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• Svaz tělesně postižených
v ČR, místní organizace Chomutov vás zve na členskou schůzi
do restaurace Monika u gymnázia
Chomutov na den 4. května od 14
hodin. Spojení ze středu města je
autobusem MHD č. 3. Program: projednávání organizačních záležitostí, oslava Dne matek, občerstvení
- hudba.
(r)

Z provozních důvodů jsme
do tohoto čísla Chomutovských
novin nemohli zařadit řádkovou
inzerci. Všechny inzeráty došlé
za delší časové období zveřejníme příště.

Poskytování bytů dle varianty C
Dne 25. 5. 2004 v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1. patře veřejné
výběrové řízení 10 bytů na opravu na vlastní náklady.

Poskytujeme

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady.

Hotovostní půjčky
Úvěry
Hypotéky

Nabídka bytů:
Domovní správa QARK - ul. Na Bělidle
Ulice

Náklady na
opravu

Čp. / č.bytu

Velikost

Vyvolávací cena

K. Buriana

3581/1

1+2

12.108,- Kč

206.000,- Kč

Selská

3767/1

1+2

12.702,- Kč

182.000,- Kč

Mostecká

3856/7

1+2

12.741,- Kč

195.000,- Kč

K. Buriana

3590/2

1+2

12.261,- Kč

250.000,- Kč

Domovní správa DOSPRA - ul. Březenecká
Jirkovská

5055/2

1+3

33.370,- Kč

Zahradní

5194/6

1+4

32.595,- Kč

72.514,- Kč

Výletní

5257/4

1+3

30.195,- Kč

74.080,- Kč

Tel.: 604 761 668

Soukromá střední odborná škola specializační
Chomutov s. r. o.
Sokolská 3401, 430 03 CHOMUTOV

54.510,- Kč

Dřínovská

4743/72

1+1

16.450,- Kč

60.114,- Kč

17. listopadu

4791/9

1+2

23.395,- Kč

59.114,- Kč

Kamenná

5125/24

1+3

32.610,- Kč

75.310,- Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.
Prezentace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 9. 5. 2004 v době od 13,00 hod. do 15,00 hod.
v kanceláři OSMM, 2. patro, č. dv. 233 a 234.
Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 6 „Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při prezentaci předložit
platný občanský průkaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení dražební jistoty ve výši 10 %
vyvolávací ceny bytu.
Číslo účtu - 6015-626441/0100 ; variabilní symbol 22222505; specifický symbol - rodné číslo.

PŘIJÍMÁ ŽÁKY s ukončeným základním vzděláním
ke studiu čtyřletého maturitního oboru

Hotelnictví a turismus
•
•
•
•
•

individuální přístup - škola hrou
nižší počet studentů ve třídách
přijatelné školné
přátelská atmosféra
nadstandard - kurzy barmanské, sommeliérské,
studené kuchyně, lyžařské atd.

Tel.: 474 686 596, 474 652 146,
e-mail: info@ssoss.cz, www.ssoss.cz

KULTURA A SPORT
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V chomutovském divadle vzniká stálý soubor, dalším počinem má být kabaretní inscenace

Mirandolína sklidila zasloužené ovace
Divadelní projekt Mirandolína zaznamenal úspěch. Obecenstvo při
obou premiérových představeních téměř zaplnilo sál a po skončení bouřilo potleskem. Ten vyvolala ani ne tak
hra samotná, jako výkony herců.
Tedy spíše neherců, protože projekt, který iniciovali produkční Miroslav Koranda a David Ďulík, stavěl na
vyložených amatérech. Na konci roku
si je v konkursu vybral profesionální
režisér polského původu Michal Nocoň. Zkoušky probíhaly intenzivním
způsobem celý březen. Scénu a kostýmy navrhl student DAMU Aleš Valášek, ruku k dílu přidali další nadšenci
pro divadlo ve funkcích řemeslníků,
švadlen, kulisáků, výtvarníků, muzikantů, fotografů, a tak po mnoha letech v Městském divadle v Chomutově
vznikla vlastní inscenace.
Komedie dell´arte italského autora Carla Goldoniho pojednává o
věčném milostném soupeření muže
a ženy. Má jednoduchý, oddychový děj
i ploše vykreslené postavy, zato
nabízí množství komických situací
a dialogů. Hra se točí okolo pohledné
hostinské Mirandolíny, která s požitkem láme srdce všem mužům ve
svém okolí, až narazí na jednoho,
který ji odmítá. Když si ho konečně
„omotá okolo prstu“, zjistí, že tím
pravým pro ni je dosud přehlížený
číšník ve vlastním podniku.
Zázrak bleskového přerodu naprostého laika v dobrého amatérského

DIVADLO
DRAK Pohádka pro děti a jejich rodiče. Kulturní dům Zahradní
• 25. 4. HONZA A DRAK.
od 15 hodin.
MIRANDOLÍNA. Divadelní představení komedie v podání neprofesionálních
• 27. 4. MIRANDOLÍNA
herců. Kulturní dům Zahradní od 10 hodin.
ALGERNON. Divadelní představení mimo abonentní předplatné.
• 29. 4. RŮŽE PRO ALGERNON
Městské divadlo od 19 hodin.
KONCERTY
BANDEM SKKS na Palackého ulici
• 21. 4. SWING PARTY S LAĎOU KERNDLEM A BIG BANDEM.
19 - 21 hodin.
KTO Městské divadlo od 19 hodin.
• 28. 4. WALDEMAR MATUŠKA a KTO.
EU. Hraje Festivalový orchestr Petra Mac• 3. 5. ZPÍVÁME A HRAJEME KE VSTUPU DO EU
ka, spoluúčinkují Pražský komorní sbor a sólisté. Městské divadlo od 19 hodin.

Mirandolínu (Tereza Zemanová) obletují dva z nápadníků, vlevo baron di
Ripafratta (Zdeněk Turek), vpravo markýz di Forlipopoli (Radovan Kaše).
herce nejlépe dokumentuje představitelka hlavní role Tereza Zemanová.
Studentka oboru knižní kultury na
VŠ v Plzni se k roli dostala úplnou
náhodou, když si do divadla odskočila na toaletu zrovna v době,
kdy tu probíhal konkurs. Přestože
intenzivní prací na Mirandolíně zanedbala studijní povinnosti, nelituje:
„Myslím, že se nám to povedlo. Ale
ve světě divadla se nevyznám, je to
moje první zkušenost, takže to hodnotím jen ze svého pohledu. Nevím,

jestli jsem to zahrála dobře, já jsem
se jen snažila a poslouchala rady
pana režiséra, který pracoval s námi
a s našimi pocity. A ty máme všichni,
takže jsme všichni herci.“ Stejně jako
její kolegové, i Tereza Zemanová projevuje chuť pokračovat v nastoupené
cestě. Proto se dá předpokládat, že
premiéra Mirandolíny byla pravděpodobně i premiérou divadelního
souboru při městském divadle. Ten
již teď prý připravuje kabaretní inscenaci.
(text a foto: sk)

AUTO-SVAN spol. s r.o.

V Alejích 69, Chomutov 430 03

VÝSTAVY
• MARIE SVOBODOVÁ - OBRAZY. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 30. 4.
GRENZEN. Český a němec• RUDOLF KOUTENSKÝ - VTIPY BEZ HRANIC/WITZE OHNE GRENZEN
ký kreslený humor ve výstavní síni knihovny SKKS, výstava potrvá do 30. 4.
OPÁLY. Oblastní muzeum, radnice na náměstí 1. máje, výsta• AUSTRALSKÉ DRAHÉ OPÁLY
va potrvá do 15. 5.
SVĚTLEM. Grafiky, kresby a obrazy v galerii Lurago,
• LUBOŠ RŮŽIČKA - CESTA ZA SVĚTLEM
výstava potrvá do 30. 4.
INSTALACE. Kostel sv. Ignáce, výstava do 17. 7.
• KARL EMIL WIELE - KONTAKTY, INSTALACE
• ŠÁRKA MOLNÁROVÁ - MOŘE
MOŘE. SKKS na schodech, výstava potrvá do 2. 7.
• ILJA SAINER - HVĚZDY A OSTROVY.
OSTROVY Hvězdářská věž muzea na Palackého ul., výstava potrvá do 30. 10.
FOTOGRAFIE. Galerie Lurago, vernisáž 3. 5. v 17 hodin, výstava
• KRYŠTOF KISZA - FOTOGRAFIE
potrvá do 28. 5.
• MILENA DOLEČKOVÁ - OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA
KNÍŽKA. Výstavní síň knihovny, vernisáž 4. 5.
v 16 hodin, výstava potrvá do 31. 5.
KINA
Kino Praha (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
21. 4. HLEDÁ SE NEMO - animovaná pohádka USA. Od 15.45 hodin.
21
21. - 22. 4. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI - komedie ČR.
22. 4. DOBA LEDOVÁ - animovaný film USA. Od 15.45 hodin.
23. 4. LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI - rodinný animovaný film USA. Od 15.45
hodin.
23. - 24. 4. LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI - komedie USA.
25. - 26. 4. KÁMOŠ + FILMOVÝ APERITIV FRICASSÉ - komedie Norsko.
27. - 28. 4. SCARY MOVIE 3 - komedie/horor USA.
29. - 30. 4. KRÁL ZLODĚJŮ - drama Slovensko, ČR, Německo, Rakousko, Francie.
Kino Oko (začátky představení od 19 hodin, není-li uvedeno jinak).
21. - 22. 4. LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI - komedie USA.
23. - 24. 4. KÁMOŠ + FILMOVÝ APERITIV FRICASSÉ - komedie Norsko.
25. - 26. 4. SCARY MOVIE 3 - komedie/horor USA.
27. - 28. 4. KRÁL ZLODĚJŮ - drama drama Slovensko, ČR, Německo, Rakousko, Francie.
29. 4. NA PLNÝ PLYN - akční film Francie. Od 17 hodin.
29. 4. ART KINO: ZVĚTŠENINA - film Velké Británie. Od 19 hodin.
30. 4. NA PLNÝ PLYN - akční film Francie.

• S nebývalým zájmem veřejnosti se setkává současná výstava obrazů v galerii Špejchar. Marie Svobodová totiž tvoří v Chomutově a ten
je zároveň častým námětem jejích děl. Výtvarný projev umělkyně se
vyznačuje zvláštní poetičností a i proto se na obrazy paní Svobodové
(sk)
dobře dívá. Výstava je prodejní a otevřena bude do 30. dubna.

Fiat Panda

od 209 900,- Kþ
tel : 474 622 620

Po – Pá 8 00 – 17 00 hod.

777 222 052
So

9 00 – 12 00 hod.

Chomutovští Bobři chtějí být první doma i v Evropě
Stejně tak po dvou druhých místech
i Pohár mistrů evropských zemí, který tentokrát proběhne v holandském
Haarlemu,“ uvedl priority.
Náročnou sezonu má před sebou
i rezervní celek, po postupu premiérově startující ve druhé lize. Jeho
cílem je udržet se, k čemuž mu má
kromě již zmíněného trenéra Chmelíka pomoci posílení o dva hráče
z Teplic a jednoho z Kadaně. Obě
chomutovská mužstva zahájí sezonu tuto sobotu na hřištích soupeřů,
A tým v Praze proti PV, B tým v Plzni
(sk)
proti Karlovým Varům.

Softbalu a volejbalu se ve sportovních
třídách žáci věnují v rámci vyučování
Zejména rodičům žáků budoucích
5. a 6. tříd je určena informace, že
12. ZŠ v ulici Akademika Heyrovského
pod záštitou ministerstva školství,
České softbalové asociace a Českého
volejbalového svazu otvírá další sportovní třídy se zaměřením na softbal
a volejbal. Výběrové řízení proběhne
22. a 27. dubna, vždy od 14.00 do
15.30 hodin přímo v budově ZŠ, po
Základní škola Chomutov
Akademika Heyrovského 4539

S tradičně nejvyššími ambicemi
očekávají víkendový ostrý start
do sezony softbalisté SC Beavers
VS Chomutov. Zimní přípravu jim
komplikovaly nejasnosti s obsazením trenérského postu poté, co
dosavadní trenér Martin Chmelík
z vlastní vůle přešel k B týmu.
Taktovky se tak chopili reprezentanti Jaroslav Mikulec a Roman
Matuška a stejný tandem povede
úřadujícího mistra i v lize, pokud
ovšem druhý jmenovaný neodejde
hrát do Holandska, odkud dostal
nabídku.

V hráčském kádru ke změnám
nedošlo, takže se tým v honbě za
šestým mistrovským titulem bude
opět opírat zejména o výkony nadhazovače Luboše Vrbenského a chytače
Jana Přibyla. Jediný mimopražský
účastník nejvyšší soutěže odolává
stále silnějšímu tlaku. „Došlo ke sloučení klubů FEL Branko a Sokol Krč,
takže ze dvou průměrných vznikl
jeden výborný. Útočit na titul bude
i loni druhý Radotín a také Spectrum,“
upozornil manažer softbalistů a předseda celého Sportclubu Vodní stavby
Petr Engel. „Opět chceme ligu vyhrát.

• Výčet kvalitních výsledků zápasnice ASK VALZAP Martiny Zyklové je
bohatší o 7. místo z ME v řeckořímském zápase mužů i žen ve Švédsku.
Juniorka z Chomutova, která se nyní
už připravuje v pražském Olympu,
dosáhla po 9. místě na loňském MS
už druhého úspěchu mezi seniorkami. Odlesk zdaru padá na Chomutov
i v případě bronzu Petra Švehly, který
je naopak sice borcem Olympu, ale
(sk)
v Chomutově bydlí a trénuje.
• Městský úřad uspořádal pro své
zaměstnance Velikonoční turnaj ve
stolním tenise. Umístění – dvouhry:
1. Theodor Sojka, 2. Jana Manyaková,
3. Emil Moder; čtyřhry: 1. Jana Manyaková, Martin Kovacz, 2. Theodor
Sojka, Václav Fiala, 3. Miloslav Krutiš,
Emil Moder.
(mod)

Milan Vacke: Nejdříve je potřeba stanovit jasnou koncepci

www.JENKY.cz

(denně aktualizováno)

Na
pozici
generální ho
manažera
hokejistů KLH
Chomutov
v úvodu tohoto měsíce nastoupil Milan
Vacke. Vztah
k Chomutovu
si vybudoval
působením
v tehdejším klubu VTŽ, za který hrál
v letech 1976 až 80 v mládežnických
kategoriích a po vojně v letech 1982
až 85 za A mužstvo. Uznání v hokejových kruzích si ale vysloužil
především úspěšnou jedenáctiletou
prací ve funkci předsedy HC Klášterec nad Ohří.
S jakou vizí jste do Chomutova
přišel?
„V první řadě chci během měsíce
stanovit jasnou koncepci, strategii a

cíl. Chci, aby všichni hráči, trenéři
i zaměstnanci klubu věděli, co dělají,
proč to dělají a jak to mají dělat. Ta
koncepce potom bude veřejná.“
Bude se v ní hovořit o extralize?
„Dejte mi měsíc. Zatím je to hodně
otevřená věc.“
Je to podle vás otázka peněz? Jak
v této souvislosti hodnotíte podporu hokeje ze strany města?
„Snahu města hodnotím jako krok
dopředu, musíme si jako klub vážit
toho, že tam došlo k určitému navýšení. Je samozřejmé, že bychom uvítali,
kdyby částka byla vyšší.“
Jak vnímáte připravovanou petici,
ve které fanoušci požadují po starostce Řápkové více peněz pro hokej?
Nemůže to klubu spíš uškodit?
„Divácká podpora je v Chomutově
značná, hlavně fanoušci z ´kotle´
jsou úžasní. Až se trochu rozkoukám, dám si s nimi schůzku. Je totiž
potřeba skloubit cíle hráčů a manage-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
do 5. a 6. ročníku
sportovních tříd
pro školní rok 2004/2005
22. dubna
14.00 - 15.30
27. dubna
14.00 - 15.30
4. května po předchozí domluvě
Vstup do školy hlavním vchodem od Jitřenky, halové sportovní oblečení s sebou.

mentu i se zájmy fanoušků, aby klub
vystupoval jednotně.“
Čili petici nevítáte…
„Obrovsky si snahy fanoušků vážím, ale nemyslím si, že je to v tuto
chvíli zrovna nejšťastnější způsob
nátlaku.“
Vzhledem k vašemu dosavadnímu
působišti se přímo nabízí otázka,
zda klub naváže těsnější spolupráci
s Kláštercem.
„Nejenom s Kláštercem. Bude to
i jeden z hlavních bodů připravované
koncepce: spolupráce se všemi sousedními kluby je nutností.“
Jak bude vypadat váš první měsíc
ve funkci?
„Nejdřív musím důkladně poznat
současný stav věcí, to bude osmdesát nebo devadesát procent mé
činnosti. Teď právě provádím pohovory s hráči, vyjasňuji si s nimi
smlouvy na další sezonu.“
(text a foto: sk)

předchozí dohodě mohou zájemci
přijít i 4. května. Softbal má na škole
již 17letou tradici i kvalitní zázemí.
Třída na tento v Chomutově mimořádně úspěšný sport bude otevřena
potřetí, opět je garantem klub SC Beavers VS. Volejbal přibrala škola do své
koncepce loni, kdy také speciální třídu
otevřela poprvé. Garantem bude nově
TJ VEROS, klub s 21letou tradicí. „Sportovní třídy mají upravený učební plán.
Některé předměty se žáci místo dvou
učí jen jednu hodinu týdně, zato počet
hodin tělesné výchovy mají zvýšený
na pět, včetně například relaxačního
plavání. Odpoledne mají navíc dvakrát
týdně jedenapůlhodinový trénink pod
odborným vedením trenérů ze sportovních klubů,“ vysvětlil ředitel školy
Miloš Zelenka.
(sk)
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