiny a dětem sladkosti.  (sk)

V rámci dne Severočeských dolů se na Hipodromu v Mostě jela také Cena 
města Chomutova. Vyhrál ji žokejem V. Janáčkem sedlaný dvouletý ryzák 
Weismüler, na snímku ve vedoucí pozici v cílové rovince. Podrobnosti 
v článku na str. 4.                                                                                              (foto: tb)

Velká skupina kadetek byla úspěšná, stříbrné medaile si přivezla z Chorvat-
ska i Polska, kde navíc byla nejlepší v pódiových sestavách. (foto: archiv TŠ)


