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Pizzeria Quaranta
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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
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výpočetní technika

foto video

kancelářská technika ýpočetní techniýpočetní technikakk
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•  REDUKCE HMOTNOSTI

•  ZMÍRNĚNÍ PŘÍZNAKŮ CELULITIDY

•  ZVÝŠENÍ SVALOVÉ SÍLY

•   JE VHODNÝ PO OPERACI KŘÍŽOVÝCH 
VAZŮ KOLENE A URYCHLUJE ZOTAVENÍ

•  TLUMENÍ BOLESTI

•   ZVÝŠENÍ CIRKULACE KRVE A PODPORA 
KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

•   ZVÝŠENÍ FLEXIBILITY A ROZSAHU 
POHYBU

•  INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

POWER PLATE STUDIO 
CHOMUTOV

BLATENSKÁ 1099, 430 01 CHOMUTOV
TEL. : 606 499 968

PO-PÁ    9 – 20
   SO    10 – 20
 NE    14 – 20

WWW.POWERPLATECHOMUTOV.CZ

www.ceskydomov.cz
Inzerce 

v Chomutovských novinách 
uzávěrka příštího vydání 

je 10. 8. 2010

Stanislava Provazníková

Tel.: 608 220 020
Alona Bezdieniezhna 

Tel.: 725 124 616
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Městský park se stává stále bezpečnějším 
místem pro procházky a aktivní odpočinek 
Chomutovanů.

Za rok působení se městští správci daně 
setkali s podvody dlužníků, byli napadeni 
a dokonce načapali prostitutku krátce 
po sexu.

Radní P. K. Markvart se rozhovořil o službách 
a prioritách Městského ústavu sociálních služeb 
v Chomutově.

Strážníci vyhnali Strážníci vyhnali 
pobudypobudy

Triatlon je hlavně Triatlon je hlavně 
o vůlio vůli

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
Kultura strana 9
Sport strana 10

Doprava a bezpečnost strana 11

Volný čas strana 12

Zábava strana 13

Servis strana 14

• Čtrnáctideník pro občany statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem v Chomu-
tově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o., vydavatel Jan Čížek 

(tel.: 777 311 436, jan.cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Tomáš Branda (tel.: 725 124 613, tomas.branda@ceskydomov.cz), 
manažer inzerce Alona Bezdieniezhna (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, alona.bezdieniezhna@ceskydomov.cz) • DTP Pa-
vel 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 České poš-
ty • 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

1010

CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

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

Tvrdí to chomutovský závodník Daniel Tilcer, 
který slaví v tomto náročném sportu samé 
úspěchy.

Exekutoři mají Exekutoři mají 
neskutečné zážitkyneskutečné zážitky

88

Vážení spoluobčané,
před pár lety mi je-
den známý vyprávěl, 
jak likvidoval starý 
dům po příbuzných. 
Co šlo, to spálil, 
spoustu věcí vyho-
dil do přistaveného 
kontejneru. Pak ale 
narazil na partu 
chlapíků, co objíž-

děla okolí a sbírala kovy, které odvážela 
do sběrných surovin. Dohodl se s nimi, 
že všechno kovové, co ve starém domě 
najdou, si mohou odvézt. Ti chlápci se 
do toho pustili jako mravenci a zadarmo 
odklidili a odvezli spoustu věcí, které by 
jinak můj známý musel vyhodit do kontej-
neru a za odvoz a skládkování zaplatit ne-
malé peníze. Anebo by si musel najmout 
partu dělníků, které by vše vytřídila a od-
vezla do sběrny, ale zisk za prodej kovů by 
byl nejspíš nižší, než kolik by zaplatil té 
partě dělníků, kteří by pro něj pracovali. 
Zkrátka někomu poskytl svůj majetek za-
darmo a přitom na tom vydělal. Na tuhle 
historku jsem si vzpomněla, když jsem si 
četla výlevy jedné místní občanky o tom, 
jak nevýhodně město prodalo pozem-
ky pod budovou bývalého kina Evropa. 
Ta paní si nejspíš vůbec neuvědomila, že 
nový majitel bude muset nejprve starou 
a zničenou budovu za několik milionů 
zbourat a teprve pak může pozemek vy-
užít ke stavbě nového nákupního centra. 
Kromě toho tam investor vybuduje více 
než sto nových parkovacích míst, která 
budou moci využívat lidé, kteří na okolním 
sídlišti bydlí, a město tak ušetří spousty 
peněz, které by jinak muselo na budová-
ní parkovišť v této lokalitě vydat. Ta paní, 
která nás bez hlubší znalosti hloupě ob-
viňuje z nehospodárnosti, zkrátka netuší 
nebo nechce vidět, že někdy je výhodnější 
vydělat trochu méně, protože tím nakonec 
získáte mnohem víc. Právě tak ale musíme 
v Chomutově přemýšlet, jinak by městská 
pokladna brzy přišla na buben. Anebo je 
taky možné, že tato odbornice na hos-
podaření dobře ví, že je naše rozhodnutí 
správné. Vždyť Chomutov je již po mnoho 
let pro ostatní podobně velká města vzo-
rem v účelnosti hospodaření a v tom, jak 
dokáže nacházet možnosti dalšího roz-
voje, aniž by se zadlužoval. A pokud tohle 
ona paní ví, pak je smyslem jejích obvinění 
pouze vyvolávat poplach a vytvářet zlou 
náladu mezi spoluobčany a štvát je proti 
radnici. Jaký je účel takového chování? 
To si snad každý domyslí sám. Přeji vám 
hezký zbytek léta a žádné mraky na obloze 
ani na mysli.

Vaše Ivana Řápková 

Rozhovor s Pavlem Rozhovor s Pavlem 
K. MarkvartemK. Markvartem
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hle napsali,“ prozradila nevinně prodavač-
ka. Z vrácení věcí nebylo nic. Exekutory už 
nepřekvapí, když najdou v bytech nepřizpů-
sobivých razítka nejrůznějších fi rem. 

Rozmlátil auto, a tím se 
prásknul
Další výtržník, který dlužil za pokuty, se 
nechtěně prozradil městským správcům 
daně. Ti ho dlouho sháněli, ale nedařilo 
se jim zjistit trvalé bydliště. Hlídka měst-
ské policie ho ale zadržela krátce poté, 
co rozkopal auto. Strážníkům se přiznal, 
kde bydlí, a za pár dní u něj zazvonili exe-
kutoři. Asi nepřekvapí, že se jedná o pasá-
ka z Křímova. 

Exekutoři mezi pasáky, výtržníky a prostitutkami
Za pár dní to bude rok, kdy chomutov-
ská radnice začala s exekucemi, které 
provádí vlastními silami. Poté, co soud 
znemožnil exekuce fi nanční hotovosti 
bezprostředně po výplatě sociálních dá-
vek, radnice zřídila vlastní exekuční tým 
a začala vybírat dluhy za nezaplacené 
pokuty. „Tím defi nitivně skončila doba, 
kdy ti, kteří týrali své sousedy a ničili cizí 
majetek, přestali být nepostižitelní,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. Městští 
správci daně, jak se exekutorům také 
říká, se tak stali součástí života neplati-
čů. Vandalové, výtržníci a další indivi-
dua, která neplatila pokuty, teď neví 
hodiny a minuty, kdy se u nich exekuční 
tým objeví. Tým za rok zažil mnohdy 
až neskutečné příběhy. 

Přítel na telefonu
Dlužníci pokut si často dokážou peníze sehnat 
velice rychle.  Není výjimkou, že zvednou tele-
fon a za pár minut peníze na pokutu seženou. 
Příklad za všechny z jedné vietnamské herny. 
„Od majitele jsme se dozvěděli jediné: Já nero-
zumět. Když jsme ale začali zabavovat věci, na-
jednou zvedl telefon, zavolal někomu, kdo uměl 
česky. Ten dokonce za chvíli dorazil i s penězi,“ 
popisuje jednu z typických situací správce daně. 
Výjimkou ani není, že si exekvovaný dlužník 
rychle oběhne sousedy a ti mu půjčí. Aby také ne. 
Nikdy nevědí, kdy exekutor zazvoní u nich. Tato 
praxe je obvyklá v domech s větší koncentrací 
nepřizpůsobivých. 

Pasák na mateřské
Mezi dlužníky se objevil mladík, který byl na 
mateřské. Nebyl to však vzorný otec, jak by 
se mohlo zdát, nýbrž pasák, který pásl nejen 
matku svého dítěte. Exekutorům dost dlou-
ho unikal. Jednou ho však vyhmátli v baru 
na Kadaňské. Pak ho naložili do auta, od-
vezli domů a hned přišel o televizi, rybářské 
pruty a další věci. Dluh za pokuty to nepo-
krylo, tak se jistě s městskými správci daně 
ještě setká.

Falešná potvrzení, byty 
plné razítek
Nepřizpůsobiví jsou neskutečně vynalé-
zaví. Opatřit si falešné potvrzení o příjmu 
není žádný problém. „V jednom z bytů 
jsme našli několik potvrzení, která své-
mu synovi vystavovala jeho matka, která 
měla pozastavené podnikání,“ řekl jeden 
z exekutorů. Maminka nebyla žádná troš-
kařka, synáčkovi měla vypisovat potvrzení 
na padesátitisícový plat. Ten si pak bral stá-
le dokola půjčky od bank. Jiný vykuk chtěl 
zase docílit vrácení zabavené elektroniky. 
Po pár dnech od exekuce přišel jeho otec 
a přinesl účtenky z obchodu napsané na jeho 
jméno. Správci daně nelenili a do obchodu si 
zajeli. „Pán to tak chtěl, tak jsme mu to tak-
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Přišla o tržbu hned po sexu
Exekuce prostitutek je naprosto samo-
statná kapitola. Před městskými správci 
daně se neskryjí na ulici, v barech, v her-
nách ani na „trase“. Lehká žena tak při-
šla o sedmdesát eur poté, co ji správci 
daně načapali těsně po jejím pracovním 
výkonu. Jiná prostitutka zase vydělává 
na tom, že nabízí sex jako těhotná. Na cho-
mutovských ulicích si tak vyrobila čtvrté 
dítě. Všechny děti skončily na Slovensku 
u její matky, která tak dostává pěstounské 
příspěvky. Dokonale promyšlený byznys. 
Správci daně a městská policie se zamě-
řují i na ty, kteří prostitutkám pomáhají. 
Například na bary, kde erosenky nacháze-
jí azyl pro své podnikání. „Zaměřujeme se 

na tyto provozovny, a dříve nebo později 
se tito lidé přestupku dopustí. Naposledy 
například v jednom baru prodávali ciga-
rety dětem. Uloženou pokutu obsluha 
nezaplatila a exekuce postihla i ji,“ do-
plňuje zástupce ředitele městské policie 
Petr Zálešák. 

Úřadovali raději na balkoně
Za rok exekucí se chomutovští správci 
daně pěkně otrkali. Některé zážitky jsou 
ale dost otřesné. „Radši jsme šli úřadovat 
na balkon. V tom smradu se nedalo vydr-
žet,“ řekla na adresu bytu zapisovatelka 
exekutorského týmu. V bytě bylo nakáleno 
od psů, zdi byly plesnivé a v bytě neskuteč-
ný nepořádek. 

zažívají neskutečné příběhy 
Mám vás na háku 
Tak tuhle a podobné věty exekutoři slyší často. 
Méně často se ale stane, že neplatič se zvedne 
a z bytu odejde. „Dělejte si tady, co chcete,“ 
doplnil odcházející dlužník. Jindy zase správ-
ci slyší věty typu: „Vezměte si klidně všechno, 
mně je to jedno.“ Ale strašně se pak exekvo-
vaní rozčilují, když je správci daně upozorní 
na další návštěvu, protože zabavené věci 
na pokrytí dluhu nepostačily. 

Největší trest – sebrat 
televizi
„Radši si vezměte děti, ale nechte nám televizi,“ 
je obvyklá prosba neplatičů. Je to pochopitelné, 
nepracují, a celé dny by se tak nudili. Městští exe-
kutoři proto televize berou vždy. „Je to pro ně nej-
větší trest, který může přijít. Sáhneme jim přesně 
tam, kde je to nejvíc bolí,“ dodává exekutor. 

Mlátila exekutora, plná 
ulice nepřizpůsobivých 
Za rok, co městský tým exekutorů pracuje, 
naštěstí nepřizpůsobiví napadli exekutora jen 
jednou. Žena, která měla přijít o vybavení bytu, 
se dostala do takového stavu nepříčetnosti, že 
městského exekutora několikrát uhodila dveř-
mi a pak se do něj pustila ještě pěstmi. Slízla za 
to obvinění z napadení úřední osoby. Jeden trest 
schytala rovnou na místě, syn ji chytnul a dcera 
ji profackovala, aby se uklidnila. Na exekutory 
číhá nebezpečí při každém zákroku. Na Kadaň-
ské vyšli z bytu a v domě a před ním byla nejmíň 
padesátka nepřizpůsobivých vyjadřujících svou 
nevoli s provedenou exekucí. Exekutory málem 
muselo vysvobodit několik policejních hlídek. 
V ostatních případech si s agresivnějšími neplatiči 
exekutorský tým, v němž jsou čtyři zdatní vyko-
navatelé, poradil. Zpacifi kovali třeba muže, který 
na ně chtěl hodit skleněný konferenční stolek.
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AktualityAktuality

MF Dnes skočila na dezinformace paní Ma-
rie Kindermanové, že město bývalé kino 

Evropa prodalo nevýhodně. Město pozemky 
skutečně prodalo za nižší cenu, než je uvedena 
v cenové mapě, ale prodejem ušetřilo městské 
kase minimálně 12,2 milionu korun. 
Pozemky jsou totiž zatíženy zchátralou budovou 
kina. Ta se musí zbourat. Demolice by přišla mi-
nimálně na 10 milionů korun. Navíc investiční 
společnost, která pozemky kupuje, se zavázala, 
že u budoucího obchodního centra vybuduje 
parkoviště pro volné stání řidičů z Březenecké. 
Parkoviště město mělo letos v plánu postavit. 

Ušetří tak dalších 2,2 milionu korun. K ušetře-
ným penězům radnice ještě získá 3,5 milionu 
za samotný prodej pozemků.
Další dezinformace, které se MF Dnes chyt-
la, byla, že město nechalo objekt zchátrat 
a nedalo dostatek času občanskému sdru-

Radnice otevírá výběrová 
řízení občanům 
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Strážníci vyhnali z parku 
pobudy a výtržníky 

Strážnice při kontrole parku 

Maminky s kočárky či důchodci na pro-
cházce nebo hrající si děti. Všichni se 

mohou v městském parku cítit bezpečněji. 
„Na park ve zvýšené míře dohlíží městská 
policie. Uskutečnilo se zde několik desítek 
bezpečnostních akcí,” řekl náměstek primá-
torky a velitel městské policie Jan Řehák. 
V parku se scházeli bezdomovci, narkomani 
a další podivná individua. Chomutované se 
necítili často bezpečně. Na neutěšenou situ-
aci v parku upozornili také členové dětského 
parlamentu. „S akcemi na vyčištění parku 
od těch, kteří tam nemají co dělat, jsme za-
čali již vloni. Letos od jarních měsíců po-
kračujeme. Na akcích se podílí také repub-
liková policie,” popisuje situaci Řehák. Park 
hlídají nejen hlídky republikové a městské 
policie, ale také civilní zaměstnanci městské 
policie, kteří jsou očima strážníků a zavolají 
je, kdykoliv se děje nějaká nepravost. Tím 
se podstatně zvyšuje účinnost opatření. 
„Od počátku roku v parku proběhly přes 
dvě desítky bezpečnostních akcí, které jsme 
uspořádali společně s Policií České republi-
ky. Řada z nich byla taková, že se park uzavřel 
a v rojnici jsme ho prošli,” dodává zástupce 
ředitele městské policie Petr Zálešák.
Situace se natolik zlepšila, že změnu zazna-
menali i občané. „Máme několik pozitivních 
reakcí od návštěvníků parku. Podařilo se 
nám, aby park opět sloužil k relaxaci a odpo-
činku,“ řekl náměstek Řehák. tb

Na prodeji Evropy město vydělalo 
Fámy a skutečnosti

Radnice chystá podstatnou novinku při vy-
bírání fi rem na městské zakázky. Umožní 

občanům, aby se zúčastnili jednání výběrových 
komisí. „Přizvání občanů do výběrových komi-
sí zvýší transparentnost přidělování městských 

zakázek,“ řekla primátorka Ivana Řápková. 
Radnice tak posouvá laťku kontroly veřejných 
zakázek o stupeň výše. Dosud se výběrová řízení 
kontrolovala podle zákona o veřejných zakáz-
kách a pravidel Evropské unie. 
V praxi novinka bude znamenat, že radnice vy-
hlásí výzvu, na základě které se mohou občané 

hlásit jako členové budoucích výběrových komi-
sí. Zájemci musí být starší osmnácti let a mít čis-
tý trestný rejstřík a bydliště v Chomutově. Rada 
města schválí registr občanů v hodnoticích 
komisích. Z registru pak bude losován zástup-
ce do výběrové komise, který usedne po bo-
ku zastupitelů, odborníků a úředníků města. 
Nikdy nebude dopředu známo, který z občanů 
se zúčastní konkrétního výběrového řízení. Vy-
braný člen komise bude mít poradní hlas a bude 
vázán mlčenlivostí dokonce zadávací lhůty. 
„Občané budou mít možnost podílet se na vý-
běru konkrétního podnikatelského subjektu, 
což bude znamenat další prohloubení spoluprá-
ce mezi občany a městem,“ sdělila primátorka. 
Pro losování v důležitých záležitostech mlu-
ví i zkušenosti z mnohých evropských zemí. 
Například tam, kde přistoupili k tomu, že 
jednotlivé kauzy u soudů se nepřidělují podle 
defi novaného klíče, ale jednotlivým soudcům 
formou losování, se silně zvýšila důvěra v justi-
ci. „Stejným způsobem chceme posílit otevře-
nost a zvýšit důvěru lidí v celý proces výběro-
vých řízení,“ dodává Řápková. 

Cena podle cenové 
mapy 

prodejní cena + 
peníze ušetřené 
za demolici a vý-

stavbu parkoviště
Zisk pro město 

Průměrná cena m2 400 Kč 749 Kč 349 Kč
Celková cena 8 342 000 Kč 15 620 220 Kč 7 278 220 Kč

Přes osm set chovatelů psů zapomnělo městu 
v prvním pololetí letošního roku zaplatit po-

platek za svého čtyřnohého miláčka. Chomu-
tovskému magistrátu tak pejskaři dluží 672 014 
korun. „Vyzýváme všechny zapomnětlivce, aby 
svůj dluh uhradili nejpozději do konce července. 
Když tak neučiní, bude jim poplatek vyměřen 
platebním výměrem,“ řekl vedoucí odboru eko-
nomiky chomutovského magistrátu Jan Mareš. 
Dodal, že pokud pejskaři svůj dluh neuhradí 
ani na základě této upomínky, vystavují se ne-
bezpečí, že jim bude dlužný poplatek navýšen 
na trojnásobek. „V případě, že by se z dlužníků 

Přes osm set chovatelů dluží poplatek za psa
stali chroničtí neplatiči, může na jejich byt zakle-
pat správce daně či exekutor,“ upozornil Mareš. 
Radnice eviduje 3 731 chovatelů čtyřnožců, 
kteří by za svá zvířata měli pravidelně odvádět 
poplatky. Magistrát k 30. červnu vybral na po-
platcích za psy téměř 1,8 milionu korun. Cho-
vatelé, kteří za svá zvířata dlouhodobě neplatí, 
dluží městu za posledních deset let 1,7 milionu 
korun. Peníze se používají na úklid psích ex-
krementů, kterých technické služby seberou 
po městě více než šest tun, na úklid dětských 
hřišť a pískovišť a na nákup sáčku na exkre-
menty, které pak město rozdává pejskařům.

žení Kuprospěchu, aby mohlo získat peníze 
na granty. Občanské sdružení Kuprospěchu 
mělo více než tři roky, aby s objektem něco 
udělalo. Místo toho objekt chátral a stavební 
úřad dokonce musel zakázat užívání objektu 
k činnosti sdružení. 

Výzva občanům města 

Chomutova
Chcete se stát účastníky veřejných zakázek re-
alizovaných městem? Přihlašte se do registru 
občanů pracujících v hodnoticích komisích 
nejdéle do 6. září do 9 hodin. Veškeré informa-
ce, podmínky a formulář čestného prohlášení 
najdete na stránkách www.chomutov-mesto.cz 
v sekci Registr pro hodnotící komise.
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Hrozí vám dluhová past? 
Vyzkoušejte dluhovou kalkulačku!

Strašidelné dopisy poletují vzduchem
to tvrdí jeden sběratel podpisů. Že prý se lidé 
bojí podepsat jeho petici na podporu regis-
trace politického subjektu, protože pak by jim 
mohl přijít z radnice dopis od primátorky. Asi 
si vzpomněl na jinou petici, která obviňovala 
radnici z různých nesmyslů, a na reakci pri-
mátorky, která se pak pokusila všem, kteří 
petici podepsali, tyto nesmysly vysvětlit. Ono 
se tehdy ukázalo, že někteří lidé, kteří petici 
údajně podepsali, vůbec neexistují, a jiní zase 
napsali na radnici, že nikdy žádnou takovou 
petici nepodepsali. Ale nepamatuji se na pří-
pad, že by někdo z adresátů primátorčina do-
pisu napsal nebo zavolal, že v něm onen dopis 

vyvolal strach či obavy. Proč taky. V dopise od 
primátorky nebyly ani výhrůžky, ani nadávky. 
Pouze vysvětlení některých polopravd nebo 
lží. No ale možná je to tak, že tenhle sběratel 
podpisů má sám strach. Třeba že podpisů 
nasbírá málo, a pak by se mu hodila výmluva 
o strachu z dopisů. Anebo že se ukáže tak jako 
při minulé petici, že některé podpisy jsou zfal-
šované a vymyšlené. To by mohlo být vysvět-
lení. Protože povídačky o strachu z dopisu mi 
připadají podivné. Zajíc si ze strachu prozpě-
voval a tenhle sběratel podpisů zase vymýšlí 
báchorky o strachu jiných lidí. To aby se sám 
bál trochu míň, asi.  pama

Rampa na Palackého
už neohrožuje obyvatele 

Rampa během několika dní zmizela 

Po dlouhých letech si mohou obyva-
telé domu 4258-62 v Palackého ulici 

oddechnout. Nepoužívanou a zchátra-
lou rampu město nechalo zbourat, aby 
občany nadále neohrožovala. A to i pře-
sto, že město rampu nevlastní. „Muse-
li jsme jednat, jinak by mohlo dojít 
ke zranění,“ dodává primátorka Ivana 
Řápková.
Z posouzení statika vyplynulo, že je 
v havarijním stavu. Dokonce hrozilo 
zřícení částí rampy. „V mnohých čás-
tech již docházelo k odkrytí výstuže že-
lezobetonové konstrukce a její následné 
korozi,“ popsal stav pochůzné rampy 
Petr Chytra, vedoucí odboru rozvoje, 
investic a majetku města. Proto město 
po vydání nařízení stavebního úřadu 
o odstranění stavby neváhalo a zajis-
tilo odbornou firmu, která provedla 
demolici. Radnice za ni zaplatila téměř 
2,5 milionu korun. 
Dnes zde již není nic, co by rampu spo-
jující v prvním poschodí pět vchodů při-
pomínalo. „Na jejím místě naopak při-
byla parkovací místa,“ říká primátorka. 
O vlastnictví rampy se vede soudní spor 
již 12 let. Město bude žádat vynaložené 
finanční prostředky zpět. 

Fejeton

Nájem, dětem na obědy, auto potřebuje 
do servisu, splátka na ledničku, ne-

doplatek za elektřinu. Výdaj za výdajem. 
Všichni to známe. Navíc by to chtělo novou 
pračku a televize taky dosluhuje. Co s tím. 
Půjčka? Úvěr? Zvládnu splátky? Takhle se 
ptají v řadě rodin. Teď už nemusí. S odpově-
dí jim pomůže dluhová kalkulačka, kterou 
zřídila chomutovská radnice na webu měs-
ta a Městského ústavu sociálních služeb. 
„Webový kalkulátor pomůže lidem, kteří 
se mohou dostat do dluhové pasti. Stačí si 
ho vyplnit a hned poznají, jak na tom jsou. 

Pokud je situace v rozpočtu kritická a hro-
zí dluhové nebezpečí, kalkulačka nabídne 
poradenství,“ vysvětluje primátorka Ivana 
Řápková. 
Řada lidí se dostane vinou ztráty zaměst-
nání, úrazu či jiné nepředvídatelné události 
do situace, kdy se jim sníží příjmy. I v této 
chvíli kalkulačka pomůže, protože dokáže 
vyhodnotit nastalou situaci a nastíní porov-
nání příjmů s výdaji na rok dopředu. 

Kalkulátor funguje tak, že si zájemce zadá 
do příslušných kolonek svoje příjmy, mzdu, 
sociální dávky, sociální příspěvky, výživ-
né či jiné příjmy a výdaje, jako je nájemné, 
elektřina, plyn, nákup potravin, drogerie, 
oblečení, kroužky dětí, splátky půjček nebo 
hypotéky. Poté program okamžitě zpracuje 
rozdíl mezi příjmy a výdaji. Lidé se tak mo-
hou přesvědčit, zda jim příjmy stačí na běž-
né výdaje, jestli se mohou zavázat k půjč-
ce, aby měli na její splácení, nebo jestli si 
mohou dovolit mimořádný výdaj. „Je mezi 
námi mnoho lidí, kteří jsou ohroženi láka-

vými půjčkami, o kterých si myslí, že jim vy-
řeší fi nanční situaci. Díky kalkulačce zjistí, 
zda půjčka spíš není cesta do ještě většího 
fi nančního propadu,“ dodává Řápková. 
Kalkulačku si může anonymně vyplnit kaž-
dý. Komu na konci poradí, že by měl navští-
vit dluhovou poradnu, měl by této možnosti 
využít, a uchránit se tak před bankrotem 
rodinného rozpočtu, který může mít nedo-
zírné následky. 

Já se nebojím, jenom když tu není vlk a sova,“ 
prozpěvuje si trochu nervózně a se zjevným 

strachem zajíc ze známého ruského animo-
vaného seriálu. No, není se čemu divit, že se 
zajíc bojí právě těch dvou, protože představují 
jeho skutečné nepřátele a mohou ohrozit jeho 
život. Jenže mezi lidmi je to někdy jinak. Ne-
bojí se jenom skutečného nebezpečí, které jim 
může hrozit. Často mají strach i z imaginár-
ních hrozeb. Někdo se třeba i tady uprostřed 
Evropy může bát zemětřesení, jiný má strach 
z obřích pavouků nebo z různých hororových 
příšer. Ale nejvíc mě překvapilo, že někteří 
lidé v našem městě se prý bojí dopisů. Alespoň 

„

Primátorka Ivana Řápková představuje dluhovou kalkulačku
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Rozhovor

Radní Pavel K. Markvart zastává již 
řadu let funkci předsedy dozorčí rady 
v Městském ústavu sociálních služeb 
v Chomutově. Před koncem volebního 
období jsme se ho zeptali, co je pro něj 
v této oblasti důležité. 

Čím je podle vás chomutovský MÚSS výji-
mečný? 
Určitě je to široká nabídka služeb. My nepo-
skytujeme jenom běžné služby, jako je domov 
pro seniory, pečovatelská služba nebo jesle, 
ale nabízíme třeba i azylové bydlení, sociál-
ní poradnu, denní stacionář pro mentálně 
postižené nebo stacionář pro děti, které jsou 
léčeny Vojtovou metodou, a mnohé další 
služby. Vysoká je i kvalita poskytovaných slu-
žeb. Například náš domov pro seniory je vý-

jimečný tím, že tu každý senior má svůj jed-
nolůžkový pokoj. To není vůbec běžné, ale my
to považujeme za samozřejmou součást kva-
lity bydlení starších lidí. 

A proč jinde třeba nenabízejí podobný rozsah 
služeb?
To je jednoduché. Všechny tyto služby jsou 
fi nančně náročné a ne všechna města na to 
mají. My poskytujeme městskému ústavu 
ročně kolem čtyřiceti milionů korun a díky 
tomu se může stále rozvíjet a rozšiřovat 
nabídka služeb. V době krize samozřejmě 
i Chomutov musí šetřit, ale právě sociální 
služby jsou oblastí, kde se šetřit příliš nedá. 
Tedy pokud chceme, aby u nás lidé našli po-
moc v každé náročné životní situaci. Kdy-
bychom se měli spolehnout pouze na státní 

dotace, které přerozděluje kraj, museli by-
chom některé služby již dávno zrušit nebo 
výrazně omezit. 

Můžete uvést nějaký příklad, jak MÚSS po-
máhá lidem? 
Těch příkladů by mohly být stovky. Napří-
klad v naší poradně najdou pomoc lidé, kteří 
hledají právníka nebo psychologa, ale tře-
ba i ti, kteří se dostali do neúměrných dluhů 
nebo se stali obětí domácího násilí. Jsou pří-
pady, kdy třeba maminky, které jejich part-
ner mlátí, nakonec z domácnosti odejdou 
do našeho azylového bydlení, kde mají ony 
i jejich děti veškeré zázemí. Dalším příkla-
dem je pečovatelská služba. Stát na ni ne-
poskytuje žádnou dotaci a město ji dotuje 
ze svého rozpočtu. Každý se totiž může ocit-
nout v situaci, kdy bude potřebovat, aby mu ně-
kdo uklidil nebo došel pro nákup či pro léky. 

Městský ústav ale nepečuje jen o své klienty. 
Jaké jsou jeho další úkoly? 
MÚSS je organizace, která pomáhá i jiným 
ústavům v kraji tím, že školí pečovatelky 
v kvalifi kačních kurzech. Nebo organizuje 
univerzitu třetího věku pro seniory. Ústav 
je také garantem městského komunitního 
plánu, spolupracuje s mnoha organizacemi 
u nás i v Německu. To všechno je práce na-
víc, ale zaměstnanci městského ústavu jsou 
lidé, které jejich práce baví a pořád přicházejí 
s dalšími náměty, jak spektrum služeb roz-
šiřovat či zlepšovat. Především díky nim je 
na všech pracovištích MÚSS dobrá atmosfé-
ra a klienti se tam cítí moc dobře.  

Zmínil jste spolupráci s Německem. Čeho se 
týká? 
Již po řadu let spolupracujeme s podobným 
zařízením v Annaberg-Buchholzu, které na-
vštěvují nejen naši klienti, ale také tam vyjíž-
dějí naši zaměstnanci na zkušenou a naopak 
Němci jezdí k nám. A nyní jsme začali rozví-
jet spolupráci i se sdružením Karo z Plauen, 
které pečuje o prostitutky a oběti domácího 
násilí. 

A jak vidíte budoucnost Městského ústavu so-
ciálních služeb?
Důležité jsou vždycky peníze. Věřím tomu, že 
pro chomutovskou radnici bude i nadále dů-
ležité udržet kvalitu a šíři služeb, které měst-
ský ústav poskytuje. Čeká nás řada investic, 
protože budovy i jejich zařízení nemládnou, 
ale to je samozřejmé. Na sociálních službách 
se prostě šetřit nedá, ale pokud bude radni-
ce rozumná jako doposud, nemám o MÚSS 
a jeho budoucnost obavy. 

P. K. Markvart: Prioritou je široké 
spektrum a vysoká kvalita služeb 
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Tři tváře skla v Luragu

Až do 25. srpna je v Galerii Lurago 
k vidění výstava obrazů a skleně-

ných artefaktů tří výtvarníků. Markéta 
Šestáková, Jan Šostek a Blanka Hadra-
bová představují v Chomutově mladý 
a neotřelý vzhled studentského skla. 
Výstava je velice rozmanitá, protože 
každý z autorů se zabývá svým osobi-
tým způsobem různými druhy technik. 
Všechny je spojuje vášeň ke sklu, vy-
tvořili zajímavé objekty dekorativních 
i užitkových tvarů s využitím barevných 
i optických efektů. 
Markéta Šestáková studovala oděvní 
návrhářství a od toho byl jen krůček 
k tvorbě šperků ze skla. Ráda pracuje 
s plochým sklem, které maluje a různý-
mi způsoby vrství a lepí na sebe, věnuje 
se oblíbené skleněné plastice a šperku, 
které vytváří již několik let. „Spojení 
skla a kovu ve šperku mi přijde dokona-
lé,“ říká Markéta Šestáková.
Po vzoru svého otce Jan Šostek vystu-
doval sklářskou školu. Studium doplnil 
řadou stáží v zahraničí, se sklem hod-
ně experimentuje. Zaměřuje se hlavně 
na malování technikou airbrush.
Blanka Hadrabová vystudovala, jako její 
vystavující přátelé, Vyšší odbornou školu 
sklářskou v Novém Boru. „Po broušení 
a tvarování skla, dále jeho foukání, mě 
nejvíce oslovila modelace plochého skla 
a mozaika,“ uzavírá Blanka Hadrabová.

3D autokino zahájilo promítaní fi lmem Avatar

Chomutované už nemusí do Prahy, aby si 
užili efekty kinofi lmové 3D technologie. 

V letním areálu Banda začalo promítat první 
3D autokino v České republice. Kino zahájilo 
promítání ve středu 21. července dnes již kla-
sickým a nejslavnějším 3D sci-fi  fi lmem Ava-
tar. Hned následující středu uvedlo autokino 
premiérový rodinný 3D fi lm Shrek 4 – Zvonec 
a konec. „V dalším programu nebudou chybět 

Autokino na Bandě překvapilo 
skvělými 3D efekty

osvědčené fi lmové hity, na 
které diváci museli jezdit 
do multiplexů. Nyní si je 
mohou užít v Chomutově 
a ještě k tomu s atmosfé-
rou autokina, které se na-
chází v příjemném letním 
areálu u Kamencového 
jezera,“ řekla Kateřina Ti-
chá, mluvčí areálu. 
První 3D autokino je vyba-
veno špičkovou technikou 
plně srovnatelnou s vel-
kými pražskými 3D kiny. 
„AV MEDIA, přední fi rma 
oblasti kinotechniky, byla 
nápadem 3D autokina tak 
nadšena, že nám před-
nostně dodala nejmoder-

nější 3D technologii, a na výsledku je to opravdu 
znát,“ s nadšením vysvětluje produkční areálu 
Petr Král. „Diváci přijedou do areálu a dostanou 
3D brýle, autem pak zaparkují před plátnem. 
Zvuk fi lmu si pustí přes autorádio. Zvukovou 
stopu fi lmu lze také poslouchat z mobilu s vesta-
věným FM rádiem přes sluchátka. Naladit ho lze 
na rádiové frekvenci 99,9 MHz,“ popisuje Král, 
jak kino funguje. 

Letní fi lmové zážitky 
pro soutěžící rodiny

Kinematograf dorazil i do Chomutova

Filmové léto je v plném proudu. V červen-
ci se mohli soutěžící v projektu Rok dítěte 

a rodiny za snížené vstupné podívat čtyřikrát 
na fi lm do Kina Oka a čtyřikrát do Letního 
kina. Přišlo už přes 80 rodinných týmů. Hlavně 
menší děti měly oči navrch hlavy. Velkým zážit-
kem pro ně není jenom samotný fi lm, ale hlav-
ně prostor Letního kina. Vyrazí sem s rodiči 
až večer. A když se setmí, začne promítání pod 
oblohou plnou hvězd. Zážitky z kina na ně působí 
i po cestě domů. Pro některé to je premiéra, 
pro všechny ale určitě fi lmový svátek.
Nabídka je pestrá, promítají se dětské a rodinné 

fi lmy, které ocení nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Vybrat si můžou ze žánrů fantasy, dobrodruž-
né, komedie, pohádka, animované nebo hrané 
fi lmy. „Na vybraná představení mají soutěžící 
rodinné týmy snížené vstupné. Kdo byl v kině 
alespoň jednou v červenci a půjde jednou v srp-
nu, má možnost získat bod do hrací karty,“ 
vysvětluje primátorka města Ivana Řápková. 
Na srpen je připravené promítání dalších čtyř 
fi lmů. V Kině Oko bude k vidění Arthur a Mal-
tazardova pomsta a Peklo s princeznou, v Let-
ním kině Astroboy a Dešťová víla. Neváhejte 
a vyrazte do kina, než skončí prázdniny! 

Kinematograf bratří Čadíků, který 
do Chomutova dorazil v polovině čer-

vence, promítl čtyři současné české fi lmy. 
Chomutovanům tak zpříjemnil čtyři letní 
večery. Naše město je jedním z 43 měst v re-
publice, kam letos Čadíci přijeli. Kinemato-
graf již patří k letnímu koloritu Chomutova. 
„Město kinematografu přispívá na provoz, 

aby si tuto atrakci mohli obyvatelé každoroč-
ně užít,“ řekl radní Pavel K. Markvart. 
Letos kinemtograf přijel s letní komedií 
od režiséra Tomáše Bařiny, který ve fi lmu 
Bobule zavede diváky na moravské vinice, 
a stejně tak i s volným pokračováním tohoto 
snímku – 2 Bobule od režiséra Vlada Lan-
ného. Na programu se objevil také fi lm To-

máše Vorla st. Ulovit miliardáře, který pod 
hávem satiry, refl exe a drzé komedie nasta-
vuje zrcadlo dnešní společnosti. Filmovou 
nabídku letos uzavřela romantická komedie 
Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh. 
Dobrovolným vstupným diváci přispívají 
na Konto BARIÉRY, od roku 1998 už kinemato-
graf přispěl Bariérám přes pět milionů korun. tb

Výtvarnice Blanka Hadrabová 
instaluje své dílo
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tel.: 732 445 149

                  REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                      TAPETY

                

Dejte děti na judo

V judu mohou děti dosáhnout na evropské tituly
Název oddílu TJ VTŽ Chomutov, oddíl judo
Kdo se může 
přihlásit Holky i kluci od 5-let

Kam přijít Sportovní dům, 1. patro oddíl judo

Kdy
nábor dětí je od září (hlásit se mohou 
během celého roku, ale je lepší, když 
začnou chodit v září, popřípadě se 
přihlásí v lednu)

Co s sebou
tepláky a dlouhé tričko nebo mikinu. 
Kimono lze koupit později.   Na malé 
děti stojí kimono 800 – 1 200 Kč

Jak často tréninky přípravky jsou 2x týdně 
(v loňském roce to bylo v úterý a čtvrtek)

Za kolik ročně zaplatí rodiče 2 500 Kč
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Národní házenkáři 
postupují do 2. ligy 

Mužstvo okolo kapitána a hrajícího 
trenéra Ladislava Karlovského se 

umisťovalo na špici přeboru každoročně, 
ale na postup to nestačilo – vždy se našel 
úspěšnější soupeř. Tentokrát byl ale jed-
noznačně nejlepší KNH Chomutov, který 
z dvaceti utkání devatenáctkrát vyhrál 
a jednou remizoval. Úplná procházka rů-
žovou zahradou to ale nebyla. Chomutov-
ský tým se tak trochu pral sám se sebou, 
rezervy byly ve výkonech, ale především 
v tréninkové morálce. Až si tým v zimní 
přestávce musel sednout a vše si vyříkat. 
Došlo k určitému zlepšení, které se také 
odrazilo v jarní části sezony, kdy ubylo 
vyrovnaných zápasů. Přesto, jak někteří 
přiznávají, to stále není ono.
I kvůli tomu klub po sezoně váhal, zda se 
vůbec do 2. ligy přihlásit, a dokonce vedl 
jednání s Kláštercem nad Ohří o převodu 
práv na vyšší soutěž, ale nakonec se hráči 
shodli, že do toho půjdou. Ladislav Kar-
lovský rozhodnutí zdůvodnil: „Pro nás 
třicátníky je to poslední šance, jak si tuhle 
soutěž zahrát. Má to ale jednu podmínku, 
musíme víc trénovat a vůbec k tomu při-
stoupit zodpovědněji.“ Sám se kvůli hraní 
zbavil trenérské taktovky, kterou od něho 
převzal zkušený Václav Vavřík, dosavad-
ní obránce i brankář v jedné osobě. Kádr 
pro 2. ligu budou tvořit výhradně hráči, 
kteří si ji vybojovali, posilami budou jen 
z Mostu se vracející brankář Rudolf Ibl 
a obránce Martin Velek. Cíle pro 2. ligu 
jsou skromné, nikoliv však snadno splnitel-
né. „Z dvanácti mužstev tři padají, takže se 
chceme udržet a hrát důstojnou roli,“ hlásí 
dlouholetý útočník Vladimír Martínek.
Soutěž začíná poslední srpnový víkend, ještě 
předtím se KNH Chomutov poměří 20. srp-
na v přátelském zápase se Šroubárnou Žatec 
A. Všechna domácí utkání budou národní 
házenkáři KNH od nynějška hrát ve sportov-
ním areálu v Cihlářské ulici.  sk

Triatlon trénujete v podstatě ve dvou sportovních 
oddílech. Jak to tedy je?
Je to tak. Cyklistiku trénuju v Cyklistickém klubu 
Floratex Chomutov u trenéra Karla Vrabce a pla-
vání v TJ Slavia Chomutov pod vedením trenérů 
Tomáše Baumrta a Jaro-
slava Jezbery. Pod Slavií 
býval oddíl triatlonu, ale 
v podstatě jsem v něm zů-
stal sám, tak mě přiřadili 
k plavcům. 

A běh?
Ten trénuju sám. 

Jak tedy vypadá trénink 
na tak náročný závod? 
Je to trochu chaotické. 
Ale základ zůstává. Klasicky posilovna, stra-
va a stovky naježděných a naběhaných kilo-
metrů. Trénink musím a hlavně chci sklou-
bit se školou. Triatlon je především o vůli. 
Ta když není, tak sebelepší trénink nepomůže. 

Tilcer: Triatlon je především o vůli

Na jezeře se odehrál 15. ročník memoriálu 

Bylo tedy vůle vloni více než letos?
Spíše naopak. Vloni, když jsem vylezl z vody 
a sedl na kolo, tak se mi vůbec nechtělo po-
kračovat a musel jsem ten pocit rozjezdit a na-
konec jsem vyhrál. Letos jsem tenhle pocit, 

že se mi nechce, neměl. 
Rozhodlo spíše počasí, 
které bylo náročné. Ce-
lou dobu svítilo sluníčko 
a bylo nejmíň 30 stupňů. 
Celý běh se odehrál v ote-
vřeném prostranství bez 
kousku stínu. Na druhou 
stranu o to více se proje-
vila vůle. 

Jaká je vaše triatlonová 
budoucnost? 

Triatlon dělám hlavně pro sebe a pro svůj dob-
rý pocit. Věnovat se mu na profesionální úrov-
ni zřejmě nebudu. Byla by to ještě větší zátěž, 
nejen tréninková, ale i časová. O fi nanční ani 
nemluvím. Chci hlavně dokončit školu. 

Bližší informace: e-mail: tjvtzcv@seznam.cz, 
www.judochomutov.cz

Už patnáctý ročník nohejbalového 
a beachvolejbalového turnaje Memo-

riál Romana Černého a Cvaldy, který už tak 
dlouhou dobu pořádá parta nadšenců těch-
to dvou sportů na Kamencovém jezeře.  

Amatérští sportovci pořádáním turnaje vzdá-
vají hold svým kamarádům Romanu Černému, 
který nohejbal na Kamencovém jezeře zakládal, 
a Zdeňku Valešovi, kterému nikdo  neřekl jinak 
než Cvalda. Jeho jméno do názvu turnaje přibylo 
před dvěma lety. Cvalda byl zase velkým nadšen-
cem beachvolejbalu. 
Nohejbalový turnaj vyhrála družstva ve složení: 
1. Čápek, Mates, 2. Bóďa, Ťava, 3. Tomek, Váca.
Beachvolejbal zase družstva: 1. Martin Václaví-
ček, Alena Ringlerová, 2. Petr Kordulík + Mar-
tina Črepová, 3. Místo – Tom Ringler + Petra 
Manyaková.

inzerce

Oddíl judo byl v Chomutově založen v roce 
1950. Od samého začátku se trénuje 

ve Sportovním domě Chomutov. Oddíl judo 
Chomutov má několikanásobné mistry ČR 

v různých věkových kategoriích. V loňském roce 
chomutovské judo v reprezentaci ČR zastupo-
vala Nikola Marešová, která se zúčastnila něko-
lika reprezentačních závodů v celé Evropě a byla 
nominována na mistrovství Evropy, bohužel 
kvůli zranění nenastoupila. Nyní Nikolu nahra-
dila starší žákyně Kateřina Kittlerová, která se 
v roce 2008 stala mistryní ČR mladších žáků 
a v současné době trénuje s reprezentací ČR. 
Velmi úspěšné judisty má oddíl i v mladších 
kategoriích, jako jsou mláďata a mladší žáci.

Devatenáctiletý Daniel Tilcer reprezentoval nedávno Chomutov na mistrovství 
ČR v triatlonu, které se odehrálo v Otrokovicích. Stoosmdesát kilometrů na kole, 
dvaačtyřicet kilometrů běhu a 3,6 kilometru plavání zvládl za 11 hodin a 51 minut 
a 45 vteřin. To mu stačilo na třetí místo v jeho kategorii. Loňské první místo se mu 
nepodařilo obhájit. Protože má triatlon v Chomutově velmi stižené podmky, je to 
o to větší úspěch. 



? Mládežnická 1646, 431 11 Jirkov 
tel.: +420 840 111 317
www.cosmeticclinic.cz

Přebytečné tuky

Akné
Vrásky
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Doprava a bezpečnost
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Podněty z brífi nku

Technické služby města Chomutova chys-
tají na srpen druhé letošní kolo blokové-

ho čištění. Při tom jarním, které se konalo od 
dubna do konce června,  sesbírali pracovníci 
za pomoci techniky dohromady z chomutov-
ských ulic těžko uvěřitelných 389 tun odpadu. 
Do prací byli letos ve velké míře zapojeni pra-
covníci takzvané veřejné služby, tedy lidé, kte-
ří pobírají sociální dávky. Každý den jich ulice 
města uklízelo třináct. Na blokovém čištění 
dále pracovalo 10 zaměstnanců technických 
služeb. 
„Díky zvýšenému počtu pracovníků veřejné 
služby jsme mohli vyčistit od komunálního 

Z ulic zmizelo při blokovém 
čištění téměř 400 tun odpadu

Více parkovacích míst pro řidiče

Na sídlištích se postupně opraví podchody

odpadu též přilehlou zeleň,“ řekl Miroslav 
Šulta, provozně technický náměstek chomu-
tovských technických služeb. 
Nepořádku, který se po zimě povaloval v uli-
cích, nebylo rozhodně málo. Jeden chodníko-
vý a dva silniční samosběry ho z města odvezly 
celkem 342 tun.  Metaři ručně posbírali 47 tun 
odpadků. 
Práci technickým službám bohužel v někte-
rých případech komplikovali nezodpovědní 
motoristé ignorující dopravní značení. „Z ulic 
muselo být  při prvním blokovém čištění od-
taženo 123 vozidel, která bránila technickým 
službám v práci,“ dodal Šulta.   

Pijany u večerek řešili 
strážníci více než 100x 

I takto dopadá popíjení na ulici

Bezdomovci, pravidelní pijáci a další 
individua, která postávají či posedá-

vají před supermarkety a u večerek, nyní 
velmi zaměstnávají strážníky městské 
policie, kteří dbají na dodržování proti-
alkoholové vyhlášky. „Už jsme řešili přes 
sto dvacet případů,“ říká Petr Zálešák, zá-
stupce velitele městské policie. 
Nejvíce případů strážníci řeší u KaSSu, 
v Hutnické ulici u restaurace, u Flory 
a u večerky v Palachově ulici. Oblíbená 
místa pijanů jsou také supermarkety, 
například u Lidlu. „Řešíme především 
případy, kdy podnapilí obtěžují okolí hlu-
kem, močí u obchůdků či jinak znečišťují 
veřejné prostranství. Tyto občany strážní-
ci z místa především vykazují, aby neobtě-
žovali ostatní, což je účelem této vyhlášky. 
K uložení pokuty strážníci přistupují jen 
v křiklavých případech nebo v případě 
opakovaného nerespektování této vyhláš-
ky,“ dodává Zálešák. Právě kvůli těmto 
případům si občané vynutili na jednom 
z pravidelných brífi nků vytvoření protial-
koholové vyhlášky.  

Řidičům v Chomutově se zase více usnadní 
parkování. Radnice zjednosměrnila Ro-

háčovu, Havlíčkovu a Erbenovu ulici. Vzniká 
plocha k parkování u taneční školy a do systému 
parkování na Kamenné se zařadilo více míst 
na přání občanů. 
Zjednosměrněním Roháčovy, Erbenovy a Hav-
líčkovy vzniklo 57 nových parkovacích míst. 
Další parkovací místa vzniknou na zahradě bý-
valé školky, kde sídlí taneční škola Stardance. 
„V současné době tam vzniká parkovací mani-
pulační plocha pro návštěvníky školy a provozo-
ven,“ řekl tajemník magistrátu Theodor Sojka. 
Na místě odstraněné rampy v Palackého ulici 
město plánuje vybudovat zhruba 13 parkovacích 

Obyvatelé na sídlištích Písečná a Zahradní 
vznesli na brífi nku podněty k podchodům. 

Ty jsou prý často špinavé a zatéká do nich.  
Podchody jsou pravidelně čištěny od odpad-
ků. Je především na obyvatelích, aby v pod-
chodech nedělali nepořádek. Situace se ješ-
tě zlepší po zakoupení zametacího vozu se 
zabudovaným vysokotlakým čisticím zaří-
zením. Technické služby provádí každoroč-

míst. „Místa budou sloužit výhradně zde bydlí-
cím občanům,“ dodává Sojka. Ve Školní ulici se 
nyní buduje parkoviště s dvaceti místy. 
Parkovací systém město zavedlo, aby zre-
gulovalo dopravu tak, aby v centru moh-
li zaparkovat jak řidiči, kteří tu bydlí, tak 
ti, kteří do centra jezdí za nákupy, za prací 
či na úřady. Pro řidiče z centra byla postupně vy-
tvořena řada parkovacích ploch, které si mohou 
rezervovat zakoupením parkovací karty, a to 
jak stávajících, tak úplně nových. Přijíždějícím 
řidičům zase systém nabízí několik odstavných 
parkovišť, kde lze pohodlně zaparkovat. 
Město nyní rozšiřuje parkovací plochy na Březe-
necké, kde do podzimu vznikne přes 160 míst. tb

inzerce

Kadeřnictví JITKA v Jirkově 
tel.: 606 930 626

NEHTOVÉ STUDIO
tel.: 724 971 417

PEDIKŮRA 
tel.: 602 240 975

kadeřnice MONIKA 
tel.: 775 430 998

ně na podchodech drobné zednické opravy. 
Opravy většího rozsahu, které nespadají 
do běžné údržby, zajišťuje město dodavatel-
sky. V rámci projektu IOP – IPRM sídliště 
místo pro život bude zcela zrekonstruován 
v roce  2010 podchod Flora – Pod Břízami, 
v roce 2011 pak podchody Jirkovská – Jirkov, 
U Tipu a Kamenný vrch a v roce 2014 pod-
chod U Zdravotního střediska.
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Volný čas

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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Pohádkové safari 

Víly, loupežníci, čarodějnice, vodník 
a další pohádkové postavy ovládnou 

na několik srpnových dní Podkrušnohor-
ský zoopark, kde opět bude jezdit Pohád-
kové safari. To vyjede 14., 15., 20., nebo 
21. srpna. Zvířátka a pohádkové bytosti si 
návštěvníci mohou užít nejen z korby sa-
fari vozu, ale také z Lokálky Amálky nebo 
z koňského povozu. Odjezdy jsou napláno-
vány na každou půlhodinu od 19 do 23.30 
hodin od restaurace Tajga. O již tradiční 
akci je velký zájem, proto je nejlepší si jíz-
denky včas objednat v předprodeji u hlav-
ního vstupu do zahrady. 
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První fotečky do rodinné fotosoutěže, která 
je součástí soutěžního maratonu projektu 

chomutovské radnice Rok dítěte a rodiny, už při-
cházejí. „Děti nezapomněly, že soutěž pokračuje 
i o prázdninách, a posílají již první zdokumento-
vané zážitky z prázdnin,“ řekla primátorka Cho-
mutova Ivana Řápková. 
Dosavadní akce už rodinné týmy stmelily. Prázd-
ninové zážitky, které jsou tématem fotosoutě-
že, si proto určitě nenechají pro sebe. Každý, 

Rok dítěte: fotky už přicházejí 
kdo vyfotí svůj nejsilnější nebo nejhezčí zážitek 
z prázdnin, získá známku do své hrací karty. A tři 
nejlepší obdrží ceny s tematikou Chomutova. 
„Podmínkou je, aby na snímku byl alespoň jeden 
člen soutěžního týmu. A protože předmětem 
soutěže je zážitek, upřednostňujeme fotky akční 
před těmi, na kterých se stojí v pozoru před něja-
kou atrakcí,“ říká organizátorka Marie Křenová. 
Uzávěrka fotosoutěže je 8. září. Bližší informa-
ce soutěžící najdou na www.rokditete.cz. 

Pět neděl v balóně, Ocelové město, Vyná-
lez zkázy, Dvacet tisíc mil pod mořem. 

Kdo by neznal dobrodružný svět knih legen-
dárního francouzského spisovatele Julesa 
Vernea. Na chomutovské děti i jejich rodiče 

bude univerzum oplývající roztodivnými vy-
nálezy čekat 7. srpna na již třinácté akci sou-
těže Rok dítěte a rodiny, kterou je Kamenčák 
2010. Prostor startu ovládnou mechanické 
a fantazijní stroje profesora Cvajštajna. Do-
minantou bude startovací rampa šlapací 
vzducholodi, navigační věž, větrná elekt-

Areál Kamencového jezera ovládne 
svět profesora Cvajštajna

rárna, hangár a mechanický balon. Úkolem 
návštěvníků bude přihlásit se u startovního 
stanu a dle vyzvednuté mapy projít tajuplný 
ostrov a splnit úkoly na jednotlivých stano-
vištích. „Soutěžící rodiny se budou muset 

vypořádat s přílivem, zvládnout jízdu na šla-
postroji a atomových čtyřkolkách či zkrotit 
ještěra,“ popisuje netradiční soutěžní disci-
plíny primátorka Ivana Řápková. „Kromě 
úžasných zážitků si soutěžící děti odnesou 
pamětní list a kresbu či mozaiku, kterou si 
vytvoří ve výtvarné dílně,“dodává.

Svět profesora Cvajštajna ohromí děti na Kamencovém jezeře



Zábava

inzerce

Infi nitia s. r. o., Domoušice 8, IČ: 27303829 / Kontaktní adresa: Štefanikovo nám. 1702/18, Chomutov
mail: infi nitia@seznam.cz / Tel. 722 919 994 – vedoucí projektu / Tel. 722 946 877 – koordinátor projektu

Máš zájem rozšířit svou pracovní kvalifi kaci? Zajímáš se o nejmodernější technologie?

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/01.0003 / Projekt je spolufi nancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

•         Cílem projektu  je vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na rozšíření znalostí a dovedností pro práci na 
robotizovaných pracovištích. Celkem proběhne pilotní ověřování v 5 etapách, každé etapy pilotního ověření se 
zúčastní max. 6 osob.
Výstupem projektu bude vytvořený vzdělávací program, který umožní  udržení zaměstnanců na trhu práce, 
ke zlepšení jejich postavení na trhu práce a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

•        Pilotní ověření bude probíhat zdarma po dobu tří měsíců,  2-3x týdně v době od 16 do 20 hodin na robotizovaném 
pracovišti fi rmy “LÜFTUNGSTECHNIK M. Ordos“ spol. s. r. o., Přečáply 64.
Absolventi pilotních cyklů obdrží osvědčení o absolvování.

Pro koho je projekt určen:
•        Jedná se zejména o odborně vzdělané osoby se zaměřením na zámečnickou, či strojírenskou výrobu, nejlépe se 

svařovacím průkazem, jejichž setrvání na trhu práce by bylo již omezené bez rozšíření znalostí a dovedností práce 
s moderními technologiemi.

Hledáme osoby, které se chtějí zúčastnit 
na tvorbě projektu: 

„Vzdělávací modul pro zaškolení obsluhy robotizovaných pracovišť”
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4. 8. 17.00  městský park – altán 
KONCERT DECHOVÝCH HUDEB V MĚST-
SKÉM PARKU

6. – 7. 8.  Kamencové jezero KAMENČÁK 
– hudební festival. Vystoupí Mig 21, Neruda, 
Mňága a Žďorp, Tomáš Klus, Jindra Kejak

11. 8. 17.00  městský park – altán 
KONCERT DECHOVÝCH HUDEB V MĚST-
SKÉM PARKU 

12. 8. 15.30  PZOO 
DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ – tradiční se-
tkání příznivců zooparku spojené s dopro-
vodným programem

13., 14. 19.00 – 23.00 PZOO 
POHÁDKOVÉ SAFARI – krásná podívaná 
na zvířata v Eurosafari a projížďka pohád-
kovým lesem. Jízdy každých 30 minut

4. 8. středa  19.00  LÍTÁM V TOM
5. 8 čtvrtek  18.00  JAK VYCVIČIT DRAKA
6. 8 pátek  16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
7. 8 sobota  16.00  ARTHUR A MALTAZAR- 
  DOVA POMSTA
8. 8 neděle  19.00  ŽENY V POKUŠENÍ
9. 8 pondělí  19.00  NEW YORKU, MILUJI TĚ! 
10. 8 úterý  19.00  TO BYL ZÍTRA FLÁM 
11. 8 středa  19.00  TO BYL ZÍTRA FLÁM 
12. 8 čtvrtek  19.00  TWILIGHT SÁGA: 
  ZATMĚNÍ
13. 8 pátek  16.00 TWILIGHT SÁGA: 
  ZATMĚNÍ
14. 8 sobota  16.00  PEKLO S PRINCEZNOU
14. 8 sobota  18.00  DOPISY PRO JULII 
15. 8 neděle  19.00  DOPISY PRO JULII 
16. 8 pondělí 18.00  SHREK: ZVONEC 
  A KONEC
17. 8 úterý  16.00, 18.00 SHREK: ZVONEC 
  A KONEC
18. 8 středa  16.00  SHREK:ZVONEC 
  A KONEC

5. 8 čtvrtek  21.30 NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ 
6. 8 pátek  21.30  ŽENY V POKUŠENÍ

7. 8 sobota 21.30  ŽENY V POKUŠENÍ
8. 8 neděle  21.30  NEW YORKU MILUJI TĚ! 
12. 8 čtvrtek  21.30  ASTROBOY 
13.8 pátek  21.30  NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
14. 8 sobota  21.30  TWILIGHT SÁGA: 
  ZATMĚNÍ
15. 8 neděle  21.30  TWILIGHT SÁGA: 
  ZATMĚNÍ

2. 8. – 31. 8. PZOO výstavní síň 
PRODEJNÍ VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH 
ROSTLIN MANŽELŮ SRBOVÝCH

2. 8. – 25. 9. SKKS Galerie Lurago 
SKLO – N – BLANKA HADRABOVÁ, 
MARKÉTA ŠESTÁKOVÁ, JAN ŠOSTEK 
– OBRAZY, SKLO

3. – 27. 8. SKKS výstavní síň knihovny 
KOLIK OZVĚN SE V DOLINÁCH ZTRATÍ 
– FOTOGRAFIE – Horoklub Chomutov

5. 8. – 25. 9. OM jezuitské gymnázium 
FRANZ GOËSS. PRAHA 1968

5. 8. – 30. 9. SKKS kostel sv. Ignáce 
PRŮNIK FOREM – VÁCLAV ČERNÝ – OBRAZY

Servis

inzerce

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
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Kino OKO

Výstavy

Koncerty, zábava

Letní kino 

Bydlení

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

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 stavební pozemek 2 700 m2 v Nové Vsi 
u Křimova. Tel. 604 607 353.

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.

Pronajmu byt 1 + 2 zahradní CV zaříz. nájem 6 500 
Kč. Kauce 13 000 Kč. Tel. 775 247 303.

Sháním rodinný dům v Chomutově nebo okolí. Tel. 
773 479 961.

Prodám zrekonstruovaný byt 2 + 1, Chomutov, 
nám., Dr. Beneše. Tel. 604 36 77 19.

Prodám zahradu v osobním vlastnictví v Údli-
cích pod lesem, 377 m2. Nová voda a elektřina. 
Přidám stav. materiál na boudu a zahrad. náčiní. 
Cena 140 000 Kč. Tel. 606 638 215.

MUDr. Jiří Binter
Zveme Vás na vyšetření přístrojem ARTERIOGRAF, 

který zjistí poškození cév dříve, než se projeví zvýšením krevního tlaku, 
srdečním infarktem nebo mozkovou mrtvicí. 

Vyšetření je naprosto bezbolestné a trvá 20 minut.

Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovna, cena je 1 200 Kč. 

Přijďte i Vy na vyšetření každé pondělí a středu odpoledne 

na polikliniku v Chomutově.

Informace a objednávky na telefonu 
603 118 962 nebo 474 447 823

nebo na www.arteriografie.com
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Ostatní

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

Prodám Ford Escort Combi 1800CCM Diesel červe-
ný, r. v. 1998, cena 40 000 Kč. Tel. 724 543 839.

Prodám garáž na Zadních Vinohradech. Pěkná, 
suchá, čistá, udržovaná garáž v uzamčeném areá-
lu. TOP stav. Cena 130 000 Kč. Tel. 777 990 400.

Prodám mohutná štěňata něm. ovčáků s PP, fotky 
a info www. krásnoocko.cz. Tel. 603 851 752

www.ceskydomov.cz

Léto je v plném proudu a ti, kteří jsou vášnivými pěstiteli květin, 
mají možnost se přihlásit do tradiční soutěže a ukázat tak ostat-
ním, 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 květinovou výzdobou oken, 
balkonů, lodžií, teras nebo předzahrádek. Soutěžit se dá ve třech 
kategoriích, a to nejhezčí okno nebo balkon domu, nejhezčí 
výzdoba domu a nejhezčí předzahrádka domu.  Přihláška je 
k dispozici na internetových stránkách města a na infocentrech 
v budovách magistrátu. V každé kategorii bude vyhodnoceno pět 
nejlepších objektů a vítězové získají ceny od 400 do 1 500 korun, 
které mohou použít na nákup květin pro příští rok.

Opět je tu květinová soutěž



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

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.

�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�.
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 LÉTO PLNÉ MEJDAN�

www.arealbanda.cz

PROGRAM 
SRPEN / ZÁ�Í


