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dejte vejce malovaný…
Hody, hody, doprovody, Hody, hody, doprovody, 



Pizzeria QuarantaPizzeria Quaranta
Inzerce

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 !!!
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Kosmova 4721, Chomutov, 

(areál autoškoly Omega)

www.eurokoupelny.cz
Tel.: 474 626 191, 777 233 131

MISS PRINCESS OF THE WORLDMISS PRINCESS OF THE WORLD
2010

MISS PRINCESS OF THE WORLDMISS PRINCESS OF THE WORLD
20102010

®®®

NÁRODNÍ NÁRODNÍ VÝBÌR VÝBÌR CZECH CZECH REPUBLICREPUBLIC
Prestižní svìtová soutìž pro dívky ve vìku 16 - 23 let

MORAVA - BRNO, Hotel Voronìž, pátek 9. 4. 2010

ÈECHY - PRAHA, Cristal Club, nedìle 18. 4. 2010

MORAVA - BRNO, Hotel Voronìž, pátek 9. 4. 2010

ÈECHY - PRAHA, Cristal Club, nedìle 18. 4. 2010

CASTINGY ÈRCASTINGY ÈR

 www.missprincessworld.com www.princeznysveta.cz

Partners:Partners:

�������	
���
September 2010 - promotion Golden Angel - Fashion Week Georgia and Czech Republic
������������������������������������������������� ��!�"#����$$�"��%���&&&&
October 2010 - Promotion of world winners - Oceanic Cruiser - Mediterranean Sea   

www.princeznysveta.czwww.princeznysveta.cz

"'�"���	
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��#(#%�#��)�����$%�*

kvìten 2010  
Itálie - poloostrov Gargano
Slovensko - Rajecké Teplice

�����+��  
12. èerven 2010

Ostrava - Dùm kultury AKORD

Národního finále ÈR
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S Petrou Klímovou jsme si povídali o aktivi-
tách nízkoprahového za�ízení v Chomutov�, 
které se nedávno p�est�hovalo na Kamennou.

Vedení m�sta p�išlo op�t vyslechnout problé-
my ob�an� p�ímo do jejich lokality, tentokrát 
na B�ezeneckou. 

Tentokrát uvidí návšt�vníci fotogra� e
 Pavla Záhorce s krajinou �eského 
st�edoho�í.

V zooparku probíhá V zooparku probíhá 
další výstavadalší výstava

Rozhovor: Rozhovor: 
Petra KlímováPetra Klímová

Půl milionu na prevenciPůl milionu na prevenci

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
Kultura strana 9

Sport strana 10
Doprava a ekologie strana 11
Školy a volný �as strana 12
Bezpe�nost strana 13

• Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem
 v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o.,

vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktorka Pavlína Gavdunová (gavdunova@ceskydomov.cz, 
tel.: 725 124 613), manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, bezdieniezhna@ceskydomov.cz) 

• DTP Pavel Huml (inzerce@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 821, 
tel./fax: 224 816 818 • tiskne Europrint, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty

• 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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manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna
tel.: 725 124 616
e-mail: bezdieniezhna@ceskydomov.cz

manažer inzerce: Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475
e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

Pracovní skupina LINKS použije peníze na-
p�íklad na sout�ž pro st�edoškoláky s názvem 
Street nebo na akci Happy Day.

Proběhl další brífi nkProběhl další brífi nk

99

Vážení spoluobčané, 
nedávno jsem m�la 
zajímavou p�íležitost 
navštívit konferenci 
st�edoškolák� z ce-
lých severních �ech, 
kterou uspo�ádala 
místní st�ední zdra-
votnická škola. Kon-
ference s názvem 

Den psychologie m�la podtitul Síla pochvaly. 
Díky vystoupením student� jsem si uv�do-
mila, jak d�ležitou roli v našem život� �asto 
hraje taková zdánlivá mali�kost, jakou je 
pochvala za dob�e vykonanou práci, za dob-
rý nápad, za pomoc, za snahu n�co dobrého 
ud�lat. A taky jsem si uv�domila, jak snadno 
a �asto lidé nadávají, kritizují a zlobí se, když 
se jim n�co nelíbí, ale jak velmi z�ídka druhé-
ho pochválí. Je to tím, že máme kolem sebe 
spíše d�vody nadávat a roz�ilovat se? Nebo 
že si myslíme, že dokážeme m�nit v�ci kolem 
sebe práv� jen k�ikem, hádkami, urážkami 
a útoky? Nebo možná tím, že nev��íme v sílu 
pochvaly, dobrého slova a pozitivního myš-
lení? Jedna studentka na konferenci mluvila 
o tom, jak d�ležitou roli hraje pochvala p�i 
výchov� d�tí. O tom, že je t�eba již odmali�-
ka dít� pochválit za každý malý pokrok a za 
snahu. Díky tomu pak dít� pozná, co je dobré 
a co špatné, a pom�že mu to vyr�st v sebe-
v�domého �lov�ka, který je schopen uv�do-
movat si své chyby, ale sou�asn� si je v�dom 
svých p�edností. A možná že práv� takový 
sebev�domý �lov�k pak také nemá problém 
vid�t sv�t kolem sebe pozitivn� a sám dokáže 
lidi ve svém okolí  povzbudit a pochválit, pro-
tože ví, jakou sílu taková pochvala m�že mít. 
Že dokáže lidi motivovat k ješt� v�tšímu úsilí 
a že je pot�ší a povzbudí i ve chvílích, kdy se 
n�co neda�í úpln� na sto procent. Škoda, že 
p�ísp�vky a vystoupení t�ch mladých studen-
t� nemohlo slyšet víc lidí, než kolik se vejde do 
sálu v knihovn�. Ale možná, že když za�neme 
každý od sebe a nau�íme se pochválit druhé-
ho, dokážeme nakonec nakazit „chválícím“ 
virem mnoho dalších. Tak t�eba moje práce 
na radnici je výsledkem týmové spolupráce 
mnoha mých spolupracovník�. Ob�as se 
n�co nepovede, ale velmi �asto se v�ci da�í. 
A já si nyní uv�domuji, že také ob�as zapome-
nu své kolegy pochválit za dob�e odvedenou 
práci. Už se t�ším, že to za�nu napravovat. 
Ale pro za�átek chci pochválit chomutovskou 
zdravotnickou školu, za její nápad uskute�nit 
konferenci o síle pochvaly. Moc se jim poved-
la! P�eji vám, abyste i vy �asto slyšeli pochva-
lu, t�eba za milý jarní úsm�v. 

Vaše Ivana �ápková. 
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Hody, hody, doprovody,       dejte vejce malovaný…

Bohužel v��ících v dnešní dob� ubývá 
a tato tradice se drží p�edevším na Mo-

rav� a na vesnicích. Ve velkých m�stech už 
p�estává být zvykem, aby se hoši vydali vy-
šupat d�v�ata a za odm�nu dostali malované 
vají�ko. 
V Chomutov� se ale i p�esto najdou lidé, kte-
�í tuto tradici drží, a dokonce se malování 
vají�ek stalo jejich velkým koní�kem na celý 
život. Mezi nimi je i Chomutovanka Marie 
Oharková. Kdysi ji oslovila paní Marie Mi-
hoková, jestli by m�la zájem chodit k ní na 
kroužek malování kraslic do bývalého Zá-
vodního klubu železni�á��, mezi Chomuto-
vany známého jako „armá�ák“ v Jiráskov� 
ulici. 
Marie Mihoková byla jedna z prvních, kte�í 
kroužek malování kraslic zavedli. „Tenkrát 

u nás technika malování a zdobení kraslic 
moc rozmanitá nebyla, a tak jsme �erpali 
z toho, co jsme kde našli, z pohled� a r�z-
né literatury,“ popisuje Marie Oharková. 
Postupn� se u�ili r�zným technikám – na-
p�íklad vají�ka zdobená slámou, voskovou 
batikou, vyškrabovaná vejce, zelová vejce, 
odrátovaná vejce �i batikovaná vejce. „Nau-
�ili jsme se všechny možné metody a postup-
n� je ší�ili dál,“ dopl	uje Marie Oharková. 
Ta také pravideln� p�ipravuje velikono�ní 
výstavu v mate�ské škole v ulici 17. listopa-
du, kde pracuje a krom� zdobených vají�ek 
vyrábí další velikono�ní výrobky z r�zných 
materiál�. „I když je to vždy práce na n�ko-
lik týdn�, moc m� to baví. Hledám neustále 
n�jakou inspiraci, nej�ast�ji v �asopisech,“ 
ukon�uje paní Oharková. 

Jaro má své zvláštní kouzlo a je snad nejkrásnější ze všech ročních období, když 
se na posmutnělý a zimními větry orvaný kraj začíná usmívat slunce. S jarem jsou 
spojené Velikonoce, které jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem - oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Velikonoce se slaví každý rok v zooparku

Do atmosféry Velikonoc se snaží vtáhnout Chomutovany 
i různé chomutovské organizace. Mezi nimi je například zoopark, 

Mateřská škola Chomutov a Dům dětí a mládeže.

Podkrušnohorský zoopark po�ádá každý rok 
velikono�ní akci. „Chceme lidem tradici Veli-
konoc p�ipomenout,“ uvádí �editelka zoopar-
ku Iveta Rabasová. V chomutovském zoopar-
ku si lidé mohou vyrobit nap�íklad kraslice 
voskovou metodou, batikováním nebo drát-
kováním a vají�ka si vždy odnesou s sebou. 

Dalším programem bývá výroba slam�-
ných ozdob, pletení pomlázek, st�íhání 
ovcí, ukázky zdobení velikono�ních perní�-
k� a další velikono�ní zvyky. Lidé se nau�ili 
i na Velikonoce do zooparku s d�tmi chodit 
a každoro�n� si vychutnávají tu správnou 
velikono�ní atmosféru. 

Mateřská škola zdobí břízu na náměstí
Každá školka má téma jara a s ním spojené 
Velikonoce ve svém vzd�lávacím progra-
mu. „D�ti se u�í o tom, co se na ja�e d�je 
s p�írodou a jaké zvyky a tradice lidé v tom-
to období dodržují,“ uvádí �editelka Mate�-
ské školy Chomutov Irena Kopecká. 
Školka svátkem jara doslova žije. D�ti spo-
le�n� s u�itelkami vyrábí ve všech školkách 
r�zné velikono�ní výrobky a malují vají�ka. 

Své výrobky pak vystaví ve školce a mohou 
se tak pochlubit rodi��m. 
Již pravidelnou akcí školky je také Vítání 
jara, které probíhá v Rytí�ském sále v bu-
dov� starobylé radnice. Vystupují tam vždy 
dv� vybrané školky. D�ti divák�m p�ed-
nesou �íkanky, básni�ky a také zazpívají. 
Školka se také každoro�n� podílí na veliko-
no�ní výzdob� na nám�stí.

V období Velikonoc po�ádá D�m d�tí a mlá-
deže n�kolik kroužk�, kde si ú�astníci vyma-
lují vají�ko a odnesou dom� jako dekoraci, 
p�ípadn� ženy rozdají koledník�m. Každo-

ro�n� tam také po�ádají výstavu, kde jsou 
k vid�ní r�zné výrobky – zdobená vají�ka, 
papíroví zajíci, pletené košíky a další veliko-
no�ní dekorace.

Dům dětí a mládeže připravuje výstavu
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A i když je letos již po Velikonocích, 
přinášíme jednu z jednodušších 

variant barvení vajíček, a to zdobení 
ovazováním rostlinnými částmi:

Na uvařená vajíčka nebo vyfouklé 
skořápky se nalepí ve vodě namočené 
lístky rostlin nebo trávy. Vajíčko se 
ováže kusem staré dámské punčochy, 
která se řádně utáhne. Na zavázaném 
konci vznikne navíc hvězdička. Punčo-
chu musíte opravdu pořádně utáh-
nout, aby se přitiskly všechny lístečky 
tak, aby pod ně nemohla vniknout 
barva. Vajíčko pak ponoříte do teplé 
barvy a po krátkém uschnutí se vše 
z vajíčka odstraní a vznikne kraslice 
s rostlinnými motivy. Tato technika se 
zdá snadnou, ale dosažení opravdu 
hezké kraslice není tak jednoduché. 

-

Jarní svátky našich pohanských předků

Máme za sebou oslavy Velikonoc, které 
i nev��ící jist� vnímají jako jeden z nej-

d�ležit�jších k�es
anských svátk� v roce. 
Dnes už se ale v�tšinou nezamýšlíme nad 
tím, kde se vzaly nejr�zn�jší tradice a oby�e-
je, které v souvislosti s velikono�ními svátky 
dodržujeme. N�které z t�chto tradic totiž po-
cházejí ješt� z dob, kdy na našem území žily 
keltské, germánské nebo slovanské kmeny 
p�ed p�íchodem k�es
anství. Také tito poha-
né m�li svá náboženství a slavili své svátky 
a práv� n�které z jejich rituál� �i zvyk� se 
v dobách po�átk� st�edov�ku p�enesly i do 
zvyk� raných k�es
an� a vydržely tam dodnes. Nejznám�jším zvykem na Velikono�ní pond�lí 
je darovat nabarvené vají�ko. Tento zvyk pochází práv� již z pohanských dob, kdy bylo vají�ko 
symbolem jara, znovuprobuzení p�írody a nového po�átku všeho. U nás dostávají vejce muži 
a chlapci p�i koled�, ale v n�kterých zemích je v oblib� hra, kdy d�ti musejí hledat poschovávaná 
vají�ka. Tento zvyk, rozší�ený t�eba v Anglii nebo v USA, souvisí s tím, že po p�ijetí k�es
anství 
byla snaha staré pohanské zvyky vymýtit, a tak lidé, kte�í se své pohanské víry necht�li vzdát, 
vymysleli zp�sob, jak starý rituál dodržovat tajn� – vejce prost� schovali. Podobn� je to také 
s p�edvelikono�ním p�stem. Ani tento zvyk není p�vodn� k�es
anský, nebo
 již sta�í pohané si 
byli v�domi toho, že po dlouhé dob� je t�eba naše t�la o�istit a jíst po n�jakou dobu pouze lehká 
a dob�e stravitelná jídla. A b�hem jarních svátk� pak m�li ve zvyku darovat si a sníst také n�co 
sladkého, v�tšinou medového. Možná, že tento zvyk se odráží v našem oby�eji péct velikono�-
ní mazance a také v dnešních �okoládových vají�kách a zají�cích. I náš na první pohled trochu 
krutý zvyk vyplácet ženy a dívky pomlázkou �i proutkem má své pohanské ko�eny. Jaro bylo 
chápáno také jako období po�átku nového plození, spojeno s novými v�n�mi a barvami, které 
rozproudí a omladí všechny živé bytosti. A proto byly ženy vypláceny mladými proutky plný-
mi mízy, aby i ony byly omlazeny a p�ipraveny k novému plození. A protože pohané milovali 
barvy nového jara, m�li ve zvyku se p�i svých jarních slavnostech oblékat do nových, hodn� 
barevných šat�, odkud pramení i náš zvyk obléci si na Velikonoce n�co nového. Možná, že vy 
už ani nedodržujete zvyk se o Velikonocích mýt studenou vodou z potoka, abyste byli po celý 
zbytek roku silní a zdraví, ale ješt� naše babi�ky tento oby�ej jist� dodržovaly. A i on pochází 
z p�edk�es
anského období, kdy lidé v��ili, že voda má magickou a posvátnou moc a že po 
dlouhé zim� dokáže v jejich t�le rozproudit životadárnou mízu, zbavit je od zlých duch� a za-
jistit jim zdraví. V našem kraji pod horami a v blízkosti velkých �ek, jako jsou Oh�e �i Bílina, 
bylo vždy husté osídlení lidí, kte�í se v�novali p�edevším zem�d�lství. Archeologové dodnes 
nacházejí o život� t�chto našich p�edk� r�zné d�kazy. Sta�í zajít do prav�ké expozice muzea 
v Chomutov�, kde se o tom m�žete p�esv�d�it. Nebo si ud�lejte zajímavý výlet za keltskými 
megality t�eba do Drahomyšle �i do 
Ne�emic. Ob� vesnice se nacházejí 
blízko Žatce. V Drahomyšli najdete 
dávný menhir, kterému se �íká Za-
kletý mnich, a v Ne�emicích zají-
mavé megalitické �ady kamen�, je-
jichž pravý smysl není dodnes zcela 
objasn�n. A p�i výletu do muzea �i 
do p�írody m�žete p�emýšlet o dáv-
ném odkazu pohan�, kte�í kdysi žili 
v t�chto místech a slavili své jarní 
svátky, jejichž poz�statky se zacho-
valy i v našich oby�ejích. 

pama
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Zastupitelstvo m�sta schválilo takzvanou 
protialkoholovou vyhlášku, která za-

kazuje pití alkoholu na ve�ejných prostran-
stvích. Radnice vyhlášku p�ipravila na p�ání 
ob�an�, kte�í se na brí� ncích dožadovali �e-
šení problém� s individui, která popíjejí u ve-
�erek a narušují ve�ejný po�ádek. „Nebude to 
hon na lidi. M�stská policie se zam��í hlavn� 
na skupinky, které popíjejí na ve�ejném pro-
stranství a d�lají rámus,“ uvedla primátorka 
m�sta Ivana �ápková. 
M�stská policie tak získá další ú�inný nástroj, 
jak zabezpe�it ve�ejný po�ádek v okolí obch�d-
k� a bufet�, kde se scházejí nep�izp�sobiví, ob-
t�žují ob�any a zne�iš
ují ve�ejné prostranství.
Vyhláškou je vymezeno 23 lokalit, kde bude 
zakázána konzumace alkoholických nápoj� 
na ve�ejných prostranstvích. Zóny se nachází 

u škol, ú�ad�, oddychových oblastí, d�tských 
h�iš
 a lokalit s velkou koncentrací ob�an�, 
jako je okolí supermarket�, nádraží, nám�s-
tí, parky a sídlišt�. „Práv� alkohol je �asto 
spoušt��em protiprávního jednání, jako je 
mo�ení v okolí obch�dk� �i obt�žování ob�a-
n� �i vzbuzování ve�ejného pohoršení,“ �ekl 
�editel m�stské policie Vít Šulc. 
Existence „protialkoholové vyhlášky“ umož-
	uje strážník�m m�stské policie ú�inn� 
zasáhnout již p�edtím, než by se �lov�k pod 
vlivem alkoholu dopustil následného závaž-
n�jšího protiprávního jednání.
Z vyhlášky jsou vyjmuty zahrádky a p�edza-
hrádky restaurací, a to po dobu jejich pro-
vozu, kulturní, sportovní, spole�enské akce 
a oslavy Silvestra. Vyhláška bude platit od 17. 
dubna 2010.

Alkoholová vyhláška platí od půlky dubna

Proběhl již čtvrtý brífi nk, kdy vedení 
města přichází za občany přímo do je-
jich lokality. Tentokrát se konal v jídel-
ně základní školy v ulici 17. listopadu. 

Hlavním tématem tohoto brí� nku byly 
komunikace a parkování. Ob�an�m síd-

lišt� B�ezenecká vadí nap�íklad ostr�vky na 
p�echodech, podle nich jsou, hlavn� v zim�, 
dost nebezpe�né. Vedení m�sta ob�an�m vy-
sv�tlilo, že ostr�vky jsou podle nové vyhlášky 
na p�echodu povinné, mají zvyšovat bezpe�-
nost chodc� a fungovat jako retardéry.  I p�es-
to tento problém p�íslušný odbor prov��í.
 Obyvatelé by si dále p�áli zpoplatn�ní par-
kovacích míst na sídlišti, myslí si, že by tím 
zmizela auta navíc, a parkovišt� by se tak 
uvolnila. Vedení m�sta by t�mto ob�an�m 
rádo vyhov�lo, ale musí myslet i na ty ob�a-
ny, kte�í nárok na parkovací kartu nemají, a 
protože zatím v této lokalit� nejsou odstavná 
parkovišt�, nelze sídlišt� zpoplatnit. M�sto 
ale s vybudováním parkoviš
 do budoucna 
po�ítá a pak bude moci vyhov�t t�m, kte�í by 
si zpoplatn�ní p�áli. 

Dalším tématem byl objekt bývalého kina Ev-
ropa. P�ítomné ob�any zajímalo, co s tímto 
objektem bude, jestli se zbourá. Vedení m�sta 
odpov�d�lo, že se ozvali dva investo�i, kte�í 
mají zájem vybudovat místo kina nákupní 
centrum. Podmínkou však je, že u centra musí 
být dv� st� nových parkovacích míst.  M�sto 
bude samoz�ejm� všechny návrhy, jak s tímto 
objektem naložit, konzultovat s ob�any. 
Dále p�ítomné obyvatele zajímalo, co bude 
s knihovnou v tomto objektu. Radnice ji p�e-
st�huje na jiné místo v sídlišti.
Dalšími problémy byly nap�íklad nepo�ádek 
po holubech, nedostatek kontejner�, na n�-
kterých místech chybí lampy, p�epln�nost 
autobus�, d�ravé chodníky a nedostate�ný 
úklid lokality. 
Primátorka m�sta Ivana �ápková slíbila na 
záv�r p�ítomným ob�an�m, že ty problémy, 
které lze �ešit hned, za�ne vedení m�sta �e-
šit okamžit�, a o výsledcích se dozví v Cho-
mutovských novinách a také tak, že je sami 
v míst� svého bydlišt� uvidí.

red

Konala se další dražba

V Chomutov� prob�hla další dražba zaba-
vených v�cí dlužník�. „Nejv�tší zájem byl, 

tak jako v té p�edchozí dražb�, op�t o set top 
boxy,“ uvádí ekonom m�sta Jan Mareš. Z pr�-
b�hu dražby bylo vid�t, že si Chomutované 
p�išli pro vytipované v�ci, které si bu� p�edtím 
prohlédli na webových stránkách m�sta, nebo 
p�ímo na magistrátu p�ed dražbou. Nakonec 
se prodalo 63 ze 119 p�edm�t� za cenu 11 990 
korun. Exekuce se v Chomutov� provád�jí 
z jednoho hlavního d�vodu, mají výchovný 
ú�inek a dlužníky nutí splácet své dluhy. 

Brífi nk na Březenecké: 
lidé diskutovali o parkování i Evropě

Klokánek dostal
šedesát tisíc korun

Na Reprezenta�ním plese m�sta Cho-
mutova se uskute�nilo již tradi�ní 

slavnostní p�edání šeku chomutovskému 
Klokánku. Tentokrát byl výt�žek z ple-
su šedesát tisíc korun. „Jsme za každou 
� nan�ní pomoc moc rádi. Chceme za�ít 
s rekonstrukcí dalšího bytu, a tak peníze 
použijeme na za�átek stavebních úprav,“ 
uvedla vedoucí chomutovského Klokán-
ka, jehož z�izovatelem je Fond ohrože-
ných d�tí, Karin Sobotková. 
Chomutov s Klokánkem úzce spolupracu-
je a krom� pen�z z plesu v�nuje této nezis-
kové organizaci i peníze z Noci módy. 

Studenti ze St�ední školy 
energetické a stavební 

v Chomutov� darovali krev. 
T�icet dobrovolných dárc� 
zaplnilo transfuzní odd�lení 
chomutovské nemocnice. 

Studenti m�li jasnou motivaci – pomoci ne-
mocným.  „Jsme mladí a zdraví. Pro� tedy 
nedarovat krev?“ �ekl student Petr Rašpli�-
ka. „P�išel jsem, protože jsem si uv�domil, že 
jsem sám krev pot�eboval p�i operaci. Vím, 
že jí je v nemocnici �asto nedostatek,“ po-
kra�oval Rašpli�ka. Akci naplánoval jejich 
u�itel Ji�í Be�vá�, student�m se tento ná-
pad líbil, a proto se na transfuzní odd�lení 
dostavili v hojném po�tu.  red

Studenti darovali krev
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Magistrát bude 
ve čtvrtek bez elektřiny

Dne 8. 4. 2010 dojde v dob� od 9:00 do 
13:00 hod. k p�erušení dodávky elek-

t�iny do budovy MMCH Zborovská 4602. 
V uvedeném �ase bude zna�n� omezen vý-
kon agend na všech odborech MMCH ve 
všech budovách.
Doporu�ujeme ob�an�m, aby p�ípadnou 
návšt�vu MMCH uskute�nili až v odpoled-
ních hodinách. D�kujeme za pochopení.

Jejich hlavním cílem je, aby p�i zápisech 
m�ly p�ednost chomutovské d�ti. „V sou-

�asné dob� jsou školky stoprocentn� napln�-
né a mate�ská škola eviduje dalších �ty�icet 
nevy�ízených žádostí o zapsání dít�te, ale 
my ud�láme vše proto, aby všechny chomu-
tovské d�ti mohly mate�skou školu navšt�-
vovat,“ uvedla primátorka Ivana �ápková.
 Rodi�e, kte�í mate�skou školu ve své obci 
nemají a cht�li by, aby jejich dít� navšt�vo-
valo školku  v Chomutov�, se musí obrátit na 
svou obec, která má nyní povinnost Chomu-
tovu na každé dít� � nan�n� p�isp�t, jako je 
to u základních škol. „A tím bychom získali 
peníze na p�ípadné rozší�ení mate�ské školy 
i pro mimochomutovské d�ti,“ dopl	uje ná-
m�stek primátorky Jan �ehák.
Vedení školy bude hledat i další možnosti 
rozší�ení kapacity. V úvahu p�ichází žá-

dost Krajskému ú�adu v Ústí nad Labem 
o navýšení schválené kapacity v n�kterých 
školkách. Dále rozší�ení kapacity MŠ Za-
hradní v prostorách uvoln�ných po pio-
nýrech. V úvahu p�icházejí také takzvané 
kontejnerové t�ídy napojené k budov� MŠ. 
Vedení školky se bude snažit najít volné t�í-
dy také v základních školách, kde by mohly 
být umíst�ny t�ídy p�edškolák�. 

M�stsk ý 
ú s t a v 

s o c i á l n í c h 
služeb v Cho-
mutov� dostal 
nový sociální 
a u t o m o b i l , 

který budou užívat po dobu šesti let. „Au-
tomobil bude sloužit p�edevším k p�eprav� 
senior� a zdravotn� postižených klient� po 
Chomutov�,“ popisuje �editelka M�stského 
ústavu sociálních služeb Alena Tölgová. 
Jedná se o nový v�z Renault Kangoo v nad-
standardní výbav� s hodnotou okolo �ty� 
set tisíc korun a p�isp�ly na n�j � rmy, které 
na n�m mají reklamní plochu. „D�kujeme 
všem � rmám, které nám pomohly zrealizo-
vat tento projekt,“ ukon�uje Tölgová. 

Mateřská škola: teď mají přednost chomutovské děti

Senioři budou jezdit 
novým automobilem

Mateřská škola Chomutov, která se skládá ze 17 školek, zavedla pro přijetí dítěte 
nová pravidla, která platila už při letošních zápisech. 

Děti, jež mají jeden rok do začátku • 
povinné školní docházky (před-
školáci)
Děti, které zpravidla dovršily 3. rok • 
věku
Děti, jejichž zákonný zástupce má • 
trvalé bydliště v obci Chomutov, 
případně v obci, kde není zřízena 
mateřská škola a město Chomu-
tov má s danou obcí uzavřenou 
dohodu o úhradě neinvestičních 
nákladů
Děti, jejichž zákonní zástupci • 
v době nástupu dítěte do MŠ jsou 
zaměstnáni
Děti, jejichž sourozenec již MŠ • 
navštěvuje a splňují předchozí 
kritéria

Nová pravidla platí pro:

P�ípady, kdy chovatel neuklidí po svém 
psovi v p�ítomnosti strážníka, jsou oje-

din�lé. „Civilní pracovníci mají více šancí 
p�estupek odhalit.  Ten pak vy�eší p�ivolaní 
strážníci,“ popisuje práci psích hlídek �editel 
m�stské policie Vít Šulc.  
Pracovníci budou hlídkovat po celém m�st� ve 
dvou sm�nách od 6 do 22 hodin a budou vyhle-
dávat i ostatní nešvary, jako jsou �erné skládky 

nebo p�estupky 
proti ve�ejné-
mu po�ádku. 
„Pomáhat bu-
dou také u škol, 
kde budou dbát 
na bezpe�nost 
d�tí p�edevším 
u p�echod�,“ do-
dává Šulc.  Mzdy 
10 pracovník�, 
kte�í by m�li 
za�ít hlídkovat 
v pr�b�hu dub-
na, uhradí ú�ad 
práce. Množství 
psích výkal� ve 
m�st� je neú-

nosné. Proto také strážníci budou za p�estup-
ky ukládat vyšší pokuty. „D�íve dali strážníci 
za tento p�estupek pokutu okolo dvou set až 
t�í set korun, te� to bude spíše vyšší �ástka, až 
tisíc korun,“ dopl	uje Šulc. A pokud se majitel 
psa tohoto p�estupku dopustí opakovan�, pak 
bude jeho p�ípad p�edán k vy�ešení p�estupko-
vé komisi, kde mu m�že být ud�lena pokuta až 
n�kolika tisíc korun. 

Městská policie si počíhá na pejskaře
 Po velmi dlouhé zimě a odtání sněhu se opět na chodnících a trávnících po celém 
městě ukázalo, že pejskaři po svých psech rozhodně neuklízejí. „Na setkáních s ob-
čany padlo mnoho stížností na psí exkrementy, které jsou vidět na každém kroku. 
Obyvatele města tato otázka velmi trápí,“ řekla primátorka Ivana Řápková. Ročně 
se z chomutovských ulic a trávníků sebere na šest tun výkalů. Radnice se proto 
rozhodla tento problém rychle řešit a zřídí „psí hlídky“. „Civilní pracovníci městské 
policie budou v ulicích dohlížet, zda chovatelé psů exkrementy uklízejí,“ dodává. 
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Co je posláním nízkoprahového za�ízení?
Posláním za�ízení je usilovat o p�edcházení 
nebo snížení sociálních a zdravotních rizik 
d�tí, mládeže a mladých dosp�lých ve v�ku 
od šesti do šestadvaceti let, kte�í se ocitli 
v nep�íznivé sociální situaci, jsou ohroženi 
sociáln� rizikovými jevy a kte�í nevyhledá-
vají pomoc v jiných odborných za�ízeních. 
Dále pak zlepšit jejich orientaci v sociálním 
prost�edí a vytvá�et podmínky k �ešení jejich 
nep�íznivé sociální situace, zlepšení kvality 
jejich života a k sociálnímu za�len�ní.

Co p�esn� nízkoprahové za�ízení nabízí?
Nízkoprahové za�ízení pro d�ti a mládež po-
skytuje sociální služby d�tem a mladým lidem. 
Jedná se o výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní 
�innosti, což jsou volno�asové aktivity, dou�o-
vání, besedy, diskuse a podpora a upev	ování 
zdravého životního stylu. Dále zprost�edko-
vání kontaktu se spole�enským prost�edím. 
Jedná se o aktivity umož	ující lepší orientaci 
ve vztazích odehrávajících se ve spole�enském 
prost�edí, nap�íklad akce mimo za�ízení, ví-
kendové a vícedenní akce, ve�ejné akce, dny 
otev�ených dve�í a podobn�.

Poskytujeme také sociáln� terapeutické �in-
nosti, které vedou k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a doved-
ností podporujících sociální za�le	ování 
osob.  Jedná se o poradenství, skupinovou 
práci zam��enou na rozvoj psychosociálních 
dovedností nebo pomoc v krizi. Posledním 
okruhem �inností je pomoc p�i uplat	ování 
práv, oprávn�ných zájm� a p�i obstarává-
ní osobních záležitostí. Pomáháme d�tem 
a mladým lidem p�i vy�izování b�žných zále-
žitostí, nap�íklad vypln�ní p�ihlášky na ško-
lu, pomoc s ú�ady, návšt�va jiných institucí, 
a p�i obnovení nebo upevn�ní kontaktu s ro-
dinou. Nedílnou sou�ástí je pomoc a podpora 
p�i dalších aktivitách podporujících sociální 
za�le	ování osob.

Jaké d�ti k vám chodí?
Naší cílovou skupinou jsou d�ti a mládež od 
šesti do šestadvaceti let zažívající nep�íznivé 
sociální situace. M�že jít o kon� iktní spole-
�enské situace, obtížné životní události �i 
omezující životní podmínky. 
Navšt�vují nás d�ti a mládež žijící nebo se 
pohybující v lokalit� s vyšším výskytem ri-

zikových jev� a ze sociáln� znevýhodn�ných 
skupin obyvatel. �asto se nemohou nebo ne-
cht�jí zapojit do standardních volno�asových 
aktivit, cítí se být nebo jsou ohroženi sociáln� 
rizikovými jevy, vyhýbají se standardním for-
mám pomoci a pé�e, dávají p�ednost pasivní-
mu trávení volného �asu, �asto je d�vodem 
pouze nedostatek jiných možností, trávení 
volného �asu mimo domov nebo mají vyhra-
n�ný životní styl.

Jaké novinky nabízíte a co plánujete do bu-
doucna?
V sou�asné dob� nabízíme dva kroužky – ta-
ne�ní a výtvarný. Tane�ní kroužek se snažíme 
hodn� p�izp�sobit zájmu d�tí a mladých lidí, 
kte�í by cht�li na aktivitu pravideln� dochá-
zet nebo již docházejí. Za�ínalo se orientální-
mi tanci, nyní se p�ešlo k hip hopu, je zájem 
o street dance a další tane�ní styly. N�které 
z tane�ních aktivit povedou za asistence pra-
covník� sami uživatelé nízkoprahového za-
�ízení, což považujeme za obrovský úsp�ch 
v rámci nabízení možnosti seberealizovat se.
Každý m�síc po�ádáme jednorázové akce 
vztahující se k aktuálním témat�m v daném 
m�síci, pop�. se op�t snažíme �ídit zájmem 
cílové skupiny. Na m�síc duben je nap�íklad 
p�ipravován Mezinárodní den Rom�, Den 
zem� a Pálení �arod�jnic.
Krom� nízkoprahového za�ízení poskytu-
jeme sociální službu terénní program v lo-
kalitách ohrožených sociálním vylou�ením. 
Snažíme se o provázanost s nízkoprahovým 
klubem a o zajišt�ní návaznosti služeb. Níz-
koprahové za�ízení je na Kamenné otev�eno 
krátce, ale již nyní je cílovou skupinou hojn� 
využíváno.

Petra Klímová: „Pomáháme dětem a mladým lidem při 
vyřizování běžných záležitostí, například vyplnění přihlášky na školu“
Tématem rozhovoru v tomto čísle je nízkoprahový klub, který v Chomutově fun-
guje již od loňského roku. První otevření klubu bylo 1. července 2009, nejdříve 
fungoval v prostorách na Březenecké a v březnu 2010 se přestěhoval do prostorů 
na Kamenné, do ulice Školní pěšina 5249, kde je již pro klienty otevřen. 
O tom, co to vlastně je nízkoprahový klub a co vše lze v takovém kloubu dělat, jsme 
si povídali s vedoucí nízkoprahového klubu Molo, Petrou Klímovou.

Otevřeno:

Klub Molo
po a út 14:00–16:00 (od 6 do 12 let)
 16:00–18:00 (od 13 do 26 let)
Dou�ování
st 14:00–15:00 (od 6 do 12 let)
 15:00–16:00 (od 13 do 26 let)
Kroužky (výtvarný a tane�ní)
st 16:00–17:30 

Nevíte, jak trávit volný čas? Navštivte Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež v Chomutově, 
které se nachází na sídlišti Kamenná v ulici Škol-
ní pěšina 5249. Nízkoprahové centrum pro děti a 
mládež od šesti do šestadvaceti let nabízí svým 
návštěvníkům různé aktivity – program v Klubu 
Molo, doučování a zajímavé kroužky. Kromě 
těchto činností pořádá i různé akce, například 
dnes od 15 do 17 hodin akci na Mezinárodní den 
Romů, 22. dubna v době klubu Den Země a 27. 
dubna od 15 do 17 hodin pálení čarodějnic. Více 

informací se zájemci dozví na webových strán-
kách cps.os-svetlo.net

Nízkoprahové zařízení nabízí mnoho aktivitNízkoprahové zařízení nabízí mnoho aktivit
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Program bude pestrý – so-
bota zavede návšt�vníky 

do historie, a to p�íjezdem 
poselstva v �ele s Adamem 
Hrzánem z Harasova od jeho 
výsosti císa�e Rudolfa. 
Sobotní program si jist� užijí 
i ti nejmenší - d�ti se mohou 
utkat v klání o titul m�stského 
strážce. Dále nebude chyb�t 
ani tradi�ní a ve�ejností oblí-
bená sout�ž družstev v netra-
di�ních disciplínách pod vede-
ním radních m�sta Chomutova.
V ned�li se budou moct nap�íklad rodi�e 
s d�tmi zú�astnit, pokud si p�ivstanou, pát-
rání po ztraceném pokladu bezhlavého mni-
cha.
A i p�i t�chto slavnostech bude pokus o re-
kord – co nejvíc lidí v masce na jednom míst� 
p�i karnevalovém pr�vodu chomutovských 

škol, kterého se samoz�ejm� m�že zú�astnit 
každý.
Po oba víkendové dny se budou konat pro-
hlídky staré radnice ve stylu „živých obraz�“. 
Lidé si budou moct prohlédnout místa, která 
nejsou b�žn� p�ístupná a kde krá�ely d�jiny 
našeho m�sta od jeho vzniku. Slavnosti se 
budou konat ve dnech 24. a 25. kv�tna 2010.

Navštivte výstavu 

linorytů ve Špejcharu

V galerii Špejchar probíhá výstava 
výtvarníka Ond�eje Skaláka. „Ná-

všt�vníci výstavy uvidí dva druhy obraz�, 
linoryty a obrazy s impresionistickou kraji-
nou,“ p�ibližuje výtvarník Ond�ej Skalák.
Krajiny maluje na plátno a používá tech-
niku malby olejem a akrylem. Se št�tcem 
v ruce navšt�vuje hlavn� krajinu v okolí 
Ústecka, odkud také pochází. „Mojí hlav-
ní disciplínou je však gra� ka a linoryt,“ 
dopl	uje Skalák. Na výstav� tedy uvidí 
lidé nap�íklad linoryty s názvem Zahra-
da noci, Šerosvit, Šachista �i olejomalbu 
Modrý park.  red

Chomutovský zoopark p�ipravil pro své 
návšt�vníky další poutavou výstavu. 

„Zdarma mohou lidé p�ijít na výstavu fo-
togra� í s tematikou �eského st�edoho�í, 
jejichž autorem je Pavel Záhorec,“ popisuje 
mluv�í Podkrušnohorského zooparku Mar-
tina Pelcová. Fotogra� e zaujmou nádher-
nou atmosférou a úžasnou podívanou na 
�eskou krajinu. Znalost prost�edí dovoluje 
duchcovskému rodákovi pln� se v�novat 
kompozici záb�r� a maximáln� využít sv�-
telných podmínek.
K dominantám severních �ech nepat�í jen 
zelené vrcholky kopc�, ale p�i vhodném 

sv�tle a inverzním po�así je zde možné 
nafotit i deprimující scény p�ipomínající 
verneovská ocelová m�sta. Naopak rekulti-
vované plochy po bývalých výsypkách jsou 
zdrojem kompozi�n� atraktivních záb�r� 
„m�sí�ní krajiny“ s probouzející se zelení 
mezi stromy.
Pavel Záhorec se fotografování v�nuje již 
od roku 1970 a stalo se protiváhou jeho pro-
fesního života, který je zam��en na energe-
tiku.
Zhlédnout fotogra� e ve výstavní síni zoo-
parku mohou lidé do konce dubna. 

gav

V zooparku probíhá výstava 
na téma České středohoří

Chomutovské slavnosti: 
i letos bude pestrý program

V tomto roce proběhnou na náměstí 1. máje již patnácté Chomutovské slavnosti 
na téma 405 let královského města aneb Tajemství chomutovských hodin. „Letoš-
ní program by měl být nabídkou toho nejlepšího, co jsme za patnáct let pořádání 
slavností chomutovské veřejnosti nabídli,“ uvádí Jiří Šnábl z agentury Modua, 
která pro město slavnosti poslední květnový víkend organizuje. 

Puškin u sv. Ignáce

V chomutovském kostele Svatého Ignáce 
byla 1. dubna zahájena výstava Puškin 

a evropská kultura, kterou zde zorganizova-
la místní odbo�ka �esko-ruské spole�nosti. 
Unikátní výstava, která byla již p�edstavena 
v Rakousku, Belgii, Francii, Polsku, Špa-
n�lsku a dalších evropských zemích, p�ed-
stavuje více než sedmdesát obraz�, které se 
nejr�zn�jším zp�sobem dotýkají evropských 
témat v tvorb� velkého ruského romantika 
A. S. Puškina. Inna Kuzn�covová z Ruského 
st�ediska v�dy a kultury v Praze p�i vernisáži 
p�ipomn�la, že Puškin b�hem svého života ni-
kdy nesm�l vycestovat z Ruska, p�esto je spo-
jen s evropskou kulturou víc než kterýkoliv 
jiný ruský básník. „Jsme rádi, že Chomutov je 
po Praze druhým m�stem, ve kterém v �eské 
republice mohou lidé tuto výstavu vid�t. Šan-
ci ale mají pouze do 16. dubna, poté výstava 
poputuje zase dál, takže by nikdo nem�l váhat 
a zajít do kostela Svatého Ignáce co nejd�ív“, 
p�ipomn�l Pavel K. Markvart, p�edseda cho-
mutovské �esko-ruské spole�nosti. 

Do památek zdarma
U p�íležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel budou v Chomutov� zdarma zp�í-
stupn�ny historické budovy. Návšt�vníci 
tak mají šanci si v sobotu 17. 4. 2010 pro-
hlédnout následující pam�tihodnosti:  

9.00–17.00 kostel sv. Ignáce, kostel • 
sv. Kate�iny, budova radnice, m�stská 
v�ž, oblastní muzeum
13.00–15.00 kostel sv. Barbory – Lip-• 
ská ul.
13.00–17.00 kostel Nanebevzetí sv. • 
Marie – nám�stí 1. Máje 
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Sport

Inzerce 
v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616

inzerce

S
C
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/4

1

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

-9
11

69
/1

0 

Alona Bezdieniezhna

uzávěrka 
příštího vydání
je 13. 4. 2010

SC-300502tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE

Ze �ty� start� vyt�žila t�i zlata a jedno st�íb-
ro, když podlehla jen na krátké polohovce 

ostravské Závadové. „Bára plave líp prsa, navíc 
rychleji regeneruje a já byla po znakové dvou-
stovce docela grogy,“ uznala lepší formu sou-
pe�ky Baumrtová. Prohra ale nevzala Simon� 
velkou spokojenost nejen s udržením nepora-
zitelnosti na znaka�ských tratích 50, 100 i 200 
metr�, ale hlavn� s dosaženými �asy. „Jsou pa-
rádní, jen velmi málo za osobáky z �íma, kde 
jsem byla v top form�. Tady jsem krátce po sou-
st�ed�ní na Kanárských ostrovech a ne�ekala 
jsem, že budu tak rychlá,“ hodnotila �erstv� 
vyhlášená Sportovkyn� roku 2009. 
Nejspokojen�jší m�že být s padesátkou, kde 
s 29,02 zaostala za svým osobním rekordem 
jen o 6 setin, na stovce (1:02,42) to bylo o de-
v�t desetin a na dvoustovce (2:12,75) o ne-
celé dv� vte�iny. V dob�, kdy celý plavecký 
sv�t p�ešel ze supermoderních plavek na 
jiné, pomalejší, jsou tyto výkony obrovskou 
vzpruhou. 

Z domácích plavc� se šampionát týkal mimo 
Simony Baumrtové ješt� jejího bratra Ond�eje 
Baumrta a prsa�� Ond�eje Trousila a Radky 
Matuš�inové. „Všichni ostatní krom� Simony 
jsou v�kem ješt� junio�i a dorostenci, a p�e-
sto splnili požadované limity. To vidím jako 
velkou devízu do budoucna, navíc t�eba �as 
Baumrta na 800 metr� volný zp�sob 9:07,40 
snesl velmi p�ísné m��ítko,“ neskrýval radost 
p�edseda Slavie Chomutov Petr Neumann.  
V chomutovském bazénu se p�edstavila kom-
pletní �eská špi�ka a nutno �íci, že všichni re-
prezentanti potvrdili svoje postavení. Výte�n� 
zaplaval (krom� protaktizované dvoustovky) 
prsa� Petr Bart�n�k, výborná byla kraulová 
stovka Martina Vernera (50,06) a tradi�n� 
hodn� rychlý na motýlku byl Plavec roku 
2009 Michal Rubá�ek. Nejv�tším šokem byla 
královská tra
 100 metr� volný zp�sob žen. 
Úsp�šná byla i teprve t�ináctiletá Anna Kolá-
�ová z Motorletu, která potvrdila, že v ní roste 
�eskému plavání možná budoucí hv�zda. 

Město přispěje na 
chomutovský sport 
deseti miliony korun

M�sto každoro�n� p�ispívá na rozvoj 
vrcholového sportu. Letos je v roz-

po�tu na podporované sporty �ástka 9,8 
milionu korun.
 Mezi podporované sportovní organizace 
pat�í zástupci vrcholových sport�, které 
reprezentují Chomutov v m��ítku nejú-
sp�šn�jších, nejpopulárn�jších a nejna-
všt�vovan�jších sport� v �eské republice 
a mají velkou �lenskou základnu a výrazn� 
pracují s mládeží. 
Rada m�sta doporu�ila zastupitel�m schvá-
lit podporu pro tyto sportovní kluby: SK 
Chomutov S-R-O, s.r.o. – 300 000 korun, 
T�lovýchovná jednota Veros Chomutov, 
oddíl volejbalu – 400 000 korun, Sportclub 
80 Chomutov, oddíl softbalu – 400 000 ko-
run, ASK VALZAP Chomutov, klub zápasu 
– 850 000 korun, FC Chomutov, s.r.o. – 
1 300 000 korun, TJ Slavia Chomutov, od-
díl plavání – 400 000 korun, BK ASK Cho-
mutov, spol. s r.o. – 1 250 000 korun, KLH 
Chomutov, a.s. – 4 600 000 korun.

Třináctiletí hokejisté, vybra-
ní z celé České republiky, jeli 
reprezentovat již po patnácté 
město Chomutov na dva největ-
ší turnaje na světě v Kanadě. 

Turnaj, který denn� navštívilo asi 
�trnáct tisíc fanoušk�, se konal 

v hale Pepsi Colisee ve m�st� Quebec. 
Letos byl pro ro�ník narození 1997 
a tým z Chomutova se v konkurenci 
šestapadesát tým� z celého sv�ta 
rozhodn� neztratil. Probojoval se 
mezi šestnáct nejlepších na sv�t�. 
Jedním ze soupe�� chomutovského 
týmu byl i sv�toznámý tým Detroit red 
wings, za který nastoupili i sourozenci 

Klímovi, synové bývalého �eského 
reprezentanta a hrá�e NHL Petra 
Klímy. „Ú�ast na tomto turnaji je 
pod záštitou m�sta Chomutova, a 
proto i Chomutov vybírá hrá�e, kte�í 
�echy reprezentují,“ uvádí manažer 
tým� Vojt�ch �iha�. Krom� cho-
mutovských se ho zú�astnili i hrá�i 
z Plzn�, �eských Bud�jovic a dalších 
extraligových celk�. 
Sou�asn� s turnajem v hale Pepsi 
Colisee probíhal i turnaj hrá�� týmu 
B, a to v sousední hale, kde se náš 
tým probojoval do � nále, ve kterém 
podlehl výb�ru z provincie Sv. Ji�ího, 
kde vyr�stají nejlepší kanadští hoke-
jisté sou�asnosti. 

Plavky Simoně Baumrtové čas nezkazily
V Chomutově proběhlo mistrovství České republiky v plavání. Nejžhavější domácí 
želízko v ohni osmnáctiletá Simona Baumrtová opět potvrdila svoji extratřídu, a to i 
přesto, že poprvé závodila v nových plavkách. „Trochu jsem se obávala toho, že mě 
nové plavky zbrzdí, ale nakonec jsem měla dobré časy,“ popsala Simona Baumrtová. 

Mladí hokejisté měli opět úspěch na kanadském turnaji
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Doprava a ekologie

�idi�i, kte�í cht�jí zaparkovat ve st�edu 
m�sta na delší dobu než jen n�kolik ho-

din, mohou využít parkovací plochy ve m�st�, 
které mají charakter odstavných parkoviš
. 
„Ob�ané, ale i návšt�vníci m�sta si již zvyk-
li na odstavná parkovišt� v ulici Hálkova, 
u M�stské sportovní haly, Zimního stadionu 
a v areálu St�ediska kulturních a knihovnic-
kých služeb,“ popisuje tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. Navádí je na n� informa�ní 
tabule ve m�st� a stejn� tak jsou na tato par-
kovišt� p�i pr�jezdu p�ilehlými zastávkami 

upozor	ováni cestující m�stské hromadné 
dopravy. „V poslední dob� došlo k rozší�ení 
t�chto parkoviš
 o nám�stí T.G.Masaryka, 
o ulici Palackého p�ed m�stskou knihovnou, 
nov� o parkovišt� v ulici Vodních staveb a uli-
ci Purky	ova,“ dopl	uje Theodor Sojka. 
Z kdysi nevyužitých parkovacích ploch se tak 
stala vyhledávaná místa pro dlouhodobá stá-
ní �idi��, kte�í Chomutovem projížd�jí, nebo 
i Chomutovák�, kte�í jezdí do st�edu m�sta 
za prací, kulturou, sportem a nákupy. 
Málokdo z ob�an� si však uv�domí, že tato 

parkovišt� slouží také jako alternativní plo-
cha pro parkování zejména pro ty ob�any, 
kte�í ve st�edu m�sta bydlí a nespl	ují pod-
mínky pro po�ízení parkovací karty (jsou 
v podnájmu nebo nejsou vlastníkem vozidla, 
které užívají). Radnice proto tyto parkova-
cí plochy nadále ve st�edu m�sta rozši�uje.  
A kolik za parkování ob�ané zaplatí? Za 10 
korun tam mohou �idi�i parkovat 12 hodin. 
Pokud tedy denn� na parkovišti parkují, vy-
jde je to na zhruba 220 korun za m�síc.

red

Parkovat na odstavném parkovišti se vyplatí
S
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Školy a volný čas

inzerce

Výběrové řízení
Cestovní kancelář FIRO-tour a. s. vypisuje v rámci rozšíření 
pracovního týmu výběrové řízení na pozici:

Produktový asistent pro pracoviště Chomutov, Nám. 1. máje 94

Požadujeme:  
minimálně dokončené středoškolské vzdělání • praxe v oboru cestovního ruchu 
vítaná • výborná znalost AJ slovem i písmem, NJ, ŠJ výhodou • kreativnost,
samostatnost • zodpovědnost, spolehlivost, přesnost • časovou fl exibilitu • 
schopnost týmové spolupráce • výbornou znalost práce na PC – excel, word, internet

Nabízíme:    
práci v dynamické, moderní fi rmě • příjemné pracovní prostředí • zaměstnanecké 
benefi ty a další fi remní výhody • platové ohodnocení odpovídající pozici

Datum nástupu: ihned

Své nabídky zasílejte na adresu zamestnani@fi rotour.cz  
nebo Nám. 1. máje 94, 430 01 Chomutov. SC-300425/1

Statutární mìsto Chomutov a Diakonie Broumov

vyhlašují

Kdy? 12. 4. 2010
13. 4. 2010
14. 4. 2010

     

  

  

Pondìlí -  7:00 - 15:00h

Úterý    -  7:00 - 15:00h

             Støeda   -  7:00 - 15:00h 

              

Kde?   Budova magistrátu Zborovská ul. - vchod zadním traktem z “podkovy” 

Co mùžete pøinést?
 obleèení /dámské, pánské, dìtské/
 lùžkoviny /povleèení, prostìradla/
 ruèníky, osušky, utìrky

“Sbírku obleèení”
Statutární mìsto Chomutov a Diakonie BroumovStatutární mìsto Chomutov a Diakonie Broumov
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“Sbírku obleèení”

Blíží se další ročník 
dračích lodí

Pokud máte chu
 strávit p�íjemný 
den na Kamencovém jeze�e a ješt� 

si zasout�žit, p�ihlaste se již do druhé-
ho ro�níku závodu dra�ích lodí O pohár 
primátorky m�sta Chomutova.  Závodit 
mohou r�zné týmy � rem a organizací, 
ob�anských sdružení, zájmových skupin, 
profesních tým� (hasi�i, policie, u�itelé, 
léka�i a podobn�), zástupci m�sta, obcí 
i libovolní zájemci. 
Sta�í, když sestaví dvaceti- až jednadva-
ceti�lennou posádku, ve které budou mi-
nimáln� �ty�i ženy, a zaplatí registra�ní 
poplatek ve výši 10 tisíc korun na ú�et 
19 0000626441/0100, nejpozd�ji 15. 4. 
2010. Zájemci najdou registra�ní formu-
lá� na adrese www.chomutov-m�sto.cz 
nebo www.sc80kanoistika.cz. P�ihlášky 
posílejte na e-mail s.skubova@chomu-
tov-mesto.cz, v p�ípad� dotaz� volejte na 
telefonní �íslo 474 637 477 nebo napište 
na b.dol@seznam.cz.
Chomutovský Dragon Cup 2010 po�ádá 
Statutární m�sto Chomutov ve spolupráci 
se Sportclubem 80 Chomutov – oddíl ka-
noistiky. Závod dra�ích lodí (plavidla ve 
tvaru otev�ené kanoe o délce 12,5 metru 
ozdobená na špici dra�í hlavou a na zádi 
ocasem) se bude konat 1. kv�tna 2010 
na Kamencovém jeze�e. Tímto m�sto 
zve všechny Chomutovany, aby p�išli na 
atraktivní podívanou, a všechny žáky 
a studenty, aby p�išli fandit. 

pořádá

Co můžete přinést? 

oblečení (dámské, pánské, dětské) �

lůžkoviny (povlečení, prostěradla)  �

ručníky, osušky, utěrky...  �

čisté, zabalené v pytlích �

Kdy?
Po  12. 4.  7:00–15:00 h
Út 13. 4.  7:00–15:00 h
St 14. 4.  7:00–15:00 h

Kde?
Budova magistrátu Zborovská ul. 
vchod zadním traktem z „podkovy“www.diakoniebroumov.org

Smyslem projektu je dostat rodiny od te-
levizí a po�íta�� a nabídnout jim utužení 

rodinných vztah� pomocí nejrozmanit�jších 
sportovních, kulturních a spole�enských ak-
tivit. Doufám, že díky našemu projektu pro-
žijí chomutovské rodiny spoustu krásných 
chvil plných smíchu a radovánek,“ �ekla pri-
mátorka Ivana �ápková.  Na konci sout�že 
�ekají pro ty, kte�í se zú�astní v�tšiny akcí, 
hodnotné ceny. 
V rámci projektu 2010 Rok dít�te a rodiny je pro 
d�ti a jejich rodi�e p�ipraveno 16 sout�ží.  Úko-
lem sout�žících rodin je zú�astnit se co nejvíce 
akcí. Za absolvování každé z nich rodina dostane 
známku do hrací karty.  „Každá rodina, která se 
zú�astní deseti ze šestnácti sout�ží, postupuje do 
slosování o zajímavé v�cné ceny. Ty jsme vybírali 
tak, aby rodinám umožnily spole�né aktivní trá-
vení volného �asu,“ popisuje hru �ápková.  Mezi 

výhrami je zájezd, sportovní ná�iní a další ceny, 
které stmelí rodinu. Všichni sout�žící se musí za-
registrovat, a to bu� na webu www.rokditete.eu 
nebo p�ímo na jednotlivých akcích.  P�ihlášky do 
sout�že jsou k dispozici také v informa�ních cen-
trech, ve sportovní hale a v Golf clubu. 
Malí i velcí ú�astníci se mají na co t�šit. �eká 
je Kole�kové odpoledne v Bezru�ov� údolí, 
v�domostní sout�ž v zooparku �i sportov-
ní odpoledne. Hodn� dobrodružství zažijí 
v  „bojovce“, která d�ti provede no�ními zá-
koutími starobylé radnice.  Sout�žící rodiny 
�eká také turistický výšlap �i zápolení v pou-

ových disciplínách.  „V jezuitském areálu se 
uskute�ní hra ve stylu Šifry mistra Leonarda. 
Plavci si zase p�ijdou na své v akci Chomu-
tovská ploutev,“ dopl	uje primátorka. V pr�-
b�hu prázdnin mohou d�ti projevit svou kre-
ativitu ve fotogra� cké sout�ži. 

Soutěžte s celou rodinou

„Kole�kové odpoledne“
�asový harmonogram: 
za�átek akce 13.00 hodin
pr�b�žná registrace 13.00–15.00 hodin
doprovodný program První mlýn od 13.30 hodin
ukon�ení akce 18.00 hodin

Registrace a start: 

Registrace a start na za�átku cyklistické trasy za vodní nádrží 
H�ebíkárna, sout�žní známku obdrží ú�astníci p�i startu.

Závod a cíl: 

Úkolem je sportovní p�esun na kole�kách ze startu do cíle.
Cíl na Prvním mlýn�.

V cíli na každého ú�astníka závodu
�eká odm�na

Opékání bu�t� 
Sout�že pro d�ti
Exhibice skateboard

�
�
�

První akce sout�že 
„2010 Rok dít�te a rodiny“

11. dubna 2010
Bezru�ovo údolí, První mlýn, 
Chomutov 

Kategorie:
rodiny s d�tmi na všem, co má kole�ka – inline 
bruslích, kolech, t�íkolkách, kolob�žkách aj. 
Nápad�m se meze nekladou.

www.rokditete.eu

„

Hodně zábavy, poučení, dobrodružství a sportu nabídne chomutovská radnice 
rodinám s dětmi. Pro letošní rok Statutární město Chomutov vyhlásilo projekt 2010 
Rok dítěte a rodiny, který je celoroční soutěží v nejrůznějších disciplínách. 

Sbírku oblečení
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Bezpečnost

Poj�me se nyní podívat, jaké služby nám na-
bízí.  V jarních m�sících, kdy nám po dlou-

hé zim� p�ibyla n�jaká ta kila navíc a neda�í se 
nám je shodit, m�žeme vyhledat pomoc práv� 
v Cosmetic Cliníc, kde nám nabízí jako první al-
ternativní liposukci 4. generace. Zhubnout tak 
m�žete až o n�kolik centimetr� v partiích, kde 
to práv� pot�ebujete. Tato liposukce, je prová-
d�na formou teplé masáže na problematickém 
míst� a je kombinací ultrazvuku a radiofrek-
vence, což má na odstran�ní podkožního tuku 
v podstat� stejný ú�inek jako klasický chirur-
gický zákrok. Jen trvá o n�co déle, než se tuk 
z t�la vylou�í. Avšak s kombinací s lymfodrená-
žemi je efekt opravdu výborný! Zjevná výhoda 
proti klasické liposukci je okamžitá mobilita 
po zákroku. Po�et ošet�ení se pohybuje od �ty� 
do sedmi, vše je závislé na individualit� klien-
ta. Frekvence ošet�ení bývá jednou týdn�. Ne-
spornou výhodou jsou celkov� nižší � nan�ní 
náklady na ošet�ení, než u opera�ní liposukce 
a také odpadají rizika opera�ního výkonu. Nic-
mén� i opera�ní liposukci Vám zdejší pracoviš-
t� na p�ání poskytne.  
P�íjemn� nás p�ekvapilo, jak široké spektrum 
služeb nov� vzniklé pracovišt� nabízí.  Velmi 
zajímavá je komplexní pé�e o vyhlazení vrásek.  
Na našich obli�ejích s p�ibývajícími léty p�ibý-

vají i vrásky.  Jak sami víte, nejedná se vždy jen 
o drobné vrásky, se kterými bychom se možná 
i smí�ili, ale daleko více nás trápí hlubší vrásky, 
které jsou patrné i z v�tší vzdálenosti. Drobné 
vrásky Vám zde vyhladí pomocí IPL (inten-
zivní pulzní sv�tlo). Hlubší vrásky Vám vyplní 
léka� kyselinou hyaluronovou v chirurgické 
ambulanci, která je sou�ástí tohoto pracovišt�. 
Nespornou výhodou t�chto aplikací je zacho-
vání mimiky obli�eje a lze jí použít i k modelaci 
a zv�tšování rt� nebo jiných �ástí obli�eje. Po-
kud budete mít zájem další chirurgické zákroky, 
jist� si vyberete z další nabídky, která zahrnuje 
i �adu plastických opera�ních výkon�, provád�-
ných na místním opera�ním sále vysoce kvali� -
kovaným plastickým chirurgem.
Jestli si myslíte, že tím vý�et služeb tohoto p�í-
jemného pracovišt� kon�í, jste opravdu na 

omylu! �adu z nás žen a dívek trápí nep�íjemné 
chloupky na místech, kde o n� v�bec nestojíme! 
Ale stálé holení a bolestivé depilace opravdu není 
to pravé a v moderním sv�t� je už dávno p�eko-
nané! P�ij�te se samy p�esv�d�it, jaká je p�íjem-
ná a hlavn� naprosto bezbolestná trvalá depilace 
pulzním sv�tlem! Už po prvním ošet�ení pozná-
te rozdíl! Pulzní sv�tlo si poradí i s takovým pro-
blémem, jako je akné. Zvlášt� pak v kombinaci 
s chemickým peelingem a následným ošet�ením 
speciálními krémy nejvyšší kvality. 
Z hezkého prost�edí se nám v�bec necht�lo 
odejít, ale p�íjemným personálem jsme byli 
pozváni k další návšt�v�, o které vás budeme 
informovat p�íšt�.

Více informací naleznete 
na stránkách www.cosmeticclinic.cz 

nebo na infolince 840 111 317. 

inzerce

Krása na dosah… Ženy, dívky, ale i muži z Chomutovska už nemusí jezdit za „krásou“ až do Prahy 
nebo jiných vzdálených měst. V Jirkově je od začátku roku v provozu zdravot-
nické zařízení „Cosmetic Clinic“ zabývající se estetickou medicínou. Pozvání do 
prvního pracoviště tohoto druhu v našem regionu jsme přijali opravdu rádi. 
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Pracovní skupina LINKS, která od roku 
2007 koordinuje a organizuje aktivity 

na podporu prevence rizikového chování ve 
m�st� Chomutov, letos na svou �innost zís-
kala z rozpo�tu m�sta p�l milionu korun. 
Aktivity organizované p�ímo pracovní sku-
pinou LINKS jsou zam��eny p�edevším na 
d�ti a mládež. „Letos uspo�ádáme sout�ž pro 
st�edoškoláky s názvem Street, která se v mi-
nulosti setkala s velkým úsp�chem,“ jmenuje 
jednu z akcí vedoucí skupiny LINKS Pavel 
Karel Markvart. 
P�i této sout�ži plní družstva chomutovských 
st�edních škol r�znorodé sportovní aktivi-
ty – plavání, hod na koš, st�elba na branku, 

jízda zru�nosti, jízda na skateboardové drá-
ze a další aktivity a sou�asn� plní znalostní 
a dovednostní úkoly z oblastí prevence – na-
p�íklad záchrana tonoucího a první pomoc, 

použití prezervativ�, znalost dopravních 
p�edpis�.
LINKS uspo�ádá také tradi�ní akci HAPPY 
DAY, která je prezentací nejr�zn�jších or-
ganizací, které se zabývají prevencí, jako je 
M�stská policie, Hasi�ský záchranný sbor, 
o. s. Sv�tlo, Policie �eské republiky a další. 
„Podpo�íme i preventivní aktivity jiných po-
�adatel�, nap�íklad festival Otev�eno,“ dopl-
	uje Markvart. 
Z p�lmilionového rozpo�tu skupiny LINKS 
p�jde na p�ímé akce skupiny LINKS 178 ti-
síc korun. V�tšinu zbývajících � nancí získají 
chomutovské základní školy na vlastní pre-
ventivní projekty.

Na preventivní aktivity LINKS půjde letos půl milionu Kč
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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

7. 4.  9:00–16:00
 FLORBAL–M�R staveb. škol a u�iliš


8. 4.  9:00–12:00 
 FLORBAL–M�R staveb. škol a u�iliš


9. 4.  19:00–21:00 
 BASKETBAL – muži „B“

11. 4.  12:00–20:00 
 FLORBAL – FBC 98 CV (st. žáci)

17. 4.  9:00–13:30 
 HÁZENÁ – minižáci 
           14:00–15:30 
 HÁZENÁ – muži „A“ 
 

Letní stadion

10. 4.  10:15 
 Fotbalové utkání: Chomutov–Brožany

Bezručovo údolí

11. 4.  od 13:00 
  KOLE�KOVÉ ODPOLEDNE rodi�� 

s d�tmi

Kino Oko

7. 4.  19:00  Lítám v tom

8. 4.  19:00  Lítám v tom
9. 4.  19:00  Ženy v pokušení
10. 4.  15:00  Král a sk�ítek
10. 4.  16:30  Alvin a Chipmunkové 2
10. 4.  19:00  Ženy v pokušení

11. 4.  16:30  Alvin a Chipmunkové 2
11. 4.  19:00  Ženy v pokušení
14. 4.  19:00   P100: Zahraj to znovu, 

Same
15. 4.  19:00  Prokletý ostrov
16. 4.  19:00  Prokletý ostrov

Bydlení
Koupím byt 1+1 v CV s balkónem v bytě za 250 000 
Kč, platba v hotovosti. Tel. 737 382 336.

Pronajmu byt 4+1 v CV, ul. M. Kopeckého, po část. re-
konstrukci, částečně zařízen. Nájem 9 600 Kč včetně 
služeb. Tel. 776 845 225.

Vyměním + doplatím pěkný byt 2+1 v Chomutově 
(Horní Ves naproti Penny) v os. vl. za 4+1 či velký 3+1 
v Horní Vsi a okolí. Tel. 732 961 028. 

Koupím dům v Chomutově a okolí do 3 500 000 Kč. 

Spěchá. Tel. 602 570 686.

Pronajmu byt 3+1 na Písečné, kompletní nájemné 
7 500 Kč. Volný ihned. Tel. 724 658 130.

Pronajmu byt 2+1 na Zahradní v Chomutově, zařízený, 
nájem 6 500 Kč, kauce 13 000 Kč. Tel. 775 247 303.

Prodám byt 2+1 v Chomutově – Nových Spořicích, 
klidná lokalita, 2. patro, MHD, nákupní centrum Glo-
bus v dosahu. Tel. 603 341 832.

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.

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

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.

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.

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

Prodám pračku Indesit koupenou před měsícem, pů-
vodní cena 5 555 Kč, nyní 3 000 Kč. Spěchá – stěhuji 
se z Chomutova. Tel. 775 104 768.

Ostatní
Pronajmu garáž u autoškoly a u lávky pod kostelem 
ul. Bezručova v Chomutově, každou za 800 Kč/měs. + 
náklady na el. energii. Tel. 604 814 028.

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

Městské divadlo

6. 4. 19:00  Václav Necká� a BACILY
20. 4. 19:00  Zajímavá hudební konstelace
Ivan Ženatý, známý hudební virtuoz mezinárodní-
ho renomé, kterého doprovází Festivalový orchestr 
Petra Macka. �ídí charizmatický kanadský dirigent 
Charles Olivieri Munroe. Vstupné 150 a 300 korun.
26. 4. 19:00  S Pydlou v zádech
Tato hra autor� Pavla Fialy a Josefa Dvo�áka m�la svou 
premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 1981 a do�kala se té-
m�� p�ti set repríz. Nyní po mnoha letech se legendární 
semaforská inscenace vrací zp�t na divadelní prkna.

Kulturní dům Zahradní

7. 4. 17:00   Ve�erní�ek aneb tan�íme s Malou 
muzikou

11. 4. 15:00 Pohádka z kašpárkovy rolni�ky 

Výstavy
GALERIE ŠPEJCHAR 

do 24. dubna Výstava Ond�eje Skaláka – obrazy a 
linoryty

GALERIE LURAGO
29. 3.–21. 4. Výstava s názvem Mimo školní aktivity

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



www.rokditete.eu

11. 4. 2010 Kole�kové odpoledne 1.

sout�ž rodi�� a d�tí nejen na inline bruslích
Místo konání: Bezru�ovo údolí

24. 4. 2010 Chomutovské slavnosti 2.

sout�že pro rodi�e s d�tmi
Místo konání: nám�stí 1. máje a jeho 
nejbližší okolí (m�stská v�ž, kostel sv. Ignáce, 
hv�zdárna jezuitského areálu)

1. 5. 2010 Pirátská dráha 3.

slavnostní otev�ení d�tského sportovního h�išt� 
na Kamencovém jeze�e
Místo konání: areál Kamencového jezera

8. 5. 2010 Oslava 35 let PZOO 4.

v�domostní sout�ž pro rodi�e s d�tmi
Místo konání: Podkrušnohorský zoopark

15. 5. 2010 No�ní dobrodružství na radnici 5.

v�domostní a dovednostní no�ní dobrodružná sout�ž 
v prostorách starobylé radnice
Místo konání: starobylá radnice, nám. 1. máje

21.–22. 5. 2010 Bambiriáda 6.

zábavné sout�že pro rodi�e s d�tmi v rámci tradi�ní 
akce Bambiriáda
Místo konání: areál Kamencového jezera

30. 5. 2010 Den d�tí 7.

oslavy spojené se sout�žemi pro rodi�e s d�tmi
Místo konání: areál Kamencového jezera

19. 6. 2010 Turistický výšlap „Do sv�ta pohádek“ 8.

rodinný turistický výšlap
Místo konání: turistické trasy v okolí Chomutova

23. 6. 2010 Netradi�ní �ty�boj 9.

dovednostní sout�že nejen s mí�em
Místo konání: 
víceú�elový areál ul. Tomáše ze Štítného

3. 7. 2010 1. Chomutovská pou� 10.

zábavné sout�že pro rodi�e s d�tmi 
s pou�ovou tématikou
Místo konání: letní areál Banda

VII.–VIII. 2010 Letní promítání „Rodinné � lmové léto“ 11.

promítání rodinných � lm�
zlevn�né vstupné pro rodiny
Místo konání: letní kino
  areál Kamencového jezera
  nám�stí 1. máje

VII.–VIII. 2010 D�tská prázdninová fotosout�ž 12.

7. 8. 2010 Kamen�ák 13.

sout�že pro rodi�e s d�tmi p�i festivalu Kamen�ák 2010
Místo konání: areál Kamencového jezera

11. 9. 2010 Tajuplná noc v knihovn� 14.

dobrodružná no�ní sout�ž v prostorách SKKS 
pro rodi�e s d�tmi ve stylu „Šifry mistra Leonarda“ 
Místo konání: prostory SKKS (knihovna, atrium, 
galerie Lurago, kostel sv. Ignáce)

19. 9. 2010 Chomutovská ploutev 15.

plavecká sout�ž pro rodi�e s d�tmi
Místo konání: M�stské lázn�

25. 9. 2010 Happy days 16.

sout�že s preventivní tématikou
Místo konání: venkovní prostranství p�ed budovou 
M�stského divadla

Generální sponzor: Partne�i: Mediální partne�i:

Statutární m�sto Chomutov vyhlašuje rok 2010 Rokem dít�te a rodiny. 
Vážení rodi�e a milé d�ti z Chomutovska, p�ihlaste se do unikátní sout�že rodin, kterou 
jsme pro vás v letošním roce p�ichystali. 	eká vás spousta zábavy i dobrodružství. 
P�ipravili jsme pro vás šestnáct kulturních, spole�enských a sportovních akcí. Zú�astn�te 
se minimáln� deseti z nich a hrajte tak o báje�né ceny pro celou rodinu. Více informací 
naleznete na stránkách www.rokditete.eu.

T�ším se na vás

Ivana 	ápková
primátorka



tel: 840 111 317
e-mail: info@cosmeticclinic.cz
www.cosmeticclinic.cz

MUDr. Vladimír Krupka & MUDr. Jiří Paroulek

Kombinovaná liposukce
ultrazvuk + radiofrekvence + lymfatická drenáž

Naše ošetření přestavuje první skutečnou alternativu chirurgickým zákrokům.

  Liposukce třetí generace ultrazvukem způsobí trvalý rozpad tukových buněk.

  Radiofrekvenční liposukce rozpustí bezezbytku tuky.

  Lymfatická drenáž napomůže rychlému a šetrnému vyloučení z těla.

IPL – intenzivní pulzní světlo
 Absolutně bezbolestná a trvalá epilace metodou IPL.

 Odstraňuje vrásky, žilky, jizvy a pigmentové skvrny a jizvy.

 Ošetření akné.

 Napnutí kolagenu v kůži a výrazné zmenšení celulitidy a strií.

Aplikace kyseliny hyaluronové
 Dlouhodobá a přirozená eliminace vrásek.

 Modelace a zvětšování rtů, korekce nerovností obličeje či jizev.

Plastické a chirurgické zákroky
 Operace horních a dolních očních víček, čela, ušních boltců, nosu.

 Face li� obličeje.

 Operace rukou – kontraktury, karpální tunely.

 Odstranění křečových žil.

Neinvazivní, bezbolestná,  
rychlá redukce celulitidy.
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