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Vážení spoluob-
čané, udivilo mě, 
jak někteří pánové 
z Prahy, kteří nema-
jí ani ponětí o zdej-
ších problémech, 
napadají naše roz-
hodnutí tvrdě po-
stupovat proti 

neplatičům a nepřizpůsobivým li-
dem. Současný ministr pro lidská 
práva a národnostní menšiny i jeho 
předchůdkyně nám nebyli schopni 
ani odpovědět na prosby o pomoc, 
když jsme chtěli finanční prostřed-
ky na terénní sociální pracovníky, 
ale přesto kritizují. Zatím ale ani 
jeden z nich nenavrhl, jak by se 
mělo pomoci slušným lidem, kteří 
vedle různých nemakačenků a zne-
uživatelů sociálních dávek musí žít! 
My jsme se rozhodli umožnit exe-
kutorovi, aby od dlužníků vybíral 
jejich dluhy v den, kdy si přicházejí 
na úřad pro dávky. Pan ombudsman 
tvrdí, že jim tak vlastně bereme 
peníze, které je mají zabezpečit v 
hmotné nouzi. Ale exekutor přeci 
neví, které z těch peněz v peněžen-
ce pocházejí od úřadu a které jsou 
třeba z prostituce či z ukradených 
poklopů na kanály. Všichni ti, kteří 
nás kritizují, se vlastně zastávají 
některých dlužníků, jako by jejich 
dluhy byly nedotknutelné na rozdíl 
od dluhů obyčejných slušných lidí. 
Jako by vlastně říkali: Někteří lidé 
dluhy platit musí a druzí nemusí. 
Takový pohled na spravedlnost ale 
rozhodně nesdílíme a rozhodně se 
nehodláme zaleknout zdviženého 
prstu těchto pánů z Prahy. Ve své 
snaze hodláme i dál pokračovat! A 
chci poděkovat všem, kteří nás v 
této snaze podporují. 

                          Vaše Ivana Řápková 

Naprosté rozčarování čekalo na 
neplatiče a dlužníky města, když 
si přišli předminulé úterý pro 
sociální dávky. To se po chvíli 
změnilo v křik, nadávky a někdy 
slzy. Vše kvůli tomu, že exekutor 
odebral finanční hotovost lidem, 
kteří si nedokázali splnit základ-
ní povinnosti. Dlužili městu za 
místní poplatky a na pokutách 
za krádeže, vyřvávání po nocích 
a dělání nepořádku a další pře-
stupky. „Jestli měli slzy v očích, 
měli by se jít podívat na slzy lidí, 
kteří jsou nešťastní z toho, jak jim 

znepříjemňují život, já tyhle slzy 
několikrát viděla,“ řekla primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. Město z 
exekucí neustoupí, v březnu budou 
pokračovat. Jsou jedním z kroků 
projektu Záchranný kruh, který má 
pomoci všem slušným obyvatelům 
Chomutova. 

Město se musí jednoznačně po-
stavit za občany, kteří řádně platí 
veškeré své poplatky a kteří jsou 
neustále obtěžováni nespořádaným 
životem nepřizpůsobivých občanů,“ 
dodává primátorka. Radnice bude 
v neustálém tlaku na neplatiče a 

Exekuce budou nadále pokračovat 
nepřizpůsobivé pokračovat i dal-
šími ráznými kroky. Za asistence 
policie a sociálních pracovníků 
budou postupně vystěhováni z 
obecních bytů a přesunuti do 
mobilních ubytoven na okraji 
města, kde již první největší 
neplatiči bydlí. „Chceme chránit 
všechny slušné občany, kteří se 
chovají řádně, platí nájmy a po-
platky. Existuje zde ale bohužel 
skupina neplatičů, která je vůči 
spořádaným občanům agresivní, 
neplatí nájmy, ničí městský ma-
jetek a svým nezodpovědným 
přístupem strhává do propasti 
další,“ informovala primátorka 
Řápková. 

Přestože se proti postupu 
postavila některá ministerstva i 
úřad ombudsmana, město stále 
trvá na tom, že jeho postup je 
v souladu se zákonem. „Jedno-
značně tvrdíme, že po převzetí 
se sociální dávka stává finanční 
hotovostí a tu může exekutor 
odebrat,“ řekla primátorka. Do 
současné doby radnici nikdo 
neřekl, jak má tuto situaci řešit. 
„Doslova a do písmene nám mi-
nistr Kocáb a úřad ombudsmana 
z tepla svých kanceláří nařizují, 
abychom porušovali zákon a 
nestarali se o své pohledávky,“ 
dodává primátorka. 

Město vytrvá v exekucích. „Je to 
jediný způsob, jak zabránit tomu, 
že se někteří lidé vysmívají po-
kutám a dalším svým závazkům. 
Jejich pocit nedotknutelnosti byl 
takový, že házeli pokutové bloky 
k nohám strážníků,“ řekla primá-
torka.                                             (tb)

Radnice je kritizována od někte-
rých odpůrců akce Záchranný kruh, 
že exekutor odebírá nepřizpůsobi-
vým všechny sociální dávky a oni ne-
mají z čeho žít. To však není pravda. 
Exekuovaným zůstává řada dalších 
sociálních dávek, které jsou vypláce-
ny ze státní sociální podpory. Jsou to 
například přídavek na dítě, rodičov-
ský příspěvek, přípěvek na bydlení, 
sociální příspěvek a další. Ty magis-
trát nevyplácí, tudíž na ně nemůže 
být exekuce uplatněna. Někteří ještě 
dostávají navíc podporu v nezaměst-
nanosti nebo dávky z důchodového 
a nemocenského pojištění, jako jsou 
částečné důchody a podobně. 

Radnice vyplácí pouze dvě dávky, 
které tvoří zlomek všech sociálních 
dávek, a to jsou příspěvek na živoby-
tí a doplatek na bydlení. Jen z těchto 
dvou dávek, jakmile se stanou fi-
nanční hotovostí, může exekutor 
vymáhat pohledávky města.          (tb)

Exekuovaným zbývají 
další sociální dávky

Na adresu zachrannykruh@cho-
mutov-mesto.cz začínají přicházet 
první konkrétní e-maily, ve kterých 
lidé líčí svůj běžný život s nepři-
způsobivými obyvateli. Už první 
maily ukazují na svízelnou situaci 
slušných lidí v Chomutově. „Na tyto 
podněty budeme reagovat co nejdří-
ve,“ řekla primátorka Ivana Řápková. 
Jeden z mailů zveřejňujeme, včetně 
reakce týmu Záchranného kruhu. 

Email od obyvatelky Email od obyvatelky 
Dobrý den,
předem mého dopisu bych chtěla 

radnici poděkovat za to, že se ko-
nečně rozhodla s nepřizpůsobivými 
občany města něco dělat. A pokud 
získá zpět nějaké pohledávky či 
vystěhuje neplatiče, kteří pijou krev 
sousedům, bude to jednoznačně 
pozitivní pro všechny obyvatele 
Chomutova.

V Chomutovských novinách vyšel 
několikrát článek o Záchranném 
kruhu. Rozhodli jsme se proto i 
s některými sousedy, že bychom 
rádi upozornili na naše sousedy, 
kteří nás všechny svým chováním 
terorizují.

Není to poprvé, kdy na tuto čím 
dál složitější situaci upozorňujeme, 
schůzky na domovní správě, na 
bytovém odboru magistrátu, ani 
petice zatím nic nevyřešily... Bude-
me si znovu domlouvat schůzku s 

Záchranný kruh: Ostudné žití ve středu 
Chomutova aneb Pomůže nám někdo?

někým odpovědným z Chomutovské 
bytové a.s. 

V našem domě - sídliště Za Zborov-
skou č.p. 3607, tedy na dohled od Ma-
gistrátu města Chomutova, se prostě 
normálním lidem spokojeně nežije. 

Rodina Tokárova soustavně terorizu-
je ostatní obyvatele domu i obyvatele 
okolních domů, ničí i zbytky společ-
ného majetku a hlavně nic neplatí a 
městu dluží na nájemném…

                     (Pokračování na str. 2)

Na problémy se přišla podívat primátorka Ivana Řápková osobně.    (foto: tb)

Na chomutovský magistrát se valí 
desítky dlužníků, kteří mají najed-
nou obrovský zájem své pohledáv-
ky řešit. „Razantní krok v podobě 
exekucí přinesl bleskovou pozitivní 
reakci. Pohledávky chce zaplatit 
přes 250 dlužníků a další přicháze-
jí. Nicméně to neznamená, že postup 
radnice se nějak změní. Město bude 
pokračovat v krocích proti všem, 
kteří si své povinnosti neplní,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková.

 Lidé se přišli zajímat o své dluhy 
vůči městu a ptát se na možnosti 

Na magistrát se valí desítky dlužníků
splátek. „Přišlo několik desítek lidí, 
kteří zareagovali na informace o 
exekuci,“ řekl Jan Mareš, vedoucí 
odboru ekonomiky chomutovského 
magistrátu. Jasně se ukazuje, že lidé 
vědí o svých dluzích a uvědomili si, 
že skutečně nejsou nepostihnutelní. 
„Začali přicházet lidé, které jsme 
několikrát obesílali s upomínkami,“ 
dodává Mareš. Tito lidé dosud veš-
keré výzvy k zaplacení ignorovali. 
„Přišli teprve, až když jasně viděli, 
že je nad nimi hrozba exekuce,“ řek-
la primátorka Řápková.                 (tb)

Dlužníci města byli exekucemi velice překvapeni.              (foto: archiv MěPo)
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Strážníci chytili zloděje při činuStrážníci chytili zloděje při činu
Hodinu po půlnoci se na služebně 

městské policie rozdrnčel telefon. 
Mužský hlas veliteli směny ozná-
mil, že v jednom domě v Palackého 
ulici pravděpodobně dochází k vy-
krádání sklepů. Odtamtud se totiž 
ozývají divné zvuky. Na místo byly 
tedy ihned vyslány dvě motohlídky. 
Opatrně se vplížily do sklepních 
prostor a když viděly v plné práci 
Roma, bleskurychle zakročily. Než 
se zloděj nadál, měl pouta na ru-
kou. Nářadí měl s sebou vskutku 
dobré. Pomocí páčidel, šroubováků 
a dalších věcí tak stihl vypáčit troje 
dveře. Výtečník jen kroutil hlavou 
nad tím, jak nepozorovaně a rychle 
ho strážníci zpacifikovali. Chomuto-
váka si pak převzala PČR.

V Jihlavě by si to asi V Jihlavě by si to asi 
nedovolilinedovolili

Že kamery nejsou určeny jen pro 
prostitutky, se na vlastní kůži pře-
svědčili dva muži z Jihlavy. Ti totiž 
po jedné hodině ranní podezřele 
brouzdali ulicí Palackého, proto se 
na ně zaměřilo oko naší kamery. 
A vědělo proč. Po chvilce se totiž 
oba pánové vrhli na jednu doprav-
ní značku a s radostí ji povalili. 
Radovali se však jen chvíli. Za pár 
okamžiků byli totiž na místě muži 
zákona a oba muže pokutovali.

Zadrženi při krádežiZadrženi při krádeži

Hned třikrát za víkend řešili muži 
zákona „stračí „muže. Ti si vybrali 
chomutovské markety. Dvakrát to 
byl Lidl ve Wolkerově ulici, jednou 
Norma v ulici Holešické. Všem se lí-
bil alkohol a drahé potraviny. Mladé-
mu muži z Křimova se zalíbilo zboží 
za téměř 600 Kč. To 54letý Chomu-
továk a 21letý Klášterečák byli pod-
statně skromnější. Ti se spokojili se 
zbožím „jen“ za stokorunu. Všichni 
tři však měli nevýhodu v tom, že 
zdejší ostahy byly ve střehu. Velké 
pokuty, které od strážníků dostali, 
přijali s s pramalým nadšením.  (vv)

Z deníku 
městské policie

Město Chomutov se kvůli noveli-
zaci zákona o dani z přidané hod-
noty od počátku dubna stane plát-
cem DPH. „Vinou zavedení této daně 
pro města se některé zpoplatněné 
služby magistrátu stanou dražší 
o 19 procent,“ vysvětluje Jan Mareš, 
vedoucí odboru ekonomiky magis-
trátu. Nejčastěji půjde o pronájmy 
nebytových prostor plátcům DPH, 
poskytování služeb, jako je kopíro-
vání, pult centrální ochrany nebo  
inzerce v Chomutovských novinách. 

Nezdraží se naopak místní poplat-
ky, například ze psů a za komunální 
odpad, správní poplatky, pokuty 
a prodej některých pozemků. Ty 
DPH nepodléhají. Složitější situace je 
u poplatků za parkování. Parkovné 
placené pomocí automatů podle zá-
kona není zatíženo DPH, naopak par-
kovací karty ano, protože se jedná o 

Město se stává plátcem DPH
parkovací službu nad 24 hodin. „Tento 
rozdíl je nespravedlivý, proto vedení 
města nechalo zpracovat návrh, aby 
rada města schválila změnu ceníku 
tak, aby rozdíl v podobě DPH neslo 
ze svého rozpočtu město a parkovací 
karty se nezdražily,“ řekl Mareš.

Novela zákona, která sjednocuje 
podmínky pro všechny ekonomické 
subjekty a kterou si vynutila při-
jmout Evropská unie, však nebude 
pro město příliš výhodná. „Protože 
město není podnikatelským subjek-
tem a nevyrábí žádné výrobky ani 
neposkytuje téměř žádné komerční 
služby, bude město vybranou daň 
v naprosté většině případů čistě 
odvádět prostřednictvím finančního 
úřadu do státního rozpočtu. Uplatně-
ní nároku na odpočet bude ve velmi 
malém rozsahu“, vysvětluje vedoucí 
odboru ekonomiky Jan Mareš.      (tb)

Ačkoliv nejčastějším přízviskem 
slova stáří je klidné, tak si obyvate-
lé chomutovského domu pro seniory 
na Písečné dokážou užít i pěknou 
zábavu. Jedním z důvodu může 
být právě oslava narozenin. Město 
i pracovníci domu na „své“ dědečky 
a babičky nezapomínají a vždy se 
snaží, aby taková oslava byla pro ně 
pěkným zážitkem

„Některé oslavy probíhají pouze 
v úzkém rodinném kruhu, ale někdy 
jsou oslavy daleko větší. Je zde i ně-
kolik obyvatel, kteří své narozeniny 
chtějí oslavit kromě rodiny i se svými 
spolubydlícími. Uspořádají hostinu, 
pozvou si živou muziku a odpoledne 
stráví společně – vzpomínají, zpívají 
a někteří z nich si i rádi zatančí,“ 
říká s úsměvem Alena Tölgová, ře-
ditelka Městského ústavu sociálních 
služeb v Chomutově. A není se čemu 
divit, že někteří klienti chtějí takto 
oslavovat, vždyť se věkový průměr 
pohybuje okolo 82 let. Nejstarší 
obyvatelce domu pro seniory bude 
letos dokonce nádherných 99. A to 
je skutečně důvod k veliké oslavě. 
A řada gratulantů je pak na ní pořád-
ně dlouhá. Mimo dětí, vnuků, pravnu-
ků nebo přátel chodí gratulovat vždy 

Město na své babičky a dědečky nezapomíná

i sociální pracovnice domu pro seni-
ory, a pokud se oslavenci na dortu 
objeví nějaké pěkně kulaté číslo, jako 
80, 85 nebo dokonce 90, tak dárek 
s kytičkou přinese vždy nejen ředi-
telka Tölgová, ale přicházejí s darem 
a kyticí popřát i zástupci Statutár-
ního města Chomutova náměstkyně 

primátorky Marie Štáfková, vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví Helena Veselá nebo její zástupce.

„Oslavenci mají vždy z gratulantů 
a oslavy velikou radost a nad poří-
zenými fotografiemi na ni častokrát 
dlouho vzpomínají,“ vysvětluje Ma-
rie Štáfková.                                   (mk)

Pracovnice oddělení sociálně 
právní ochrany dětí Magistrátu 
města Chomutova jsou velice často 
svědky toho, kam vede zanedbaná 
či vysloveně špatná výchova dětí. 
Ta má bohužel ve velké míře přímý 
vliv na vznik kriminální činnosti 
dětí a mladistvých „V loňském roce, 
jsme museli řešit téměř pět set vý-
chovných problémů. Z toho se na 
trestné činnosti podílelo celkem 
269 dětí. Zajímavý faktem ovšem 
je, že – alespoň co se týče statistic-
kých čísel – není rozdíl, jestli je dítě 
z úplné nebo neúplné rodiny. Je to 
půl na půl,“ hodnotí Bc. Helena Ve-
selá, vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví.

Když selhává rodina, projeví se to na dětech
Nejvíce ovšem vždy mrazí nad pří-

pady týraných a zneužívaných dětí. 
I takové se bohužel v Chomutově 
řeší – loni jich bylo 22. „Z tohoto po-
čtu činí nejvíce sexuální zneužívání 
dívek, v jednom případě byl řešen i 
chlapec,“ doplňuje smutná fakta Ma-
rie Štáfková, náměstkyně primátora.

Mezi mnohem radostnější povin-
nosti oddělní patří vyhledávání žada-
telů o náhradní rodinnou péči a dětí 
vhodných do náhradní rodinné péče. 
A to se v Chomutově daří. „V loňském 
roce bylo osvojeno jedenáct dětí, 
sedm dětí bylo předáno do péče bu-
doucích osvojitelů a pět dětí do péče 
budoucích pěstounů,“ řekla o světlejší 
budoucnosti některých dětí Veselá.

Chomutov tuto náhradní rodin-
nou péči podporuje pořádáním ví-
kendového a Mikulášského setkání 
pěstounských rodin. „Poslední se-
tkání se uskutečnilo v sobotu 6. pro-
since ve spolupráci se Střediskem 
knihovnických a kulturních služeb 
Chomutov. Pro děti byl připraven 
zábavný program plný her a sou-
těží, nechyběl ani kouzelník. Díky 
vlastnímu programu se rozhodně 
nenudily i maminky-pěstounky. 
Akce se všem moc líbila, pěstouni 
si mezi sebou popovídali, vyměnili 
si své zkušenosti s výchovou dětí 
v pěstounské péči, děti mezi sebou 
navázaly nová přátelství,“ popisuje 
akci Marie Štáfková.                    (mk)

Všichni dlužníci, kteří mají u města 
pohledávku, mohou si na magistrátu 
domluvit splátkový kalendář či dluh 
splatit. Zapomenout někdy na to 
uhradit složenku či odeslat platbu, to 
už zažil pravděpodobně každý z nás 
a hlavu mu za to nikdo neutrhl. I ma-
gistrát vždy nabízel svým klientům 
možnost řešit své pohledávky pomocí 
jejich rozložení do několika splátek či 
odložením platby. „Všichni, kteří mají 
aktivní zájem své dluhy řešit, měli 
a mají vždy možnost kontaktovat pra-

Zaplatit dluh není složité 
covníky odboru ekonomiky a sepsat 
dohodu o splátkách,“ řekl vedoucí 
odboru ekonomiky Jan Mareš.

Všechny potřebné formuláře 
a podmínky lze nalézt jednak na 
internetových stránkách města, dále 
jsou volně dostupné v prostorech 
odboru ekonomiky chomutovské-
ho magistrátu. „Potřeba je pouze 
s magistrátem aktivně komunikovat 
a mít snahu svůj dluh stejně aktivně 
řešit,“ dodává Mareš. Pracovníci ma-
gistrátu všem rádi pomohou.      (tb)

Jak zaplatit pohledávku?Jak zaplatit pohledávku?
Místní poplatky, pokutyMístní poplatky, pokuty

1. Vyplnit žádost o povolení splá-
tek či posečkání dluhu.

2. Uhradit správní poplatek 400 Kč
3. Dostavit se na odbor ekonomi-

ky, který rozhodne o povolení 
splátek.

4. Dodržet povolené splátky (výši 
i pravidelný termín úhrady).

POZOR:POZOR: Možnost splátek skončí při 
jednom vynechání splátky a celý 
zbytek dluhu je splatný najednou.

NájemnéNájemné
1. Vyplnit žádost o povolení splátek 

dlužného nájemného za nájem 
bytu či nebytového prostoru.

2. Dostavit se na magistrát (byty 
odbor ekonomiky, nebytové pro-
story správa majetku nebo právní 
oddělení) a sepsat uznání dluhu 
a dohodu o splátkách (současně je 
vydán splátkový kalendář).

3. Dodržet povolené splátky (výši 
i pravidelný termín úhrady).

(Dokončení ze str. 1)
Neustále jsou připojeni na společ-

nou elektřinu na chodbě. Po mém 
upozornění na Qarku sice přijede 
nějaký jejich pracovník, kabely jim 
odstřihne, ale za hodinu jsou při-
pojeni znovu. V domě se již několik 
měsíců na chodbě nesvítí, protože 
rodina Tokárů stále krade žárovky. 

Já žiji ve třetím patře, dům je 
bez výtahu, takže jakákoliv cesta 
za šera či za tmy je pro všechny 
dost stresující, protože nevidíte ani 
na krok. Sousedka chodí s malou 
baterkou a kasrem v kapse, protože 
má obrovský strach, aby jí někdo 
nepřepadl! Po chodbách se válejí 
injekční stříkačky, všemožný bordel 
z popelnic, pobíhá a kálí tam jejich 
pes. V bytě mají otevřené ohniště, 
všichni trneme, abychom nevyhoře-
li, což už se jednou málem stalo.

Situace se navíc zhoršila před 
několika měsíci. Máme podezření, 
že se v bytě vyrábějí nebo prodá-
vají drogy. V bytě jsou malé děti. 
Během dne za touto rodinou chodí 
desítky lidí, a právě od této doby se 
ve zvýšené míře začaly nacházet na 
chodbě injekce. Prostě už nevíme, 
kam se obrátit, aby nám někdo ko-
nečně pomohl.

Do rekonstrukcí zdemolovaných 
bytů, které jsme získali v dražbě, 
jsme si pracně a nákladně opravili 
na svépomoc. Teď jsme ze všeho 
akorát zoufalí. Z 8 bytů domu jsou 
4 byty zcela nové, další se bude 
svépomocí rekonstruovat, v jed-
nom žije paní sousedka, která ještě 
pamatuje doby, kdy na sídlišti žili 
slušní lidé, v jednom bytě žije rodi-
na sice Romů, ale poměrně slušných. 
Všechny tyto slušné lidi obtěžuje 

Záchranný kruh: Ostudné žití ve středu Chomutova aneb Pomůže nám někdo?
jedna rodina - Tokárova. Město do 
našeho domu léta neinvestuje téměř 
ani korunu. 

Chápu, že se nikomu nechce in-
vestovat peníze do tohoto domu, 
protože Tokárovi a jejich návštěvy 
vše zničí, ale jak k tomu přijdeme 
my, slušní občané? Jak dlouho ještě 
budeme trpět a čekat, až je někdo vy-
stěhuje či nám jinak pomůže?   A. B.

Reakce Záchranného kruhu:Reakce Záchranného kruhu:
Již druhý den po obdržení e-mailu 

bylo na problematickou rodinu po-
dáno trestní oznámení pro trestný 
čin krádeže, který teď řeší Policie 
ČR. Členové rodiny načerno odebí-
rají elektřinu. Chomutovská bytová 
ještě více apeluje na okresní soud, 
aby rozhodl o vyklizení bytu a ukon-
čení nájmu. Žaloby jsou podány od 
roku 2005, kdy byl dluh 24 tisíc ko-

run. Nyní je na bytě dluh 140 tisíc 
korun. Všechny osoby zdržující se 
v bytě dluží dalších zhruba čtyřicet 
tisíc na pokutách, město podává ná-
vrh na výkon soudní exekuce.

Odbor sociálních věcí magistrá-
tu nad dětmi vykonává pravidelně 
soudní dohled. Opakovaně matce 
město nabízelo pomoc s tím, že ji 
ubytuje v azylovém domě pro mat-
ky s dětmi. Tuto nabídnutou pomoc 
opakovaně odmítá. 

Městská policie bude byt i pro-
blémovou rodinu nepravidelně, ale 
soustavně kontrolovat. „Jedná se 
o typický příklad nepřizpůsobivé 
rodiny, kde řešení dosavadní zá-
konnou cestou nemohl být úspěšný. 
Radnice však půjde až na hranu zá-
kona, aby využila všechny možnosti 
jak slušným lidem pomoci,“ řekla 
primátorka.                                       (tb)

Další ranou nepřizpůsobivým jsou kontroly v bytech

Pozitivní reakce občanů 
přicházejí z celé ČR

Po zavedení akce Záchranný kruh 
a hlavně po exekucí finanční hoto-
vosti zaplavila chomutovskou radnici 
vlna nadšení, podpory a solidarity. 
Na adresu radnice přicházejí desít-
ky dopisů a stovky e-mailů, jejichž 
společným jmenovatelem je snaha 
vyjádřit podporu městu Chomutovu 
v jeho postupu proti nepřizpůsobi-
vým občanům. 

Mnozí dokonce váží cestu z jiného 
města, aby primátorce města vyjád-
řili svou podporu osobně. „Je to pro 
nás pro všechny úžasný hnací motor 
a jasný signál, že ve své činnosti 
pomáhat slušným občanům v našem 
městě máme rozhodně vytrvat,“ děku-
je všem Ivana Řápková, na jejíž hlavu 
se po vyhlášení Záchranného kruhu 
snesla kritika ze státních institucí. 
Zde vám předkládáme zlomek z do-
šlých dopisů:

Vážená paní primátorko!
 Dnes, 19. 2. 2009 jsem ráno sle-

doval vysílání ČT Studio 6, kde jste 
měla rozhovor o vymáhání dluhů 
s redaktory a kde se rovněž k tomu-
to tématu vyjadřovala zástupkyně 
ombudsmana paní Seitlová.

                     (Pokračování na str. 4)

Tři dny po první razantní ráně 
nepřizpůsobivým, kterou byla 
exekuce finanční hotovosti, začala 
chomutovská radnice s kontrolami 
bytů. „Chceme ukázat těm, kteří 
narušují veřejný pořádek a společné 
soužití, nedodržují zákony, dluží na 
nájemném, že budou muset zodpo-
vídat ze svého chování a radnici ho 
vysvětlovat,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. Boj s neplatiči, narušiteli 
společného soužití a nepřizpůso-
bivými občany musí být opravdu 
neustálý a rázný,

 „Co se děje? To jsem jako někoho 
zavraždila nebo co?“ snažila se před 
kontrolou zavřít dveře překvapená 
obyvatelka prvního kontrolovaného 
bytu na Zahradní. Podezření, že je 
v bytě na černo, se potvrdilo. Byt a 
jeho nájemníky zkontrolovali strážní-
ci chomutovské městské policie, pra-
covnice odboru sociálních věcí, správ-
ci bytového fondu. „Kontrolujeme, zda 
lidé nezneužívají sociální dávky, zda v 
bytě bydlí jen nahlášené osoby, zda se 
děti v rodinách nedopouštějí záško-
láctví, zda není na černo odebírána 
elektřina a další přestupky,“ uvádí 
příklady kontrol primátorka.

„Když jste nám dali výpověď, 
tak jsme přestali platit,“ vysvětluje 
jeden z obyvatel dalšího kontrolo-

vaného bytu. „Ale vy jste ji dostali 
právě proto, že jste neplatili. Budete 
vystěhováni,“ odpovídá úřednice. 
„Proč máme platit, když je ta výpo-
věď?“ pokračuje nechápavě neplatič, 
jehož dluh přesáhl sto tisíc korun. 

S podobným scénářem se tým Zá-
chranného kruhu setkal i v dalších 
bytech. Strážníci při kontrolách 
zjistili několik přestupků. Podobné 
kontroly se budou neustále opako-
vat.                                                      (tb)

.
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Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-Statutární město Chomutov pravidelně vydává mě-
síční kalendář kulturních, společenských a spor-síční kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí na území města. tovních akcí na území města. Zájemci o propagaci 
své akce v tomto kalendáři mohou vždy do 15. dne 
v měsíci předat informace o akci na následující měsíc na 

historické radnici Silvii Škubové (kancelář č. 29) nebo poštou na 
adresu: Statutární město Chomutov – Odbor kancelář primátorky, 
k rukám Silvie Škubové, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, případně 
elektronicky na s.skubova@chomutov–mesto.cz. Podmínkou je uvedení 
názvu akce (stručný popis), datum, hodina a místo konání a také telefo-
nický kontakt na organizátory.  (r)

DIVADLODIVADLO

• 4. 3. JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU. 4. 3. JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU. Pohádka pro MŠ 
a ZŠ. Velký sál SKKS od 9.00 hod.

• 17. 3. UŽ TROUBĚJÍ.17. 3. UŽ TROUBĚJÍ. Divadelní představení komedie Divadelního spolku 
Frída. Městské divadlo od 19.00 hod.

KONCERTYKONCERTY

• 6. 3. URAGGAN ANDREW & REGGAE ORTHODOX.6. 3. URAGGAN ANDREW & REGGAE ORTHODOX. Kulisárna u divadla od 
20.00 hod.

• 10. 3. HUDEBNÍ KOMNATA BÁRY BASIKOVÉ.10. 3. HUDEBNÍ KOMNATA BÁRY BASIKOVÉ. Dále účinkují houslový virtu-
os Milan Al Ashab a trumpetistka Yasuko Tanaka, doprovází Festivalový 
orchestr Petra Macka. Městské divadlo od 19.00 hod.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY

• 11. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 11. 3. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hod.

• 13. 3. PLES RODÁKŮ.13. 3. PLES RODÁKŮ. Účinkují TŠ Stardance, Beethoven D.C., Prdi, Tere-
za Novotná a Ondřej Ruml, Big band Zdenka Tölga a Klub 49. Městské 
divadlo od 20.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY

• JIŘÍ BARTŮNĚK - ZADÁNÍ.JIŘÍ BARTŮNĚK - ZADÁNÍ. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 14. 3. 
• HELENA STIESSOVÁ – ZNAMENÍ KOUŘEM. HELENA STIESSOVÁ – ZNAMENÍ KOUŘEM. Výstava raku keramiky v gale-

rii Lurago, výstava potrvá do 28. 3.
• SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ.SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MALÍŘŮ. Výtvarné práce v galerii na 

schodech v SKKS, výstava potrvá do 31. 3.
• MOSTY – DIE BRÜCKEN.MOSTY – DIE BRÜCKEN. Výstava výtvarných prací z česko-německého 

projektu žáků škol. Výstavní síň knihovny SKKS, vernisáž 5. 3. v 16.00 
hod., výstava potrvá do 2. 4.

• PIVOVARY NA CHOMUTOVSKU – HISTORIE PIVOVARNICTVÍ. PIVOVARY NA CHOMUTOVSKU – HISTORIE PIVOVARNICTVÍ. Oblastní mu-
zeum v prostorách bývalého jezuitského gymnázia, výstava potrvá do 
11. 4.

• MIROSLAV KOUPIL - KALIGRAMY.MIROSLAV KOUPIL - KALIGRAMY. Oblastní muzeum na historické radnici, 
výstava potrvá do 14. 3.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICIDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI

• 8. 3. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ… 8. 3. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ, ALE NEJEN PRO NĚ… Pro všechny 
zájemce o práci s hlínou. DDM od 9.00 hod.

• 14. 3. ŽATECKÁ ŠIŠKA.14. 3. ŽATECKÁ ŠIŠKA. Sedmnáctý ročník setkání stavitelů plastikových 
modelů. DDM od 8.30 hod.

• 17. 3. STUDIO KREATIV – TEXTIL.17. 3. STUDIO KREATIV – TEXTIL. Program: výroba šablon, batika Savem, tu-
plování barvami. DDM od 16.30 hod. Kompletní program na www.ddm.cz

KINAKINA

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

Milovníků piva má Česko v po-
rovnání k počtu obyvatel nejvíc na 
světě. Historie pivovarnictví už to-
lik příznivců nemá, přesto se stále 
jedná o atraktivní téma. Alespoň to 
naznačoval počet návštěvníků ver-
nisáže výstavy Pivovary na Chomu-
tovsku, kterou v prostorách bývalé-
ho jezuitského gymnázia připravilo 
Oblastní muzeum v Chomutově.

Výstava má za cíl připomenout, 
že i na Chomutovsku se vařilo dob-
ré pivo a že i zde „bylo pivo doma“, 
jak tvrdí reklamní slogan o soused-
ním Žatecku. „Jedním z impulzů 
k přípravě výstavy byl nákup vět-
šího počtu předmětů pocházejících 
z jirkovského měšťanského pivova-
ru,“ uvedl autor výstavy Jan Hirsch. 
„Zajímavý je jejich osud. Byly na-
lezeny na půdě chaty posledního 
ředitele jirkovského pivovaru a byly 
součástí jakési soukromé expozice. 
Od následujícího majitele chaty je 
v roce 2004 koupilo naše muzeum.“ 
Kromě bednářské lavice, pořízů, 
hoblíků, vydrovací a orací lopaty, 
tupláku, pivovarského teploměru 
a dalších předmětů z této sbírky 
mohou návštěvníci výstavy vidět 
například řadu fotografií, pivních 
lahví, uzávěrů, tácků a etiket, chme-
lové známky i architektonický plán 
kadaňského pivovaru. Také je zde 
model hospody, bednářské dílny 
nebo třeba koutek s chmelařským 
náčiním.

I na Chomutovsku bylo kdysi pivo doma

Historie vaření piva na Chomu-
tovsku sahá hluboko do středověku, 
ale dobře doložená je od poloviny 
18. století. Tehdy zde vystavovalo 
pivo těžko představitelných 34 pi-
vovarů. V důsledku konkurenčního 
boje a později politických rozhodnu-
tí se jejich počet neustále snižoval. 
V 60. letech 19. století jich fungovalo 
jedenadvacet, ve 20. letech minulého 
století devět a po roce 1950 už jen tři 
– v Chomutově, Jirkově a Prunéřově. 
Poslední z nich, jirkovský, zastavil 

výrobu v roce 1976. „Chomutovský 
pivovar byl v roce 1948 v rámci zná-
rodnění začleněn do národního pod-
niku Československé pivovary Praha 
a později do Krušnohorských pivo-
varů Most. V Jirkově ovšem existoval 
pivovar s lepším strojním zařízením 
a vyhlášenějším pivem, proto byl cho-
mutovský pivovar v roce 1952 uza-
vřen,“ popsal poslední etapu činnosti 
komplexu budov v Mostecké ulici Jan 
Hirsch. Výstava bude otevřena do 
11. dubna.                     (text a foto: sk)

                4. 3.  OCAS JEŠTĚRKY.OCAS JEŠTĚRKY. Drama, ČR.
                5. 3.  PROJEKT 100: ANTÉNA.PROJEKT 100: ANTÉNA. Drama/sci-fi, Argentina.
   6. –      8. 3.  CESTA NA MĚSÍC 3D. CESTA NA MĚSÍC 3D. 3D animovaná pohádka, Belgie. Také od 17.00 

hod.
   9. –    11. 3.  YES MAN.YES MAN. Komedie, USA. 
              12. 3.  PROJEKT 100: REKVIEM ZA SEN.PROJEKT 100: REKVIEM ZA SEN. Artfilm, USA. 
 13. –    15. 3.  LÍBÁŠ JAKO BŮH.LÍBÁŠ JAKO BŮH. Komedie, ČR. V sobotu a neděli také od 17.00 hod.
 16. –    17. 3.  STMÍVÁNÍ. STMÍVÁNÍ. Romantický thriller, USA.
             18. 3.  BATHORY. BATHORY. Drama, ČR.

Celý vyspělý svět si 10. března 
připomene padesáté výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci svého 
území. Už několik let projevuje 
solidaritu s obyvatelstvem nejvýše 
položeného území na světě i Chomu-
tov. Připojuje se k několika stovkám 
českých měst, městských částí, obcí 
nebo krajů, které na svých radnicích 
vyvěšují tibetskou vlajku. Pokud byl 
v pondělí návrh schválen městskou 
radou, zavlaje příští úterý na stožá-
ru před chomutovskou historickou 

Vlastníte obraz či kresbu malíře Gustava Zindela?
Oblastní muzeum v Chomutově připravuje v termínu 21. března až 

13. června 2009 výstavu k 50. výročí úmrtí tohoto významného umělce 
tvořícího v Krušnohoří. Obracíme se na všechny majitele díla Gustava 
Zindela s prosbou o laskavé zapůjčení jeho prací. Budeme velmi vděční 
za každou informaci.

Kontaktujte prosím Radka Zozuláka v Oblastním muzeu v Chomutově 
na telefonním čísle 474 651 251.

Už pojedenácté se v Městském di-
vadle v Chomutově 11. a 12. března 
uskuteční oblastní přehlídka Mate-
řinka. Celkem 260 dětí z mateřských 
škol z Chomutova, Jirkova, Kadaně, 
Klášterce nad Ohří a Údlic publiku 
předvede, co se se svými učitelkami 
naučily. Jako vždy tak bude k vidění 
pestrá, veselá a milá směs tanečků, 
písniček, básniček nebo krátkých 
dramatických výstupů, tentokrát na 
jednotící téma Pohádky a pověsti 
Chomutovska. Loni například bylo 
mezi čísly taneční vystoupení na 
hudbu ze slavného muzikálu Pomáda 
nebo pohádka Princezna ze mlejna.

Děti z chomutovské Mateřské 
školy se na svůj festival pečlivě 
připravují už od září. Ještě pilnější 
jsou učitelky z výtvarné sekce MŠ 
pod vedením Kamily Novotné, které 
si vzaly za úkol pomocí různých vý-
tvarných technik na Mateřinku vy-
robit kulisy (na snímku). Akce pro-

Nácvik vystoupení vrcholí, 
za dveřmi je Mateřinka

Půlstoletí čínské okupace Tibetu si připomene i Chomutov
radnicí vlajka znovu. V posledních 
letech tento akt doprovází program 
na náměstí 1. máje, který má trochu 
přiblížit život a kulturu Tibeťanů, 
a tím účinněji přitáhnout pozornost 
veřejnosti. Ta se tentokrát mezi 
14. a 16. hodinou může těšit na tra-
diční jurtu a mandalu, večer pak na 
přednášku o buddhismu. 

Pracovníci Podkrušnohorského 
zooparku postaví před městskou 
věží jurtu, v níž proběhne výstava 
kožešin a ochutnávka sýrů, stu-

Jako každý rok se i letos blíží 
udílení Ceny Jiřího Popela z Lob-
kovic. Tato cena je určena živým či 
již zemřelým osobnostem, které se 
svým životem a prací významným 
způsobem zapsaly do dějin Chomu-
tova, a to v nejrůznějších oborech 
lidské činnosti. 

Pokud chcete sami někoho na 
tuto cenu navrhnout, zašlete nej-
později do 15. března 2009 svoji 

Radnice chce ocenit významné osobnosti, 
ještě týden a půl můžete zasílat návrhy

písemnou nominaci na adresu: 
Magistrát města Chomutova, od-
bor školství, Zuzana Horáková, 
Zborovská 4602, 430 28 Chomu-
tov. Nominace by měla obsahovat 
kontaktní údaje o nominovaném 
a zdůvodnění, proč by měl být 
oceněn. Všechny návrhy posoudí 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
a nakonec z nich vybere oceněné 
Rada města Chomutova.      (pama)

denti Chomutovského soukromého 
gymnázia pod vedením profesora 
a místního výtvarníka Karla Ro-
venského vytvoří mandalu a svoji 
činnost představí zdejší meditační 
skupina Buddhismus Diamantové 
cesty linie karma Kagjü. Ta má 
pro zájemce přichystanou jednu 
specialitu, přednášku na téma Bud-
dhismus – cesta k trvalému štěstí, 
kterou v Rytířském sále radnice od 
18.30 hodin přednese cestující učitel 
Jaroslav Pešta.                                 (sk)

běhne po oba dny od 15 do 17 hodin 
a je volně přístupná veřejnosti. Vy-
brané vystoupení postoupí do celo-
státního kola.       (text: sk, foto: nov) 

Sbírka Nadace pro transplantaci Sbírka Nadace pro transplantaci 
kostní dřeně dosáhla v Chomutově kostní dřeně dosáhla v Chomutově 
významné mety.významné mety. Za devět let, co se 
zde kasičky v několika supermarke-
tech a lékárnách objevují, se v nich 
nastřádalo přes půl milionu korun. 
„Tato částka padla po posledním vy-
bírání kasiček, v nichž jsme tento-
krát napočítali 7 919 korun. Děkuji 
všem obyvatelům Chomutova, kteří 
přispěli,“ řekl koordinátor sbírky 
Jiří Fencka, jenž se do služeb nada-
ce přihlásil poté, co se díky dvěma 
transplantacím kostní dřeně vyléčil 
z leukémie.                                        (sk)

Nejnovější elektronická služba 
chomutovského magistrátu - za-
sílání údaje o dosažených bodech 
řidiče vyvolala nečekaný zájem. Za 
tři týdny provozu byl překročen 
celkový počet žádostí z let 2007 
a 2008 dohromady. V rámci Koncep-
tu Phone Book proto magistrát zva-
žuje zavedení další e-služby. Měli 
byste jako řidiči zájem o službu, 
kdy si dálkově, za úhradu pomocí 
SMS, stanovíte svůj limit počtu bodů 
(například 8), a pokud ho dosáhnete, 
úřad vás automaticky o tom v SMS 
vyrozumí - varuje? 

Verze odpovědí:Verze odpovědí:
a) určitě ano, sníží mi to riziko ode-

jmutí ŘP, pokud bych dosáhl 12 b.
b) je mi to jedno, „bodované“ pře-

stupky za volantem nedělám,
c) o takovou službu nemám zájem. 

Hlasování pomocí e-mailu na 
adresu i.neprasova@chomutov-mes-
to.cz, např.: Hlasuji pro A).

Hlasování pomocí SMS ve tvaru 
např.: OD POZ B) na tel. 736 695 600.

Magistrát zvažuje další 
elektronickou službu

Řidiči ,  
chcete zj i st it počet trestných 

bod ů z pohod l í domova ?

S M S  ve tvaru : CV BO DY POZ
pří j mení žadatele č ís lo Ř P

zašlete na č ís lo

902 09 25
Provozu je AGMO CZ , s . r.o . Cena SMS je 25 Kč .

Na Gymnáziu Chomutov proběhlo v pátek okresní kolo olympiády v anglic-
kém jazyce. Jako již tradičně se ho zúčastnili nejlepší studenti středních škol 
z celého Chomutovska. Po písemné části předvedlo deset nejlepších studentů 
své komunikační schopnosti v ústní části soutěže. Nejlepšího výsledku dosá-
hl student Gymnázia Chomutov Jan Vojtíšek, který bude okres reprezentovat 
17. března v krajském kole v Litoměřicích. Druhá se umístila Veronika Bílko-
vá z Gymnázia Kadaň a těsně na třetím místě Jaromír Michael Procházka ze 
SOGŠ Chomutov. Na snímku všichni finalisté okresního kola.                       (jj)
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Vážení obchodní přátelé,Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že se Statutární město Chomutov stává 

s platností od 1. 4. 2009 plátcem daně z přidané hodnoty.
Finančním úřadem Chomutov bylo naší společnosti přiděleno následu-

jící daňové identifikační číslo pro účely DPH:

DIČ: CZ00261891 s účinností od 1. 4. 2009DIČ: CZ00261891 s účinností od 1. 4. 2009
V této souvislosti si dovolujeme upozornit inzerenty, že počínaje od 

1. 4. 2009 se mění ceny řádkové a plošné inzerce, kdy cena inzerce se cena inzerce se 
navyšuje o daň z přidané hodnoty.navyšuje o daň z přidané hodnoty. Aktuální ceník je dostupný v redakci 
Chomutovských novin, informace získáte rovněž na tel. 474 637 444.

(Dokončení ze str. 2)
Přestože jsem z Brna a pracuji jako 

projektant, rád bych Vám vyjádřil 
svoji podporu a velké sympatie za 
to, že děláte poctivě to, kvůli čemu 
Vás občané zvolili, bohužel na rozdíl 
od mnoha jiných zastupitelů, kteří 
na řešení skutečných problémů re-
zignovali. Vaše argumenty i výsled-
ky akce vymáhání dluhů přímo na 
magistrátu jsou naprosto přesvěd-
čivé. Na příkladech jiných exekucí 
známých z médií je totiž vidět, že 
exekutoři nikoho nešetří a nezkou-
mají, co se stane s lidmi po exekuci 
na majetku, na platech a na účtech. 
Jak jste správně upozornila, v těchto 
případech se paní Seitlová dřív nean-
gažovala, podle mě nejspíš proto, že 
nebyly mediálně tak zajímavé.
Vážená paní starostko. 

Srdečně Vás zdravím z Moravy 
a přeji hezký den i sílu k Vašemu po-
stoji i odvaze řešit věci, nad kterými 
zástupci státu farizejsky zavírají 
oči. Jsem již 16 let starostou malého 
města, které ze stejných důvodů jako 
u Vás má sociální složení obyvatel-
stva bohužel stejné, jak Jste včera 
popisovala v rozhovoru v rozhlase 
(20 minut s ..). Naše problémy jsou 
naprosto stejné jako u Vás a jsou 
kvantitativně menší, protože počet 
obyvatel je řádově menší než u Vás. 
Když jsem na problémy s tzv. nepři-
způsobivými občany seznamoval 
vedení kraje nebo politiky, kteří na 
svých spanilých jízdách většinou 
před volbami k nám zavítali, byl 
jsem upozorněn, že to vcelku žádný 
problém není a že tito občané jsou 

vlastně „jiní“, že jim to nelze zazlívat 
a že musíme být tolerantní. Naproti 
tomu jsem byl ze strany slušných 
občanů kritizován, že se s tím nic ne-
dělá a že to není spravedlivé. Bohužel 
jsem mohl pouze odpovědět, že rad-
nice dělá v rámci svých zákonných 
možností vše, ale že zákony netvoří 
a nemá vliv na postup a rychlost 
řízení soudního řízení při vymáhá-
ní dluhů. Vše jste popsala přesně 
a děkuji za to. Také si buďte jista, že 
svým razantním postupem pomáháte 
i ostatním obcím, a mohu odpověd-
ně prohlásit, že za Vámi obce stojí. 
Zrovna včera jsme se bavili s ostat-
ními kolegy o Vás a neslyšel jsem 
žádnou kritiku Vašeho postupu. Je 
zajímavé, jak zástupci státu kritizují 
postup obcí s neplatiči a na druhé 
straně podporují systém, ve kterém 
jsou sociální dávky masivně zneuží-
vány. Tím myslím podporu hazardu 
v hracích automatech. Naše město 
zakázalo provoz hracích automatů 
a za krátkou dobu byly nahrazeny 
automaty, které povoluje stát – min. 
financí. Máme rovněž velké dlužníky 
na nájemném, kteří chtěli svůj dluh 
odpracovat ve prospěch obce, ale zá-
konným způsobem to nelze. Tím chci 
říct, že problém, který jste se rozhodli 
razantně řešit, je složitý a měli by se 
na něm shodnout obce, stát i další, 
pokud mají vůli jej vyřešit. Po Vašem 
vzoru i my budeme vymáhat dluhy na 
pokutách udělených komisí pro pro-
jednávání přestupků a následně i na 
nájemném a dalších. Již celkem běžně 
řešíme samozřejmě po soudním říze-
ní vystěhování neplatičů z bytů. 

Ještě jednou Vás moc zdravím 
a přeji, ať se Vám daří a máte co nej-
méně stresových situací. 

                                Ing. František V.,
                 Budišov nad Budišovkou

Vážená paní starostko,
myslím, že jste velmi statečná 

a inteligentní žena. Jen si nejsem 
zcela jist, zda si uvědomujete, ja-
kou rozpoutáte celonárodní smršť, 
když Vám to projde. Nemyslím tím 
reakce dlužníků, ale reakce lidí 
typu Kocáb, Motejl a spousty dal-
ších, tzv. ochránců „lidských práv“. 
Vždyť právě díky těmto lidem pro-
blémy, které Vy teď řešíte (a svin-
stvo ve kterém se s prominutím 
musíte hrabat), vznikly. Nenechte 
se prosím Vás zastrašit, máte 
na to! (Což ještě neznamená, že 
s Vámi nakonec stejně nezametou). 
Normální lidé v této zemi, (kteří 
jsou ovšem „ohrožený druh“), Vám 
budou držet pěsti.

                                          Ing. Josef S. 
Věřím, že kritika od lidí, ke 

kterým patří i paní Seitlová kteří 
v Chomutově ani nebyli a kteří 
zmíněné problémy v reálné situaci 
nemusí řešit, Vás neodradí od další 
práce. Paní Seitlová se 3x (!) vyhnula 
odpovědi na otázku redaktorů, jak 
by postupovala při vymáhání dlu-
hů ona. Opakovaně kritizovala Vaši 
činnost s tím, že magistrát měl dělat 
postupné kroky. Jako by ani neslyše-
la Vaše věty o tom, že k poslednímu 
kroku jste přikročili až po vyčerpání 
jiných možností. Myslím si totiž, že 
pokud by magistrát nevymáhal dlu-
hy od některých občanů, byl by to 

výsměch těm poctivým, kteří svoje 
dluhy platí.

Přeji Vám hezký den a spoustu 
energie, kterou jistě budete potře-
bovat i v dalším období.

                        Ing. Ladislav B., Brno
Dobrý den, 

dovolte mi, abych touto cestou 
vyjádřil svoji plnou podporu akci 
Záchranný kruh. 

Nenechme se, prosím, odradit 
výroky všech těch samozvaných 
pseudoochránců lidských práv 
a menšin, kteří si z tepla svých 
přísně střežených pražských a bru-
selských satelitů, z ministerských 
či exministerských křesel a z posla-
neckých lavic snaží dokázat, že jsou 
lepší než my. 

Nepřestávejme znepříjemňovat 
život všem těm, kteří nedodržují 
a neuznávají zákony psané i nepsa-
né alespoň tak, jako oni znepříjem-
ňují život nám. Nenechme se nadále 
okrádat organizovanou mafií para-
zitů, zneužívající sociální síť. 

Jde o náš život, naše peníze a naši 
důstojnost. 

            MUDr. Roman J., Chomutov
Paní primátorko, 

děkuji vám za váš postoj k otázce 
nepřizpůsobivých občanů.

Konečně se někdo postavil na 
stranu slušných obyvatel tohoto 
státu, kteří jako většina jsou silně 
diskriminovaní.

Ten, kdo chodí do práce, dodržuje 
všechny zákony – ten je dle mého 
soudu diskriminovaný.

 Děkuji vám.
                             Tomáš D., Šaratice

BydleníBydlení
• Pronajmu byt 2+1,• Pronajmu byt 2+1, nájem 6 500 Kč,

kauce 6 500 Kč jeden nájem dopředu. 
Tel. 723 518 385.

• Prodám byt v osobním vlastnic-• Prodám byt v osobním vlastnic-
tví 2+1tví 2+1 velký s balkonem, ul. 17. listo-
padu, směr Hutnická, Chomutov. Cena 
650 000 Kč. Tel. 603 595 902.

• Prodám byt 3+1 v os. vl.  Prodám byt 3+1 v os. vl. s balko-
nem, zateplený, slušný vchod, plast. 
okna, Borová ul. v Chomutově, 4. patro. 
Realitky nevolejte. Cena 720 000 Kč. 
Tel. 724 959 915.

• Pronajmu byt 1+1 na Březenecké, • Pronajmu byt 1+1 na Březenecké, 
plastová okna, částečně vybavený, 
velký balkon. Jedinečný výhled, kau-
ce. Tel. 724 110 310.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 za Českou spo-
řitelnou v CV, plastová okna, slunná 
lodžie. Do dvou osob, nekuřákům, 
bez zvířat. Nájem 6 500 Kč + energie, 
vratná kauce. Tel. 774 508 749, volat 
po 14. hodině.

• Vyměním zrekonstruovaný byt • Vyměním zrekonstruovaný byt 
4+1+B4+1+B za menší RD. Tel. 733 155 557.

• Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 • Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 po 
rekonstrukci. MHD, škola a obchody 
v těsné blízkosti. Cena 7 000 Kč. Od 
1. 7. 2009. Tel. 725 649 519.

• Prodám chalupu 5+1• Prodám chalupu 5+1 ve Vejprtech, 
klidné prostředí. Tel. 604 432 470.

• Prodám družstevní byt 1+1• Prodám družstevní byt 1+1 v CV, 
Holešická ul., nová kuchyně a podla-

hy, plast. okna, částečně vybavený. 
Tel. 602 134 824.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v centru Chomutova. Jedná se 
o cihlový byt v původním stavu (par-
ketové podlahy) před rekonstrukcí. 
Topení plynem a krbovými kamny. 
Parkování na vlastním pozemku 
s možností postavení garáže. Volný 
po 1. dubnu 2009. Tel. 777 605 613.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 po rekonstruk-
ci, podmínka nekuřák a bez zvířat. 
Nájem + inkaso 8 000 Kč, vratná kauce 
20 000 Kč. Tel. 606 638 215.

• Pronajmu byt 1+1+B,• Pronajmu byt 1+1+B, dlouhodobě 
od 1. 3. 09, Chomutov, Březenecká, 
5. patro. Renovovaný dům, slušný 
vchod, hezký výhled na CV. Nájem + 
energie 6 400 Kč, vratná kauce 8 000 Kč. 
Tel. 721 038 042.

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

• Pro lékařku• Pro lékařku hledám urgent-
ně dům v Chomutově a okolí. Tel. 
728 255 237.

• Podnikatelka koupí byt 3+1• Podnikatelka koupí byt 3+1 nebo 
2+1 velký v osobním vlastnictví. Tel. 
724 657 421.

• Prodám rodinný dům• Prodám rodinný dům se zahra-
dou a garáží v Místě u Chomutova, 
cena 1 500 000 Kč. Tel. 724 657 407.

• Prodám RD v Chomutově 2x 3+1, • Prodám RD v Chomutově 2x 3+1, 
velká garáž, zahrada, bazén, odhad 

2 860 000 Kč. Možnost podnikání, 
dohoda jistá. Byt + doplatek možný. 
Tel. 775 977 684.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 na Dehtoche-
mě, 64 m2, osobní vlastnictví. Tel. 
737 835 859.

• Prodám stavební parcelu• Prodám stavební parcelu v Cho-
mutově ke stavbě rod. domu, roz-
loha 1 480 m2. Cena 820 Kč/m2. Tel. 
777 680 096. 

ProdejProdej
• Prodám fotoaparát Praktica• Prodám fotoaparát Praktica B-100. 

Výborný stav. Tel. 737 643 526.
• Čalouněnou válendu – ÚP,• Čalouněnou válendu – ÚP, původ-

ní cena 3 500, nyní 1 300 Kč, nová 
matrace 90 x 200 cm, původní cena 
1 350, nyní 950 Kč, vhod. na rošt, mo-
lit. čaloun. matrace červené, 3 ks na 85 
x 200 cm za 800 Kč. Tel. 605 806 665.

• Prodám vlašské ořechy,• Prodám vlašské ořechy, celé 
i vyloupané, velmi chutné. Tel. 605 
806 665.

• Prodám Suzuki,• Prodám Suzuki, r. v. 2001, najeto 
68 500 km, velmi dobrý stav, cena 
68 000 Kč. Tel. 733 188 063.

• Vířivou a masážní vaničku, • Vířivou a masážní vaničku, má 
3 funkce, nová, prod. 500 Kč. Volat! 
SMS ne. Děkuji. Tel. 605 704 239.

• Prodám dětskou jídelní židličku• Prodám dětskou jídelní židličku 
s 2 pultíky zn. Baby Dreams světle 
zelené barvy. Původní cena 2 900, 
nyní 1 500 Kč. Výborný stav. Tel. 
607 801 479.

• Prodám autosedačku• Prodám autosedačku 9 – 18 kg zn. 
Chicco tmavě modré barvy, polohovací 
záda, po jednom dítěti. Původní cena 
3 600, nyní 1 000 Kč. Tel. 607 801 479.

• Prodám jízdní kola,• Prodám jízdní kola, pánské 
a dámské, zn. Favorit, velmi zachova-
lá. Cena dohodou. Tel. 723 651 631.

• Škoda Felicia 1.3LX,• Škoda Felicia 1.3LX, trvale gará-
žovaná, první majitel, TK do r. 2001. 
Tel. 723 327 344.

• Prodám el. sporák Mora • Prodám el. sporák Mora pou-
žívaný 3 roky, cena 2 000 Kč. Tel. 
474 686 868.

• Prodám sporák kombi • Prodám sporák kombi + tříšup-
líkový mrazicí box – zánovní. Tel. 
736 175 000.

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
15 000 Kč. Tel. 607 229 153.

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

• Prodám střešní výlez hliník• Prodám střešní výlez hliník + 
polykarbonát – 1 000 Kč. Dále vlašské 
ořechy papíráky 1 kg za 55 Kč. Cho-
mutov. Tel. 721 327 460.

• Prodám řadovou garáž• Prodám řadovou garáž na Zad-
ních Vinohradech, ul. Alfonse Muchy. 
Tel. 728 174 319, po 16. hod.

• Prodám pánský a dámský semi-• Prodám pánský a dámský semi-
šový kožichšový kožich s beránkem, vel. 54 a 51, 
a dámský kožich umělá kožešina, vel. 
51. Vše velmi zachovalé. Cena doho-
dou. Tel. 723 561 631.

• Rozprodám větší sbírku• Rozprodám větší sbírku starých 
vzácných map – Rakousko-Uhersko, 
evropské státy, Středomoří, Afrika, 
kolonie, světadíly. Tel. 474 542 772.

OstatníOstatní

• Muž 59 let, 172/70, • Muž 59 let, 172/70, bez závaz-
ků, hledá ženu kolem 50 let. Jsem 
pohodový a rád chalupařím, rybařím 
a sportuji. Tel. 607 554 045, i SMS.

• Daruji hodným lidem čtyři mla-• Daruji hodným lidem čtyři mla-
dé kočičky: dé kočičky: černozrzavá, bílý mou-
rek, mourovaná, černá. Možnost ne-
závazné návštěvy. Tel. 737 087 781.

• Hledám spolehlivého kluka • Hledám spolehlivého kluka 
nebo holku,nebo holku, kteří mají v plánu vyjet 
na podzim do zahraničí: Španělsko, 
Itálie, Řecko, Kanárské ostrovy. Tel. 
737 087 781.

• Nekuřák 54/177/85• Nekuřák 54/177/85 (kolo, auto, 
zahrada), který miluje slunce a pří-
rodu, touží poznat sympatickou ženu 
do 50 let pro život a pohodu. Chomu-
tov a okolí. Tel. 722 655 531.

• Zdarma odvezu váš nefunkč-• Zdarma odvezu váš nefunkč-
ní počítač, ní počítač, TV a podobně. Tel. 
724 902 854.

• Daruji koberec 4,5 x 4 m,• Daruji koberec 4,5 x 4 m, asi 
2 cm vysoký, pěnový spodek. Tel. 
474 686 868.

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

• Dlouhodobě pronajmu garáž• Dlouhodobě pronajmu garáž 
u soudu. Tel. 602 180 723.

• Student gymnázia nabízí doučo-• Student gymnázia nabízí doučo-
vánívání matematiky pro střední školy. 
Tel. 736 725 743.

• Muž 53 let, 196/97, • Muž 53 let, 196/97, bez závazků, 
hledá štíhlejší ženu vyšší postavy 
s vyřešenou minulostí. Osobní setká-
ní. Tel. 721 327 460, CV.

• Pronajmu chatu na Svahové• Pronajmu chatu na Svahové až 
pro deset osob, víkend 3 500, týden 
6 500 Kč. Lyže, běžky, procházky. Tel. 
723 546 456, e-mail bclenkahorniko-
va@seznam.cz.

Pozitivní reakce na Záchranný kruh přicházejí z celé České republiky
Vážená paní primátorko,

všichni Vám moc fandíme, ne-
vzdávejte to a nenechte se otrávit. 
Pokud by bylo potřeba, napíšeme 
petici a postavíme se za Vás. 

Politici totiž budou mít na Vás 
vztek, protože již řadu let (a za hod-
ně peněz) přemýšlejí, jak tuto situaci 
s nepříznivými občany řešit, a Vy 
jste jim ukázala možnou cestu, takže 
jsou určitě naštvaní, že na to nepřišli 
sami. Všechna čest pro p. Kocába, že 
jsme se zbavili ruských vojáků, ale 
na nepřizpůsobivých občanech by si 
už kariéru budovat nemusel.

Mnoho zdaru a síly do další práce.
                         Občané z Dlažkovic, 

                                       okr. Litoměřice.
Vážení,

plně podporuji váš postup ve věci 
dlužníků. Osm let jsem pracoval 
jako starosta v obci Radomyšl.

Bohužel dluhy nejsou jenom váš 
problém, je to problém obecný. Ne-
dokonalost a zdlouhavost legislativy 
nahrává pouze neplatiči.

V naší republice je normální neplatit 
a 20 let po „revoluci“ není parlament 
schopný oddělit plevy od zrn a asi ani 
nebude ke škodě nás ostatních.

                      Miloslav O., Radomyšl
Dobrý den pani primátorko. 

Podstatná část zaměstnanců skupi-
ny Czech Coal Group, našich odborá-
řů, jsou občany vašeho města, většina 
z nich podporuje postup magistrátu 
při řešení problémových občanů. 

Osobně přeji pevná kolena při jed-
nání s rádoby politiky, kteří atakují 
vaše kroky.

                                             Jaromír F.
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Nepropásněte dotační BOOM!

Zateplete se STOMIXem
svůj dům!
Jste majitelé rodinného domu a trápí Vás každoročně 
se zvyšující ceny energií na vytápění?
Využijte státní dotace pro rok 2009 na zateplení 
Vašeho domu!

Sleva 15% 
při odběru celého vnějšího tepelně izolačního 
kontaktního systému stomixTherm®alfa nebo 
stomixTherm®beta

ZDARMA:
• Poradenství přímo v místě stavby
• Předběžná kalkulace nákladů na zateplení
• Servisní dohled nad prováděním prací
• Doprava materiálu (při odběru nad 48 000,-Kč)

Zavolejte a ušetříte!

STOMIX Děčín, s.r.o.
Dělnická 691, 405 02  Děčín 6
tel./fax: 412 540 912

www.stomix.cz

Pozemky
v Chomutově
u Globusu

Více na www.adaz.eu

Pozemky jsou rovinaté,

vzdálené 800 metrů

od školy a školky, 1000m

od nákupního centra Globus,

400m od autobusové zastávky

městské hromadné dopravy.

Parcely od 192 do 1400 m
2

Telefon 733 133 228
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Chomutovské noviny

Atleti TJ VTŽ Chomutov mají za 
sebou nejdůležitější měření sil letoš-
ní halové sezony – krajské přebory, 
ti nejlepší pak mistrovství repub-
liky. Všechny soutěže proběhly ve 
druhé polovině února v Praze.

Krajské přebory Ústeckého kraje 
se tradičně konají v hale na Stra-
hově. Na žákovských přeborech 
chomutovská omladina získala 
pět medailí, z toho dvě stříbrné 
a tři bronzové. Výkonem se blýskla 
především 11letá Tereza Fisková, 
která ve své kategorii porážela až 
o tři roky starší soupeřky a časem 
9,10 sec. obsadila druhé místo 
v běhu na 60 m, třetí pak výkonem 
23,43 v běhu na 150 m. Druhé místo 
vybojovala také Dominika Burešová 
v kouli, třetí pak Anastázie Saba-
došová a Kateřina Weitzová, obě ve 
svých věkových kategoriích v běhu 
na 60 m překážek.

Ještě příznivější byla chomutov-
ská bilance na krajských přeborech 
dospělých a dorostu, odkud si oddíl 
odvezl třináct medailí, z toho čtyři 
zlaté, čtyři stříbrné a pět bronzo-
vých. Nesporně nejúspěšnější byl 
Petr Čmuda v dorostu, který vyhrál 
skok do dálky v osobním rekordu 
610 cm, trojskok také v osobním 
rekordu 12,26 m a druhý byl v běhu 
na 60 m za 7,50 sec. Zlato získala 
i Lucie Weitzová, která mezi ženami 
časem 25,53 sec. nenašla přemožitel-

Osmnáct medailí z haly
Už jen několik dní zbývá divizním 

fotbalistům FC Chomutov ke startu 
jarních odvet. Druhý celek tabulky 
na sebe v uplynulých dnech strhl 
mediální pozornost, když se mana-
žerovi klubu Jiřímu Zárubovi podaři-
lo zlanařit 36letého útočníka Rober-
ta Vágnera (rozhovor pod článkem). 
Ten během své bohaté kariéry oblé-
kal prvoligový dres nejprve v Plzni, 
pak odešel do Slavie, se kterou získal 
mistrovský titul a dostal se až do se-
mifinále Poháru UEFA. Po odchodu 
z pražského celku prošel řadou 
klubů, hrál za Teplice, maďarský FC 
Ujpest, německou Energii Cottbus, 
maďarský Ferencváros Budapešť, 
znovu za Plzeň a řecký Pantrakikos 
Komotini. Potom se několikaná-
sobný mládežnický a dvojnásobný 
seniorský reprezentant opět vrátil 
do Čech a hrál za Stříbro a nakonec 
ještě za německý ASW Cham, od-
kud přestoupil do Chomutova. „Má 
ohromné jméno, ale musí to potvrdit 
na hřišti. Jména sama o sobě výsled-
ky nedělají,“ říká na adresu zvučné 
posily Radek Zaťko, sekretář klubu, 
asistent trenéra a brankář. „Chceme 
také, aby byl lákadlem pro lidi, aby 
jich chodilo víc,“ dodává.

Robert Vágner v Chomutově oka-
mžitě naskočil do tréninkového 
procesu i do přípravných zápasů. 
Hned v tom prvním přispěl čtyřmi 
zásahy k vítězství FC Chomutov 
nad Kadaní 9:1. Byl i u výhry 2:1 

Bývalý reprezentant by po letech znovu mohl s Tomášem Heřmanem tvořit útočnou dvojici

Divizní Chomutov posílil Robert Vágner

nad B týmem Mostu ve finále tra-
dičního mosteckého turnaje. V něm 
předtím Chomutov nejprve stejného 
soupeře porazil 3:0, pak prohrál 
s Rakovníkem 0:1, přehrál Litvínov 
4:1 a s dorostem Mostu remizoval 
2:2. Na střeleckém účtu mužstva se 
už opět podílí hrající trenér Tomáš 
Heřman, který by s Vágnerem mohl 
utvořit údernou útočnou dvojici. 
Posílit mužstvo před jarem by mohl 

ještě jeden hráč, jehož jméno zatím 
klub nechce prozrazovat. Mínusem 
je návrat hostujícího útočníka Ser-
geje Rusetskiho do Mostu.

Mistrovské jaro začne pro FC Cho-
mutov v sobotu 14. března, kdy bude 
v obvyklém čase 10.15 hodin hostit 
Blšany. Budou chomutovští fotbalisté 
s Robertem Vágnerem útočit na po-
stup? „Uvidíme, to ukáže až samotné 
jaro,“ říká opatrně Radek Zaťko.   (sk)

Mistrovství České republiky 
v plavání dospělých v Českých Budě-
jovicích přineslo velkou radost cho-
mutovské Slávii. Nejlepší závodnice 
oddílu Simona Baumrtová (na sním-
ku) zde totiž vybojovala dvě zlaté 
a dvě stříbrné medaile, navíc ve své 
královské disciplíně 200 metrů znak 
splnila limit pro účast na světovém 
šampionátu dospělých!

Chomutovských plavců se na 
seniorský republikový šampionát 
kvalifikovalo šest, ale jen do Si-
mony Baumrtové vkládali trenéři 
medailové naděje. Momentálně 
nejlepší česká znakařka je nejen 
splnila, ale i výrazně překročila. 
Každý její start znamenal medaili. 
Excelentně zaplavala především 
dvoustovku. V českobudějovickém 
padesátimetrovém bazénu dosáhla 
času 2:14,04, kterým nejen znovu 
překonala svůj osobní rekord, ale 
především si, jak již bylo uvedeno, 
zajistila účast na Mistrovství světa 
v plavání dospělých, které na pře-
lomu července a srpna proběhne 

Simona Baumrtová bude reprezentovat na mistrovství světa

Co si od angažmá v Chomutově slibujete?Co si od angažmá v Chomutově slibujete?
„Já už si neslibuju vůbec nic. Zástupci chomutovské-

ho klubu mi volali, jestli bych byl schopen a ochoten 
jim pomoct vykopat třetí ligu. Udělali na mě solidní 
dojem, tak jsem kývnul.“

Klub se zdráhá vyhlásit jako cíl pro jaro boj o po-Klub se zdráhá vyhlásit jako cíl pro jaro boj o po-
stup. Vy jste tedy takové zadání dostal?stup. Vy jste tedy takové zadání dostal?

„Ne, ne, tak jednoznačně to řečeno nebylo. Ale Cho-
mutov je druhý, tak nemá cenu chtít hrát prostředek.“

Mužstvo na vás bude určitě hodně spoléhat. Vyrov-Mužstvo na vás bude určitě hodně spoléhat. Vyrov-
náte se s tlakem?náte se s tlakem?

„Doufám, že ano. Hlavně potřebuju, abych byl zdravý. 
Počítám, že budou chtít, abych občas dal nějaký gól.“

Máte za sebou dva přípravné zápasy, a právě v tom Máte za sebou dva přípravné zápasy, a právě v tom 
prvním proti Kadani jste vstřelil hned čtyři…prvním proti Kadani jste vstřelil hned čtyři…

„Každý je rád, když dá gól. Spadne z něj nervozita. 
Ale já bych to nepřeceňoval, Kadaň pak odpadla a hrálo 

ku v běhu na 200 m. Našlápnuto na 
medaili měla i v běhu na 60 m, když 
v rozběhu si časem 7,92 sec. vytvořila 
osobní rekord, ale ve finále měla dva-
krát nezdařený start a byla diskvali-
fikována. Třetím vítězem byl Martin 
Lecjaks, který mezi muži vyhrál 
časem 51,38 sec. běh na 400 m. Vý-
sledek je o to cennější, že pouhé dvě 
hodiny předtím se v hale ve Stromov-
ce s časem 23,10 sec. neprobojoval do 
finále dvoustovky na MČR juniorů, 
a tak si přijel na Strahov alespoň pro 
zlato z krajských přeborů. 

Medaile na krk si pověsila také 
Veronika Matošková, která skončila 
druhá na dvoustovce a třetí na hlad-
ké šedesátce. Šedesátku překážek 
dokonce v osobním rekordu vyhrála, 
ovšem kvůli nízkému počtu závod-
níků se výsledky nevyhlašovaly. 
Stříbro a bronz získali také Luboš 
Čmuda, druhý skončil ve výšce, třetí 
v běhu na 60 m překážek, stejně jako 
Michala Kočkovská, druhá v běhu na 
400 m a třetí na dvojnásobné trati. 
Posledním medailistou je Milan Šafa-
řík, bronzový na 60 m překážek.

Pro Lucii Weitzovou a Jitku Bě-
lohlávkovou byla vrcholem zimní 
sezony účast na halovém Mistrov-
ství ČR mužů a žen v atletice ve 
Stromovce. Weitzová na dvoustovce 
časem 25,16 obsadila šesté místo, 
Bělohlávková na tříkilometrové trati 
doběhla v čase 10:04,17 devátá.  (sk)

Volejbalisté VEROSu Chomutov 
zvládli náročnou sérii play out 
a zachovali si prvoligovou přísluš-
nost i pro příští sezonu. Jedenáctý 
tým tabulky se v sérii hrané na dva 
vítězné zápasy utkal s desátou Poš-
tornou a v obou duelech byl úspěšný. 
Nejprve vyhrál na palubovce soupeře 
3:2 (18, -23, -24, 20, 9). Po těsně pro-
hraných dvou setech se v kritickém 
okamžiku chomutovští hráči doká-
zali vzchopit a vývoj zápasu otočit. 
Horké chvíle si prožili i v hale na Bře-
zenecké, kde druhé utkání vyhráli 
3:1 (23, -19, 22, 18). Za stavu 1:1 se ve 
třetím setu se soupeřem přetahovali 
o vedení, které v koncovce zvrátili ve 
svůj prospěch. Poslední set už měli 
pod kontrolou. Na konci se tak mohli 
radovat jako na snímku Tomáš Maca-
lík (12), Petr Černý (6), Petr Konopka 
(7), Jiří Moucha (1), Vilém Hubka (16) 
a Jan Blažek (3).          (text a foto: sk)

v Římě. Přelomový okamžik je to pro 
chomutovský oddíl i pro samotnou 
Simonu Baumrtovou, která se poprvé 
na soutěži potká s nejlepšími plavci 
světa včetně takových es, jakým je 
například fenomenální Američen 
Michael Phelps. Sedmnáctiletá cho-
mutovská závodnice je na druhém 
místě českých historických tabulek, 
když za rekordním časem zaostává 
jen o 41 setin sekundy. Neméně 
kvalitní výkon podala na padesáti-
metrové znakařské trati, kde zlatou 
medaili podtrhla znamenitým ča-
sem 0:29,60, tedy o 1,06 sec. lep-
ším, než byl její dosavadní rekord! 
V letošních evropských tabulkách 
se Simona Baumrtová v disciplíně 
200 m znak zařadila na páté a v dis-
ciplíně 50 m znak na sedmé místo. 
Medailovou radost si chomutovská 
plavkyně prožila i ve zbývajících 
dvou startech na 100 m znak 
a 200 m polohový závod, v nichž 
shodně vybojovala stříbrné medai-
le. „Simona podala neskutečný, ne-
uvěřitelný výkon. Vůbec se to nedá 

srovnat s evropským šampionátem 
v Rijece. Pozitivně se projevila její 
účast na reprezentačním soustře-
dění v Jihoafrické republice,“ ne-
skrýval nadšení Simonin otec a sou-
časně trenér chomutovských plavců 
Tomáš Baumrt. Dcera mu dělá radost 
dlouhodobě, neustále se zlepšuje. 
„V přípravě je poctivá, k sobě tvrdá, 
moc dobře se s ní pracuje,“ doplnil.

Z dalších plavců Slávie Chomutov 
se prosadila teprve čtrnáctiletá Bar-
bora Matuščínová, která se na 50, 100 
a 200 m prsa dostala mezi šestnáct 
nejlepších, přičemž na dvoustovce 
obsadila 12. místo v osobním rekordu 
2:53,78. Lucie Hahnová se na 50 m 
motýlek probojovala do semifinále, 
kde pak obsadila konečné 16. mís-
to. Alice Lencová zůstala na 50 m 
prsa těsně za branami semifinále na 
17. místě, Michaela Gärtnerová pak 
byla šestnáctá na 800 m volný způ-
sob. Jediný zástupce mužského po-
hlaví Ondřej Trousil, který těsně před 
mistrovstvím prodělal virózu, skončil 
devatenáctý na 200 m prsa.            (sk)

se na jednu bránu. A ty góly byly zásluhou spoluhráčů 
– třikrát nebo čtyřikrát mi to naservírovali skoro před 
prázdnou bránu.“

Jak se vám za tu krátkou dobu mužstvo jeví?Jak se vám za tu krátkou dobu mužstvo jeví?
„Na hodnocení je brzy, ale je tu pár šikovných hráčů. 

V sezoně by nám to mohlo klapat.“
Znáte se s některým z hráčů z předchozích angaž-Znáte se s některým z hráčů z předchozích angaž-

má?má?
„V roce 2000 jsem se s Teplicích potkal s Petrem 

Strouhalem. A kdysi v Plzni jsem tři nebo čtyři roky 
hrál s Tomášem Heřmanem. Dokonce jsme spolu pár-
krát nastoupili na hrotu útoku.“

Teď spolu můžete v útoku hrát znovu.Teď spolu můžete v útoku hrát znovu.
„Je to možné, i když se zvažuje i moje nasazování na 

pravém kraji zálohy. Tomáš je hráč do vápna, stále má 
výbornou hlavu. Já jsem spíš rychlostnější typ a šance 
radši připravuju.“ 

Liga neregistrovaných v kuželkách rozehrála 4. kolo. Dosavadní lídři Fojtí-
ková – Šulta ho do uzávěrky odehrát nestihli, a tak se do čela pořadí vyhoupli 
Král – Káva (1 752 k.), následováni dvojicemi Vecko – Hanuš (1 726 k.), Mizun 
– Dušek (1 695 k.), Filipová – Trávníček (1 682 k.) a Volenec – Pospíšil (1 588 k.). 
Na medailové pozice mají šanci se dostat i Královcová – Sýkora, kteří také 
ještě 4. kolo neabsolvovali. Mezi dvaceti dvojicemi, jež se do letošní soutěže 
zapojily, jsou také zaměstnanci magistrátu Martin Kovacz a Václav Fiala (na 
snímku zleva), kteří tentokrát srazili 421 kuželek a s celkovým počtem 1 587 
kuželek se posunuli na šesté místo.                                                           (foto: sk) 

Robert Vágner: Chomutov je druhý, tak nemá cenu chtít hrát prostředekRobert Vágner: Chomutov je druhý, tak nemá cenu chtít hrát prostředek


