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Kosmova 4721, Chomutov, 
(areál autoškoly Omega)

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

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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Klouda představil harmonogram sekání trávy 
a některé další činnosti, kterými se technické 
služby zabývají.

Od září se mění způsob odbavení v městské 
hromadné dopravě, která bude fungovat jen 
elektronicky přes karty.

Branko Tarkulič a Milan Oslík porazili profíky 
z Dukly a jedou hájit barvy Chomutova do 
Polska.
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Kamerový systém se rozšíří, kamery budou
i v novém zimním stadionu.

Cestující přiloží kartu Cestující přiloží kartu 
a je odbavena je odbaven
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Vážení spoluobčané,
 v  minulém týdnu 

získala nová vláda 
důvěru poslanecké 
sněmovny, takže 
může začít naplno 
pracovat. Má před 
sebou jistě mnoho 
úkolů, ale tím nejdů-
ležitějším je zastavit 
kolotoč zadlužování 

naší země, protože to nejvíce ohrožuje naši 
budoucnost. Je to vlastně stejné jako v kaž-
dé normálně fungující domácnosti. 

Není nic na  tom, když si někdo vezme 
půjčku na  něco důležitého. Ale chyba je, 
když si někdo vezme tolik půjček, že si 
pak už musí brát půjčky na  splácení půj-
ček. A  když si navíc ještě půjčuje peníze 
na  něco, co vlastně ani opravdu nepotře-
buje a mohl by bez toho klidně žít. Stejně 
jako některé domácnosti je i náš stát pře-
dlužený. A v takové chvíli musí vždy přijít 
ozdravná kúra, tedy ořezat všechny zby-
tečné výdaje. 

A  podobně jako zodpovědný stát i  zod-
povědná rodina se musí chovat i  každé 
město, které nechce v blízké budoucnosti 
zbankrotovat. Chomutov má dobrý zá-
klad v  tom, že dlouhodobě nepatří k  za-
dluženým městům. Navíc jsme se v  sou-
časné hospodářské krizi snažili snížit 
naše výdaje. 

Leckdy to bylo velmi těžké, jako když 
jsme se například museli rozloučit s částí 
zaměstnanců magistrátu. Ale díky dobré 
ekonomické kondici jsme nikdy nemuseli 
sáhnout k tak drastickým opatřením, jako 
v  některých jiných městech, kde třeba 
úplně zastavili investice, omezili sociální 
služby, zhasínali veřejné osvětlení nebo 
dokonce prodali budovu radnice. Podob-
ně bude muset uvažovat i  každé budoucí 
vedení chomutovské radnice. 

Rozumně hospodařit s  majetkem města, 
šetřit na  výdajích a  nerozhazovat za  zby-
tečnosti. A  rozhodně se nezadlužovat 
za něco, co nepotřebujeme. Jenom takové 
chování nám umožní vytvářet si dostateč-
nou rezervu nutnou pro budoucí investice 
a opravy. Bez toho bychom nemohli opra-
vovat školy nebo chodníky, stavět nová 
dětská hřiště nebo spolufi nancovat péči 
o potřebné spoluobčany. Je to stejné jako 
v  každé rozumné rodině: zbytečně se ne-
zadlužovat, rozumně nakupovat a myslet 
na zadní kolečka.

Hezký zbytek léta vám přeje 
vaše Ivana Řápková
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Sportovní hala Březenecká 
Oddíl moderní gymnastiky SC 80 Chomutov 
Holčičky se naučí správně držet tělo, dostane se jim základní baletní průpra-
vy, naučí se cvičit s náčiním. Náš oddíl připravuje děti nejenom rekreačně, ale 
zejména závodně, přičemž v minulosti získal cenné medaile na mnoha mis-
trovstvích České republiky jak v jednotlivcích, tak ve společných skladbách.
Kdy: každé úterý od 16.00 do 18.00 hod.
Za kolik: začátečníci 1000 Kč ročně

Každý rok po prázdninách to začíná nanovo. Na jaký kroužek či do jakého oddílu svou ratolest přihlásit? V Chomutově jsou 

stovky možností. „Rodičům chceme pomoci s výběrem co nejlepšího trávení volného času jejich dětí, tak jim přinášíme pře-

hled některých kroužků a sportovních oddílů,“ říká primátorka Ivana Řápková.

Nabídka je opravdu široká. Městské organizace, neziskové organizace, sportovní kluby rodičům a jejich dětem nabízí spoustu 

možností. Děti se tak mohou naučit digitálně fotografovat, péct bábovky, skládat modely aut, ale také přežívat v divočině, pozná-

vat přírodu nebo se stát spisovatelem. Sportovní oddíly lákají děti na sporty od kanoistiky přes míčové hry až po horolezectví. 

Podrobnější přehled možností volnočasových aktivit radnice rodičům přinese na stránkách města www.chomutov-mesto.cz 

krátce před koncem prázdnin.

Co s volnem dětí po prázdnináchCo s volnem dětí po prázdninách

Sportovní hala 
Oddíl futsalu Sparta Chomutov 
Futsal je halová obdoba fotbalu, známá také jako sálová kopaná. Oddíl má dvě 
družstva U-16 a U-18, která budou v letošní sezoně 2010/2011 hrát 1. juniorskou 
ligu futsalu-FIFA.
Kdy: středa od 18.00 do 19.00 hodin
Za kolik: zdrama

Handball klub Chomutov (HK Chomutov)
Náš sportovní oddíl mezinárodní házené s dlouholetou tradicí přivítá každého mla-
dého člověka, který by si chtěl tento sport zkusit. 
Kdy: pondělí 15:30–17:30 hodin; středa 16:00–18:00hod.
Za kolik: 2000 Kč ročně

Basketbalový klub Chomutov 
Přijímá do svých řad kluky a holky ročníku 1997 a mladší. Ti se mohou hlásit u tre-
nérů Eisnera a Doksanského každé úterý v 15:30 v městské sportovní hale. Chlapci 
budou hrát žákovskou ligu, starší minižáci oblastní přebor, stejně tak ve svých kate-
goriích mladší minižáci. Mladší žákyně budou v kvalifi kaci usilovat o žákovskou ligu.
Kdy: úterý od 15.30 hodin 
Za kolik: 3 200 Kč ročně

Oddíl volejbalu TJ VEROS Chomutov
Má 6 mládežnických družstev – přípravka, mladší a  starší žáci, žákyně, junior-
ky.  Chlapci hrají krajské soutěže, děvčata v mladších kategoriích také,  juniorky se 
letos probojovaly do první ligy. 

Kdy: pondělí od 15:00 do 18:00 hodin; středa od 15:00 do 18:00 hodin
Za kolik: 1500 Kč ročně

FLORBAL – FbC 98 Chomutov 
Jediný fl orbalový klub v  Chomutově s  desetiletou tradicí. Staráme se o  kvalitní 
sportovní výchovu dětí od osmi let. 
Kdy: časy tréninků budou upřesněny na konci srpna – www.fbc98chomutov.cz. 
Za kolik: elévové 1 000 Kč ročně

Městské lázně 
Oddíl plavání TJ Slavia Chomutov  
Oddíl se podle věku a výkonnosti dělí na družstvo pří-
pravek, sportovní družstvo a závodní družstvo. Podle 
zařazení je určena i četnost a délka tréninků. 
Kdy: od po do pá v době od 16.00 do 18.00 hodin
Za kolik: v rozmezí 2 400 Kč–4 000 Kč ročně

PZOO
Jezdecký kroužek
V jezdeckém klubu Podkrušnohorského zooparku 
Chomutov a v něm fungujícím pony klubu si děti osvo-
jují nejen jízdu na ponících, ale i teoretické a praktické 
znalosti chovu koní a péče o ně. 

Kdy: 1x týdně  od 15:30 
do  18:00 (dle výběru 
pondělí, úterý, čtvrtek 
nebo pátek) + 1x  mě-
síčně víkendová služ-
ba od  9:30 do  16:00 
hodin. Děti si mohou 
vybrat. 
Za  kolik: 2400 Kč roč-
ně

Zimní stadion
Klub ledního 

hokeje
Do  klubu mohou  rodiče 
své děti hlásit od  5 let. 
Tréninky probíhají formou 
her, děti získávají základ-
ní dovednosti pohybu 
na  ledě.  Později (od  1. 
a 2. třídy) jsou organizo-
vány v  týmech a hrají již 
dětský minihokej.  K  tré-
ninku potřebují základní 
vybavení, jako jsou brus-
le, helma (nemusí být 

hokejová, stačí cyklistická nebo lyžařská), rukavice 
(také nemusí být nutně hokejové). Po dohodě lze vý-
zbroj i zapůjčit klubem.
Tréninky: budou upřesněny na  začátku září (tel.: 
736 481 078)
Za kolik: zdarma

Krasobruslařský klub Chomutov
Zkušené trenérky naučí děti základům krasobruslení 
a připraví je na závodní kariéru. Děti z klubu se zú-
častnují všech typů závodů.
Kdy: tréninky individuální po domluvě 
Za kolik: pro začátečníky  50 Kč na hodinu tréninku
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Dům dětí a mládeže
Digitální fotografi e 
Na  kroužku se děti učí pracovat s  digitálním fotoaparátem a  upravovat získané 
fotografi e v počítači.
Kdy: úterý 15.00–17.00 hodin   
Za kolik: 1 200 Kč ročně

Digivideo 
Tvorba jednoduchých fi lmových klipů, od tvorby scénáře přes střih až po konečné 
zpracování.
Kdy: čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin   
Za kolik: 1 200 Kč ročně 

Domečkovský plátek
Pokud mají děti novinářské sklony, tady mohou získat první ostruhy. Domečkovský 
plátek jsou nově vzniklé noviny, které budou mapovat život Domečku. 
Kdy: úterý 14.00–15.00 hodin   
Za kolik: 1 200 Kč ročně 

Výtvarný ateliér Romana Křeliny
Zjistili jste, že vás začíná zajímat výtvarné umění? Přijďte mezi začínající i zkušené 
výtvarníky, kteří se navzájem učí, inspirují a ovlivňují.
Kdy: pátek 14.00–18.00 hodin   
Za kolik: 1 200 Kč ročně 

Teraristický kroužek
Zajímají vás exotická zvířata, jako 
jsou hadi, plazi, obojživelníci, kte-
ří se dají chovat v našich podmín-
kách? Tak právě pro vás je určen 
teraristický kroužek. Seznámíte 
se nejen s teorií o způsobu života 
těchto zvířat, ale především se je 
naučíte chovat v teráriích.
Kdy: 1.–5. třída pondělí 16.00–
17.00 hodin; od  6. třídy středa 
16.00–17.00 hodin   
Za kolik: 1 000 Kč ročně 

Modelářská dílnička 
Kroužek je dvouhodinový a  děti sem dochází 
v  jeho  průběhu. Zaměřený je na  práci s  nářadím, 
jako je kladivo, pilka, šroubovák, kombinačky atd.
Kdy: pondělí 15.00–17.00 hodin   
Za kolik: 1 000 Kč ročně 

Šikovná vařečka 
Tady děti naučíme základy příprav 
jednoduchých jídel. Děti si vyzkouší 
složitosti, které číhají při zhotovování 
perníčků, jednoduchých moučníků, 
hlavních jídel, polévek atd.
Kdy: pondělí 15.00–17.00 hodin   
Za kolik: 1 000 Kč ročně

Automodeláři
Dráhoví modeláři se věnují především 
závodění na dráze, která je 25 m dlou-
há a řízená počítačem. RC modeláři se 
schází v tělocvičně, kde se postaví drá-
ha a závodí se s RC modely s elektric-
kým pohonem.
Kdy: čtvrtek 15.00–16.30 hodin   
Za kolik: 1 000 Kč ročně

Středisko knihovnických a kulturních služeb 
Knihovnický pisálek 
Setkání probíhají jednou za měsíc v knihovně. Během nich si děti upevňují znalosti 
gramatiky českého jazyka a stavbu literárních útvarů na různá zadaná témata. Také 
si postupně rozvíjejí jazykovou zásobu formou hrátek s českým jazykem a jsou podle 
možností zapojovány do různých literárních soutěží (Chomutovský kalamář apod.). 
Kdy:  první pondělí v měsíci od 15 hodin    
Za kolik: zdarma  

Sportovní dům 
Oddíl judo TJ VTŽ Chomutov

Oddíl trénuje v tělocvičně Sportovní-
ho domu v Mánesově ulici. Do svých 
řad přijímá děti od pěti let. 
Kdy: úterý a  čtvrtek, čas bude 
upřesněn na začátku září
Za kolik: 2 500 Kč ročně

Do zušky na kytaru 
a moderní zpěv
Základní umělecká škola v Chomutově zahaju-
je výuku stejně jako všechny ostatní školy prv-
ní zářijový den. V novém školním roce mohou 
zájemci navštěvovat výtvarný, taneční a samo-
zřejmě i hudební obor. V  hudebních oborech 
mohou žáci studovat vedle všech tradičních 
nástrojů zcela nově hru na  trubku, pozoun 
a především na elektrickou kytaru, jejíž výuka 
je v našem regionu zcela jedinečná. Škola přijí-
má také žáky do pěveckého sboru.
„Rád bych pozval do  školy také zájemce 
o  moderní populární zpěv, což bude v  naší 
škole zcela nový předmět,“ láká studenty 
ředitel školy Karel Žižka. Bližší informace 
poskytne kancelář školy.
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Letos radnice opraví 
školy za tři miliony 

Chomutovští školáci se mohou těšit na 
opravené školy.  Radnice investuje le-

tos do oprav škol přes tři miliony korun. 
„Největší opravy se uskuteční v Základní 
škole v Kadaňské ulici, kde se do oprav 
sociálního zařízení, vstupních dveří do 
jídelny a družiny a rekonstrukcí osmi tříd 
investovalo půl milionu korun,“ řekl radní 
Pavel K. Markvart 
Školy se dočkají nových oken, oprav so-
ciálek a rozvodů vody a kanalizace a řady 
menších oprav. Nová plastová okna bu-
dou od začátku školního roku v ZŠ Na 
Příkopech a Ak. Heyrovského, které vy-
jdou v součtu přes 720 tisíc korun.  Nové 
opravené toalety budou čekat na děti ve 
školách Zahradní, Hornická a v ZŠ a MŠ 
v ulici 17. listopadu. Na ZŠ Březenecká se 
bude malovat, natírat a opravovat přede-
vším v tělocvičně. 
V ostatních školách proběhnou nejrozma-
nitější opravy. Všechny by se měly stih-
nout do začátku školního roku.   

Jak se seniorkám 
líbila zahradní slavnost

Anna Tantošová, 
obyvatelka domova pro seniory
Bylo to skvělé, počasí se nám vy-
dařilo. Kapela hrála překrásně a u 
toho jsme si zazpívali i zatancovali. 
Jídlo bylo dobré a bylo toho hodně. 
Seděli jsme do večerních hodin. 
Také musím zmínit naše zaměst-
nance, kteří se o nás po celou dobu 
dobře starali a obsluhovali nás. 

Alžběta Procházková, 
obyvatelka domova pro seniory
Krásně nám to zpestřilo všední 
dny. Bylo hodně jídla a pití. De-
chovka hrála tradičně pěkně. Poča-
sí se vydařilo, i když k večeru bylo 
trošičku chladno, ale to nás neod-
radilo. Také jsme si zatancovali.

Senioři z Písečné slavili na zahradě
Pivečko, klobásky, řízky, tanec a hlavně spoustu zábavy si užili obyvatelé Domova pro 

seniory Písečná na každoroční zdejší zahradní slavnosti. „Slavnosti  mají bohatou tradici, 

letošní je už sedmá a určitě ne poslední,“ řekla Alena Tölgová, ředitelka  Městského ústavu 

sociálních služeb v Chomutově. 

Na  slavnosti  se 
sešla asi stovka 

obyvatel domova, 
delegace přátel z ob-
dobného  zařízení 
v  německém Anna-
b e r g - B u c h h o l z u ,  
nechyběli sponzoři 
a  ani vedení města 
v  čele s  primátorkou 
Ivanou Řápkovou 
a  členové dozorčí 
rady MÚSS Cho-
mutov. „Je pro mě 
potěšením navštívit každoročně tuto akci. Zábava je 
důležitá v každém věku,“ říká primátorka Řápková, 
která seniorům jako dárek předala zahradní nábytek.

Skvělou atmosféru 
dokreslovala  živá 
hudba orchestru Mi-
lana Baranijaka. Se-
nioři se bavili, zpíva-
li a  někteří i  tančili, 
mezi hosty byli také  
jejich rodinní pří-
slušníci. „Zahradní 
slavnost je jednou 
z  mnoha akcí, které 
pro naše seniory za-
městnanci této orga-
nizace pořádají. Pat-

ří jim velký dík za obohacení života lidí ve vysokém 
věku,“ shrnuje předseda dozorčí rady a radní Pavel 
Karel Markvart.    (red)

Cestující přiloží kartu a je odbaven 

Nastoupit do autobusu nebo trolejbusu, při-
ložit novou Buskartu ke žluté čtečce a při 

výstupu to zopakovat. Tak bude vypadat nový 
způsob odbavování od  prvního září. „Platba 
za  jízdné pak proběhne automaticky. Nová 
Buskarta muže být nabita jako časový kupon 
nebo jako elektronická peněženka, ze které se 
při každé jízdě odečítají peníze,“ vysvětluje ná-
městek primátorky Jan Řehák. Novinku si moh-
li cestující vyzkoušet nanečisto minulý týden 
na náměstí, kde byl připraven autobus s již nain-
stalovanými čtečkami. „Další zkušební autobus 
bude cestujícím k dispozici před Globusem 21. 
a 22. srpna od 10 do 18 hodin,“ dodává Jiří Mel-
ničuk, generální ředitel dopravního podniku. 
Novinkou je, že za poctivé odhlašování se při 
výstupu cestující dostane bonus, který se mu 

promítne jako sleva při dalším dobíjení karty. 
U  elektronické peněženky se bonus přičítá 
zpět ihned při výstupu. 
Žádosti o  Buskarty se vyřizují již od  května 
2010 a  do  dnešních dní bylo vyřízeno přes 
11 tisíc. Větší vlna zájmu se teprve očekává. 
„Posílili jsme personál i  technické vybavení 
pro administraci karet,“ dodává Melničuk. 
Veškeré informace o  novém odbavovacím 
systému cestující najdou na  internetových 
stránkách www.dpchj.cz a v bulletinu, který 
dopravce distribuoval do všech schránek. 
Od  Nového roku na  cestující čeká mnoho 
dalších novinek v odbavování. „Hlavní z nich 
je spravedlivější jízdné, kdy cestující zaplatí 
za vzdálenost, kterou skutečně ujede,“ dodá-
vá Řehák.   (tb)

Cestující si mohli nový odbavovací systém vyzkoušet v autobuse na náměstí.  

Primátorka Řápková neodolala výzvě jednoho z tanečníků.
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Podněty z brífi nků:

Dlouho nefunkční lampa svítí

Občané Zadních Vinohrad upozorni-
li na dlouho nefunkční lampu v  uli-

ci Vítězslava Nezvala na střeše bývalého 
bunkru. Protože se na tomto místě parku-
je, místní obyvatelé chtěli, aby se na auta 
v noci svítilo. 
Lampa je u bunkru od roku 1966. Původně 
sloužila jen pro osvětlení bunkru a po její po-
ruše a nefunkčnosti bunkru dlouhá léta ne-
svítila. Protože měla speciální určení, nebyla 
zařazena do systému veřejného osvětlení. 
Na základě podnětu občanů ze Zadních Vi-
nohrad technické služby k  lampě vybudova-
ly přívod elektřiny a zapojily ji do veřejného 
osvětlení. Lampa má nyní číslo 905 a je plně 
funkční. Řidičům, kteří na bunkru parkují, 
nyní osvětluje automobily.       

Hospodaření magistrátu je v plusu 
Magistrát opět ušetřil na svém provozu, velké investice ale jedou naplno.  Takto 

by se dalo zjednodušit hospodaření města.  „I přesto, že hospodaření města a ob-

chodních organizací napojených na jeho rozpočet bylo v prvním pololetí ovlivněno 

dopady v loňském roce vrcholící  hospodářské krize, skončilo provozní hospodaření 

magistrátu s přebytkem téměř sto milionů korun,“ řekla primátorka Ivana Řápková.  

Příjmy rozpočtu města se právě kvůli dopa-
dům krize naplnily pouze na 37,6 % plánu, 

což přinutilo magistrát ke  značným úsporám. 
Výdaje města byly seškrtány na 36,1 % schvále-
ného rozpočtu. Radnice tak pokračuje v nastole-
ném hospodárném pojetí rozpočtu a opatřeních 
snižujících dopady krize na pokladnu města.
Právě protikrizová opatření, která radnice při-
jala již v  únoru loňského roku, a  výrazně tak 
ovlivnila vliv krize, způsobila, že město mohlo 
pokračovat v  rozjetých rozvojových investicích. 
„Na rozdíl od některých měst v republice si Cho-
mutov zachoval zdravé hospodaření, a nemusel 

tak přerušit stavbu  sportovně-společenského 
areálu na  Zadních Vinohradech či obnovu síd-
lišť v  rámci projektu Sídliště, místo pro život,“ 
dodává Řápková. Celkový výsledek hospodaře-
ní je proto výrazně ovlivněn investiční aktivitou 
města, kdy město za  první pololetí tohoto roku 
proinvestovalo do  zhodnocení majetku města 
již více než 246,6 milionu korun, z čehož výdaje 
na integrovaný plán rozvoje města činily plných 
226,5 milionu korun. 
Cílem ekonomů města pro tento rok je uhlídat 
přebytkový provozní rozpočet, který však vý-
razně ovlivňují výpadky v daňových příjmech. 

Jedenačtyřicet míst 

v okolí taneční školy 

Řidičům bydlícím v  okolí taneční školy 
Stardance a  rodičům, kteří vozí děti 

na  hodiny tance, se podstatně zlepší mož-
nosti parkování. Na  požadavek lidí řešit 
neutěšenou situaci s  parkováním radnice 
zareagovala a  na  zahradě školy vybudovala 
manipulační plochu k  parkování. U  školy 
tak přibylo jedenačtyřicet parkovacích míst, 
z nichž jsou dvě pro tělesně postižené. Plocha 
k parkování vznikla za dva týdny a městskou 
kasu vyšla na  necelých čtyři sta tisíc korun. 
V  blízkosti školy již město nechalo zjedno-
směrnit Roháčovu, Erbenovu a  Havlíčkovu 
ulici, čímž přibyla další místa. 

Svět fantazie profesora Cvajštajna zahalil déšť

Podivuhodný svět fantazie v  podobě me-
chanických a fantazijních strojů profesora 

Cvajštajna obohatil akci projektu chomutov-
ské radnice Rok dítěte a rodiny, která se ode-
hrála na Kamencovém jezeře. I když počasí jí 
nepřálo a několikrát pořádně sprchlo. „Ne-
přízeň počasí nám nedovolila uspořádat akci 
v rozsahu, který jsme plánovali. Přesto soutě-
žící dorazili a v pláštěnkách a s deštníky s námi 
soutěžili,“ řekla primátorka Ivana Řápková.   

Na soutěžící v prostoru u mola Kamencové-
ho jezera čekalo několik stanovišť, kde se pl-
nily různé úkoly. Kromě střelby z kuše, chy-
tání rybek či krmení hadice (samičky hada) 
se soutěžící pobavili při jízdě na balančních 
čtyřkolkách a při  jízdě ve dvojici, kdy jeden 

poslepu řídil a druhý slovně navigoval. Kdo 
chtěl, tak si mohl vyzkoušet ve výšce umístě-
nou vzducholoď poháněnou šlapacím kolem, 
vyfotit se v  létacím balonu, nejodvážnější si 
v salonu krásy nechali vytvořit originální ba-
revný účes. „Nejdůležitější je zábava, trochu 
toho sportování a hlavně společná aktivita 
dětí a toho bylo na Kamenčáku dostatek,“ 
dodala s úsměvem primátorka.

red

Postřehy soutěžících 
Michaela Veselá
Je to tu hezké, atrakce jsou originální. Ná-
pad s Julesem Vernem je skvělý. 

Věra Moravčíková
Pro děti je to úplně skvělé. Zatím máme za 
sebou jen tři disciplíny, ale určitě se tu dnes-
ka děti nudit nebudou. Jen ten déšť to kazí.  

Kamila Faiglová
I když prší, je to úžasné. 

Dělníci budují příjezd na parkovací plochu u taneční školy.
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Jaký je tedy průběh sečení zeleně?
Sekání trávy je rozděleno do  tří sečí podle 
harmonogramu. První seč byla dokončena 
k 30. červnu, druhá seč právě vrcholí a bude 
dokončena do 31. srpna a třetí seč do 31. říj-
na, přičemž se jednotlivé seče přizpůsobují 
růstu hmoty trávy. Technické služby zajišťují 
sečení vlastními kapacitami na zhruba 65 % 
ploch. Dodavatelské fi rmy sekají zbytek.   

Jaké je současné vybavení technických služeb 
pro sekání trávy?
Tráva se seká pěti sekačkami, tzv. traktůr-
ky, jedním mulčovacím strojem a  jedním 
univerzálním malotraktorem. Tři stroje jsou 
navíc vybaveny doplňky pro zimní údržbu, 
a mohou tak být využívány celoročně. Do bu-
doucna plánujeme navýšit počet sekaček, 
a to minimálně o dva stroje, abychom zvýšili 
efektivitu, snížili náklady, ale hlavně doká-
zali zkrátit celkovou dobu potřebnou na po-
sekání všech 235 ha zelených ploch. I  proto 
technické služby na  sekání trávy, ale i  úklid 
města, využívají pracovníky z veřejné služby.  

Kolik trávy posekají technické služby?
V roce 2004 bylo odvezeno 1350 tun a v roce 
2009 to bylo již 2709 tun nasekané trávy. Pro 
představu to je 1 300 velkoobjemových kon-
tejnerů. Samozřejmě, že takto výrazný nárůst 
si vyžádal nejen radikální změnu ve  stroj-
ním vybavení, ale i  nutnost posílit kapacitu 

technických služeb externími fi rmami. Také 
původní samochodné sekačky musely být 
postupně nahrazeny novými výkonnějšími 
sekačkami se sběrem travní hmoty. 

Je sečení trávy jedinou činností v rámci údrž-
by zeleně? 
Určitě ne. Údržba veřejné zeleně samozřej-
mě není jenom o sečení trávy. Patří sem také 
údržba letničkových záhonů, živých plotů, 
okrasných truhlíků s  květinami na  náměstí, 
vyhrabávání listí, úklid komunálního odpa-
du z  veřejné zeleně, péče o  záhony trvalek 
a  skalky, kácení stromů, frézování pařezů, 
ošetřování keřů a stromů, péče o dětská hřiš-
tě a pískoviště, úklid psích exkrementů, péče 
o  vodní plochy, zálivka výsadeb i  výměna 
písku v udržovaných pískovištích. Patří sem 
také obnova výsadeb přestárlých okrasných 
dřevin. V zimě pracovníci tohoto úseku uklí-
zejí chodníky od sněhu.  

Co je možné zlepšit?
Stále je co zlepšovat. Stížnosti a  podněty 
od  spoluobčanů vnímám jako „motor“ pro 
řešení problémů. Každé stížnosti pracovníci 
technických služeb věnují maximální pozor-
nost a  řeší ji v  co nejkratším čase. Stížnosti 
a podněty jsou ihned zařazeny do úkolů pří-
slušných provozů.  Odstraněné problémy 
a  přijatá řešení jsou pak co nejdříve sděleny 
oznamovateli či stěžovateli. 

V posledních letech došlo k výraznému nárůs-
tu počtu dětských hřišť. Přidělává to technic-
kým službám práci?
Dětská hřiště musí hlavně splňovat přísné 
požadavky norem Evropské unie. Dnes mají 
technické služby ve správě 33 dětských hřišť 
a sportovišť a další tři hřiště budou převzata 
do správy do konce tohoto roku. Hřiště musí 
být každý týden kontrolována a  uklizena. 
Každoročně máme povinnost vyměnit pí-
sek v  pískovištích a  obnovit dopadové zóny.  
V roce 2009 tak bylo v pískovištích doplněno 
a vyměněno 279 tun písku.

Nabízí TSmCh i další služby občanům?
Od  roku 2005 byla zavedena nová služba 
pro občany, a  to svoz bioodpadu z  rodin-
ných domů. V  tomtéž roce se také začalo se 
sběrem  kompostu do  speciálních hnědých 
popelnic, takzvaných kompostejnerů. Těch 
je po městě už 750. V roce 2009 bylo svezeno 
363 tun bioodpadu z těchto popelnic. Cílem 
technických služeb je svézt a zpracovat  bio-
odpad ze všech rodinných domů. Proto byl 
v  letošním roce zpracován projekt a podána 
žádost na  Státní fond životního prostředí 
o  přidělení dotace na  rozšíření svozu bio-
odpadu a  zkapacitnění kompostárny. Když 
technické služby dotaci získají, zakoupí se 
2000 kompostejnerů a svozový vůz s myčkou 
popelnic. 

red

Klouda: Technické služby odvezou téměř 

tři tisíce tun posekané trávy
Všichni to známe: nezvyklý rozruch 

a pohyb v okolí domů, zvuk seka-

ček a křovinořezů. Tento rozruch je 

teď slyšet poměrně často. Vrcholí 

totiž druhá ze tří plánovaných sečí. 

Technické služby města Chomutov 

se starají o celkem 235 hektarů 

zelených ploch, přičemž ne všechny 

zelené plochy ve městě jsou v jejich 

správě. Největší objem představují 

zelené plochy na sídlištích a v rodin-

né zástavbě, kde se provádí sekání 

minimálně třikrát za rok. V okra-

jových částech města jsou plochy 

sečeny minimálně jedenkrát ročně. 

Jak technické služby sekají trávu, 

jsme se zeptali náměstka primátorky 

Martina Kloudy, který má technické 

služby na starosti.   

Náměstek primátorky Martin Klouda (vpravo) při plánování sečí trávy. 
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Kamenčák 2010: Banda praskala ve švech 
Léto je obdobím festivalů a Chomutov nezůstal pozadu. Přestože lilo jak z konve, na sedmém ročníku festivalu Kamenčák to 

vřelo. A mělo proč. Nabitý program přilákal přes patnáct set lidí, kteří se postupně dostávali do festivalového varu. Frontmana 

skupiny MIG 21 diváci nakonec doslova vyfuckovali. 

Rozjezd v  pátek nastartovaly Berušky 
a Blues no more, hudební nadšenci si poté 

přišli na své při vystoupení dvou revivalových 
kapel – rock ń ŕollového krále Elvise Presleyho 

a heavymetalového Ozzyho Osbourna. Stěžej-
ní částí byl sobotní program. „Přestože byla 
sobota deštivá, přišlo na patnáct set lidí, kteří 
si dobrou náladu při skvělé muzice nenechali 

zkazit ani deštěm,“ říká jednatelka Správy kul-
turních a sportovních zařízení Chomutov Věra 
Flašková, která festival pořádala.
S  deštníky, v  pláštěnkách, pod přístřešky 
nebo přímo pod letním deštěm sledovali ná-
vštěvníci koncerty Jindry Kejaka, Lenky Du-
silové nebo reggae skupiny Švihadlo. Tomáš 
Klus roztančil přítomné i pobavil a popovídal 
si se svými fanoušky. V  podvečer přitvrdil 
muziku první koncert nové kapely Neruda. 
Jeho aktéři jsou známí muzikanti Roman 
Holý a Matěj Ruppert. Jejich nový projekt je 
charakteristický zvukem basy, kytary a hlav-
ně zpěvem Matěje. Skupina Mňága a Žďorp 
nezklamala svými známými hity. 
Závěr festivalu gradoval vystoupením kapely 
MIG 21 s  lídrem Jiřím Macháčkem. Skupina 
nenechala nikoho sedět pod pergolami a Ma-
cháček si s publikem zahrál oblíbenou slovní 
hříčku z rockových koncertů. „Love you,“ kři-
čel na roztančený dav. „Fuck you,“ vracelo se 
mu na pódium. Úplnou tečku za letošním fes-
tivalem Kamenčák 2010 obstaral slavnostní 
ohňostroj. „Chci poděkovat všem návštěvní-
kům za to, že přišli, a Chomutovanům za tole-
ranci této akce,“ uzavřela Věra Flašková.

Macháček: Jsem chameleon 
MIG 21 byl třešinkou na dortu festivalu Kamenčák 2010. Frontman a textař skupiny Jiří 

Macháček nám po koncertě, při kterém rozběsnil publikum, poskytl krátký rozhovor. 

Studoval jste práva 
a zároveň Ježkovu 
konzervatoř. Jste 
herec a zpěvák. Čím 
jste nejraději?
Vším jsem rád, 
vším, čím mohu být, 
to, že jsem tím či 
oním, je privilegium 
lidí chameleonovi-
tého typu, jako jsem 
já. Takže díky za to, 
že na tuto otázku 
mohu odpovědět, že 
vlastně nevím a že je 
mi to jedno.

Jaký divadelní nebo fi lmový projekt chystáte?
Pravě teď hraji ve fi lmové prvotině začínající-
ho režiséra Václava Havla – Odcházení a na 
listopad se připravuji pro jeden zahraniční 
fi lmový projekt.

Skupina MIG 21 za více než 10 let působení 
na naší domácí hudební scéně vydala 3 CD. 
Připravujete další?

Ano, ale nespěcháme. Možná to bude trvat 
ještě 4, možná 5 až 6, ale maximálně 7, roz-
hodně ne víc než 8 let.

Hitem prázdnin jsou již několik let různé fes-
tivaly a koncerty pod širým nebem. V čem po-
dle vás spočívá přitažlivost těchto akcí?
Proměnlivé počasí, čerstvý vzduch a prázd-
ninoví lidé. Vše, co je přitažlivé a dobrodruž-
né na prázdninách. Vždyť to víte líp než já...

Chomutov patřil folkloru

Mladí lidé tančící v  krojích za  doprovodu 
lidové muziky, to je kolorit tradičních 

Viktoriánských folklorních slavností. Kromě 
domácích souborů Folklorního sdružení Kruš-
nohor a  Skejušan se letos představili hosté 
z Rakouska soubor Tauernkogler Schuhplatter 
z Thalbachu a muzika souboru Kvítek z Hrad-
ce Králové. „Jsme rádi, že se prostřednictvím 
těchto slavností můžeme setkat se svými ko-
legy z  jiných souborů, představit jejich i  naši 
celoroční práci a ukázat v Chomutově folklorní 
umění,“ říká vedoucí souboru Krušnohor Jaro-
slava Macháčková. 
V  atriu Střediska kulturních a  knihovnických 
služeb se tyto slavnosti konají od  roku 2005. 
Letos se část přehlídky konala v  Kulisárně, 
na  zámku Červený Hrádek a  v  Podkuršno-
horském zooparku U  Pratura. Termín koná-
ní se každoročně určuje na  nejbližší víkend 
ke  svátku Viktora a  Ignáce, protože slavnosti 
jsou nositelem jména Viktora – patrona města 
Chomutova, jehož ostatky jsou údajně uložené 
v kostele sv. Ignáce. 

Zpěvák Tomáš Klus. 
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Sport

Inzerce 
v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616
Alona Bezdieniezhna

Telefon: 608 220 020

Stanislava Provazníková

další uzávěrka 24. 8. 2010

Chomutovští kajakáři pojedou 

na mistrovství světa do Poznaně 
Dvojice  chomutovských rychlostních kajakářů Branko Tarkulič a Milan Oslík se 

probojovala na mistrovství světa do Poznaně. Rozhodl o tom kvalifi kační závod 

v Račicích, který vyhráli způsobem start-cíl a vyfoukli první místo profíkům z Dukly 

Praha. Na rozdíl od nich ale chodí do práce a nemůžou natrénovat stejné objemy 

jako oni a mají také úplně jiné zázemí.        

Můžete všem přiblížit, jak probíhaly nomi-
nační závody v Račicích? 
Branko Tarkulič:  Při  první rozjížďce žádná 
sláva, přestože jsme ji vyhráli. Ale stále jsem 
věřil. Při rozjetí   před fi nále Milan rozvíjel 
své věštecké schopnosti o našem vítězství, 
dodalo mi to sebevědomí. Pak jsme najednou 
byli na startu a práskl výstřel. Vložili jsme do 
toho všechno, co jsme za ta léta nastřádali. 
Od začátku jsme byli první. Protože sedím 
vpředu, mám periferně přehled o soupeřích. 
V cíli jsme vykopli loď, ohlédl jsem se, a pak 
si pamatuji jen obrovskou euforii. Po závodě 
večer jsem ležel a nemohl usnout, stále se mi 
to v hlavě opakovalo.
Milan   Oslík: Většinou   podvědomě vycítím, 
jestli to pojede. Jeli jsme se hodinu před star-
tem fi nále vyjet a najednou to přišlo, přišel ten 
pocit, kdy ti všechna čidla v těle hlásí, že vše 
je optimální, že přišla forma. Na fi nále jsem 
tomu věřil, věděl jsem, že to vyjde. Ten pocit 
po vítězství se nedá popsat. Představ si, že celý 
rok makáš, podřídíš tomu celý rok života, a ono 
to nakonec vyjde. Vím jen, že na to do konce ži-
vota nezapomenu. V noci jsem na tom byl stej-
ně jako Branko. Moc jsem toho nenaspal. 

V letošním roce se vám skvěle povedlo vyvr-
cholení vodácké sezony, byl celý průběh také 
tak úspěšný?
Branko Tarkulič:  Pro letošek byly vypsány 

dva  kvalifi kační závody, a to na SP v Szegedu 
v dubnu a v červenci na MS v Poznani. Prv-
ní pro nás nedopadl nejlépe, skončili jsme 
až čtvrtí o celou loď. Trenér nám ale říkal, 
abychom byli v klidu, do července bylo stá-
le dost času kvalitně se připravit. Nakonec se 
stará pravda o kalhotách a brodu potvrdila.
Milan Oslík: Sezona nezačala nejlépe, navíc 
jsem si na závodech v Chomutově zranil záda 
a musel nuceně 10 dní odpočívat. To se v pří-
pravě hodně projeví. Díky parťákovi  a trené-
rovi jsem to překonal.  

Zkuste vaši přípravu popsat alespoň stručně, 
tak na jeden odstavec…
Branko Tarkulič: Mám shrnout do odstavce 
tu dřinu? No jak chceš. Ráno vstáváš, na-
stoupíš na první fázi tréninku, pak jdeš do 
práce. Sotva se vrátíš domů, už začíná druhá 
fáze tréninku na vodě. Třetí fáze je v posilov-
ně. Tak to jde každý den mimo pondělky.
Milan  Oslík: Zásadní rozdělení přípravy je 
na zimní a letní. V zimě jezdíme na běžkách, 
plaveme, běháme a posilujeme. Letní  pří-
pravu máme rozdělenou tak, jak jsem říkal, 
postupně přecházíme od vytrvalosti do rych-
losti na vodě i v posilovně. Trénuje se dvou- 
až třífázově dle možností, protože oba máme 
své povinnosti v zaměstnání. Na soustředě-
ních se trénuje na čtyři fáze.

Pavel Tomášek

Na Srandacupu nebyla 
nouze o vynikající výkony

Nejlepší cho-
m u t o v s k á 

plavkyně Simo-
na Baumrtová 
v  době přípravy 
tohoto vydání 
reprezentovala 
Českou republiku 
na  seniorském 
mistrovství Evro-

py v plavání v Budapešti. Protože ale v době 
uzávěrky měla ještě několik startů před se-
bou, rozhodli jsme se článek o jejím působe-
ní na šampionátu zařadit do příštího vydání.  
Poslední přípravou před odletem do  Ma-
ďarska se pro talentovanou plavkyni, která 
v příštích dnech oslaví 19. narozeniny, staly 
závody v domácím chomutovském bazénu 
s názvem Srandacup. „Byl to vlastně první 
ročník a  snad závody nezapadnou. Usku-
tečnily se proto, že v tomto období nejsou 
žádné plavecké soutěže v ČR, ale jen sou-
těže typu mistrovství světa nebo Evropy,“ 
představil akci trenér Jaroslav Jezbera.
Závody byly specifi cké v  tom, že se sice 
plavaly všechny plavecké způsoby, ale jen 
na sto metrů. Spolu s chomutovskými plav-
ci je coby vhodnou přípravu uvítali i zástup-
ci dalších oddílů, a tak se v Chomutově sešla 
pozoruhodná konkurence. Nejvýraznější 
postavou byla Simona Baumrtová, ale přije-
li i další reprezentanti, jmenovitě Tomáš Fu-
čík, Jan Šefl , Helena Pikhartová a Krystina 
Kolářová, kteří následně startovali na  ME 
v  Maďarsku. Pro všechny to byla poslední 
možnost zazávodit si a  zjistit, jak na  tom 
jsou s přípravou na vrchol letní sezony. 

Klub dráhového golfu byl založen v roce 1979. Od-
díl je v kategorii družstev sedminásobným mistrem 
Československa. V  soutěži jednotlivců dosáhl nej-
významnějšího úspěchu Petr Cipro, který se v roce 
1987 stal mistrem Evropy. Také chomutovský od-
chovanec Karel Molnár ml., který v  současnosti 
bojuje v  barvách německé Bochumi, má na  kontě 
v  žebříčku juniorů 1. místo na  světě. Na  letošním 
mistrovství ČR zvítězil v  kategorii mužů. V  letošní 
sezoně v soutěži II. ligy družstev obsadil klub druhou 
příčku stejně jako v předchozí sezoně.

NÁZEV ODDÍLU: Sportovní klub dráhového golfu Chomutov o. s. 
KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT: Kluci a holky od 9 let
KAM MÁ PŘIJÍT: Hřiště se nachází v areálu Kamencového jezera u Golf clubu. 
KDY: Každý čtvrtek od 18 hodin v sezoně od dubna do října, včetně letních prázd-
nin.
CO S SEBOU: Chuť věnovat se tomuto sportu.
JAK ČASTO JSOU TRÉNINKY: Tréninky jsou individuální. Šikovní trenéři jsou v klu-
bu samozřejmě k dispozici.
ZA KOLIK: Členské příspěvky na celý rok pro mládež do 18 let jsou ve výši 1 000 Kč.
BLIŽŠÍ INFORMACE: na  webových stránkách http:\\minigolfchomutov.cmgs.cz,
e-mail: pajkov@seznam.cz, M. Pajkov předseda oddílu, tel: 605 553 748

Dejte děti na minigolf

Simona Baumrtová
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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
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Záchranný kruh: Pročešeme celé domy
Radnice ještě více přitvrdí proti nepřizpůsobivým. Dosud převážně tým Záchranné-

ho kruhu reagoval na stížnosti obyvatel a vycházel ze znalostí jednotlivých odborů 

magistrátu zapojených do Záchranného kruhu. „Nyní budeme kontrolovat celé pro-

blematické domy a mapovat, kdo v bytech bydlí,“ říká primátorka Ivana Řápková. 

Kontroly bytů, se kterými radnice začala vloni v únoru, tak budou ještě razantnější. 

Kontroly se zaměří na problematické domy, kde žije nejvíce nepřizpůsobivých. 

K  novému způsobu kontrol radnice při-
stupuje, protože se stává, že nepřizpů-

sobivý, který se dopouští řady přestupků, 
není k dostižení na adrese trvalého bydliště, 
ale bydlí různě po  bytech. „Chceme co nej-
více zmapovat, kde se zdržují závadové oso-
by. Postupně projdeme problematické domy 
především na  sídlištích,“ říká zástupce veli-
tele městské policie Petr Zálešák. Tým slo-
žený z  pracovníků městské policie, odboru 
ekonomiky a  odboru sociálních věcí začne 
v  domech, ve  kterých je nejvíce stížností 
od obyvatel. „Slušným obyvatelům to určitě 
vadit nebude, naopak naše zkušenosti hovoří 
tom, že velice rádi spolupracují,“ odpověděl 

Zálešák na otázku, zda postupné pročesává-
ní nebude vadit ostatním obyvatelům domů.  
Tým Záchranného kruhu od  loňského roku 
už provedl 286 kontrol v  bytech, zjistil 38 
přestupků proti veřejnému pořádku, 11 ne-
přihlášených psů, 3 zanedbání péče o  děti 
a  14 přestupků proti občanskému soužití. 
„Každá kontrola začíná v  prvopočátku stíž-
ností občanů nebo porušením zákona. Jasně 
z  toho vyplývá, že každý, kdo se takto bude 
chovat, se bude zodpovídat úřadu,“ dodává 
primátorka. Podněty obyvatelé mohou za-
sílat na  mail: zachrannykruh@chomutov-
-mesto.cz.

red   

Nové kamery, napojí se 
i zimní stadion

Již brzy bude mít městský kamerový do-
hlížecí systém osmadvacet kamer. Sedm 

nových jich přibude na sídlištích v rámci pro-
jektu IOP Sídliště, místo pro život. „Podaří 
se nám tak zase zvýšit bezpečnost obyvatel 
především proti pouliční kriminalitě,“ řekl 
náměstek primátorky Jan Řehák. V  rámci 
projektu se systém kamer nejenže rozšíří, 
ale přejde plně na  digitální provoz a  větši-
na kamer se připojí na optickou síť. „Tím se 
podstatně rozšíří kapacita a možnosti celého 
systému. Zároveň se vybuduje nové operační 
pracoviště městské policie, odkud se řídí celý 
chod kamer i  ostatních systémů pro řízení 
služby,“ řekl Josef Skalický, vedoucí technic-
kého oddělení městské policie. Město do sys-
tému investuje 9,5 milionu korun, větší část 
však jde z fondů Evropské unie. Přechodem 
na plně digitální technologii se systém kamer 
stane volně rozšiřitelným. V  blízké budouc-
nosti městská policie počítá s tím, že se napo-
jí nejen na kamerový systém umístěný v nově 
vznikajícím areálu na Zadních Vinohradech, 
ale i  na  kamery umístěné přímo v  novém 
zimním stadionu. „To nám umožní v  době 
zápasů sledovat přes kamery bezpečnostní 
situaci a včas zasáhnout například proti ne-
pokojným fanouškům,“ dodává Skalický.      

Dělník pokládá do země optické kabely. 
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Školy a volný čas

SC-300725/4 

inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                 TAPETY SC

-3
00

60
5/

8 

tel.: 732 445 149

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

SC
-3

00
93

2/
3 

Pomůžeme Vám zákonou cestou.

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

Přijímáme spolupracovníky

Trápí Vás dluhy? 
Obtěžují Vás věřitelé?

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

SC
-3

00
77

6/
4 

NEHTOVÉ STUDIONEHTOVÉ STUDIO
tel.: 724 971 417

PEDIKŮRA PEDIKŮRA 
tel.: 602 240 975

kadeřnice MONIKA kadeřnice MONIKA 
tel.: 775 430 998

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

SC-300904/2

Výstava vyvrací fámy o masožravkách 
Masožravá rostlina ze slavného fi lmu Adéla ještě nevečeřela je botanický nesmysl. 

To i mnoho dalšího se návštěvníci dozvědí ve výstavní síni Podkrušnohorského 

zooparku, kde je k vidění na osmdesát masožravých rostlin, které pěstují manželé 

Srbovi. „Návštěvníci se doví informace o pěstování masožravých rostlin a hned si 

nějakou mohou koupit domů,“ říká Jana Srbová. 

Vystavované rostliny mají svůj domov 
nejen v  Čechách, ale také v  Americe 

a  Austrálii. Manželé Srbovi se pěstování 
věnují dvacet let. Desátým rokem již vysta-
vují v  zooparku.  Během té doby již vyvrá-
tili mnoho fám, které se okolo masožravek 
vyskytují. „Klasickou fámou je, že se musí 
krmit i  v  zimě a  pěstitel si musí zamrazovat 
mouchy,“ říká s úsměvem Srbová. A jak je to 
s  Adélou, nejslavnější masožravkou? Žádná 
masožravá rostlina nekonzumuje své oběti 
květem, zabíjela by totiž svého opylovatele.  
Masožravé rostliny svou oběť chytají do růz-
ných pastí, pak vyloučí trávicí enzymy a větší 
část rozloží a živiny vstřebá. 
Výstavu doplňují informační panely a každý 

návštěvník si může odnést i návody na pěsto-
vání. Výstava potrvá do konce srpna.
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Soutěž poníků

Na padesát poníků soutěži-
lo v  jízdárně Jezdeckého 

klubu Podkrušnohorského 
zooparku. Své síly poměřili jak 
v  kráse na  výstavě shetland-
ských, welšských a  fellských 

pony, ale i ve sportovních disciplínách. Děti 
se v sedlech poníků utkaly v jízdě zručnosti, 
parkurech, dostihu a skoku mohutnosti. Do-
spělí soutěžili ve vozatajském parkuru.
Jízdu zručnosti vyhrála osmiletá Domi-
nika Zápotocká s Urselou, reprezentující 
pořádající oddíl JK DOMINIKA, s  voza-
tajským parkurem se nejlépe popasovala 
Iva Mentová se shetlandskými poníky Mí-
šou a  Myškou. Parkur do  30 cm vyhrála 
domácí Andrea Šmídová s fjordskou klis-
nou Míšou z domácího JK PZOO Chomu-
tov a parkur do 50 cm zajela nejlépe Bára 
Formáčková s  valachem Imailem z  JK 
DOMINIKA.
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Zábava

www.
admiral-club.cz

www.www.

admiral-club.czadmiral-club.cz
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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 vyplnit volná 

místa v hracím poli čísly od 1 do 9. Přitom 

smí být každé číslo v  každé vodorovné 

a svislé řadě a také v každém 3 x 3 čtverci 

použito jen jednou. Při dosazování nás 

vede určité množství čísel již předem vy-

plněných. Zní to trochu komplikovaně, ale 

není to tak. S trochou trpělivosti a  logiky 

jdou všechny hádanky vyřešit. 

Když Chuck Norris přijede do Číny, 
používá při jídle jen jednu hůlku.

Jak dosvědčuje NASA, Chuck Norris 
je jediným člověkem, který je pou-
hým okem viditelný z vesmíru.

Jezdicí schody byly vynalezeny, aby 
mohli lidé rychleji utíkat před Chuc-
kem Norrisem.

Ostatní lidé žvýkají žvýkačku, Chuck 
Norris žvýká hokejové puky.

Nejsmutnější moment pro dítě není, 
když se dozví, že Ježíšek není re-
álný, ale když se dozví, že Chuck 
Norris reálný je.

Binární kód počítače obsahuje 
jedničky a nuly. Binární kód Chuck 
Norrisova mozku obsahuje pouze 
jedničky.

Chuck Norris dokáže vyhrát hru 
Dostihy a sázky, aniž by vlastnil 
jediného koně.

Odpověď na otázku „Co pro vás připravují Admiladies?“ najdete v tajence.
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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

Bydlení

Pronajmu dlouhodobě od září garsonieru s příslušen-
stvím, kuchyňským koutem a s balkonem na sídlišti Bře-
zenecká. Tel. 737 104 381. 

Hledám chatu do 1 000 000 Kč. Tel. 724 657 421. 

Koupím dům pro zájemce v okolí Chomutova a v městě. 
Tel. 724 657 421.

Levně byt v  osobním vlastnictví. Nabídněte. Tel. 
728 255 237.

Koupím chatu v Krušných horách. Tel. 724 657 425.

Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Chomutově, ul. Výlet-
ní. Nájem, energie a  internet 7  000 Kč. Čestným a  za-
městnaným. Kauce 2 nájmy. Tel. 776 626 838.

Pronajmu byt 4+1 v  CV u  Jitřenky, po  rekonstrukci – 
nová koupelna, WC, kuchyň. Ne RK. Tel. 774 949 881.

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

Prodám dr. byt 3+1/L po rekonstrukci na Písečné v Cho-
mutově, cena 349 000 Kč. Tel. 722 773 419.

Koupím dům se zahradou v Chomutově a okolí. Levnější, 
i v horším stavu. Tel. 722 773 419.

Koupím byt 3+1 v  centru Chomutova. Spěchá. Tel. 
773 373 374.

Prodej

Prodám zahradní ostružiny, velké, velmi chutné. Tel. 
605 806 665.

Kino Oko

19. 8. čtvrtek  18.00  CHLUPATÁ ODPLATA
20. 8. pátek  19.00  MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
21. 8. sobota  19.00  MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

22. 8. neděle  19.00  SOLOMON KANE
23. 8. pondělí  19.00  ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ 
24. 8. úterý  19.00  ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ
25. 8. středa  18.00   NEZAPOMEŇ NA MĚ
26. 8. čtvrtek  19.00   SEXY 40 
27. 8. pátek  19.00   SEXY 40
28. 8. sobota  19.00   PROMĚNA  
29. 8. neděle  19.00   PROMĚNA
30. 8. pondělí  17.00  KUKY SE VRACÍ
31. 8. úterý   17.00  KUKY SE VRACÍ

Prodám kočárek trojkombinaci zn. Aygo, šedomodrý, 
a autosedačku 0–13 kg zn. Deltim, modrou, po  jednom 
dítěti. Za vše 4 200 Kč. Tel. 724 828 612.

Prodám kočárek KNORR CIRCLE tříkolový. Barva tma-
vě modrá + béžová. Velmi slušný stav. Původní cena 
15 000 Kč, nyní 2 500 Kč. Tel. 732 415 597. 

Prodám golfky JANÉ SOLO s nánožníkem. Barva šedá + 
světle zelená. Velmi slušný stav. Původní cena 8 500 Kč, 
nyní 2 500 Kč. Tel. 732 415 597.

Ostatní

Naučím nebo doučím angličtinu na zkoušky, reparáty, 
státnice pro ZŠ, SŠ, VŠ. Pro všechny věkové kategorie. 
Tel. 773 264 183.

Daruji tři koťátka do  dobrých rukou. Dvě mourovatá 
a  jedno tříbarevné. Jedí sama. Tel. 474 628 304, mezi 
8. a 16. hodinou.

Letní kino

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ – 22.00
(pokud není uvedeno jinak)

19. 8. čtvrtek   21.00  DEŠŤOVÁ VÍLA
20. 8. pátek  21.00  VRAHOUNI 
22. 8. neděle  21.00 PREDÁTOŘI

26. 8. čtvrtek  21.00   A–TEAM
27. 8. pátek  21.00   A–TEAM
28. 8. sobota 21.00   SEXY 40
29. 8. neděle  21.00   SEXY 40

Výstavy

Do 31. 8.  PRODEJNÍ VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROST-
LIN MANŽELŮ SRBOVÝCH    

PZOO výstavní síň Po–Ne 9.00–15.30 

Do 25. 9.  SKLO – N – BLANKA HADRABOVÁ, MARKÉ-
TA ŠESTÁKOVÁ, JAN ŠOSTEK SKKS 

Galerie Lurago Po–Pá 9.00–17.00 So 9.00–12.00 

Do 27. 8.  KOLIK OZVĚN SE V DOLINÁCH ZTRATÍ – FO-
TOGRAFIE – Horoklub Chomutov 

SKKS výstavní síň knihovny Po, St, Čt, Pá 9.00–18.00 

Do 25. 9.  FRANZ GOËSS. PRAHA 1968 
OM jezuitské gymnázium Út–Pá 9.00–17.00 

Do 30. 9.  PRŮNIK FOREM – VÁCLAV ČERNÝ – OBRAZY  
SKKS kostel sv. Ignáce Út, Čt 11.00–12.00
16.00–17.00 So 10.00–12.00 Ne 14.00–16.00 

Kdy bude blokové čištění
Komplexní blokové čištění technické služby provádí ve dnech

úterý, středa a čtvrtek v době mezi 7. a 13. hodinou.

18. 8.
Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klos-
termannova, Husovo nám., Revoluční, 
Příční, Nerudova, Libušina, Na Příkopech, 
Puškinova, Ruská, Hálkova, Riegrova, 
Na Bělidle, Křivá po Alf. Muchy - chodníky, 
Farského, Mánesova

19. 8.
Partyzánská, Heydukova, Alf. Muchy, Gré-
grova, Sklepní, Mostecká - část, K. Buriana, 
Selská, Arbesova, Vinohradská – chodníky

24. 8.
Mostecká, Kosmonautů, Patočkova, V. Ne-
zvala, Sluneční, Finské domky, Alf. Muchy, 
Zadní Vinohrady, 

25. 8.
Čelakovského, Mostecká, Přemyslova, To-
máše ze Štítného, Politických vězňů, Do-
stojevského, Želivského, SNP, Krokova, 
Kpt. Jaroše

26. 8.
Čelakovského, Stromovka, Okrajová, Cyk-
listická stezka, Přísečnická, Přemyslova, 
Scheinerova, Maroldova, Krátká

31. 8.
Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jung-
mannova, Kollárova, Macharova, Štefáni-
kovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergo-
va, Mozartova



www.rokditete.eu

M STSKÁ 
POLICIE 
NÁS BAVÍ
BONUSOVÁ AKCE SOUT ŽE 

„2010 ROK DÍT TE A RODINY“, p i které mohou sout žící získat  
druhou bonusovou známku do své hrací karty!

sobota 4. zá í 2010 
v Letním areálu Banda – Kamencové jezero

asový harmonogram:
Za átek akce: 12.00 hodin
Ukon ení akce: 18.00 hodin
Registrace sout žících: 12.00–18.00 hodin
v Letním areálu Banda na Kamencovém jeze e

Sout žící obdrží bonusovou známku do své hrací karty 
za ú ast na této akci.
Na ú astníky akce ekají d tské atrakce a hry – 
ukázky sebeobrany, práce psovod  a oto ný simulátor 
nárazu – trenažér „BUM BÁC“.

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

Projekt je realizován s finan ní podporou Ústeckého kraje

Správa sportovních 
a kulturních za ízení 
Chomutov, s.r.o.
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 LÉTO PLNÉ MEJDAN

www.arealbanda.cz

PROGRAM 
SRPEN / ZÁ Í

18. 08. / JAKO KO KY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY 3D 
– premiéra / st eda/ 21.00 (open) – promítání po setm ní / 
150 K  + vratná záloha na 3D brýle – 300 K  
Rodinná komedie / USA / 90 min. / Kitty Galore, bývalá agentka ko i í 
špiónské organizace vymyslela ábelský plán, kterým si podmaní nejen psí 
nep átele, ale poko í i své bývalé ko i í kamarády.

20. 08. / UJETÁ SÁZKA live / pátek / 20.00 / 50 K
www.fajnrano.cz – dvojice ranní show Fajn Rádia exkluzivn  naživo – Marek 
Leština & Kamil Bílský.

21. 08. / sobota / REGIOFEST II. – Ond ej Hejma & ŽLUTÝ PES, 
X-LEFT TO DIE / 17.00 – první kapela / 
150 K  v p edprodeji – 200 K  na míst
Festival regionálních kapel s exkluzivním hostem.

25. 08. / POSLEDNÍ VLÁDCE V TRU 3D – premiéra / st eda/ 21.00 
(open) – promítání po setm ní / 150 K  + vratná záloha na 3D 
brýle – 300 K  
USA / 103 min. / Sv t, ve kterém se � lm odehrává, obývají lidé rozd lení do ty  
národ  podle ty  živl . Národ ohn  vede již sto let ni ivou válku proti t em 
ostatním národ m a jeho kone né vít zství je na dosah. Jediný, kdo by mohl 
nastolit znovu mír, je Avatar - v n  se p evt lující vládce všech ty  živl .

27.–29. 08. / MOTOPECKA / pátek, sobota, ned le
Motorká ský sraz – víkend silných mašin, krásných holek a rockový muziky.

03. 09. / SUMMER DEATH NIGHT / pátek / 20.00 / 50 K
Poslední letní disko party. Resident Dj´s – Dan Rakaczký & Lukáš Budai.

04. 09. / DRUM AND BASS II. / sobota 20.00 / 50 K
DJ MUFFLER (Finsko) – jeden z nevyhledávan jších DJ  sv ta na Band ! HIFFI 
+ MC Jacob (Praha), Clasher, Azawakk, Estewes, Scouter,  MC Monkey man, 
Mordor visual deviant (vizualizace).
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