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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

POUŽITÍ OPERAČNÍHO FRAKČNÍHO LASERU? 
k operační léčbě (odstranění) mateřských znamének, fi bromků,  �
různých „výrůstků“ kůže např. bradavic a kondylomat. 
k omlazení rejuvenizaci kůže -laserový resufacing (vyrovnání  �
drobných vrásek celého obličeje, nebo jeho části (kolem očí, 
tvář, kolem rtů, čelo...), omlazení krku a dekoltu. Odstranění 
vrásčité kůže a omlazení hřbetů rukou 
odstranění pigmentových skvrn obličeje, dekoltu, hřbetů ru- �
kou 
vyrovnání jizviček – například po akne  �

Zlepšuje kvalitu pleti, odstraňuje barevné nerovnosti, vyrovnává 
drobné vrásky a jizvy. 

PRINCIP FRAKČNÍHO CO2 LASERU
Přístroj využívá frakční technologie, to znamená, že laserový paprsek 
neprovádí plošnou destrukci, nýbrž zasahuje bodovitě pouze část po-
kožky a to v podobě mřížky s volitelnou hustotou bodů. Nezasažená tkáň 
je pak centrem procesu hojení a novotvorby nové, „mladé“ pokožky.  
Laserový paprsek působí ve svrchních a středních vrstvách kůže 
a vyvolává následné efekty: 

okamžité smrštění pokožky (liftingový efekt)  �
zjemnění vrásek senilních i mimických  �
odstranění pigmentace (sluneční i senilní)  �

tvorbu nových kolagenních vláken po dobu 6 měsíců od zá- �
kroku (redukce vrásek, vypínání pokožky) 

PRŮBĚH OŠETŘENÍ OPERAČNÍM FRAKCIONOVANÝM 
CO2 LASEREM

Konzultace před ošetřením s lékařem  �
Samotné ošetření není výrazně bolestivé, pro komfort paci- �
enta se může použít lokální anestetický krém. Po výkonu se 
pokožka lokálně ochladí a v době hojení se aplikují hojivé 
krémy 
Hojení probíhá přibližně týden, po rozsáhlejším ošetření (resurfa- �
cing celého obličeje) se doporučuje  2 dny klidový režim doma 
Je nutné chránit ošetřená místa před intenzivním slunečním  �
zářením krémem s vysokým UV faktorem. Nedoporučujeme 
bezprostředně po ošetření navštívit přímořské státy s vyso-
kou sluneční aktivitou

ORIENTAČNÍ CENA PŘI LASEROVÉM ZÁKROKU: 
Konzultace před CO2 laserovým ošetřením 200 Kč
Frakční resurfacing celého obličeje 4 900 Kč
Frakční resurfacing hřbety rukou 2 900 Kč
Jednotlivá ložiska (části obličeje, jizvy, pigmentace, skvrny..) od 900 Kč
Laserové odstranění znamének 900 Kč
(500 Kč každé další)

SC-300363/8 

Cosmetic Clinic a operační frakční CO2 laser
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S novým �editelem Základní um�lecké školy 
Karlem Žižkou jsme si povídali o chystané 
p�ehlídce ZUŠ v divadle a o novinkách, které 
chce realizovat.

N�kte�í klienti odboru sociálních v�cí si jako 
sociální dávky místo bankovek odnesou pou-
kázky, za které si budou moci koupit základní 
potraviny.

Další ro�ník Bambiriády p�inese lidem
 mnoho zábavy a velkou podívanou.

Další ročníkDalší ročník
Bambiriády se blížíBambiriády se blíží

Rozhovor: Rozhovor: 
Karel ŽižkaKarel Žižka

Linku číslo pětLinku číslo pět
nahradí šestkanahradí šestka

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

Sport strana 10
Školy a volný �as strana 12
Bezpe�nost a doprava strana 13
Servis strana 14

• 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, jan.cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktorka Pavlína Gavdunová (pavlina.gavdunova@ceskydomov.cz, tel.: 
725 124 613), manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, alona.bezdieniezhna@ceskydomov.
cz) • DTP Pavel Huml (pavel.huml@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 Čes-
ké 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: pavlina.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: alona.bezdieniezhna@ceskydomov.cz

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

Za zrušenou p�tku bude jezdit zkušebn� šestka, 
ta bude navíc zajížd�t na zastávku Povodí Oh�e 
a ke Globusu.

Kdo zneužívá dávky,Kdo zneužívá dávky,
dostane poukázkydostane poukázky

1212

Vážení spoluobčané,
 v jednom z �lánk� 

dnešních Chomu-
tovských novin se 
v�nujeme cyklostez-
kám v našem m�st� 
a jeho okolí. Protože 
ob�as sama vyrazím 
na n�kterou z t�chto 
stezek na bruslích, 
vím, kolik z vás rádo 

využívá tyto stezky pro aktivní odpo�inek 
�i pro bezpe�nou dopravu na kole. Bohu-
žel však také slýchám ná�ky cyklist� �i 
brusla�� na to, že na t�chto stezkách n�-
kdy není bezpe�no, protože se na nich po-
hybuje hodn� lidí a vzájemn� si p�ekážejí 
nebo se ohrožují. 
Pravdou je, že t�eba oblíbená stezka Bez-
ru�ovým údolím bývá zejména o víken-
dech doslova napln�ná cyklisty, brusla�i, 
ale i maminkami s ko�árky a s d�tmi na 
kolech �i pejska�i nebo p�šími turisty. 
Není se �emu divit, vždy� Bezru�ovo údolí 
je opravdu krásným místem pro odpo-
�inek, navíc co by kamenem dohodil od 
hranic m�sta. 
K v�tší bezpe�nosti a pohod� by jist� p�i-
sp�lo, kdyby si všichni zvykli dodržovat 
ur�itá pravidla, která sice nejsou napsá-
na v n�jaké vyhlášce, ale která vycházejí 
prost� z oby�ejné ohleduplnosti jednoho 
k druhému. T�eba sportovní brusla�i, 
kte�í sviští údolím neuv��itelnou rychlos-
tí, si již dávno zvykli chodit si zajezdit až 
v pozd�jších ve�erních hodinách, kdy je 
v Bezru�ov� údolí jen málo lidí, a oni tak 
nemohou nikoho ohrozit. 
Maminky se nemusí bát o své ko�ár-
ky, když nebudou jezdit vedle sebe, ale 
za sebou, majitelé ps� nebudou nikoho 
ohrožovat, když povedou svého pejska na 
vodítku hezky nakrátko, aby t�eba nevb�-
hl n�komu p�ed kolo a nezranil cyklistu 
nebo i sebe. Také d�ti by se již od malinka 
m�ly u�it, že je t�eba chodit vpravo a dávat 
si pozor na provoz kolem sebe. A kdo ne-
chce být tolik svázán pravidly, m�že vyu-
žít turistickou cestu, která vede paraleln� 
s cyklostezkou. 
Pro p�ší turistiku �i pro vycházky se psem 
je jako d�laná a potkáte na ní mnohem 
mén� lidí. V��ím tomu, že když budou lidé 
myslet nejen na sebe, ale i na druhé, bu-
dou mít nakonec z pobytu v p�írod� ješt� 
v�tší radost a užijí si ho v pohod�. Vždy� 
k dodržování jednoduchých pravidel není 
nutné, aby stál za každým rohem policajt, 
který na nás bude dohlížet. Sta�í se prost� 
jen chovat slušn�. A vlastn� nejen na cyk-
lostezkách. Platí to p�ece všude. 

Hezký den vám p�eje 
vaše Ivana �ápková 
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Prodlouží se cyklostezka
na Březenecké 
Sou�asná cyklostezka, která vede ulicí B�e-
zenecká, podél silnice 1/13 k zooparku, bude 
v budoucnu prodloužena. P�ipravuje se na-
pojení na ulici Kamennou a dále na Píse�nou 
i p�es sídlišt� Píse�ná a odtud napojení na 
cyklostezku k zooparku nebo do Jirkova. 

Cyklostezkou až do Mostu?
Jednou to bude ur�it� možné, v projektu cyk-
lostezek je zahrnutá i trasa do Mostu. „Trasa 
cyklostezky povede od Kamencového jezera 
p�es Otvice, Zaje�ice, Vrskma�, Oko�ín až do 
Strup�ic,“ popisuje vedoucí odd�lení rozvoje 

Lenka Pet�íková. Z druhé strany buduje cyk-
lostezku zase m�sto Most. Termín výstavby této 
cyklostezky zatím není znám. „M�sto Chomu-
tov jedná v sou�asné dob� o projektu se starosty 
jednotlivých obcí a s krajským ú�adem o zp�so-
bu � nancování,“ dopl�uje Lenka Pet�íková. 
Další cyklostezka je plánována podél nové 
komunikace na Zadních Vinohradech sm�-
rem na silnici 1/13. Odtud se mohou cyklisti 
napojit na cyklostezku vedoucí od Kamenco-
vého jezera.

Na in-linenisty se nezapomnělo
V�tšina t�chto cyklotras je vhodná p�edevším 
pro cyklisty, ale i brusla�i si p�ijdou na své. Vy-
užívají spole�n� s cyklisty trasu vedoucí na III. 

mlýn. P�edevším pro brusla�e vznikne osm set 
padesát metr� dlouhá in-line dráha v novém 
centru v areálu bývalých kasáren, a to již p�íští 
rok. In-line bruslení tak nebude už výhradn� 
sport teplých m�síc�, ale bruslit budou moct 
Chomutované i v zim�. 
Tém�� 4 kilometry dlouhou trasu pro n� p�ipra-
vují také Otvice. Úsek cyklostezky sm�rem z Ot-
vic do Zaje�ic tak bude dopl�ovat i in-line dráha 
a h�išt� pro kole�kové sporty. „Cyklostezka po-
vede v míst�, kudy kdysi jezdil vlak.  My vedle ní 
vybudujeme také p�ímo dráhu pro in-linenisty,“ 
popisuje velký projekt starosta Otvic Pavel Ašen-
brener. Tento projekt má obec v plánu již n�kolik 
let. „Ješt� je pot�eba do�ešit majetková práva 
k pot�ebným pozemk�m, pak bychom mohli za-
�ít s výstavbou,“ dopl�uje Ašenbrener. 

Chomutov bude rájem pro cyklisty 
Město Chomutov se chystá 
v současné době dokončit cyk-
lostezku na III. mlýn a v plánu 
má několik dalších cyklotras. 
Hlavním cílem města je, aby tu 
byl dostatek cyklostezek pro 
turisty, ale i pro ty, kteří jezdí 
na kole například každý den 
do práce. Čím víc takových tras 
bude, tím víc přibude cyklis-
tů, a dojde tak i k ekologizaci 
městské dopravy.

V současné době je ve městě několik cyklostezek
První cyklostezka vede ze sm�ru od Údlic, p�es ulice Dukelská – Puškinova – Na P�íkopech – Mánesova – Boženy N�mcové – kolem 
supermarketu Billa – podél Chomutovky v Bezru�ov� ulici sm�rem na III. mlýn, odtud mohou cyklisté vyjet až na Horu Sv. Šebestiána a dalšími 
sm�ry. Druhá cyklostezka vede ze sm�ru od Kalku a Blatna do Podkrušnohorského zooparku, kolem vlakové zastávky Chomutov m�sto, 
dále sm�r Štefánikovo nám�stí, k�íží ulici Blatenskou a Bezru�ovu a pokra�uje podél Chomutovky sm�rem na III. mlýn a op�t mohou cyklisti 
pokra�ovat až na Horu Sv. Šebestiána a dalšími sm�ry. T�etí cyklostezka vede ulicí B�ezenecká, dále podél silnice 1/13 až k zooparku 
a op�t od zooparku sm�rem do centra.

Chomutované, kte�í �asto vyrážejí na cyklostezku v Bezru�ov� údolí, 
se v tomto roce do�kají jejího prodloužení o dalších 900 metr�. „Až 
do�ešíme majetkoprávní vztahy, pak bychom m�li dobudovat posled-
ní etapu cyklostezky, a to sm�rem od II. mlýna na k�ižovatku p�ed 
bývalý III. mlýn,“ popisuje Petr Chytra, vedoucí Odboru rozvoje, in-
vestic a majetku m�sta.

Výstavbu cyklostezky m�sto zahájilo v roce 2006, a to rekonstrukcí 
stávající cyklostezky, která vedla od nástupní louky v  Bezru�ov� údolí 
p�es t�i mosty. Dále následovala výstavba parkovišt� na po�átku Bez-
ru�ova údolí, vybudovalo se osm nových most� a cyklostezka po II. 
mlýn. Poslední, t�etí etapa, by m�la být realizována v letošním roce, 
a tím bude výstavba cyklostezky dokon�ena.

Budují se další cyklostezky – cyklostezku v „Bezručáku“ město dokončí letos
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Lenka Lojková, Chomutov
„Já jezdím hodně na bruslích, jakmile se 
oteplí, ihned vyrážím. Letos jsem byla 
dokonce už v březnu. Jsem moc ráda, 
že město dobuduje cyklostezku až na 
třeťák, a taky se těším na novou in-line 
dráhu, takhle budu moct bruslit celý rok.“

Stanislav Lesák, Chomutov
„Jezdím často na kole. Většinou jezdím 
směrem na třeťák a na Horu Sv. Šebesti-
ána nebo směrem na Nechranice. Určitě 
bude zajímavá cyklostezka do Mostu. 
Já v Mostě studuji, takže by bylo fajn 
vyrazit někdy do školy na kole.“

Přemek Ehmich, Chomutov 
„Bydlím na Písečné. Na kole moc 
nejezdím, ale občas se na něm svezu 
do práce. Takže pokud časem vznikne 
cyklostezka podél třináctky, bude to 
fajn a na kole budu jezdit častěji.“

Pravidla na cyklostezce
Protože se často na městských cyklostezkách střetávají chodci, bruslaři i cyklisté, měli by lidé dodržovat určitá pravidla a vzá-
jemně se tolerovat, aby nedocházelo k úrazům. Tento problém se týká například cyklostezky v Bezručově údolí. Proto přináší-
me obecná pravidla, jak by se měli lidé na této cyklostezce chovat:

Chovejte se k přírodě ohleduplně a nezapomínejte, že louka, les, potok nebo křoví, ale ani cyklostezka nejsou odpadkové koše.• 
Při pohybu po komunikaci se chovejte vzájemně ohleduplně tak, abyste neohrožovali sebe ani ostatní. Komunikace je • 
obousměrná, proto vždy počítejte s možností, že někdo půjde nebo pojede proti vám. Zvláštní pozornost věnujte vjezdům 
na silnice a přejíždění silnic, kde musíte dát vždy přednost. 
Komunikaci užíváte na vlastní nebezpečí, přiměřeně zde platí dopravní předpisy. Nezapomeňte na odpovědnost za své • 
děti a na dozor nad nimi. Všem uživatelům cyklostezky se doporučuje nepoužívat walkmany a podobné audiopřístroje.
Bruslaři by měli jezdit vpravo. Psi musí být vedeni na krátkém vodítku.• 

Anketa: Těšíte se na nové cyklostezky a in-line dráhu?
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AktualityAktuality

Všechny návrhy na zm�ny dopravního zna-
�ení z brí� nku �ešíme okamžit�. P�ipravili 

jsme návrh na �ešení situace na spojovací komu-
nikaci z Václavské do Havlí�kovy ulice, u které si 
lidé st�žují na to, že ji �idi�i zvlášt� v odpoled-
ních hodinách používali jako parkovišt�,“ �ekl 
Miroslav Král z m�stské policie. Aby radnice 
vyšla st�žovatel�m vst�íc, navrhuje u zna�ky 
zákaz vjezdu odstranit dodatkovou tabuli Mimo 
zásobování po dobu max. 30 minut, kterou �idi-
�i zneužívali k parkování. Prádelna, která sídlí 
v jedné ze školek, bude prádlo vykládat z Hav-
lí�kovy ulice a dál dopravovat ru�n�. „V Havlí�-
kov� ulici, kde na chodníku parkovalo také velké 
množství motorist�, navrhujeme zm�nit zna�-
ku ze zákazu stání na zákaz zastavení. Se zm�-
nami ješt� p�ed realizací seznámíme všechny 

motoristy i obyvatele okolních dom� a zeptáme 
se, zda s nimi souhlasí,“ dodává Král. 
Ihned po setkání s obyvateli ú�edníci za�ali vy-
�izovat také zjednosm�rn�ní Rohá�ovy ulice 
ve sm�ru od Jiráskovy do Václavské a také zjed-
nosm�rn�ní Erbenovy ulice a �ásti Havlí�kovy 
ulice od základní školy do Husovy ulice. Tím 
vzniknou nová parkovací místa. „A�koliv to 

vypadá jednoduše, museli jsme projít 
schvalováním u všech dot�ených or-
gán�, v�etn� dopravního inspektorátu 
Policie 	R. Zjednosm�rn�ní bude pla-
tit od prvního �ervna,“ �ekl Král.
Ú�edníci magistrátu prov��ují, zda 
bude možné vybudovat nezpevn�né 
parkovišt� vedle tane�ní školy a p�ed 
ní. „Je nutné zjistit, kudy p�esn� vedou 
sít�,“ �ekla Lenka Pet�íková z odboru 
rozvoje, investic a majetku m�sta. Pak 
by se vedle tane�ní školy mohla vybu-
dovat nezpevn�ná parkovací místa. 
Vlastníci objektu bývalé školy p�vodn� 
po�ítali s vybudováním parkovišt� na 
zahrad�, ale od zám�ru kv�li � nan�ní 

náro�nosti odstoupili. Radnice proto myšlenku 
p�evzala a zpracuje projekt. Podle vývoje � nan�-
ní situace budou co nejd�íve do investic m�sta 
také za�azeny výstavba parkovišt� v zahrad� 
domu d�tí, dopln�ní parkovacích míst v ulici 
Ak. Heyrovského a zúžení chodník� v Rohá�o-
v� ulici pro šikmé stání, �ímž vzniknou desítky 
nových parkovacích míst. 

Od prvního kv�tna chomutovská 
radnice zrušila poplatek za zábor 

ve�ejného prostranství restauratér�m, 
kte�í nabízejí Chomutovan�m i turist�m 
v letních m�sících posezení v p�edzahrád-
kách. „Zrušením poplatku chceme pod-
po�it turistický ruch v m�stské památkové 
zón� a celkov� zvýšit atraktivnost m�sta 
pro jeho návšt�vníky,“ vysv�tlila zrušení 
poplatk� primátorka m�sta Chomutova 
Ivana 
ápková. Posezení na �erstvém 
vzduchu v p�edzahrádce má speci� ckou 
p�íjemnou atmosféru. Vyhovuje p�ede-
vším neku�ák�m, ale zkušenosti ze sv�ta 
ukazují, že ho preferují také práv� turis-
té, kterým umož�uje spojit ob�erstvení 
s prohlížením okolí a sledováním d�ní. 
Osvobození od poplatku schválilo zastu-
pitelstvo na svém posledním zasedání.

  red

Okolí taneční školy Stardance čekají dopravní změny
Řešení dopravní situace je častým 
tématem na pravidelných setkáních 
vedení města s občany. Například 
neohleduplnost řidičů byla trnem v oku 
obyvatelům v Havlíčkově ulici. Řidiči 
nerespektují dopravní značení v okolí 
taneční školy Stardance. 

„

Restauratéři mají 
předzahrádky 
od května zadarmo

Na posledním setkání s ob�any m�sta, 
které bylo v�nováno práv� okolí Kamen-

cového jezera a Zadních Vinohrad, zazn�ly 
negativní ohlasy. Pochopiteln� lidé m�li oba-
vy, že kv�li hluku nebudou moci spát. „Já tady 
žiji od roku 1972, a co se d�lo na Kamencovém 
jeze�e, to tu nikdy nebylo. Hudební produkce 
tu probíhají do t�í hodin do rána, pravideln� 
jsem volal m�stskou policii,“ nechal se na brí-
� nku slyšet Ji�í Novotný. „Hudební vystoupe-
ní mi velmi vadí, nemohu v noci spát. M�sto 
by m�lo brát ohled na to, že v této lokalit� žijí 
i sta�í lidé, kte�í cht�jí mít po desáté hodin� 
ve�er klid,“ p�izvukovala mu Milena Veselá.
Radnice se tak vloni ocitla mezi dv�ma mlýn-
skými kameny. Areál si totiž oblíbily tisíce lidí 
všech v�kových kategorií. „Já navšt�voval mi-
nulý rok letní areál Bandu pravideln�, a nejen 
já, ale i moji rodi�e, kte�í chodili na r�zné kon-
certy, nap�íklad Heleny Vondrá�kové, skupiny 
Olympic a Aleše Brichty. A já jako motorká� 
ocenil také lo�ský motorká�ský sraz,“ �ekl 
Milan Liška z Chomutova. Proto radnice p�es 
zimu nespala a jednala s provozovatelem letní-
ho areálu � rmou CV Relax. „M�stská policie 
bude m��it hluk. Jakmile budou p�ekro�eny 
hlukové limity, bude informovat radu m�sta, 
která odejme výjimku,“ �ekl Šulc. „Bude se 
hrát ve stanu a do aparatury jsme p�idali za-
�ízení, které nep�ipustí zvýšení hladiny zvuku 

nad nastavený limit, který odpovídá normám. 
První diskotéka prokázala, že opat�ení fungu-
jí,“ dodává Zden�k Fojtík z CV Relax. O tom se 
p�esv�d�ila i m�stská policie, která potvrdila, 
že hluk v okolí Bandy dosahoval maximáln� 
�ty�iceti decibel�, což jsou povolené limity. 
Nep�išla ani žádná stížnost. „Osobn� jsem 
projížd�l Zadní Vinohrady i ostatní místa 
a hudba nebyla slyšet,“ informoval Vít Šulc. 
M�stská i republiková policie budou navíc ve 
zvýšené mí�e dohlížet na návšt�vníky Bandy, 
kte�í odcházejí v no�ních hodinách z areálu. 
Okolo letního areálu se v poslední dob� navíc 
ší�í �ada fám. Nap�íklad se neustále opaku-
je v médiích, že areál není zkolaudován pro 
hudební produkce. To ale rozhodn� není 
pravda. „V kolaudaci jsou uvedeny podmín-
ky pro provoz, z nichž jednou je dodržování 
hygienických limit� hluku,“ �ekla Marcela 
Flajšmanová ze stavebního ú�adu. Pokud je 
tato podmínka spln�na, nic nebrání tomu, 
aby hudební produkce probíhaly.   
Areál Banda se b�hem jednoho roku stal sym-
bolem letní zábavy nejen pro Chomutovany, 
ale i pro turisty, kte�í zavítají na Kamencové 
jezero. „Chomutov je jinak v lét� tém�� mrtvé 
m�sto. Na Band� je fajn program. Po lo�ské 
zkušenosti se už t�ším na letošní víkendové 
akce,“ potvrdila zájem o areál Jitka Kroupa-
rová z Chomutova. 

Hluk z Bandy je rok starý problém
 V poslední době se rozšířila diskuze o rok starém hluku z letního areálu Banda. Je 
nutné podotknout, že zbytečně.  Hluk byl z areálu slyšet vloni. Letos se konala prv-
ní diskotéka a nepřišla jediná stížnost. „Měřili jsme hluk a v blízkém i dalekém okolí 
Bandy produkce slyšet nebyla,“ řekl Vít Šulc, ředitel městské policie. 

Ú�edníci s magistrátu p�i �ešení parkování jednají s ma-
jitelem tane�ní školy panem Zelenkou. 
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V sou�asné dob� rychle p�ibývá lidí, kte�í 
nejsou schopni splácet své dluhy a �asto se 

dostanou do ne�ešitelné situace, kdy nastupu-
je ke svému výkonu exekutor. P�itom existují 
možnosti, jak problém�m s dluhy p�edejít, p�í-
padn� s nimi ú�inn� bojovat. Statutární m�sto 
Chomutov v rámci Komunitního plánování so-
ciálních služeb p�ipravilo pro širokou ve�ejnost 

i odborníky seminá� s názvem Dluhy v našem 
život� a jak jim p�edcházet. Lekto�i zde p�edají 
informace o právní úprav� dluhové problemati-
ky, pomohou s orientací v rozmanité nabídce � -
nan�ních produkt� na trhu, poradí, jak dluh�m 
p�edcházet a jaké jsou možnosti �ešení zadluže-
nosti. Program je tedy ur�en nejen lidem, kte�í  se 
už do � nan�ní tísn� dostali, ale i všem ostatním, 

kte�í by se problém�m s dluhy cht�li v budouc-
nu vyhnout. Seminá� m�že být užite�ný i pro 
ty, kte�í cht�jí pouze získat informace a p�edat 
je dál. Koná se v pond�lí 24. kv�tna od 10 hodin 
v zasedací místnosti radnice m�sta Chomutova. 

Pro další informace je možné kontaktovat 
sociální pracovnici Janu Mrkvi�kovou,

 tel. 474 659 241, 728 897 523. 

Veřejné toalety budou 
v Centralu a Prioru

Ve�ejné záchodky na Pa-
lackého ulici budou zru-

šeny. Záchodky jsou nahra-
zeny novými v obchodním dom� Central, 
které jsou mnohem modern�jší a pro uživa-
tele p�íjemn�jší. Dále budou lidé moci pou-
žívat toalety v budoucím obchodním centru 
Chomutovka (bývalý Prior). M�sto záchod-
ky zruší protože jsou málo využívané kv�li 
špatné p�ístupnosti, a lidé si už našli cestu 
k moderním toaletám v Centralu. Krom� 
Centralu fungují v sou�asné dob� ve�ejné 
toalety v parku a na tržnici, kde m�sto chys-
tá projekt na jejich rekonstrukci.   red

O hudební doprovod se dopoledne posta-
rala hudební skupina Prince Alfredo 

and the Warriors. Po jejím vystoupení násle-
dovalo p�edstavení projektu Centrum kruš-
nohorského lidového um�ní, zasazen byl pri-
mátorský strom roku 2010, spolu s hercem 
Otou Jirákem a primátorkou Ivanou 
ápko-
vou byla pok�t�na mlá�ata ovce quessantské, 
za ú�asti here�ky Nely Boudové následovalo 
slavnostní odhalení nové hra�ky pro d�ti, 
která je sou�ástí série hra�ek pocházejících 
z dílny pana Vojt�cha Návrata, na níž si d�ti 
mohou trénovat fyzickou zdatnost v podob� 
šplhání na ty�i nebo na lan�. Oslavy v d�tské 
zoo úsp�šn� zakon�ila legendární pražská 
hudební skupina Sto zví�at. 
Doprovodný program probíhal i v jiných �ás-
tech zooparku. Na statku s domácími zví�aty 

si na své p�išli p�íznivci folklorní hudby a tan-
c� a také stylu country. Na louce pod statkem 
p�edvedl sokolník dovednosti svých pta�ích 
sv��enc�.  
Díky bohatému programu a p�íznivému po-
�así se zoopark t�šil z velkého po�tu návšt�v-
ník� a sm�le se p�ipravuje na další akci, kte-
rou je 29. 5. 2010 oslava Dne d�tí.  red

Jste zadluženi? Přijďte si poslechnout, jak svoje dluhy řešit

Zoopark oslavil 35. výročí založení
Vyvrcholením oslav 35. výročí založení Podkrušnohorského zooparku Chomutov 
byla akce s bohatým doprovodným programem. „Zahájení akce se uskutečnilo 
v dětské zoo za účasti ředitelky zooparku  Ivety Rabasové, zástupců vedení města 
Chomutova v čele s primátorkou Ivanou Řápkovou a přítomen byl také zakladatel 
zooparku pan Walter Markel,“ popisuje mluvčí zooparku Martina Pelcová.

Chomutov tak p�istoupil k dalšímu kroku 
v boji proti nep�izp�sobivým, kte�í zne-

užívají dávky, v rámci akce Záchranný kruh. 
Výplatu dávek v hmotné nouzi klient�m, 
kte�í nespolupracují p�i �ešení své sociální 
situace, špatn� hospoda�í s pen�zi, necht�jí si 
svou situaci zlepšit vykonáním ve�ejné služby, 
nesplácejí dluhy �i dávky zneužívají, odbor 
sociálních v�cí chomutovského magistrátu 
p�evede na poukázky. „Ti lidé p�ijdou až o 65 
procent dávky v pen�zích,“ dodala primátor-
ka. V Chomutov� tato zm�na postihne 330 lidí, 
což p�edstavuje t�icet procent klient�. Mnohé 
z nich m�stská policie p�istihla b�hem kontrol 
restaurací p�i hraní na výherních automatech. 
Ostatní n�kolik let zneužívají sociální systém 

tím, že aktivn� nehledají práci. „N�kte�í si 
chodí pro dávky pod vlivem alkoholu,“ �ekla 
Kamila Faiglová, vedoucí odboru sociálních 
v�cí. První hromadné vyplácení formou po-
ukázek se uskute�ní již v kv�tnových termí-
nech. M�sto si navíc od zavedení potravinek 
slibuje, že se sníží po�et vyplácených p�ísp�v-
k� na živobytí. „Mnozí klienti se budou styd�t 
platit poukázkami, radši si je ani nevyzved-
nou. Zvlášt� to platí pro ty, kte�í díky tomu, 
že pracují na �erno, mají dávku jako bonus ke 
svým výd�lk�m,“ vysv�tluje Kamila Faiglová. 
Stravenky budou p�ijímat obchody �et�zc� 
Tesco, Penny a �ada menších obchod�. Sí� 
obchod�, které budou p�ijímat poukázky, se 
bude stále rozši�ovat.

Primátorka Řápková: Kdo zneužívá dávky, 
dostane místo peněz poukázky

Klienti odboru sociálních věcí chomutovského magistrátu, kteří zneužívají sociál-
ní dávky, o ně v peněžité formě přijdou. Místo bankovek si odnesou potravinové 
poukázky, za které si budou moci koupit základní potraviny, hygienické potřeby či 
oděvy. „Tato změna postihne všechny, kteří hrají na automatech, holdují alkoholu či 
drogám,“ řekla primátorka Ivana Řápková. 

Rok dítěte a rodiny: 
soutěží pět set rodin

Uskute�nily se další dv� akce v rámci sou-
t�že 2010 Rok dít�te a rodiny.  Na akci, 

která byla sou�ástí oslav 35. výro�í v Pod-
krušnohorském zooparku, se p�ihlásila 500. 
rodina. V zooparku musely rodiny s d�tmi vy-
plnit v�domostní test a odpov�d�t na otázky 
typu: Jaká je rozloha zooparku Chomutov? 
Ve kterém roce byl založen zoopark? Kolik 
medv�d� chová? Krom� toho si všichni užili 
i spoustu zábavy. D�ti m�ly možnost si ne-
chat namalovat masku na obli�ej a poslechli 
jsme si oblíbené kapely Sto zví�at nebo Ma-
kovec. P�íjemným zpest�ením bylo odhalení 
nové d�ev�né sochy zví�ete v d�tské zoo.  
Další akcí, která se uskute�nila, bylo No�-
ní dobrodružství na radnici. D�ti prošly 
tajná zákoutí starobylé radnice a setkaly 
se se zajímavými osobnostmi – s duchem 
kroniká�e z devatenáctého století Dressle-
rem, s písa�em jednoho z majitel� Chomu-
tova Ji�ího Popela z Lobkovic, s tajuplným 
mnichem, lékárníkem, hrab�nkou Bu-
quoyovou nebo rytí�i. Sout�žící, kte�í se 
zú�astnili tohoto výjime�ného dobrodruž-
ství, dostali již pátý bod do hrací karty. 
Další akce sout�že Rok dít�te a rodiny se 
uskute�ní na Kamencovém jeze�e v rámci 
Bambiriády a úkolem d�tí bude, aby absol-
vovaly minimáln� p�t dovednostních (v�-
domostních) sout�ží dle vlastního výb�ru.
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Co je cílem této p�ehlídky?
Základním motivem je prezentovat výsled-
ky práce naší školy nejen p�ed rodi�i našich 
žák�, ale ukázat tyto výsledky i širší ve�ej-
nosti. Proto by se m�la také tato p�ehlídka 
každoro�n� opakovat. Cht�l bych p�i této 
p�íležitosti pod�kovat Severo�eským dol�m, 
které nám k realizaci p�ehlídky pomohly.

P�ehlídka je tedy poprvé, což jist� souvisí s va-
ším nedávným nástupem do funkce �editele.
Ano, je to jedna z novinek, které prosazuji. 
Mým cílem je upozornit ve�ejnost, že tady 
jsme, že máme výborná um�lecká odd�lení, 
skv�lé hudební soubory a hlavn�, že umíme 
vychovávat žáky schopné po absolvování 
školy samostatného um�leckého p�sobení. 

Jsou n�jaké další novinky, které p�ipravujete?
Od následujícího školního roku otev�eme li-
terárn�-dramatický obor, kde rádi p�ivítáme 
nejen d�ti talentované, ale i ty, které mají ur�ité 
problémy s komunikací a zapojením se do ko-
lektivu. Další novinkou je vybudování nahrá-
vacího studia, které by m�lo sloužit p�edevším 
našim žák�m k zachycení jejich um�leckých 
výkon�, ale i zájemc�m z ve�ejnosti. V budouc-
nu bude možné si toto studium pronajímat za 
p�ijatelné ceny. Dále p�ibude výuka hry na nové 
nástroje, a to na elektrickou kytaru a pozoun.

Co dále plánujete? 
Rýsuje se spolupráce s partnery z N�mecka, 
konkrétn� se �leny Mozartovy spole�nosti. 

Obrysy této spolupráce jsou zatím v plen-
kách, každopádn� bych rád umožnil našim 
žák�m vystupovat v N�mecku, což pro n� 
bude ur�it� zajímavá motivující zkušenost.

V dnešní dob� je možné p�ihlásit dít� na výu-
ku hry na hudební nástroj v rámci hudebních 
kroužk� v r�zných centrech volného �asu. Jak 
se na to díváte?
V dnešní dob� je opravdu hodn� center volné-
ho �asu, která výuku na hudební nástroj, ale 
i jiné um�lecké aktivity, nabízí. Rodi�e by si 
m�li uv�domit, že p�edevším ZUŠ garantuje 

profesionální p�ístup, to je prvotní p�edpo-
klad. Jeho d�ležitou sou�ástí je ovšem také 
vytvá�et žák�m podmínky, které je p�ivedou 
k širšímu um�leckému nadhledu. Konkrétn� 
to u nás znamená, že budeme co nejrychleji za-
�azovat naše malé hrá�e do soubor�, což je pro 
hudební rozvoj dít�te velmi podstatné, a dále 
že budu podporovat p�edevším ty projekty, 
kterých se zú�astní t�eba celá ZUŠ, a to žádné 
centrum volného �asu nabídnout nem�že. 

Máte ve škole n�koho, kdo je opravdu talen-
tovaný? 
Nem�žu po tak krátké dob� ukázat na kon-
krétní talentované jednotlivce, ale dva úsp�-
chy z letošního jara bych zmínil. Tím prvním 
je ú�ast v celostátním kole bubenického sou-
boru Oklep, což lze hodnotit jednozna�n� 
jako významný úsp�ch, a tím druhým je dru-
hé místo v krajském kole jazzového orchestru 
Tequila Band. Vlastn� bych rád i touto cestou 
všem zú�astn�ným pod�koval za výbornou 
reprezentaci školy.

Chvíli po vašem nástupu jste �elil prvnímu 
problému, ve škole vypukl požár…
Požár vypukl asi dva m�síce po tom, co jsem 
nastoupil, a zp�sobil škodu p�ibližn� za dva 
a p�l milionu korun. Nikomu se našt�stí nic 
nestalo. Nám se poda�ilo do �trnácti dn� za 
pomoci pracovník� � rmy Sanace PO školu 
zprovoznit a pokra�ovat ve výuce. 

Už byly zjišt�ny p�í�iny požáru?
Zatím se ješt� neví, pro� za�alo ho�et. Vše 
stále šet�í policie a já doufám, že nebudu  
v podez�ení, když jsem následn� nechal vy-
ho�elé patro hezky barevn� vymalovat. P�ij�-
te se podívat.  gav

Ředitel ZUŠ v Chomutově Karel Žižka: 
„Chceme naši školu prezentovat před širší veřejností“

Základní umělecká škola 
v Chomutově pořádá poprvé 
Reprezentační den, přehlídku 
všech oborů školy – hudebního, 
výtvarného, tanečního a nově 
i literárně-dramatického. A prá-
vě o tom, proč se tato přehlídka 
pořádá, a o novinkách v ZUŠ 
jsme si povídali s jejím novým 
ředitelem Karlem Žižkou.
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Setkání se uskute�ní v pizzerii Rigoletto, 
protože práv� tam kdysi býval Závodní klub 
dolu Jana Švermy a bigbeatové akce se tam 
pravideln� po�ádaly. „Scházeli jsme se tam 
v letech 1968 až 1973 a já se k té tradici vra-

cím,“ popisuje po�adatel Rudolf Vojt�ch. 
Na t�etím setkání vystoupí pražská skupina 
The Twins, která hraje repertoár sedmdesá-
tých let, nap�íklad The Beatles, Creedence 
Clearwater revival a další písn� známých 

hudebních skupin tohoto období. Po vystou-
pení této skupiny následuje diskotéka, mix 
padesátých, šedesátých a sedmdesátých let 
a hrát bude DJ Ruda Vojt�ch. „Všichni fan-
dové této muziky jsou srde�n� zváni,“ �íká 
Rudolf Vojt�ch.
P�edprodej vstupenek je v pizzerii Rigoletto, na 
telefonních �íslech 604 999 078 a 774 132 389 
nebo na e-mailové adrese vojtech@email.cz.

PR

Bývalý „Švermák“ znovu ožije big beatem
Přijďte se pobavit na třetí bigbeat – oldies setkání do salonku pizzerie Rigoletto, 
které se uskuteční v sobotu 29. května 2010 od 20 hodin.

Výstava s názvem Žijeme spolu zavede 
návšt�vníky do domov� n�kterých ná-

rodnostních menšin žijících v Chomutov�. 
Probíhá v kostele svaté Kate�iny na nám�stí 
1. máje a lidé, kte�í si ji p�ijdou prohlédnout, 
uvidí p�edm�ty, které menšiny b�žn� pou-
žívají, nebo p�edm�ty, které jsou symbolem 
jejich kultury. „Tato výstava je naprosto uni-
kátní. Pozvání na návšt�vu do svého domo-
va ješt� nikdy nikde nenabízelo tolik národ-
nostních menšin sou�asn�. Naším zám�rem 
nebylo prezentovat nalešt�né a vzácné ex-
ponáty, ale p�edm�ty, které jsou každodenní 
spojitostí v život� menšin s jejich kulturou, 
domovem nebo vzpomínkami na d�tství,“ 
uvádí p�edsedkyn� Výboru pro národnostní 
menšiny Kamila Vrtišková. 

Na vernisáži výstavy, která se uskute�nila 17. 
dubna, samoz�ejm� nesm�li chyb�t ani p�ed-
sedové n�kterých komunit a jejich p�íbuzní. 
„Jsme rádi, že se m�žeme takto prezentovat, 
aspo� se naše kultura lidem v Chomutov� zase 
o n�co víc p�iblíží,“ �ekl p�edseda vietnamské 
národnostní menšiny Duong Viet Dung. 
Na této unikátní výstav� jsou k vid�ní p�ed-
m�ty n�mecké národnostní menšiny, která 
má v sou�asnosti 693 �len� žijících v Chomu-
tov�, ma�arské menšiny (desítky �len�), viet-
namské menšiny (800 �len�), rusínské men-
šiny (desítky �len�), ruské menšiny (desítky 
�len�), romské menšiny (4 000 �len�) a ukra-
jinské menšiny (570 �len�). Návšt�vníci si 
tak mohou prohlédnout nap�íklad ukrajin-
ský lidový nástroj zvaný bandura, romskou 
madonku Kali Sari, patronku žen a plodnos-
ti, kovový tácek s tradi�ními ruskými moti-
vy zvaný chochloma, vietnamskou sošku 
Buddhy z exotického d�eva a mnoho dalších 
zajímavých p�edm�t� zap�j�ených p�ímo 
z domácností chomutovských menšin. 
Výstavu po�ádá Výbor pro národnostní men-
šiny p�i zastupitelstvu m�sta Chomutova ve 
spolupráci s Oblastním muzeem v Chomuto-
v� a potrvá do 22. srpna 2010.

 gav

Výstava národnostních menšin je 
k vidění v kostele svaté Kateřiny

Labyrint duše uvidí lidé 
v galerii Lurago

V galerii Lurago vystavuje výtvarnice a ilu-
strátorka  Kate�ina Sko�epová. Narodila  

se v roce 1967 v Praze a vyr�stala v rodin� své-
ho d�de�ka, spisovatele Bohumila 
íhy. Její 
olejomalby zachycují rozmanitá zátiší, kv�ti-
ny, ale p�edevším jsou plné éterických and�l�. 
„Výtvarné um�ní m� provází celý život, ale 
naplno se mu v�nuji od roku 2004,“ popisuje 
Kate�ina Sko�epová. Kate�ina Sko�epová vy-
stavuje v Chomutov� poprvé, ale již dvakrát 
vid�li lidé její díla v nedaleké Kadani. 
Tato výtvarnice by nikdy netvo�ila nic 
negativního. „Dívám se na um�ní jako 
na pozitivní v�c, která by m�la p�inést li-
dem radost. Netvo�ím nic pochmurného,“ 
ukon�uje Sko�epová.
Výstava Kate�iny Sko�epové s názvem La-
byrint duše probíhá v galerii Lurago a po-
trvá do 26. kv�tna.  gav

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
CHOMUTOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ 
PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE 

MĚSTA CHOMUTOVA 

Půjčky se budou poskytovat dle Statutu Fondu 
rozvoje města Chomutova jednotlivým majite-
lům nemovitostí na území města Chomutova na 
opravu a rekonstrukci domů.

Termín odevzdání žádostí 
je stanoven do 15. 6. 2010
Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Ma-
gistrátu města Chomutova – budova radnice, nám. 1. 
máje, Odbor rozvoje, investic a majetku města, I. pa-
tro, kancelář č. 38 – M. Balogová – tel. 474 637 441, 
nebo na stránkách města Chomutova www.cho-
mutov-mesto.cz odkaz: Město a samospráva/Rada 
města/Dokumenty/č.027-01-09 (Příloha č.1 „Zásady 
pro poskytování fi nančních prostředků…“).

Přátelé z Prahy Jiří Říha, Rostislav No-
vák, Jiří Načeradský a Jiří Sopko z Clubu 
60 společně vystavují již podruhé. Je-
jich první výstava obrazů se uskutečnila 
v Lounech a nyní se setkali v chomutov-
ské galerii Špejchar. 

Každý maluje n�co jiného 
a používá jinou techniku. Ji�í 


íha maluje realistické obrazy 
s postavami i domy, na obrazech 
Ji�ího Na�eradského uvidí ná-
všt�vníci p�evážn� ženy s bujnými 
tvary a jeho díla vznikají tvorbou 
nanášení akrylu na plátno. Rostislav Novák 
používá techniku sítotisku a maluje barevné 
abstraktní obrazy. Poslední z t�chto výtvarní-
k�, Ji�í Sopko, maluje spíše portréty. 

A pro� Club 60? „Všichni se známe již z roku 
1960 z Akademie výtvarného um�ní. Nebyl 
to výtvarný klub, ale klub o p�átelství. Spo-
le�n� jsme se scházeli, sportovali. A i když se 
naše cesty po studiu rozd�lily, p�átelé jsme 
dodnes,“ popsal jeden ze �len� Clubu 60, Ros-

tislav Novák. 
Tato výstava je takovým p�átel-
ským setkáním a potvrzuje stálý 
zájem �len� Clubu 60 o tvo�ivou 
disciplínu malby. „A hlavn� pot�-
šení a radost z toho, že se ješt� živí 
scházíme spole�n� v jedné výstav-

ní síni,“ dodal Rostislav Novák.
Vernisáž této výstavy se uskute�nila 11. kv�tna 
od 17 hodin v galerii Špejchar a potrvá do 12. 
�ervna. Všichni lidé jsou srde�n� zváni.  gav 

Dlouholetí přátelé vystavují v galerii Špejchar
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Sport
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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• 

Stěhování Jarin 
a autodoprava 

vyklízení bytů, nebytových prostor
dovoz zboží z prodejen 

velkou skříňovou dodávkou

LEVNĚ
Volejte zdarma 800 32 11 34

www.stehovani-jarin.wz.cz
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Programátora CNC technologie
pro laserové dělení materiálů

POŽADUJEME
- SŠ vzdělání strojírenského směru
-  dobrou znalost programování 

v AUTO CAD
- znalost práce s PC
-  dokonalou znalost výkresové dokumentace
-  samostatnost, spolehlivost, odpovědnost

NABÍZÍME
- motivační fi nanční ohodnocení 
- profesní růst ve stabilizované fi rmě

V případě Vašeho zájmu nám zašlete profesní 
životopis 

prchal@chps.cz,
informace p. Prchal 777 313 202

Přijmeme
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tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                      TAPETY

Chomutov, Pražská 585

Turnaje stolního tenisu 
se zúčastnili hráči 
z Česka i ze zahraničí

Oddíl stolního tenisu TJ Baník B�eze-
necká po�ádal již �tvrtý ro�ník Turnaje 

o putovní Pohár primátorky m�sta Chomu-
tova. Zú�astnilo se ho �ty�icet dvou�len-
ných družstev z šestadvaceti oddíl� z celé 
republiky a letos dokonce i chomutovský 
rodák a reprezentant 	R Richard Výbor-
ný, který nyní hraje v Itálii. Krom� hrá�� 
z 	eska p�ijeli i hrá�i  ze zahrani�í a to bylo 
zárukou kvalitního stolního tenisu s mnoha 
vyrovnanými a dramatickými zápasy.
 

Výsledky turnaje:
1.  Jiří Merkl (Hradec Králové) – 

Michal Suško (Sever Žatec)

2.  Richard Výborný (Padova) – 
Ladislav Liška (Baník Březenecká)

3.  Milan Veselý (Halle) – 
Pavel Fencl (Sokol Cítoliby)

4.  Martina Štiková (SJ Ústí) – 
Zdeněk Vukliševič ml. (Spartak Lubenec)

SC-300725/1

Na mistrovství 
	ech v Cho-

mutov� bojovaly 
desítky tane�ních 
tým� z celé 	eské 
republiky. Cho-
mutov reprezen-
tovaly úsp�šné ta-
ne�ní školy –  Star-
dance a Beethoven 
DC EXE.
Tane�ní škola Star-
dance, která se specializuje na disciplíny Show 
Dance a Latino Show, získala celkem p�t zlatých 
medailí. „Naši tane�níci zatancovali výborn�. 
P�i trénincích m� docela potrápila naše extra-
liga Show Dance, ale p�i samotném vystoupení 
zatancovali báje�n�,“ popisuje trenérka Jana 
Zelenková z TŠ Stardance. Letos poprvé dokon-
ce porazili i t�žké soupe�e z Berouna.
Tane�ní klub Beethoven DC EXE, který se 
specializuje na Disco Dance a Street Dance 
show, získal t�i zlaté medaile. „Pro nás byla 
nejv�tším p�ekvapením výhra formace v ka-
tegorii Street show, Návšt�va žvejkylandu,“ 
popisuje šéftrenérka z Beethovenu DC EXE 
Eva Vlková. 

Nejsiln�ji na porotce zap�sobila formace 
Disco Dance s názvem MJ memory, která 
vyhrála kategorii extraligy. „Za choreogra� i 
MJ memory jsme byli velmi pochváleni. Po-
rotci mi dokonce �ekli, že jim naskakovala 
husí k�že,“ hodnotí spokojen� Eva Vlková.
Beethoven DC EXE získal od regionálních 
kol až po toto mistrovství 	ech 13 zlatých me-
dailí a Tane�ní škola Stardance dokonce 14. 
Mistrovství 	ech v Chomutov� bylo další 
kolo sout�že v rámci projektu Emco dance 
life tour 2010, který je ur�en pro d�tské kate-
gorie ve v�ku od 8 do 10 let. Ob� chomutov-
ské školy se se svými formacemi dostaly na 
mistrovství 	eské republiky.  gav

Mistrovství Čech: Stardance získal 
pět zlatých, Beethoven DC EXE tři

foto: TŠ Stardance

Přijďte se podívat na závod 
RALLYE TRIAL BOHEMIA, kte-
rý se pojede v oblasti u Pru-
néřova na Chomutovsku. 

Jedná se o závod truck voz�, ale 
také off-road�, motorek nebo 

�ty�kolek. Závodit p�ijedou 
i posádky z N�mecka. O�ekává 
se tedy celkem více než osmde-
sát posádek, a tak bude ur�it� na 
co koukat. Termín závod� byl 
stanoven na 29. až 30. kv�tna.

Přijďte na závody off -roadů, motorek a čtyřkolek



www.rokditete.eu

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

Bambiriáda
Šestá akce sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“ 
zam��ená na dovednosti a v�domosti d�tí a jejich 
rodi�� v areálu Kamencového jezera u p�íležitosti 
jedenáctého ro�níku „Bambiriády“.

sobota 22. kv�tna
Kamencové jezero
�asový harmonogram: 
Za�átek akce:   10.00 hodin
Ukon�ení akce:   15.00 hodin
Registrace sout�žících:   10.00–14.00 hodin
Doprovodný program BAMBIRIÁDY 2010: 10.00–18.00 hodin

Registrace: 
V areálu Kamencového jezera (za restaurací Golf Club).

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny s d�tmi spole�n� absolvovaly minimáln� 
5 dovednostních (v�domostních) sout�ží dle vlastního výb�ru.

Upozorn�ní:
Sout�že jsou vhodné pro d�ti od 4 let.

Všem ú�astník�m a návšt�vník�m 
BAMBIRIÁDY 2010
nabídneme tém�� padesátku sout�ží a her. Co t�eba projíž�ka 
na policejním �lunu po hladin� Kamencového jezera, co tak 
si hodit indiánským ošt�pem �i vyzkoušet indiánský luk a šíp? 
Nabízíme procházku skautským táborem, t�eba se na chvilku 
natáhnou ve stanu, naštípat d�íví, pop�ípad� se zapojit do va�ení 
v polní kuchyni. Indiáni Vás ur�it� rádi pozvou do jednoho ze 
svých vigvam�, seznámíte se s ur�itými zvyky severoamerických 
Indián�, posoudíte jejich módu �i okouknete zbran� rudých bratr�. 
Požárníci Vám p�ipraví požárnický kule�ník, a nezapome�te, 
že nemají rádi, když se jim �íká hasi�i. M�žete sledovat, pop�ípad� 
se aktivn� zapojit do pódiových vystoupení. Hip hop, street dance, 
mažoretky, aerobik, rockové kapely, country tance, zp�v, …

Den d�tí 
na Band�
s MAXIM TURBULENC
Sedmá akce sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“, 
zam��ená na tvo�ivou zábavu a sportovní sout�že.

ned�le 30. kv�tna
letní areál Banda
�asový harmonogram: 
Za�átek akce:  10.00 hodin
Ukon�ení akce:  16.00 hodin
Registrace sout�žících: v areálu:  10.00–15.00 hodi
Doprovodný program:  10.00–16.00 hodin

Úkol:
Úkolem sout�žících d�tí je zaplnit všechna okénka karti�ky tím, 
že absolvují minimáln� 3 sout�žní úkoly. Se zapln�nou karti�kou 
si u „Stolu odm�n“ vyberou svoji výhru a zárove� u registrace 
obdrží známku do hrací karty sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“.
Upozorn�ní:
Sout�že jsou rozd�leny do dvou kategorií: pro d�ti p�edškolního 
a školního v�ku.

Program:
V bohatém programu vystoupí skupina MAXIM TURBULENC, 
divadlo KUŠ se svojí pohádkou a Lukáš Budai, který moderuje 
a hraje diskotéku. Po celou dobu akce je p�ipraveno ob�erstvení 
pro maminky, tatínky a samoz�ejm� pro jejich d�ti.

Ú�astníci sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“, kte�í p�edloží svojí 
hrací kartu sout�že, mají vstup zdarma. Ostatní návšt�vníci uhradí 
vstupné do letního areálu Banda na Kamencovém jeze�e ve výši 
12 K� dít� (do 140 cm), 20 K� dosp�lí.

Neváhejte a p�ij�te si užít spoustu zábavy! Získejte sout�žní známku a zapojte se 
tak do sout�že o báje�né ceny. Více informací na stránkách www.rokditete.eu. 
P�ihlásit se s rodinou m�žete na internetu, na informa�ních centrech v budovách 
magistrátu (Husovo nám�stí, Zborovská ulice, nám�stí 1. máje), v M�stském 
informa�ním centru, v recepci Golf Clubu a M�stské sportovní hale.
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Školy a volný čas

D�m d�tí a mládeže ve spolupráci s dalšími 
organizacemi po�ádá již jedenáctý ro�ník 

celorepublikové akce známé pod názvem Bam-
biriáda. Letošní ro�ník se bude z celého Ústec-
kého kraje konat jen v Chomutov� a uskute�ní 

se ve dnech 21. a 22. 
kv�tna, vždy od 10 do 
18 hodin na Kamen-
covém jeze�e. „Hlavní 
smysl Bambiriády z�-
stává stále stejný, a to 
zam��it pozornost ve-
�ejnosti alespo� na pár 
dní na �innost desítek 
rozmanitých organi-
zací a spolk�, které se 
po celý rok zabývají 
mimoškolní výchovou 
nejmladší generace,“ 
popisuje �editel DDM 
Chomutov Milan Märc.
Sou�ástí Bambiriády 

bude i další akce celoro�ní sout�že Rok dít�te 
a rodiny.
Po celý víkend budou pro návšt�vníky p�ipra-
vené r�zné atrakce a vystoupení. Všichni Cho-
mutované jsou srde�n� zváni. 

Program Bambiriády 2010
Bambiriáda za�íná v pátek 21. kv�tna v 10 hodin. Do 14 hodin prob�hne prezentace DDM 
a ob�anských sdružení, sout�že, netradi�ní atrakce, prezentace škol, sout�ž pro všechny 
školky, školy i ústavy. Od 15 hodin uvidí návšt�vníci nap�íklad b�išní a moderní tance, v 16 
hodin se Bambiriáda slavnostn� zahájí, poté vystoupí TŠ Stardance, DDM Jirkov s aerobi-
kem a páte�ní program ukon�í rocková kapela Con Carne.
V sobotu 22. kv�tna bude program op�t za�ínat v 10 hodin dopoledne a návšt�vníci nap�íklad uvidí  
moderní tance v podání tane�ní školy Osmi�ka Most, bubenický soubor ZUŠ Chomutov, bojová 
um�ní, která p�edvedou žáci z Tiger Relax Klubu, hiphop, mažoretky, country tance, vystoupení 
dramatického kroužku DDM Chomutov a další zajímavá vystoupení. Program potrvá oba dva dny 
do 17 hodin. Více o Bambiriád� se dozvíte na webových stránkách www.ddmcv.cz. 

Další ročník Bambiriády se blížíKrálem majálesu se 
letos stal Milan Pecák
Tradi�ní studentskou slavnost majá-

les jako každoro�n� zorganizovali 1. 
kv�tna studenti a profeso�i Chomutovské-
ho soukromého gymnázia ve spolupráci 
s místní zdravotnickou školou na dvo�e 
školy. Krom� vystoupení student� bavil 
všechny p�ítomné nap�íklad folklorní 
soubor Krušnohor nebo kapely Paradise 
Jazz Band �i Blues No More. Králem le-
tošního majálesu byl korunován známý 
chomutovský malí� a gra� k Milan Pe-
cák. Radní Markvart, který mu v zastou-
pení primátorky p�edal symbolický klí� 
od m�sta, �ekl: „Doufám, že jednodenní 
vláda student� nad naším m�stem bude 
veselá a úsp�šná.“ A díky hezkému po�así 
majálesová slavnost student�m vyšla. 

Oblastní muzeum nabídne v sobotu 29. 
kv�tna ve�ejnosti další z akcí, které se 

staly v Chomutov� již tradicí, v po�adí šestou 
Muzejní noc. „Když jsme p�ed lety spolu s Ná-
rodním muzeem jako první a jediní v 	eské 
republice po�ádali noc první, v��ili jsme, že se 
stane každoro�n� opakovanou tradi�ní akcí, 
tak jako tomu bylo již �adu let po celé Evrop�. 
Toto o�ekávání se splnilo,“ uvádí �editel Ob-
lastního muzea v Chomutov� Stanislav D�d.
Dnes již každý návšt�vník ví, jak taková Mu-
zejní noc vypadá, co nabídne, že jde p�ede-
vším o zábavu a nový zážitek. 
Nové oproti minulým rok�m je ale to, že pro-
gram, který každou Muzejní noc provází, je le-
tos v�bec poprvé vytvo�en jako kolektivní dílo 
všech národnostních menšin, které žijí v Cho-
mutov�, a je doprovodnou akcí k velké výstav� 
chomutovských národností, která je v kostele 
sv. Kate�iny otev�ena od 17. dubna. Dává tak 
možnost p�edstavit národnostní menšiny 
tak�íkajíc naživo, hudbou, tancem, zp�vem 

a ukázkami tradi�ních zvyk� a �emesel. To vše 
cht�jí pracovníci muzea nabídnout svým stá-
lým návšt�vník�m práv� v sobotním ve�eru. 
Všechno za�ne na radnici o páté hodin� od-
polední, kdy se dve�e muzea pro návšt�vníky 
otev�ou. Každý, kdo p�ijde, bude mít možnost 
projít všechna muzejní zákoutí – kostel sv. 
Kate�iny, orato� s muzejní zbrojnicí, Mniš-
ský dvorek, lékárnu i staré rytí�ské sály. V 18 
hodin za�ne kulturní program ve�era, který 
bude sestaven do dvou velkých, zhruba dvou-
hodinových blok�. V programu se v zadním 
sále i dolním sklepení p�edstaví N�mci, Viet-
namci, Rusíni, Romové a Ukrajinci, jako host 
i africký folklor. A na co se m�žeme v progra-
mu t�šit? V n�meckém podání uslyšíme zp�v 
krušnohorských písní božídarského rodáka 
Antona Günthera, recitaci autorských básní 
a tradi�ní jódlování, Vietnamci p�edvedou 
n�kolik tradi�ních tanc� s rýžovými bubny, 
s arekovými klobouky a s ty�emi a jist� zají-
mavou módní p�ehlídku, soubor Skejušan 

zazpívá lidové rusínské písn�, p�edvede folk-
lorní p�edstavení. V podání romských hu-
debník� a zp�vák� uslyšíme romskou hudbu, 
Ukrajinci zazpívají ukrajinské písn�. V koste-
le sv. Kate�iny bude navíc pod zše�elou gotic-
kou klenbou celý ve�er znít tichá hudba. 
Mezi jednotlivými body programu bude �as 
na objevování t�ch nejhez�ích zákoutí, p�átel-
ské rozhovory p�i sklence vína, bude postará-
no i o hladové krky. Podávat se bude i �erstvý 
chléb s máslem, utlu�eným v pr�b�hu ve�era 
na Mnišském dvorku. Budete-li se tedy ptát, 
co s na�atým ve�erem, odpov�� je nasnad�. 
P�ij�te do muzea a p�ipojte se k nám! V�ele 
doporu�ujeme neformální oble�ení a polštá-
�ek na sezení! 

Šestá Muzejní noc v Chomutově
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Bezpečnost a doprava

Mezi auty u zimního stadionu si to po ob-
jezdu spo�ádan� štrádovala husí rodin-

ka. „Když ji zahlédla dispe�erka kamerového 
systému, nemohla v��it svým o�ím. Dv� do-
sp�lé husy šly vp�edu a za nimi ve vojenském 
útvaru se batolila t�i jejich mlá�ata,“ uvádí 
mluv�í  chomutovské m�stské policie Vladi-

mír Valenta. 
idi�i však byli obez�etní a do-
držovali „husí“ rychlost tak, aby je neohrozi-
li. Na místo tedy p�ijeli strážníci, aby rodinku 
odchytili a p�evezli ji do bezpe�í Podkrušno-
horského zooparku. Jak se husy na „kruhák“ 
dostaly, strážníci nezjistili.

 red

Strážníci zachránili husí rodinku na kruháku

P�i prvním se-
tkání s vede-

ním DPCHJ, které 
vzešlo z iniciativy 
primátorky Ivany 

ápkové p�i setká-
ní s ob�any v této 
lokalit�, si obyva-
telé st�žovali na 
zrušení linky 5 a na to, že te� 
nemají žádné náhradní spoje. Už 
p�i tomto setkání argumentoval 
DPCHJ tím, že obyvatelé této lo-
kality mohou jezdit linkou �íslo 6 
a 4. Obyvatel�m se ale nelíbilo, 
že linka 6 jezdí jen do odpoled-
ních hodin a nezajíždí až k za-
stávce Povodí Oh�e (linka 5 tam 
také nezajížd�la). Tam doposud 
zajíždí jen linka �íslo 3, která 
ale nejezdí na polikliniku, a tak 
ob�ané, zvlášt� senio�i, museli 
p�estupovat a �ekat na jiný spoj, 
který je na polikliniku zaveze. 
Dopravní podnik si všechny 
námitky zapsal a navrhl takové 
spoje, které by ob�an�m oblíbe-
nou p�tku nahradily. 

P�i druhém setká-
ní návrh zástupci 
DPCHJ prezen-
tovali. Linku �íslo 
p�t by m�la pln� 
nahradit šestka. Na 
p�ání obyvatel bude 
jezdit až do sedmi 
hodin do ve�era 

a zajížd�t až na zastávku Povodí 
Oh�e. Mimoto bude také nov� 
jezdit až ke Globusu. Ob�ané do-
stali provizorní jízdní �ád a mohli 
o návrhu ze strany DPCHJ disku-
tovat. K jízdnímu �ádu m�li n�ko-
lik p�ipomínek, nap�íklad k trase 
autobus�, �as�m jízd, návaznosti 
na ostatní linky apod. S ostatními 
linkami se však nyní hýbat nebu-
de, u nich mohou nastat zm�ny až 
s novými jízdními �ády letos v pro-
sinci. Vzhledem k souhlasnému 
stanovisku ob�an� by m�l nový 
režim linky �íslo 6 zkušebn� platit 
již od �ervna tohoto roku. A podle 
toho, jak bude linka 6 ob�any vy-
užívaná, pak nastaví DPCHJ od 
nového roku pevný jízdní �ád.   gav

Nový odbavovací systém 
Dopravního podniku m�st 

Chomutova a Jirkova se postup-
n� rozjíždí. 10. kv�tna se 
za�aly vy�izovat 
první žá-
d o s t i 
o vydání 
n o v ý c h 
b e z k o n -
t a k t n í c h 
� i p o v ý c h 
karet (B	K). 
„Bez t�chto �ipových 
karet nebudou moci lidé cestovat 
se slevami, které jim poskytují 
elektronická pen�ženka nebo 
elektronický �asový kupon,“ 
popisuje �editel DPCHJ Ji�í Mel-
ni�uk. A proto Dopravní podnik 
m�st Chomutova a Jirkova dopo-
ru�uje obstarat si novou kartu co 
nejd�íve, bez �ekání v dlouhých 
frontách a za mén� pen�z.

PŘIJĎTE VČAS A VYHRAJTE!
Chcete-li ušet�it sv�j �as i peníze, 

máte-li chu� vyhrát n�kte-
rou z hodnotných cen za 

celkem 31 000 korun, 
neváhejte a navštivte 

jednu z p�epravních 
kancelá�í DPCHJ 

na autobusových 
nádražích v Cho-

mutov� a v Jirkov�. 
To vše m�žete získat, pokud 

co nejd�íve vyplníte a odevzdá-
te žádost o vydání nové �ipové 
karty. Pokud lidé p�ijdou se svou 
žádostí o novou �ipovou kartu 
v m�sících kv�ten až �erven, bu-
dou za�azeni do slosování, jehož 
výherce získá jako hlavní cenu 
nabití karty kreditem v hodnot� 
6 tisíc korun, v m�sících �erve-
nec až srpen je hlavní cenou pro 
výherce nabití karty v hodnot� 5 
tisíc korun.  red

Vyzvedněte si novou čipovou 
kartu včas a vyhrajte!

Brífi nk MHD: linku číslo pět 
zkušebně nahradí posílená šestka

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova svolal další 
setkání s občany v lokalitě Horní Ves, kde představil návrh na 
posílení linky číslo 6, která nahradí linku číslo 5. Občanům se 
odprezentované změny zalíbily. 

Kolik zaplatíte za vydání karty:
60 korun při podání žádosti o vydání karty v období měsíců květen • 
–červen 2010
90 korun při podání žádosti o vydání karty v období měsíců čer-• 
venec–srpen 2010
120 korun při podání žádosti o vydání karty od měsíce září 2010 • 

va a Jirkova se postup-
dí. 10. kv�tna se
vy�izovat 

á-
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Civilní zaměstnanci 
řešili prostituci i drogy

M�stská policie si vzala na pomoc n�ko-
lik civilních zam�stnanc�, ti se velmi 

osv�d�ili, v dubnu �ešili tém�� �ty�i sta p�ípa-
d�, kdy došlo k porušení ve�ejných vyhlášek. 
„Máme dv� skupiny civilních zam�stnanc�. 
Ti nachytali nap�íklad n�kolik majitel� ps�, 
jak neuklízí psí exkrementy, zakladatele 
�erné skládky, popíjející opilce u ve�erky, 
prostitutky a další ob�any, kte�í porušují 
obecn� závazné vyhlášky,“ popisuje zástup-
ce �editele m�stské policie Petr Zálešák. Ten 
si jejich práci pochvaluje. „Tito zam�stnanci 
nám velmi pomáhají a i jejich výsledky mluví 
za vše,“ dopl�uje Zálešák.  gav

Příklady přestupků, 
které civilní zaměstnanci řešili: 
• neuklízení psích exkrementů • psy bez vo-
dítka • zakládání černé skládky • prostituci • 
Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání 
alkoholu na veřejnosti • kouření na zastávce 
MHD • nález injekčních stříkaček.
V některých případech vyřešili problém na místě, 
v jiných zavolali na pomoc městské strážníky. 
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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. 5. 8:00–16:00 
 Florbal – BAMBIRIÁDA 2010

22.  5.  9:30–11:00 
 Házená – mladší žáci

Letní stadion

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ:
22. 5. 10:15
 Chomutov – 	elákovice 

Městské lázně

29.–30. 5. 
 Velká cena Chomutova

Kino Oko

19. 5.  19:00   Projekt 100: Smlouva 
s vrahem

20. 5.  17:00  Po svatb�
21. 5.  19:00  Na sv. Valentýna
22. 5.  16:30  Sherlock Holmes
22. 5.  19:00  Sherlock Holmes
23. 5.  19:00  Sherlock Holmes
24. 5.  19:00  Muži, co zírají na kozy
2 5. 5.  17:00  Muži, co zírají na kozy
2 5. 5.  19:00  Muži, co zírají na kozy
26. 5.  19:00   Projekt 100: Muž 

z Londýna
27. 5.  17:00  Svítání 
28. 5.  17:00  Alenka v �íši div�
28. 5.  19:00  Alenka v �íši div�
29. 5.  16:30  Alenka v �íši div�
29. 5.  19:00  Mamas & Papas
30. 5.  19:00  Mamas & Papas

Bydlení
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.

Vyměním obecní byt 1+1 v Praze 5 za obecní byt 
v Chomutově nebo okolí. Tel. 602 622 168.

Pronajmu slunný, velmi čistý byt 4+1+L+komora 
v Kostnické ul., klidná a žádaná lokalita. Cena pro 4 
osoby 9 500 Kč/měsíc + energie. Tel. 606 755 589.

Pronajmu byt 1+1 v Jirkově. Tel. 773 264 183.

Prodám byt 3+1+L v os. vl. v Chomutově na Kamen-
né. Plastová okna, zateplený dům, klidný vchod. Tel. 
605 519 439.

Pronajmu zařízenou garsonku v CV. Nájem 2 500 Kč 
+ 2 500 Kč zúčt. záloha na el., vodu, plyn. Tel. 
776 038 494.

Přímý majitel dlouhodobě pronajme slušným lidem 
byt v lukrativní části – v zeleni, u Kamencového je-
zera a centra města. Byt se nachází v udržovaném 
cihlovém domě, je nezařízený s dispozicí 2+1 – 55 
m2, ve 2. patře, balkon a sklep. Nájemné činí 5 400 
Kč/měsíčně + zálohy (voda, plyn, elekt.). Požadova-

ná vratná kauce 11 000 Kč. Byt je volný od 1. 6. 2010. 
Tel. 736 684 174.

Pronajmu byt 3+1 v CV na Písečné, cena 7 500 Kč 
včetně služeb. Tel. 725 649 519.

Koupím dům v Chomutově nebo v Krušných horách, 
platba v hotovosti. Tel. 724 657 425.

Prodám garsonku, cihla, Mjr. Šulce, Chomutov. 
Cena dohodou. Tel. 724 657 407.

Koupím chatu do 1 300 000 Kč v tomto kraji. Tel. 
728 255 237.

Nabídněte byt v osobním vlastnictví, levný. Tel. 
724 657 421.

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

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

Ostatní
Prodám Mazda 626 TD20 rok výr. 1994, vínová me-
talíza, dobrý stav, TK do 5/2011. Levně, dohoda jistá. 
Tel. 775 659 760.

Pronajmu garáž ve středu Chomutova. Tel. 
723 757 807.

Koupím garáž jen v areálu na Březenecké u Penny. 
Nabídněte. Tel. 605 135 371.

Pronajmu kancelářské prostory v centru Chomuto-
va, ul. 28. října. Tel. 608 234 953.

Městské divadlo

20. 5. 17:00  Reprezenta�ní koncert žák� ZUŠ 
25. 5. 19:00  Milá�ek Anna
hrají: Martina Hude�ková, David Pracha�, Linda Ry-
bová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová  
4. 6. 21:00  Koncert Richard Müller

Kulturní dům Zahradní
19. 5. 17:00  Ve�erní�ek aneb tan�íme s Malou mu-

zikou

Výstavy
GALERIE ŠPEJCHAR 
Do 12. �ervna 2010 výstava Club 60 – Ji�í Sopko, Ji�í 
Na�eradský, Ji�í 
íha a Rostislav Novák

KOSTEL SV. IGNÁCE
Do 30. kv�tna výstava obraz� Tomáše Polcara - Sla-
v�tínský akademický socha� Tomáš Polcar (*1973) 
vystudoval AVU u prof. Demartiniho, Veselého a Kní-
žáka. Jeho tvorba zahrnuje objekty, obrazy, fotogra� e 
a texty ve vizuálním konceptu. V kostele sv. Ignáce se 
bude prezentovat svými obrazy.

GALERIE LURAGO
Do 26. kv�tna výstava Kate�iny Sko�epové Labyrint 
duše - Výtvarnice, ilustrátorka  Kate�ina Sko�epová se 
narodila v roce 1967 v Praze a vyr�stala v rodin� svého 
d�de�ka, spisovatele Bohumila 
íhy. Její olejomalby 
zachycují rozmanitá zátiší, kv�tiny, ale p�edevším jsou 
plné éterických and�l�.

NÍZKOPRAHOVÉ ZA�ÍZENÍ PRO D�TI 
A MLÁDEŽ DO 26 LET
(Školní p�šina 5247, Kamenná, Chomutov)

25.5. 15:00 – 17:00 Afrika našima o�ima
Zajímá vás, jak se žije mladým lidem v Africe, jak 
vypadá africká diskotéka, co poslouchají mladí 
Afri�ani? Dívka, která m�síc žila v africké rodi-
n� ve stát� Guinea, si pro vás p�ipravila povídání 
o hudb�, zájmech, oble�ení a životním stylu mla-
dých Afri�an�.
31. 5. 14:00 – 18:00 Sv�tový den bez tabáku 
Povídání o zdravém životním stylu, o dopadu kou-
�ení na lidský organismus a o rizicích kou�ení.
Dne 1. 6.  15:00–17:00 oslava Mezinárodního 
dne d�tí 
A co jsme si pro vás p�ipravili? Spoustu her a sou-
t�ží. P�ij�te si k nám oslavit sv�j svátek.

POZOR! AKCE PLATÍ DO 31. 5. 2010!
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Hobby internetHobby internet
Bezva na chatu, na cesty nebo i na domaBezva na chatu, na cesty nebo i na doma

PŘIPOJTE SE POHODLNĚ NA CHATĚ, 
NA CESTÁCH, ALE I U VÁS DOMA. 
Stačí zapojit modem do vašeho počítače 
a bez složité instalace se připojíte, kdekoli si budete přát.
Sami se rozhodnete, zda chcete za internet platit 
nízký paušál, nebo dáte přednost připojení na kredit. 

50% sleva na paušál na první 3 měsíce nebo 
100 % kredit navíc zdarma (běžný kredit 300 Kč, pro Vás 600 Kč)
Stačí při objednávce zadat promo kód hobby internet.

50% s
100 %
Stačí 

5

29 
Kč/den

390 
Kč/měsíc

9,90
Kč/hodina

nebo

nebo

POZOR! AKCE PLATÍ DO 31. 5. 2010!POZOR! AKCE PLATÍ DO 31. 5. 2010!

CHOMUTOV – Qmobil, Blatenská 3139, tel.: 774 179 178, e-mail: info@qmobil.cz
JIRKOV – CONDOR electrocentrum, Kostelní 48, tel.: 474 654 366, e-mail: condor@iol.cz
KADAŇ – KULDA Computers, Mírové nám. 116, tel.: 417 639 507, e-mail: prodej@kuldashop.cz
KADAŇ – Výpočetní a mobilní technika, Kpt. Jaroše 1551, tel.: 777 902 683, e-mail: j.eles@seznam.cz
MOST – SPACE, Rudolická 1706, tel.: 476 444 551, e-mail: most2@setos.cz

OBJEDNÁVEJTE
NA 811 811 811 • NA WWW.UFON.CZ
NEBO KONTAKTUJTE NAŠE PARTNERSKÉ PRODEJNY
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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.

 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.
 Dlouhodobá a přirozená eliminace vrásek.
 Modelace a zvětšování rtů, korekce nerovností obličeje či jizev.
 Operace horních a dolních očních víček, čela, ušních boltců, nosu.
 Odstranění křečových žil.

Jako novinku Vám přinášíme ošetření pomocí 
CO2 frakčního laseru - silná aktivace regenerace 

spodní vrstvy pokžky. Umožněte tělu aby se 
samo regenerovalo do původní podoby.
Odstranění znamínek bez jizev, odstranění drobných vrásek, 
redukce strií a jizev.

Neinvazivní, bezbolestná,   

   rychlá redukce celulitidy? Ano!  
Kombinovaná liposukce

Mládežnická 1646, 431 11, Jirkov, tel: 840 111 317, www.cosmeticclinic.cz

Naše další služby
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