
CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Y

Děti si
vyšláply 

na Kočičák
   strana 6

Opět zasedal
dětský

parlament
   strana 7

čtrnáctideník statutárního města Chomutova

30. 6. 2010 | ročník XIII. | číslo 13 | 22.500 výtisků | www.chomutov-mesto.cz | distribuce zdarma do schránek

Děti siDě i iDěti iDěti siDěti siDěti siDěti siDěti siDěti siDěti si Opět zasedalO ě d lO ět d lOpět asedalOpět zasedalOpět zasedalOpět zasedalOpět zasedalOpět zasedalOpět zasedal

Do města vjeli Do města vjeli 
středověcí rytíři středověcí rytíři 



Inzerce

- prodej a pronájem kopírovací techniky
- prodej a servis výpočetní techniky
- prodej a servis kancelářské techniky
- FOTO - VIDEO

- kopírování čb/bar až do formátu AO
- skenování až do formátu AO
- tisk fotografií na trička a hrnky

www.nonac.cz    tel.: +420 602 669 999ac l.: +c. .: +c.c : +cz

y

z    tel.: +42z    tel.: +4z    tel.: +4ccc el.: +4 + 

výpočetní technika

foto video

kancelářská technika ýpočetní techniýpočetní technikak
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www.ceskydomov.cz
Inzerce 

v Chomutovských novinách 
uzávěrka příštího vydání 

je 13. 7. 2010

Stanislava Provazníková

Tel.: 608 220 020
Alona Bezdieniezhna 

Tel.: 725 124 616

Pizzeria Quaranta
!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!

Kosmova 4721, Chomutov, 

(areál autoškoly Omega)

www.eurokoupelny.cz
Tel.: 474 626 191, 777 233 131
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SOA v Žatci nabízí MATURITU JINAK!!!

Svatováclavská 1404 • 438 01 Žatec
Tel.: 415 726 003 • mob.: 736 605 905 • e-mail: katka.d@soazatec.cz

Studijní materiály poštou nebo e-mailem, konzultace s lektory dle dohody 

a šest soustředění během každého školního roku

vás bezpečně dovedou k maturitě.

4leté studium je určeno jak pro zdravé, tak pro tělesně handicapované studenty,

velký výběr jednopředmětového maturitního studia, 

rekvalifikačních a profesních kurzů.

Studijní katalog zdarma, pište, volejte SOA,
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Studuje se doma, z elektronických i tištěných materiálů. Konzultace, 
cvičení a zkoušky sedmkrát ročně – většinou v pátek, sobotu a neděli.

Získáte: maturitní vysvědčení, osvědčení podle vyhlášky 50, § 5 
a mezinárodní průkaz počítačové gramotnosti ECDL.

SPŠE a ZDVPP, Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec

Podrobnosti na tel.: 415 726 003, 733 712 250
mail: sekretariat@soazatec.cz 
web: www.zatecsspse.cz 

Studijní katalog zdarma! 

POTŘEBUJETE MATURITU? POMŮŽEME VÁM!!!

OBOR  ELEKTROTECHNIKA

PIŠTE! VOLEJTE!
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Město Chomutov na podporu organizací 
a spolků starajících se o sportovní naděje či 
pořádajících kulturní akce dává přes padesát 
milionů.

Někteří nepřizpůsobiví dokážou zneužít 
sociální systém i tím, že dají vlastní děti do 
pěstounské péče prarodičům jen proto, aby 
získali sociální dávky.   

Taneční mistr, sokolka, muzejnice, první ředitel 
chomutovské průmyslové školy a učitel získali 
cenu udělovanou Radou města Chomutova. 

Rozhovor: Rozhovor: 
Jindřich StádníkJindřich Stádník

Nové trávníky Nové trávníky 
a trampolína na jezeřea trampolína na jezeře

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 čas strana 12

Bezpečnost 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

šéfredaktor: Tomáš Branda
tel.: 608 964 165
e-mail: tomas.branda@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

Nové trávníky, rychlejší turnikety, obří trampo-
lína. To jsou novinky, které jsou připraveny pro 
návštěvníky jezera.

Vzdávají se vlastních Vzdávají se vlastních 
dětí, aby  mohli dětí, aby  mohli 
ždímat státždímat stát

99

Vážení spoluobčané,
tak je to konečně 
tady! Sny všech 
malých i větších 
dětí se naplnily, 
jsou tady prázdni-
ny! Děti si koneč-
ně mohou odpoči-
nout od školních 
povinností, ale pro 
nás dospělé to ně-

kdy může znamenat více starostí. Ni-
kdo z nás totiž asi nemá dovolenou po 
celé dva měsíce, a tak je třeba zajistit, 
aby se děti nenudily, ale také aby se 
jim nic nestalo nebo aby nám nezničily
byt. 
Právě proto jsme se rozhodli vám 
rodičům trochu pomoci a připravili 
jsme několik prázdninov ých akcí, kte-
ré vám pomohou vaše děti zabavit. 
Hned první prázdninovou sobotu si 
můžete i s dětmi užít na chomutovské 
pouti v areálu Banda. Kromě soutěží 
tam vystoupí i různé hudební skupiny, 
jako třeba Ivan Mládek se svým Banjo 
bandem. 
Během celého léta budete moci s dět-
mi chodit na rodinné a dětské filmy, 
na které budete mít jako rodina zlev-
něné vstupné. A vaše děti se zase 
po celé léto mohou pokoušet vše, co 
podniknete, zvěčnit ve fotografiích, 
a své fotky pak zaslat k nám na rad-
nici do soutěže. Dětská fantazie je 
bezbřehá, takže se už moc těším, jak 
ji v yužijí při sv ých fotografických 
pokusech! 
Začátek srpna nás všechny zastihne, 
jak doufám na Kamencovém jezeře, 
kde budou pro všechny soutěživé rodi-
ny připraveny další soutěže v průběhu 
festivalu Kamenčák 2010. 
Některé děti se rády zúčastňují pří-
městských táborů, které připravují 
naše organizace. Pro letošek už mají 
všechny plno, což jen svědčí o oblíbe-
nosti těchto táborů. Ale věřím, že ani 
ostatní děti se nebudou o prázdninách 
nudit. Důležité je, aby měly na každý 
den nějaký zajímavý program, aby jim 
nezbylo moc času na lumpárny a vylo-
meniny. 
A bezva dobrodružství přitom nemusí 
prožít jen někde v dalekých exotických 
zemích, ale klidně třeba u babičky na 
dvorku nebo u rybníka. 
A tak nám všem přeji hezké a teplé 
počasí, hodně sluníčka, hub a malin 
a hlavně hodně zábavy a žádnou nudu.

Hezky si prázdniny se svými dětmi užijte! 
vaše Ivana Řápková 

Ceny Jiřího Popela Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovicz Lobkovic
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Představte si rodinu se dvěma, třemi, 
čtyřmi dětmi. Máma s tátou nemají 

práci, a proto se svými ratolestmi žijí ze so-
ciálních dávek. Peníze ale na všechno ne-
stačí, tak přemýšlí, jak si rodinný rozpočet 
vylepšit. Každý běžný člověk se snaží najít 
práci, a když se to nedaří, tak se co nejvíce 
uskromní, aby děti touto situací netrpěly. 
Jsou ale mezi námi lidé, které ani náhodou 
nenapadne, že by mohli jít pracovat. Roz-
hodnou se naopak dál vysávat státní dávky, 
a to za pomoci vlastních dětí, kterých se 
dobrovolně zřeknou. Na sociálce zalžou, 
že se dostali do opravdu kritické sociální 
situace a nemohou se o své potomky po-
starat. Tvrdí, že péči o děti by ale klidně 

zvládli jejich rodiče či prarodiče, a navrh-
nou pěstounskou péči. „Pokud jim úředníci 
a následně soud na jejich fígl skočí, přisypou 
se záhy do rodinné kapsy od štědrého státu 
měsíčně třeba i desetitisíce na příspěvcích 
za pěstounskou péči,“ dodává primátorka 
Ivana Řápková. Pro členy rodiny se přitom 
vůbec nic nezmění. Všichni žijí jako dříve, 
celá změna se vlastně odehraje jen na papí-
ru. Tento nešvar se nyní šíří republikou.
Sociální zlatokopové, jak by se těmto para-
zitům dalo také říkat, našli cestu k penězům 
tam, kde by ji normální člověk nehledal. „Zne-
užívají prostředek, který má sloužit k ochra-
ně dětí, a navíc k tomu použijí vlastní děti. 
Drzost některých je taková, že dokonce při-

jdou a narovinu se ptají, jak pěstounskou 
péči získat,“ říká vedoucí odboru sociálních 
věcí Kamila Faiglová.
Výjimkou nejsou případy, kdy přijdou 
prarodiče s tím, že se jejich děti o vnouča-
ta nestarají, a chtějí žádat o pěstounskou 
péči. „Sociálním šetřením jsme zjisti-
li, že rodiče dlouhodobě s prarodiči žijí 
v jedné domácnosti a zajišťují výchovu 
dětí. Nespolupracují ale s úřadem práce, 
a proto byli sankčně vyřazeni z jeho eviden-
ce, a přišli tak o podporu v nezaměstnanosti 
a následně i o dávky hmotné nouze,“ popi-
suje jeden z případů Faiglová. Prarodiče 
nakonec přiznali, že musí z něčeho platit 
nájem, nějak se uživit, a tak proč by si o pěs-

Vzdávají se svých vlastních dětí,

Co vás napadne, když uslyšíte slova pěs-
tounská péče?  Každý z nás si představí 
lidi, kteří se zcela nesobecky starají o cizí 
děti. Díky nim mohou i děti z dětského do-
mova vyrůstat v rodině. Děti, které často 
potkaly v životě velmi tragické události, 
tak opět získávají zázemí a pocit bezpečí. 
Tak to naštěstí opravdu ve většině případů 
je. Ale věřte, že mezi námi chodí i lidé, kte-
rým při těchto slovech vyvstane na mysli 
úplně něco jiného.  Zneužít sociální systém 
ke svému obohacení. „Vzdávají se dobro-
volně svých vlastních dětí kvůli tomu, aby 
ždímali stát. A mají to vymyšleno opravdu 
dobře,“ říká primátorka Chomutova Ivana 
Řápková. 
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 Je šance to nějak zamezit?
Systémovým řešením je podle názoru MPSV 
zakotvení bližších zákonných kritérií, pod-
le kterých by soud určil, zda svěří dítě do vý-
chovy jiné fyzické osobě než rodičům nebo 
do příbuzenské pěstounské péče. Nyní zákon 
o rodině žádná kritéria nestanoví, a proto je 
soudní praxe nejednotná a jednotlivé soudy 
rozhodují ve srovnatelných případech odlišně. 

Navrhne ministerstvo nějakou legislativní 
změnu, která by situaci řešila? 

Zlatokopy, kteří zneužívají pěs-
tounskou péči k vlastnímu obo-

hacení, naprosto nechápe třiašede-
sátiletá Drahomíra Nutilová, která 
kvůli zákeřné nemoci přišla o svou 
dceru.  Její tři děti zase o maminku. 
Ani na vteřinu neváhala. 

„Bylo to vlastně úplně přirozené. Dce-
ru i s vnoučaty jsme se s manželem měli 
u sebe až do konce. O vnoučata jsme pro-
stě jen starali dál,“ popisuje nejsmutnější 
okamžiky ve svém životě.
I když její pěstounství začalo smutně, ani 
chvíli nelitovala a s vnoučaty je šťastná.  
„Vnučka chodí na obchodní akademii, je 
to slušná, hodná holka. Ten prostřední je 
sportovec, chodí do sportovní třídy, hraje 
fotbal. Nejmladší měl v pololetí samé jed-
ničky,“ říká s velkou láskou v hlase. 

Jaké je to být pěstounem, když jste 
na počátku svého důchodového věku 
a měla byste si s manželem užívat od-
počinku? 
Změnil se nám zcela život. My bychom 
se teď měli vlastně starat jeden o druhé-
ho. Ale vůbec toho nelitujeme. O vnou-
čata jsme se začali starat, když jim bylo 
čtrnáct, devět a čtyři roky. Bylo nutné, 
aby nastal režim a pravidelnost. Nebylo 
to jednoduché. Ale na druhou stranu si 
vůbec nedokážu představit, že by děti šly 
do dětského domova.  Vzhledem k tomu, 
že je mezi nimi velký věkový rozdíl, jistě 
by šly do různých domovů a mohlo by se 
stát, že by se již nikdy nesešly, mohly by 
se poztrácet ve světě. To bych nikdy ne-
mohla dopustit. Ani manžel ne. 

Vaše pěstounství začalo smutně, jak se 
na něj díváte teď? 
Děti nám daly vůli žít ve chvíli, kdy jsme 
ztratili dceru. Měli jsme se o koho starat 
a ony se staly naší radostí.  Všechny tři 
jsou moc šikovné. Ve škole s nimi nejsou 
žádné problémy. Toho nejmladšího paní 
učitelka neustále chválí.  

Co říkáte lidem, kteří dokážou dát děti 
do pěstounské péče jen proto, aby na 
tom vydělali?
Neptejte se mě na to.  To je pro mě napro-
sto nepochopitelná věc.  Je to hyenismus. 
Každá koruna by měla jít na blaho dětí.  
Opravdu nevím, co víc říct. Mně to prostě 
rozum nepobírá, že by se takto mohl ně-
kdo chovat.  tb

Každá koruna by 
měla jít na blaho dětí, 
říká pěstounka 

V rámci připomínkového řízení k návrhu nového 
občanského zákoníku, jehož součástí je i úprava 
rodinného práva, navrhovalo MPSV, aby byly jed-
noznačně vzájemně odlišeny instituty pěstounské 
péče a svěření do výchovy jiné fyzické osoby než 
rodičů. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby by 
mělo být využíváno v těch případech, kdy rodiče 
mají možnost hradit na dítě výživné. V tomto in-
stitutu na rozdíl od pěstounské péče nevzniká ná-
rok na dávky pěstounské péče a výživa je zajištěna 
osobami, které mají k dítěti vyživovací povinnost. 

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV

tounskou péči nepožádali, aby tak měli více 
peněz. U pracovnic oddělení sociálně právní 
ochrany dětí samozřejmě nepochodili.  
Proto se řada zlatokopů snaží sociální 
odbor obejít a podávají si návrhy sami 
přímo na soud. „Pokud se prokáže, že 
rodiče jsou schopni se o děti řádně sta-
rat a rodina si dávkami pěstounské péče 
chce vylepšit svůj rodinný rozpočet, ne-
doporučíme, aby soud svěřil děti do pěs-
tounské péče prarodičům. Zamezení zne-
užívání pěstounských dávek lze jedině 
intenzivní sociální prací s rodinami, pro-
šetřováním rodinných poměrů ze strany 
terénních sociálních pracovníků, vedení 
rodičů k jejich rodičovským povinnostem 
a v neposlední řadě také individuálním 
řešením těchto případů ze strany soudů,“ 
říká Romana Horynová, vedoucí oddělení 
sociálně právní ochrany dětí.

aby mohli ždímat stát

Ví ministerstvo práce a sociálních věcí 
o zneužívání dávek pěstounské péče? 

Zatím nemáme k dispozici konečné statis-
tické údaje za rok 2009 o počtu dětí svě-
řených do příbuzenské pěstounské péče. 
Poté, co bude statistika zpracována, prove-
de MPSV analýzu, zda v některých krajích 
nebo v obvodu některých obcí s rozšířenou 
působností nedošlo v porovnání s rokem 
2008 k nestandardnímu nárůstu v počtu 
dětí svěřených do příbuzenské pěstounské 
péče. Bude-li takový nestandardní nárůst 
zjištěn, požádá MPSV o prověření příčin 
tohoto nárůstu příslušný krajský úřad, 
který kontroluje činnost orgánů sociálně-
právní ochrany dětí ve svém obvodu.
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AktualityAktuality

Středověké rytířské di-
vadlo Traken rozbilo 

minulý týden své stany 
v nákupní zóně u Kaufl an-
du, kde od úterý do ne-
děle probíhaly rytířské 
turnaje. Své působení ve 
městě rytíři zahájili před 
chomutovskou starobylou 
radnicí. „Rytíři, vzdejte 
hold městu Chomutovu,“ 
zavelel jeden z nich. Poté 
předal náměstkovi pri-
mátorky Janu Řehákovi 
dýku jako dar městu, kte-
ré rytířským soubojům poskytlo záštitu. 
V divadelním příběhu se odehrála řada rytíř-
ských soubojů. Diváci od začátku do konce 
mohli sledovat napínavé klání, kaskadérské vý-
stupy a jezdeckou dovednost rytířů z Trakenu. 
V představení nechyběly dřevcové souboje, při 

kterých rytíři zasahují štít nebo přilbici protiv-
níka a vyhazují se ze sedla. „Nejvíc se mi líbilo, 
jak sekali mečem hlávku zelí,“ řekl devítiletý 
Martin Burmlík. Jako legrace oproti tvrdým 
soubojům vypadala střelba z luků či nabírání 
princeznina věnečku na dřevec.  tb

Radnice splnila svůj slib daný na setkání 
s občany na konci dubna obyvatelům Zad-

ních Vinohrad a okolí Kamencového jezera. Po 
dvou měsících se s nimi znovu sešli zástupci 
města, magistrátu a městské policie na téma 
hluku z letního areálu Banda. „Setkání ukázalo, 
že opatření, na kterých jsme se dohodli s provo-
zovatelem Bandy, jsou účinná,“ řekl Jan Řehák. 
Na brífi nk byli přizváni i zástupci krajské hygi-
enické stanice a přišli i příznivci Bandy.
Na setkání před dvěma měsíci se řešil hluk 
z areálu při hudebních produkcích v uplynu-
lém roce. Občané před začátkem produkcí 
měli obavu, že hluk je bude obtěžovat. „Již 
vloni jsme dali občanům slib, že hluk budeme 

řešit. Svůj slib jsme přes zimu splnili,“ řekl ná-
městek. Provozovatel osadil aparaturu elek-
tronickým zařízením, které nedovolí překro-
čit povolenou hladinu hluku. Zároveň schoval 
diskotéky pod stan, který také tlumí hluk. Po 
provedených opatřeních začaly v červnu v are-
álu znovu kulturní programy. Občané ocenili 
řešení města a nájemce areálu a z jejich vyjád-
ření vyplynulo, že hudební produkce pořáda-
né v těchto dnech je již neobtěžují a doufají, že 
tomu tak bude i nadále. 
„Dospěli jsme ke kompromisu, že je možné 
při toleranci a snaze obou stran mít vedle sebe 
zónu se zábavou a hudbou a na druhé straně 
v obytné lokalitě klid,“ uzavřel Jan Řehák. 

Do města vjeli středověcí rytíři 

Občané: Opatření na Bandě fungují

Kdo vymyslel, že na místě autobusového nádraží 
stojí Central? Proč tam není park s hřištěm pro 
děti a cukrárnou? A když už tam stojí, proč není 
jako ostatní obchodní centra a proč je tam taková 
skladba prodejců, když někteří už jsou v Chomu-
tově na jiném místě? A taky není dobré parkování 
a vůbec se mi nelíbí vzhled budovy.  J. Š. 

Především musím říci, že dnes již není 
příhodná doba na kritiku. Vizualiza-

ce a záměr výstavby centra byly zveřejně-
ny v Chomutovských novin, a vizualizace 
centra byla vystavena v budovách ma-
gistrátu. Občané byli vyzváni, aby návrh 
připomínkovali. Dostali jsme řadu ohlasů 

a kromě dvou byly všechny pozitivní.  Ob-
jekt hodnotila a odsouhlasila také komise 
chomutovských zastupitelů, která byla slo-
žena ze zástupců všech politických stran 
a architekta města. Hlasování v zastupitel-
stvu bylo jednomyslné. Výsledná podoba 
Centralu je taková, aby zcela odpovídala 
požadavkům komise památkového ústa-
vu. Central vhodně zapadá do historic-
kého centra města a skvěle tvoří přechod 
mezi historickou zástavbou a zástavbou 
ze sedmdesátých let na Palackého ulici.  
Radnice mohla ovlivnit pouze vnější po-
dobu objektu, nikoliv vnitřní uspořádání 
a strukturu prodejců. S investorem stále 
řešíme nevzhledné zakrytí vzduchotechni-
ky na střeše centra,“ řekl náměstek primá-
torky Jan Řehák. 

Na kritiku Centralu už je pozdě

Děti si vyšláply na 
Kočičák a sportovaly

Chomutovské rodiny sportovaly a bavily 
se na dalších společných akcích. V rám-

ci projektu Rok dítěte a rodiny se uskutečnil 
turistický výšlap na Kočičák. Děti i dospělé 
cestou pobavily pohádkové a fi lmové bytos-
ti, které strašily, povídaly si s účastníky nebo 
je nechaly plnit úkoly. Odměnou v cíli byla 
jízda na koních a čtyřkolkách. Hlavně kluky 
zajímala prohlídka vojenského opevnění. 
Zúčastnilo 131 rodin, z toho 20 nově regis-
trovaných.
Další sportovní klání byl netradiční čtyřboj 
ve víceúčelovém sportovním areálu v ulici 
Tomáše ze Štítného. Rodiče s dětmi si mohli 
vybrat, zda proběhnou opičí dráhu, zahrají 
si basketbal, fl orbal, nebo ukážou své do-
vednosti ve skákání přes švihadlo. Získat 
další bod na kartu přišlo 102 rodin. Celkem 
už jich je zapojených 701.

Dotaz čtenáře „Chceme, aby se Central Chomutov zá-
kazníkům líbil a aby se k nám rádi vra-
celi, a proto pečlivě nasloucháme veš-
kerým připomínkám a námětům. Proto 
jsme hned po otevření provedli některé 
úpravy s cílem například zvýšit komfort 
nakupování pro handicapované osoby 
nebo zlepšení parkování. Návštěvnost 
Centralu Chomutov předčila naše očeká-
vání, což dokládá, že i skladba prodejen 
je pro obyvatele města přínosná a rádi ji 
využívají. Záměrem všech našich projektů 
včetně tohoto je navracet život do center 
měst, a proto jsou v této nákupní galerii 
zastoupeny i obchody, které leží i jinde 
ve městě,“ řekl Radim Sayed, ředitel pro-
jektů investorské společnosti Crestyl, kte-
rá je developerem Centralu Chomutov.

„



Aktuality

Děti ve svých vystoupeních představily své 
školy, včetně pozitiv a negativ. Na jednání 

parlamentu padaly i konkrétní návrhy. „Rádi 
bychom se setkávali s dětmi z ostatních škol. 
Bylo by dobré uspořádat akce v městských láz-
ních, v divadle nebo ve sportovní hale, abychom 
se mohli seznámit,“ navrhla Kristýna Drapá-
ková ze ZŠ Písečná.  Velkým tématem se staly 
školní jídelny. Téměř na každé škole žáci nejsou 
zcela spokojeni se stravováním. „Jídlo se často 
nedá vůbec jíst,“ řekla Karolína Dolníková za 
děti ze ZŠ Březenecká. Děti také upozorňovaly 
na chybějící vybavení škol, na stará nefunkční 
hřiště a další nešvary.  Vedení radnice předsta-

vilo naopak investice do škol. „U základních 
škol Písečná a Zahradní letos vyrostou nová 
hřiště,“ uvedla příklady primátorka. Žáci jsou 
velice spokojeni se svými pedagogy. „Děti byly 
velice otevřené, nebály se vyjádřit velice kritické 
názory,“ řekl radní Pavel K. Markvart, který za-
sedání vedl.
Děti si také poprvé vyzkoušely hlasování. Ze 
dvou hlasování vyplynulo, že by školáci uvítali 
výběr alespoň ze dvou jídel ve školních jídel-
nách. Zástupci škol také odsouhlasili návrh 
ZŠ Písečná na pořádání seznamovacích akcí 
chomutovských škol. Zástupci škol se sejdou 
k dalšímu jednání na podzim.   tb

Dětský parlament: Chceme dvě jídla 
ve školních jídelnách 

První dlužníci mají vyhlášený 
osobní bankrot 

O problémech na téma škola diskutovali žáci chomutovských základních škol se zástupci 
města na druhém zasedání dětského parlamentu.  „Děti se svěřily se řadou problémů, 
které je ve škole trápí. Diskutovali jsme o kvalitě jídel v jídelnách, vybavení škol, ale řeč 
se stočila také na problematiku drog,“ řekla primátorka Ivana Řápková. Zasedání dětské-
ho parlamentu radnice spustila v rámci projektu 2010 Rok dítěte a rodiny.  Děti rokovaly 
v budově starobylé radnice v zasedacím sále městského zastupitelstva. 

Webové stránky 
pomohou dlužníkům

Jak předcházet dluhům, případně jak 
řešit své dluhy, které začínají přerůstat 

přes hlavu. Na tyto otázky by měly od-
povědět webové stránky, které připravil 
Městský ústav sociálních služeb v Cho-
mutově. Webová aplikace bude součástí 
stránek www.musscv.cz a www.chomu-
tov-město.cz. „Víme, že v našem regionu 
je spousta obyvatel zadlužená takovým 
způsobem, že exekuce jsou nebo v brzké 
době i budou nepříjemnou součástí jejich 
života, pokud situaci nezačnou urychleně 
řešit. Stránky by jim v tom měly pomoci,“ 
řekla ředitelka MÚSS Alena Tölgová. 
Web návštěvníky seznámí s odbornou ter-
minologií, s fi nančními produkty, které se 
na našem trhu vyskytují.  „Budou uvedeny 
i různé praktické rady pro zodpovědné roz-
hodování a samozřejmě kontakty, kam se 
dlužnící mohou obrátit o pomoc,“ popisuje 
obsah Tölgová. Součástí bude také jedno-
duchá kalkulačka, která návštěvníkům 
pomůže zjistit, zda mají fi nanční rezervu 
na to, aby spláceli úvěr, který si chtějí vzít. 
„Často se stává, že lidé si nedokážou reálně 
představit ve svém rozpočtu, zda si mohou 
vzít úvěr bez rizika, že ztratí střechu nad 
hlavou,“ říká Tölgová. tb

Městské lázně 
nikdo nechce

V souvislosti s výstavbou nového rela-
xačně-oddychového centra v novém 

areálu na Zadních Vinohradech, které bude 
akvaparkem s vodními atrakcemi a pěta-
dvacetimetrovým bazénem, město vyhlá-
silo výběrové řízení na pronájem a provoz 
všech prostor a provozů městských lázní. 
Hlavní soutěžní podmínkou výběrového 
řízení bylo zachování plavání pro veřejnost 
včetně doprovodných aktivit. Přestože 
výběrové řízení bylo od března do května 
zveřejněno v celostátním tisku, nikdo se 
o provoz lázní neucházel.  
Nový areál nabídne řadu vodních atrakcí 
a pětadvacetimetrový plavecký bazén. 
Město při přípravě podkladů pro projekt 
spolupracovalo s plaveckým oddílem, aby 
bazén vyhovoval podmínkám pro kondič-
ní plavání, výuku dětí a samozřejmě také 
pro pořádání závodů. Lidé tak za vodní-
mi hrátkami, které mohou spojit zároveň 
s kondičním plaváním, nebudou muset 
jezdit do Německa či okolních měst. Nový 
areál bude postaven v roce 2012. Počet 
návštěvníků v obou zařízeních bude pak 
rozhodující, až budou městští zastupitelé 
rozhodovat o využití městských lázní.  tb  

První dva dlužníci, kteří se odhodlali se 
svými problémy přijít do dluhové porad-
ny Městského ústavu sociálních služeb 
v Chomutově, si mohou oddychnout. 

Pracovnici poradny se podařilo dva klienty, 
kteří se dostali do dluhové pasti a nebyli 

schopni splácet své dluhy, dovést až k vyhlášení 
osobního bankrotu,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. Připomněla, že osobní bankrot je pět 
let tvrdého odříkání, ale zároveň je to řešení, 
jak se dostat z dluhů a poté vést normální život 
beze strachu, že přijde vymahač nebo exekutor. 
Dluhová poradna funguje v rámci komunitní-
ho plánování a je součástí projektu Záchranný 
kruh Chomutov. V současné době do poradny 
chodí řešit problémy s dluhy přibližně čtyři de-
sítky klientů, polovinu z nich se poradna snaží 
dovést k vyhlášení osobního bankrotu.  
Oba uvedení klienti přišli do poradny ve chvíli, 
kdy každý dlužil téměř půl milionu korun. „Je-
den se dokonce dostavil až v okamžiku, kdy na 
jeho majetek byly vyhlášeny exekuce,“ řekla 

pracovnice poradny Mgr. Jana Mrkvičková. 
U obou případů byla dluhová past téměř totož-
ná, zadlužení podlehli kouzlu rychlých úvěrů 
od především nebankovních úvěrových spo-
lečností, od kterých získali půjčky a kreditní 
karty. V prvním případě má dlužník devět věři-
telů s dvanácti závazky, druhý pak dluží peníze 
šesti věřitelům, u nichž má devět dluhů. 
Osobní bankrot je poslední šancí, jak se 
dlužník může vymanit z dluhové pasti. 
Soud mu nařídí, aby splatil minimálně 
třicet procent dluhu v době pěti let. „Pod-
mínky jsou ale velmi přísné. Dlužníkovi po 
dobu pěti let zbude jen minimum finanč-
ních prostředků na živobytí, ze zbytku své-
ho příjmu musí splácet dluh,“ řekla Mrk-
vičková. Dlužník musí neustále dokládat 
své příjmy a jakýkoliv mimořádný příjem 
se použije na splácení dluhu. Během pěti 
let by neměl vytvořit žádný nový dluh. „Po-
kud dlužník po dobu pěti let splní všechny 
podmínky, soud rozhodne o odpuštění zby-
lé části dluhu,“ dodává Mrkvičková.    

„
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Rozhovor

Město do podpory sportu a kultury 
dává desítky milionů korun. Přímé do-
tační prostředky má pod palcem komi-
se pro podporu občanských aktivit. Její 
předseda-radní Jindřich Stádník nám 
prozradil, jak město peníze rozděluje.

Jakými způsoby město podporuje sport 
a kulturu? 
Postupně jsme vypracovali rozsáhlý systém 
podpory, který zahrnuje dotace podporovaným 
sportům, příspěvky na činnost malým spor-
tovním klubům a občanským sdružením z ob-
lasti kultury a sociální pomoci. Dále zahrnuje 
příspěvky na projekty, kterými jsou nejčastěji 
kulturní akce a sportovní soutěže. Poslední for-
mou podpory jsou granty, které jsou určeny 
na podporu sportovních talentů a na prevenci 
rizikového chování na základních školách. 

Do takto rozsáhlé podpory musí natéct hod-
ně peněz. Kolik město ročně dává sportov-
cům a na kulturní akce? Kde město získává 
prostředky na podporu? 
Zdrojem peněz pro podporované sporty 
jsou přibližně dvě procenta z daňových 
příjmů města. Každý rok se částka pohy-
buje kolem 10 milionů korun. Pro podporu 
činností občanských sdružení a malých 
sportovních klubů, projektů a grantů byl 
v minulosti jediným zdrojem výtěžek z hra-
cích automatů. Město vyhlásilo boj proti ha-
zardu a razantně omezilo počet výherních 
hracích automatů, které jsou zdrojem kri-
minality, gamblerství a dalších negativních 
jevů. Zároveň však garantovalo, že se sní-
žení příjmů nijak nedotkne podporovaných 
aktivit. Proto částku do čtyř milionů korun, 
kterými město každoročně podporuje čin-
nost a projekty občanských sdružení, dopl-
ňuje z rozpočtu. 

Zmínil jste podporované sporty, který z nich 
dostává nejvíce prostředků? 
Nejvýznamnější podpora jde samozřejmě 
do ledního hokeje, který je v Chomutově ur-
čitě fenoménem. Z hlediska návštěvnosti je 
to sport číslo jedna. Město dále podporuje 
basket, kopanou, softball, zápas, judo, čes-
kou házenou, plavání a volejbal. Myslím si, 
že jsme jedno z mála měst, která mají takto 
přesně defi nované podporované sporty v ta-
kovémto rozsahu. 

Podle jakého klíče jsou podporovány aktivity 
spolků, malých sportovních klubů? 
Celá dotační politika se řídí zásadami, které 
jsou schválené zastupitelstvem. Návrh na roz-
dělení dotací vychází z komise pro občanské 

aktivity jako doporučení radě města a dotace 
nad 50 tisíc korun schvaluje zastupitelstvo. Při 
rozhodování se vychází ze zkušeností s žada-
telem z minulých let. Přihlíží se samozřejmě 
k významu akce, práci s mládeží a podobným 
kritériím. Pokud jsou žádosti v souladu se zá-
sadami, tak se komise snaží přidělit prakticky 
všem žadatelům nějaké fi nanční prostředky. 

To skoro vypadá, že peníze dostane, kdo 
si řekne…
To vůbec ne! Činnosti a akce, které město 
podporuje, musí odpovídat zásadám. Vý-
razně se přihlíží k tomu, jak žadatel nakládal 
s dotacemi v minulosti, jak je dokázal vyúčto-
vat a využít pro daný předmět podpory. Letos 
jsme podpořili 98 a zamítli 21 žádostí. Sou-
časnou dotační politiku města považuji za 
více než nadstandardní. Samozřejmě peněz 
na činnost občanských sdružení není nikdy 
dost, ale pokud by tyto prostředky nebyly, 
tak jsem přesvědčený, že spousta spolků by 
musela omezit činnost nebo by zanikly. To by 
mělo dopad zejména na mládež, což nechce-

me, protože právě sport a kultura jsou jed-
ním z těch prostředků, jak zabránit drogám 
a kriminalitě mládeže. Na druhou stranu 
i samotní žadatelé nesmí spoléhat na město, 
musí si hledat i jiné zdroje pro svou činnost. 

Přímé dotace jednotlivým oddílům a sdruže-
ním však nejsou jedinou podporou kultury 
a sportu…
Rozhodně ne. Další formou jsou zejmé-
na provozní a investiční dotace do Správy 
sportovních zařízení a Správy kulturních 
zařízení. Ta vloni dostala 9 milionů dotací. 
Správa sportovních zařízení vloni od měs-
ta získala dotaci 31 milionů na podporu 
provozu městské sportovní haly, zimního 
stadionu, městských lázní a dalších sporto-
višť. Město sport a kulturu podporuje také 
výstavbou nového areálu na Zadních Vino-
hradech. Dále se rozvíjí cyklostezky v okolí 
Chomutova, bude se budovat in-line dráha. 
Ve srovnání s jinými městy musím říci, že 
podpora sportu i kultury je v Chomutově 
mimořádná.  tb

Stádník: Podpora sportu a kultury 
je v Chomutově nadstandardní 



Kultura

Pět osobností převzalo z rukou primátor-
ky Ivany Řápkové Cenu Jiřího Popela 

z Lobkovic, kterou získávají lidé za svůj přínos 
v kultuře, sportu, vědě, vzdělávání, lékařství, 
architektuře a dalších oblastech veřejného 
života. „Velmi si vážíme lidí, kteří se svým ko-
náním zapsali do života našeho města. Proto 
jsou dnes právem přiřazeni k 29 osobnostem 
Chomutova, které byly oceněny v uplynulých 
pěti letech,“ řekl radní Pavel K. Markvart. 
In memoriam byl oceněn stavební a strojní inže-
nýr Ing. Theodor Reuter, který je autorem plánů 

první budovy průmyslové školy v Chomutově 
a také její první ředitel. Pamětní medaili získala 
také PhDr. Lenka Ondráčková, vedoucí archeo-
logického oddělení Oblastního muzea v Chomu-
tově. Její zásluhou jsou v muzeu uchovány tisíce 
artefaktů z pravěku a středověku. Je autorkou 
mnoha významných článků, studií a výstav. Ta-
neční mistr, organizátor Velké ceny Chomutova 
v tancích, zakladatel a úspěšný pedagog taneční 
školy Stardance Josef Zelenka patřil také mezi 
oceněné. Chomutovské veřejnosti je známý jako 
dlouholetý organizátor tanečních kurzů. 
Mezi oceněnými je také pedagog volného času 
Josef Griml, který se zabýval zejména loutko-
vým divadlem. Dnes organizuje pro děti různé 
projekty, je i předsedou softballového klubu 
Beavers. Další oslavenkyní je pedagožka Mys-
lena Hájková, dlouholetá chomutovská učitelka 
a zejména cvičitelka Sokola.  Dodnes se aktivně 
věnuje jako jedna z nejstarších členek Sokola 
cvičení dětí.  tb

Pět osobností získalo 
Cenu Jiřího Popela z Lobkovic  

Sál v Pizzerii Rigoletto se stal prkny, co zna-
menají svět, pro herce Divadelního spolku 

Ladji Dlouhého Nahoď, který působí při ZŠ 
Březenecká. Jeho příznivci zde měli možnost 
vidět během jediného týdne derniéru, tři re-
prízy a hned tři premiéry. 

Velká divadelní přehlídka divadla Nahoď

Ve Špejcharu se 
otevřel nový Prostor

Na výstavě Space (Prostor), která již tý-
den obývá galerii Špejchar, vystavují 

výtvarníci Milan Pecák, Martin Zhouf a Voj-
ta Návrat, kteří se poprvé představili chomu-
tovské výtvarné veřejnosti před 25 lety. Od té 
doby uspořádali několik výstav, na kterých 
prezentují novou tvorbu. „S autory mě pojí 
dlouholeté přátelství. Jsem rád, že nezůstá-
vají na místě a stále někam směřují,“ řekl spi-
sovatel Ondřej Neff, který výstavu zahájil. 
Milan Pecák i Martin Zhouf vystavují obrazy 
a Vojta Návrat kameninové plastiky. V ob-
razech Martina Zhoufa se odráží nejen jeho 
velký zájem o sci-fi , ale také zájem o osud naší 
rodné planety. Milan Pecák vystavuje obrazy, 
které již na první pohled působí prostorově, 
a zároveň obrazy, které nám umožňují na-
hlédnout do „jiné dimenze“, ovšem pouze za 
předpokladu správného rozostřeného vidění. 
Milan Pecák říká: „ Umět se dívat je umění.“ 
Tvorba obou autorů uchvacuje nejen dokona-
lostí výtvarného řemesla, ale také bezbřehou 
fantazií. Plastiky Vojty Návrata nepostrádají 
jeho příslovečný humor, nadhled, sarkas-
mus. Čím překvapil, je barevnost. Mluví 
o „3 v 1“, což znamená, že plastika, kterou do-
tváří luminiscenčními barvami, vypadá jinak 
v denním světle, jinak ve tmě a úplně jinak při 
osvícení UV světly. Pro demonstraci svého 
záměru nechal vytvořit v prostoru galerie 
„černý prostor “ s UV zářivkami. 
Všichni tři neustále přicházejí s novými ná-
pady, náměty, přesto si každý z nich zachová-
vá svůj charakteristický a nezaměnitelný vý-
tvarný rukopis. „Jejich dílo spojuje hravost. 
Rozhodně u nich nenajdeme profesorskou 
suchost,“ doplnil Neff. 
Výstava v galerii Špejchar, která probíhá pod 
záštitou města, potrvá do 26. srpna.

Začaly tradiční koncerty

Minulé pondělí, na první letní den, který 
je zároveň Dnem hudeb, již tradičně 

začaly letní dechové koncerty. Ty pro obyva-
tele Chomutova i návštěvníky pořádá radni-
ce po dlouhá léta. „Koncerty se konají, co já 
pamatuji, od roku 1955,“ řekl kapelník Hor-
nického dechového orchestru Severočeských 
dolů, a.s., a zároveň Staročeské dechovky Jo-
sef Zástava. Tato dvě tělesa se budou během 
léta střídat. Koncerty se konají každou středu 
až do 25. srpna vždy od sedmnácti hodin 
u altánku v městském parku.   tb

Divadelní soubor Nahoď 
funguje již tři roky a právě 
v Pizzerii Rigoletto našel 
svoji domovskou scénu, jak 
říká principál, učitel, ale i he-
rec Ladja Dlouhý: „Naše di-
vadlo funguje díky podpoře 
školy, rodičů a náš velký dík 
patří i kláštereckému Diva-
delnímu spolku Klas, který 
nám pomáhá se zajištěním 
techniky.“ Spolek Nahoď 
sdružuje asi 60 dětí různého 
věku. V jednotlivých hrách 

se střídají jak žáci téměř všech ročníků, tak 
sem docházejí i absolventi ZŠ Březenecká.
„Tenhle týdenní maraton byl před nadcházejí-
cími prázdninami kulturním dárkem pro naše 
příznivce. Doufám, že jsme všechny potěšili, “ 
řekl Dlouhý.  

Josef  Zelenka, taneční mistr
Velice mě to překvapilo. V Chomutově je určitě více lidí, kteří zde žijí déle a kteří pro 
město toho udělali o mnoho více. Na druhou stranu mě to přimělo bilancovat. Sna-
žil jsem se spočítat, kolik lidí mi prošlo tanečními kurzy za šestadvacet let, co jsem 
v Chomutově. Nedokázal jsem to spočítat, bylo jich opravdu hodně.“

Jan Lacina, ředitel střední průmyslové školy a vyšší odborné školy 
Naši žáci moc dobře vědí, kdo byl zakladatel naší školy. Stejně dobře znají všechny mé 
předchůdce, kterých bylo dvanáct za více než 130letou historii školy. Význam ceny
pro  školu je především v tom, že škola cítí sepětí se statutárním městem. Podpora 
města je  důležitá pro žáky a studenty školy, kteří ve škole získávají vzdělání.“

Myslena Hájková, učitelka a sokolka
Jsem ráda, že si někdo vzpomněl na Sokola. Je to v podstatě ocenění celého vedení 
Sokola v Chomutově.“

„

„

„

K získání ceny řekli
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Chomutovský skatepark zažil po roce opět 
pohárovou návštěvu, kterou nejlépe zúro-

čili Maxim Habanec, Martin Jurášek a Tomáš 
Weimann. Sice přišla menší sprcha z nebe, 
která zkrátila program závodu o semifi nále, ale 
v závěru celý závod byl zvládnutý perfektně.
Do chomutovského skateparku zamířilo 
na osmdesát jezdců na druhý závod DVS 
Českého poháru ve skateboardingu. Šesta-
sedmdesát jezdců se přihlásilo do dis-
ciplíny street a 18 jezdců se představilo 
v disciplíně bowl. Pro podobné závody je 
chomutovský skatepark skvěle vybaven. 
„Skatepark je opravdu jedinečný. Kombi-
nuje totiž několik prvků, jako je beton, plech 
a dřevo. Proto zde také byl k vidění skateboar-
ding na nejvyšší úrovni od nejlepších jezdců,“ 
řekl Jaroslav Bocek, jeden z organizátorů 
závodu.
Při deštíku a nedobrovolném ukončení kvali-
fi kace, se rozjela disciplína bowl.  V průběhu 
bowlu se zraky všech čím dál častěji upíraly 
ke street course, kde jezdci společně s orga-
nizátory sváděli nerovný boj s počasím. Ob-
jížděli celou plochu skateparku se stěrkami 
i přes to, že se z nebe snášel další a další déšť.  
Nakonec se skatepark podařilo uvést do pro-

vozu. Po dojetí kvalifi kace přišlo na řadu fi -
nále. Po fi nále zbyl ještě čas na 15ti minutový 
best trick.  
Závod v disciplíně street vyhrál úřadující 
mistr ČR Maxim Habanec s naprosto čistou 
a technicky zvládnutou jízdou. Druhý skončil 
nečekaně po měsíční odmlce zaviněné  zraně-
ním, profík Tomáš Vintr. Třetí příčku obsadil 
zatím vedoucí muž celé série Tomáš Stejskal.
V disciplíně bowl, která se v přítomnosti 
Martina Juráška povětšinou jede o druhé až 
další místo, je pořadí následovné: první kdo 
jiný než Martin Jurášek, druhý Jan „Pavouk” 
Tomšovský a třetí Ivo Prášek.  

Chomutov hostil druhý závod DVS 
Českého poháru ve skateboardingu 

Ohlášení zm�ny adresy

DOROTHEA
privátní kožní a korektivn� 
dermatologické pracovišt� 

webové stránky http://
dorothea.czweb.org

kontakt 605 799 124

poskytujeme kožní 
poradenství, odstra�ování 

vrásek botulotoxinem 
a výpl�ovými materiály, 
odstra�ování vad k�že.

MUDr. Radky Neumannové
p�est�hováno na 

Písečnou č. 5549, 
Chomutov 4 

(prostory nad lékárnou).
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Náš sportovní seriál pokračuje před-
stavením dalšího z chomutovských 

významných sportovních odvětví – basket-
balu. Tento sport má v Chomutově poměr-
ně dlouhou tradici, oddílem prošla velká 
spousta sportovců, kteří se později uplat-
nili v jiných týmech. Známí jsou například 

NOVÁ ČIPOVKA 
= MOŽNÁ VÝHRA 10.000 Kč!
Bezkontaktní čipová karta „BUS KARTA“ bude sloužit

k cestování ve vozidlech DPCHJ a.s.
Obstarejte si novou kartu co nejdříve, bez čekání 

v dlouhých frontách, za méně peněz a s možností získat 
některou z hodnotných cen. SLOSOVATELNÉ CENY – 
bezplatné dobití hotovosti do elektronické peněženky

HLAVNÍ CENA: 10.000 Kč
Žádost o vydání nové karty bude podána 

v měsících květen–srpen 2010

DALŠÍ CENY:
6.000 Kč, 4.000 Kč a 2.000 Kč při podání žádosti 

v měsících květen–červen 2010
5.000 Kč, 3.000 Kč a 1.000 Kč při podání žádosti 

v měsících červenec–srpen 2010

Slevy ve výši poplatku za aktivaci karty 60 Kč při podání 
žádosti v měsících květen–červen 2010

90 Kč při podání žádosti v měsících červenec – srpen 2010
 120 Kč při podání žádosti od měsíce září 2010

Žádosti se vyřizují v přepravních kancelářích DPCHJ a.s.:
Autobusové nádraží v Chomutově

Po–Pá  5:15–17:00 hod., So 6:00–10:30 hod.
Autobusové nádraží v Jirkově

 Po – Pá  5:15–17:00 hod.

JEDINĚ S NAŠÍ „BUS KARTOU“ 
MŮŽETE CESTOVAT SE SLEVAMI!

Bližší informace: www.dpchj.cz

– oddlužení – správa závazků
– konsolidace půjček
– hypotéční úvěry
– možnost spolupráce – zaškolíme

volejte: 777 339 823
email: poradenstvi.kramerova@seznam.cz

Nemůžete dál splácet své závazky?

Pomůžeme vám!!!
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O bowlingové tituly

V bowlingové herně Strikeland proběhlo 
Mistrovství České republiky družstev 

a jednotlivců Amatérské bowlingové ligy. 
Ze soutěže, do které je zapojeno zhruba tisíc 
družstev s 3 380 hráči, se do Chomutova kva-
lifi kovalo 35 týmů a 90 jednotlivců. Početné 
zastoupení měli domácí hráči.
V sobotních soutěžích jednotlivců se nej-
přesnější muškou a nejpevnější rukou mohla 
pochlubit Eva Štefková z Přerova, mezi muži 
byl nejúspěšnější ostravský Filip Křižka. Ten 
se prezentoval výbornými výkony především 
v kvalifi kačních kolech, zatímco v těch vyřa-
zovacích už se na jeho hře projevila nervozita. 
Stejné problémy postihly i soupeře. V nervy-
drásajícím fi nále dosáhl jen 186 bodů, přesto 
vyhrál. „V semifi nále a fi nále přišla krize. Už to 
nešlo, nervy pracovaly, hlavní bylo neudělat víc 
chyb než soupeř,“ hodnotil své výkony Křižka. 
Druhý hrací den patřil ve Strikelandu sou-
těži družstev, kterou překvapivě vyhrál tým 
Pražské šunky. Poprvé v jedenáctileté histo-
rii ABL se tak mistrem republiky stalo čistě 
ženské družstvo. Z chomutovských hráčů 
dosáhl nejvýš Petr Holubčák z Bowling Pro-
Shop, který vybojoval bronz. Následně byl 
také oporou svého týmu v soutěži družstev, 
kde mu pomohl ke čtvrtému místu.  (sk)

Chomutovští Levharti hledají mláďata
chomutovští odchovanci hrající v české 
nejvyšší basketbalové soutěži Jan Hart-
man a Jiří Slavík. V současné době soutěží 
A tým muži Basketbalového klubu Lev-
harti Chomutov v 1. basketbalové lize.  
„Starší minižáci kluci jsou sedmí v rámci 
České republiky a minižákyně skončily 
před koncem letošní sezony na druhém 
místě v Ústeckém kraji,“ řekl trenér mlá-
deže Petr Drobný. Základnu tvoří i další 
družstva jako přípravka, minižáci nebo 
junioři. A protože se trenéři zabývají ne-
jen vrcholovým sportem, ale kladou důraz 
i na výchovu mladých basketbalistů, pořá-
dají nábor nových sportovců. 

Trenéři se na nové basketbalové naděje 
těší, protože všem z nich jde o to, aby po-
kračovaly úspěchy chomutovského basket-
balu. Ale jako v každém sportu zde nejde jen 
o výsledky, i tady je velkou motivací předat 
dětem radost ze sportu a pohybu vůbec a stát 
se členem týmu.

Kdo může 
přijít? děvčata i kluci ročník narození 

1997 – 2002

Kdy? od září ve všední dny odpoledne

Kam? do sportovní haly do tělocvičny střední 
průmyslové školy

Co s sebou? sportovní 
oblečení

obuv do tělocvičny 
a nepovinný je basketba-
lový míč velikosti č. 5

Dejte děti na: basketbal



Cosmetic Clinic přináší novinku!
Frakční C02 laser. Zbavte se vrásek. 
Jizev, strií a ďolíčků po akné 
                          - jednou pro vždy!

Provádíme také:
    Omlazení pleti 
     Kombinovanou bezbolestnou liposukci
     Trvalou bezbolestnou epilaci
     Aplikaci kyseliny hyaluronové a další …

Získejte slevu 5 % na veškeré služby při předložení kupónu. 
Akce platí do 31. 7. 2010
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Ve městě technické služby opravují silni-
ce zničené po zimě. „Výtluky se po zimě 

opravují podle důležitosti komunikací. Nej-
prve trasy trolejbusů a autobusů, páteřní ko-
munikace, teprve potom vozovky na sídlištích 
a ostatní,“ řekl vedoucí provozu technických 
služeb Vladimír Hurník. Ke konci června jsou 
opraveny komunikace u nemocnice, pokraču-
jeme v opravách tras MHD v ulicích Písečná 
a Zahradní. O prázdninách začnou opravy vo-
zovek a chodníků mimo trasy MHD, dojít by 
mělo i na cyklistické stezky na území města.
Nově je opravena v centru města ulice Pa-
lackého. „Tato páteřní komunikace města 
je po letech na hranici své životnosti, kterou 
jsme letos již podruhé prodloužili nataže-
ním mikrokoberce,“ vysvětlil Petr Svoboda 
z odboru investic. Jde o tenkou asfaltovou 
vrstvu s drtí. Zároveň byly vyvýšeny kanály 
v jízdních pruzích tak, aby se vyrovnaly ne-
rovnosti s novým kobercem. Ještě probíhá 
reklamační řízení na opravení červené části 
vozovky před přechody, která vznikla jako 
opatření na zvýšení bezpečnosti chodců. 

Opravy komunikací mají svoje pořadí

Volná pracovní místa 

ZF Electronics Klášterec s. r. o. , 
mezinárodní fi rma zabývající se výrobou 
elektrotechnických komponentů a kompo-
nentů pro automobilový průmysl hledá 
vhodné kandidáty na pozice:

Mistr výroby / Mistr kvality výroby

Základní požadavky:
– VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru 
– znalost německého jazyka 
 na komunikativní úrovni 
– znalost práce na PC (Windows, MS Offi  ce) 
– řidičský průkaz sk. B 
– znalost kvalitativních norem ISO a TS 16 949 
– zkušenosti s vedením týmu podřízených

Nabízíme:
– výdělek odpovídající dosaženým výkonům
– fi nanční příspěvky vyplácené na dovolenou  
 a na vánoce
– jeden týden dovolené navíc 
– dotace stravy a další výhody

Bližší informace na personálním oddělení:

tel.: 474 359 129 
adresa: Osvobozená 780, 
431 51 Klášterec nad Ohří

osobní dotazník je možné vyplnit na 
www.cherry.cz S
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Sčítání aut se uskuteční v šesti dnech

Pět tisíc buskaret

Už pět tisíc Chomutovanů a Jirko-
vanů si zažádalo u Dopravního 

podniku měst Chomutova a Jirkova 
o nové bezkontaktní čipové karty. Nej-
pilnější zájemci si své nové „čipovky“ 
mohou začít v přepravních kancelářích 
dopravního podniku vyzvedávat již od 
7. července. 
Cestující, kteří si o vydání karty zažádají 
do konce srpna, budou zařazeni do slo-
sování o hodnotné ceny – bezplatné do-
bití hotovosti do elektronické peněženky. 
Hlavní výhra je 10 000 korun. 
Nové čipové karty budou moci cestující 
využít v rámci nového odbavovacího sys-
tému, který dopravce spustí na podzim. 
Karty budou sloužit k elektronickým plat-
bám jízdného. 

Doprava a ekologie

Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím 
Centra dopravního výzkumu zajišťuje 

po pěti letech opět Celostátní sčítání dopra-
vy 2010. Do tohoto sčítání je vždy zapojen 
i odbor dopravních a správních činností Ma-
gistrátu města Chomutova, který zajišťuje 
sčítání vozidel na místních komunikacích. 
Celkem bude šest sčítacích dnů, poslední je 
naplánován na 20. říjen.
„Získaná data jsou počítačově zpracována 
a slouží zejména odboru rozvoje města, re-

inzerce
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tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                      TAPETY

Jedenačtyřicet parcel pro rodinné domky za 
zahrádkářskou kolonií na Zadních Vinohra-

dech je zasíťováno. Minulý týden se uskutečnila 
kolaudace stavby všech sítí. „Parcely jsou při-
praveny pro stavbu rodinných domů, polovina 
pozemků je již zamluvena,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková. 
Každý pozemek má přivedenu vodu, elektři-
nu a plyn. Zároveň je napojený na splaškovou 
i dešťovou kanalizaci. K parcelám vede také 

Město zasíťovalo pozemky pro domky
komunikace s veřejným osvětlením. „Nejsou 
tu chodníky, protože celý areál je postavený 
jako obytná zóna se sníženou rychlostí pro 
vozidla,“ vysvětluje Jan Kuna z magistrátu.
Radnice do přípravy pozemků investovala
48,5 milionu korun z fondu rozvoje města, 
kam se prostředky po odprodeji pozemků 
opět vrátí. Pozemky o rozloze 800 až 1 000 m2 

bude město zájemcům prodávat 1 100 korun 
za metr čtvereční.   tb

spektive projektantům, při posuzování do-
pravní zátěže v konkrétní lokalitě města a dále 
pro územní plánování,“ přibližuje projekt ve-
doucí odboru dopravních a správních činností 
Bedřich Rathouský.
Do sčítání dopravy se zapojili civilní pracovníci 
městské policie, úředníci magistrátu a také stu-
denti Střední průmyslové školy a Vyšší odborné 
školy Chomutov. „Chtěl bych jim touto cestou 
poděkovat a ocenit nezištnost, se kterou se do 
sčítání dopravy zapojili,“ doplnil Rathouský.
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Školy a volný čas

Kamencové jezero nabízí sluníčkachtivým 
návštěvníkům stále větší komfort. „Po vý-

měně písku na obou plážích podnájemce začal 
s výměnou trávníků. Začalo se u mola a postup-
ně se budou měnit trávníky v místech, kde se 
lidé opalují,“ říká ředitelka Správy sportovních 
a kulturních zařízení Jitka Fischerová. Areál 
nabídne také novou atrakci a zrychlí odbavová-
ní na hlavní bráně. 
Stávající trávníky u mola, které byly často po deš-
tích velmi dlouho podmáčené, byly odstraněny. 

CV Relax, a.s., je nahradila novými trávníko-
vými koberci, které mají vlastní odvodnění pro 
případ dešťů a vlastní zavlažovací systém, aby 
vydržely dlouho krásně zelené. „Mezi jednotli-
vými trávníky vznikly písčité cesty, které u mola 
přecházejí plynule v pláž,“ dodává Fischerová. 
Hlavní brána do areálu jezera byla osazena 
velkokapacitními turnikety, čímž se zrychlí 
odbavování při vstupu. Byla vybudována nová 
lávka pro vozíčkáře a maminky s kočárky, která 
usnadní přístup přes hlavní bránu. 

U nádrže Banda vedle vodo-
lyžařského vleku vybudoval 
podnájemce bar Marina s letní 
terasou, odkud mohou návštěv-
níci sledovat výkony lyžařů. 
Ti naopak v Marině najdou záze-
mí v podobě toalet a sprch. 
„Novou atrakcí pro děti je obří 
nafukovací trampolína, kterou 
mohou využívat po celý den,“ 
dodává Fischerová. Trampolí-
nu milovníci bláznivých hrátek 
najdou kousek od pirátského 
hřiště.     

Městská knihovna v Chomutově přichysta-
la na letošní letní prázdniny akce pro děti 

i dospělé. Nejmladší čtenáři budou malovat, 
ti starší pak vybírat nejlepší knihu na léto. 
„Každý týden vyhlásíme v knihovně jedno téma. 
Děti, které přijdou do studovny, dostanou papír 
a pastelky a na dané téma pak namalují obrá-
zek,“ řekla k akci pro nejmenší ředitelka Stře-
diska knihovnických služeb Marie Laurinová. 

Na konci prázdnin vyhodnotí pracovníci 
knihovny nejlepší obrázky a jejich autoři obdrží 
malou pozornost. Odměny čekají též na pilné 
děti, které do knihovny dorazí každý týden a na-
malují obrázky k zadanému tématu. 
Pro dospělé i dětské čtenáře knihovna vyhlašuje 
anketu o nejlepší knihu na prázdniny. Ve všech 
odděleních budou k dispozici anketní lístky, do 
kterých budou lidé psát svého favorita. Vyhra-

je samozřejmě kniha, která se bude vyskytovat 
v anketě nejčastěji. „Čtenáři, kteří ji uvedli, pak 
půjdou do slosování a čekají na ně též drobné 
ceny,“ doplnila Laurinová.   
Chomutovská městská knihovna bude o prázd-
ninách fungovat od pondělí do pátku. V sobotu 
zůstane zavřeno. Výpůjční doba se nemění. 
Dětské oddělení knihovny bude pro nejmenší 
čtenáře otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.  

Děti budou malovat, dospělí vybírat nejlepší knihu na léto

Jedničkáři, hurá na 
Kamenčák. Zdarma!

Každý žák základní školy nebo stu-
dent střední školy, který bude mít 

na vysvědčení samé jedničky, získá 
permanentku k volnému vstupu do are-
álu Kamencového jezera. „Chceme pod-
pořit děti, které se dobře učí, a dát jim 
prázdninovou odměnu, aby si mohly 
řádně odpočinout a nabrat síly do dal-
šího školního roku,“ řekl Zdeněk Fojtík 
z CV Relax, a.s., která je provozovate-
lem areálu Kamencového jezera. 
Tuto výhodu mají premianti již třetím 
rokem. Jedničkáři, kteří se prokážou 
vysvědčením, získají kartu Premiant, se 
kterou si mohou užívat opalování a vod-
ních hrátek na celém jezeře až do konce 
června následujícího roku. Pak si kartu, 
pokud mají opět samé jedničky, mohou 
po předložení vysvědčení nechat znovu 
nabít na další rok. „Děti, které jsou ve 
škole úspěšné a dosáhnou na samé jed-
ničky, tak mohou teoreticky kartu využít 
po celou dobu svého studia na základní 
a střední škole,“ dodává Fojtík.     

Chystáte se o prázdninách do Podkrušno-
horského zooparku, do městských lázní, 

knihovny, galerie či na městskou věž? Tak pozor! 
Některá městská zařízení mají během léta jiné ote-
vírací doby, zároveň třeba pro návštěvníky přinášejí 
i řadu dalších akcí. Tady je jejich přehled.  
Spoustu akcí jako již každoročně chystá na letní 
prázdniny zoopark. Děti se mohou těšit nejen 
na zvířata, ale budou se moci vyřádit na různých 

atrakcích. Zoopark dále připravil pro své návštěv-
níky každodenní jízdy Safari expresu a Lokálky 
Amálky. „Každý pátek a sobotu bude navíc ve 
20.30 hodin přistaven Safari expres poblíž re-
staurace Tajga na mimořádné večerní jízdy,“ in-
formovala mluvčí zooparku Martina Pelcová. Ve 
dnech 13.–14. srpna a 20.–21. srpna obohatí tyto 
projížďky jízda pohádkovým lesem.    
Pokud máte zájem zamířit o prázdninách na 

městskou věž či do galerie Špejchar, tak obě tato 
zařízení budou pro návštěvníky otevřena jako 
obvykle.  Městská knihovna bude mít otevřeno 
pouze ve všední dny.
Ze sportovních areálů změnily provozní dobu 
městské lázně. O prázdninách je rozšířena oteví-
rací doba ve víceúčelovém areálu v ulici Tomáše ze 
Štítného. Více informací o sportovní nabídce lze 
najít na www. ssz-chomutov.cz.   tb

Nová obří trampolína pro děti, 
pro dospělé nové trávníky 

Prázdniny: jiné otevírací doby, ale více atrakcí

Zoopark Po-Pá 9.00 – 17.30 hodin So-Ne 9.00 – 18.00 hodin
Laňáček v Zooparku Po-Pá 9.00 – 18.00 hodin So-Ne 9.00 – 18.00 hodin
Městská věž Út-Ne 9.00 – 17.00 hodin
Galerie Špejchar Út-So 10.00 – 17.00 hodin
Městská knihovna Po-Pá 9.00 – 17.00 hodin
Městské lázně Po-Pá 9.00 – 21.00 hodin So-Ne 9.00 – 19.00 hodin
Víceúčelový areál Po-Pá 14.00 – 20.00 hodin So-Ne 10.00 – 20.00 hodin

Název zařízení Provozní doba
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Žáci sedmých a osmých tříd základních škol 
na Březenecké a Zahradní se zúčastnili pi-

lotního projektu Malý preventista. „Děti svým 
přístupem pomohly strážníkům ve zlepšení sta-
vu veřejného pořádku,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková, která ocenila za aktivní účast v projek-
tu školáky ze ZŠ Březenecká. V rámci pilotního 

projektu se od března do června stali mladými 
strážníky.
Preventistky žáky poučily o práci strážníků, se-
známily děti s vyhláškami a nařízeními města, 
vysvětlily právní pojmy z přestupkového zákona. 
Poté děti ve skupinách sledovaly a zaznamená-
valy zjištěné nedostatky v lokalitách, kde bydlí, 
chodí do školy či tráví volný čas. Poznatky ze sle-
dování se týkaly psů, skládek, znečišťování veřej-
ného prostranství, ničení majetku města, kouření 
a alkoholu mladistvých, šikany, záškoláctví 
nebo pohybu podezřelých osob v okolí škol. 
Svoje zápisy předávaly k řešení strážníkům. 
Ti se pak sami postarali o vhodnou nápra-
vu. Projekt bude pokračovat i v příštím roce 
na chomutovských základních školách.

Málokterý majitel psa ví, jaké má povinnosti

V Chomutově byly nedávno pokousány dvě 
děti volně pobíhajícím psem. Kromě fyzic-

ké a psychické újmy jim navíc hrozí dlouhodobé 
léčení aplikací nepříjemných injekcí proti in-
fekci. Majitel psa porušil, co mohl. Pes nebyl na 
vodítku, neměl náhubek, nebyl v blízkosti ma-
jitele, napadl dvě děti, pohyboval se v prostoru
dětského hřiště, kam mají psi vstup zakázán, 
a navíc nebyl očkovaný proti vzteklině. 
Průzkumem mezi obyvateli města jsme zjistili, 
že někteří pejskaři pořád neví, co je jejich povin-
ností. Potvrdil nám to i zástupce ředitele Měst-
ské policie Chomutov Petr Zálešák: „Strážníci i 
naši civilní zaměstnanci z řad evidovaných z úřa-
du práce se denně setkávají s tím, že majitelé psů 
opakovaně porušují jak zákony, tak i vyhlášky 
města. Často se vymlouvají na to, že příslušné 
zákonné normy neznají.“ Protože neznalost zá-
kona neomlouvá, připomeneme si některá důle-
žitá pravidla chovu psů ve městě.

Pohyb psů v Chomutově řeší vyhláška. Dle to-
hoto dokumentu je město rozděleno na střed, 
kde jsou držitelé psa povinni jej vést na vodítku, 
a zastavěné území, kde musí mít pes buď vo-
dítko, nebo náhubek a člověk musí mít psa pod 
kontrolou, tzn., že by měl pes svého pána po-
slouchat, být v dosahu a na zavolání přiběhnout. 
Dětská hřiště, pískoviště a sportoviště – to jsou 
místa, kam mají psi vstup zakázán. Pokud někdo 
nechává samotného psa například před obcho-
dem, měl by ho zanechat s náhubkem a zajiště-
ným vodítkem. To platí nejen pro psy chomutov-
ských občanů, ale i návštěvníků města. Volně psi 
mohou pobíhat jen mimo zastavěné území. 
Další povinností je uklízet po psovi exkrementy. 
Majitel musí psa jednou ročně očkovat. 
Dodržování těchto pravidel kontroluje městská 
policie. „Pejskaři musí pochopit, že není naším zá-
jmem je trestat a pokutovat, ale především ochrá-
nit ty, kterým by mohli psi ublížit,“ doplnil Zálešák. 

kuchyňské studio, 
Palackého 5405, Chomutov
474 62 69 56, 777 741 361

Akce SLEVY 
na nové zboží    

Nová ekonomická řada 
kuchyní IDEAL

– kvalita za ideální cenu
Záruka na kuchyňský nábytek 5 let

Možnost splátkového prodeje
POZOR – obnova expozice 

výprodej vystaveného zboží
– sleva 50 % S
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V p�ípad� vašeho zájmu kontaktujte:
Statutární m�sto Chomutov

Odbor rozvoje investic a majetku m�sta
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

POZEMKY K VÝSTAVB� 
RODINNÝCH DOMK�

Statutární m�sto Chomutov nabízí poslední 
volné pozemky na výstavbu rodinných domk�. 
Jedná se o lokalitu na Zadních Vinohradech 
p�i silnici sm�rem do Otvic za zahrádká�skou 

kolonií, v blízkosti Kamencového jezera. V loka-
lit� je 41 zasí�ovaných pozemk�, v�etn� napo-

jení na komunikace o velikosti 800-1000 m2, 
cena pozemk� je 1 100 K�/m2.

Bližší informace Vám poskytne:
Markéta Braunová   

Tel.: 474 637 466
m.braunova@chomutov-mesto.cz

Žádost o prodej pozemku lze získat na uvedeném 
odboru, nebo na internetových stránkách m�sta 

www.chomutov-mesto.cz

Mladí „strážníci“ byli oceněni
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Servis

inzerce

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do �ádkové inzerce neza�adit firemní inzeráty nebo inzeráty komer�ního 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: .......................

�

Bydlení

Pronajmu byt 3+1 (73 m2, 3 lodžie) v Chomutově 
u Jitřenky. Ne RK. Tel. 774 949 881.

Prodám byt 2+1 v os. vl. v zatepleném domě, v klid-
né lokalitě Zahradní – ul. Růžová. Plast. okna, slušný 
vchod. Cena 329 000 Kč. Tel. 728 702 675.

Koupíme chatu, chalupu do 1 000 000 Kč. Tel. 
724 657 421.

Dům pro klienty v Chomutově, Kadani a okolí. Tel. 
724 657 421.

Podnikatelka koupí byt v osobním vlastnictví. Tel. 
728 255 237.

Prodám byt 1+1 v CV – Dřínovská ul. Byt v pů-
vodním stavu, jen malé úpravy. Cena dohodou. Tel. 
604 893 756.

Přímý majitel dlouhodobě pronajme slušným 
lidem byt v lukrativní části – v zeleni, u Kamen-
cového jezera 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.). Požadovaná vratná kauce 11 000 Kč. 

Byt je volný od 1. 6. 2010. Tel. 736 684 174. Tel. 
736 684 174.

Pronajmu byt 1+1 v Jiráskově ul. v Chomutově. Tel. 
602 516 463.

Prodám dr. byt 1+1 v Borové ul. v Chomutově, po 
rekonstrukci – kuch. linka, podlahy, odpady, elektři-
na, plast. okna. Cena 257 000 Kč, popř. sleva. Tel. 
725 240 400.

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

Prodej

Prodáme třešně srdcovky na zavaření i mražení 
a také červený rybíz. Levně. Tel. 605 806 665.

Prodám pro zdravé klouby Proenzi3, mně jsou 
na nic. Jsou v krabici 180 + 45 zdarma. Byla to 
unáhlenost koupit za 550 Kč. Tel. 605 704 239.

Prodám zánovní chladničku Elektrosvit 60 l za 
800 Kč, pracovní ponk včetně svěráku a stolní el. 
brusky za 1 400 Kč. Spěchá, CV. Tel. 722 258 498.

Ostatní

Koupím garáž jen v areálu na Březenecké u Penny. 
Platba v hotovosti. Nabídněte, děkuji. Tel. 605 135 371.

Pronajmu dlouhodobě velkou garáž u hřbitova, 
dobré spojení MHD. Tel. 604 183 446.

Kina 
1. 7.  16.00  PLANETA 51 – kino Oko 
1.–2. 7.  22.00  NEZAPOMEŇ NA MĚ  
  letní kino
8. 7.  22.00  KOUZELNÁ CHŮVA 
  A VELKÝ TŘESK 
   letní kino
10. 7.  16.00  NOC V MUZEU 2 
  kino Oko 

10.–11. 7.  22.00  SEX VE MĚSTĚ 2 
   letní kino
15. 7.  22.00  PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI  
   letní kino
17. 7.  16.00  MIKULÁŠOVY PATÁLIE  
  kino Oko
17. 7.  18.00  DOKTOR 
  OD JEZERA HROCHŮ 
  kino Oko 

18. 7.  19.00  DOKTOR OD JEZERA  
  HROCHŮ kino Oko 
17.–18. 7.  22.00  PRINC Z PERSIE. 
  PÍSKY ČASU 
   letní kino
19.–20. 7.  18.00  KICK-ASS 
  kino Oko
21. 7.  19.00  ZELENÁ ZÓNA 
  kino Oko

Poznámky:  YY – číslo parkovacího automatu. U parkovacích automatů číslo11, 15, 16, 17, 19, 28, 30, 33, 36 
lze zadat pouze dvě délky doby stání: 0 – půl hodiny, 1 – 12 hodin. Platba prozvoněním pouze pro 
registrované RZ v systému SMS parkovného.

Návod na placení parkování mobilním telefonem Výstavy

SKKS – výstavní síň knihovny
1.– 31. 7. pouze Po, St, Čt a Pá 9.00–18.00 
Co v novinách nebylo – Josef Kadlec – fotografi e

SKKS Galerie Lurago 
do 27. 7. Po–Pá 9.00–17.00, So 9.00–12.00 
Molekula duše – Alena Skalická – obrazy

SKKS Kostel sv. Ignáce
do 30. 7. Út, Čt 11.00–12.00, 16.00–17.00, 
So 10.00 – 12.00, Ne 14.00 – 16.00 
Souznění – Kamil Sopko – obrazy

OM jezuitské gymnázium
do 31. 7. Út–Pá 9.00–17.00 
Hádej, hádej hadači!
– staré předměty, jak to fungovalo 

Galerie Špejchar
do 26. 8. Út–So 9.00–17.00 S P A C 3  
Milan Pecák, Vojtěch Návrat, Martin Zhouf
– obrazy, plastika, grafi ka
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www.rokditete.eu

1. CHOMUTOVSKÁ 
POU�

V letním areálu Banda na Kamencovém jeze�e se 
uskute�ní desátá akce sout�že „2010 Rok dít�te 
a rodiny“ zam��ená na tvo�ivou zábavu 
a sportovní sout�že.

sobota 3. 7. 2010 
letní areál Banda
	asový harmonogram:
Za�átek sout�ží: 10.00 hodin
Ukon�ení sout�ží: 15.00 hodin
Registrace sout�žících: v areálu 10.00–14.30 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“.

Sout�že jsou sou�ástí akce s názvem 1. CHOMUTOVSKÁ POU
 
s bohatým doprovodným programem.

Upozorn�ní:
Sout�že jsou rozd�leny do dvou kategorií: pro d�ti p�edškolního 
a školního v�ku. Ú�astníci akce „2010 Rok dít�te a rodiny“, kte�í 
p�edloží svojí hrací kartu sout�že mají vstup zdarma. Ostatní 
návšt�vníci uhradí vstupné na pou�.

Program pout�:
Celý den moderuje a baví Emil Zajac (ú�astník sout�že Vyvolení)
10.00–15.00 hodin – sout�že s odm�nou pro rodi�e a d�ti.Ú�astníci 
sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“, získají známky do hrací karti�ky.
10.00 hodin – Šlapeto Chude�ín – pou�ová kapela
12.00 hodin – Maracas – koncert country skupiny
14.00 hodin – Ivan Mládek & Banjo band – živý koncert
16.00 hodin – Velká pou�ová show
Program pro malé i velké, pohádkové postavi�ky od Walta Disneyho 
v životní velikosti a sout�že s tunou výher: 
– 200 lahví „D�tského šampá�a“ 
– skluzavka na zahradu za 20 000 K� 
– spousta dalších dárk� od našich partner�
20.00 hodin – Ujetá sázka LIVE, host – Jan Bendík (Superstar)
Marek Leština & Kamil Bílský a jejich oblíbený program Fajn Rádia 
naživo s neuv��itelnými sázkami.
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LETNÍ PROMÍTÁNÍ
„RODINNÉ FILMOVÉ LÉTO“

V rámci jedenácté akce sout�že „Rok dít�te 
a rodiny“ vám nabízíme filmová p�edstavení za 
zvýhodn�né vstupné. 

�ervenec–srpen 2010
Promítání v �ervenci:
KINO OKO
za�átky p�edstavení v 16.00 hodin

1. 7.  | �tvrtek | Planeta 51 – animovaná dobrodužná fantasy 
komedie VB a Špan�lska

10. 7.  | sobota  | Noc v muzeu 2 – dobrodružná komedie USA
17. 7.  | sobota  | Mikulášovy patálie – francouzská rodinná komedie
24. 7.  | sobota | Ch�va v akci – ak�ní komedie USA s Jackiem Chanem

LETNÍ KINO
za�átky p�edstavení ve 22.00 hodin

8. 7.  | �tvrtek | Kouzelná ch�va a velký t�esk – fantasy komedie 
VB, USA, Francie

15. 7.  | �tvrtek | P�íb�h o zoufálkovi – animovaná dobrodružná 
komedie VB

22. 7.  | �tvrtek | Alvin a Chipmunkové 2 – animovaná rodinná 
komedie USA

29. 7.  | �tvrtek | Doba ledová 3 – Úsvit dinosaur� – animovaná 
ak�ní komedie USA

Promítání v srpnu:
KINO OKO
za�átky p�edstavení v 16.00 hodin

7. 8.  | sobota | Arthur a Maltazardova pomsta – animovaný 
film USA

14. 8. | sobota | Peklo s princeznou – pohádka 	R 

LETNÍ KINO
za�átky p�edstavení ve 21.30 hodin

12. 8. | �tvrtek | Astroboy – animované ak�ní sci-fi USA, Japonsko
19. 8. | �tvrtek | Deš�ová víla – romantická pohádka 	R

Podmínky:
Po p�edložení hrací karty sout�že p�i koupi vstupenky, vám bude 
prodána vstupenka pro jednu osobu za 10 K�. Pro získání známky 
do hrací karty musíte p�edložit vstupenky z návšt�vy filmového 
p�edstavení v �ervenci a zárove� vstupenky z návšt�vy filmového 
p�edstavení v srpnu.

Odm�ny:
Výdej známek bude probíhat oproti p�edložení hrací karty a vstupenek 
ze dvou r�zných filmových p�edstavení (v �ervenci a srpnu) od 15. 9. 
do 1. 10. 2010 v kancelá�i �. 29 v budov� starobylé radnice na nám�stí 
1. máje 1 (PO, ST 8.00–11.00, 12.00–16.30, ÚT, 	T 8.00–11.00, 
12.00–13.30).
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Generální sponzor: Partne�i: Mediální partne�i:Sponzo�i:

Projekt je realizován s finan�ní podporou Ústeckého kraje
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