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40 vzorových kójí40 vzorových kójí40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

40 vzorových kójí 
se sanitou a obkladyyy

Po-Pá   (800-1700)              Sobota (800-1200)Po-Pá   (800-1700)              Sobota (800-1200)
Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)
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Srdečně Vás zveme do dvoupatrové pizzerie v ulici Příční 28 
v centru Chomutova (mezi nám. 1. Máje a ul. Revoluční). 

Rozvozy v Chomutově a Jirkově ZDARMA
volej 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92
Nabízíme:

Kapacitu 99 míst (dle výběru kuřácké i nekuřácké prostředí)• 
Možnost pořádání oslav, rautů, svateb a dalších • 
 společenských událostí• 
Každý všední den nabízíme snídaně od 8.00 do 10.00 h • 
Polední MENU za 65,- Kč – každé desáté ZDARMA• 
Rozvozy jídel a pizz v Chomutově a Jirkově ZDARMA• 
Objednávejte: 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92• 

!!!AKCE PRO ROZVOZ!!!!
AKCE 1 LITR COCA COLY ZDARMA!!! 

 Objednej tři jídla a dostaneš 1 litr Coca Coly ZDARMA
platí pro rozvoz a vlastní odběr v restauraci s sebou  

Každý všední den otevřeno
od 8.00–23.00 hod

pátek 8.00–02.00 hod
sobota  11.00–02.00 hod
neděle 11.00–23.00 hod

www.quaranta.cz        e-mail: gastro1@centrum.cz
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!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!

23172_ChomutovskeNoviny_182x130_CMYK_A.indd   1 3/2/10   2:45:57 PM
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Rozhovor o akci St�evo tour a rakovin� 
tlustého st�eva.

M�sto vyv�silo tibetskou vlajku jako vyjád�e-
ní solidarity s t�žce zkoušeným Tibetem.

Technické služby už za�ínají uklízet nepo�ádek 
po zim�.

Harmonogram úkliduHarmonogram úklidu
po ziměpo zimě

Rozhovor: Rozhovor: 
Martina ChodackáMartina Chodacká

Fotoreportáž:Fotoreportáž:
Akce MateřinkaAkce Mateřinka
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• horká linka distribuce – problémy s doručováním novin: od 9 do 17 hod. tel. 224 816 821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktorka: Pavlína Gavdunová
tel.: 725 124 613
e-mail: gavdunova@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty 
k distribuci: Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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www.chomutov-mesto.cz – aktuální zpravodajství, 
archiv časopisů, ceníky a termíny inzerce
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manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna
tel.: 725 124 616
e-mail: bezdieniezhna@ceskydomov.cz

Festival Mate�inka p�inesl další zajímavá 
d�tská vystoupení. 

Den pro Tibet Den pro Tibet 
v Chomutověv Chomutově

1111

Vážení spoluobčané, 
p�ed pár dny jsem 
p�ijala pozvání zú-
�astnit se prezen-
tace kampan� na 
podporu prevence 
rakoviny tlustého 
st�eva, kterou zde 
v Chomutov� p�ed-
stavilo ob�anské 

sdružení Onkomaják z Prahy. 

Tato prezentace prob�hla v prostorách 
nákupního st�ediska Centrál, kde pracov-
níci ob�anského sdružení postavili velkou 
nafukovací maketu tlustého st�eva, kterou 
si každý mohl projít a dozv�d�t se od za-
sv�cené pr�vodkyn� vše o onemocn�ních 
tlustého st�eva. Byl to opravdu docela 
zvláštní pocit, procházet se vnit�kem toho 
velikánského st�eva a trochu s hr�zou po-
slouchat o všech t�ch nemocech. 

Pro m� byly d�ležité p�edevším dv� in-
formace. Ta první se týkala možností, jak 
rakovin� tlustého st�eva p�edejít. Nejd�-
ležit�jší prevencí je jíst pravideln� stravu 
bohatou na vlákninu a p�edevším se také 
pravideln� hýbat. Sta�í t�eba více chodit 
a mén� jezdit autem. 

A ta druhá informace byla ješt� d�leži-
t�jší. A�koliv je výskyt rakoviny tlustého 
st�eva v naší zemi opravdu závažným pro-
blémem, pokud p�ijde pacient k léka��m 
v�as, má skoro vždy jisté, že jej dokážou 
vylé�it. Jde ale práv� o to, p�ijít opravdu 
hned p�i prvních p�íznacích potíží a nebát 
se vyšet�ení. 

Dozv�d�la jsem se, jaké metody vyšet�ení 
existují, a p�iznávám, že ani jedna mi ne-
p�ipadala zrovna p�íjemná. Ale je jasné, že 
mnohem d�ležit�jší je ochránit se p�ed ne-
mocí, která v p�ípad� nelé�ení vede docela 
jist� k p�ed�asnému úmrtí. Proto je t�eba 
odhodit stud, strach �i nep�íjemný pocit. 
Zvlášt� lidé po padesátce, u kterých je vý-
skyt rakoviny tlustého st�eva nej�ast�jší, 
by nem�li váhat a m�li by se pravideln� 
nechávat preventivn� vyšet�it. 

Sta�í se informovat u svých praktických 
léka��. Každý máme p�eci jen jedno zdra-
ví a musíme se nau�it ho mnohem více 
chránit. Nejen kv�li sob�, ale i kv�li na-
šim blízkým. P�eji vám všem hodn� zdraví 
a odvahu p�i boji s nemocemi. 

Vaše Ivana �ápková 
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Jaké p�edm�ty u�íte?
U�ím odborné p�edm�ty, jako je psycholo-
gie, ošet�ovatelství a somatologie, což je do-
hromady anatomie a fyziologie.

Jak dlouho u�íte?
U�ím 16 let. P�edtím jsem byla porodní asi-
stentka. Ve �ty�iceti letech jsem šla na plný 
úvazek u�it. Hned jsem si ud�lala dopl�ující 
pedagogické studium na Masarykov� univer-
zit� v Brn�. Pak jsem vystudovala bakalá�e na 
Léka�ské fakult� Univerzity Karlovy v Praze 
a hned na to jsem navázala magisterským stu-
diem na Univerzit� Palackého v Olomouci. 

Co vás na práci u�itele t�ší?
Kontakt s mladými lidmi a možnost p�edává-
ní zkušeností.

Mát� n�jakou milou nebo veselou historku 
z praxe?
Te� jsem si vzpomn�la na jednu, kterou si 
budu pamatovat napo�ád. M�li jsme tu dva 
zlobivé studenty – Hejnu a Hromádku. Jed-
nou na praxi v nemocnici vyrušovali, tak jsem 

je poslala do vedlejší místnosti, aby se zklid-
nili. Druhý den za�ali za vrchní a stani�ní se-
strou chodit pacienti, a to i ti o berlích, kte�í 
se do té doby nemohli hnout, že by rádi na 
pokoj za tím Sámerem Issou, jen pro podpis. 
Sestry koukaly jako blázni, co se to d�je, že 
tady p�ece žádný Issa neleží. Pak zjistily, že 

n�kdo vym�nil karti�ku na pokoji a na ní byl 
nápis Sámer Issa, což se rozk�iklo po celé ne-
mocnici. Sestry napadlo, že to byli jist� moji 
studenti, kte�í tam chodí na praxi, a cht�ly, 
abych je potrestala. Byli to samoz�ejm� Hejna 
s Hromádkou, ale mn� to p�išlo tak vtipné, že 
jsem je opravdu potrestat nemohla.

Paní učitelce s láskou 

Rozhovor s učitelkou Evou Čížkovou
ze Střední zdravotnické školy Chomutov

Rozhovor se žáky:
Lucie Bonakovská, 2.A, 17 let
Jaký p�edm�t máš nejradši a pro�?
Mám ráda ošet�ovatelství. Dozvídám se tam, jak pomoct lidem, 
jak jim poradit p�i potížích. Také je to hlavní a jeden z nejd�ležit�j-
ších p�edm�t�, který nám pom�že stát se dobrými a vzd�lanými 
asistenty.

M. Weinertová, S. Weberová, 2.A, 17 let
Jaké vlastnosti má mít podle vás správný u�itel?
M�l by mít smysl pro humor, být ohleduplný a fér v��i ostatním, 
nem�l by se povyšovat, m�l by být vst�ícný, ochotný pomoct 
slabším student�m, studenti by v n�m m�li mít d�v�ru i oporu, 
nem�l by být p�ísný ani ne hodný. Do vyu�ování  by nem�l nosit 
své osobní problémy.

Nejvtipnější byla historka se Sámerem Issou

Každý rok 1. zá�í je vidíme, jak spolu s ro-
di�i pyšn� krá�í ke škole. V rukou drží 

papírový kornout plný sladkostí, na zádech 
se jim nat�ásá ješt� skoro prázdná aktovka, 
jsou slavnostn� oble�ení a na tvá�i�kách 
mají trochu plachý úsm�v, ve kterém se mísí 
radost, o�ekávání i troška obav. Prv�áci 
jsou t�mi nejvd��n�jšími žáky. Dychtiv� hl-
tají každé slovo paní u�itelky a mají radost 
z každého písmenka, které se nau�í. Jak jdou 
školní léta, stávají se z nich stále zkušen�jší 
školáci, n�kdy se jejich dychtivost po vzd�lá-

ní trochu vytrácí, ale po�ád jsou to d�ti, které 
pot�ebují zkušenou radu a pomoc svojí paní 
u�itelky nebo pana u�itele. N�kdy si to ani 
neuv�domujeme, ale u�itelé hrají v jejich ži-
votech velmi d�ležitou roli od útlého d�tství 
až na práh jejich dosp�losti. A jsou to práv� 
u�itelé, kte�í naše d�ti znají skoro stejn� dob-
�e jako rodi�e, kte�í jim mohou pomoci na-
sm�rovat jejich životní kroky tím správným 
sm�rem, kte�í je dokážou nadchnout pro fy-
ziku nebo t�eba pro t�locvik. Profese u�itele 
je náro�ná a leckdy nevd��ná. Neznamená 

jen výuku v hodinách, ale i hory sešit� a do-
mácích p�íprav, papírování, sch�zování, mi-
moškolní akce, spolupráce  rodi�i i s odbor-
níky z r�zných odborných za�ízení. A krom� 
toho všeho by m�li být u�itelé t�mi, kte�í 
svým žák�m d�v��ují a kte�í je nau�í nejen 
matematické vzore�ky nebo vyjmenovaná 
slova, ale kte�í je také nau�í samostatnému 
uvažování, týmové spolupráci, sebed�v�-
�e i správnému hodnocení sebe i druhých. 
Takové povolání nelze ani d�lat jinak než se 
zapálením a s láskou. A odm�nou za tuto ná-
ro�nou práci bývá p�edevším úsp�ch žák� 
v jejich pozd�jším život�. Protože práv� 
úsp�šní absolventi jsou známkou toho, že je 
jejich u�itelé pro život dob�e p�ipravili. Den 
u�itel�, který si p�ipomínáme 28. b�ezna na 
den narození Jana Amose Komenského, je 
p�íležitostí, abychom si vzpomn�li na všech-
ny u�itele, kte�í prošli naším životem. A ale-
spo� v duchu jim pod�kovali za to, že nad 
námi nelámali h�l, že nám pomáhali, když 
jsme na cest� za vzd�láním klopýtli, že nás 
povzbuzovali a že v nás v��ili. A až p�jdete 
kolem té své školy a budete mít t�eba trochu 
�asu, zkuste se na kus �e�i zastavit ve sbo-
rovn� za svými u�iteli. Uvidíte, že i po letech 
se budou radovat z vašich úsp�ch�. Prost� 
už jsou takoví. 

ilustra�ní foto
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„Představ si, mami, Mirek včera 
přišel do školy špinavý a paní 
učitelka ho za trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá 
celá třída.“

Před písemkou: „Doufám, že nikoho 
neuvidím opisovat.“
Z prostřední řady se ozve: 
„Taky doufáme.“

Ptá se otec na třídní schůzce: 
„Je to pravda, že náš syn mívá 
originální nápady?“
„Ano,“ přisvědčuje učitel, 
„zejména v pravopise!“

Prvňáčci jsou poprvé ve škole 
a paní učitelka se ptá: 
Děti, a kdopak ví, kolik je 1+2?“ 
Nikdo nic neříká. 
„Nemusíte se stydět přihlásit.“... 
„Opravdu nikdo neví?“ 
Přihlásí se malá holčička: 
„Já nevím, kolik je 1+2, ale vím, 
že je to určitě stejně jako 2+1, jeli-
kož sčítání jest na tělese
 reálných čísel komutativní.“

Přijde Pepíček ze školy a říká: 
„Mami, dneska jsem se jedi-

ný z celé třídy přihlásil!“ 
„No to je pěkné,“ 
říká
 maminka, „a na 

co se paní učitelka 
ptala?“ „Kdo rozbil okno 
na chodbě.“

ný z celé t
„
ř
m

co se
pptala?“ „
na chodbě

Karolína Plášilová, 9.C, 15 let
Jaký p�edm�t máš nejradši?
Mám ráda hodn� p�edm�t�. Pat�í mezi n� 
�eština a literatura, angli�tina, d�jepis, hu-
dební výchova a fyzika. Hodiny jsou vedeny 
vtipn� a baví m� to.

Kamila Plomerová, 9.C, 14 let 
Pro� máš ráda u�itelku Renatu Netíkovou?
Na paní u�itelce mám nejradši její vypráv�-
ní, už p�ece jen n�co zažila a její vypráv�ní 
ze života je velmi zajímavé. Paní u�itelka 
není p�ísná, je to spíš hodná babi�ka. U nás 
ve t�íd� se v�tšinou nemusí k�i�et.

Tereza Kolášíková, 9.A, 15 let
Jaké vlastnosti má mít dobrý u�itel?
Je mi totáln� jedno, jestli u�itel bude p�ísný, 
nebo � egmatik. Jde hlavn� o to, aby nenudil, 
což je nejd�ležit�jší. Když se t�ída baví, tak 
se u�í. Je to nejvýhodn�jší pro ob� strany.

Jakub Klečko, 9.C, 14 let
Baví t� chodit do školy a u�it se?
Nejv�tší problém jsem m�l v osmé t�íd�, 
kdy se mi necht�lo chodit do školy. Te� už 
mi to nevadí, a i když se mi ob�as nechce, 
�eknu si, že bych m�l, protože v dnešní dob� 
je vzd�lání d�ležité.

Rozhovor se žáky:

Rozhovor se žáky:

Jak dlouho u�íte?
Ve školství jsme od roku 1977. Nejd�ív jsem 
pracovala jako jeslová sestra a v roce 1984 
jsem p�išla sem do speciální školy.

Pracujete s t�žce mentáln� postiženými d�t-
mi, co je u této práce nejt�žší?
Ur�it� by to bylo pro normální lidi psychic-
ky náro�né, ale já jsem zdravotní sestra a to 
postižení mi nevadí. Za ty roky jsem se s tím 
sžila. 

Co vás na této práci t�ší?
Sebemenší úsp�ch t�ch d�tí. Mám radost 
z každého pokroku. Mám žáka chlape�ka, 
který když k nám p�išel, tak jenom ležel. Dva 
roky trvalo, než se postavil.  Pak tu mám hol-
�i�ku, která je tém�� slepá, nemluví a jen leží. 
U ní je úsp�ch, že nás už pozná podle hlasu, 
zasm�je se, radostn� reaguje na podn�t. Je to 
dlouhodobá práce, trvá t�eba dva roky, než 
se nau�í ty d�ti kousat a polykat. Ale když se 

pak n�co takového poda�í, mám z toho vel-
kou radost. Pak si �lov�k �íká, že ta práce má 
smysl.

Je n�co milého, co vás v poslední dob� pot�ši-
lo?
Té nevidomé hol�i�ce jsme nasadili na uši 
walkmana, kde hrály r�zné písni�ky a po-
hádky. Tak ho m�la na uších a najednou se 
šílen� rozesmála, to byl smích! Tak jsme si 

Jak dlouho se v�nujete svému povolání?
Letos je to už 47 let.

Pro�  jste se pro tuto práci rozhodla?
	íká se, že v dnešní dob� se u�itelem stává 
ten, který se nikam nedostane a bere to jako 
nouzové �ešení. Možná v n�kterých p�ípa-
dech je to pravda, ale pokud chce �lov�k u té 
práce vydržet, musí ji d�lat rád a s láskou. 
Já po ní toužila od d�tství. Už m�j strýc mi 
jako malé zapsal veršík kon�ící t�mito slo-
vy: „ Až dorosteš, budeš velká, bude z tebe 
u�itelka.“

Co vás na práci u�itele t�ší?
Když m�žu dávat jedni�ky a když se spole�n� 
s d�tmi zasm�jeme.

Máte n�jakou veselou historku z praxe?
Na jednu si vzpomínám. Tenkrát jsme jeli s d�t-
mi na výlet do Ratibo�ického údolí. Kochali 
jsme se p�írodou, a tak si celý výlet užívali. Když 
jsme došli na ob�d, objednala jsem osmnáct �íz-
k� pro naše d�ti. Ale jeden zbyl. Za�ala jsem být 
nervózní a d�ti p�epo�ítala. Jedno opravdu chy-
b�lo. Ihned jsme utíkali ho hledat. Dopadlo to 
vesele – m�j žák spal dv� hodiny pod stromem. 

Paní učitelka Škaloudová vyučuje těžce postižené děti. Tak jsme se zeptali dalších 
žáků ze speciální školy, kteří paní učitelku také znají. Jejich jména uvést nemůžeme.

D�ti, jak moc máte rády paní u�itelku?
D�ti se rozpovídaly a vyk�ikovaly jedno p�es druhé: „Já mám rád všechny naše u�itelky,“ poví-
dá jeden žák. „Já ji mám moc ráda!“ dopl�uje žákyn�. „Paní u�itelka je zlatí�ko,“povídá další. 

Co máte nejradši ve škole?
„T�locvik!“ shodli se všichni. 

Rozhovor s učitelkou Zdeňkou Škaloudovou 
ze Základní školy speciální a Mateřské školy v Palachově ulici

s kolegyní �íkaly, co jí je. Pak jsme zjistily, že 
tam mám oblíbenou písni�ku, která ji roze-
sm�je, když hraje. A vid�t, jakou má radost, 
nás moc pot�šilo.

Už od dětství jsem chtěla být učitelkou

Za ty roky jsem se s postižením mých žáků sžila

Rozhovor s učitelkou Renatou Netíkovou 
ze Základní školy Akademika Heyrovského, pracoviště Havlíčkova  (na fotografi i na titulní straně)
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Klokánek dostal od Krajského ú�adu 
 -
nan�ní podporu v rámci projektu Sociál-

ní služby v Ústeckém kraji – sociáln� aktiva�-
ní služby pro rodiny s d�tmi v Chomutov� na 
sociáln� aktiva�ní �innost a nabídl své služby 
m�stu. „Jde o program za�le�ování sociáln� 
slabších rodin do spole�nosti.  Máme nyní 
terénní pracovnice, které do t�chto rodin 
chodí a pomáhají jim s r�znými problémy,“ 
p�ibližuje vedoucí chomutovského Klokán-
ku Karin Sobotková. Díky vzájemné spolu-
práci tak budou mít sociáln� slabé rodiny v 
Chomutov� možnost svou situaci s terénními 
pracovnicemi �ešit a vyhnout se nap�íklad 

tomu, že by jim odbor sociálních v�cí a zdra-
votnictví odebral zanedbané d�ti nebo že by 
rodina p�išla o st�echu nad hlavou. „To se bo-
hužel mnohdy stává a díky tomuto projektu 
by se situace sociáln� slabých rodin mohla 
zlepšit,“ uvádí Kamila Faiglová z Odboru so-
ciálních v�cí a zdravotnictví. 
M�sto Chomutov spolupracuje s Klokán-
kem prakticky od vzniku pobo�ky Klokánku 
v Chomutov�. A to hlavn� p�i �ešení problé-
m� rodin s bydlením, ve styku rozvedených 
rodi�� s d�tmi a operativn� se snaží �ešit 
problematiku umíst�ní d�tí v krizových situ-
acích.  gav

Pro děti přibudou nové 
hračky v zooparku

Podkrušnohorský zoopark v Chomutov� 
chystá další novinky. Na jednu z nich 

se mohou t�šit ti nejmenší. Do koutku d�t-
ské zoo poputuje n�kolik nových d�ev�ných 
zví�at od výtvarníka Vojt�cha Návrata. 
Zoopark chce pro d�ti další hra�ky hlavn� 
proto, že d�tský koutek se stal u d�tí velmi 
oblíbeným a hojn� navšt�vovaným místem. 
„U terárií bude velký d�ev�ný had, na kterém 
si budou moct d�ti hrát,“ popisuje �editelka 
Podkrušnohorského zooparku v Chomu-
tov� Iveta Rabasová. Krom� hada se d�tem 
bude jist� líbit i d�ev�ná želvi�ka s oto�ným 
kruný�em a dva chameleoni, mezi kterými 
budou ty�e na lezení. Hra�ky by m�ly být 
hotové v polovin� tohoto roku. red

Pracovnice Klokánku budou řešit 
problémy sociálně slabých rodin

Město Chomutov a Fond ohrožených dětí – Klokánek v Chomutově uzavřely doho-
du o spolupráci v rámci realizace sociálních programů na území města Chomutova.

O peníze z regionálního opera�ního pro-
gramu bude Chomutov sout�žit s Mos-

tem, Teplicemi a Ústím nad Labem s projek-
tem, který nese název Moderní trolejbusy 
– Zdravé m�sto. Na projekt lze získat dotaci 
264,5 milionu korun, zbývajících 21,5 milio-
nu uhradí m�sta Chomutov a Jirkov. Celko-
v� se investice vyšplhá k �ástce 286 milion� 
korun. V p�ípad�, že se Chomutovu poda�í 
peníze vybojovat, mohou se cestující t�šit na 
t�ináct nových nízkopodlažních kloubových 
trolejbus�. „Tím se nám poda�í rozhodn� 
zvýšit p�epravní kapacitu a komfort cesto-
vání,“ �ekl �editel Dopravního podniku m�st 
Chomutova a Jirkova Ji�í Melni�uk. Na trolej-
busy padne nejv�tší �ást z investice – 217 mili-
on�. Zbývající 
 nan�ní prost�edky se použijí 
na obnovu a modernizaci trolejového vedení 
na sídlištích B�ezenecká, Kamenná a Píse�-

ná, v Palackého ulici, na to�nách trolejbus� 
u polikliniky a v ulici Vodní. „Rekonstrukce 
trolejí nám sníží poruchovost a tím pádem 
i výpadky v doprav�,“ dodal Melni�uk. 
V p�ípad� získání dotace by dopravní pod-
nik mohl zastavit nákladné generální opravy 
starých trolejbus�, které jsou jen krátkodob� 
ekonomicky výhodné. Nové trolejbusy také 
výrazn� sníží provozní náklady a výrazn� 
zvýší bezpe�nost cestujících. V srpnu regio-
nální rada rozhodne, která m�sta 
 nance na 
obnovu MHD dostanou. „Jestliže bude Cho-
mutov úsp�šný, již v první polovin� roku 2011 
se cestující mohou t�šit na první nové trolej-
busy,“ �ekla 	ápková. Projekt bude ukon�en 
v roce 2013. Integrovaný plán rozvoje m�sta 
Moderní trolejbusy – Zdravé m�sto je již t�e-
tím IPRM, který m�sto zpracovává. 

red

Město chce vybojovat tři stovky 
milionů na trolejbusy

Město Chomutov se pouští do boje o další stovky milionů korun z Evropské unie. 
Peníze chce získat na obnovu zastaralého vozového parku Dopravního podniku 
města Chomutova a Jirkova. „Město by tak mohlo rychle vyměnit dosluhující, až se-
dmnáct let staré trolejbusy za nové,“ řekla primátorka Chomutova Ivana Řápková. 

Web města zabodoval 
ve Zlatém erbu

Chomutov drží pozice m�sta s kvalitn� 
vedenými internetovými stránkami. 

O tom, že web www.chomutov-mesto.cz 
je zda�ilý nejen po gra
 cké stránce, ale je 
i k uživatel�m p�ív�tivý a p�ináší jim nad-
pr�m�rné množství informací, se p�esv�d-
�ila i odborná porota celostátní sout�že 
Zlatý erb, která ho v krajském kole stejn� 
jako loni ocenila t�etím místem. V Ústí nad 
Labem byl cenu minulý �tvrtek p�evzít ná-
m�stek primátora Martin Klouda.
Sout�ž o nejlepší webové stránky a elektronic-
ké služby m�st a obcí Zlatý erb letos probíhá 
podvanácté. Z n�kolika ú�astí se Chomutovu 
povedlo nejvíc zabodovat hned p�i té první 
v roce 2004. V krajském kole s internetovými 
stránkami obsadil 2. místo a s tehdy revolu�ní 
elektronickou službou �azení ob�an� pomocí 
SMS dokonce zvít�zil a ješt� dostal zvláštní 
Cenu hejtmana Ústeckého kraje. V celostát-
ním 
 nále pak tatáž elektronická služba ob-
sadila druhé místo.   (sk)

Cenu za t�etí místo p�evzal nám�stek pri-
mátora Martin Klouda. P�edala mu ji jeho 
p�edch�dkyn� na nám�stkovské pozici, nyní 
hejtmanka Jana Va�hová.  (foto: sk)
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Statutární město Chomutov
zve obyvatele lokality 

Březenecká a Zátiší
na územně zaměřené

setkání s občany,
které se bude konat
ve středu 24. 3. 2010

od 16 do 17 hodin
v jídelně Základní školy a Mateřské školy

v ul. 17. listopadu 4728
(vchod ze dvora – obejít školu zprava)

za přítomnosti
zástupců vedení města, městské policie, 
technických služeb, dopravního podniku 

a příslušných odborů magistrátu

program: Problémy a potřeby lokality
 Březenecká a Zátiší

(ulice Hutnická, 17. listopadu, Kyjická, 
Dřínovská, Březenecká, Kundratická, 

Stavbařská, Pod Strážištěm, Pod Strání, 
Ve Stráni, Dobrovského, Pod Lesem, 
Blatenská – horní část, U Třešňovky, 

Jabloňová, Barákova, Na Lučině, Šrobárova, 
Kozinova, Winterova, Na Vyhlídce, Tylova, 
Lipanská, Na Spravedlnosti, V Zahradách)

Lidé zavzpomínali 
na T. G. Masaryka

M�sto Chomutov spole�n� s dalšími 
organizacemi uctilo památku T. G. 

Masaryka. „Letos uplynulo 160 let od na-
rození Tomáše Garigua Masaryka,“ uvedl 
Beneš Vraný ze Svazu bojovník� za svobo-
du. Nejprve prob�hlo v prostorách SKKS 
slavnostní zasedání a pak se ú�astníci akce 
p�esunuli na nám�stí T. G. Masaryka, aby 
položili k pomníku této významné osob-
nosti našich d�jin kv�tiny a v�nce. „Akce se 
zú�astnilo hodn� lidí, m�l jsem radost, že 
p�išly i školy,“ dopl�uje Beneš Vraný.
Vzpomínkové setkání uspo�ádalo m�sto 
Chomutov, �eskoslovenská obec legioná�ská 
a �eský svaz bojovník� za svobodu Chomu-
tov. Zú�astnilo se jej mnoho organizací – �es-
ká obec Sokolská, Okresní organizace PTP, 
Konfederace politických v�z��, Sdružení po-
litických v�z��, Klub vojenských d�chodc�, 
školy, Rytí�i RTU a zástupci politických stran.

Chomutov podpořil Tibet

Stále �ast�ji zvedají �editelé škol, odborníci 
z oblasti pedagogiky a psychologie i spe-

cialisté na drogovou problematiku v našem 
m�st� varovn� prst: d�ti málo sportují, nemají 
dost smysluplných zájm� pro volný �as, stále 
�ast�ji se objevuje záškoláctví, experimenty 
s alkoholem a kou�ením a jiné druhy riziko-
vého chování. P�í�in je samoz�ejm� víc, ale 
všichni se shodují na tom, že jednou z nich je 
velká zaneprázdn�nost rodi�� a málo p�íle-
žitostí trávit �as spole�n� s rodinou. „Proto 
jsme se rozhodli v�novat v letošním roce zvý-
šený zájem d�tem a vlastn� celým rodinám 
a p�ipravili jsme �adu akcí, které by mohly dát 
d�ti a jejich rodi�e dohromady p�i spole�ném 
úsilí vyhrát p�kné ceny,“ �íká k tomu primá-
torka Ivana 	ápková. A na co se mohou d�ti 
a rodi�e t�šit? N�které akce budou ur�eny 

jen d�tem, jako nap�íklad d�tský parlament, 
který se sejde poprvé již 22. b�ezna. „Jde o ja-
kousi hru na parlament, p�i které by m�ly mít 
d�ti p�íležitost vyjad�ovat se k problém�m, 
které je trápí, a pomoci nám odhalit zp�so-
by, jak jejich život v našem m�st� zlepšit,“ 
doplnila Ivana 	ápková. Pro celé rodiny pak 
bude v pr�b�hu roku p�ipravena �ada zajíma-
vých sout�ží, ve kterých budou rodiny sbírat 
známky na hrací kartu. Ti, kterým se poda�í 
sesbírat všechny pot�ebné známky, pak bu-
dou slosováni a mohou vyhrát zajímavé ceny. 
První takovou akcí bude již 18. dubna rodin-
ný závod na in-line bruslích v Bezru�ov� údolí 
(podrobnosti zve�ejníme v dalších �íslech). 
„Cílem je se dob�e pobavit, zasportovat si 
a prost� být spolu,“ uzavírá povídání o Roku 
d�tí a rodiny primátorka. pama

Rok 2010 pro rodiče a děti

Chomutované jsou povinni zaplatit do 
konce b�ezna poplatek za sb�r a svoz 

tuhého domovního odpadu za první pololetí 
roku 2010. „Každý ob�an s trvalým pobytem 
ve m�st� musí uhradit poplatek ve výši 214 
korun, a to na odboru ekonomiky chomu-
tovského magistrátu,“ uvádí vedoucí odboru 
ekonomiky Jan Mareš. Ti poplatníci, kte�í 
platí poplatky trvalým p�íkazem (SIPO), se 
nemusejí o nic starat, p�edpis platby jim za-
vedl p�ímo magistrát. „Ostatní musí p�ijít 

na pokladnu magistrátu a uhradit poplatek 
osobn�,“ popisuje Mareš. Další možností, 
jak poplatek zaplatit, je bezhotovostn� ban-
kovním p�evodem na p�íjmový ú�et m�sta 
�íslo 19-626441/0100, vždy je však nutné 
uvést správný variabilní symbol, který z�stá-
vá stejný jako v p�edchozích letech nebo ho 
lze zjistit na telefonním �ísle 474 637 252. Ve 
lh�t� splatnosti pro první pololetí lze samo-
z�ejm� uhradit poplatek za celý rok, a to 428 
korun. red

Odpady se musí zaplatit do konce března

Na nám�stí 1. máje v Chomutov� prob�h-
la 10. b�ezna akce Den pro Tibet. V ten-

to den se v Chomutov� a v dalších m�stech 
vyv�šuje tibetská vlajka jako výraz solidari-
ty s t�žce zkoušeným tibetským národem. 
Akce se zú�astnili i studenti Chomutovské-
ho soukromého gymnázia, kte�í sypali na 
zem barevné písky, z nichž vytvo�ili hned 
n�kolik obrazc� mandaly. „Jsou to obrazce, 
které znamenají otisk hv�zd, vesmíru. Man-
dala má vyjad�ovat vnit�ní krásu �lov�ka,“ 
popisuje Miroslav Rovenský ze  soukromého 
gymnázia. Letos použili studenti na tvo�ení 
mandaly 70 kilogram� písku. 
Dalšími ú�astníky akce byli zástupci Medi-
ta�ní skupiny buddhismu v Chomutov�, kte�í 
informovali zájemce o buddhismu a nabízeli 
i knihy o tomto náboženství. Sou�ástí akce 
byla i ochutnávka domácích sýr�, které vyro-
bili zam�stnanci zooparku.  Ve�er pak prob�h-
la v Rytí�ském sále radnice p�ednáška o bud-
dhismu s názvem Buddhismus na západ�.

A pro� se Chomutov již tradi�n� p�ipoju-
je k této celosv�tové akci? „Tibet je od roku 
1950 okupován �ínou a jeho národu je po-
stupn� vnucován �ínský zp�sob života i ko-
munistická ideologie. Náš národ má své 
vlastní zkušenosti s okupací, a proto by m�l 
alespo� symbolicky podpo�it právo Tibe�an� 
na svobodu a samostatnost. Pokud budeme 
lhostejní k útlaku jiných národ�, m�že nás 
v budoucnu potkat jejich osud,“ �ekl k akci 
chomutovský radní Pavel K. Markvart.  red
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Co �íkáte na osv�tu v podob� St�evo tour?
Rakovina tlustého st�eva a kone�níku je v �es-
ké republice jedním z nej�ast�jších nádorových 
onemocn�ní, je tedy nutná intenzivní osv�ta 
a informovanost jak mezi praktickými léka�i 
a gynekology, tak i mezi širokou ve�ejností. 
Léka�ské statistiky dokazují, že pokud je toto 
onemocn�ní zachyceno v�as, až devadesát p�t 
procent nemocných lze vylé�it. Osv�tová kam-
pa� je tedy zam��ena p�edevším na v�asné 
odhalení rakoviny tlustého st�eva a kone�níku 
a plánována je minimáln� na dva roky. 

Jak moc je rakovina tlustého st�eva rozší�ená 
tady na severu �ech?
Výskyt rakoviny tlustého st�eva na severu 
�ech je srovnatelný s výskytem tohoto typu 
onemocn�ní v celé �eské republice. Rakovi-
na tlustého st�eva a kone�níku je nej�ast�ji se 
vyskytujícím nádorem trávicí trubice. �eská 
republika pat�í mezi zem�, kde se rakovi-
na tlustého st�eva a kone�níku, odborným 
názvem kolorektální karcinom, vyskytuje 
mimo�ádn� �asto. Ve výskytu t�chto nádo-
r� pat�í �eské republice v p�epo�tu na po�et 
obyvatel první místo na sv�t�. Každý rok je 
v �eské republice zhoubný nádor tlustého 
st�eva �i kone�níku zjišt�n asi u 7800 osob 
a je zde druhým nej�ast�jším nádorovým 
onemocn�ním u muž� i u žen p�i vynechání 
n�kterých nádor� kožních.

Jaká vyšet�ení bychom m�li absolvovat, aby-
chom onemocn�ní v�as odhalili?
Je naprosto nezbytný screening, jehož hlavním 
p�ínosem je lepší prognóza nov� diagnostiko-
vaných pacient�. Plošný screening na úrovni 
celé populace umož�uje odhalit lé�itelné ná-
dorové onemocn�ní již v jeho �asných stadiích, 
kdy pacienti ješt� nemají potíže a p�íznaky 
nemoci se neprojevují. Screeningový program 
zahrnuje vyšet�ení testem na okultní, skryté 
krvácení do stolice, které si každý �lov�k starší 
padesáti let m�že vyžádat u praktického léka�e 
nebo registrujícího gynekologa. Druhou vyšet-
�ovací metodou je screeningová kolonoskopie.
V rámci programu preventivních prohlídek 
mají ženy a muži od 50 let v�ku jednou za rok 
nárok na standardizovaný test na okultní kr-
vácení ve stolici. Tento test dostanete u své-

ho praktického léka�e. Dále by pak v rámci 
prevence zhoubného nádoru tlustého st�eva 
muži i ženy po padesátém pátém roce m�li 
absolvovat preventivní kolonoskopické vy-
šet�ení na rakovinu tlustého st�eva.

Jak této nemoci p�edcházet?
Lidé by m�li omezit množství �erveného 
masa, dát p�ednost masu bílému a rybám, 
vyhnout se �asté úprav� masa pe�ením, sma-
žením, grilováním a uzením, snížit v potrav� 
množství tuk�, a to hlavn� živo�išných. Sní-
žit nadm�rný p�íjem stravy, a vyhnout se tak 
obezit�, velmi vhodné je zvýšení fyzické zát�-
že, nejlépe pravidelným cvi�ením, rekrea�-
ním sportem. Je nutné podporovat neku�ác-
tví, omezovat nadm�rné pití alkoholu. Zvýšit 
v potrav� množství vlákniny – zelenina, ovo-
ce, lušt�niny, celozrnné výrobky. 
Uvedená doporu�ení jsou prevencí i dalších ná-
dorových onemocn�ní, ale mají efekt i proti ne-
nádorovým nemocem, jako jsou nemoci srdce 
a cév, vysoký krevní tlak, cukrovka a obezita.

Jakou kategorii lidí karcinom st�eva nej�as-
t�ji postihne?
V�tšinou toto onemocn�ní vzniká ve v�ku 
nad padesát let, výjimkou ale nejsou ani 
mladší pacienti.

Jaké má �lov�k p�íznaky, když trpí tímto dru-
hem rakoviny?
V �asných stadiích onemocn�ní mohou být 
potíže nevýrazné. Pozornost je t�eba v�novat 
každé dlouhodob�jší zm�n� st�evní �innosti, 
která se projevuje pr�jmem, zácpou, pocitem 
nedokonalého vyprázdn�ní nebo obtížným 
vyprazd�ováním, nádor kone�níku m�že 
zp�sobovat stužkovité zúžení stolice. Varov-

ným znamením je krvácení z kone�níku nebo 
p�ím�s krve ve stolici, a to jak jasn� �ervené, 
tak krve tmavé. Dlouhodobé drobné ztráty 
krve vedou k anemizaci – chudokrevnosti, 
která se projevuje únavností a slabostí, n�kdy 
také dušností. Projevem nádoru st�eva nebo 
kone�níku m�že být neur�itá b�išní nepohoda 
s pocitem plnosti, bolesti b�icha, v�tší plyna-
tost, horší odchod plyn�. Úbytek na váze bez 
z�ejmého d�vodu m�že být také spojen s tou-
to nemocí. Nádor m�že svým r�stem vyvolat 
st�evní nepr�chodnost. Obrazem takového 
stavu pak jsou k�e�ovité bolesti b�icha, pocit 
nafouknutí b�icha, zácpa, slabost, n�kdy zvra-
cení. Je nutné si uv�domit, že všechny tyto 
p�íznaky mohou být zp�sobeny �adou jiných 
nenádorových a mén� závažných onemocn�-
ní. Jde hlavn� o hemeroidy, infek�ní a zán�tli-
vá onemocn�ní st�eva. Kolorektální karcinom 
ale m�že dlouho probíhat bez jakýchkoliv 
p�íznak� a projeví se až v pokro�ilém stadiu 
onemocn�ní. P�i jakýchkoliv pochybnostech 
je nutné vyšet�ení praktickým léka�em, který 
by m�l za�ídit p�ípadná pot�ebná vyšet�ení.

Jaká je pravd�podobnost vylé�ení oproti ji-
ným druh�m rakoviny?
P�ed rozhodnutím o lé�b� je nutná znalost 
rozsahu nádorového onemocn�ní, je tedy 
nutno absolvovat veškerá pot�ebná vyšet�e-
ní, nap�íklad kolonoskopii, CT b�icha a pán-
ve, rentgenové vyšet�ení plic, scintigra
 i 
skeletu, odb�ry krve a podobn�. Na základ� 
výsledk� všech pot�ebných vyšet�ení stanoví 
onkolog ve spolupráci s chirurgem optimální 
lé�ebný postup.
V lé�b� kolorektálního karcinomu se uplat-
�uje lé�ba chirurgická, protinádorová che-
moterapie, lé�ba oza�ováním, své místo má 
i cílená biologická lé�ba takzvanými mono-
klonálními protilátkami. �asto je nutná kom-
binace t�chto lé�ebných metod.
Nezbytnou sou�ástí lé�by nádorového one-
mocn�ní je také lé�ba podp�rná. Cílem pod-
p�rné lé�by je zvládnout možné vedlejší ne-
žádoucí ú�inky protinádorové terapie, jako 
je nap�íklad nevolnost a zvracení, infek�ní 
komplikace. Pat�í sem také zvládnutí kom-
plikací, které provázejí vlastní nádorové one-
mocn�ní – nap�íklad lé�ba bolesti.

Martina Chodacká: „Ve výskytu rakoviny tlustého 
střeva a konečníku je Česká republika první na světě!“
Sdružení Onkomaják pořádalo v chomutovském Centrálu akci s názvem Střevo tour, která měla upozornit na nebezpečí rako-
viny tlustého střeva. Jako pomůcku si s sebou pracovníci sdružení přivezli nafukovací tlusté střevo (viz. foto), kterým se mohli 
projít všichni návštěvníci a přečíst si o nebezpečí zákeřné rakoviny i o dalších nemocích tlustého střeva. Tento druh rakoviny
je v České republice nejrozšířenější. Pokud však lidé odhalí nemoc včas, pak mají velkou šanci na vyléčení. 
O tom, jakým způsobem můžeme rakovinu tlustého střeva odhalit a jak této nemoci předejít, jsme si povídali s primářkou 
Onkologického oddělení Nemocnice Chomutov Martinou Chodackou.



9 CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Kultura

S
C

-3
00

28
1/

1

inzerce

Návšt�vníci galerie Lurago 
si mohou v t�chto dnech 

prohlédnout výstavu s názvem 
Barvy Krušných hor. Obrazy, 
které nyní visí ve výstavní síni 
galerie, namaloval Jind�ich 
Vytiska. Je na nich rozmanitá 
krása Krušných hor – Zátiší na 
Vyd�e, Bezru�ovo údolí v zim�, 
Vejprtský rybník, Ráno ve Vý-
sluní, Pohled z Úhošt�, Tání 
pod M�dníkem, Polní cesta, U 
staré vápenky a další krajina 
Krušných hor.
 Jind�ich Vytiska se v�nuje ma-
lování již od d�tství, maloval 
jeho otec, strýcové i d�da. „Až 
ve t�iceti letech jsem se za�al u�it u Františka 
Žá�ka. Na výstav� jsou vid�t i jeho obrazy jako 
vzpomínka na n�j,“ uvádí výtvarník Jind�ich 
Vytiska. U Františka Žá�ka se nau�il hlavn� 
správn� míchat barvy. Pak p�ešel do Lidové 
školy um�ní, kde ho vyu�oval akademický malí� 
a socha� Kamil Sopko. Tam se u�il nap�íklad o 

stavb� obraz� a malovat postavy. „Postavy jsem 
ale moc nekreslil, vždy jsem rád maloval p�íro-
du,“ pokra�uje Jind�ich Vytiska. Dnes používá 
techniku malby špachtlí a nevyhýbá se ani pas-
telovým barvám. 
Výstava obraz� s nádhernou p�írodou Kruš-
ných hor potrvá do 24. b�ezna. gav

Výtvarník a galerista Roman K�elina ukazuje na obraz s ná-
zvem Radonická kapli�ka. foto Pavlína Gavdunová

Barvy Krušných hor mohou vidět 
návštěvníci galerie Lurago
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Nabídka bytů do nájmu veřejným výběrovým řízením

Dne 30. 3. 2010 v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 101 
v 1. patře budovy Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602 veřejné 

výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných bytů 

Registrace zájemců  o byt se koná dne 30. 3 .2010 v době 
od 12,30 hod. do 14,30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ 

BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6,Chomutov (za průmyslovou školou)

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou povinni, vedle povinností 
uvedených v čl. 4 „Pravidel pro pronajímání bytů v majetku společnosti“, 

při registraci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního 
ústavu o zaplacení jistiny ve výši 7.000,- Kč

Informace: 474 721 233 p.Elisová
Číslo účtu - 210 348 0237/0100, variabilní symbol – 22 22 30 03,  specifi cký symbol – rodné číslo

adresa Č.p./č.b velikost
Vyvolávací 

cena
Dluh

Celková 
vyvolávací cena

Písečná
Následný odprodej!

5071/6 1+1 43.200,- Kč 32.388,- Kč 75.588,- Kč

adresa Č.p./č.b velikost
Vyvolávací 

cena
Dluh

Celková 
vyvolávací cena

Haškova
Následný odprodej!

3783/19 0+1 29.160,- Kč 24.654,- Kč 53.814,- Kč

Kadaňská 3682/6 1+2 78.840,- Kč 0 78.840,- Kč
Legionářská 3882/9 1+3 90.285,- Kč 38.420,- Kč 128.705,- Kč
Legionářská 3882/12 1+3 72.624,- Kč 42.742,- Kč 115.366,- Kč

Beethovenova 3885/5 1+2 60.984,- Kč 0 60.984,- Kč
Palackého 4449/3 1+1 49.500,- Kč 0 49.500,- Kč

Přemyslova 5394/13 1+1 57.996,- Kč 0 57.996,- Kč
Přemyslova 5394/14 1+1 52.356,- Kč 0 52.356,- Kč

Domovní správa DOSPRA – ul. Březenecká, tel.: 417 639 251

Vylicitovaná částka bude navýšena o 20% DPH

Domovní správa QARK – ul. Na Bělidle  tel.: 474 651 163, 474 624 124

foto Pavlína Gavdunová

Ve sklepích galerie Špejchar prob�hne 
velikono�ní výstava d�tí ze Základní 

školy speciální a Mate�ské školy v Pala-
chov� ulici. „S d�tmi vyrábíme vše, co 
pat�í k Velikonoc�m, a to již od za�átku 
�íjna,“ popisuje zástupkyn� �editelky Jana 
Pernekrová.  V sou�asné dob� už u�itelky 
všechny velikono�ní výrobky shromaž�u-
jí. V každé t�íd� je kupa barevných vají�ek, 
papíroví zajíci, v�ne�ky a další barevné 
a zajímavé výrobky. Výstava probíhá už 
pon�kolikáté a lidé ji mohou navšívit od 23. 
b�ezna do 2. dubna za symbolické vstupné 
– d�ti 4 koruny a dosp�lí 7 korun. red

V galerii Špejchar jsou 
Velikonoční výrobky dětí
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Vývařovna QuarantaVývařovna Quaranta

www.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.czwww.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.cz

Rozvoz hotových jídel pro fi rmy a jednotlivce• 
Denní výběr z 5 hlavních jídel, polévky a 8 salátů • 
a baget
Dovoz jídel v jednorázových obalech• 
Cena jídla včetně polévky a dovozu 60,- Kč• 
(při odběru 10 jídel a více cena vč. dovozu 50,- Kč) 
Jídelní lístek naleznete na www.gastro1.cz• 
Objednávky a informace na tel.: 776 554 554• 

VÝKUP BYTŮ ZA HOTOVÉ
Tel.: 474 628 904

S
C
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Rodiče mohou 
přihlašovat děti 
do tenisové školy

V dnešní dob� je d�ležité, aby d�ti m�ly 
ve volném �ase n�jakou smysluplnou 

�innost, chodily na r�zné kroužky nebo 
sportovaly. V Chomutov� mají širokou 
nabídku kroužk� i sport� a mezi nimi je 
nap�íklad tenis. Rodi�e mohou p�ihlásit 
svoje d�ti do tenisové školy, která za�ne 
v kv�tnu. Tenisový klub (TK) Chomutov 
p�ijímá p�ihlášky již v t�chto dnech, a to 
na recepci klubu. „Krom� tenisové školy, 
která je pro partu d�tí ve v�ku od �ty� do 
sedmi let, mohou rodi�e p�ijít kdykoliv 
a domluvit dít�ti individuální tréninky 
s trenérem,“ popisuje chomutovský  teni-
sový trenér Michal Matula. 
V sou�asné dob� hraje v TK Chomutov 
osmdesát d�tí ve v�ku od p�ti do dvaceti 
let. Mezi nimi je i n�kolik talent�, kte�í vy-
hrávají krajské i republikové turnaje. „Mezi 
nejlepší tenisty pat�í nap�íklad Michal Fra-
n�k, který se zú�ast�uje turnaj� sv�tového 
okruhu ATP,“ p�ibližuje Matula. Dále by 
zmínil tenistu Tomáše Musila a Anthonyho 
Laconteho, kte�í pat�í mezi nejlepší juniory 
v kraji.  Talentovanou dívkou chomutovské-
ho klubu je nap�íklad Natálie Nováková, 
která jezdí ve svých patnácti letech po tur-
najích ve sv�t� v kategorii do osmnácti let. 
TK Chomutov sídlí v Bezru�ov� údolí, 
v sou�asnosti je tam deset tenisových 
kurt�, z toho t�i nové vybudované v roce 
2008. V zim� hrají tenisté na t�ech dvor-
cích, dvou antukových a jednom koberco-
vém. Do tenisového klubu v Chomutov� 
mohou p�ijít všichni lidé, i ne�leni, a za-
hrát si tenis.  red

Sout�že se zú�astnilo 
celkem šedesát tým� 

rozd�lených do p�ti výkon-
nostních lig po dvanácti 
týmech. „Sout�ž se celá 
odehrála v domácí M�stské 
sportovní hale v Chomu-
tov� a ve Sportovní hale ve 
Spo�icích. Ob� dv� spor-
tovní haly zajistily perfektní 
sportovní zázemí a všichni 
ú�astníci byli nadmíru spo-
kojeni,“ popisuje p�edseda 
CHLMF Ji�í Kupec. 
Celkem se do letošního ro�níku zapojilo 795 
sportovc� p�evážn� z Chomutova, ale i blíz-
kého okolí.
 V elitní první lize si nejlépe vedlo mužstvo 
L.A. Interiér Chomutov, které ani jeden zá-
pas neprohrálo a jeho hrá�i se stali mistry 
Chomutova. Druhé místo obsadili hrá�i 
LoKo. Tento tým jako jediný odehrál všech-
ny sezony v historii první ligy. T�etí místo po 
zásluze obsadil nová�ek EXE unltd. Naopak 
sestoupil Nonac CV 09 a Rádio Relax. 
Ve druhé lize si postup vybojoval nová�ek 
Generali a Restaurace U dvou medvídk�, na-
opak sout�ž opustil Sport bar Kostka a SK E. 
Monest, který musel být ze sout�že vylou�en. 
Ze t�etí ligy si postup zajistili hrá�i mužstev 

Ben
 ky a AC Young boys, sestoupil Ski team 
Klínovec. 
Ze �tvrté ligy jdou o patro výš nová�ek FC 
Krušnohor a Palmeiras, sout�ž opouští Vo-
dohospodá�ská stavební.
 V nejnižší sout�ži si nejlépe vedli hrá�i River 
plate Chomutov a Staré gardy Údlice, oba dva 
týmy postoupily. „Celá sout�ž prob�hla po or-
ganiza�ní stránce naprosto v po�ádku a p�isp�-
la k tomu svým p�ístupem i samotná mužstva, 
za což jim pat�í pod�kování,“ dopl�uje Kupec. 
Protože popularita sout�že je zna�ná nejen 
v našem m�st� a zájem nových mužstev je 
velký, plánuje CHLMF do budoucna rozší�e-
ní o jednu ligu. 

red

Zimní futsalová liga ukončila sezonu
Chomutovská zimní futsalová liga 2009/2010, kterou pořádá Chomutovská liga 
malého fotbalu (CHLMF), slavnostně ukončila v restauraci Monika zimní devate-
náctou sezonu a těm nejlepším byly předány ceny.

Na zimním stadionu v Chomutov� pro-
b�hne jubilejní 10. ro�ník hokejového 

turnaje žá�k� 2. t�íd základních škol Memo-
riál Vladislava Maška.
„Turnaje se zú�astní osm družstev a hrát se 
bude ve dvou skupinách,“ �ekl vedoucí zim-
ního stadionu Daniel Mašek. Zú�astní se ho 
družstva KLH Chomutov Tyg�i, KLH Cho-

mutov Lvi, HC Plze� 1929, SK Kada�, HC 
Slovan Ústí nad Labem, HC Slavia Praha, 
HC Energie Karlovy Vary a HC Litvínov. 
Memoriál, který po�ádá Správa sportovních 
za�ízení, s.r.o., prob�hne v ned�li 21. b�ez-
na od p�l jedné odpoledne a bude se konat 
pod záštitou chomutovské primátorky Ivany 
	ápkové.   gav

Letos proběhne již desátý ročník 
Memoriálu Vladislava Maška

Foto Ladislav Chlíbek
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Vladimír Šimek a Pavel SuchopárVladimír Šimek a Pavel Suchopár

oznamují všem svým stálým i budoucím zákazníkům, 
že po 20letém působení v ateliéru Foto Porst 

            OTEVÍRAJÍ vlastní 

na náměstí 1. máje naproti radnici

kontakt: 777 123 886, 739 377 318, simek.foto@seznam.cz kontakt: 777 123 886, 739 377 318, simek.foto@seznam.cz 
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Dohromady se na úklidu podílí 16 pracov-
ník� technických služeb a 28 pracovní-

k� ve�ejné služby. Jedna skupina se zam��ila 
na úklid odpadk� z ve�ejné 
zelen� a druhá uklízí ko-
munikace a chodníky.
První skupina za�ala s úkli-
dem v centru, a to v ulicích 
Palackého, Mostecké, Praž-
ské, Kada�ské (kam se 
znovu vrací) a dále na síd-
lištích Kamenná, Zahradní a B�ezenecká. Ne-
po�ádek po zim� uklízeli takée v Hornickém 
sídlišti a okolí nemocnice. „Postupn� se do 
jednotlivých lokalit budeme vracet, protože vítr 
rozfoukal další odpadky a pomalu roztává sníh, 
který byl na hromadách,“ uvádí Miroslav Šulta 
z technických služeb Chomutov. „Naši pracov-
níci spolu s ve�ejnou službou naplní za den se-
dmdesát až osmdesát pytl�,“ dopl�uje Šulta.
Druhá skupina za�ala úklidem ulice Palac-
kého od �eské spo�itelny po kruhový objezd 

u zimního stadionu, okolí magistrátu a „pod-
kovy“. Dále pokra�ovali pracovníci úklidem 
chodník� a ploch mezi magistrátem a Prio-

rem a v okolí Armabetonu. 
První vlna úklidu prob�hla 
i v sídlišti Mat�je Kopecké-
ho, ulici Kada�ské, v okolí 
nákupních center Krystal, 
Kass a Beseda, sídlišti Ka-
menná, ulici Karla Buri-
ana a v okolí soudu, ulici 

Maisnerova, ulici Školní a v sídlišti Zde�ka 
Št�pánka. S vozidlem Multicar provád�jí za-
m�stnanci technických služeb úklid stanoviš� 
kontejner� a pravidelný úklid všech podchod�. 
Do jednotlivých lokalit se budou pracovníci dle 
pot�eby vracet.
Do konce b�ezna potrvá takzvané zimní ob-
dobí, ve kterém musí technické služby plnit 
plán zimní údržby. P�ednost v tomto období 
má tedy údržba komunikací, kompletní úklid 
po zim� za�ne v dubnu. red

Podkruš-
nohor -

ský zoopark 
je jedinou 
zoo v �R, 
která chová 
a úsp�šn� rozmnožuje ješt�rku perlovou.
„Jiné zoologické zahrady chovají spíše exo-
tická zví�ata. Zoopark se zam��uje na dru-
hy zví�at z oblasti takzvané Euroasie a do 
té pat�í i ješt�rka perlová,“ popisuje, pro� 
ješt�rku perlovou chová jen chomutovský 
zoopark, mluv�í Martina Pelcová. 
A jak tedy rozmnožování probíhalo? Po 
spá�ení ješt�rek byla gravidní sami�ka 
odchycena a p�emíst�na do náhradního 
terária, kde vykladla sn�šku kožovitých 
vají�ek. Z nich se po více než sedmdesáti 
dnech vylíhla asi deset centimetr� dlou-
há mlá�ata. Zoopark Chomutov zakoupil 
v letošním roce novou um�lou líhe�, která 
by m�la dopomoci k ješt� lepším výsled-
k�m chovatel� v teraristickém odd�lení.

gav 

Pracovníci technických služeb 
uklízejí nepořádek po zimě

Zima sice ještě neskončila, ale pracovníci technických služeb začínají už v těchto dnech 
s úklidem, protože s táním sněhu se v ulicích objevuje nepořádek a psí exkrementy. 

Ještěrku perlovou 
spatříte jen v zooparku

Zástupci dopravního podniku si p�ipomínky 
a zajímavé podn�ty zapisovali. V dohledné 

dob� se budou snažit ud�lat takové zm�ny, které 
budou ob�an�m lokality Horní Vsi vyhovovat. 
V zasedací místnosti v prvním pat�e základní 
školy v ulici Akademika Heyrovského se sešly de-
sítky obyvatel Horní Vsi, mezi nimi byli p�evážn� 
senio�i, kte�í MHD jezdí nejvíce. Ú�astníky toho-
to brie
 ngu mimo jiné zajímalo, pro� byla jejich 
oblíbená linka �íslo 5 zrušená. Zástupci doprav-
ního podniku argumentovali hlavn� tím, že linka 
nebyla dostate�n� využitá a jako d�kaz ukázali 
lidem sérii graf�, na nichž byly vid�t po�ty cestu-
jících ve vybraných obdobích, které se �asto po-
hybovaly kolem deseti i mén�. Linku 5 nahradily 
autobusové linky �íslo 3, 4 a 6. Obyvatel�m ale 
vadí, že linka 3 nejezdí až na polikliniku, kam ces-

tují nej�ast�ji a p�esedat se jim z d�vodu dvojího 
placení nechce. Ti, co si kupují pr�kazy na m�síc 
a dvakrát platit nemusí, si zase st�žovali na to, že 
když cht�jí na Palacké p�estoupit a svézt se p�ímo 
k poliklinice, musí minimáln� �tvrt hodiny �ekat. 
Na to zástupci dopravního podniku reagovali 
tím, že jim ukázali p�estupy na Palacké na jiné 
autobusy nebo trolejbusy a v dopoledních hodi-
nách by ne�ekali déle než p�t minut. Co se tý�e 
dvojího placení, Palacká pat�í do dojezdového 
pásma a lidé platí p�i p�estupu už jen šest korun. 
P�ímo na polikliniku 
mohou jezdit lidé lin-
kou 6. Jenže ta neza-
jíždí až k Povodí Oh�e 
a obyvatelé by museli 
dojít do ulice Kostnic-
ké. Lidé by u této linky 
cht�li, aby zajížd�la až 
k Povodí Oh�e. Hlav-
n� obyvatelé z Domo-
viny požadují n�jakou 
adekvátní náhradu za 
linku 5, nyní jsou zá-
vislí na lince 4 a 6.
Zástupci DPCHJ in-
formovali p�ítomné 
ob�any o nov� chys-

Lidé radili dopravnímu podniku
Protože se již na setkání s občany v Hor-
ní Vsi diskutovalo o zrušení autobusové 
linky číslo 5, která léta touto lokalitou 
jezdila  a tamější obyvatelé chtěli přesné 
informace, o tom ,proč se linka zrušila 
a jaký spoj ji nahradí, tak primátorka 
Ivana Řápková rozhodla o tom, že Do-
pravní podnik měst Chomutova a Jirko-
va, a.s. (DPCHJ) svolá v této lokalitě další 
setkání, a to na téma dopravní obsluž-
nost Městské hromadné dopravy (MHD).

taném odbavovacím systému, který bude v��i 
cestujícím spravedliv�jší a bude eliminovat 
problém dvojího placení jízdného p�i p�estu-
pech. A výsledek setkání? Zástupci dopravního 
podniku si nashromáždili a p�ipravili návrhy 
na jednání p�edstavenstva DPCHJ k úprav� 
jízdního �ádu. Až to bude hotové a projednané, 
tak uspo�ádají další setkání, na kterém zm�ny 
p�edstaví a budou chtít slyšet názor obyvatel. Ty 
zm�ny, na kterých se s ob�any domluví, doprav-
ní podnik zrealizuje. S tím, že bude dál sledovat, 
jak jsou spoje využívané. Pokud op�t nebudou 
autobusy napln�né, tak jak by m�ly, pak linku 
znovu zruší.
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Školy a volný čas

Navrhněte kandidáty na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic

První pom�ckou je Psychowalkman Ga-
laxy, který napomáhá intenzivní du-

ševní a t�lesné relaxaci,“ popisuje �editelka 
M�stského ústavu sociálních služeb (MÚSS) 
Alena Tölgová. Psychowalkman se od klasic-
kého walkmanu liší hlavn� tím, že nevydá-
vá hudbu, ale vysílá prom�nné pulzy sv�tla 
a zvuk�, kterými p�sobí pozitivn� na lidský 
mozek. Mezi nejvyhledávan�jší ú�inky psy-
chowalkman� pat�í zlepšení u�ení, koncen-
trace a zlepšení zdravotní kondice psycho-
somatického charakteru (nap�íklad únava, 
bolesti hlavy a sval�, nespavost, deprese, 
úzkosti a stres). 
„Velmi oblíbená mezi obyvateli je také canis-
terapie, která je v podstat� lé�ebným kontak-
tem mezi psem a �lov�kem,“ dopl�uje Tölgo-
vá. Klienti si se psem hrají, hladí ho, cítí teplo 
jeho srsti, a tím se uvol�ují. 
V budov� je dále k dispozici rehabilita�ní bazén 
a sauna v�etn� perli�kové lázn�. Klienti chodí 
také do solné jeskyn�, která má p�íznivé ú�inky 

p�edevším na dýchací ústrojí. Obyvatel�m po-
máhá i takzvaná bazální stimulace, která pod-
n�cuje smysly, nebo cvi�ení Vojtovou metodou, 
která ovliv�uje pohyb p�edevším u malých d�tí. 
Používaná je také metoda ergoterapie neboli 
lé�ba prací, p�i níž klienti nap�íklad pletou, 
há�kují, p�esazují kv�tiny, pracují s kerami-
kou, modelují nebo malují. V teplých m�sí-
cích pak k t�mto �innostem využívají roz-
lehlou zahradu. Tyto metody se také b�žn� 
v MÚSS používají.  red

Žáci ze Základní školy Hornická vyjeli 
do Vzdělávacího a rekreačního centra 
Lesná (dále jen VRC Lesná), kde se učili 
o ochraně životního prostředí v rámci 
projektu Environmentální vzdělávání 
pro život. Mnoho lidí si v dnešní době 
přírody moc neváží, a tak hlavním 
cílem projektu je, aby se žáci naučili 
vnímat přírodu kolem sebe a chovali se 
k ní s úctou. 

Nositelem projektu je St�ední škola ener-
getická a stavební v Chomutov�, která 

nechala zpracovat odborníky na životní pro-
st�edí školicí program, který žáky zasv�tí do 
problematiky životního prost�edí,“ popisuje 
koordinátor projektu Jan Purkrábek. Pro-
gram je rozd�len do n�kolika �ástí – Krajina, 
Životní prost�edí, Odpady, Energetika a ob-
novitelné zdroje energií. Partnerem projektu 

je vzd�lávací a rekrea�ní centrum Lesná, kde 
se žáci po dobu n�kolika dní vyu�ují.
A jak probíhal školicí pobyt na Lesné? První 
den se žáci seznámili se vzd�lávacím progra-
mem s názvem Krajina. Dopoledne probíha-
la teoretická �ást výuky a odpoledne vyrazili 
p�ímo do p�írody  na nedaleké Edwardovy ka-
meny a v podve�erních hodinách si vyzkou-

šeli vyrobit vlastní krmítka pro ptá�ky, která 
následující den rozmístili po okolí Lesné. 
Druhý den dopoledne následovala výuka 
programu o životním prost�edí – úvod do 
problematiky. „Tentokrát se žáci u�ili p�ímo 
v arboretu vedle st�ediska Lesná,“ popisuje 
koordinátor projektu Purkrábek. Odpoled-
ní program zavedl žáky na St�ední školu 
energetickou a stavební v Chomutov�, kde 
prob�hla výuka modulu Energetika a obno-
vitelné zdroje energií. 
Záv�re�ný den byl na programu vzd�lávací 
modul Odpady. Op�t dopoledne probíhala teo-
retická �ást výuky a odpoledne žáci vyrazili na 
výlet do odpadového dvora m�sta Hora Svaté 
Kate�iny. 
Posledním bodem vzd�lávacího kurzu bylo 
slavnostní p�edání osv�d�ení za absolvova-
né vzd�lávací programy.   gav

Žáci vyrazili na Lesnou, kde se učili o přírodě

„

Handicapovaní relaxují s Galaxy
Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná používá několik nových po-
můcek a metod, kterými zpříjemňuje život jeho obyvatelům.

„

foto archiv

foto archiv

Do programů prevence
je zapojena technika

Slovo prevence negativních jev� se dnes 
�asto užívá na všech typech škol. A všich-

ni víme pro�. �eská mládež pat�í ve vztahu 
k alkoholu, šikan� a násilí, drogám i hazar-
du k nejohrožen�jší v Evrop�. Krom� jiného 
má zde výrazný vliv i upadající prestiž rodiny 
a její výchovné funkce. O to více práce potom 
zbývá na školách. Na St�ední škole energe-
tické a stavební v Chomutov� se dlouhodob� 
prevencí zabývá školní poradenské pracoviš-
te RaDoSt (Rada dostupná student�m). Pro 
podporu preventivních aktivit realizovaných 
v rámci preventivní strategie se škole poda-
�ilo vybudovat i vynikající zázemí technické. 
„Prevence je jen jednou ze služeb, které naše 
poradenské pracovišt� poskytuje. Pa�í sem 
také práce se žáky s poruchami u�ení, �ešení 
výchovných a vzd�lávacích záležitostí žák� 
a systém kariérového poradenství, �íká ve-
doucí pracovišt� Drahoslava Hihlánová a do-
dává: „	adu zkušeností jsem mohli v minu-
lých letech konzultovat v zahrani�ní, zejména 
v N�mecku a na Slovensku. Jist� nejsme po-
zadu a nemáme se v naší práci za co styd�t“.

Jako každý rok i letos Rada m�sta Chomu-
tova ud�lí Cenu Ji�ího Popela z Lobkovic 

osobnostem, které se výrazným zp�sobem 
podílely �i podílejí na dobrém jmén� m�s-
ta a na jeho rozvoji. S návrhem na ocen�ní 
m�že p�ijít kdokoliv z ve�ejnosti. Pouze sta�í, 
abyste sv�j písemný návrh zaslali na magis-
trát s tím, že uvedete jméno vašeho kandidá-

ta, jeho bydlišt� (�i v p�ípad� návrhu in me-
moriam jméno a bydlišt� jeho p�íbuzných) 
a krátce popíšete d�vody, pro� navrhujete 
práv� tuto osobnost. Své návrhy prosím zasí-
lejte do 15. dubna na adresu: Magistrát m�s-
ta Chomutova, odbor školství – Z. Horáková, 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálku 
s návrhem ozna�te zkratkou CJPL. pama
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Bezpečnost

inzerce

Přívětivost studia 
• student si postupně a nenásilně zvyká na vysokoškolské studium 
• student zůstává ve známém prostředí
• kulturní i sportovní vyžití sdílí dále se svými přáteli
• je stále ještě obklopen rodinou, využívá péče rodičů
• a co je hlavní, navyká pozvolna jinému, náročnějšímu způsobu výuky

Chomutov Praha

ubytování 0 Kč cca 2450 Kč

cestovné + MHD 260 Kč 800 Kč

stravné - obědy 920 Kč 920 Kč

Celkem 1 180 Kč 4 170 Kč

Nechte děti studovat v Chomutově 
Detašované pracoviště ČVUT – Fakulta strojní 

Studium v Chomutově je levnější

Výhody 
individuálnější přístup profesorů • 
v prvním ročníku v Praze je zapsáno více studentů, vyučující • 
přednáší v přednáškovém sále více než 150 studentům, nemá 
se studenty bližší kontakt a o jejich výsledcích se mnohdy dozvídá 
až při zkouškách

v Chomutově výuka probíhá vždy pro jednu skupinu, tudíž se • 
vyučující věnuje cca 20 studentům, od prvého dne má dostatečný 
přehled, jak studenti přednášenou látku pochopili a jak zvládají 
studium

www.cvutfscv.cz

foto Pavlína Gavdunová

Strážníci mají nového 
maskota – kocoura

Žáci druhých t�íd nakreslili obrázky na 
téma Maskot m�stské policie. Ty jsou 

do konce b�ezna vyv�šeny ve vestibulu 
m�stské knihovny. „Namalovat obrázky 
m�ly d�ti za úkol v rámci p�ednášek o pre-
venci,“ p�ibližuje preventistka m�stské 
policie Iva Ejim. 
Zástupci m�stské policie pak vyhodnotili 
t�i nejlepší „malí�e“, kterým p�edali dár-
kové balí�ky. Novým maskotem se stal ko-
cour s policejní �epicí, kterého nakreslila 
Dominika Dvo�áková ze Základní školy 
Na P�íkopech. Po vyhlášení nejlepších ob-
rázk� dostaly d�ti nový úkol: vymyslet pro 
nového maskota do konce b�ezna jméno. 

Strážníci chomutovské m�stské policie 
spole�n� s pracovnicemi odboru soci-

álních v�cí kontrolovali na staveništi Prioru 
ve Farského ulici, zda na stavb� nepracuje 
n�kdo na�erno a nezneužívá sociální dávky. 
„Naše pracovnice odhalily dva d�lníky, kte-
�í pracují a zárove� pobírají sociální dávky,“ 
�ekla Ivana 	ápková, primátorka Chomuto-
va. Pracovníci magistrátu se p�ipojili k akci 
cizinecké policie a celního ú�adu, která m�la 
za úkol pátrat po ilegálních d�lnících.  
Strážníci spole�n� s policisty uzav�eli celé 

staveništ� a postupn� prolustrovali všechny 
d�lníky, kte�í se na stavb� pohybovali. Sítem 
neprošli dva d�lníci, kte�í pobírají dávky. 
„Oba se nyní budou zpovídat ú�adu. Pokud 
se neprokážou platnou smlouvu a dokladem 
o p�íjmu, o dávky p�ijdou,“ dodává primá-
torka. V p�ípad�, že smlouvu donesou, bude 
jim dávka zkrácena, pop�ípad� ji budou mu-
set vrátit. Jména dalších d�lník� pracovnice 
odboru sociálních v�cí dále prov��ují. M�sto 
bude na podobných akcích s policisty spolu-
pracovat i v budoucnosti.  red

Strážníci a sociální pracovnice našli dva 
dělníky, kteří zřejmě zneužívají sociální dávky
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Servis

inzerce

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Řádkovou inzerci můžete i nadále zadávat v sídle historické radnice, kancelář č. 31, přístup z náměstí 1. máje.

Po a St: 8:00–17:00 hod, Út, Čt, Pá: 8:00–14:30 hod, tel.: 474 637 444, e-mail: radkovainzercechomutov@ceskydomov.cz

Text inzerátu 

Jméno a příjmení: .....................................................  tel.: .......................   podpis: .......................

�

Městská sportovní hala

20. 3.   10:00–15:00
 VOLEJBAL – ženy

20. 3. 14:00–15:30
 HÁZENÁ – muži „A“ 

21. 3. 15.30–17:00 
 BASKETBAL – „U18“ B

21. 3.  12:00–18:30
 FLORBAL – FBC 98 CV (ml. žáci) 

27. 3. 9:00–11:00 
 Rybá�ská sch�ze

27. 3.  11:30–13:3
 HÁZENÁ – ml. žáci 0

28. 3.  8:00–17:30
  FLORBAL – FBC DDM Kada� 

(muži) 
 

Zimní stadion

21. 3.   MEMORIÁL VLADISLAVA MAŠKA
 hokejový turnaj žák� 2. t�íd ZŠ

Městské lázně

27. 3.   Jarní cena nejmladšího žactva – 50 m

Letní stadion

27. 3.   Chomutov – Teplice B 10:15

Kino Oko

17. 3. 19:00  Projekt 100: Fish Tank
18. 3. 19:00 Galimatyáš

19. 3.  19:00  Galimatyáš
20. 3.  18:00 Vy� �!
21. 3.  19:00  Vy� �! 
24. 3.  19:00   Projekt 100: 

Vtá�kovia, siroty a blázni
25. 3.  19:00  Morganovi

26. 3.  19:00  Percy Jackson: Zlod�j blesku
27.  3. 16.30 Percy Jackson: Zlod�j blesku
28. 3.  16:30  Percy Jackson: Zlod�j blesku
27.  3. 19:00  Brat�i
 28. 3.  19:00  Brat�i
31. 3.  17:00  Deš�ová víla
31. 3.  19:00  Pouta

Bydlení
Prodám byt 2+1 v os. vl. s balkonem v Horní Vsi 
v Chomutově. Žádaná lokalita. Pěkné bydlení. Dům po 
celkové rekonstrukci. Prodej bez RK! Cena k jednání 
550 000 Kč. Tel. 605 135 371.

Prodám rodinný dům 2x 1+2 v Chomutově. Velká 
garáž, zahrada, bazén, možnost podnikání. Odhad 

3 000 000 Kč. Byt + doplatek možný. Dohoda jistá. 
Tel. 775 977 684.

Hledám dům v Chomutově a okolí do 5 000 000 Kč. 
Tel. 724 657 425.

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci, částečně zařízený. 
Klidný dům v centru města. Satelit, digi TV, internet. 
Plastová okna, zatepleno. Volný od 1. 5. Nájem 6 500 

Kč, vratná kauce 2x měsíční nájem. Tel. 774 107 832.

Ihned koupím byt v Chomutově v ceně do 220 000 Kč. 
Platba v hotovosti. Tel. 774 994 746.

Pronajmu byty v Chomutově, dlouhodobě, seriózně, 
smlouva, trvalé bydliště. Slušným zájemcům. Majitel. 
Tel. 606 923 620, e-mail japroch@email.cz.

Hledáme dům pro rodinu v okolí Kadaně, Klášterce n. 
O., Perštejna. Tel. 724 657 421.

Podnikatelka koupí byt v Chomutově. Tel. 
728 255 237.

Prodám dům ve Spořicích, zahrada 3 000 m2. Tel. 
724 657 421.

Prodej
Prodám vyloupané vlašské ořechy, loupané na půlky 
ořechu. Levně. Tel. 605 806 665.

Ostatní
Hledám hodné lidi pro přítulné a mazlivé kočičky. 
Jsou čistotné, vykastrované a přizpůsobivé. Tel. 
737 087 781.

Pronajmu chatu na Svahové, až pro 10 osob. Cena 
dohodou. Tel. 723 546 456.

Pronajmu garáž 4 x 6 m v ul. Na Průhoně, zastávka 
autobusu č. 4. Tel. 731 049 276. 

Městské divadlo

20. 3. 20:00  7. kv�tinový ples 
(Pr�myslových podnik� a spole�ností regionu Cho-
mutovska. K tanci hraje Orchestr Ladislava Bareše)

22. 3. 19:00 M�j báje�ný rozvod 
P�íb�h Angely Kennedyové Lipské, ženy st�edních 
let, kterou práv� opustil manžel a která se po deseti-
letích v roli manželky a matky za�íná u�it žít sama, 
sklízí úsp�chy po celé Evrop� a je jednozna�n� nejú-
sp�šn�jší komedií sou�asné irské dramati�ky Geral-
diny Aron. Hraje Eliška Balzerová.

Kulturní dům Zahradní
24. 3. 17:00   Ve�erní�ek aneb tan�íme s Malou 

muzikou 

Výstavy
GALERIE ŠPEJCHAR 
PÁTÁ VIZE 
Vystavují: Kasia Czerpak Weglinski, Nikolay Sta-
nev, Valentin Popov a Ji�í Kornatovský. 
Výstava potrvá do 27. 3. 2010.

GALERIE LURAGO
Výstava Jind�icha Vytiska s názvem Barvy Kruš-
ných hor. Potrvá do 24. b�ezna.

GALERIE NA SCHODECH
Krušné hory objektivem Filipa Petráka. Výstava fo-
togra
 í potrvá do 30. 4. 2010.
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Fotoreportáž

Akce Mate�inka 2010, která se ko-
nala v chomutovském divadle, se 

op�t vyda�ila. D�ti p�evle�ené v krás-
ných kostýmech vzaly divák�m dech. 
Návšt�vníky akce nadchla nap�íklad 
d�v�átka p�evle�ená za �ernošky nebo 
chlapci v kostýmu Michaela Jacksona. 
Dále vystoupili nap�íklad tan�ící �er-
tíci nebo kytaristi, kte�í jsou vid�t na 
fotkách.
Festival Mate�inka je tradicí a už v p�e-
dešlých letech byla vystoupení d�tí plná 
pestrých kostým� a smíchu. Krom� d�tí 
z Chomutova zde každoro�n� vystupují 
i mate�ské školy z blízkého okolí – Jirko-
va, Klášterce nad Oh�í nebo Kadan�. 

Děti na Mateřince zpívaly a tančily
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+420  608 577 888
informace objednávky

BEZKONTAKTNÍ MYTÍ

CENA JIŽ OD 150,- Kč

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

VŠECHNY TYPY AUTOSKEL
osobní vozidla • nákladní vozidla • autobusy

VÝMĚNA AUTOSKLA
ZDARMA

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA
ZDARMA

w w w . c a r s i n . c z

N a  M o r á n i  4 8 7 8 ,  C H O M U T O V

S
C

-3
00

30
7/

3 


