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Vážení spoluobčané,
někdy má člověk 
pocit, že v naší zemi 
panují poměry ze 
starých dob, kdy ja-
kékoliv jednání běž-
ného člověka s úřed-
níkem znamenalo 
složité byrokratické 
martyrium. To se na 
našem magistrátu 

snažíme už řadu let změnit a přiblížit tím 
úřad lidem. Už dříve jsme zavedli celou řadu 
sms služeb, které šetří lidem i úředníkům 
čas. Nyní děláme další opatření, která snad 
většina z vás přivítá. Zavedli jsme úřadovnu 
našeho magistrátu v Jirkově pro vyřizování 
řidičských průkazů. To zkrátí cestu za no-
vým řidičákem nejen občanům Jirkova, ale 
i Chomutovákům, kteří bydlí na sídlištích 
a mají to do naší jirkovské úřadovny blíž než 
do budovy magistrátu v Chomutově. Vzhle-
dem k tomu, že právě probíhá výměna řidič-
ských průkazů, to jistě přispěje k hladšímu 
průběhu celé akce. V současnosti dokon-
čujeme rekonstrukci budovy bývalé školky 
v Dřínovské ulici na sídlišti Březenecká. 
V této budově bude sídlit naše městská po-
licie a také sem bude přestěhována pobočka 
městské knihovny, ale kromě toho zde vzni-
ká také další úřadovna magistrátu, která 
bude nabízet spoluobčanům řadu služeb: 
budou zde moci platit všechny poplatky, 
budou si zde moci vyzvednout a podat veš-
keré formuláře a bude zde i takzvaný Czech 
POINT, který vám na požádání vydá třeba 
výpis z trestního rejstříku. Tuto úřadovnu 
budou moci využívat samozřejmě všichni, 
ale ulehčením bude zejména pro obyvatele 
sídlišť, kteří nebudou muset chodit do hlav-
ní budovy magistrátu. Také fakt, že na Bře-
zenecké bude sídlit městská policie, přinese 
všem lidem řadu pozitiv. Naše policie tak 
konečně získá prostory pro lepší práci, bude 
blíž k lidem a bude moci rozvíjet i činnosti, 
na které v současné době neměla odpovída-
jící prostory, jako třeba ještě větší rozvíjení 
preventivních programů. Ale není to jen tak, 
že se úřad přibližuje občanům, ale snažíme 
se i o větší zapojení občanů do rozhodování 
o důležitých věcech. Nemám na mysli jen 
brífi nky v různých částech města, ale třeba 
i nově zavedenou účast občanů v komisích 
na výběrová řízení. To se mimochodem 
osvědčilo, protože už první z vás se zúčast-
nil výběru dodavatele na stavbu atletického 
a fotbalového stadionu, a rozhodoval tak 
i vaším jménem o zakázce za několik stovek 
milionů. A tak to má být: úřad blíž k lidem, 
lidé blíž k úřadu. Přeji vám všem hezké pod-
zimní dny a alespoň trochu sluníčka.

Vaše Ivana Řápková 

Proměny energieProměny energie
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Budování velkého centra sportu a vol-
ného času je v plném proudu. Trénin-
ková hala je těsně před dokončením, 
tvář zimního stadionu je již jasně 
vidět. Pilně se pracuje i na kulturně- 
společenském centru. Okolo stadionu 
už jsou hotové silnice a tři parkoviště. 
A právě na jednom z nich obyvatelé 
města v neděli 3. října oslaví další 
milník výstavby Integrovaného plánu 
rozvoje města – Areál bývalých kasá-
ren a přilehlého okolí. 

Na Chomutovany přímo v areálu nového 
zimního stadionu čeká bohatý program. 
„Hlavní hvězdou odpoledne bude zpěvák 
Petr Kolář, ale přijdou i chomutovští hoke-
jisté, kteří uspořádají autogramiádu. Urči-
tě stojí za to využít možnosti nahlédnout do 
finišující stavby zimního stadionu. Myslím, 
že je na co se těšit,“ zve primátorka Ivana 
Řápková. Pro děti bude připraven pestrý 
program, rodiče jistě osloví beatrocková 
skupina Artur či taneční vystoupení. 

Občané se v areálu ještě mohou těšit na 
kulturně-společenské centrum se dvěma 
3D kinosály, které bude dostavěno v příš-
tím roce. V letošním roce se ještě začne sta-
vět fotbalový a atletický stadion, se sektory 
pro skoky do dálky i výšky a další atletic-
ké disciplíny. „Od areálu si slibujeme, že 
pomůže jednotlivým sportovním klubům. 
Součástí bude i in-line dráha, která povede 
podél celého areálu. Kromě toho vyrostou 
u sportovišť dvě horolozecké stěny a dětské 
hřiště,“ říká Ivana Řápková. V příštím roce 
se začne budovat také oddychově relaxační 
centrum s vodními atrakcemi a pětadvace-
timetrovým bazénem. 

Centrum sportu a volného času přispěje ke 
zvýšení kvality života obyvatel města. Ti už 
nebudou muset dojíždět do různých měst 
v regionu, aby si mohli zajít do multikina 
nebo na tobogan. „Chomutov se stane ne-
jen pro návštěvníky, ale i investory atrak-
tivnější. Revitalizace celého objektu navíc 
přispěje i k jeho oživení a znovuvyužití,“ 
dodává primátorka. 

Nová tvář stadionu láká i občany. „Cho-
mutovanům proto nabízíme pravidelné 
organizované prohlídky stadionu. Každý, 
kdo má zájem, se může přijít podívat. Pro-
hlídky se konají každý čtvrtek vždy od 9.00, 
10.00, 15.00, 16.00 hodin. Každý návštěv-
ník si musí vzít pevnou obuv, přihlásit se 
na telefonu 474 637 296 nebo na e-mailu 
v.davidova@chomutov-mesto.cz. 

Stavba stadionu a haly jde do finále,  
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o prohlídky areálu je obrovský zájem
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Chomutované si budou muset počkat 
na nové trolejbusy, které město chtělo 
koupit z evropských peněz. Regionální 
rada regionu soudržnosti Severozápad, 
která přerozděluje evropské peníze, 
bohužel stopla výzvu, do které se Cho-
mutov přihlásil s Integrovaným plánem 
rozvoje města (IPRM) s názvem Moderní 
trolejbusy – zdravé město. 

Úředníci Regionální rady totiž změnili názor 
na výklad nařízení EU. Po několika konzul-

tacích včetně antimonopolního úřadu Regionální 
rada zjistila, že by městům poskytla vyšší dotaci 
na trolejbusy, než dovolují pravidla EU. „Město 
se i tak bude ucházet o co nejvyšší dotaci, jen musí 
změnit poměr mezi počtem nových trolejbusů 
a stavbami v dopravní infrastruktuře. Celkový 

Úřad jde za lidmi na sídliště 
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Tvrdila, že je slepá, ale 
hrála na automatech 

Tipec zatla jedna z pravidelných kon-
trol heren ženě, která tvrdila, že je 

téměř slepá. Se slepeckou holí si chodila 
na úřad pro osmitisícovou dávku, kterou 
dostávají lidé, kteří jsou odkázáni na po-
moc druhých. „Když ji strážníci s pracov-
nicemi sociálního odboru načapali u hra-
cího automatu, komedie skončila,“ říká 
primátorka města Ivana Řápková. 
Báchorku o tom, že je prakticky slepá 
a vidí prý pouze matně částí jednoho oka 
a může chodit jen se slepeckou holí, měla 
vymyšlenou tak dobře, že obalamutila 
i lékaře České správy sociálního zabezpe-
čení. Pracovnice odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví dalšímu zneužívání dávek 
zamezily. Posudkový lékař přehodnotil 
stupeň závislosti na pomoci jiné osoby 
a pracovnice sociálního odboru ženě 
zkrátila příspěvek o šest tisíc. „Chceme 
pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují, ale 
nebudeme podporovat ty, kdo naši pomoc 
zneužívají,“ uzavírá primátorka. 

Druhá příčka mezi nejlépe 
hospodařícími městy

V žebříčku ekonomické kondice českých 
měst je Chomutov na druhém místě. 

Vyplynulo to ze studie Česká centra roz-
voje fi rmy MasterCard. „Osobně mě toto 
umístění Chomutova velice těší. Je to výsle-
dek našeho uvážlivého hospodaření, hlídá-
ní každé koruny, ale také využívání dotací 
k investičnímu rozvoji města,“ reaguje na 
ocenění primátorka města Ivana Řápková.

Nákup nových trolejbusů musí počkat

Nová služebna městské policie v Dřínovské 
ulici, která vzniká rekonstrukcí bývalé 

mateřské školy, by měla být hotova do konce 
září. Strážníci tak po 
přestěhování ze sou-
časného sídla v cent-
ru města budou blíže 
a mohou rychleji za-
sáhnout na sídlištích, 
kde jsou více zapotře-
bí. Ve školce vzniká 
zároveň velmi mo-
derní pracoviště ka-
merového systému. 
Po provedených sta-
vebních úpravách zde 
vznikne i detašované pracoviště magistrátu, 
kde bude pokladna, pracoviště Czech POINT 

Město exekutorskému úřadu Most Jana 
Parasky miliony nezaplatí. Chomutovská 

radnice se proti nestandardním krokům mos-
teckého exekutora začala tvrdě bránit. Ten radši 
všechny návrhy na zastavení více než tisícovky 
exekucí vzal zpět. „Docílili jsme zrušení všech 
usnesení, kterými exekutorský úřad a požadoval 
po městu úhradu odměny a nákladů exekuce,“ 
říká primátorka města Ivana Řápková. Podsta-
tou sporu byl vypočítavý krok exekutora, který 
poté, co mu soud zakázal exekvovat sociální dáv-
ky přímo v budově magistrátu, přestal téměř vy-

a dále kontaktní místo s informačním servisem 
a možností vyzvednutí formulářů magistrátu. 
„Občané ze sídlišť tak nebudou muset kvůli 

vyřízení všech svých 
záležitostí na úřad do 
centra,“ říká náměstek 
primátorky Jan Řehák. 
Do budovy se dokon-
ce vejde i pobočka 
knihovny ze zdevasto-
vaného kina Evropa, 
které se bude bourat 
a na jeho místě vyros-
te nákupní centrum. 
„V budově služebny 
městské policie bude 

mít knihovna světlejší prostory a hlavně bezba-
riérový přístup,“ říká náměstek.

objem investic zůstane stejný,“ říká náměstek 
primátorky Jan Řehák. Chomutov a Jirkov budou 
společně v IPRM investovat 236 milionů korun. 

Práce na nové služebně městské policie jsou 
v plném proudu

víjet jakoukoliv činnost ve prospěch města a roz-
hodl se, že vydělá na městě tím, že po něm bude 
požadovat zaplatit odměnu a náklady exekutora 
v celkové výši 8 milionů. Na tuto odměnu nemá 
ze zákona nárok, proto podnikl kroky, aby mohl 
dát městu za vinu zastavení exekucí. Své zvláštní 
jednání umocnil i tím, že následně bránil městu 
v podání odvolání. Ačkoliv město kroky exekuto-
ra od počátku rozporovalo, na jeho stranu se ne-
postavila Exekutorská komora ani ministerstvo 
spravedlnosti a k neetickému postupu exekutora 
neučinily žádná opatření.

Exekutor miliony nedostane

V nové výzvě města totiž dostanou pouze 
čtyřicetiprocentní dotaci na trolejbusy, mís-
to 92,5 procenta, která města mohla obdržet 
ve zrušené výzvě. Pokud bude město úspěšné, ná-
kup trolejbusů se oproti původnímu plánu nepro-
táhne nijak dramaticky, ale bude jich vzhledem 
k výrazně nižší dotaci méně. Nižší počet trolejbu-
sů se tak město pokusí v IPRM nahradit takovými 
aktivitami, které mají vyšší dotaci. Nově se tedy 
do IPRM dostává například rekonstrukce kři-
žovatky na Pražské ulici a jiné stavby související 
s modernizací dopravní infrastruktury. 
I přes snížení dotace na trolejbusy dopravní pod-
nik pokračuje v pravidelné obnově vozového par-
ku. „Každý rok se nám daří kupovat tři autobusy 
a kompletně generálkovat dva trolejbusy. V blízké 
budoucnosti chceme přejít na autobusy s poho-
nem na zemní plyn,“ dodává Řehák. 

Běhat na úřad pro formuláře, zaplatit poplatek za psa či složenku za odpad bude 
pro obyvatele chomutovských sídlišť jednodušší. Odpadne jim totiž plahočení 
na magistrát do centra města. S městskou policií se za nimi na Březeneckou pře-
stěhují také pracovníci odboru ekonomiky, Czech point a informačního servisu. 
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Prvňáčkové dostali dárečky 

Město nechá ošetřit památné stromy
Z celkem dvanácti vzrostlých javorolistých pla-
tanů se bude ozdravný zásah týkat osmi. „Alej 
je místem častých procházek, proto je pro bez-
pečnost chodců nutné provést bezpečnostní 
řezy a odstranit suché a nalomené větve pla-
tanů,“ dodává Monika Zeman. Bezpečnostní 
a ozdravné prořezání stromů bude z poloviny 
fi nancovat střední průmyslová škola, na jejímž 
pozemku se stromy nachází. Ošetření stromů 
po posouzení jejich zdravotního stavu nařídil 
orgán ochrany přírody a krajiny.

Strážníci bavili děti 
i dospělé

Strážníci předvedli a učili soutěžící rodiny 
sebeobraně 

Sebeobrana, ukázky služebních psů, pro-
hlídky policejních aut a ukázky policej-

ních skútrů, ale i opékání buřtů. To všechno 
čekalo na soutěžící v další části celoroční 
hry Rok dítěte a rodiny. Po celé odpoledne 
byl plně vytížen simulátor nárazu, na kte-
rém si mohli rodiče i s dětmi zažít na vlastní 
kůži, co by s nimi udělal čelní náraz v osob-
ním autě při nevelké rychlosti. Odpoledne 
plné her, soutěží, ukázek a zábavy připravili 
strážníci chomutovské městské policie, kteří 
tímto způsobem oslavili svoje dvacáté výro-
čí založení. „Na této bonusové akci se mohli 
soutěžící nejen pobavit, ale i získat za účast 
bonusovou známku do své hrací karty,“ říká 
primátorka Ivana Řápková.
Přes 125 rodin si nenechalo ujít vystoupení 
hudební skupiny Úlet a poměřily své síly, 
trpělivost a šikovnost v chůzi na chůdách, 
jízdě na odstrkávacím kole bez šlapek, v pře-
tahování na laně nebo přesunutí myši v laby-
rintu pomocí šňůrek vedených přes kladky.  
Soutěžící Roku dítěte a rodiny se sešli první 
sobotu nového školního roku v letním areá-
lu Banda na Kamencovém jezeře.

Chodníky na sídlištích
radnice propojí

Občané ze sídlišť Zahradní a Píseč-
ná si stěžují, že některé chodníky 

na sebe nenavazují a nejsou propojeny, 
a lidé tak musí chodit přes bláto k trolej-
busovým zastávkám. 
Město má zmapovanou potřebu nových 
chodníků. Ty nejpotřebnější, které často 
kopírují vyšlapané cesty, byly zařazeny 
do projektu IPRM  IOP – Sídliště, místo 
pro život.  V příštím roce bude vybudován 
chodník k domovu pro seniory, k zastáv-
kám a podchodům na Písečné, vytvoří se 
přístupový chodník k nákupnímu centru 
TESCO, chodník v ul. Jirkovská k základ-
ní škole a nový chodník u komplexu Flóra. 
V roce 2014 se zrekonstruuje přístupový 
chodník a schodiště u autobusové zastáv-
ky MHD Písečná-zdravotní středisko. 

Pět set padesát prvňáčků letos usedlo do la-
vic v chomutovských základních školách. 

Pro malé caparty tak začal první den radostí, 
ale i povinností. Některé prvňáčky povzbudili 
zástupci vedení města. Primátorka Ivana Řáp-

ková zavítala mezi malé školáky do Základní 
školy Ak. Heyrovského. Popřála dětem dobrý 
start na cestě za vzděláním, trpělivé rodiče 
a učitele. S drobnými dárky dětem předala 

knížky s věnováním. „Až se naučíte číst a psát 
a přečtete si tuto knížku o Petrovi a Petře, tak 
mi můžete napsat, jak se vám líbila. Na vaše 
dopisy se budu moc těšit,“ řekla prvňáčkům 
primátorka. Náměstek primátorky Jan Řehák 

povzbudil na samém začátku působení děti 
i pedagogický sbor nové soukromé Základní 
školy Duhová cesta. V Základní škole Hornická 
vítal prvňáčky náměstek Martin Klouda.

Pád větve, která zabila kolemjdoucího. 
To je situace, která se již několikrát 

odehrála v jiných městech. Tomu však chce 
radnice zabránit, a proto nechá prořezat 
památné stromy u střední průmyslové ško-
ly. Na stavu stromů se výrazně podepsala 
loňská zima „Stromy narušily mrazy a vel-
ké množství těžkého sněhu,“ říká Monika 
Zeman, vedoucí odboru Stavebního úřadu 
a životního prostředí magistrátu. Poškoze-
ní je tak vážné, že hrozí pád větví.

Bezpečně provést svého pána městem. To 
byl úkol osmnácti vodicích psů, kteří se sje-

li do Chomutova, kde se konalo 
Mistrovství republiky ČR ve 
výkonu vodicích psů. Rozhodčí 
psům nic nedarovali a připravili 
pro ně obtížnou trasu. Čtyřnozí 
pomocníci museli svého pána 
provést obchodem v Centralu, 
včetně jízdy po eskalátoru, najít 
točité dveře a projít jimi, dvakrát 
přejít po přechodu, najít schody a upozornit na 
ně. Rozhodčí si pro pejsky připravili i speciální 

Vodicí psi zrakově postižených 
soutěžili v Chomutově

úkoly. Jejich pána například ohrožovala překáž-
ka, která byla ve výši hrudníku, a jiné nebezpeč-

né vychytávky. Psi soutěžili 
také v poslušnosti. Vítě-
zem se stala Yannete s pa-
ničkou Blankou Slabolho-
vou. Chomutovští obsadili 
11. místo – Ilona Vobrová 
s fenkou Sunny a 17. mís-
to – Petr Vaculík s fenkou 
Yanda. Mistrovství kromě 

jiných sponzorů podpořilo Statutární město 
Chomutov a Severočeské doly a. s.

Primátorka Ivana Řápková rozdává prvňáčkům v ZŠ  Ak. Heyrovského dárečky na památku 
na první školní den

Podněty z brífi nků
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Rozhovor

Za poslední půlrok městská policie pro-
dělala mnoho změn. Strážníci jsou více 
vidět v ulicích. Problémy v jednotlivých 
lokalitách řeší komplexně. Jaké změny 
jsou nejmarkantnější, jsme se zeptali 
velitele městské policie a náměstka 
primátorky Jana Řeháka. 

Jaké zásadní změny městská policie pro-
dělala? 
Nejzásadnější byla změna ve vedení, kdy byl 
ředitelem zvolen Vít Šulc. Nové vedení jasně 
řeklo, že chce, aby strážníci byli vnímáni ve-
řejností jako pomocníci. Na druhou stranu 
musí být nekompromisní a tvrdí k lidem, kteří 
porušují veřejný pořádek a zákony. To vyža-
duje, aby byla práce strážníků kontrolována. 
Proto velitelé směn, kteří předtím kontrolova-
li strážníky pouze pomocí kamer a vysílaček, 
vyrazili do ulic a z bezprostřední blízkosti 
kontrolují práci svých podřízených. Jednou 
z velkých změn, které lidé mohli spatřit, je to, 
že jsme odpoledne, kdy poklesly úkoly pro po-
licii, soustředili síly do jedné oblasti, kde stráž-
níci sledovali, jestli někdo neporušuje vyhláš-
ku, zákon či nařízení, čímž se řešily problémy 

v celém sídlišti najednou. Výsledky se dosta-
vily velmi rychle. Dostávám řadu pozitivních 
ohlasů, kdy lidé tyto změny zpozorovali. 

Ve městě ale nejsou vidět jen strážníci, ale také 
lidé ve vestách s nápisem civilní pracovník měst-
ské policie. Co mají tito lidé na starost? 
Civilní pracovníci jsou očima městské policie. 
Jsou vyškoleni, aby rozeznali jednání přestup-
ců, a k řešení zavolají strážníky. Tím se obrov-
sky zvyšuje efektivita práce. Plní řadu úkolů. 
Svůj den začínají dohledem u základních škol, 
kde hlídají, aby žáci nekouřili nebo nepopíjeli 
alkohol, sledují, zda se v okolí škol nepochy-
bují prodejci drog. Odpoledne se starají, aby 
nezodpovědní pejskaři neznečišťovali veřejná 
prostranství. Zabraňují vzniku černých sklá-
dek u kontejnerů. V místech, kde máme pro-
blém s pouliční prostitucí, nám pomáhají svou 
přítomností odhánět zákazníky lehkých žen. 
Řada lidí, kde prostituce byla, nám potvrdila, 
že výskyt prostituce je teď minimální a projevy 
prostitutek jsou velmi utajené.

To jsou změny v organizaci. Práce městské  
policie je stále více o technice. Jsou tady něja-
ké novinky?

Samozřejmě. Strážníky jsme vybavili mopedy 
na elektrický pohon. Ti tak mohou zajíždět do 
míst, kam by se autem těžko dostali. Například 
mohou kontrolovat nezodpovědné chování 
některých lidí na cyklostezkách, kteří ohrožu-
jí bruslaře a cyklisty. Samostatnou kapitolou 
je kamerový systém, který se nyní výrazně 
rozšiřuje a modernizuje. Vzniká plně digita-
lizované operační středisko strážníků, které 
bude efektivně a pružně reagovat na to, co se 
děje ve městě. Například systém bude umět 
automaticky hlídat určitá místa, třeba par-
koviště. Zaktivuje se až tehdy, když se v tom 
místě něco děje. Systém dokáže také navést 
automaticky kamery na budovu, kde pacha-
tel spustí poplach na pultu centrální ochrany. 
Usnadní se tak zásah hlídek, které vyjedou na 
místo. Kromě toho chystáme nasazení mobil-
ní kamery, která se umístí do míst, kam nevidí 
kamerový systém. Výhodou mobilní kamery 
je, že každý týden může být v jiné lokalitě a pa-
chatelé se o nich nedoví. 

Zmínil jste, že městská policie také bojuje 
s drogami. Jak se vám daří bojovat s tímto 
nešvarem?
V tomto smyslu se rozvinula spolupráce 
s Policií České republiky. Především se jed-
ná o účinnou výměnu informací. Kdykoliv 
dostaneme signál, že někde drogy prodávají 
či vyrábí, okamžitě informace předáváme 
přes městskou policii Policii ČR. Myslím, že 
si lidé vzpomenou na články, kdy se Policii 
ČR podařilo vypátrat a zlikvidovat místo, 
kde se drogy vařily a distribuovaly právě na 
základě podnětů z práce strážníků a občanů, 
kteří píší na adresu Záchranného kruhu. 

To jsou všechno oblasti, které jsou a mohou 
být brány do určité míry jako represivní, ale 
městská policie je tady také proto, aby pomá-
hala lidem a návštěvníkům města. 
Jednou z oblastí, která není represivní, je 
oblast prevence. Po dohodě s Policií ČR se 
strážníci zaměřují především na mateřské 
školy a nově na důchodce. V mateřinkách 
děti učíme, jak se chovat na ulici, jak před 
cizími lidmi, a v dopravě. Pro tyto účely 
v nové služebně městské policie vznikne 
speciální učebna. Seniory zase upozorňu-
jeme na rizika, která se jich týkají. Nyní za-
vádíme projekt, ve kterém městská policie 
prostřednictvím odborné fi rmy namontuje 
do bytů seniorů tisíc bezpečnostních řetíz-
ků. Strážníci by samozřejmě měli být schop-
ni poradit také turistům, proto se snažíme, 
aby se učili cizí jazyk, buď anglicky, nebo 
německy, a aby dokázali navést a poradit 
návštěvníkům města.

Jan Řehák: Strážníci musí být 
pomocníci občanů města
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Náměstek primátorky a velitel městské policie Jan Řehák s hlídkou kontroluje bezpečnost 
v městském parku.
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Proměny energie 
Dost-Noldenové

V galerii Špejchar představuje svoji 
tvorbu  česko-německá výtvarnice 

Dagmar Dost-Nolden (1948). Výstavu 
nazvala Proměny, protože středem  jejího 
zájmu  je energie ve všech jejích podobách 
a proměnách. Galerii Špejchar proměnila 
spolu s expresivně abstraktními obrazy 
a malířskými sochami v jedinečnou, ener-
gií nabitou prostorovou instalaci.  Výstavu 
věnovala památce Franze Kafky a právě 
Kafkova povídka  Proměna se stala inspi-
rací pro její performanci, tedy v podstatě 
hereckou  etudu (na snímku) o beznaději 
a zoufalství člověka proměněného v od-
porný nepotřebný hmyz velikosti člověka. 
Dagmar Dost-Nolden se v letech 1989-
1992 věnovala herecké činnosti v divadle 
FWT v Kolíně nad Rýnem, od té doby jsou 
performance obvyklou součástí vernisáží  
této výtvarnice, mající potřebu vyjádřit 
stav a rozpoložení své duše nejen barvou, 
ale také pohybem a slovem.

Motopecka: Nevěsta v plamenech 

Konference byla poctou tanečnímu 
mistru Josefu Zelenkovi 

Nevěstu v plamenech viděli účastníci 
čtvrtého ročníku Pecké Motopecky. 

Každoroční sraz motorkářů má totiž no-
vou tradici, a tou jsou svatební obřady. 
Letošní svatba fandů motorismu navíc 
proběhla až za tmy, aby si všichni přítom-

ní užili i ohňovou show, která ji prováze-
la. „Pro účastníky srazu jsme připravili 
spoustu soutěží, vystoupení kapel, spani-
lou jízdu a zlatým hřebem byl právě sva-
tební obřad s pekelnou show, kterou no-
vomanželé překvapili nejen své blízké, ale 
všechny účastníky,“ říká organizátor akce 
Miroslav Fau.
Netradičního svatebního obřadu ve ve-
černích hodinách se na pódiu v motor-
kářském ujal radní Pavel Karel Markvart. 

Trenéry a porotce tanečního sportu přiví-
tala v chomutovském divadle primátorka 

města Ivana Řápková při příležitosti konání 
celorepublikového semináře. Český svaz ta-
nečního sportu pořádal setkání prvně ve své 
historii jinde než v Praze nebo Brně. Organi-
zátory do Chomutova přilákala tradice tance 
v Chomutově, 25. jubileum založení zdejší ta-
neční školy a především s tím spojená osob-
nost Josefa Zelenky. „Díky panu Zelenkovi 

„Mám rád, když jsou svatby jiné. Na této 
byla úžasná atmosféra,“ hodnotí Mark-
vart. Nevěsta byla sice v bílých dlouhých 
šatech, ale ty hned po sjezdu z pódia od-
hodila a v koženém procházela světelným 
kruhem z ohně. „Rodina nám říká, že jsme 

blázni,“ komentuje reakci přítomných pří-
buzných ženich Michal Jedlička alias Sa-
tan. Fair show je totiž koníček novoman-
želů, kterým zpestřují oslavy kamarádů. 
Na své vlastní svatbě tak připravili skvě-
lou podívanou pro všechny přítomné.
Motopecka se konala již počtvrté, z toho 
první dva ročníky ve Vysoké Peci, proto 
má přívlastek Pecká. Svatební obřad pro-
běhl již na třech srazech. Loni se tu ženil 
sám organizátor akce. 

a jeho taneční škole získal Chomutov prestiž 
mezi taneční veřejností. Nejvíce si ale cením 
toho, že chomutovští rodiče tak mají mož-
nost přivést své děti ke smysluplnému trávení 
volného času prostřednictvím této úspěšné 
taneční školy,“ poděkovala primátorka. 
Zakladatel tanečního sportu v Chomutově, 
taneční mistr, organizátor kurzů, trenér a po-
rotce tanečních soutěží Josef Zelenka letos 
získal za svůj dlouholetý přínos a prezentaci 

CHCETE SLEVU 20 %? NENÍ PROBLÉM!
PODZIMNÍ AKCE:  MAKITA A HITACHI 

Nejlevnější nářadí a půjčovna – zaregistrujte se na prodejně a uvidíte jak ušetříte.
Lipská 2023 / Chomutov / TEL.: 474 623 867  / mobil:  775  22 99  64 

 www.elektro-naradi.cz
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města Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. „Jsem 
rád, že jsem v Chomutově našel pochopení 
a zázemí. Vzhledem k tomu zde můžeme sla-
vit 25 úspěšných let,“ říká Zelenka.
V duchu tohoto výročí se bude v prosinci ko-
nat již 25. ročník tradiční soutěže o Velkou 
cenu Chomutova ve standardních a latin-
skoamerických tancích, které se pravidelně 
účastní zahraniční taneční páry a nejlepší 
tanečníci Česka.
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Bobři opět porazili Evropu
Chomutovští softbalisté přivezli v řadě 
třetí zlato z Poháru mistrů evropských 
zemí mistrovství Evropy. Po úspěších 
v belgických Antverpách 2008 a v italském 
městě Bagnaria Arsa 2009 se jim podařilo 
opět v Itálii, tentokrát však v Ronchi dei 
Legionari, završit zlatý hattrick. „Byly to 
opravdu těžké zápasy, ale jsme hrdí, pro-
tože tohle se ještě nikomu nepodařilo,“ 
říká Josef Griml, předseda oddílu softballu 
SC 80 Beavers Chomutov.

Už všechna utkání 
v základní části 

nenechala pořadate-
le na pochybách, kdo 
vlastně evropskému 
softbalu vládne. Cho-
mutovští Beavers 
všechny své soupeře 
poráželi.  Mezi zahra-
ničními týmy z Belgie, 
Francie, Nizozemska, 
Dánska a Chorvatska 
bylo mužstvo loňských 
mistrů ČR – Eagles 
Praha Krč, se kterým 
si ale Beavers poradili za pouhých pět směn. 
Eagles odešli z hřiště poraženi 7 : 0 a v závě-
rečném hodnocení turnaje skončili na 4. mís-
tě. Chomutovští vstupovali do nadstavbové 
části PMEZ jako neporažené mužstvo a v ná-
sledném play-off  porazili tým Spikes HSV z Ni-
zozemska 3 : 0 a již po tomto utkání bylo jasné, 
že jistotou jsou stříbrné medaile. S kým půjdou 
Chomutovští do fi nále, se rozhodovalo mezi 
softbalisty z Nizozemska a Dánska. Velmi dra-
matický zápas rozhodl, že do fi nále půjdou Spi-
kes HSV z Nizozemí. 

Beavers nastupovali do fi nále oslabeni o Jaro-
slava Mikulce, jednoho z klíčových hráčů týmu. 
„V předchozím zápase  se velice bolestivě zranil 
a musel být ošetřován v nemocnici v Terstu,“ vy-
světlil Griml. Přes tento nepříjemný handicap se 
Beavers do svého soupeře tvrdě zakousli a psy-
chicky ho rozložili již v první směně, když pálkaři 
svůj útok korunovali čtyřmi body a i opticky měli 
nad soupeřem navrch. Po sedmé směně bylo na 
ukazateli skóre 7 : 1 pro Beavers a propukla veli-
ká radost. Chomutovští Beavers korunovali svoje 
evropské postavení zlatými medailemi a hattric-

kem, a stali se tak pošes-
té evropským šampio-
nem. To se ještě nikdy 
nikomu nepodařilo!
Na turnaji se udělují 
nejen zlaté medaile nej-
lepšímu mužstvu, ale 
také poháry. Jeden za 
vítězství na turnaji, dru-
hý pro šampiona 2010  
a ten třetí je putovní 
ESF a na jeho podstav-
ci se objeví u roku 2010 
jméno SC 80 Beavers 
Chomutov a Chomuto-

vští ho budou za rok opět obhajovat. „Naši hráči 
získali také všechny tři individuální ceny. Cenu 
pro nejlepšího nadhazovače získal Jaroslav Mül-
ler, pro nejlepšího pálkaře Václav Svoboda a pro 
nejužitečnějšího hráče turnaje Jaroslav Kolkus,“ 
uzavírá Griml.
Za posledních deset roků zdobí chomutovské 
Beavers pověst nejlepšího softbalového týmu 
v Evropě. Za těch deset let byli vždycky „na bed-
ně“.  Jedenkrát byli bronzoví, třikrát stříbrní a do 
roku 2009 pětkrát odjížděli z PMEZ se zlatými 
medailemi.
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Kadeřnictví JITKA v Jirkově 

NEHTOVÉ STUDIO
tel.: 724 971 417

PEDIKŮRA 
.: 602tel   240 975

kadeřnice MONIKA 
JITKA – tel.: 606 930 626

tel.: 608 843 339
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Běžel se dostih o cenu 
města Chomutova

Vítězný kůň dostihu o cenu msta Chomutova 

Součástí dostihového dne na mostec-
kém Hipodromu byl začátkem září 

závod o Cenu Statutárního města Cho-
mutova. Pohár z ruky primátorky Ivany 
Řápkové převzal žokej Václav Janáček, 
který si pro svou první zlatou dojel na 
Nuptiusovi. Rovinný dostih na 1200 
metrů byl určen mladým dvouletým 
koním, kteří teprve nabývají potřebné 
zkušenosti.

Děti se učí žít v přírodě 

Oddíl se zabývá pobytem v přírodě, 
pořádáním různých akcí po celé 

České republice, součástí činnosti je 
pořádání jarního a letního tábora. Po 
celý rok se schází jednou týdně v klu-
bovně, kde se děti učí tábornickým do-
vednostem a hrají různé hry. Dvakrát 
do měsíce je schůzka v bazénu nebo 
v tělocvičně.

Oddíl: TJ VTŽ Chomutov – Turistický 
oddíl mládeže – TOM 1918 Stopaři

Kdo se může přihlásit: 
kluci i holky od druhé třídy

Kam: Klubovna v ulici Školní v Jirkově 

– vedle IV. ZŠ – v bývalých jesličkách 

Kdy: každou středu od 17 hodin 
po tel. domluvě

Za kolik: Členské příspěvky činí na 
rok 700,-. Akce a tábory se platí zvlášť. 

Dejte děti na turistiku

Bližší informace: 

www.stoparijirkov.ic.cz 
tel. 721 754 281

e-mail: stopari-jirkov@seznam.cz 

Na 2. metě útočí Patrik Kolkus

Nabízíme tyto služby: postaráme se o kvalitní hudební servis
(Rodinné oslavy, svatby, podnikové večírky, plesy, taneční zábavy aj.)

Objednávky vyřizuje: I. KRAMEROVÁ, Tel.: 776 683 153

Jsme tu pro vás
N o   C o m m e n t
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Dovolujeme si vám nabídnout 
poslední místa do předškolní 

třídy v Montessori školce.

 V předškolní třídě budou děti 
připravovány „montessori” peda-
gogikou pro vstup do první třídy 

základní školy.
Třídu povedou zkušený pedagog 
a pedagožka, oba mají zkušenosti 

s výukou dětí, předškolní výchovou 
a speciální pedagogikou.

 Děti na vstup do školy budou velice 
dobře připraveny, důraz klademe 

na individuální přístup, ve třídě je 
max. 15 dětí na dva pedagogy.

Více o Montessori školce naleznete 
na www.skolkaharmonie.cz 
Děti mohou navštěvovat i kroužky: 
flétny, keramiky, výtvarné výchovy, 
tvořivé dílny, vaření a angličtiny.  
 Součástí školky je i malá záhrádka, 

kde mohou pečovat o rostliny.
V roce 2011 otevíráme Montessori 

školu, na kterou pak mohou některé 
děti navázat.

ŠKOLKA  poslední 
místa pro 

předškolní docházku

Pro více informací kontaktujte 
pí. Kratochvílovou, 

tel.: 733 - 772 - 636 
email: info@skolkaharmonie.cz 
www.skolkaharmonie.cz

Provozovatel školky/školy: 
NELUMBO Education o. p. s.
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Zaparkovat auto a pak zaplatit parkování 
smskou nebo prozvoněním určitého čísla. 

Tenhle pohodlný způsob placení v centru Cho-
mutova za poslední tři měsíce využilo téměř 
550 řidičů. „Je to poměrně velké číslo na no-
vinku, která se teprve zavádí. Pozitivní je, že 
řidičů, kteří si volí tento způsob placení, stále 
přibývá,“ řekla primátorka Ivana Řápková.
Elektronické placení mobilním telefonem 
řidiči využili v 1579 případech, z toho nej-
pohodlnější placení pouhým prozvoněním 

Nájemníci v patnácti domech spravovaných 
Chomutovskou bytovou, a. s., se mohou 

těšit na nová plastová okna ještě v letošním roce. 
„Výměna se již intenzivně připravuje a práce za-
čnou nejpozději na začátku října,“ říká náměstek 
primátorky Martin Klouda. Nájemníci v domech 
budou v dostatečném předstihu informováni. 
Nová okna čekají na nájemníky v těchto domech:  
Spořická čp. 896, 1509, 1571, 1573, 1666, 3819; 
Rokycanova čp. 1574, 1664; Čechova u čp. 1725, 
3836; Palackého čp. 3961-3962; Kadaňská u čp. 

Řidiči už platí mobilem pravidelně

V patnácti domech se vymění okna 

motoristé využili 384krát. Esemesku po-
slalo 1195 řidičů. 
Placení parkovného mobilním telefonem za-
vedla radnice pro motoristy na konci května 
jako doplněk k placení v automatech. „Chtě-
li jsme řidičům umožnit pohodlné placení 
parkovného bez shánění drobných mincí 
a nabídnout možnost prodloužení parkov-
ného, když jsou právě na jednání či na ná-
vštěvě v centru města. Stačí jen vzít do ruky 
mobil a zaplatit,“ dodává Ivana Řápková.

3687-3689, 3690-3692; Beethovenova u čp. 
3884-3885 a 3886-3888. „Přesné termíny rea-
lizace a rozsahu výměny upřesní dodavatelská 
fi rma, která bude kontaktovat jednotlivé nájem-
ce ve výše uvedených domech,“ dodává Jaroslav 
Schindler, ředitel Chomutovské bytové, a. s.
Firma plánuje další výměny v následujících 
letech. „Postupně se vymění okna ve všech do-
mech spravovaných Chomutovskou bytovou,“ 
vysvětluje Klouda. Společnost letos do oprav 
investuje dvaatřicet milionů korun. 

Volná pracovní místa 

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

Mistr výroby / Mistr kvality výroby

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

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

Bližší informace na personálním oddělení:

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

osobní dotazník je možné vyplnit na 
www.cherry.cz
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CHCETE BÝT U STABILNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, 
KTEROU JSTE SI SAMI VYBRALI?

(změna programu FP ZP M-A vyhrazena)

Nakupování zdravotní péče, krátké čekací doby, 
smlouvy se zdravotnickými zařízeními

CALL CENTRUM – 844 125 124
Nové služby pro klienty:

Lékař na telefonu, právník na telefonu 
a objednávkový systém

Zvýhodněné pojištění pro klienty ZP M-A
 od Allianz pojišťovny, a.s.

Bonus za prevenci, bonus pro těhotné ženy

Webová samoobsluha
(on-line informace o osobním účtu)

Slevy ve vybraných zařízeních

Plavání zdarma ve smluvních bazénech

ZAJISTÍME PRO VÁS

Příspěvky na očkování:
meningokok • chřipka • žloutenka • klíšťová encefalitida

Prevence rakoviny děložního čípku
(pro dívky 12 – 17 let ušetříte až 6 200 Kč)

Prevence vzniku ortodontických vad

Příspěvky na cvičení

Preventivní očkování pro studenty VŠ
(do 26 let)

Stomatologická prevence
(2x roční balíček pro děti 3 – 12 let)

Prevence rakoviny prsu, aterosklerózy 
a osteoporózy, rakoviny tlustého střeva

Služby firemních poradců,  akce ke zdravému 
životnímu stylu

Jakoubka ze Stříbra 941
430 01 Chomutov

www.zpma.cz
info@zpma.cz

CALL CENTRUM 844 125 124
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Fotosoutěž má svého vítěze
Porotě fotosoutěže v rámci projektu Roku 

dítěte a rodiny se sešlo 70 zajímavých fo-
tografi í s prázdninovými zážitky soutěžících 
Chomutovanů. „Plně se potvrdilo pravidlo, 
že ty nejlepší zážitky, a tím i fotky, nemusí být 

pořízené na zahraniční dovolené, ale kdekoli 
v Čechách, ať už na venkově u babičky nebo 
doma v Chomutově,“ říká primátorka Ivana 
Řápková. Fotografi e napověděly, že soutěžící 
si o prázdninách užívali na kolotočích, horské 

dráze, jezdili na bruslích, na koních, navštěvo-
vali zoologické zahrady a samozřejmě nechy-
běly fotky od vody, kde se koupali, ale i chytali 
ryby. Vybrat vítěze bylo obtížné, nakonec se 
porota shodla na prvních třech místech:

Dostihy v Beskydech
Darina Černá, soutěžící č. 89

Potápky
Peterkovi, soutěžící č. 13 

Sjíždění Ohře 
Duchkovi, soutěžící č. 12 Dar

Sjíždění Ohře
chkovi, soutěžící č. 12

3. místo
ostihy v Beskydech
a Černá, soutěžící č. 89

y y
P

1. místo
Potápky

terkovi, soutěžící č. 13 

2. místo

Soutěžní bodík za zaslanou fotografi i si mohou všichni účastníci soutěže vyzvednout od 15. září do 1. října v budově starobylé radnice 
nebo na akcích Roku dítěte a rodiny. Další soutěžní bod získají i ti, kteří byli v červenci a srpnu v kině a prokážou se vstupenkami 
z Rodinného fi lmového léta.

Soutěž
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tel.: 732 445 149

                  REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                      TAPETY

                

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

Ko smov a 47

(areál autoškoly Omega)

www.eurokoupelny.cz
Tel.: 474 626 191, 777 233 131
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NABÍDKA BYTŮ DO NÁJMU
veřejným výběrovým řízením

Dne 5. 10. v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 101 
v 1. patře budovy Magistrátu města Chomutova, Zborovská 
4602 veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných bytů 

Registrace zájemců o byt se koná dne 
5. 10. 2010 v době od 12,30 hod. do 14,30 hod. v sídle 

společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s., Křižíkova 1098/6, 
Chomutov (za průmyslovou školou)

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou povinni, vedle povinností 
uvedených v čl. 4 „Pravidel pro pronajímání bytů v majetku 

společnosti“, při registraci předložit platný občanský průkaz a potvrzení 
peněžního ústavu o zaplacení jistiny ve výši 7.000 Kč

Informace: 474721233 – p. Elisová
Číslo účtu – 2103480237/0100

variabilní symbol – 22220510 / specifi cký symbol – rodné číslo
Prohlídky bytů – DS QARK – ul. Na Bělidle  

tel.: 474 651 163 / 474 624 124

Konečná částka bude navýšena o 20 % DPH

Adresa �.p./�.b Velikost Vyvolávací cena
Spo�ická 1666/1 1+1 29.460 K�
K. Sv�tlé 3623/5 1+1 27.300 K�
Palackého 4449/3 1+1 24.750 K�

P�emyslova  5394/13 1+1 28.998 K�
P�emyslova 5394/14 1+1 26.178 K�

Beethovenova 3885/5 1+2 30.492 K�
Palackého 3961/19 1+2 39.855 K�

Za Zborovskou 3608/8 1+2 37.515 K�
Za Zborovskou 3612/6 1+2 38.370 K�

Legioná�ská 3882/9 1+3 45.143 K�
Palackého 3993/13 1+2 41.295 K�
Palackého 3995/11 1+2 32.388 K�
Zahradní 5167/5 1+2 45.896 K�
Borová 5141/23 1+2 31.428 K�

Palachova 3418/5 1+2 38.160 K�
Palackého 3638/5 1+2 39.098 K� S
C
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TAXI SLUŽBA
CHOMUTOV

800 801 111
VOLÁNÍ ZDARMA
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Inzerce v Chomutovských novinách 

uzávěrka příštího vydání je 28. 9. 2010

Stanislava Provazníková

Tel.: 608 220 020

Alona Bezdieniezhna 

Tel.: 725 124 616
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Už pošesté otevírá Městský ústav sociál-
ních služeb Chomutov pro všechny se-

niory Univerzitu třetího věku. „Ta seniorům 
umožní nejen aktivně trávit volný čas, ale 
také osvěžit si pozapomenuté znalosti a do-
plnit je novými poznatky nebo si pohovořit 
s odborníky na různá témata,“ říká Pavel 
Markvart, zakladatel této aktivity v rámci 
MÚSS Chomutov.
Senioři se letos můžou těšit především na 
informace o netradičních léčebných meto-
dách, jako je kineziologie, léčení živly nebo 

Senioři hurá na univerzitu
asijská léčebná metoda Su-jok. Část kurzu se 
zaměří na mezilidské vztahy, a to vrstevnic-
ké, mezigenerační, partnerské, ale i intimní. 
Přednášky se konají každý měsíc. „Studenti 
Univerzity třetího věku budou mít i v tomto 
ročníku možnost bezplatných bonusových 
individuálních přednášek na téma práce na 
počítači a s internetem,“ dodává Markvart. 
Zájemci mohou podrobnosti o univerzitě 
získat v Domově pro seniory na Písečné, 
v Domě s pečovatelskou službou Merkur 
a infocentrech města.  tb

www.ceskydomov.cz
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Kino OKO KaSS Zahradní 

Bydlení

Nabízím k pronájmu byt 1+1 v Chomutově, Jiráskova 
ul. (Horní Ves). Dům je zateplený. Klidný a čistý vchod, 
nový výtah. Byt se nachází v 7. patře, je v něm nová lin-
ka, plastová okna, horizontální žaluzie, nová lina. Nájem 
a energie 5 500 Kč/měsíc. Tel. 777 238 879.

Hledám byt pro klienty 1+1 až 3+1, levně. Tel. 724 657 421.

Pro zájemce hledám dům v Chomutově a okolí. Tel. 
724 657 421.

Hledám dům pro holandské zájemce v Chomutově 
a Krušných horách. Tel. 724 657 425.

Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v Chomutově a okolí. Tel. 
724 657 425.

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

Prodám byt 4+1 s balkonem v osobním vlastnictví, plas-
tová okna, zateplený panelák, nový výtah. Slušný vchod. 
Cena dohodou. Tel. 737 620 775.

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

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.

Hledám dům do 3 000 000 v Chomutově nebo v Kruš-
ných horách. Tel. 724 657 425.

Vyměním dr. byt 4+1 v ul. Na Borku za 2+1 Na Borku. 
Výhled do tří stran, 2. p., klidný vchod, slušný. Plus 
doplatek, nebo prodám a koupím. Tel. 737 600 398, 
474 547 202.

Ostatní

Prodám nebo pronajmu garáž u Severky (vedle střel-
nice). Rampa, voda, elektřina. Cena dohodou. Tel. 
728 251 742.

Pronajmu prostor v kadeřnictví Lokýnka na Březenecké 
v CV, bývalá kosmetika. Tel. 739 078 450.

www.ceskydomov.cz

15. 9. středa  17.00  TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ 
16. 9. čtvrtek  16.00  TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ 
16. 9. čtvrtek  18.30  TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ 
17. 9. pátek  19.00  KAJÍNEK
18. 9. sobota  15.00, 17.30, 20.00 KAJÍNEK
19. 9. neděle  16.30, 19.00 KAJÍNEK

20. 9. – 26. 9. MANIFESTO – OZVĚNY 
SVĚTOVÝCH FESTIVALŮ / Putovní pře-
hlídka sestavená z kvalitních a divácky 
atraktivních filmů ze světových festiva-
lů / Cannes, Berlín, Benátky, Sundance, 
Toronto, Karlovy Vary / Unikátní mož-
nost zhlédnout v předpremiéře filmy ještě 
ve „FESTIVALOVÉM BALENÍ“

20. 9. pondělí 19.00  ILUZIONISTA 
21. 9. úterý  17.00  MIMINA
21. 9. úterý  19.00  ČTYŘI LVI
22. 9. středa  17.00,19.00 THE RUNAWAYS
23. 9. čtvrtek  16.30,19.00 GOEMON
24. 9. pátek  17.00  KLUCI JSOU ZPĚT
24. 9. pátek  19.00  VRAH VE MNĚ
25. 9. sobota  19.00  MUZIKA
26. 9. neděle  19.00  UNAVENI SLUNCEM 2:  
   EXODUS

27. 9. pondělí 19.00  POSTRADATELNÍ
28. 9. úterý  19.00  POSTRADATELNÍ
29.9. středa  19.00  SEXY 40
30. 9. čtvrtek  17.00, 19.00 NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

15. 9. středa  17.00 VEČERNÍČEK 
 aneb tančíme s Malou muzikou
26. 9. neděle  15.00  POHÁDKA O ZÁPECNÍČKOVI
29. 9. středa  17.00 VEČERNÍČEK 
 aneb tančíme s Malou muzikou 

Městské divadlo

22. 9. středa 19.00 GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA
Komedie o malém idylickém francouzském 
městečku Valance, kde se nekrade, nelou-
pí ani nevraždí a místní strážníci nemají co 
na práci. Jako blesk z čistého nebe je proto 
zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni do 
většího města. Každý ze strážníků má v měs-
tečku něco, kvůli čemu je rozhodnut za kaž-
dou cenu zůstat. A tak se to díky nim začne 
ve Valance hemžit zločinci, krádeže, loupeže 
a únosy jsou na denním pořádku a malé fran-
couzské městečko, o kterém dosud nikdo ne-
věděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé 
Francii a díky tomu i nebývalou publicitu. 

hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa, Zuza-
na Dřízhalová, Lenka Lavičková, Petr Erlitz, 
Petr Kozák, Andrea Traganová, Jana Galino-
vá, Lukáš Masár 

KULISÁRNA 

24. 9. pátek  19.00  koncert STO ZVÍŘAT

Nízkoprah Molo 

21. 9. ODPOLEDNE S HUDBOU
14.00–15.00 pro věkovou skupinu 6 – 12 let
15.00–16.00 pro věkovou skupinu 13 – 26 let

Sport 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA 
18. 09. 15.00–16,30  BASKETBAL – I. Liga  
  muži x BK Ústí nad Labem 
25. 09. 08.00–16.00 FLORBAL – FBC 98 CV
   – starší žáci 
25. 09. 16.00–19.00 FLORBAL – FBC 98 CV
   – II. Liga muži 
26. 09. 10.00–13.00 BASKETBAL – starší 
  minižáci 
26. 09. 09.00–16.00 FLORBAL – FBC 98 CV  
  – muži B 
26. 09. 17.00–18.30 HÁZENÁ – II. Liga muži 
28. 09. 15.00–16.30 BASKETBAL BK Opava
   „B“ – I. Liga muži 
ZIMNÍ STADION
15. 9. 17.30  CHOMUTOV – VRCHLABÍ 
 hokejové utkání.

LETNÍ STADION 
18. 9. 10.15  CHOMUTOV – KARLOVY VARY
 fotbalové utkání.

KAMENCOVÉ JEZERO
19. 9. 9.00  CHOMUTOVSKÝ POHÁR 2010 
– závod dračích lodí + liga dlouhých tratí.

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

Statutární město Chomutov nabízí 
k pronájmu s následným prodejem 

pozemky na zahrádky 
v nové zahrádkářské kolonii 

Filipovy rybníky.

Kdy bude blokové čištění
Komplexní blokové čištění technické služby provádí ve dnech úterý, středa a čtvrtek v době mezi 7. a 13. hodinou.

15. 9.
Ul. Št. kpt. Kouby, Fügnerova, 
Palachova (mezi ul. Kadaňské 
a V Alejích), Osvobození vč. 
chodníků, Sokolská (mezi ul. 
Kadaňská a V Alejích), Ku-
kaňova, 5. května, V Alejích, 
chodníky a parkovací zálivy 
v ul. Kadaňská a chodníky v ul. 
Černovická.

16. 9.
Chodníky v ul. Černovická 
(mezi kruh. objezdem GLO-
BUS a světelnou křižovatkou 
N.Spořice), ul. Potoční, U Hač-

ky vč. chodníků, Osadní, Luč-
ní, obě spojky mezi ul. Luční 
a Osadní,  Polní a komunikace 
souběžná se silnicí č. I/13 (Kar-
lovarská), komunikace k fi rmě 
EATON vč. chodníků.

21. 9.
Chodníky v ul.Lipská (mezi ob-
jektem Vinných sklepů a vodár-
nou), parkoviště u kina OKO, ul. 
Mýtná, El. Krásnohorské (mezi 
ul. Lipská a Kosmova), Kos-
mova, Hraničářská (mezi ul. 
Lipská a Kosmova), Třebízské-
ho, Sukova, Blanická (mezi ul. 

Sukova a Kosmova), Sládkova 
(mezi ul. Sukova a Kosmova).

22. 9.
Ul. El. Krásnohorské (mezi ul. 
Kosmova a Sadová), ul. Zdra-
votnická, Sadová, Hraničářská 
(mezi ul. El. Krásnohorské 
a Kosmova), ul. Blanická (mezi 
ul. El. Krásnohorské a Kos-
mova), ul. Slezská a Sládkova 
(mezi ul. Slezská a Kosmova).

23. 9
Ul. Pod Strážištěm vč. parko-
viště, Ve Stráni, Pod Lesem, 

Dobrovského, Blatenské okály 
vč. chodníků, ul. U Třešňovky, 
Barákova,  Na Lucině, Jablo-
ňová, Na Vyhlídce, Winterova, 
Šrobárova, Kozinova, Lipan-
ská, Tylova, V Zahradách, Na 
Spravedlnosti a chodníky v ul. 
Blatenská (mezi ul. Cihlářská 
a Pod lesem).

29. 9.
Březenecká – ul. Stavbařská, 
komunikace, chodníky a par-
koviště u č.p. 4689, 4596, 4750, 
okolí nákupního střediska 
Krystal.

Informace podá Odbor rozvoje, investic 
a majetku města 

Dagmar Knížetová

474 637 464
d.knizetovachomutov-město.cz
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Projekt je realizován s finan�ní podporou Ústeckého kraje

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

HAPPY DAY
ANEB PREVENCE
ZÁBAVN�

Šestnáctá akce sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“

sobota 25. zá�í 2010
prostranství p�ed M�stským divadlem 
v Chomutov�
�asový harmonogram:
Za�átek akce: 14.00 hodin
Pr�b�žná registrace: 14.00–17.00 hodin
Ukon�ení akce: 17.30 hodin

V doprovodném programu se m�žeme t�šit na ukázky práce 
psovod� a ukázky TAI-CHI, slovem bude provázet Ji�í Kopecký.

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny s d�tmi spole�n� absolvovaly dle vlastního 
výb�ru p�ipravená stanovišt�:

první pomoc
dopravní h�išt�
opilé brýle
hasi�ská výstroj
co nám škodí
kdo, co nosí

�
�
�
�
�
�

CHOMUTOVSKÁ 
PLOUTEV 

„Patnáctá akce sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“

ned�le 19. zá�í 2010
M�stské lázn�
�asový harmonogram:
Za�átek akce: 9.00 hodin
Pr�b�žná registrace: 9.00–12.00 hodin
Doprovodný program: 9.30–12.30 hodin
Ukon�ení akce: 13.00 hodin
Registrace: u pokladny m�stských lázních

Na všechny ú�astníky �eká bohatý doprovodný program pro malé 
i velké. Slovem bude provázet Jaroslav Jezbera, vystoupí Klauni 
Balonkova, akvabely z TJ Slovan Karlovy Vary, Plavecká škola 
Regena Chomutov s aquaerobikem, oddíl skoky do vody USK 
Praha, oddíl kanoistiky Sportclubu 80 Chomutov s freestylovým 
vystoupením. Návšt�vníci též získají zajímavé informace od 
instruktora B. Cinka o potáp�ní.

Vstupné:
pro držitele sout�žní karty „ 2010 Rok dít�te a rodiny“ – ZDARMA 
(zálohu na klí� v lázních si ú�astníci hradí)

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny s d�tmi spole�n� absolvovaly dle vlastního 
výb�ru p�ipravená stanovišt�:

 1.  2 (50m) dráhy ur�ené plavc�m – pro ty, kte�í si troufají plavat 
samostatn� – rodi� i dít�

 2. Skoky z 3m v�že pod vedením plav�íka 
 3.  Volné plavání v bazénu – rodi� s dít�tem plavcem, ale 

i neplavcem, který z d�vodu bezpe�nosti musí mít rukávky
 4. D�tská skluzavka – jízdy na minitobogánu Kobra
 5. Sbírání p�edm�t� ze dna d�tského bazénu
 6. Relaxa�ní bazén Whirlpool
 7. Lovení p�edm�t� z nafukovacích bazénku pro nejmenší

Správa sportovních 
a kulturních za�ízení 
Chomutov, s.r.o.



IPRM Chomutov

Tak tady by neměl žádný správný Chomutovák chybět!

Primátorka Chomutova Ivana Řápková si vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTNÍ milník IPRM Chomutov
... aneb zábavné odpoledne,

PESTRÝ PROGRAM PRO DĚTI: soutěže o zajímavé ceny, skákací hrad, malování na obličej, poníci a další atrakce.
Občerstvení zajištěno.  Přijďte strávit příjemné odpoledne s celou rodinou.

Vystoupí: Petr Kolář s kapelou
Beethoven D.C. EXE Chomutov
skupina Artur beatrockmusic
a další

kterým vás provede moderátor Radek Jirgl 

Vstup zdarma 

3. 10. 2010
Neděle | 14.00–17.00

AREÁL NOVÉHO ZIMNÍHO STADIONU 
Centrum sportu a volného času – Zimní stadion

AUTOGRAMIÁDA HOKEJISTŮ KLH CHOMUTOV
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