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Kosmova 4721, Chomutov, 
(areál autoškoly Omega)

www.eurokoupelny.cz
Tel.: 474 626 191, 777 233 131
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Adresa Č.p./č.b velikost
Zákl. vyvolá-

vací cena
DPH 20% Dluh

Celk. vyvolá-
vací cena

Spořická 1666/1 1+1 58.920,- Kč 11.784,- Kč 0 70.704,- Kč

K.Světlé 3623/5 1+1 54.600,- Kč 10.920,- Kč 724,-Kč 66.264,- Kč

Palackého 4449/3 1+1 49.500,- Kč 9.900,- Kč 0 59.400,- Kč

Palackého 4449/8 1+1 59.700,- Kč 11.940,- Kč 5.580,-Kč 77.220,- Kč

Přemyslova 5394/13 1+1 57.996,- Kč 11.599,- Kč 0 69.595,- Kč

Přemyslova 5394/14 1+1 52.356,- Kč 10.471,- Kč 0 62.827,- Kč

Beethovenova 3885/5 1+2 60.984,- Kč 12.197,- Kč 0 73.181,- Kč

Palackého 3947/2 1+2 80.190,- Kč 16.038,- Kč 20.608,-Kč 116.836,- Kč

Palackého 3961/19 1+2 79.710,- Kč 15.942,- Kč 37.440,-Kč 133.092,-Kč

Za Zborovskou 3608/8 1+2 75.030,- Kč 15.006,- Kč 0 90.036,-Kč

Za Zborovskou 3612/6 1+2 76.740,- Kč 15.348,- Kč 0 92.088,-Kč

Legionářská 3882/9 1+3 90.285,- Kč 18.057,- Kč 38.420,-Kč 146.762,- Kč

VEŘEJNÁ NABÍDKA
ze dne 21. 7. 2010

BYTY DO NÁJMU

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa
QARK - ul. Na Bělidle  tel.: 474 65 1163, 474 624 124

Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt, na který nebyla pro nezájem 
uzavřena smlouva o nájem bytu ve veřejném výběrovém  řízení.

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098, Chomutov s dokladem o uhrazení 

částky, rovnající se celkové vyvolávací ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce 
a splňuje kritéria, uvedená v čl. 4. Pravidel pro pronajímání bytů.

Číslo účtu – 2103480237/0100          Variabilní symbol – rodné číslo
Informace: p. Elisová – tel : 474 721 232

Olomoucká VETERAN ARENA představuje unikátní vozy
Více než stovka historických vozidel 
láká návštěvníky do jedinečného 
soukromého muzea v Olomouci. 
Kromě unikátních automobilů nabízí 
muzeum ve svých prostorách i své-
bytnou galerii umění a kuriozit se 
vztahem nejen k motorismu a regio-
nu. Součástí muzea je i příjemná ka-
várna či prodejna suvenýrů, v rámci 
doprovodného programu je možné 
zde pořádat noční prohlídky 
i soukromé akce a nabízí 
tak zajímavý program pro 
celou rodinu. 
Hlavním lákadlem jsou pro 
návštěvníky VETERAN 
ARENY především his-
torické automobily značky 
TATRA, tuzemské motocykly 
a  stabilní motory. Na  ploše více 
než dvou tisíc metrů čtverečních se 
představují unikátní vozy, často posled-
ní dochované exempláře v  bezvadném 
stavu s veškerým příslušenstvím. K nej-
zajímavějším kouskům patří například 
automobil Tatra 75 Sport, který byl vy-
roben v počtu pouze tří kusů, dnes však 
patrně v jediném existujícím exempláři. 
Traduje se, že tento vůz měl k dispozici 
oblíbený fi lmový herec a režisér, hvězda 
českého, ale i hollywoodského stříbrné-
ho plátna – Hugo Haas. K dalším moto-
ristickým lahůdkám patří Tatra 11 nebo 
Tatra 700, kterou užíval ministr země-
dělství Josef Lux, aerodynamické verze 

i tatrovka, kterou proslavili cestovatelé 
Zikmund a Hanzelka. 
Kromě osobních automobilů je ale ve VE-
TERAN ARENĚ k vidění i desítka histo-
rických motocyklů, nákladní auta, stabilní 
motory, řezy a podvozky automobilů, pů-
vodní benzinové stanice a  výdejny oleje. 
Do  budoucna se sbírka rozroste o  vozy 
prostějovské firmy Wichterle – Kovařík, 
WIKOV. Společnost byla znárodněna 
v roce 1948 a jejich vozy byly ve své době 
označovány za český Rolls -Royce. K vidě-
ní bude celkem 8 vozů, počínaje modelem 

28 až po model 40. Na světě se dochovalo 
jen do 30 kusů automobilů této značky. 
Cílem muzea VETERAN ARENA je 
upozornit na  technickou vyspělost čes-
kých konstruktérů, na  eleganci tzv. pr-
vorepublikové éry a  na  výjimečné vozy 
doby poválečné. To vše spolu se zájmem 
o  prezentaci kvalitního českého umění 
a  designu. Provozovatelem muzea je 
společnost T.S. Bohemia, která patří už 
16 let mezi nejvýznamnější obchodníky 
v  oblasti prodeje výpočetní techniky 
a spotřební elektroniky. V loňském roce 

přesáhly tržby společnosti 1,4 miliardy 
Kč a  její virtuální i  kamenné obchody 
navštívilo 398 677 zákazníků. T.S.Bohe-
mia vlastní mezi internetovými obchody 
jeden z  největších logistických areálů 
v České republice s rozlohou skladu přes 
5 000 m2, provozuje kamenné prodejny 
v  jedenácti městech České republiky 
a v Olomouci je zákazníkům k dispozici 
showroom o velikosti 800 m2. T.S. Bohe-
mia je partnerem VETERAN ARENY, 
největšího soukromého muzea automo-
bilových veteránů u nás. 
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Rozhovor s učitelem, kterého děti přesvědčily, 
aby s nimi založil divadlo. To funguje už šest 
let a má bohatý repertoár. 

Místo kina Evropa, které je velmi poničené, 
vznikne obchodní centrum pro obyvatele 
Březenecké.

Dopravní podnik vyslyšel přání obyvatel Hor-
ní Vsi a prodloužil trasy linky šest. Zastávky na 
prodloužených trasách ale nejsou využívané. 

Jezděte šestkou Jezděte šestkou 

Rozhovor: Rozhovor: 
Principál Ladja DlouhýPrincipál Ladja Dlouhý

Areál jezera sbíráAreál jezera sbírá
oceněníocenění

Téma  strana 4–5
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Rozhovor strana 8
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Sport strana 10
Školy a volný čas strana 12
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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

Kamencové jezero se dostalo do Top  5
 nejlepších letních areálů.

Kino Evropa půjde Kino Evropa půjde 
k zemik zemi

1111

Vážení spoluobčané, 
určitě ji znáte a mož-
ná ji dokonce máte 
doma. Tu sošku tří 
opic, z nichž jedna si 
zakrývá oči, druhá si 
zacpává uši a ta třetí 
si pevně drží pusu. 
Ne nadarmo se říká, 
že opice jsou lidem 
v mnohém podobné. 

Tyhle tři připomínají ty z nás, kteří si my-
slí, že problémy kolem nás prostě zmizí 
nebo se samy vyřeší tím, že o nich nebude-
me mluvit, budeme před nimi zavírat oči 
a tvářit se, že jsme o nich nikdy neslyšeli. 
Jako nedávno jeden občan, který si postě-
žoval v místním tisku, že prý naší politikou 
proti nepřizpůsobivým kazíme pověst 
našeho města. Možná by se o  Chomuto-
vě a  jeho problémech nepsalo v  novinách 
a  nemluvilo v  televizi, kdybychom tyto 
problémy nezačali opravdu důsledně řešit. 

Takzvaná pověst města by sice byla dobrá, 
ale k čemu je dobrá pověst, když je to jen 
naleštěná slupka uvnitř prohnilého jabl-
ka? Jak by tahle dobrá pověst pomohla 
lidem, kteří jsou nuceni ve  svém soused-
ství trpět narušování klidu a pořádku? Jak 
by mlčení o problémech dokázalo vyřešit 
starosti s  neplatiči, s  narkomany, s  pro-
stitutkami a  podobnými lidmi? Naopak 
je nutné každý takový problém pojmeno-
vat a hledat jeho řešení. Teprve když jsme 
o  našich zkušenostech s  nepřizpůsobivý-
mi začali mluvit, začaly se o  ně zajímat 
také kompetentní státní orgány. 

A  o  naše způsoby řešení těchto potíží se 
dnes zajímají v  mnoha dalších městech 
naší země, protože stejné problémy mají 
i  oni. Poukázáním na  mezery v  zákonech 
a na vychytralé zneužívání sociálního sys-
tému v naší zemi se dnes o tuto problemati-
ku zajímají i lidé, kteří nám mohou pomoci 
naše potíže lépe řešit do budoucna. Poslan-
ci, senátoři a ministerští úředníci. Tedy ti, 
kteří jako jediní mohou prostřednictvím 
úprav zákonů stávající situaci zlepšit. 

A možná že právě radikální a otevřený po-
stoj proti nepřizpůsobivým zlepšuje obraz 
našeho města v  očích občanů naší země 
mnohem víc, než kdybychom nadále jen 
mlčeli a  zakrývali si oči a  uši. Opice jsou 
nám lidem opravdu v  mnohém podobné, 
ale ty tři vyobrazené na  známé sošce by 
nám neměly být příkladem. 

Pěkné a poklidné léto vám přeje 
vaše Ivana Řápková
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ZOOPARK: POŘÁD MEZI ZVÍŘÁTKY 

Sotva děti přijdou, hned jsou mezi zvířátky. 
„První den s  dětmi uděláme táborová trička 
a pak už jsou jen mezi zvířaty, hned první od-
poledne se projedou safari expresem,“ popisuje 
vedoucí Ekocentra Radka Kubizňáková, která 
se snaží děti vtáhnout do života v zahradě.  Tam 
se děti ani chvíli nenudí.
Aby malí táborníci získali co největší přehled 
o zooparku, druhý den ráno je čeká jízda Lokálkou 

Amálkou s poutavým výkladem.  O zajímavosti 
a  vědomosti děti po  celý týdenní pobyt 

nemají nouzi. Areál zooparku 
skýtá řadu pro ně napí-

navých informací. 
„ N a p ř í -

k l a d  
ve  skanze-

nu Stará Ves  se dozvě-
dí o původních vesnicích 

Podkrušnohoří a  jejich 
architektuře,“ vysvětluje 

vedoucí tábora. 
Nejoblíbenější činností v  let-

ním táboře v  zooparku je sa-
mozřejmě krmení. „Krmíme 

naše tuleně, velbloudy, buvoly 
a další zvířata,“ dodává Kubizňá-

ková. Táborníci jezdí na konících 
a  přičichnou také k  práci ošetřo-

vatelů, starají se o  křečky a  mor-
čata v Ekoncentru. Celé dopoledne 

je také věnováno teráriím a exotic-
kým živočichům. Mnohé z  nich si 

děti mohou vzít do ruky a vyzkoušet 
si tak, že had skutečně není slizký.  

Pobyt v  zooparku dětem zpestřuje hra-

ní si v  dětské zoo, kreslení 
na  obličeje. „Jedno odpole-
dne si od  zooparku děti od-
počinou, jdou si zaplavat 
do  městských lázní,“ do-
dává Kubizňáková. Jako 
každý správný tábor, tak 
i tento končí táborákem 
a opékáním buřtů.

MINIŠKOLA SPORTU 

Vteřiny, góly, metry, 
body, a  to všechno 

s  kupou zábavy. Takovou vy-
hlídku mají děti, jejichž rodiče se rozhodli 

přihlásit je na prázdninovou miniškolu sportu Sprá-
vy sportovních a kulturních zařízení. „Naši malí sportovci pro-

jdou během týdne všechna naše sportoviště. V podstatě děti zažijí ta-
kovou abecedu řady sportů,“ řekla vedoucí tábora Kateřina Chytrová.  
Správa sportovních zařízení pro ně připravila opičí dráhy na cvičení 

obratnosti i  branný cyklovýlet do  Bezručova údolí. „Na  něm 
děti učíme, že silnější by měl pomáhat slabšímu. 

Jsou tam odkázáni jeden na  druhého,“ 
vysvětluje Chytrová. 

Skv�lé prázdninové zážitkySkv�lé prázdninové zážitky
Jízdu na koni, malování, tenis, vodní hrátky, celé dny se zvířátky. To všechno mohou o prázdninách zažít chomutovské děti. Ro-
diče tak nemusí řešit, kam s nimi o prázdninách. „Městské organizace připravily pro děti týdenní pobyty formou příměstských 
táborů,“ řekla primátorka Ivana Řápková. Dětem se tak prázdninové zážitky rozrostou o dobrodružství v Podkrušnohorském 
zooparku či řadu sportovních výkonů v miniškole sportu Správy kulturních a sportovních zařízení. Městská knihovna připravi-
la pro změnu na každý týden pro děti výtvarnou soutěž. 
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Malí spor-
tovci se během týdne 

dostali do rolí basketbalisty, házenká-
ře, fotbalisty, plavce, atleta, fl orbalisty, ale i  tenisty. 

„Výčet sportů je ještě větší. Jezdíme na koloběžkách, in-line bruslích 
či hrajeme minigolf,“ dodává Chytrová. Na letním stadionu děti projdou několika at-

letickými disciplínami.  

KNIHOVNA: NAMALUJ PRÁZDNINY 

Své prázdninové zážitky mohou děti ztvárnit ve výtvarné soutěži, kterou uspořádalo Středisko 
knihovnických a kulturních služeb. Každý týden ve studovně městské knihovny mohou nama-
lovat obrázek, se kterým pak soutěží. „Témat bude několik, převažovat budou ta prázdnino-
vá,“ vysvětluje ředitelka SKKS Marie Laurinová.  Soutěž má dvě části. Soutěží se o nejhezčí 
obrázek. Děti, které se zúčastní většiny týdenních kol, pak mají šanci vyhrát další ceny.  

Malí spor-Malí spor-
tovci se během týdne ci se během týdne

dostali do rolí basketbalisty, házenkádostali do rolí basketbalisty, házenká-
ře, fotbalisty, plavce, atleta, fl orbalisty, ale i  tenisty.ře, fotbalisty, plavce, atleta, fl orbalisty, ale i  tenisty.

„Výčet sportů je ještě větší. Jezdíme na koloběžkách, in-line bruslích „Výčet sportů je ještě větší. Jezdíme na koloběžkách, in-line bruslích
i v Chom

utov�
i v Chom

utov�

Anketa: jak se vám líbilo v ...
ZOOPARKU

Alenka Zelenková

Bezvadně. Nedoká-
žu říct, co bylo nej-
lepší. Mně se líbilo 
všechno. Hezký bylo 
krmení.

Jana Hlavová

Bylo to hezký. Plavá-
ní bylo nejlepší. Ani 
při spaní v hale jsem 
se nebála. 

Sára Kordulíková

Miniškola se mi moc 
líbí. Ze všeho nejvíc 
se mi líbil basketbal 
a skákání do písku. 

Honza Proška

Krmení tuleňů bylo 
nejlepší. Ale i ježdění 
na koních. Hadi byly 
hezký, ale nevzal 
jsem si je do ruky. 

Radka Dakherová 

Suprový bylo ježdění 
na ponících a malo-
vání na obličej. Uži-
la jsem si to i v lano-
vém centru. 

Denis Šedivý

Hodně si to tady uží-
vám. Při plavání jsem 
udělal nejlepší kufr ze 
všech. A klouzačka 
byla bezva.

Michal Midlovič

Užíval jsem si to nej-
víc, když jsme byli na 
laňáčku. Líbilo se 
mi i dělání triček.

Adam Šimek

Nejlepší jsou hry a 
je tu bezva zábava. 
Pořád je nějaké pře-
kvápko.    

MINIŠKOLE SPORTU 

Tenis patřil mezi oblíbené sporty

Děti si vyzkoušely spaní ve sportovní hale

Výuka minigolfu

Knihovna připravila prázdninové malování

In-line bruslení

V zooparku děti získávaly řadu informací
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AktualityAktuality

Superhvězdní zpě-
váci a  hodně zá-

bavy. To byla hlavní 
lákadla První chomu-
tovské pouti v  letním 
areálu Banda. Fanouš-
ci si mohli poslechnout 
fi nalistu X-faktoru 
Ondřeje Rumla. I  moderátoři byli hvězdní. 
Program pouti moderovala tvář z  první řady 
VyVolených, horník Emil Zajac. V neděli mo-
deroval Lunetic Aleš Lehký. Stejně jako na ka-
ždé jiné, tak ani  na  První chomutovské pouti 
nechyběly atrakce, střelnice a prodejci nejrůz-
nějších laskomin a pouťových suvenýrů. „Dou-
fám, že se po letošní úspěšné premiéře chomu-

tovská pouť stane 
tradicí, se kterou bu-
dou vítat prázdniny 
i další generace,“ věří 
primátorka města 
Ivana Řápková.
 První červencový ví-
kend byl nabitý zába-

vou, soutěžemi a hrami pro děti. „Po Bandě se 
procházely postavičky Walta Disneye, hrály se 
soutěže o dvě stě lahví dětského šampaňského, 
ale také o velkou skluzavku na zahradu,“ řekl 
produkční areálu Petr Král. Zábavu rozprou-
dili  Ivan Mládek s  Banjo Bandem a  Zdeněk 
Izer. Vystoupila také pouťová kapela Šlapeto, 
country Maracas, ale i Staročeská dechovka. 

Pozor na sluníčko

Pozor! Sluníčko u  nás pálí často jako 
u Středozemního moře. Kvůli tomu je 

naše kůže náchylná k různým kožním one-
mocněním včetně kožních nádorů. Jejich 
výskyt se čtyřikrát zvýšil. Toto varování 
slyšeli návštěvníci, kteří na začátku prázd-
nin navštívili akci Když se chceš opalovat, 
musíš se chránit, kterou uspořádalo kožní 
oddělení chomutovské nemocnice.
Svoji kůži pod drobnohled chomutov-
ských kožních lékařek dalo 109 návštěvní-
ků jezera. Každý se dozvěděl, jaký typ kůže 
má a jak se má chránit. Lékařky každého, 
kdo byl v  plavkách, důkladně prohlédly. 
„Na základě prohlídky jsme poradily, jaká 
nebezpečí hrozí, popřípadě doporučily 
návštěvu kožního lékaře,“ řekla primářka 
kožního oddělení Radka Neumannová. 
Opalováníchtiví návštěvníci akce obdrželi 
také vzorky opalovacích přípravků. „Od-
nesli si také rady, jak a kdy se správně ma-
zat krémy a oleji,“ dodává primářka.  
O  akci, která se konala pod záštitou pri-
mátorky Ivany Řápkové, byl velký zájem. 
Lidí se přišlo podívat více, než se nechalo 
prohlédnout. „Určitě je to moc užitečná 
akce,“ řekla Martina Neumannová, která 
nechala vyšetřit dcerku Natálku. 

Kino Evropa, které nyní hyzdí Březenec-
kou a  je spíše místem pro různé živly, 

bude srovnáno se zemí. Místo něho vyroste 
obchodní centrum, rychlé občerstvení, par-
koviště pro místní obyvatele a dětské hřiště.  
Developerská fi rma vychází z přání obyvatel 
sídliště. 
Městští zastupitelé rozhodli o  prodeji kina 
developerské společnosti Rent CZ, která zví-
tězila ve výběrovém řízení. Obyvatelé sídliště 
získají několik menších obchodů, kde budou 
moci nakoupit potraviny, oděvy, obuv a elek-
troniku. „Chceme získat i  okolní pozemky 
a protáhnout centrum blíže ke třináctce, od-
kud povede příjezd k  rychlému občerstvení 
se službou drive. Jednáme s  Mc Donald ś, 
KFC a Burger King,“ říká jednatel František 
Bouda. 
Současné parkoviště u Evropy fi rma zrekon-
struuje a  přidá další parkovací místa. U  bu-
doucího centra tak vznikne okolo dvou set 
míst, z nichž minimálně polovina bude slou-

žit jen obyvatelům  okolí. U  centra vznikne 
také dětské hřiště. 
Město mělo snahu objekt bývalého kina Ev-
ropa zachovat. Objekt po  ukončení činnos-
ti kina byl pronajat občanskému sdružení 
Kuprospěchu, které mělo zájem zde vybudo-
vat nízkoprahové centrum. Protože se tento 
záměr nezdařil, objekt dál chátral, dokonce 
i vyhořel. „Bylo tedy naší povinností řešit, co 
s tímto objektem dále, protože město pro něj 
nemá další využití. Město vyhlásilo výběrové 
řízení na prodej pozemků a objektu. Podmín-
kou bylo vybudování služeb pro občany a par-
koviště,“ řekla primátorka Ivana Řápková.  
Knihovna se přestěhuje do objektu sousední 
bývalé školy, kde vzniká sídlo městské poli-
cie. „Knihovna bude mít k dispozici prostory 
sice o  malinko menší, ale zato zrekonstru-
ované, prosvětlené a  s  bezbariérovým vstu-
pem,“ řekla ředitelka Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb Marie Laurinová. 

(tb)

První chomutovská pouť byla plná hvězd 

Evropa k zemi, místo ní obchodní centrum a parkoviště pro místní

y py p

Jak se vám líbí První chomutovská pouť 
Karolina Rapajtová 

Je to dobrý nápad. V tako-
vém rozsahu jsem to v Cho-
mutově ještě nezažila. 

Lenka Hunagyová 

Až na tu cestu je to tu 

dobré. Atrakce nejsou 
špatné. Nejlepší jsou asi 
labutě. 

Ondřej Hubálek 

Je to tu dobrý, nejvíc se 
mi líbí bourací autíčka. 

Kino Evropa hyzdí sídliště, vyroste místo něj 
obchodní centrum 
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Aktuality

Neváhaly ani vteřinu a hned po slavnost-
ním otevření nového pétanquového 

hřiště se pustily do hry. Řeč je o seniorkách 
z chomutovského domova pro seniory. Hřiště 
jim na zahradě domova postavil Nadační fond 
Veolia. Pétanque si s čipernými důchodkyně-
mi zahrála primátorka Ivana Řápková a rad-
ní Jindřich Stádník, který prostřednictvím 
SčVaK výstavbu hřiště zařídil. „Po Liberci a 
Teplicích se podařilo hřiště vybudovat i pro 
chomutovské seniory,“ řekl Stádník, který je 
zároveň člen představenstva Severočeské vo-
dárenské společnosti. „Už se rodí myšlenka, 
že bychom zorganizovali turnaj mezi domovy 
pro seniory,“ dodává. Nové hřiště zpestří ži-
vot seniorům od jara do podzimu. 

Z brífi nků, jak se říká pravidelným setká-
ním vedení města s občany Chomutova, 

vyplyne řada přání, podnětů, připomínek 
a postřehů obyvatel ke zlepšení života ve měs-
tě. Každému je věnována patřičná péče, žád-
ný v koši nekončí. Proto jsme také připravili 
pravidelnou rubriku, ve  které čtenářům po-
stupně jednotlivé podněty přiblížíme.
„Strážníci městské policie nechodí na pravi-
delné obchůzky, které jsou potřebné hlavně 
v  noci,“ vznesli občané ze Zahradní připo-
mínku k práci městské policie, na kterou od-
povídá Petr Zálešák, zástupce ředitele MěPo:  

Nejen v  této lokalitě jsou zavedeny tzv. po-
chůzkové varianty, při nichž strážníci musí 
ve  stanovený čas provést pěší kontrolu 
po předem zadané trase. Místa a trasy, kudy 
strážníci procházejí, vycházejí z  podnětů 
občanů a  z  aktuálních poznatků z  výkonu 
služby. Jejich striktní dodržování je přísně 
kontrolováno v  několika stupních vedením 
městské policie. Od  6 do  22 hodin přítom-
nost městské policie ještě navíc zvyšují ci-
vilní zaměstnanci městské policie, kteří jsou 
očima strážníků. Ty okamžitě volají, jakmile 
zjistí jakoukoliv nepravost.

Do obnovy bytů půjde 
přes 32 milionů korun

Přes třicet dva milionů korun investuje 
letos Chomutovská bytová do  obnovy 

bytového fondu. 
„Rekonstrukce začaly již koncem loňského 
roku v  Revoluční ulici výměnou oken, re-
konstrukcí výtahů a  zateplením. Celá akce 
přijde na 7,3 milionu korun a bude dokonče-
na v letošním roce.  Po celkové rekonstrukci 
předního traktu Starého Dvora, která přišla 
na 5,5 milionu korun, se v tuto chvíli dokon-
čuje výměna oken za 1,1 milionu korun,“ řekl 
náměstek primátorky Martin Klouda.
Společnost CHB, a. s., připravuje výměnu 
oken také u domu v Kadaňské ulici a dále do-
končí výměnu oken u domu v Palackého uli-
ci. Obě tyto rekonstrukce budou stát zhruba 
2,2 milionu korun. „V plánu společnosti jsou 
též výměny oken ve všech domech, které má 
CHB, a. s., ve správě. Tento rok budeme reali-
zovat výměnu oken ve Spořické, Rokycanově 
a Čechově ulici,“ doplnil Klouda.
V  současné době má nová okna asi 60 % 
z 1704 bytů, které CHB, a. s., spravuje. Ná-
jemníci ve zbylých domech se dočkají rekon-
strukce v  nejbližší době. „Příští rok CHB, 
a. s., bude investovat další desítky milionů 
do  obnovy bytového fondu. Chci zdůraznit, 
že 100 % vybraného nájemného se investuje 
zpět do obnovy bytového fondu,“ řekl náměs-
tek primátorky Martin Klouda.
„Součástí obnovy bytového fondu jsou také 
povinné revize rozvodů elektřiny, plynu 
či hromosvodů. Společnost musela začít 
i  s  opravami komínů, protože se některé 
rozpadají a  hrozí nebezpečí úrazu. Obnovu 
budou potřebovat také střechy, které nejsou 
v ideálním stavu,“ nastínil, kam putují peníze 
vybrané na nájemném, náměstek primátorky 
Martin Klouda. 

Podněty z brífi nků:

Seniorky se vrhly na pétanque

Primátorka Ivana Řápková si při slavnostním 
otevření hřiště se seniorkami také zahrála

Děti musely při soutěžení přelstít kouzelníka 

Rok dítěte: Tentokrát 
přišel i kouzelník 
Rodinná soutěž Rok dítěte a rodiny pokra-

čovala i na První chomutovské pouti. Děti 
ze soutěžících rodin tak mohly vedle klasických 
pouťových atrakcí soutěžit i ve skákání v pyt-
lích, házení míčků a talířů na cíl, kuželkách či 
sestavování obrázků. Tvořily také ozdobné zá-
pichy do květináčů a u jednoho stanoviště učil 
mladý mág děti kouzla a triky s kartami a mincí. 
A kdo získal bod do hrací karty, mohl si pochut-
nat na pouťových cukrovinkách, jako je cukro-
vá vata, perníčky nebo turecký med.
Rok dítěte a rodiny pokračuje i o prázdninách. 
Rodiče s ratolestmi mohou chodit na fi lmová 
představení v rámci Rodinného fi lmového léta. 
V plném běhu je i fotosoutěž o nejlepší fotogra-
fi i prázdninového zážitku. Veškeré informace a 
fotografi e jsou na www.rokditete.eu. 

Hlídky v noci v sídlištích nechybí

„Je to skvělá hra. Už jsme si ji nedočkavě zkoušely 
na trávníku a jen tak si házely,“ řekla Marie Nagyo-
vá, obyvatelka domova.

„Určitě to budeme hrát při každé příležitosti. Je to 
pěkná hra,“ dodává Anna Tancošová. 
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Rozhovor

Jací jsou děti herci?
Někteří jsou dobří herci. Ne všichni pro to mají 
vlohy. Ale když je to baví, tak se z nich dá hod-
ně vytřískat, protože jsou schopni pro to udělat 
všechno. Někdy mají představu, že dají dvě tři 
zkoušky a jde se hrát. Někdy je otráví, že na di-
vadle je spousta věcí, které musejí opakovaně 
zkoušet. Jednu větu dvacetkrát, stokrát, než 
je položená tak, jak ji režisér chce, aby měla 
smysl. Málokteré dítě má pro to výdrž. I tak se 
vždycky najde talent. V  našem souboru bych 
řekl, že má asi šest dětí skutečné předpoklady 
být jednou dobrým hercem, herečkou.
 
Sám si občas s dětmi také zahrajete. Jaké to 
je mít za parťáka na jevišti jen dětské herce?  
S dětmi je to větší zábava v tom, že ony jsou 
takové naivní. Dospělí se dokážou položit 
do  role již při čtené zkoušce. Děti většinou 
musím tlačit do role, aby si o ní udělaly před-
stavu. Tam je nejvíce práce, aby pochopily, 
o  čem ta role je. Děti mají problém vydržet 
v  postavě celou hru. Ony ji většinou hrají 
chvíli, nebo pouze když mluví, a pak sklouzá-
vají jinam, do své civilní postavy. To je asi nej-
větší oříšek. Jinak s dětmi si zahraju rád, ale 
raději si hlídám světla a zvuk, které si musím 
dělat sám.

To musí být pro děti velmi složité, když nemají 
takové životní zkušenosti... 
Proto my děláme komedie, protože v  té ko-
medii se dá spousta věcí zakamufl ovat ko-
mickými výstupy. S  dětmi budu těžko dělat 
vážný žánr, protože ten děti zatím neuhrají. 
V  těch komediích se dá leccos zamaskovat. 
Děti jsou spíše lepší v  tom, když přehrávají. 
Přesto už v  letošním roce s těmi nejstaršími 
a  nejzkušenějšími připravujeme dvě vážná 
dramata. Tedy tragédie. 

Jak vznikl název Nahoď? Souvisí to s nápově-
dou? 
To vymyslela moje kolegyně ze školy, kte-
rá říkala, že by její nejčastější věta na  scéně 
byla: Nahoď, nahoď. Když jsme to probírali, 
tak takhle vznikly asi spousty názvů divadel. 
Zjistil jsem, že je asi pět souborů v republice, 
které se jmenují stejně. 

Hry pro své divadlo píšete sám? 
Z převážné většiny ano, ale mám i převzaté hry. 
Nejsem takový písmák, abych plodil tolik her 
za rok. Spíše než dramatik jsem asi scenárista. 
Vycházím z příběhů, které už jsou. Na to si na-
píšu svůj scénář. To je v našem případě rychlejší 
než vymyslet nový příběh. Sice mám spoustu 
her, které si vymyslím, ale tím, že se naše diva-
dlo takhle rozjelo, tak nejsem opravdu schopný 
psát tolik her. I tak těch svých mám letos šest.
 
Jaká témata se ve vašich hrách objevují?
Je to různé. Téma mě musí zaujmout a  pře-
devším si musím být jistý, že to děti dokážou 
zahrát. S třeťáky, jsme udělali například hru 
Vrabčáci od  Jordana Radičkova. Já jsem ji 
viděl v podání dvacetiletých lidí. Je to o ptá-
cích, kteří shánějí domov a mají si uvědomit, 
kde je jejich domov a co pro ně má znamenat. 
A s těmi nejmenšími dětmi to bylo takové mi-
lejší než s těmi dvacetiletými.

V  každém divadle se stanou desítky veselých 
příhod „z  natáčení“. V  divadle se samými 
dětmi jich musí být o to víc…  
Hry často skládám z příběhů, které mi děti růz-
ně vypráví. Materiál sbírám taky ve  škole, ale 
i mimo školu, kde se hodně scházíme a děti po-
vídají daleko více. Říkají, co se jim stane doma, 
na dovolené. Vyloženě ze školy, co se stane při 
hodinách, vznikla vlastně hra Inspekce z Vídně. 
Ta vypravuje příběhy z pohledu učitelů na děti. 

Kde zkoušíte? Ve třídě nebo v jídelně si to neu-
mím představit.
Jako jedno z mála amatérských divadel máme 
stálou scénu v  bývalém Švermově divadle 
na náměstí. Což je opravdu velká výhoda, jak 
pro zkoušky, tak pro samotná představení. 
Pro děti i  pro mne je naprosto samozřejmé, 
že divadlo patří do divadla. (tb)

Divadlo Nahoď si vymohly dětiDivadlo Nahoď si vymohly děti

Šedesát dětí, šest let existence, pět her v současném repertoáru a devět v plánu 
nazkoušet v příštím školním roce, zkoušky každý den. To je divadelní spolek Ladji 
Dlouhého Nahoď, který působí na Základní škole Březenecká. „Divadlo vznik-
lo na popud dětí, které do mě tak dlouho hučely, až jsem svolil,“ říká principál 
divadla a dlouholetý herec Ladja Dlouhý, který na škole učí matematiku a fyziku. 
Mladí herci ze spolku mají za sebou dokonce tříhodinové kabaretní vystoupení 
v chomutovském divadle. Věhlas divadla v Chomutově stoupá a do sboru se hlásí 
i děti z jiných škol a různých věkových kategorií. Ti nejstarší už pomalu přechází 
k dospělým. Na své herce Ladja Dlouhý nedá dopustit. 

Ladja Dlouhý
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Výběrové řízení
Cestovní kancelář FIRO-tour a. s., 

vypisuje výběrové řízení na pozici:

Referent/ka oddělení kalkulací 
a datové přípravy pro pracoviště 

Chomutov, Nám. 1. máje 94 

Požadujeme: 
•  středoškolské vzdělání zakončené

maturitou, vzdělání v oboru vítáno
• praxe v oboru vítána
• zodpovědnost, spolehlivost, přesnost
• časovou fl exibilitu
• schopnost týmové spolupráce
•  výbornou znalost práce na PC – excel, 

word, internet
• znalost AJ slovem i písmem

Nabízíme:  
• práci v dynamické, moderní fi rmě
• příjemné pracovní prostředí
•  zaměstnanecké benefi ty a další fi remní 

výhody
• platové ohodnocení odpovídající pozici

Datum nástupu: ihned

Své nabídky zasílejte na adresu: 
simona.trojankova@fi rotour.cz nebo 

Náměstí 1. máje 94, 430 01 Chomutov

Už jste se částečně v nové funkci 
zorientovala?
To pochopitelně chvíli potrvá. 
Snažím se proniknout zejména 
do  sportovní části společnosti. 
Z  hlediska řízení mají obě spo-
lečnosti hodně společného. Jde 
především o správu budov a za-
jištění co nejlepšího programu 
pro veřejnost. Spojení určitě 
přinese úsporu fi nančních pro-
středků. Ty by se pak měly pro-
mítnout do zlepšení nabídky jak 
v kultuře, tak sportu.

Ke spojení došlo kvůli nově vznikajícímu areá-
lu na Zadních Vinohradech, kde se staví cen-
tra pro sport i kulturu. Skloubí se nějak obě 
odvětví?
Samozřejmě. Například zimní stadion je ide-
ální pro pořádání velkých koncertů. Určitě 
se časem najdou další možnosti využití pro 
nové areály, které nyní vznikají. Hodně záleží 
na fi nančních prostředcích.

Zmínila jste peníze, kde je chce-
te získávat?
Každoročně společnost obdr-
ží na  svoji činnost příspěvek 
od  města. Rozhodně to však 
nesmí být jediný zdroj příjmů. 
Snažíme se získávat dotační 
prostředky nejen z  EU, Ústec-
kého kraje, ale i  od  partnerů 
podporujících kulturní či spor-
tovní aktivity. Na  některé akce 
jsme již  fi nanční prostředky 
získali, na  další akce připravu-
jeme nové projekty. 

Jak se dotkne sloučení tradičních akcí, jako je 
třeba Otevřeno a další? 
Občan Chomutova by neměl nijak pocítit, že 
jsme se sloučili. Tradiční akce, jako je Otevřeno, 
budou i nadále pokračovat. V měsíci srpnu při-
pravujeme tradiční festival Kamenčák. Spor-
tovní aktivity probíhají bez jakýchkoliv změn. 
Do budoucna se budeme snažit i v této oblasti 
o navýšení nabídky pro naše občany. (tb)

Flašková: Spojení přinese více sportu 
a kultury pro Chomutovany

Chomutovský sport a kultura jsou od prvního července pod jednou hlavičkou Sprá-
vy sportovních a kulturních zařízení. Jednatelkou společnosti se stala na základě 
výběrového řízení Věra Flašková, která předtím řídila jednu ze společností, Správu 
kulturních zařízení. Teď jí pod křídla spadl i sport.  

Panuje ve  skupině demokracie? Je to tak, že 
rodina přehlasuje zbytek v poměru 4:2?
Na všetkom sa stále vieme dohodnúť, resp. ak 
sa stane situácia, že sme traja na troch, za kaž-
dým sa to znova predebatuje a  vždy sa nájde 
jeden, ktorý preskočí. Takže komunikáciu sme 
povýšili nad demokraciu, nakoľko v demokra-
cii je možný výsledok aj 50:50. U nás nie. 

Chystáte opět nějaký společný projekt s nějakým 
hudebníkem z Čech, jako je Chinaski či Farna?
Projekt s  Chinaski bol výnimočný, jednak jeho 
dosahom, jednak jeho úspechom a aj samotnou 
myšlienkou. Momentálne si užívame dopad tejto 
piesne a jej obľúbenosť v Čechách aj na Sloven-

sku. Projekt s  Ewou mal tiež svoje špecifi ká. 
Bolo to prirodzene vyvrcholenie spoločného tur-
né. Kto vie? Možno na ďalšej šnúre znova osloví-
me niekoho talentovaného od vás, alebo od nás.

Jezdíte do severních Čech rádi? Mezi spous-
tou koncertů na Slovensku a  festivaly v  Če-
chách jste v červenci v Chomutově a začátkem 
září v Mostě. Je to náhoda?
Naše koncertovanie je priamo úmerné poptávke 
po našej kapele a musím neskromne priznať, že 
naše termíny siahajú niekedy aj dva roky vopred, 
je teda na rýchlosti a  šikovnosti organizátorov, 
ako a hlavne v akom predstihu nás kontaktujú. 
Nuž a  severné Čechy patria medzi obľúbenú 
destináciu nášho najmladšieho gitaristu Duša-

na, nakoľko ten zažil v Chomútové svoj prvý živý 
koncert vôbec. Mne sa osobne koncertuje dobre 
všade, kde sú pod pódiom ľudia.

Kteří posluchači vás berou víc, ze Slovenska, 
nebo z Čech?
Mame veľa fanúšikov aj doma aj u vás. Najpod-
statnejšie je, že stále prichádzajú noví, chcú asi 
vedieť aké to na našich koncertoch je....možno 
sa niečo dopočuli, možno si chcú overiť, že 
v akom prevedení odpálime hity ako Čím to je? 
a Žily. Presný psychologický moment je ťažko 
určiť, podstatné je však, že pôsobíme na území 
od Ašu až po Čiernu nad Tisou. Zdravím všet-
kých a dodatočne ďakujem za krásny večer na 
jazere v Chomutove.  (tb)

NO NAME přivezli na Bandu svoje největší hity
Na čtrnáct set fanoušků skupiny NO 
NAME dorazilo na jejich koncert v let-
ním areálu Banda. Především fanynky 
se chtěly dočkat všech hitů, kterými 
se slovenská skupina proslavila. Jedna 
z obdivovatelek dokonce na frontmana 
Igora Timka zakřičela: „Nekecej a zpí-
vej“, když uváděl jednu z písní. I skupině 
No name se v Chomutově líbilo. „Ľudia 
jazdia do Chorvátska či jinam, ale prečo. 
Tu na jazere majú všetko. Pláže, vodu 
a aj skvelú zábavu,“ řekl z pódia Timko, 
kterého jsme požádali o rozhovor.   

Věra Flašková
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Sport

inzerce

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

www.cosmeticclinic.cz, tel.: +420 840 111 317

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

SC
-3
00

76
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4 

Šulta s Fojtíkovou 
počtvrté mistry ligy

Chomutovští amatérští kuželkáři za-
pojení do  Ligy neregistrovaných znají 

vítěze 9. ročníku. Počtvrté za sebou se z pr-
venství radovali Jaroslav Šulta a  Jaroslava 
Fojtíková, na  snímku vlevo při přebírání 
cen z  rukou pořadatelů z  kuželkářského 
oddílu VTŽ Chomutov. Tato sourozenecká 
dvojice nejprve vyhrála základní část sou-
těže, i když jen o 30 kuželek před Michalem 
Kávou a  Stanislavem Králem. Tyto další 
aspiranty na celkové vítězství ovšem v nej-
hodnotnějším a nejdramatičtějším duelu se-
zony ve čtvrtfi nále po výsledku 471:467 ku-
želek vyřadili Josef Dušek – Luboš Mizun. 
Šulta s Fojtíkovou tak měli zametenou cestu 
k dalšímu titulu a skutečně ho po vyrovna-
ných a  hodnotných výkonech získali, když 
postupně vyřadili Vernera s  Linhartem, 
Svobodu se Svobodovou, Lukšíka s  Havlí-
nem a ve fi nále po výsledku 447:426 kuželek 
i Trávníčka s Filipovou. 
Na  závěrečném hodnocení byli kromě me-
dailistů oceněni i  Káva – Král za  nejlepší 
výkon sezony 513 kuželek (2x 60 hodů sdru-
žených) a především samotný Michal Káva, 
který na 60 hodů sdružených srazil 284 ku-
želek a na 30 hodů sdružených impozantních 
a těžko překonatelných 174 kuželek.   (sk) 

Poslední, desáté zlato chomutovské ženy zís-
kaly po infarktovém dvojzápasu s Dobruš-

kou. Oba týmy do fi nálového souboje daly vše. 
Vývoj hry byl velice napínavý. Obě družstva jed-
nou vyhrála. Dokonce měla obě stejný branko-
vý poměr. Tak na řadu přišlo poslední pravidlo 
a to je počet nastřílených branek na hřišti 
soupeřek. „A  těch měla 
více naše děvčata. Toto 
pravidlo nám připravi-
lo titul,“ řekl předseda 
oddílu Vojtěch Čihař. 
V  prvním zápase 
Chomutovanky vy-
hrály 17:14, v  dru-
hém zase dostaly 
na frak 19:16. Roz-
hodly dvě branky, 
které chomu-
tovské mistryně 
republiky daly 
na  hřišti soupe-
řek.   

1. fi nále: Chomu-
tov - Dobruška 17:14 (7:7)
Branky: Čihařová 9, Benešová 5, Myslíková 

3 - Laštovičková 8, Henclová 6.
2. fi nále: Dobruška - Chomutov 19:16 (13:9)
Branky: Chomutova: Benešová 6, Myslíková 
5, Čihařová 5.
Sestava chomutovských: Zavadilová, Poláko-
vá - Beranová, Košatová, Vecková, Kostková, 
Lizáková, Hlubiňáková, Mimrová - Čihařo-
vá, Myslíková, Benešová, Možiešiková.

red

Inzerce 
v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616
Alona Bezdieniezhna

Telefon: 608 220 020

Stanislava Provazníková

Chomutovské házenkářky mají desátý titul

Dejte děti na ...

Florbalisté hledají nejen elévy

Florbalový klub FBC 98 Chomutov vznikl v roce 1998. Nyní má osm družstev. Dvě mužská, 
jedno ženské a  pět žákovských a  mládežnických. Od  loňského roku poprvé začalo fungovat 
družstvo elévů, tedy těch nejmenších dětí.  Tréninky, kromě elévů, se konají třikrát týdně. Ro-
diče zaplatí za rok 2000 korun, které pokryjí veškeré náklady na tréninky a zápasy. Mezi úspě-
chy mladých fl orbalistů patří účast v 1. lize dorostenců. Junioři pak soutěží v druhé lize, žáci 
v regionálních soutěžích. 

Kdo může přijít:
Kluci ročník narození
1998–2002

Kam:
DDM nebo na trénink v měst-
ské sportovní hale

Kdy: 1. až 2. týden v září

Co s sebou: 
sálovou obuv a sportovní ob-
lečení

Za kolik: 2000 Kč/rok

Informace: www.fbc98chomutov.cz

Házenkářky SK Chomutov NH jsou podesáté ve třináctileté historii oddílu zlaté. 
Po náročných bojích, především ve fi nále, se jim podařil triumfální úspěch a opě-
tovně potvrdily, že nemají v tomto sportu konkurenci. 

Helena Benešová při útoku 

další uzávěrka 27. 7. 2010
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- 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 + 

kancelářská a kopírovací technikavýpočetní technikavýpočetní technikaý č t í t h ikk

inzerce

Doprava

SC
-3
00

68
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Šestka byla na přání obyvatel Horní Vsi pro-
dloužena k Povodí Ohře, Jitřence a Glo-

busu. V  červnu v pracovních dnech dopravce 
sledoval   249 spojů a o víkendech 160 spojů 
v obou směrech čili od Polikliniky ke Globusu 
a zpět. Prozatímní čísla jednoznačně hovoří 
v neprospěch prodloužených částí trasy linky 
šest.  U Globusu nastupovali v průměru tři ces-
tující na spoj a vystupovali 2 cestující na spoj.
U zastávek Jitřenka a Povodí Ohře je využití 
ještě nižší. Zastávky využilo v průměru 1,3 až 
1,5 cestujícího na jeden spoj. „Počet cestujících 
je zpravidla v jednotkách, často nenastoupí a 
nevystoupí žádný cestující,“ vysvětluje Melni-
čuk. Dopravní podnik nové jízdní řády linky 
šest představil na setkáních s  občany. „Tyto 
speciální řády jsou také k dispozici v přeprav-
ních kancelářích a na webových stránkách do-
pravního podniku,“ dodává generální ředitel. 
Existenci prodloužených tras mají cestující 
ve svých rukách. „Na setkáních s občany jsme 
lidem nabídli změnu linky šest, abychom na 
jejich přání vykryli zrušení linky pět. Její udr-

žení jsme ale veřejně podmínili tím, že lidé na 
těchto prodloužených trasách s námi budou 
jezdit. To se bohužel neděje. Pokud nám ces-
tující nedají jasný signál, že nové zastávky na 
lince šest využívají, nezbude nám nic jiného 
než tyto zastávky zrušit,“ řekl náměstek pri-
mátorky a předseda představenstva DPCHJ, 
a. s., Jan Řehák. Zkušebně budou autobusy 
linky šest zajíždět na nové zastávky do konce 
roku.  (tb)     

Obyvatelé Horní Vsi, jezděte šestkou!
Zastávky na prodloužených trasách linky šest, které dopravní podnik zavedl po 
zrušení linky pět a protestech občanů z Horní Vsi, zejí prázdnotou.  Lidé je využívají 
minimálně. „Čísla jsou hluboko pod hranicí udržitelnosti,“ řekl generální ředitel do-
pravního podniku Jiří Melničuk s tím, že se stále monitoruje využití těchto zastávek.

Parkování u Kamenčáku 
je jen dočasné

Obrovská vedra a  řada kulturních 
akcí, které lákají na  Kamencové je-

zero, způsobují nedostatek parkovacích 
míst. Lidé parkují v Mostecké ulici v okolí 
zadního vchodu do areálu. „Hojně navště-
vovanému jezeru v těchto parných dnech 
chybí parkovací místa, proto lidem je-
doucím se koupat umožňujeme parkovat 
na  nově vzniklých komunikacích u  bu-
doucích rodinných domků,“ řekl tajemník 
magistrátu Theodor Sojka. 
Obě řešení jsou pouze dočasná pro letošní 
léto. U  budovaného zimního stadionu by 
mělo být v  průběhu podzimu dostavěno 
velké parkoviště, které by nápor návštěv-
níků mělo zvládnout. Další parkoviště 
vznikne po  dostavbě oddychově-relaxač-
ního centra v roce 2012. Parkoviště, které 
chtěl postavit provozovatel jezera, se ne-
mohlo realizovat, protože pozemky jsou 
v  ochranném pásmu vysokotlakového 
plynu a  společnost RWE nedala souhlas 
k výstavbě.  (tb) 

Na  Březenecké již rostou první parkoviště, 
na  která si řidiči našetřili placením par-

kovného v centru  města. Radnice do podzimu 
postaví nebo zrekonstruuje a rozšíří šest parko-
višť, z  toho pět na  Březenecké. „Pro řidiče tak 
vznikne přes 160 míst,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. V centru už město začalo budovat par-
koviště ve Školní ulici s místy pro dvacet aut. Pra-
cuje se již na parkovišti ve Stavbařské ulici, kde 

přibude ke  stávajícím místům čtyřicet nových. 
Šedesát kolmých i podélných parkovacích míst 
vznikne ve Dřínovské ulici, kde se budou stavět 
dvě parkovací plochy. Další parkoviště postupně 
vyrostou u sportovní haly a autobusové zastávky 
Březenecká. 
Z fondu, kam si řidiči šetří peníze na parko-
viště, padne na  všechna nová parkoviště 18 
milionů korun.  (tb)

Do konce roku město postaví šest parkovišť

Zastávka šestky u Povodí Ohře většinou zeje 
prázdnotou

Ve Stavbařské ulici se už parkoviště staví
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Školy a volný čas

Rehabilitace v SAUNĚ JIRKOV nestátní 
zdravotní zařízení Mgr. Ludmila Kopecká

Oznamuje:
Rehabilitace je v provozu CELOROČNĚ

Objednávky na tel. č.  605 905 832 SC
-3
00

97
9/
1 

SC-300725/3 

Kadeřnictví JITKA v Jirkově Kadeřnictví JITKA v Jirkově 
tel.: 606 930 626

SC
-3
00

77
6/
3 

NEHTOVÉ STUDIONEHTOVÉ STUDIO
tel.: 724 971 417

PEDIKŮRA PEDIKŮRA 
tel.: 602 240 975

inzerce

inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                 TAPETY SC

-3
00

60
5/
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tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮKvalitně (jsem odborník), 
levně (nejsem fi rma)

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 %

SC-300914/2 

SC
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Pomůžeme Vám zákonou cestou.

Volejte 777 339 823
e-mail: 
poradenstvi.kramerova@seznam.cz

Přijímáme spolupracovníky

Trápí Vás dluhy? 
Obtěžují Vás věřitelé?

Caparti z mateřinek 
házeli nejen do klobouku

Sto padesát capartů z  chomutovských 
mateřských školek si zasportovalo na 

třetích Letních mateřinkových sportov-
ních slavnostech. Předškoláci si zařádili 
v sedmi disciplínách rozprostřených po ce-
lém fotbalovém hřišti u polikliniky. „Děti 
házely do klobouku, závodily v  různých 
štafetách a na překážkových drahách. Sou-
částí byl také fotbalový turnaj,“ řekla ředi-
telka mateřských školek Irena Kopecká. Ze 
slavností děti neodešly s prázdnou. Každé 
družstvo vyhrálo dort, vítězné fotbalové 
družstvo získalo putovní pohár.  Všechny 
mateřinky za sportovní výkony svých svě-
řenců dostaly sportovní náčiní.  (tb)

Kamencové jezero patří mezi pět nejlep-
ších lokalit pro letní radovánky. Od spo-

lečnosti Independent Original jezero získalo 
certifi kát Top 5 nejlepší letní lokace v  ČR 
za rok 2009 v rámci Beach Point Tour. „Je to 
samozřejmě úspěch. Zároveň musím říct, že 
rozhodně nespíme na vavřínech, zázemí pro 
návštěvníky a  rekreanty neustále vylepšuje-
me,“ řekl Zdeněk Fojtík, předseda předsta-
venstva CV Relax, a.s, provozovatele areálu.         
Kamencové jezero bylo hodnoceno v  pěti 
kategoriích – kvalita vody, občerstvení, pes-
trost nabídky a  obsluha, atrakce a  služby 
pro zákazníky a personál. Areál jezera uspěl 
v  konkurenci čtyřiadvaceti letních lokací. 
„Kamencové jezero patří ovšem mezi světo-
vou špičku letních rekreačních lokalit. A  to 

nejen svým ojedinělým původem, ale také 
způsobem řízení, vybaveností, atraktivností 
pro všechny věkové kategorie, managemen-
tem a  dalšími faktory,“ řekl Michal Walter-
stein ze společnosti Independent Original.

Kamencové jezero se probojovalo 
mezi pět nejlepších letních areálů

kadeřnice MONIKA kadeřnice MONIKA 
tel.: 775 430 998

KRÁSA NA DOSAH
Prázdninová sleva na výpln� 

obli�ejových vrásek 20 %.
NOVINKA – prodlužování �as

kapkami – zavád�cí cena 2 500 K�

SOLOMONIS s.r.o., Chomutov, 
Beethovenova 1632, 

telefon 739 815 937
SC-301003/1

Od července se společnosti Správa kulturních zařízení a Správa sportovních zařízení slou-
čily  pod jednu hlavičku: Správa sportovních a kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. Nový 
název je příliš dlouhý. „Proto jsme rozhodli, že název společnosti změníme. Chci poprosit 
Chomutovany, zda nemají zajímavý nápad, jak společnost, zabezpečující kulturní i spor-
tovní aktivity v našem městě, přejmenovat,“ řekla jednatelka společnosti Věra Flašková. 
Autora nejlepšího názvu společnost odmění. Dostane volnou vstupenku na akce pořádané 
Správou sportovních a kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. 
Návrhy zasílejte e-mailem do 15. 8. 2010 na adresu marie.hipska@skz-chomutov.cz. 

Vymyslete název a vyhrajte
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Zábava

P ejeme vám ... 
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Milí luštitelé!
Tento hlavolam pochází z  Japonska. Pů-
vodní název „Suji wa dokushin ni kagiru“ 
byl i  pro samotné Japonce příliš složitý. 
Proto název zjednodušili na Su (číslo) 
a Doku (jednotlivý). Cílem sudoku je vypl-
nit volná místa v hracím poli čísly od 1 do 
9. Přitom smí být každé číslo v každé vo-
dorovné a svislé řadě a také v každém 3 x 3 
čtverci použito jen jednou. Při dosazování 
nás vede určité množství čísel již předem 
vyplněných. Zní to tak trochu kompliko-
vaně, ale není to tak. S trochou trpělivosti 
a logiky jdou všechny hádanky vyřešit. 

„Byl jsem na  rybách,” poznamenal 
večer pan Nový.
Žena na to: „A chytil jsi něco?”
„Jo. Ve zlosti jsem chytil prut a roz-
lámal ho na kusy!”

První ráno po  líbánkách přinesl 
novomanžel své milované snídani 
do  postele. Ona byla radostí bez 
sebe, on se ptá: „Drahá, všimla sis, 
co jsem přesně udělal?”
„Ano, drahý, všimla jsem si každého 
detailu.”
„To je dobře. Totiž, takhle chci, abys 
mi každé ráno servírovala snídani.”

„Tak jsem byl vloni v Alpách - man-
želka otěhotněla. Předloni na Kaná-
rech - žena otěhotněla. Rok předtím 
na Šumavě - zase otěhotněla!”
„A co s tím budeš dělat?”
„Pro jistotu ji letos vezmu s sebou!”

Vzpomněl si manžel po  příjezdu 
do Chorvatska: „Propána, zapomněl 
jsem říct sousedovi, aby se nám po-
staral o kanárka.”
„Tak o toho se už nestarej,” utěšuje 
ho manželka. „Právě jsem si vzpo-
mněla, že jsem zapomněla zavřít 
plyn!”

Správce rekreační chaty vítá pana 
Nováka: „Uděláme všechno, abyste 
se zde cítil jako doma!”
„Proboha, já myslel, že si sem jedu 
odpočinout!”
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Inzerce/Servis

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

Prodej

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

Prodám zahradu v  Droužkovicích, vlastní pozemek, 
zděná chatka, elektřina, voda pitná i užitková, stromy, 
skleník, fóliák. Tel. 603 351 256.

Prodám kompletní plastové balkónové okno s  levými 
dveřmi, 1 rok staré. Cena 5 000 Kč. Tel. 777 153 644.

Prodám kancelářské křeslo vysoké kvality s  multi-
funkční mechanikou umožňující aretaci sklonu v libovol-
né poloze. Černá ekokůže. Velmi pěkné, dovoz z  USA. 
Cena 1 900 Kč. Tel. 777 153 644.

Prodám golfky Chicco. Levně. Tel. 777 153 644.

Prodám kočárek Be Be Cap (barvy hnědá, smetanová, 
světle modrá) – hluboká vana, sporťák, autosedačka + 
veškeré příslušenství a zimní fusak k tomu zdarma. Původ-
ní cena setu 17 000 Kč, nyní 9 000 Kč. Tel. 777 153 644.

Prodám stavební pozemek 2 700 m2 v Nové Vsi u Kři-
mova. Tel. 604 607 353.

Bydlení

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

Prodám rod. dům v Málkově č.p. 16 s menší zahradou a 
garáží, možnost vybud. podkrovního bytu. Na baráku je 
nová fasáda i relativně nová střecha. Cena 1 900 000 Kč. 
Tel. 725 512 114.

Prodám byt 2+1+balkón, 1. kat.,73 m2, os. vlastnictví, 
zatep., nová okna, 4. NP, výtah, pěkná lokalita, Březenec-
ká 4460 CV, RK ne, cena 500 000 Kč. Tel. 723 243 248. 

Prodám byt na Hutnické ul., 5. patro, 3+1 v os. vl., sklep, 
dům po celkové rekonstrukci. Cena dohodou. Realitní 
kanceláře nevolat. Tel. 602 236 743.

Prodám byt 2+1 v os. vl. v zatepleném domě, v klidné 
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.

Kino Oko
23. 7. pátek  17.00, 19.00 JAK VYCVIČIT DRAKA

24. 7. sobota  16.00  CHŮVA V AKCI
 18.00  MAMAS AND PAPAS

25. 7. neděle  19.00  MAMAS AND PAPAS

26. 7. pondělí  18.00  ZAKLETÝ V ČASE 

26. 7. pondělí  20.30  DOKTOR OD JEZERA 
HROCHŮ

27. 7. úterý  18.00  VYFIČ ! / WHIP IT ! /

28. 7. středa  18.00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 

29. 7. čtvrtek  18.00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
 
30. 7. pátek  19.00  ŽENY V POKUŠENÍ

31. 7. sobota   16.00, 19.00  ŽENY V POKUŠENÍ

Srpen 
1. 8. neděle  19.00 A-TEAM 

2. 8. pondělí  19.00  A-TEAM

3. 8. úterý  19.00  LÍTÁM V TOM

4. 8. středa  19.00  LÍTÁM V TOM

Letní kino

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ – 22.00
(pokud není uvedeno jinak)

22. 7. čtvrtek  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2              

23. 7. pátek KAWASAKIHO RŮŽE

24. 7. sobota  JAK VYCVIČIT DRAKA

25. 7. neděle  DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

29. 7. čtvrtek  DOBA LEDOVÁ 3

30. 7. pátek  KICK- ASS
31. 7. sobota  KICK- ASS

Koncerty

21. 7. 17.00   Koncert dechových hudeb v městském 
parku městský park – altán 

28. 7. 17.00   Koncert dechových hudeb v městském 
parku městský park – altán 

28. 7. 17.00   A-SESSION – hrají Album – bluegrass, 
Arcus – gothic music SKKS atrium 

31. 7. 16.00   Viktoriánské folklorní slavnosti Chomu-
tov – vystoupení souborů Tauernkogler, 
Schuhplatter Thalbach, Kvitek, Krušno-
hor, Skejušan. SKKS atrium SKKS

1. 8. 10.00   Slavnostní mše – sloužena biskupem 
litoměřickým. Po mši vystoupení všech 
souborů, SKKS kostel sv. Ignáce

1. 8. 14.00   Viktoriánské slavnosti – vystoupení 
hostujících folklorních souborů v rámci 
Viktoriánských slavností

4. 8. 17.00   Koncert dechových hudeb v městském 
parku městský park – altán 

Výstavy

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

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 fungo-
valo 

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

Opět je tu květinová soutěž
Léto je v plném proudu a ti, kteří jsou vášnivými 
pěstiteli květin, mají možnost se přihlásit do tra-
diční soutěže, a ukázat tak ostatním, jak se dá žít 
mezi květinami. Město Chomutov vyhlásilo znovu 
soutěž Za ještě krásnější Chomutov. Až do konce 
září se můžou občané města přihlásit s květino-
vou výzdobou oken, balkonů, lodžií, teras nebo 
předzahrádek. Soutěžit se dá ve  třech kategori-
ích, a  to nejhezčí okno nebo balkon domu, nej-
hezčí výzdoba domu a  nejhezčí předzahrádka 
domu.  Přihláška je k dispozici na  internetových 
stránkách města a  na  infocentrech v  budovách 
magistrátu. V  každé kategorii bude vyhodnoce-
no pět nejlepších objektů a vítězové získají ceny 
od 400 do 1500 korun, které mohou použít na ná-
kup květin pro příští rok.

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

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

Přímý majitel dlouhodobě pronajme slušným lidem 
byt v  lukrativní části – v zeleni, u Kamencového 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.

Ostatní

Tímto bychom chtěly poděkovat paní Jiřince Boháčko-
vé za laskavé zapůjčení chaty. M+A+J+N

Vyžehlím, uklidím, ráda pomohu starým a nemocným. 
Jsem v důchodu, zatím zdravá, aktivní. Jen v CV, ne ví-
kend. Tel. 737 689 301.

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

Srdečně zveme širokou veřejnost 

k návštěvě skateparku Kamenný vrch Chomutov
Prázdninový provoz (společně s prázdninovými cenami)

pondělí až neděle od 10,00 hodin do 21,00 hodin

Správa sportovních 
a kulturních zařízení srdečně 

zve širokou veřejnost 
k návštěvě víceúčelového 

sportovního areálu 
ul. Tomáše ze Štítného 

4604, Chomutov
(u minigolfu a Golf clubu)

Prázdninový provoz:

pondělí–neděle 
10.00–20.30



www.rokditete.eu

Kamen ák
T ináctá akce sout že „2010 Rok dít te a rodiny“, ur ená rodi m 
a jejich d tem v rámci letního festivalu „KAMEN ÁK 2010“.

sobota 7. srpna 2010
v areálu Kamencového jezera

asový harmonogram:
Za átek akce: 11.00 hodin
Ukon ení akce: 16.00 hodin
Registrace sout žících: 11.00–15.00 hodin 
v areálu Kamencového jezera 
(vstupní pokladna vedle letního kina) 
Doprovodný program: 11.00–16.00

Úkol:
Prostor startu tentokráte oživí mechanické a fantazijní 
stroje profesora Cvajštajna. Rodi e s d tmi musí dle 
vyzvednuté mapy projít tajuplný ostrov a splnit zajímavé 
úkoly na jednotlivých  stanovištích. V cíli obdrží po 
p edložení plné hrací mapy známku do své sout žní karty.

Upozorn ní:
V bohatém programu festivalu KAMEN ÁK 2010 mohou 
pak rodiny s d tmi navštívit vzducholo , salon krásy, 
obrazárnu, fotokout a další zajímavosti.

Vstupné:
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 areálu 
Kamencového jezera ve výši 20 K .

6.–7. 8.

KKAMENCÁK CChomutov

1den 100 Kč1den 100 Kč

TOMÁŠ KLUSTOMÁŠ KLUS
MNÁGA MNÁGA

A ŽDORP A ŽDORP

LENKADUSILOVÁ

a na záver ohnostroj...

soutěže pro rodiče s dětmi
11–16 hodin

pátek
sobota

TAJUPLNÝ OSTROV – oživlý svet fantazie

www.kulturacv.cz

Ústecký kraj

MIGMIG 21

JINDRA KEJAKJINDRA KEJAK
SOBOTA 12.30

SOBOTA 14.00
BLUES NO MORE

BERUŠKY

PÁTEK od 17.30:
SOBOTA 20.00

ŠVIHADLO
SOBOTA 17.00

ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND

OZZY OSBORNE REVIVAL BAND

PÁTEK od 20.30:

SOBOTA 18.30

NERUDANERUDA
Roman Holý, Matej  Rupert 

SOBOTA 22.00

SOBOTA 15.30

20 Kč
soutěže rodičů s dětmi
(v rámci vstupu do areálu)Správa sportovních a kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.
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 LÉTO PLNÉ MEJDAN

www.arealbanda.cz

PROGRAM 
ERVENEC / 2010

21.07. / 3D Autokino / st eda / 21.00 (open)
 – promítání po setm ní / vstupné 150 K
AVATAR / Sci-Fi, Fantasy / USA, Velká Británie / 2009 / 162 min. 
První 3D Autokino v R. Podrobné informace najdete na www.arealbanda.cz.

23. 07. / VINYL BEACHPARTY / pátek / 20.00)
Beat in vinyl – nic nehraje líp. Dj Wizard + exklusivní host.

24. 07. / UJETÁ SÁZKA live / sobota / 20.00
www.fajnrano.cz – Marek Leština & Kamil Bílský – dvojice ranní show 
Fajn Rádia exklusivn  naživo.

28. 07. / 3D Autokino / st eda / 21.00 (open)
 – promítání po setm ní / vstupné 150 K
SHREK 4: Zvonec a konec / 3D Animovaná rodinná komedie / USA / 2010 / 92 min. 
První 3D Autokino v R. Podrobné informace najdete na www.arealbanda.cz.

30.07. / JAMAJKA PARTY / pátek / 20.00
Resident Dj Dan Rakaczký. Exklusivní host – Cpt. Morgan.

31.07. / MISS BIKINY 2010 
+ MAXI BULVAR LIVE / 
sobota / 20.00
MC Radek Jirgl, DJ Lukáš Budai. 
Show internetového portálu 
o celebritách.
P ihlášku do sout že 
MISS BIKINY 2010 posílejte na 
produkce@arealbanda.cz.
Hlavní cena je 5 000 K .
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