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Boj proti neplatičům pokračuje, město navázalo spolupráci s dalším exekutorem

Notorického neplatiče, který 
obýval byt v Palackého ulici, vy-
stěhoval exekutor. Dluh na nájmu 
se vyšplhal na 294 tisíc korun. 
„Neplatiči si musí uvědomit, že 
nezůstanou bez trestu. Každý si 
musí plnit své povinnosti,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková. Další 
exekuce na vystěhování bytu bu-
dou následovat. Chystají se opět 
exekuce finanční hotovosti. 

Nájemník, který neplatil nájem 
od roku 2001, z bytu odešel za asi-

stence městské i republikové policie 
jen s několika osobními věcmi. Dveře 
bytu, který dlouho odmítal dobro-
volně opustit, mu zůstanou navždy 
uzavřené. Nyní má šanci přespávat 
v hotelu U jezera, kde mu vlastník 
bytu, Chomutovská bytová, a.s, vyjed-
nal od dnešního dne ubytování. „To si 
však musí hradit ze svého,“ dodává 
primátorka. Chomutovská bytová a.s. 
bude dluh nadále vymáhat. 

Dlužník byl několikrát vyzván, 
aby hradil své závazky. Na to ne-

Slovo primátorky

Dlužil téměř tři sta tisíc korun, exekutor ho vystěhoval
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reagoval, proto dostal výpověď 
z nájmu pro dluhy. Poté se případ 
na několik let usídlil na chomu-
tovském soudu, který vydal 
rozhodnutí o vyklizení bytu. Ani 
na to dlužník nereagoval, a byt 
dobrovolně nevyklidil. Proto pří-
pad putoval opět k soudu, který 
nařídil exekuční vystěhování. 

Další exekuce na vyklizení 
bytu budou pokračovat. Nejbližší 
tento týden. Další případy nyní 
čekají na rozhodnutí soudu. 

Pokračovat budou také exekuce 
finanční hotovosti. Město předa-
lo na začátku června okresnímu 
soudu první balíček návrhů na 
pověření nového exekutora. Soud 
by měl v zákonné lhůtě 15 dní po-
věřit exekutora k provedení exe-
kuce majetku dlužníka. Následně 
může dojít k prvním exekucím 
majetku. Pokud soud pověří exe-
kutora včas, dá se předpokládat, 
že exekuce by mohly proběhnout 
již na konci června. Postup při 
exekuci sice určuje exekutorský 
úřad, ale mohl by být obdobný 
jako v polovině února. 

Exekuce jsou součástí projektu 
Záchranný kruh, v rámci kterého 
město nekompromisně a tvrdě 
postupuje proti neplatičům, pro-
stitutkám a drogově závislým, 
kteří svým chováním obtěžují 
veřejnost. Akce pod názvem Zá-
chranný kruh počítá se společ-
ným a koordinovaným postupem 
policie, města, sociálních úřadů 
a exekutorů.                                (tb)

Příští číslo CHN vyjde

1. července 20091. července 2009
jako barevný magazínjako barevný magazín
www.chomutov–mesto.cz

Vážení spoluob-
čané, možná mnohý 
z Vás má podobně 
jako já nepříjem-
nou zkušenost se 
zloději. Asi před 
třemi lety mi někdo 
ukradl kabelku. 
V tu chvíli člověk 

cítí nejen lítost nad tím, že přišel 
o svoje věci, ale také vztek při 
představě, co všechno bude muset 
v následujících hodinách a dnech ab-
solvovat. Zablokovat kreditní karty, 
vyměnit zámky ve dveřích, pořídit si 
nově všechny doklady… Ztrátu peněz, 
které jsem měla v peněžence, jsem 
v tu chvíli považovala vlastně za 
nejmenší problém. Dost často se stá-
vá, že podobní zloději nejsou vypát-
ráni, ale tentokrát ho policie dopadla. 
Mezitím uplynulo dost času a já na 
celou věc dávno zapomněla, když 
tu mi přišla obsílka od soudu. Toho 
„mého“ zloděje budou soudit. Mám 
se dostavit k soudu, abych mohla 
vypovědět, jak ke krádeži došlo. 
Mám z toho trochu stísněný pocit, 
protože po těch třech letech si už na 
celou věc pamatuji jen matně. Zdá se, 
že když už jsem na všechny nepří-
jemnosti spojené s tehdejší krádeží 
skoro zapomněla, budu nucena si je 
po letech znovu oživit. Proč to vůbec 
trvá tak dlouho od dopadení zloděje 
k jeho odsouzení? V první chvíli mě 
napadlo, že jsem tehdy neměla nic 
hlásit a teď jsem mohla mít klid. 
Jenže to bychom pak mohli úplně 
rezignovat na právo a spravedlnost 
a nakonec by nás různí zlodějíčkové 
a gauneři doslova převálcovali. A to 
asi nechce nikdo z nás. Takže dou-
fám, že spravedlnost nakonec přeci 
jen zvítězí. 

Hezký den Vám přeje 
                            Vaše Ivana Řápková
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Atrium nebo velký sál SKKS

Na sto občanů, kteří pobírají dáv-
ky pomoci v hmotné nouzi, začali 
pracovat v rámci veřejné služby. 
Chomutovská radnice využila mož-
nosti, kterou nabízí novela zákona 
o pomoci v hmotné nouzi a zřídila 
pro tyto občany pracovní místa větši-
nou ve svých organizacích. Lidem na 
dávkách, kteří odpracují třicet hodin 
v měsíci, tato snaha o získání pracov-
ních návyků přinese zvýšení dávek 
u jednotlivce zhruba o 550 korun. 
V rodině, kde jsou dva dospělí, bude 
navýšení o 720 korun. Toto navýšení 
je ze současné výše dávky. Dávka-
řům hrozí, pokud v červnu neodpra-
cují 30 hodin, že jim klesne dávka na 
existenční minimum Pak navýšení za 
chuť pracovat bude vyšší. 

K veřejné službě se přihlásilo 
z přibližně devíti set dávkařů zhru-
ba 250. Práci v rámci výkonu veřejné 
služby se podařilo najít pro 136 
z nich. Radnice nyní uzavírá mandát-
ní smlouvy s dalšími zaměstnavateli, 
čímž vznikne dalších čtyřicet míst. 

Klienti odboru sociálních věcí 
nyní pracují především v Technic-
kých službách, Městském ústavu so-
ciálních služeb, v pracovní skupině 
při magistrátu a v zooparku. „Máme 
25 pracovníků, kteří plejí, hrabou 
trávu a uklízejí areál,“ říká ředitelka 
zooparku Iveta Rabasová.

Technické služby využívali tyto 
pracovníky především k úklidu síd-
lišť. „Uklízeli na sídlištích, kde se 
neustále hromadí objemný odpad na 
stanovištích kontejnerů a pomáhali 
při komplexním blokovém čištění. 
Další pracovníci odplevelili okolí 
bývalého kina Evropa a sbírali od-
padky v zeleni na sídlišti Kamenná 
a ulicích Kadaňská a Bezručova,“ 
řekla náměstkyně primátorky Marie 
Štáfková. Další pracovníci sebrali 
19 pytlů odpadu na sídlištích Písečná 
a Zahradní.                                           (tb)

Lidé na dávkách 
začínají pracovat

Při slavnostním otevření Ka-
menného rybníka, který prodělal 
rozsáhlou revitalizaci, byla v Pod-
krušnohorském zooparku vypuš-
těna také mláďata pelikána bílého, 
která jsou obrovským chovatelským 
úspěchem. 

 První mládě pelikána se vylíhlo 
na konci února v líhni za pomoci 
ošetřovatele Petra Hory. Vylíhlé 
mládě vážilo pouhých 120 gramů. 
Tento úspěšný umělý odchov se 

Pelikáni bílí se prohánějí na rybníku

chovatelům v zooparku podařil 
po více než deseti letech. Za velký 
úspěch považují chovatelé také od-
chov mláďat pelikána bílého vylíhlá 
o měsíc později přirozeně přímo 
pod rodiči. Poslední přirozený od-
chov pelikánů bílých se zde podařil 
před více než 20 lety. 

 Současně s pelikány bílými byli 
na rybník vypuštěni dva pelikáni 
kadeřaví, které zoopark dovezl ze 
zoo Dvůr Králové nad Labem. Ná-
vštěvníci zooparku si mohou všech-
ny pelikány prohlédnout z vyhlídky, 
která je na břehu rybníka.

V rámci revitalizace Kamenného 
rybníka bylo odbahněno jeho dno, 
obnovil se odvodňovací příkop dna, 
opravily se břehy a vysadily dřeviny 
ke zpevnění břehů.                         (tb)

Poslední dobou rozvířily klidné 
vody chomutovského veřejného ži-
vota dopisy primátorky Ivany Řáp-
kové lidem, kteří podepsali petici 
za odvolání vedení chomutovského 
magistrátu. Proč se tak stalo, jsme 
se zeptali přímo primátorky Ivany 
Řápkové. 

Můžete nám sdělit, proč jste ro-Můžete nám sdělit, proč jste ro-
zeslala stovky dopisů signatářům zeslala stovky dopisů signatářům 
petice?petice?

„Považuji za slušnost reagovat na 
tak vážný akt, jako je petice mnoha 
občanů, kteří svým podpisem vyjád-
řili nespokojenost s prací magistrá-
tu. Druhým vážným důvodem byl 
fakt, že znění petice bylo odlišné 
od informací, které prezentovali její 
organizátoři. Ty obsahovaly mnoho 
nepravd a různých mediálních zko-
molenin. V dopise jsem se pokusila 

Primátorka Řápková: Je slušnost 
s občany komunikovat napřímo

vysvětlit některé otázky, které je 
podle petice trápí. Chtěla jsem, aby 
lidé měli protiváhu ke zkresleným 
informacím, které prezentovali or-
ganizátoři petice o práci magistrátu 
a vedení města. Občané si tak mo-
hou vytvořit objektivnější názor.“ 

Nebylo rozeslání dopisů spíše Nebylo rozeslání dopisů spíše 
předvolební kampaní? předvolební kampaní? 

„To bych musela být vědma. V po-
lovině února nebyly ještě jakékoliv 
zmínky o tom, že by mohla padnout 
vláda a že budou vyhlášeny předčas-
né parlamentní volby. Ony tři měsíce 
nám trvalo zpracování petice, aby-
chom skutečně odpovídali jen oby-
vatelům Chomutova, kteří vyjádřili 
velmi závažný názor na vedení měs-
ta. Nyní, když se ukazuje, že s podpi-
sy není vše v pořádku, jsem ráda, že 
jsme tomu věnovali tolik času.“ 

Zpochybňujete tedy petici?Zpochybňujete tedy petici? 
„Nikdy bych si nedovolila zpo-

chybňovat názor občanů. Petice 
byla velmi závažná. Ani ve snu mě 
nenapadlo, že by mohly být podpisy 
nějak zmanipulovány. Proto jsem se 
také rozhodla na petici občanům 
odpovědět a všechny dopisy jsem 
podepsala.                                                

                     (Pokračování na str. 2)

Stěhováci za přítomnosti strážníků vyklizují byt neplatiče.                (foto: tb)
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Pomohli nemocnémuPomohli nemocnému
V dopoledních hodinách provádě-

li strážníci v ulici Revoluční montáž 
technického prostředku, když se 
k nim znenadání připlížil mladý 
muž s tím, že nutně potřebuje půjčit 
mobilní telefon, aby si mohl přivolat 
pomoc. Je těžký diabetik a upadá do 
letargie. Muži zákona pochopitelně 
vyhověli a snažili se být 20letému 
Chomutovákovi oporou. Do příjezdu 
záchranné služby hlídali jeho život-
ní funkce. Lékaři si poté nemocného 
odvezli do nemocnice. Ten hlídce 
s díky pokynul rukou.

Alkohol je kácel k zemiAlkohol je kácel k zemi
Že alkohol podlamuje nohy, se 

přesvědčilo hned několik Chomuto-
váků. V pět hodin odpoledne asisto-
vali strážníci z důvodu bezpečnosti 
záchranné službě, která vyjížděla 
k ležícímu opilci ve Wolkerově uli-
ci. Ten však agresivní nebyl, kvůli 
opilosti totiž bezvládně ležel a na 
nic nereagoval. Záchranná služba 
si 55letého známého bezdomovce 
odvezla do nemocnice.

O pár hodin později byla moto-
hlídka opět velitelem směny infor-
mována o muži v horizontální po-
loze, a to v ulici Erbenova. Ten, jak 
bylo na místě zjištěno, byl opilý na-
mol. 20letého mladíka z Březenecké 
se po chvilce podařilo postavit na 
nohy a rozchodit.

Den nato bylo na služebnu MěPo 
telefonicky sděleno, že na zastávce 
MHD na Písečné leží další muž. I ten-
tokráte to měla na svědomí kořalka. 
52letý opilec za pomoci mužů záko-
na vstal a pomalu odkráčel.

Další opilec o den později si 
v sedm hodin ráno ustlal dokonce 
na parkovišti u nákupního střediska 
Billa. Snad chtěl být první, kdo vejde 
do marketu. Jenže to neustál. Stráž-
níci dotyčného, ze kterého byl silně 
cítit alkohol, zvedli a chodili s ním. 
Ten poté odešel neznámo kam.  (vv)

Z deníku 
městské policie

Severočeské doly, a. s., jsou 
v rámci Chomutovska jedním 
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
a také nejštědřejším mecenášem 
veřejného života, kultury a sportu. 
Zároveň ale těžební činnost a zpraco-
vání uhlí přinášejí řadu negativních 
vlivů na životní prostředí a život obcí 
v bezprostřední blízkosti dolů. Radní 
města Chomutova se v rámci mimo-
řádného výjezdního zasedání rady 
měli možnost v dolech u Tušimic pře-
svědčit, že společnost dělá maximum 
pro zmírnění negativních dopadů 
a že zaváděné moderní technologie 
a ochranná opatření jsou účinná.

Skupinu radních vedenou primá-
torkou Ivanou Řápkovou a oběma 
jejími náměstky Janem Řehákem 
a Marií Štáfkovou a také hejtman-
ku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou 
přivítali a následně po provozech 
provázeli nejvyšší představitelé 
Severočeských dolů v čele s před-
sedou představenstva a generálním 
ředitelem Janem Demjanovičem. 
Hostitelé při úvodní ústní prezenta-
ci představili svou společnost jako 
jednu z nejsilnějších a nejziskověj-
ších společností v ČR, která je navíc 
velmi vstřícná a otevřená k okolním 
obcím a veřejnosti. Seznámili hosty 
s problematikou těžby a ochrany 
životního prostředí i s plány do 
budoucna. Následovala tříhodinová 
exkurze přímo do provozu. Zde radní 

Radní přijali pozvání Severočeských dolů

zhlédli homogenizační skládku, kde 
se připravuje uhlí přesně podle pa-
rametrů požadovaných odběratelem. 
Přímo na dně největšího povrchové-
ho dolu v ČR se zblízka podívali na 
činnost impozantních rýpadel a pá-
sových dopravníků. Z okraje těžební 
jámy se jim naskytl pohled na celý 
dobývací prostor. Dále viděli rekulti-

vované plochy, které po několikaleté 
péči jsou dnes už plnohodnotným 
biotopem pro rostliny i živočichy, 
i úložiště skrývkové zeminy, jež je 
později použita právě při rekultivaci. 
Nakonec si prohlédli ochranné valy 
a výsadby před Březnem a Droužko-
vicemi, které obě obce chrání před 
hlukem a prachem z těžby.            (sk)

Radnice neustále bojuje s výher-
ními automaty a hazardem jako 
takovým. Díky vydání regulační vy-
hlášky se městu podařilo vystrnadit 
z mnoha míst výherní hrací přístro-
je, jejichž počet se snížil z 481 na 
110, počet heren s výherními auto-
maty poklesl ze 112 na 26. Majitelé 
heren však tyto přístroje nahradili 
výherními videoloterijními termi-
nály. Ty bohužel nepovoluje město, 
ale ministerstvo financí. To však 
téměř nebere ohledy na to, v jakém 
místě a kolik jich ve městě povoluje. 
„Videoterminály jsou mnohem ne-
bezpečnější pro vznik gamblerství 
než klasické výherní automaty. Dá 
se na nich podstatně více prohrát. 
Proto město nepřestává v boji 
s ministerstvem,“ řekla primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. 

Město se odvolalo proti téměř 
190 rozhodnutím o povolení vi-
deoloterijních přístrojů ve městě. 
„Ministerstvo financí zamítlo všech 
190 žádostí města o přezkum a od-
volání proti rozhodnutí o povolení 
provozu on-line terminálů. Rovněž 
odmítlo účast města při řízení o po-
volení videoterminálů,“ říká vedoucí 
odboru ekonomiky chomutovského 
magistrátu Jan Mareš. Jako poslední 
možnost jsme podávali žádost o roz-
klad odvolacího řízení a stížnost na 
postup odboru státního dozoru nad 

Radnice v boji proti hracím automatům 
neustane, soudí se s ministerstvem

povolováním loterií, nicméně i tyto 
exministr Kalousek zamítl. Minister-
stvo cíleně zamítlo všechny právní 
kroky, které město učinilo, aby 
zvrátilo jeho neuvážené povolování 
videoloterijních terminálů. 

Radnice proto podala žalobu ke 
správnímu soudu na nezákonný 
postup MFČR a žalobu k ústavnímu 
soudu na MFČR pro výklad záko-
na, zda obce mohou rozhodovat 
v záležitostech veřejného pořádku 
v oblasti her a loterií a regulovat vy-
hláškou města i jiná herní zařízení. 

„Pokud je vyhrajeme, budeme 
požadovat, aby se podle rozsudků 
postupovalo i v ostatních případech. 
Město musí mít možnost zasahovat 
do povolování videoterminálů, pro-
tože jejich počet a umístění ovliv-
ňuje nejen závislost lidí na hraní, 
ale i kriminalitu, veřejný pořádek, 
zadluženost lidí a sociální situaci ve 
městě,“ říká primátorka Řápková.

Videoloterijní automaty na první 
pohled vypadají stejně jako hrací 
automaty. Liší se však v tom, že jsou 
on-line propojeny v síti na jakýsi 
centrální mozek, který řídí pravdě-
podobnost prohry a umožňují hrát 
více druhů hazardních her. Zatímco 
na hracím automatu se při jednom 
otočení hry dalo prohrát maximálně 
pět korun, u videoterminálů může 
hráč přijít i o dva tisíce korun.   (tb) 

Radnice jde do finále v jednáních 
o ukončení nájemní smlouvy se za-
hrádkáři z kolonie u Kamencového 
jezera. „Předložili jsme zahrádkářům 
tři varianty pozemků, kam se mohou 
přestěhovat včetně variant právního 
vztahu k pozemkům,“ řekl náměstek 
primátorky Jan Řehák. Součástí jed-
nání je také možnost, kdy se zahrád-
kářům prodlouží stávající nájemní 
smlouva až do konce září příštího 
roku. Zahradkáři tak mají možnost 
rozhodnout o svých zahrádkách 
v horizontu daleké budoucnosti. 

Město zahrádkářům nabídlo tři 
pozemky. První je u Nových Spořic 
nedaleko Filipových rybníků, kde je 
možný prodej a pronájem pozemků. 
Dalším je pozemek na Zadních Vino-
hradech vedle firmy Sandvik, kde si 
zahrádkáři pozemky mohou jen od-
koupit. Poslední variantou je lokalita 
Olšiny, kde je k dispozici pozemek 

Městská policie odrazuje zákaz-
níky prostitutek novým způsobem. 
Řady městských strážníků rozšířili 
dva pracovníci, kteří budou pravi-
delně ve dvou směnách procházet 
inkriminovanými ulicemi a odrazo-
vat zákazníky prostitutek. Ti musí 
pochopit, že provozování pouliční 
prostituce se v Chomutově nevy-
platí. Oblečeni budou v pracovních 
montérkách městské policie. 

„Tento krok si vyžádala strategie 
prostitutek, které zareagovaly na ne-
ustálý dohled městské a republikové 
policie a již v menší míře viditelně 
nabízejí sexuální služby,“ řekl náměs-
tek primátorky Jan Řehák. Místo toho 
jen postávají na ulici či posedávají 
na schodech a pasivně čekají na zá-

pouze pro pronájem vedle již exis-
tující kolonie. Zahrádkáři by se měli 
do konce června rozhodnout, která 
lokalita je pro ně nejvhodnější. 

Radnice u všech pozemků vyčísli-
la náklady na vznik nové kolonie. Ty 
ovlivňují především cenu pozemků 
určených pro podej. „Přistoupíme 
i na to, že některé práce si zahrádká-
ři provedou vlastními silami, čímž se 
sníží cena pozemků,“ řekl náměstek. 

Město vyjde zahrádkářům vstříc 
v prodloužení nájemní smlouvy do 
září roku 2010. „Poté se pronájem 
ukončí a na zbývající část roku po-
zemky zahrádkářům půjčíme, aby 
měli možnost si přestěhovat své věci,“ 
dodává Řehák. Zahrádkáři na oplátku 
po tuto dobu zabezpečí pozemek pro-
ti vandalům a bezdomovcům. Město 
bude pozemky podle harmonogramu 
výstavby sportovně společenského 
centra potřebovat od ledna 2011.  (tb)

kazníky, kteří sami od sebe zastaví. 
Obávají se toho, že se u nich, jakmile 
jakýmkoliv posunkem vybídnout 
řidiče k zastavení auta, objeví díky 
městskému kamerovému systému 
okamžitě hlídka policie. „Navíc tito 
pracovníci mohou preventivně pů-
sobit v postranních uličkách, kam 
nevidí kamery,“ dodává Řehák. 

Noví pracovníci byli přijati na zá-
kladě dohody s úřadem práce a měs-
to získalo přípěvek na jejich mzdu. 

Městská policie také připravuje 
bannerovou kampaň v těchto uli-
cích. Plakáty umístěné na sloupech 
veřejného osvětlení budou upozor-
ňovat na negativní jevy spojené 
s prostitucí. Projekt podpořilo dota-
cí ministerstvo vnitra.                  (tb)

Jednání se zahrádkáři finišují Strážníci zahájili další krok 
v boji s pouliční prostitucí

Strážníci chomutovské městské 
policie „vyklidili“ jedno doupě bez-
domovců a narkomanů. V lesíku 
u sjezdu do centra města ze silnice 
1/13 stanovalo sedm lidí. Všichni 
odešli s pokutou za zábor veřejného 
prostranství nebo jeho znečišťová-
ní. „Stejný osud čeká i další doupata, 
o kterých již víme,“ říká primátorka 
města Ivana Rápková. 

Bezdomovci si v lesíku vytvořili 
téměř dokonalé stanové městečko. 
Ze starých stanů a celt si vybudo-
vali několik příbytků, uprostřed 
tábořiště bylo ohniště. Nechyběly 
tady ani hrnce, lavory či šňůry 
na prádlo. U jednoho stanu stálo 
i staré kolo, které zřejmě sloužilo 
k tomu, aby se dalo rychle sjet do 
města. Není vyloučeno, že některé 
věci pocházely z krádeží. O tom, 
že zdejší obyvatelé jsou zřejmě 
závislí na drogách, svědčilo velké 
množství použitých injekčních 
stříkaček, které se povalovaly všude 

Strážníci vyklidili doupě bezdomovců a narkomanů

kolem. „Strážníci museli do speci-
álního umělohmotného kontejneru 
posbírat injekční stříkačky, které 

poté budou odborně zlikvidovány,“ 
řekl zástupce ředitele městské po-
licie Petr Zálešák. V tábořišti byla 

též spousta odpadků. O doupěti se 
strážníci společně s republikovou 
policií dozvěděli při kontrolách okolí. 
To za asistence městské policie zlikvi-
dovali pracovníci technických služeb 
a pracovní skupiny při chomutov-
ském magistrátu.

Bezdomovci se bránili tím, že tu 
nebydlí. Chtěl jsem akorát odejít 
a vy jste přišli, jsem tu jen na návště-
vě“ bránil se jeden ze zadržených. 
„Neřeknu nic a žádnou pokutu neza-
platím, nemám na ni,“ dodává mla-
dá žena. Mezi bezdomovci se také 
objevil jeden člen rodiny, kterou 
radnice vystěhovala z domu v ulici 
Za Zborovskou. Rodina soustavně 
obtěžovala ostatní nájemníky a byt, 
v němž žila, zcela zdevastovala.

 „Máme poznatky i o dalších pěti 
lokalitách, kde je stejný problém. 
Postupně se na ně zaměřujeme,“ řekl 
Petr Zálešák. Dvě osoby strážníci 
předvedli na služebnu Policie České 
republiky ke zjištění totožnosti. (tb)

(Dokončení ze str. 1)
Překvapilo mě, že se podpisy 

na petici opakují, například or-
ganizátorka petice je podepsána 
několikrát. Šokující bylo, když se 
vrátilo přes čtyři sta dopisů, pro-
tože adresát neexistuje. Další pře-
kvapení přišlo s reakcemi lidí, kteří 
se ozvali, že petici nepodepsali. S 
mnohými se nyní scházím a osob-
ně mi vysvětlují, že petici nepode-
psali nebo jim byly prezentovány 
jiné důvody. Ale samozřejmě jsou 
i ti, kteří ji podepsali, a to přece 
nezpochybňuji. Jejich názory mě 
zajímají.“

Objevila se kritika, že rozesláním Objevila se kritika, že rozesláním 
dopisů úřad porušil zákon o ochra-dopisů úřad porušil zákon o ochra-
ně osobních údajůně osobních údajů

„Není to pravda. I Úřad na ochra-
nu osobních údajů uvedl, že úřad má 
právo odpovědět tomu, kdo se na něj 
peticí obrací. Je to i logické, ale já 
už jsem si na absurdní obvinění od 
paní Kindermannové zvykla.“

Vaši kritici tvrdí, že dopisem za-Vaši kritici tvrdí, že dopisem za-
strašujete lidi. strašujete lidi. 

„To je nesmysl a rozumně uvažu-
jící člověk si to ani nemůže myslet. 
Tímto tvrzením se dostáváme do 
naprostého absurdna, v němž ně-
kteří dokážou zaměňovat slušnost 

za zastrašování. Dopis neobsahuje 
ani jediné útočné slovo, popisuje 
skutečný stav kritizovaných věcí. 
Nabízím každému občanovi schůz-
ku, pokud by měl zájem si o těchto 
věcech osobně promluvit.“ 

Rozeslání dopisů přišlo městskou Rozeslání dopisů přišlo městskou 
kasu zhruba na třicet tisíc korun. kasu zhruba na třicet tisíc korun. 
Neplýtváte zbytečně penězi?Neplýtváte zbytečně penězi?

„Ne. To bych nesměla odpovídat 
na žádné dopisy a reakce. Lidé se 
podepsali petici za odvolání vedení 
města. Proto jsem jim jako předsta-
vitelka vedení odpověděla. Město 
odešle ročně přes sto tisíc dopisů 
lidem a organizacím. Za poštovné 

vydáváme tři a půl milionu korun 
ročně. Je to zcela běžný způsob ko-
munikace, zvláště u tak závažného 
problému.“ 

Myslíte si, že občané Chomutova Myslíte si, že občané Chomutova 
jsou opravdu nespokojeni s prací jsou opravdu nespokojeni s prací 
magistrátu?magistrátu?

„Nelze se zavděčit všem obča-
nům, protože každý má na stejnou 
věc jiný názor. Typickým příkladem 
mohou být dětská hřiště. Někdo je 
z jeho výstavby nadšený, jiný zase 
proti němu rázně vystupuje. Ovšem 
co se týče hospodaření, které bylo 
jediným písemným důvodem ne-
spokojenosti uvedeným v petici, 

Primátorka Řápková: Je slušnost s občany komunikovat napřímo

Radní, zleva I. Řápková, K. Nováková a J. Roth, poslouchají výklad.    (foto: sk)

patří Chomutov mezi nejlepší měs-
ta v republice. Je to celé absurdní, 
Chomutov je bankami dlouhodobě 
hodnocen jako jedno z nejlépe hos-
podařících měst v ČR a zároveň jsme 
za to samé kritizováni od politické 
konkurence. Je to stejné, jako kdyby 
nějaký tým ve fotbale vedl tabulku, 
všechno vyhrával a určitá skupina 
fanoušků by přesto žádala odvolání 
trenéra a celého realizačního týmu 
pro neschopnost. Někdy mi přijde, 
že naši političtí oponenti prostě ne-
chtějí uznat pravdu, přijmou jenom 
to, co se jim hodí do krámu, z toho 
je mi smutno.“                                  (tb)
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DIVADLODIVADLO
• 17. 6. POPELKA.17. 6. POPELKA. Baletní představení ZUŠ Chomutov. Městské divadlo od 

8.30, 10.00 a 11.30 hod.
• 17. 6. VEČER ZUŠ CHOMUTOV: ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT 17. 6. VEČER ZUŠ CHOMUTOV: ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT 

tanečního oboru L. Beranové, CARMEN CARMEN - baletní představení tanečního 
oboru S. Dundrové. Městské divadlo od 17.00 hod.

KONCERTYKONCERTY
•    18. a 25. 6. BIG BAND ZDENKA TÖLGA.18. a 25. 6. BIG BAND ZDENKA TÖLGA. Pravidelné čtvrteční koncerty. 

Atrium SKKS na Palackého ul. od 17.00 hodin.
•    19. 6. OLDIES PARTY SE SKUPINOU FONTÁNA. 19. 6. OLDIES PARTY SE SKUPINOU FONTÁNA. Koncert s hudbou převáž-

ně 60. a 70. let. Atrium SKKS na Palackého ul. od 17.00 hodin.
•    22. 6. ROZLUČKOVÝ KONCERT V.I.S.22. 6. ROZLUČKOVÝ KONCERT V.I.S. Koncert vokálně instrumentál-

ního sboru Gymnázia Chomutov. Atrium SKKS na Palackého ul. od 
18.00 hodin.

•    26. 6. MLADÁ PÍSEŇ.26. 6. MLADÁ PÍSEŇ. Finálový večer soutěže interpretů populárních 
písní, host Josef Vágner. Atrium nebo velký sál SKKS na Palackého ul. 
od 17.00 hodin.

•    29. 6. LOUTNA ČESKÁ A JEJÍ HOST ALFRÉD STREJČEK.29. 6. LOUTNA ČESKÁ A JEJÍ HOST ALFRÉD STREJČEK. V programu 
zazní skladby A. V. Michny a W. A. Mozarta. Městské divadlo od 
18.30 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
•    17. 6. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU.17. 6. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hod.

VÝSTAVYVÝSTAVY
•    MARIE POLANSKÁ – CELOŽIVOTNÍ TVORBA. MARIE POLANSKÁ – CELOŽIVOTNÍ TVORBA. Galerie Špejchar, vernisáž 

22. 6. v 17.00 hod., výstava potrvá do 22. 8. 
•    ŽÍT NEBO TĚŽIT. ŽÍT NEBO TĚŽIT. Putovní výstava Greenpeace, výstavní síň knihovny do 

30. 6.
•    JITKA DOČKALOVÁ, VÁCLAV LAHMER – POHLEDY (NE)VŠEDNÍ. JITKA DOČKALOVÁ, VÁCLAV LAHMER – POHLEDY (NE)VŠEDNÍ. Fotogra-

fie v galerii na schodech v SKKS, výstava potrvá do 30. 6. 
•    KRIŠTOF KISZA - FOTOGRAFIE.KRIŠTOF KISZA - FOTOGRAFIE. Galerie Lurago, výstava potrvá do 1. 7. 
•    BAROK A DNEŠEK – FOTOGRAFIE ALEXANDRA JANOVSKÉHO, ZÁVĚSNÉ DRA-BAROK A DNEŠEK – FOTOGRAFIE ALEXANDRA JANOVSKÉHO, ZÁVĚSNÉ DRA-

PÉRIE IVANA KOMÁRKA. PÉRIE IVANA KOMÁRKA. Výstava v kostele sv. Ignáce potrvá do 22. 8.

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). 
             17. 6.   STMÍVÁNÍ. STMÍVÁNÍ. Romantický thriller, USA. 
             18. 6.   ARTFILM: ODPOR. ARTFILM: ODPOR. Drama, USA.
 19. –   21. 6.   PÁTEK TŘINÁCTÉHO. PÁTEK TŘINÁCTÉHO. Horor, USA. 
             23. 6.   PROJEKT 100: SEDM SAMURAJŮ. PROJEKT 100: SEDM SAMURAJŮ. Drama, Japonsko. Od 18.00 hod.
             24. 6.   X-MEN ORIGINS: WOLVERINE. X-MEN ORIGINS: WOLVERINE. Akční, USA. 
 25. –   26. 6.   SEX DRIVE.SEX DRIVE. Komedie, USA. 
 27. –   28. 6.   MONSTRA VS. VETŘELCI. MONSTRA VS. VETŘELCI. Animovaný/dobrodružný/sci-fi, USA. 

V sobotu od 17.00 hod.

Počasí zatím akcím pod otevře-
ným nebem nepřálo a postihlo 
i chomutovský festival Otevřeno. 
Přes chlad po celé tři dny a vydatné 
srážky v sobotu odpoledne nakonec 
6. ročník proběhl v plném rozsahu 
a za solidního zájmu veřejnosti.

Diváci přišli především na páteční 
večerní koncerty na náměstí 1. máje. 
Zde jim nejdřív nestárnoucí Jana 
Uriel Kratochvílová s kapelou Illu-
minatica naservírovaly hardrock-
ový nářez doprovázený snad nejo-
riginálnějším hlasem na tuzemské 
scéně, s velkým rozsahem i množ-
stvím poloh. Excentrická zpěvačka 
dostála i své pověsti celoživotní 
rebelky a její výzvy typu „všeho 
dosáhnete, když budete chtít“ nebo 
„nikdo vám nesmí nařizovat, jak se 
máte chovat“ nacházely v publiku 
převážně pozitivní odezvu, stejně 
jako její výstřední kostým nebo 
samotná hudební produkce a pódi-
ové ztvárnění. Podstatně střídmější 
způsob prezentace zvolili hoši z No 
Name. Slovenská pop-rocková sku-
pina uváděla své –náctileté fanynky 
do extáze už jen svou přítomností, 
a co teprve když hrála hity Žily, Se-
stra nebo Čím to je.

Své posluchače a diváky si ovšem 
našli všichni umělci, ať už vystupo-
vali odpoledne, večer nebo v noci, 
na náměstí, v atriu, Kulisárně nebo 
před divadlem. Kdo si udělal čas 
a přenesl se přes nepřízeň počasí, 
ten byl obohacen o zážitky, jakých 
se mu u běžné kulturní nabídky 
dostane jen výjimečně. „Kdo chtěl, 
ten si to užil,“ souhlasí Věra Flaš-
ková, jednatelka pořádající Správy 
kulturních zařízení. „Na to, že 
nevyšlo počasí, se festival povedl. 
Opět jsme se shodli, že má smysl 
ho pořádat.“                                    (sk)

Po třech letech přízně tentokrát počasí ukázalo festivalu svou zamračenou tvář 

Otevřeno pošesté: Kdo chtěl, ten si to užil

Jana Uriel Kratochvílová je ve všech směrech originální. 

Chladná noc a žhavá ohňová show 
skupiny Pa-lit-tchi.

Divadlu Kvelb jako jeviště poslouži-
la obří tříkolka.                     (foto: sk)

Petr Kouba navštěvuje 6. rokem 
ZUŠ v Chomutově. Je žákem Jiřího 
Eisenhammera, u kterého se učí 
hře na alt saxofon, a dále žákem 
Vlastimila Fridricha, u něhož letos 
absolvuje na bicí. 

Letošní školní rok byl pro tohoto 
studenta 1. ročníku státního gymná-
zia v Chomutově velmi úspěšný. Zú-
častnil se soutěže žáků základních 
uměleckých škol ve hře na dechové 
a bicí nástroje, ve zpěvu a v orches-
trální a souborové hře, kde v obou 
svých hudebních nástrojích vyhrál 
oblastní kolo v Kadani i krajské kolo 
v Teplicích. V celorepublikovém 
finále ve Vysokém Mýtě skončil dru-
hý ve hře na saxofon a ve hře na bicí 
získal čestné uznání.

V minulých dnech měla veřejnost 
možnost Petra Koubu vidět a slyšet 
na festivalu Otevřeno. S orchestrem 
Ponticello hrál v překrásném před-
stavení Carmen řízeném dirigentkou 
a učitelkou Kateřinou Lesákovou. 
V dalších dnech hrál s orchestrem Te-

Ocenění pro talentovaného hudebníka

quila Band na nám. 1. máje (na sním-
ku) a se skupinou bubeníků Oklep 
v Kulisárně u divadla. Se stejným tě-
lesem se představil i na Bambiriádě 
na Kamencovém jezeře.                  (sk)

Chceme to co vy – pracovat! Tak 
zní motto chomutovského občan-
ského sdružení Masopust, které usi-
luje o začlenění lidí se zdravotním 
handicapem, zejména s mentálním 
postižením, do běžného života spo-
lečnosti. Prostředkem k tomu se má 
stát tréninkové pracoviště – kavár-
na. Město Chomutov záměr Maso-
pustu zaujal a poskytlo mu vhod-
né prostory pro provoz kavárny 
v přízemí knihovny SKKS na Palacké-
ho ulici. Sdružení Masopust uspělo 
také se žádostí o finanční podporu 
pracovně-tréninkového programu 
a získalo pro svou činnost prostřed-
ky z Evropského sociálního fondu.

Dva světy se od září budou prolínat v Café – Atrium
V polovině července bude zahá-

jena rekonstrukce nynější literární 
kavárny, aby budoucí prostory plně 
vyhovovaly zamýšlenému záměru. 
Čtenáři, kteří byli zvyklí zpříjemnit 
si posezení nad časopisem či novi-
nami v kavárně, se mohou těšit na 
rozšíření sortimentu kávy, nápojů, 
cukrářských a pekařských specialit 
a dalších dobrot. Maminky s dětmi ur-
čitě potěší dětský koutek a pohodlné 
posezení v nekuřáckém prostředí.

Záměrem Café – Atrium je umožnit 
přirozené prolínání světů lidí s han-
dicapem a bez handicapu formou 
neformálního setkávání. Zahájení 
provozu Café – Atrium je plánováno 

na září 2009. Prvních devět lidí se 
zdravotním handicapem tak dostane 
příležitost získat reálnou pracovní 
zkušenost - zapojí se do obsluhy 
hostů, přípravy nápojů, úklidu a dal-
ších činností. V současné době jsou 
v tréninkovém programu ještě tři 
volná místa pro lidi s mentálním či 
jiným postižením. Veškeré informace 
jsou dostupné na webových strán-
kách Masopustu www.cafe-atrium.cz 
a tel. čísle 777 684 946. Sdružení 
děkuje všem osobám, společnostem 
a organizacím, které podporují jeho 
úsilí dát lidem s postižením příleži-
tost zažít pocit uspokojení z dobře 
vykonané práce.                              (kol)

Umět si poskládat myšlenky, 
volit pádné argumenty a vhodné 
výrazy, to celé podpořit gestikulací 
i celkovým vystupováním. To jsou 
dovednosti, které se při jednáních 
s protistranou v životě hodí každému. 
Studenti Gymnázia Chomutov mají 
jejich mistrovské ovládání potvrzeno 
přímo poslanci Parlamentu ČR. 

Úspěchem v soutěži debatních 
týmů středních škol nazvané Cestou 
do parlamentu bylo pro chomutov-
ské studenty už prvenství v kraj-
ském kole. Systém byl následující 
– soupeřily vždy dva desetičlenné 
týmy ve třech kolech. Každá ze 
stran měla za úkol obhajovat pro-
tichůdné tvrzení na politická a spo-
lečenská témata z okruhu Evropské 
unie. Hodnotila se argumentace, 
prezentace a týmová práce. Porota 
usoudila, že nejlepší ve všech těch-
to oblastech bylo právě družstvo 
Gymnázia Chomutov a poslalo ho 
do celorepublikového kola.

To proběhlo 4. června v Rytíř-
ském sále v Senátu Parlamentu 
ČR. Chomutovský tým zde čekaly 
coby soupeři pražské Gymnázi-

Studenti Gymnázia Chomutov 
debatovali na půdě parlamentu

um Sázavská, Gymnázium Turnov 
a Gymnázium Joachyma Barranda 
z Berouna. Mezi přísedícími byli 
mimo jiných poslanec Marek Benda 
(ODS), předkladatel „náhubkového 
zákona“, a kandidátka do Evropské-
ho parlamentu Jana Hybášková (SNK 
ED), kteří mohli vyjádřit svůj postoj 
k debatám. 

Po několikahodinovém klání se 
vítězem soutěže stali gymnazisté 
z Berouna, družstvo Gymnázia 
Chomutov ve složení Marie Stoja-
novová, Martin Lenc, Adam Vaclík, 
Vlastimil Hošek, Jana Fickerová, 
Patrik Rajs, Milan Liška, Barbora 
Tichá, Veronika Lhotská, Vít Titl, 
Markéta Kindlová a Jan Čermin 
obsadilo 3. – 4. místo. „Z mnoha 
stran jsme slyšeli chválu na náš 
tým, i poslanci, kteří se na soutěž 
chodili dívat, potvrzovali, že naše 
vystupování má vysokou úroveň,“ 
uvedla profesorka Marcela Zahrád-
ková. Prozradila také, že ani soutěž 
v debatování se neobejde bez tré-
ninku. „Nacvičovali jsme v brzkých 
ranních hodinách nebo odpoledne, 
museli jsme se sehrát.“                (sk)

Netradiční zážitek si první červ-
novou sobotu odnášeli návštěvníci 
z chomutovského muzea. V rámci 
takzvané Muzejní noci si mohli 
v neobvyklém čase nejen zdarma 
prohlédnout expozice v prostorách 
historické radnice, ale pořadatelé jim 
ještě připravili program zaměřený 
na tradice, kulturu a zvláštnosti Ja-
ponska. Diváci tak viděli praktické 
ukázky bojových umění ninjutsu 
a aikido, mohli se zapojit do prak-
tické dílny skládání papíru origami, 
poslechli si japonské písně. Působivá 
bylo hra etnomuzikologa a skladatele 
Vlastislava Matouška na bambusovou 
flétnu shakuhachi v doprovodu jeho 
dcer zpívajících v japonštině (na 
snímku). Chomutovská Muzejní noc 
proběhla pod záštitou Velvyslanectví 
Japonska v ČR.                                    (sk)

Už podesáté proběhla v Chomutově 
Bambiriáda. Přehlídka dětských akti-
vit měla sice vzhledem k chladnému 
počasí výrazně nižší návštěvnost, 
účastníkům to ale náladu nezkazilo. 
Předváděli, co dovedou, soutěži-
li, hráli si. V řadě atrakcí poutala 
pozornost i jedna zdánlivě prostá 
– trenažér na dojení v podobě umě-
lé krávy. Sledovanou novinkou byla 
i akce Prohoď vejce Evropou. Šest 
školních kolektivů mělo za úkol 
co nejlépe představit vybraný ev-
ropský stát. Vítězem se stal tým ZŠ 
v ul. Akademika Heyrovského, který 
prezentoval Francii (na snímku). 
Ve druhé fázi došlo na obhazování 
Kamencového jezera vejcem. Schůd-
nou část břehu se podařilo obhodit 
se ztrátou šestnácti vajec, k dokon-
čení okruhu pak pomohl motorový 
člun.                          (text: sk, foto: tb) 
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Ze základních a středních škol 
Ústeckého kraje by brzy měla zmizet 
roztrhaná „salátová vydání“ učebnic, 
která navíc zatěžují školní brašny 
žáků. Desítky učitelů – především z 
Chomutovska a Teplicka - se již při-
hlásily do speciálních kurzů Metodika 
on-line vzdělávání, Jak pracovat s el. 
subjekty ve výuce či Pravidla vedení 
on-line kurzu, díky kterým se naučí 
vytvářet mimo jiné i vlastní originální 
e-booky, tedy elektronické učebnice. 
Startem pro pilotní projekt byly dva 
semináře – v Mostě a Chomutově.

Popsanou možnost mají pouze 
pedagogové z Ústeckého kraje, který 
podpořil projekt Educa občanského 

Patnáct set dětí a jejich rodičů se 
poslední květnovou neděli nene-
chalo odradit zamračeným poča-
sím a přišlo na Kamencové jezero 
užít si oslavy Dne dětí. Čekal je 
zde zajímavý program, v jehož 
rámci jim zazpívala Tereza Kernd-
lová (na snímku obležená zájemci 
o autogram) a Divadlo-M zahrálo 
Čarodějnickou pohádku, která byla 
spíše pohádkovým muzikálem o 
čarodějnicích, které by se rády vdá-
valy. Děti si ale užily také pohybu 
při soutěžích o sladkosti, které se 
za úspěšné splnění úkolů rozdávaly 
plnými hrstmi, nebo při dovádění 
na různých atrakcích. Pořadatelé 
jim umožnily například zastřílet si 
z luku nebo se povozit na ponících 
či obrovské nafukovací skluzavce. 
Zkrátka nepřišli ani rodiče, kteří si 
mohli pochutnat třeba na červeném 
víně.                          (text: sk, foto: pk)

Chomutovští učitelé jsou u startu elektronického vzdělávání
sdružení Genesia, hrazený z Evrop-
ského sociálního fondu. Učitelé tak 
mohou zvýšit své schopnosti – a tedy 
zatraktivnit výuku a samostudium 
žáků – zcela bezplatně. „Pro mladou 
generaci je zcela normální a přiroze-
né využívat počítačovou techniku v 
běžném životě a pro svoji zábavu. 
Učitelé by jejich schopností a doved-
ností měli využít a přizpůsobit vzdě-
lávání počítačovým technologiím. 
Motivace žáka ke studiu a efektivita 
vzdělávání pak bude mnohem vyšší. 
Pro některé žáky je dnes už mnohem 
přirozenější spustit si při domácí pří-
pravě v notebooku výukový e-book 
se spoustou animací a obrázků, než 

listovat v běžné učebnici,“ uvedl Pa-
vel Staněk, vedoucí projektu EDUCA. 
„Je spousta nových věcí, nových in-
formací, ať už to byla Evropská unie 
nebo co se týče informatiky, ale i co 
se týče klasických předmětů. Když 
to trošku nadnesu, tak například 
aktuální informací bylo vymazání 
jedné planety. Představa, že když se 
učitel o to nebude zajímat, nebude se 
vzdělávat, tak bude dál dětem říkat, 
že planet je ve Sluneční soustavě 
devět, a to je špatně. I učitel se musí 
vzdělávat a aktualizovat svoje učební 
pomůcky,“ uvedl příklad Roman Zieg-
ler, ředitel jedné ze základních škol v 
Mostě.                                                     (lb)

INVESTICE DO ROZ VOJE VZDĚL ÁVÁNÍ
Tento pro jekt je spo luf inancován evropským 

soc iá ln ím fondem a státn ím rozpočtem 
České repub l iky.

BydleníBydlení

• Prodám byt 1+1 v OV• Prodám byt 1+1 v OV v centru 
Chomutova, ihned k nastěhování. Cena 
419 000 Kč. RK nevolat! Tel. 604 233 957.

• Přenechám užívací právo na městský • Přenechám užívací právo na městský 
byt 1+1byt 1+1 v Jirkově, ul. Pionýrů, za 95 000 Kč. 
Volný ihned. Tel. 605 461 694.

• Pronajmu dlouhodobě slunný• Pronajmu dlouhodobě slunný byt 
3+1 s balkonem v 5. patře v Chomutově 
na Dehtochemě, po celkové renovaci 
(nová linka, vana, umyvadlo, WC, baterie, 
lina, koberce, plastová okna adt.). Na 
domě probíhá zateplení. Nájem 8 500 Kč 
+ energie. Tel. 732 719 072, dopoledne.

• Koupím byt 1+1, 2+1 ve vlastnictví • Koupím byt 1+1, 2+1 ve vlastnictví 
v Chomutově, v Kadani. Nabídky od 
majitele – pouze výhodná cena, hotově! 
Tel. 774 550 011.

• Prodám zasíťovanou a uprave-• Prodám zasíťovanou a uprave-
nou stavební parcelunou stavební parcelu ve Vysoké Peci. 
Tel. 605 727 424.

• Koupím byt 2+1 • Koupím byt 2+1 v Chomutově. 
Tel. 605 727 424.

• Prodám stavební parcelu v Chomuto-• Prodám stavební parcelu v Chomuto-
vě, vě, 1 480 m2, 1 m2 za 670 Kč. Lukrativní 
místo, na hraně pozemku inženýrské sítě. 
Tel. 777 680 096.

• Pronajmu byt 2+1• Pronajmu byt 2+1 v Chomutově. 
Nájemné 6 500 Kč, kauce 10 000 Kč. 
Tel. 723 518 385.

• Mladá rodina koupí byt • Mladá rodina koupí byt v Chomutově 
nebo v Jirkově. Tel. 724 657 425.

• Nabízím nájemní smlouvu• Nabízím nájemní smlouvu na byt 2+1 
v Jirkově, ul. K. H. Máchy v centru Ervěnic. 
Byt v druhém nadzemním podlaží, cca 
55 m2, za 6 100 Kč měsíčně. Tato částka 
zahrnuje fond oprav, zálohy na společnou 
elektřinu, na teplou a studenou vodu, na to-
pení. Byt je slunný, pěkný, na dobrém místě 
s možností kulturního parkování. Byt bude 
po kompletní rekonstrukci (elektřina, 
plastová okna, koupelna, kuchyň, voda, 
odpady). Požaduji slušné české nájemníky, 
kteří mohou doložit, že pracují, měli by mít 
smysl pro čistotu a pořádek. Nutná kauce 
50 000 Kč, při odchodu vratná. Byt je volný 
ihned. Tel. 606 101 323.

• Zájemce z Holandska koupí byt • Zájemce z Holandska koupí byt 
v Chomutově a v Krušných horách. Tel. 
721 992 567.

• Prodám byt 3+1+L • Prodám byt 3+1+L sídl. Březe-
necká. Cena 730 000 Kč. RK nevolat. 
Tel. 776 259 240. 

• Prodám garsonku v OV• Prodám garsonku v OV v HV u Jitřen-
ky. Tel. 606 323 822.

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

• Pronajmeme byt 1+1• Pronajmeme byt 1+1 po rekonstrukci 
na náměstí v Klášterci nad Ohří. V bytě 
je nově vybavená kuchyň s el. sporákem, 
plastová okna, samostatné vytápění 
s dálk. ovladačem a ohřevem vody. Při 
podpisu smlouvy požadujeme vratnou 
jistinu ve výši dvou nájmů + 1 nájem 
měsíčně. Tel. 608 115 200.

• Prodám družstevní byt 2+1• Prodám družstevní byt 2+1 v Cho-
mutově na Kamenné. Byt se nachází 
v panelovém domě (2. patro), který v sou-
časné době prochází rekonstrukcí (nová 
okna + zateplení). Jedná se o velmi pěkný 
a útulný byt po rekonstrukci (nová kou-
pelna, WC a vnitřní omítky). V blízkosti 
možnost parkování. Ihned volný. Cena 
450 000 Kč, při rychlém jednání sleva. 
Tel. 777 660 020.

• Prodám řadový rodinný dům • Prodám řadový rodinný dům 
v Blatenské ul. v Chomutově. 
Tel. 724 657 421.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 po rekonstrukci, 
cena 650 000 Kč. Borová ul., Chomutov. 
Tel. 733 701 748.

• Jsem majitelem nájemního domu • Jsem majitelem nájemního domu 
v Boleboři, cca 4 km od Jirkova. Zde 
nabízím nájemní smlouvu k bydlení na 
dobu určitou, avšak časově neomezenou 
k bytu 3+1 o velikosti cca 64 m2. 
V druhém nadzemním podlaží. Za 5 100 Kč 
měsíčně. Tato částka zahrnuje fond 
oprav, nájemné pro používání movitých 
věcí a topení. Byt bude po kompletní 
rekonstrukci (elektřina, plastová okna, 
koupelna, kuchyň, voda, odpady). Poža-
duji slušné české nájemníky, kteří mohou 
doložit, že pracují, měli by mít smysl pro 
čistotu a pořádek. Nutná kauce 70 000 Kč, 
při odchodu vratná. Nabízím slušné byd-
lení na čerstvém vzduchu v přírodě, mož-
nost parkování u domu. Byt bude volný 
1. června. Tel. 606 101 323.

• Prodám tři stavební parcely• Prodám tři stavební parcely ve Spo-
řicích. Tel. 724 657 421.

• Hledám pronájem bytu 1+1,• Hledám pronájem bytu 1+1, 
lokalita Zahradní, Písečná, Jirkov. 
Tel. 604 737 990.

• Hledáme pro německé klienty dům• Hledáme pro německé klienty dům 
v okolí Chomutova. Tel. 724 657 421.

• Podnikatelka koupí byt 2+1 nebo 3+1.• Podnikatelka koupí byt 2+1 nebo 3+1. 
Tel. 728 255 237.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 (70 m2) v os. vlast-
nictví v CV, Havlíčkova ul., 10. patro, po 
částečné rekonstrukci, klidná lokalita. 
Cena 950 000 Kč. Tel. 731 185 746. 

• Prodám byt v OV 2+1• Prodám byt v OV 2+1 s balkonem 
v CV, ul. Václavská. Dům zateplen, plas-
tová okna, parkety. Pěkné prostředí. Cena 
600 000 Kč, při rychlém jednání sleva. 
Tel. 604 762 404.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 s balkonem na 
Dehtochemě. Nová plastová okna. 
Tel. 777 282 333.

• Prodám družstevní byt 3+1+L• Prodám družstevní byt 3+1+L na 
Zahradní, 6. patro, po rekonstrukci 
zateplený dům, plast. okna, úžasný vý-
hled, velké parkoviště. Cena 690 000 Kč. 
Tel. 728 551 819.

ProdejProdej

• Třešně ranné tmavé nyní, • Třešně ranné tmavé nyní, třešně 
tmavé srdcovky (30. 6.) – záznam nyní, 
možnost vlastnoručně si očesat celý 
strom; rybíz červený a josta (červenec). 
Vše prodám levně. Tel. 605 806 665.

• Prodám starší rozkládací gauč,• Prodám starší rozkládací gauč, dře-
věný rošt - 1 000 Kč, válendu čaloun. up. 
– 900 Kč, vše zachovalé. Ušák otáčecí, 
na chatu – 200 Kč, houpací křeslo, rok 
staré, dobrý stav, jako nové – 1 000 Kč. 
Tel. 605 806 665.

• Prodám hupcuk • Prodám hupcuk – komplet – 5 000 Kč, 
starší dveře 3/4 sklo – 2x 80x200, 2x 
60x200 – 50 Kč/ks, plynovou bombu, 
velká za 700 Kč, malá 2 l za 100 Kč, 
lednici 190 l, rozměry 85x60x50 cm, 
malá spotřeba, 2 roky stará – 2 000 Kč. 
Tel. 605 806 665.

• Prodám pět ročníků časopisu Zdraví. • Prodám pět ročníků časopisu Zdraví. 
Dále pletací stroj Simac, poloautomat, 
a šicí stroj, šlapací, ponorný, Minerva. Oba 
výborný stav, levně. Tel. 605 479 011.

• Prodám kočárek trojkombinaci • Prodám kočárek trojkombinaci 
Dorjan Cross, modrá barva, v záruce. 
Původní cena 7 000, nyní 2 900 Kč. 
Tel. 604 726 069.

• Prodám tři prodejní pulty.• Prodám tři prodejní pulty. Dva pro-
sklené v černé barvě. Cena celkem 3 000 Kč. 
Tel. 777 680 096.

• Prodám starší bílou ložnici • Prodám starší bílou ložnici a man-
želské dvoulůžko s úložným prostorem. 
Vše za 4 000 Kč. Možno i jednotlivě. 
Tel. 731 502 190.

• Prodám kombinovanou ledni-• Prodám kombinovanou ledni-
ci ci zn. Gorenje 210/90 l za 1 500 Kč. 
Tel. 602 441 685.

• Prodám 65 ks zavařovacích sklenic • Prodám 65 ks zavařovacích sklenic 
se šroub. víčky, vytahovací kleště na skl., 
uzavírací hlavu na víčka, kráječ cibule. 
Nové. Tel. 774 150 661.

• Prodám starší stěnu,• Prodám starší stěnu, velká skříň 
a skříňky s nástavci. Levně. 
Tel. 605 454 688.

• Prodám kočárek Breacker• Prodám kočárek Breacker – trojkom-
binace, s taškou, pláštěnkou, deštníčkem 
a plimem. Málo používaný, barva modro-
-béžová, cena 1 400 Kč. Tel. 606 871 339.

• Prodám lednici Minsk• Prodám lednici Minsk – mrazák 
45 l – 400 Kč, velké štípací kované klíny 
na dřevo 3 ks – po 120 Kč, rýče, krumpá-
če, motyky – po 50 Kč, decimálku, závaží 
– 600 Kč, funkční tiskárnu HP3816 včetně 
instal. CD – 250 Kč, nepoužité malé pří-
poslechy + centrál 6 ohmů, 60/100 W – 
900 Kč. Tel. 773 563 774.

• Prodám autosedačku• Prodám autosedačku zn. Deltim 
Grillo 0 – 13 kg, tm. modré barvy, málo 
použitá. Cena 999 Kč. Tel. 724 828 612.

• Prodám kočárek zn. Takko, • Prodám kočárek zn. Takko, troj-
kombinace, šedo-žlutý, používaný 
půl roku, jako nový. Cena 2 000 Kč. 
Tel. 725 291 252.

• Prodám letní šatičky • Prodám letní šatičky vel. 80 – 92. 
Levně. Tel. 607 801 479.

• Prodám autosedačku zn. Chicco• Prodám autosedačku zn. Chicco 
9 – 18 kg, modrošedé barvy, polohovací. 
Cena 500 Kč. Tel. 607 801 479.

• 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 
4 500 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám automat. pračku Bosch, • Prodám automat. pračku Bosch, 
úzká 40 cm, na 4 kg, cena 2 900 Kč. 
Dále el. ždímačku Romaneta na 1,3 kg, 
ideální na chatu či chalupu, cena 290 Kč. 
Tel. 732 732 343.

• Prodám starší rotoped 500 grafic.• Prodám starší rotoped 500 grafic. lis 
pákový 19stol. 1 000 – obraz. rám 140x70 
cm 500. Tel. 474 622 869.

• Prodám košík proutěný• Prodám košík proutěný pro novoroze-
ně, nový, nepoužívaný, se zelenkavou lát-
kou uvnitř, cena 700 Kč; sedátko pro dítě 
do vany, cena 200 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám hračky po jednom dítěti,• Prodám hračky po jednom dítěti, 
pro malé i větší děti, ceny od 10 Kč za 
kus, vše v dobrém stavu. Autosedačku za 
300 Kč. Tel. 773 652 703.

• Prodám barové stoličky, nové, • Prodám barové stoličky, nové, ne-
používané, barva černá, sedáky v barvě 
béžové, 4 kusy, cena za jednu 700 Kč. 
Tel. 773 652 703.
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Výstavba nových 
RD v atraktivní 

lokalitě

infoline: 474 638 102            
www.slunecnesady.cz

Výstavba sítí + 1. etapa stavby RD ještě 
letos. Neváhejte, již 60 % rezervováno.

Partner Allianz pojiš ovny

O výhodách cestovního pojišt ní už víte. 
Nyní máte možnost uzav ít si povinné 
ru ení s dalším bonusem 10 %.

Tyto produkty si m žete uzav ít na kterémkoli z kontaktních míst ZP M-A. 

Více informací na modré lince 844 125 124 nebo na www.zpma.cz

Platí výhradn  pro pojišt nce ZP M-A

MA_Inzerce_Chomutovske_noviny_137x202.indd 1 3.6.2009 15:11:04

Statutární město Chomutov 

vyzývá ke spolupráci neziskové organizace, 
které hledají prostory pro svoji činnost.

V nově plánovaném Kulturně společenském centru v areálu 
bývalých kasáren, které se začne rekonstruovat v lednu 2010, 
vzniknou nové prostory pro klubovou činnost. V objektu budou 
dále k dispozici velkokapacitní sály k pronájmu, sociální zázemí, 
kavárna atd. Dopravní obslužnost bude zajištěna zastávkou MHD 
v areálu. 

Hledáme partnery, kteří chtějí provozovat svoji činnost v mo-Hledáme partnery, kteří chtějí provozovat svoji činnost v mo-
derních prostorách kulturního centra.derních prostorách kulturního centra.

Popis aktivit, které byste v centru rádi realizovali, včetně ča-
sové náročnosti a případných specifických nároků na prostorové 
řešení, nám zašlete do 22. 6. 2009 na e–mail i.josifkova@chomu-
tov-mesto.cz.

Statutární město Chomutov

vyhlašuje od 21. 5. 2009 do 22 . 6. 2009
veřejné výběrové řízení na

prodej bytového objektu č.p. 3925, 
č.p. 3926, č.p. 3927 a č.p. 3928 

v ulici Dostojevského v k.ú. Chomutov I.
Popis a stav nabízených objektů, požadavky na prodej předmět-

ných nemovitostí a podmínky účasti veřejného výběrového řízení 
jsou zveřejněny na internetových stránkách Statutárního města 
Chomutova www.chomutov-mesto.cz.

Případné doplňující informace, formulář k podání žádosti a slo-
ženku k zaplacení jednorázového poplatku obdrží žadatelé přímo 
na majetkoprávním oddělení odboru rozvoje, investic a majetku 
města (zadní trakt budovy staré radnice č.p. 99, ul. Chelčického v 
Chomutově, vchod ze Žižkova náměstí za městskou policií).

Upozorňujeme inzerenty,Upozorňujeme inzerenty,
že příští číslo CHN vyjde for-příští číslo CHN vyjde for-

mou magazínu,mou magazínu, který bude 
distribuován do domácností 

v Chomutově i Jirkově. Cena za Cena za 
1 cm1 cm2 inzertního prostoru činí činí 
40 Kč + 19% DPH.40 Kč + 19% DPH. Současně zde 
nebude prostor pro řádkovou 

inzerci za 12 Kč. 
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Chomutovské noviny

• Prodám oblečení po jednom dítěti • Prodám oblečení po jednom dítěti 
– holčičce, od 0 do 2 roků, vše v dobrém 
stavu, některé věci neutrální, vhodné 
i pro chlapečka. Ceny od 10 Kč za kus. 
Tel. 773 652 703.

• Prodám kočárek trojkombinaci• Prodám kočárek trojkombinaci 
tříkol. ABC design, původní cena 15 
000, nyní 6 500 Kč, černý, v záruce. 
Tel. 733 701 748.

• Prodám starší urnový pomník• Prodám starší urnový pomník 
v urnovém háji na hlavním hřbitově v CV. 
Cena dohodou. Tel. 603 763 769.

• Prodám zánovní pánské kadeřnické • Prodám zánovní pánské kadeřnické 
křeslo, křeslo, 50% sleva. Tel. 739 078 450.

• Prodám starožitnou kořenku• Prodám starožitnou kořenku ve 
dřevě, 12 šuplíků a akvarijní rybičky me-
čovky, paví očka, pancéřníčky. Vše levně. 
Tel. 724 289 796.

• Prodám balkon. plast. okno• Prodám balkon. plast. okno s L dveř-
mi - komplet. Půl roku používané, levně. 
Tel. : 777 153 644.

OstatníOstatní
• Hledám osobu nebo instituci,• Hledám osobu nebo instituci, která 

může za úplatu zařídit přepravu menších 
zavazadel ze severního Portugalska (Por-
to). Tel. 603 778 343.

• Slušná nekuřačka,• Slušná nekuřačka, abstinentka, men-
ší sport. post. hledá charakterního zajiš-
těného přítele bez závazku – šikovného 
SŠ-VŠ, nekuř., abst., 58 – 63 r. SMS na tel. 
776 530 338.

• Na vás, děti, do bytu, na zahrádku • Na vás, děti, do bytu, na zahrádku 
i chatku (dle návrhu i obrázku) ušiji,i chatku (dle návrhu i obrázku) ušiji, 
přešiji, zúžím, vyměním, prodloužím. 
Tel. 606 707 392.

• Dlouhodobě pronajmu garáž• Dlouhodobě pronajmu garáž s elekt. 
v CV za hřbitovem u kordů, stanice MHD. 
Velká, od 1. 7. 09. Tel. 721 038 042.

• Pronajmu dílnu v Chomutově, • Pronajmu dílnu v Chomutově, 65 m2, 
kancelář, koupelna, 220/380 V, vytápěná, 
vjezd, nově postavená. Tel. 606 871 339.

• Daruji gramofonové desky.• Daruji gramofonové desky. Tel. 731 
904 965.

• Mladá rodina hledá zahrádkáře, • Mladá rodina hledá zahrádkáře, od 
kterého by mohla pravidelně odebírat 
přebytky ovoce a zeleniny. Pokud možno 
bez chemie. Rádi si budeme pravidelně 
jezdit. Tel. 608 700 576.

• Koupím zahrádku nebo pozemek • Koupím zahrádku nebo pozemek 
v OV. Tel. 775 212 579.

• 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 bclenkahornikova@seznam.cz. 

Mezinárodních plaveckých závo-
dů Mare Nostrum v Barceloně se 
zúčastnila téměř celá česká repre-
zentace včetně chomutovské Simo-
ny Baumrtové. Závody se jí velmi 
vydařily.

Nejlepší závodnice TJ Slávie Cho-
mutov startovala ve třech disciplí-
nách: na 50 metrů znak obsadila 
9. místo v čase 0:29,77. Na 100 metrů 
znak překonala svůj osobní rekord 
o 0,89 sec. a v čase 1:02,28 obsadi-
la v rozplavbách čtvrté místo, které 
pak potvrdila v odpoledním finále 

Seriál Českého poháru v rych-Seriál Českého poháru v rych-
lostní kanoistice pokračoval lostní kanoistice pokračoval 
v Račicích za účasti 48 oddílů v Račicích za účasti 48 oddílů 
u celé ČR.u celé ČR. Mezi nejmladšími se 
blýskli členové kroužku kanois-
tiky DDM Chomutov, kteří jsou 
současně členy oddílu kanoistiky 
SC 80 Chomutov. Zlaté medaile 
vybojovali Jiří Nachtigal, Bišický 
a Štejnar, stříbro přivezli Rejner 
a Čeřovský, bronz pak Fridrych, 
Kavanová a Doláková. Mezi star-
šími pak výbornou úroveň po-
tvrdili 10. místem Jan Nachtigal 
a dvanáctým Jarabicová.         (jt) 

Šestý ročník mezinárodních 
závodů tělesně a zrakově postiže-
ných plavců Eurowaves přivedl do 
Chomutova 130 účastníků z devíti 
evropských zemí. Plavecké závody 
pořádané občanským sdružením 
KONTAKT bB slavnostně zahájila 
primátorka Statutárního města Cho-
mutova Ivana Řápková. Závod se 
konal s garancí Mezinárodního pa-
ralympijského výboru pro plavání, 
jehož techničtí delegáti, klasifiká-
toři a rozhodčí závod spolu s do-
mácími rozhodčími řídili. Podle slov 
pořadatelů tradičně výborné zázemí 
akci vytvořili pracovníci Správy 
sportovních zařízení Chomutov.

„Plavci letos otevírají čtyřletý 
paralympijský cyklus a na počátku 
dalšího paralympijského cyklu se 
většina zemí zaměřuje na mladé 
plavce s perspektivou úspěchu na 
dalších paralympijských hrách. 
Letos jsme tedy neočekávali žádné 
světové a evropské rekordy, kterých 
tady loni padlo pět. Většina plavců 
absolvovala na těchto závodech 
svoji mezinárodní klasifikaci, která 
jim přidělí třídu podle stupně posti-
žení, což je z hlediska možné účasti 
na vrcholných soutěžích nezbytné,“ 
charakterizoval závod předseda or-
ganizačního výboru Jan Nevrkla. 

Mezi sportovní vrcholy mítinku 
patřila kraulová dvoustovka Kate-
řiny Liškové, která se osobním re-
kordem 3:09,86 dostala na hodnotu 
996 bodů, což byl nejhodnotnější 
výkon mítinku. V chomutovském 
padesátimetrovém bazénu tak zno-

Nejhodnotnějším výkonem byla kraulová dvoustovka medailistky z paralympiády Kateřiny Liškové

Chomutov hostil handicapované plavce

vu o tři setiny vteřiny vylepšila 
své osobní maximum dosažené jen 
o týden dřív na závodech v Berlíně. 
Bývalá paralympijská reprezentant-
ka a medailistka z paralympiády 
v Sydney startovala i v dalších 
disciplínách - 200 PZ, 100 VZ, 50 Z 
a 200 VZ a štafetách 50 K a 100 K. 
V Chomutově závodila i loni a opět 
se jí tu dařilo, i když… „Na padesátku 
nejsem moc zvyklá, takže je to pro 
mě vždycky šok. Trochu podezírám 
ty, co bazén stavěli, že se sekli a že 

má víc než padesát metrů,“ svěřila 
se se smíchem sympatická plavkyně 
z Nového Města nad Metují.

Výkony světové třídy předvedla 
na mítinku také nevidomá švýcar-
ská plavkyně Chantal Cavin, která 
na krátkých kraulových tratích 
skončila v Pekingu dvakrát na čtvr-
tém místě. Další zrakově postižená 
plavkyně Karin Petrikovičová ze 
Slovenska se přiblížila tisícibodové 
hranici značící světovou třídu na 
znakové stovce.                                (sk)

Závěr školního roku je tradičně 
vrcholem sezony pro závodníky 
z tanečního centra Beethoven D.C. 
Exe Chomutov. Pětice tanečních 
formací prošla regionálním kolem 
přes mistrovství Čech až po re-
publikový šampionát. Tři formace 
pak postoupily ještě na mistrovství 
světa a Evropy, na kterém bojovaly 
o medaile o víkendu po uzávěrce 
tohoto vydání.

Dosavadní bilance je stejně jako 
v předchozích sezonách skvostná. 
„Radost nám dělají všechny forma-
ce, ale možná úplně nejvíc nás těší 
zlaté medaile nejmenších dětí od 
šesti do osmi let, které celý seriál 
soutěží absolvovaly poprvé. Pří-
jemně nás také překvapily juniorky 
vítězstvím na republice,“ zhodnotila 
výsledky Šárka Hrušecká, asistentka 
z Beethovenu. 

Pod taktovkou choreografky 
a šéftrenérky Evy Vlkové a tre-
nérského týmu ve složení Lída 
Fišrová, Eva Koudelová, Tereza 
Mikešová, Markéta Kindlová, Pavla 
Musková, Zuzka Berezňáková a Ka-
teřina Bauerová, se tanečníci pilně 
připravovaly již od ledna. Všech pět 
formací úspěšně prošlo regionálním 
kolem v Ústí nad Labem, kde shod-
ně získaly zlato. Stejně úspěšné byly 
i při mistrovství Čech. Děti tuto část 
seriálu absolvovaly v Chomutově 
a zlaté medaile před svými fanouš-
ky je těšily dvojnásob. Chomutovské 
mistrovství proběhlo v rámci Emco 
Dance Life Tour 2009 a v Městské 
sportovní hale se ho zúčastnilo osm-
desát formací z padesáti klubů.

V brněnském Bobycentru se pak 
předminulý víkend uskutečnilo 
Mistrovství České republiky taneč-
ních formací v dětské a juniorské 
kategorii. Jako první se na parke-
tě předvedly nejmenší tanečnice 
s choreografií Kočičí – či či či. Po vý-
borné semifinálové jízdě postoupily 
do finále, kde výkon zopakovaly 

Beethoven pokračoval ve vítězném tažení i na MČR

a sedmičlenná porota je ohodnotila 
šesti jedničkami a jednou dvojkou, 
což znamenalo zisk titulu Mistr 
ČR 2009 v disciplíně mini street 
do 8 let. Další dětský tým zápolil 
v disciplíně disco dance II. liga 
a s choreografií Pinkies (na sním-
ku) zatancoval na samé jedničky 
a sezonu tak zakončil ziskem třetí 
zlaté medaile. Nejstarší dětský tým 
s choreografií Jako blesk měl před 
sebou nelehký úkol obhájit dvojná-
sobný titul Mistr ČR v disco dance 
formacích, ale prvenství mu uniklo 
o jednu známku. Druhé místo přesto 
znamenalo nominaci na Mistrovství 

Evropy a světa, které se konalo od 
pátku do neděle v Ostravě.

S velkým nasazením se do boje 
o medaile pustila také juniorská 
discoformace s choreografií What 
do you looking at? Vynikající výkon 
juniorek byl odměněn titulem Mistr 
ČR 2009 v disco dance formací, který 
juniorky i členky realizačního týmu 
radostí oplakaly. Tato formace také 
reprezentovala ČR na Mistrovství 
Evropy a světa v Ostravě. Nominaci 
si vytancovala ve stejném termínu 
v Kladně i dospělácká formace Jai 
ho! , která titul Mistr ČR 2009 získala 
po pěti letech.                                   (sk)

Plavkyně Simona Baumrtová překonala český rekord
časem 1:02,30, když ji překonaly 
pouze dvě finalistky a jedna se-
mifinalistka z loňské olympiády 
v Pekingu. Časem 1:02,28 zaostala 
již pouze 0,54 sec. za českým rekor-
dem legendární Ilony Hlaváčkové. 
Vrcholem pak byl nedělní závod na 
200 metrů znak. Již v rozplavbách 
si zlepšila osobní rekord na 2:13,41 
a celkově druhým časem postoupi-
la do odpoledního finále, ve kterém 
obsadila, stejně jako den předtím 
na poloviční trati, skvělé čtvrté 
místo v čase 2:13,40.

Oba tyto časy znamenaly překo-
nání českého rekordu žen, který 
před Simonou držela Kateřina Pi-
voňková, bývalá mistryně Evropy. 
Po skončení závodů Simona zůstala 
ve Španělsku s českou reprezentací 
na desetidenním soutředění. Po ná-
vratu se pak zúčastní Mistrovství 
České republiky v Praze poslední 
víkend v tomto měsíci. Následně 
se pak bude připravovat na vrchol 
sezony - Mistrovství světa dospě-
lých v Římě, které se koná koncem 
července.                                       (tom)

Po třetí v letošní sezoně se 
v těžkém terénu utkají upravená ná-
kladní auta. Dějištěm tohoto závodu 
Mistrovství ČR v Truck Trialu se 
o nastávajícím víkendu 20. – 21. 
června stane blízká Krásná Lípa.

Závod bude opět přehlídkou vr-
cholného jezdeckého umění, které 
je třeba k překonávání zdánlivě 
nemožného. Závodníci mají vždy 
za úkol projet vyznačenou trať bez 
dotyku označených branek a navíc 
v daném časovém limitu. „Na všech 
závodech, a v Krásné Lípě obzvlášť, 
se projíždí abnormálně těžký terén. 
Závody Truck Trialu nejsou jen 
o tom, jak zdolat prudký svah, ale 
také o správném orientování se 
v terénu a navíc projetí sekcí 
a umístěných branek, i za cenu, že 
se můžete převrátit,“ přibližuje akci 
její manažer Karel Fiala. 

Na třetí závod se zatím přihlási-
lo více než padesát posádek z celé 

Truck Trial vyplaví adrenalin

republiky, ale také ze zahraničí. Pro-
gram začíná v sobotu od 10 hodin 
a v neděli od 9 hodin. V jednotlivých 
sekcích se jezdí až do pozdních od-
poledních hodin. V rámci akce pro-
běhne v sobotu odpoledne také Ra-
fanda fest 2009, na kterém vystoupí 
například Dalibor Janda, Tři sestry, 
Laura a Její tygři a Kabát Revival. Zá-
jemci se budou moci po dohodě také 
prolétnout vrtulníkem. Další letošní 
závody se pojedou například také 
v Ujkovicích a Drnovicích.            (sk)

Házenkáři HK Chomutov vyhráli 
druhou ligu. „Jsem rád, že jsme 
splnili předsezonní cíl,“ těší trenéra 
Michala Sehriga. Vítězství ovšem 
neznamená postup do první ligy. Tu 
naopak Chomutov po minulé sezoně 
kvůli nedostatku financí dobrovol-
ně opustil a v druhé lize zůstává 
i nadále, když se ze stejných důvodů 
odmítl zúčastnit baráže.

Chomutovský tým za celou sezo-
nu prohrál jen pět utkání. Povedené 
bylo především jaro. Před jeho star-
tem se do mužstva vrátili brankář 
Vladimír Kurial a Petr Vaněk a opět 

Vítězný tým zůstává ve 2. lize
byli oporami. Chomutov pravidelně 
vyhrával doma i venku, jediným 
opravdu nepovedeným utkáním byla 
domácí prohra s pražskou Duklou. 
Ta také soutěž vyhrála, ale protože 
jí byly administrativně odebrány 
dva body za neoprávněný start hrá-
če, v oficiální tabulce je první HK 
Chomutov. V pořadí střelců se Pavel 
Šopejstal se 138 góly dostal na třetí 
příčku, Jindřich Bada s rovnou stov-
kou zásahů obsadil šestnácté místo. 
Pět branek si připsal i trenér Michal 
Sehrig, který kvůli úzkému kádru 
naskočil do dvou utkání.               (sk)

Za účasti borců VTŽ Chomutov proběhlo v Sokolově 2. kolo mládež-Za účasti borců VTŽ Chomutov proběhlo v Sokolově 2. kolo mládež-
nické první ligy ve vzpírání.nické první ligy ve vzpírání. Mladší žáci, kteří závodí v hodu přes hlavu 
dvoukilogramovým míčem, v trojskoku, v technickém trhu a v nadhozu, 
obsadili první místo. Nejvyšší bodové hodnocení (278,708 b.) měl Lukáš 
Kříž (hmotnost 38,4 kg). Ze starších žáků, kteří soutěží v trhu a nadhozu, 
nasbíral nejvíc bodů (156,634) Lukáš Krček (hmotnost 37 kg). Oba shodně 
zvedli v trhu 30 kg a v nadhozu 39 kg.  (sk)


