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První akce Rodinného zápolení. 
Pr vod masek ve spolupráci se Spolkem Domovina.

asový harmonogram: 
Registrace:  13.00–14.00 hodin
Za átek pr vodu: 14.00 hodin
Doprovodný program v Kulisárn : 16.00–19.00 hodin

Trasa pr vodu:
Pr vod reje masek v hudebním doprovodu 
Masopustního šramlu Milana Baranijaka vychází z ulice 
T ebízského, prochází ulicemi Sukova, Sládkova, 
Slezská, Blanická, Kosmova, Hrani á ská, Lipská, 
Kostelní, Bezru ova, Škroupova, Blatenská a kon í 
v Kulisárn  u m stského divadla. 

Registrace a podmínky:
Registrace, výdej hracích karet a sout žních 
známek bude probíhat v klubovn  Spolku Domovina 
(hosp dka „U Feryho“) v Lipské ulici.
Sout žní známku obdrží ú astníci p ed za átkem pr vodu, 
pokud alespo  jeden len rodiny bude v masce.

V Kulisárn  na každého ú astníka pr vodu eká:
n co dobrého na zub
sout ž o nejhez í masku
tane ní zábava
folklorní soubory Skejušan a Krušnohor

•
•
•
•

neděle 27. února
Z ulice T ebízského 

se prochází m stem do Kulisárny

Generální sponzor: Partneři: Mediální partneři:Sponzoři:



Zapište si 
do diáře
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Vláda: Nedáme vám 
slíbené peníze
Vláda zrušila svůj závazek zaplatit sedm a půl 

procenta státní spoluúčasti na projektech

IPRM, která se ještě budou realizovat.

Chomutov předával 
zkušenosti z boje proti 
nepřizpůsobivým
Systém Záchranného kruhu od prevence po 

represi představili zástupci z chomutovské rad-

nice na Setkání měst a obcí v Novém Bydžově.

Doležal: Chtěli sporty, 
které neměly konkurenci
Třicet let od svého založení oslavil letos 

Sportclub 80 Chomutov, původně TJ Vodní 

stavby. Co klub prožil během své třicetileté 

historie?

Nedvědové: Možná se 
nám stýskalo
V rozhovoru prozradí, proč spolu začali 

zase koncertovat.

6

7

8

9

e si 
e

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulekchomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontak-

tovat také na 

telefonu 474 651 080.

Rexík je pětiletý kří-

ženec, který je velmi 

aktivní a rád aportuje. 

Je vhodný do bytu i na 

zahrádku.

28. 2.
Poslední termín pro podání žádostí 

o dotace na kulturní, sportovní 

a volnočasovou činnost.

Končí splatnost poplatku za komunální 

odpady za 1. pololetí.

Končí splatnost nájmů za zahrádky.

Začínají jarní prázdniny pro žáky základních 

a středních škol.

14.–15. 3.
Konají se zápisy do chomutovských 

mateřských škol od 8 do 14 hodin.

31. 3.
Končí splatnost místního poplatku ze psů 

za rok 2011.

Výročí 
Chomutovska
25. února 1921 

se v Horní Vsi narodil Gerhard STÜBIGER, 

geolog a regionální historik. Vynikal jako 

znalec oblastní historie Krušnohoří, byl 

členem muzejní i redakční rady muzejního 

časopisu Památky, příroda, život. Zemřel 

19. května 2001 v Chomutově.

28. února 1926 

zemřel v Černovicích Jan ZELENKA, 

pedagog, knihovník a archivář, činný 

v Litoměřicích.
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Téma

Už jsem si myslela, že mě 
nic nemůže potkat

Tak tohle si říkala Marie Kváčová. Je vdova 
a myslela si, že zbytek života prožije sama. Ale 
osud to chtěl jinak. Do domova pro seniory se 
přistěhoval Rudolf Chládek. Bydlí naproti 
paní Marii. Jednou se jí na chodbě představil 
a začalo krásné přátelství. „Nebavilo mě to 
tu, ale teď jsem tu moc rád,“ svěřil se Rudolf. 
Oběma se úplně proměnil život. Už jsou spo-
lu pět měsíců. „V podstatě spolu žijeme, sice 
přes chodbu, ale spolu,“ říká paní Kváčová. 
A bez sebe nedají ani ránu. Chodí spolu na-
kupovat, cvičit, na procházky i společenské 
akce, které pracovnice domova pro seniory 
připravují. „Největší strach jsme měli z dětí. 
Ale dcery to vzaly velice dobře. Podpořily mě 
a řekly mi, že je to můj život a ať si užívám,“ 
říká se smíchem Marie. 

Beru za kliku dveří ergoterapeutické dílny 
a sedám si k Anně Bulinové. Aktivní dvaa-
devadesátiletá seniorka mě několikrát šoku-
je. „Kdybych nešla do domova, určitě bych 
koukala jen z okna nebo na televizi. Tady žiju 
a nenudím se,“ tvrdí. Ani se nedivím. Loni 
na výletě ušla s chodítkem čtyři kilometry po 
skalách v Hřensku do Tiché soutěsky a svezla 

se na lodičkách. „Byla jsem vychovatelkou 
v družině. Hodně věcí, co teď děláme, umím, 
ale naučila jsem se dělat košíky. Vyrábíme 
přáníčka, keramiku, teď momentálně masky 
na masopust,“ vyjmenovává. I přes vysoký 
věk se účastní soutěží i sportovních aktivit. 
„Ráda chodím ke svým dětem, ale doma jsem 
tady,“ říká s neuvěřitelnou vitalitou.

MÚSS: Tady žití 
rozhodně nekončí

Domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, 
denní stacionář pro děti, denní stacionář pro osoby se zdravotním 
postižením, azylový dům, sociální poradna, pečovatelská služba 
se stravovacím provozem, klub seniorů a jesle, to je Městský ústav 
sociálních služeb Chomutov. Několik budov, stovky dveří do bytů, 
tělocvičen, pokojů, heren či ergoterapeutických dílen. Za každými 
dveřmi se skrývá lidský příběh. Někdy smutnější, ale většinou jsou 
veselé a velmi optimistické. Za několik klik jsem vzal a příběhy 
trochu poodhalil.

Je to radost, když něco vyrobíme a druhého to potěší

Manželé Krevovi

Marie Kváčová a Rudolf Chládek

Anna Bulinová
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Téma

Kilometry na rotopedu

Už jste si zkusili ujet šest a půl kilometru na 
kole? Stačí vzít za kliku rehabilitační míst-
nosti v domově pro seniory. Možná narazíte 
na Marii Řežáčovou. V jednaosmdesáti le-
tech si tuhle túru na rotopedu ordinuje kaž-
dý druhý den. A to i přes potíže se srdíčkem. 
„Jedu si svým tempem,“ říká. Nezůstává jen 
u rotopedu. Chodí cvičit prostné, zúčastňuje 
se sportovních her na zahradě, přes léto hra-
je pétanque. „Jsem tady pátý měsíc, je to tu 
samá sranda,“ usmívá se.

Našla jsem si skvělého tanečníka 

Paměťová cvičení, Člověče, nezlob se! a dal-
ší hry má ráda Alžběta Hudáková. „Ale do-
kud můžu, tak budu tancovat. Našla jsem 
si skvělého tanečníka. A kdybyste věděl, jak 
umí waltz a polku,“ tvrdí. Paní Alžběta hovoří 
o panu Karlu Markvartovi, kterého potkala 
právě v domově pro seniory. „Nechci sedět jak 
buchty na pekáči, ale naopak se bavit a užívat 
si, a to tady můžu,“ dodává.

Krevovi  mají cvičení v krvi

Otevírám dveře tělocvičny, za nimiž cvičí 
manželský pár. Celý svůj život cvičili nejen 
doma, ale především ve sportovním domě 
a sportovní hale a nenechali toho ani v domo-
vě seniorů, kde spolu žijí už deset let. Manže-
lé Eliška a Jaroslav Krevovi patří ke zdejším 
průkopníkům každodenního ranního cvičení. 
„Chodíme každý den, potřebujeme se rozhý-

bat. Začínali jsme v malé skupince, teď mu-
síme cvičit na dvě směny,“ říká pan Jaroslav. 
Povídají si se mnou a přitom hází míčem, cvičí 
s tyčí. „Dokud budeme moci, tak se musíme 
hýbat, je to nutné,“ přikyvuje Eliška, stoupá 
si ke svému chodítku a spolu s manželem po-
malu odcházejí do svého bytečku. Žasnu při 
pomyšlení, jak se mi ráno těžko vstává. 

Seznámili se v klubu a na pivečku 

Za tyhle dveře nesmí žádný škarohlíd, tady 
vládne jen smích.  Bydlí tam Hana Machado-
vá, která se v Domě s pečovatelskou službou 
Merkur seznámila s Jaroslavem Bubnem. 
„Jsem tu od roku 2000. Když mi zemřela žena, 
bylo mi smutno,“ říká pan Buben. Dohroma-
dy se dali při akcích klubu seniorů. „Jezdili 
jsme na terasu, na pivečko, a tak jsme se se-
známili a dali dohromady,“ popisuje začátek 
vztahu pan Buben. I když to ani jeden z nich 
nemá po zdravotní stránce vůbec jednoduché, 
dokážou si navzájem perfektně vyplnit samo-
tu a smíchem vyhnat všechny splíny. „Sice 
bydlíme každý sám, ale všechno děláme spo-
lu,“ říká Jaroslav. Každé ráno přichází okolo 
osmé, na stole už má kafíčko. Pak se postará 
o Hanu, která má velmi nemocné nohy a je na 
vozíku. „Když nemáme objednaný oběd, tak 
spolu vaříme. Jaroušek hodně pomáhá, má 
lepší ruce než já,“ říká Hana. Pak si Jaroušek 
jde dát svých dvacet. Odpoledne hrají karty, 
chodí do klubu, na nákupy. „Hanka tak ráda 
nakupuje, že jednou málem vykoupila i pro-
davačky,“ směje se Jaroslav. Jardu si Hanka 
musí trochu hlídat, protože ostatní seniorky 
po něm také koukají.

Kristýnka by na tom byla hůř

Tříletá Kristýnka pravidelně dochází do den-
ního stacionáře pro děti do 5 let. Trpí svalovou 
ochablostí. Denně s ní rehabilitační sestra 
cvičí Vojtovu metodu, aby se vyvolaly svalové 
refl exe. „Kristýnka stacionář navštěvuje už 
rok a půl. Perfektně se jí tu daří. Zapadla mezi 
děti a chodí sem ráda,“ tvrdí její maminka 
Radka Janoštíková. I doma s dcerkou pravi-
delně cvičí. „Ale výsledky by nebyly takové, 
jaké jsou. Určitě by na tom byla hůř,“ dodává.  
Sestřičky jsou podle ní výborné.

Zavírám poslední dveře malé rehabilitační tě-
locvičny. Mohl bych ale pokračovat dál. Otevřít 
dveře azylového domu, kde by se lidské příbě-
hy sypaly ze všech stran. Za dveřmi sociální 
poradny se pak denně řeší neuvěřitelné osudy 
lidí, kteří spadli do dluhů či zvolili nesprávného 
partnera.  Příběhů lidí, kteří mají jedno společ-
né, a to, že jsou klienty Městského ústavu soci-
álních služeb Chomutov, jsou opravdu stovky.

Tomáš Branda 

Alžběta Hudáková a Karel Markvart

Marie Řežáčová Kristýnka

Hana Machadová
a Jaroslav Buben

Ústav už dávno 
není ústavem
Pro mnohé je slovo ústav spojeno s plo-
tem, uzavřenou budovou a nepřístupností. 
To pro Chomutov neplatí. Slovo ústav bylo 
převzato z doby, kdy se v roce 1993 rozdělil 
Okresní ústav sociálních služeb Chomutov 
se sídlem ve Vejprtech a vznikly další dvě 
organizace – v Chomutově a v Jirkově.  
„Nejedná se tedy v pravém smyslu slo-
va o ústavní péči, protože naše spektrum 
poskytovaných služeb bylo a je daleko 
širší, ale berme to jako pozůstatek jedné 
reorganizace,“ říká ředitelka Alena Tölgova. 
A je to tak. Po chodbách sice chodí slečny 
a paní v bílém nebo modrém, ale všude 
jsou vidět samé úsměvy a dobrá nálada.  
„I když je to někdy těžké, snažíme se, aby 
naši klienti měli pocit domova a prožívali 
aktivní život,“ dodává ředitelka.
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Aktuality

Dalo by se lidově říci, že stát vrazil kudlu 
do zad městům, která dosáhla na ev-

ropské peníze. Vláda zrušila svůj závazek za-
platit sedm a půl procenta státní spoluúčasti 
na projektech IPRM, které se ještě budou 
realizovat. „V případě Chomutova se toto pře-
kvapivé a nečekané rozhodnutí má dotknout 
výstavby relaxačně-oddychového centra, let-
ního stadionu a parkovacích ploch. Město tak 
bude muset místo státu zaplatit 44 milionů,“ 
říká primátor Jan Mareš. Platba je rozdělena 
do několika let a město ji bude fi nancovat ze 
svých rezerv. 
Nefér hra státu, který změnil podmínky v prů-
běhu několikaletého budování nového areálu 
na Zadních Vinohradech, představuje velmi 
zásadní zásah do rozpočtu města a nutí ho, 
aby pravděpodobně omezilo jiné investi-
ce. „Samozřejmě, že každá koruna vydaná 
z rozpočtu města navíc je určitým zásahem 
do schváleného rozpočtu a rozpočtového vý-
hledu na pětileté období a musí se uspořit na 

úkor jiných plánovaných výdajů. Nicméně 
jsme povinni na tuto nepříjemnou zprávu re-
agovat a fi nanční plány města upravit,“ popi-
suje důsledek kroků vlády ekonom města Jan 
Mareš.
Situace je o to horší, že radnice nemůže od 
projektů couvnout. Město již zahájilo výstav-
bu jak relaxačního centra, tak letního stadio-
nu.  „Tyto projekty jsou provázané do jednoho 
celku s dokončeným zimním stadionem a ro-
zestavěným kulturně-společenským centrem. 
Pokud bychom projekty nezrealizovali, ne-
dodrželi bychom závazné ukazatele a museli 
miliardu korun získanou na IPRM vrátit,“ 
dodává primátor.
Nicméně město již v minulosti ukázalo, že je 
dobrým hospodářem, a naspořilo si značné 
rezervy, které nyní využije na dofi nancování 
rozběhlých projektů. „K zaplacení zvýšené 
spoluúčasti města použijeme také plánované 
přebytky v následujících dvou letech,“ říká 
ekonom Mareš.

Neskutečný nepořádek, dostaveníčka 
feťáků a bezdomovců. Takové byly prů-

chozí sklepy pod domem v Palackého ulici čp. 
3993–3997 a 4089. „Situace byla neúnosná, 
museli jsme zabrá-
nit, aby se závadové 
osoby dostávaly do 
sklepů. Řešení před-
stavovalo vypraco-
vat projekt a získat 
kladná stanoviska 
hasičů,“ říká ná-
městek primátora 
Martin Klouda. 
Chomutovská byto-
vá společnost sklepy 
vyklidila a v jednot-
livých vchodech je 

rozdělila mřížemi. „V  současné době rekon-
struujeme rozvody elektrické energie,“ dopl-
ňuje Jaroslav Schindler, ředitel Chomutovské 
bytové, a.s. Vyklizení a rekonstrukce sklepů 

stály nemalé fi nanční 
prostředky. Těch si však 
někteří nájemníci nevá-
ží. „Po osazení a uza-
mčení mříží je někdo 
poničil. Po vyklizení 
sklepních kójí, které 
byly odemčené, si ně-
kteří nájemníci vyklidili 
své sklepy tím způso-
bem, že svůj nepořádek 
přemístili do neuzamče-
ných sklepních kójí,“ 
dodává ředitel.

Vláda: Nedáme vám slíbené 
peníze. Poraďte si sami

Sklepy na Palackého ulici jsou uklizeny

Nominujte kandidáty 
na Cenu Jiřího Popela
Jako každý rok se i letos blíží udílení 
Ceny Jiřího Popela z Lobkovic. Tato cena 
se uděluje osobnostem, které se svým ži-
votem a prací významným způsobem za-
psaly do dějin Chomutova, a to v nejrůz-
nějších oborech lidské činnosti. Ocenění 
je možné udělit také in memoriam. 
Pokud chcete sami někoho na tuto cenu 
navrhnout, zašlete nejpozději 15. března 
2009 svoji písemnou nominaci na adre-
su: Magistrát města Chomutova, odbor 
školství, Dagmar Mikovcová, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov. Nominace by 
měla obsahovat kontaktní údaje o no-
minovaném a zdůvodnění, proč by měl 
být oceněn. Všechny návrhy posoudí Vý-
bor pro výchovu a vzdělávání a nakonec 
z nich vybere oceněné Rada města Cho-
mutova.

Školu na Zahradní 
čeká zateplení
Několik desítek milionů korun investuje 
město do zateplení základní školy na síd-
lišti Zahradní. Školáci se budou moci po 
prázdninách dívat z nových oken, zateplí 
se obvodové stěny a střecha. Také topná 
soustava bude modernizována. Nově 
bude možné regulovat teploty v různých 
zónách školy.
„Město na zateplení základní školy získá 
dotaci ve výši padesát procent potřebné 
částky. Dotace bude poskytnuta z ope-
račního programu životního prostře-
dí,“ říká projektová manažerka Marcela 
Kukiová. Město nyní připravuje výběr 
fi rmy, která rekonstrukci provede.

Také fi nancování výstavby letního stadionu se rozhodnutí vlády může dotknout

Sklepy byly plné nepořádku po řádění bezdomovců
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Aktuality

Úspory provozních nákladů a co nejmoder-
nější technologie, to byl hlavní úkol pro 

projekční kancelář před výstavbou nového zim-
ního stadionu. „Ten i tréninková hala jsou po-
staveny podle přísných energetických pravidel 
za pomoci řady izolačních materiálů a provozní 
technologie maximálně využívající odpadních 
energií,“ řekl Petr Chytra, vedoucí odboru roz-
voje, investic a majetku města.  Oba objekty se 
v podstatě chovají jako velká moderní lednička 
s energetickým označením minimálně A++.  

Pláště zimního stadionu i tréninkové haly 
jsou izolovány a ledové plochy jsou zdrojem 
chladu. „Jak všichni víme z domácnosti, led-
nička uvnitř chladí a zezadu nám hřeje. Ono 
vznikající teplo je vedlejším produktem chla-
zení. Na starém zimním stadionu toto odpad-
ní teplo vypouštíme prostřednictvím chladicí 
věže, bez dalšího využití, jak se říká pánubo-
hu do oken,“ popisuje Daniel Mašek, vedoucí 
nového i starého stadionu.

(pokračování na str. 15)

Nový zimní stadion je 
velká moderní lednička

Všichni výtržníci, narušitelé sousedského 
soužití a přestupci mají k exekuci za ne-

zaplacené pokuty ještě blíže. Skončila totiž 
povinnost města vyzývat dlužníka k zaplace-
ní v náhradní lhůtě, čili nemusí posílat upo-
mínku. Městský exekutor si pro peníze přijde 
hned po skončení splatnosti. „V praxi tímto 
zákonodárci sdělili všem přestupcům a dluž-
níkům, že si své povinnosti musí splnit ihned 
po obdržení rozhodnutí o uložení pokuty či 

obdržení platebního výměru na místní po-
platek,“ říká vedoucí odboru ekonomiky Jan 
Mareš. 
Jakmile vyprší lhůta splatnosti, stává se pře-
stupce dlužníkem a nikdo ho už nebude upo-
zorňovat na jeho dluh. První, kam si měst-
ský exekutor pro peníze sáhne, je bankovní 
účet nebo mzda dlužníka. „Pokud nepobírá 
mzdu, dočká se okamžité návštěvy exekutora 
v bytě,“ dodává Mareš.   

Změnu přinesl nový daňový řád, který na-
hradil zákon o správě daní a poplatků. Dluž-
níkům se již nevyplatí hrát mrtvého brouka 
a na rozhodnutí o uložení pokuty či vymě-
ření poplatku nereagovat a očekávat, že je 
správce daně ještě několikrát před exekucí 
vyrozumí. Je-li pohledávka pravomocná 
a vykonatelná, může ji vykonavatel kdykoliv 
vymoci. Posílila se tak práva správců daní ja-
kožto věřitelů.

Jak zamezit zneužívání sociálních dávek, 
jak vymáhat nezaplacené pokuty, jak na 

nepřizpůsobivé. Tyto zkušenosti a celý sys-
tém Záchranného kruhu od prevence po 
represi představili zástupci z chomutovské 
radnice na Setkání měst a obcí v Novém Byd-
žově. „Na příkladech jsme jasně deklarovali, 
že Chomutov pohlíží na nepřizpůsobivé pou-
ze z hlediska neplnění si svých povinností,“ 
říká primátor města Jan Mareš. Starostové se 
zajímali o postupy chomutovských exekutorů 
a městských strážníků.
Chomutov byl prvním městem, které uplat-
nilo tvrdý postup proti nepřizpůsobivým 
a neplatičům. Je průkopníkem mezi městy 

v systematické prevenci a represi, ve vymá-
hání svých pohledávek, v koncepčních a sou-
stavných kontrolách v bytech, provozovnách 
a odhalování zneužívání sociálních dávek.
V Novém Bydžově Chomutov podpořil výzvu 
samospráv směrem k vládě k řešení proble-
matiky nepřizpůsobivých. Poslankyně Ivana 
Řápková představila účastníkům setkání 
například návrh legislativní změny, aby obce 
a města mohly sociální dávky exekvovat. „Po-
čítám s podmínkou zachování existenčního 
minima. Navíc návrh na výkon rozhodnutí 
rozhodně nevylučuje možnost, aby se dluž-
ník mohl dohodnout na srážkách,“ přibližuje 
Řápková.

Městská rada schválila návrh grantů pro 
rok 2011, na kterém spolupracova-

la Komise pro podporu občanských aktivit 
a Výbor pro výchovu, vzdělávání a nezaměst-
nanost. Město Chomutov rozdá mezi vítězné 
projekty 320 tisíc korun. Žádost je možné po-
dat do konce března.
Vyhlášené granty jsou zaměřeny především 
na děti a mládež. První blok tvoří dotace na 
projekty věnující se prevenci rizikového cho-
vání na základních školách. „Vyhlášení gran-
tů je vedeno snahou města chránit děti před 

rizikovým jednáním ať už formou primární 
prevence nebo prostřednictvím sportovních 
aktivit,“ uvedl k vyhlášení grantů Milan 
März, předseda Výboru pro výchovu, vzdělá-
vání a nezaměstnanost.
Další dva granty by měly sloužit k podpoře 
a rozvoji sportovních talentů města Chomu-
tova. „Věřím, že grantová podpora projektů 
pomůže nejen objevení nových sportovních 
talentů, ale i celkovému zvýšení zájmu o sport 
ve městě,“ dodal Stanislav Mikšovic, předse-
da Komise pro podporu občanských aktivit.

Dlužíte za pokuty? Třeste se! Exekuce bude ještě rychlejší

Chomutov předával zkušenosti z boje proti nepřizpůsobivým

Granty: město vyčlenilo 320 tisíc korun

Knihovna a Czech 
POINT na Březenecké
Obyvatelé chomutovských sídlišť budou 
moci využívat služeb knihovny, Czech 
POINTu i detašovaného pracoviště 
magistrátu v budově městské policie 
v ulici Březenecká, které zahájí svou 
činnost 25. února. „Při prodeji Evropy 
jsme občanům slíbili, že knihovnu pře-
stěhujeme do vhodných prostor, a to teď 
plníme,“ říká náměstek primátora Jan 
Řehák.
Otevření nových pracovišť usnadní 
občanům komunikaci s magistrátem. 
„Občané zde budou moci uhradit nej-
různější poplatky, zároveň je jim k dis-
pozici služba Czech POINT a všechny 
formuláře, pro které museli jezdit do 
centra města,“ uvedl Václav Fiala, ve-
doucí odboru kanceláře tajemníka. 
Ve stejných prostorách je umístěna po-
bočka městské knihovny, která původně 
sídlila v kině Evropa. „Prostory již byly 
nevyhovující pro provoz, nové jsou vel-
mi útulné,“ uvedla k rychlému stěhová-
ní Alena Mikšová, zástupkyně ředitelky 
SKKS. Od 28. února si zde mohou čte-
náři zapůjčit knihy každý všední den 
kromě úterý od 9.00 do 18.00 a v sobotu 
od 9.00 do 12.00. 

Ekonom města Jan Mareš radí, jak na exekuce
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Rozhovor

Doležal: Chtěli jsme sporty bez konkurence
Třicet let od svého založení oslavil letos Sportclub 80 Chomutov (SC), původně TJ Vodní stavby. Spojení rychlostní kanoistiky, 

moderní gymnastiky a softballu zní sice surrealisticky, ale více než dvě stovky členů tohoto klubu jsou potvrzením, že funguje. 

Co klub prožil během své třicetileté historie? Odpovídá spoluzakladatel Sportclubu Petr Doležal.

Kdo byl zakladatelem klubu a jaký byl prvotní 
impulz k jeho založení? 
Já jsem byl tehdy zaměstnancem Vodních 
staveb Praha, které působily i v Chomutově. 
V každém městě, kde byl závod Vodních sta-
veb, při něm existovala i tělovýchovná jedno-
ta, jen u nás ne. Já jsem byl členem oddílu ka-
noistiky v TJ Lokomotiva, jež působila 
ve skromných podmínkách. Ve Vodních 
stavbách jsem viděl šanci na velkou pod-
poru sportu v Chomutově. 
V roce 1981 jsme proto společně s panem 
Michálkou přednesli vedení společnosti 
návrh na založení Tělovýchovné jednoty 
Vodní stavby v Chomutově. Mezi první 
oddíly patřila samozřejmě kanoistika, 
moderní gymnastika, turistika, lyžování 
a po dvou letech přibyl softball.

To je zvláštní spojení sportů...
Tato různorodost je vedena původní fi lo-
zofi í skladby oddílů. Chtěli jsme nabíd-
nout taková sportovní odvětví, která neměla v 
Chomutově konkurenci. A pak jsme se snažili 
sportovcům poskytnout nejlepší možné vyba-
vení, aby mohli dosáhnout největších úspě-
chů. Motto klubu se s postupem času změnilo 
na „Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát“.

Jaké byly největší sportovní úspěchy klubu? 
Jako první musím jmenovat softbalisty, kte-
ří šestkrát vyhráli Pohár mistrů evropských 
zemí a desetkrát se stali mistry České re-
publiky. Řada z nich působí v národní repre-
zentaci. Také kanoisté se mohou pochlubit 
medailemi z mistrovství světa i Evropy, mezi 
nejúspěšnější patřili například Marcela Krau-
zová, Petr Doležal ml. nebo Branko Tarkulič 
s Milanem Oslíkem. Jmenovat mistry Čes-
ké republiky by vystačilo na celý rozhovor. 
Mezi moderními gymnastkami se prosadily 
na národních mistrovstvích například Jitka 
Nedbálková, Lenka Říhová nebo členky spo-
lečných skladeb. Nejnovějším úspěchem je 4. 
místo našich kanoistů v soutěži devětatřiceti 
oddílů z celé ČR v loňském roce, nebo o dva 
roky starší vítězství posádky dračí lodě města 
Chomutova v soutěži statutárních měst Ús-
teckého kraje v roce 2008. 

Nelze však zapomenout ani na úspěchy orga-
nizační. Každý oddíl Sportclubu pořádal ve 
svém sportu národní mistrovství a navíc se 
můžeme pochlubit i mistrovstvím ČR v triat-
lonu. Vrcholem byl softbalový Pohár mistrů 
evropských zemí, který snesl i ta nejpřísnější 
měřítka.

Za třicet let musela klubem projít i pěkná řád-
ka slavných jmen. Vzpomenete si na nějaké? 
Určitě bych uvedl softbalistu Luboše Vrben-
ského, nejlepšího nadhazovače v Evropě, 
který získal pětkrát titul mistra Evropy a po-
sbíral také řadu individuálních ocenění. Ne-
lze zapomenout ani na Marcelu Krauzovou, 
skvělou kajakářku, která v juniorské kategorii 
patřila k nejlepším v Evropě a neztratila se ani 
po přestupu mezi dospělé.

Jak se v jednom klubu snáší vodáci, gym-
nastky a softbalisti? Jsou to přece jen odlišné 
sporty...
V rámci klubu se jednotlivé oddíly nikdy pří-
liš nepotkávaly. V počátcích TJ Vodní stavby 
pořádalo vedení pravidelná společná setká-
ní představitelů oddílů a v rámci možností 
se členové setkávali také na příležitostných 
soutěžích pro veřejnost, ale s nárůstem vý-
konnosti a profesionalizací sportu ubýval 
volný čas a tyto akce přestaly být navštěvová-
ny. Lednová oslava třicátého výročí založení 
Sportclubu tak byla zároveň ojedinělým se-
tkáním sportovců ze všech oddílů. Věříme, že 
společné aktivity sportovců ze Sportclubu se 
v budoucnosti rozrostou.

Pod váš klub patří i mnohá sportoviště, jak se 
vám daří zorganizovat jejich správu? Chystá-
te další rozvoj sportovišť? 
Usilujeme o to, aby všechny oddíly měly zá-
zemí na dobré úrovni. Samozřejmě objevují 
se i problémy. Ty nejpalčivější měly gymnast-
ky působící v hale na Březenecké, protože 

omezené fi nanční prostředky způsobily 
omezení dodávek tepla. V roce 2010 
však hala přešla do majetku SC, a tak 
bude situace řešena postupnými opra-
vami.  Hala slouží v podstatě jako cen-
trum volného času pro příchozí. Tím, 
že jde rozdělit na třetiny, ji lze využívat 
k libovolným sportům.
Oddíl kanoistiky díky investicím ČSTV 
na přestavbu loděnice na Kamenco-
vém jezeře získá nový sklad lodí, dvě 
nové šatny s příslušenstvím, posilovnu 
a místnost pro trenažéry. Softbalisté 
nyní budou ČSTV žádat o podporu na 
revitalizaci trávníku a jeho zavlažování 

a pořízení nového světelného ukazatele skó-
re. Ve výhledu je i vybudování centrálního 
osvětlení hřiště.

Během třiceti let určitě nastaly i doby, kdy 
klubu nebylo nejlépe. Jak se s tím vypořá-
dal? 
Od samého vzniku klubu oddíly věděly, že fi -
nanční prostředky si musí vytvářet především 
vlastní iniciativou. Moderní gymnastky na-
příklad začaly pořádat placené kurzy aerobi-
ku v Městských lázních a navázaly také úzkou 
spolupráci s MUDr. Jonášem v oblasti výživy, 
jógy a dalších pohybových aktivit. Vodáci 
zase pořádali v osmdesátých letech týdenní 
vodácké jízdy po Ohři a Berounce.Obrovskou 
pomocí byla podpora města, které pomohlo 
klubu vyřešit nejrůznější problémy. Bohužel 
zatím žádný oddíl nezískal i přes vynikající 
výsledky strategického fi nančního partnera 
či sponzora, a tak jsme stále odkázáni pře-
devším na vlastní iniciativu. Skutečnost, že 
všichni trenéři pracují zdarma, umožňuje 
vkládat veškeré příspěvky, dotace a sponzor-
ské dary do podpory sportu u dětských oddílů 
a zároveň chrání oddíly před výraznou fi nanč-
ní nouzí. 

Softbalisté Vystoupení moderních gymnastek

Petr Doležal při tréninku na Kamencovém jezeře

Kajakářka Marcela Krauzová
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Kultura

www.echomutov.cz
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Bratři Nedvědové:
Možná se nám stýskalo

Z jakého důvodu jste se vrátili ke společným 
koncertům? 
Jan Nedvěd: Byl tady obrovský tlak lidí, aby-
chom spolu zase začali hrát, protože jsme 
měli každý vlastní kariéru. A také se nám 
možná stýskalo...
František Nedvěd: A hlavně jsme chtěli. My 
jsme chtěli spolu hrát.

Koncert představuje vaši společnou i sólovou 
tvorbu – domlouvali jste nějak na tom, co bu-
dete hrát?
František Nedvěd: Ne, my jsme si vytvořili 
takový program, kde zpíváme spolu a kde zpí-
váme každý sám. Máme bloky – já mám svůj 
blok, Honza má svůj blok písniček a dva bloky 
zpíváme společně ty starý známý dobrý pís-
ničky, kvůli kterým jsme se vlastně setkali.

Současná doba folku příliš nepřeje, přesto 
byly lístky v Chomutově ihned vyprodány. Cho-
dí i na další vaše koncerty hodně lidí? Mohou 
ještě folkaři zaujmout široké publikum? 
František Nedvěd: Ano, chodí. A my jsme za 
to rádi. 
Jan Nedvěd: Dnešní doba je chytrá a tvořivá 

a zrovna taková musí být umělecká tvorba. 
Když nebudete chytrý a tvořivý, tak na vás ne-
budou chodit, byť by byla sebelepší a jiná doba. 
Jedinou nevýhodou je, že musíte být desetkrát 
chytřejší a lepší, abyste se dnes prosadil. Mu-
síte si vytvořit vlastní osobnost, projev, a pak 
vám lidi věří. Lidé vám musí věřit a pak na vás 
budou chodit. A momentálně věří nám.

Toto není váš první koncert v Chomutově – jak 
vzpomínáte na ty předchozí a na chomutovské 
publikum?
Jan Nedvěd: Já jsem tady prožil při každém 
koncertu euforii obnovy duše, protože ti lidi 
na to čekali, až přijede celá ta naše scéna, pro-
tože ti lidi se tady neměli moc dobře a takové 
to tuláctví a ten folk, to byl pro ně vždy takový 
ten argument, aby byli dál.

Jednu žádost fanoušků jste již splnili společ-
ným turné, můžeme se dočkat i nové společné 
písně bratří Nedvědů?
František Nedvěd: No to asi ne, protože jdeme 
každý svojí cestou. Jen na tyto koncerty se se-
tkáváme a udržujeme takovou tu tradici. Ale 
nikdy neříkej nikdy... třeba jo.

Melodie George Gerschwina, Elvise 
Presleyho a další zazněly v rámci Cho-
mutovských hudebních večerů. Festiva-
lový orchestr Petra Macka pod taktovkou 
Felixe Slováčka zahrál populární, kla-
sické, jazzové i swingové skladby. Úno-
rový večer s názvem Pestrobarevný svět 
evergreenů byl věnovaný známým me-
lodiím různých hudebních žánrů. „Felix 
Slováček nejen skvěle dirigoval, ale i sám 
hrál. Dále vystoupili výborní trumpetisté 
Miroslav Kejmar a jazzman Jula Baroš, 
populární zpěvák Pavel Bartoň a mladí 
zpěváci Lucie Černíková a Jan Smigma-
tor,“ představuje umělecký šéf orchestru 
a pořadatel koncertů Petr Macek. 
V březnu se mohou posluchači těšit na 
Jarní večer hudby plný slunce génia 
všech géniů Wolfganga Amadea Mozar-
ta s titulem Vivat Mozart.

Přátelství, krása, ponížení, strach, lás-
ka, touha, smrt, svoboda, náhoda a pře-
devším vášeň – to všechno na své cestě 
ze stereotypního života prožily Bára 
Munzarová a Marika Procházková jako 
Thelma a Louise v divadelním předsta-
vení, se kterým přijely do Chomutova. 
Z malého výletu se díky nahodilým udá-
lostem stalo skutečné putování, které 
obě hrdinky navždy změnilo a spojilo. 
Partnery na této roadmovie jim byli Vác-
lav Trnavský, Radim Novák a Martin 
Trnavský. Inspirací divadelnímu před-
stavení byl kultovní fi lm Ridleyho Scotta 
Thelma a Louise. V úterý 8. března ko-
mici Miroslav Vladyka a Radek Holub 
sehrají šestnáct postav včetně ženských 
ve hře Plný kapsy šutrů.

Divadlo rozezněly 
evergreeny

Thelma a Louise 
se vydaly na výlet

Po dlouhých letech odmlky se před dvěma roky znovu postavili na pódium bok po 

boku při koncertním programu Vzácné setkání. V pondělí jej poprvé představili 

svým fanouškům v Chomutově.
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SportDejte děti na aikido

S oddílem aikida
i do zahraničí
Oddíl Aikido dojo Shobukai byl založen 
v roce 1999. Svěřence vede tým zkuše-
ných instruktorů, držitelů stupně dan. 
Členové oddílu se pravidelně zúčastňují 
seminářů v ČR i v zahraničí.

Velkým triumfem zakončila 15. ročník žá-
kovské futsalové ligy ZŠ Písečná, která 

dokázala v lednovém fi nále zvítězit v katego-
rii mladších i starších žáků, a získat tak cenný 
„double“. Radovat se může i ZŠ Heyrovské-
ho, která si připsala dvě bronzová místa. Prů-
běh fi nálových bojů nepostrádal dramatické 
momenty.
Úspěch ZŠ Písečná se nerodil snadno. V ka-
tegorii mladších žáků si její svěřenci zkom-
plikovali situaci prohrou se školou Kadaň-
ská. Jejich zaváhání nevyužili žáci Základní 
školy Budovatelská z Jirkova, kterým v závě-
rečném klání s Písečnou stačil bod za remí-
zu. Vyrovnaný zápas však nakonec rozhodl 
pro Písečnou hattrickem Rostislav Šebek, 
a tak se Budovatelská musela spokojit s dru-
hým místem a ziskem individuálních trofejí 

pro nejlepšího střelce a brankáře turnaje. 
Také o vítězi starších žáků se rozhodovalo 
až v posledním zápase, v němž se proti sobě 
postavily základní školy Písečná a Na Příko-
pech. K vítězství žáky z Písečné nasměroval 
pěti přesnými zásahy Jan Kopta, který se 
tak zároveň stal nejlepším střelcem turnaje. 
„Nejlepším brankářem v kategorii starších 
žáků byl vyhlášen Jiří Zamrzla ze ZŠ Zahrad-
ní,“ doplnil individuální ocenění Jiří Kupec, 
předseda CHLMF. 
Žákovskou futsalovou ligu pořádá každý rok 
Chomutovská liga malého fotbalu společně 
s Okresní radou Asociace školních sportov-
ních klubů a s podporou statutárního města 
Chomutova a Severočeských dolů, a.s. V le-
tošním ročníku startovalo v každé kategorii 
deset týmů a do hry zasáhlo na 200 hráčů.

Jasným vítězem žákovské ligy 
futsalu se stala ZŠ Písečná

Kdo se může přihlásit:

dívky a chlapci od 15ti let

Kam má přijít: Dům dětí a mládeže Chomutov 

Kdy: Po 18:00–20:00, St 19:00–21:00,

Pá 20:00–22:00

Co s sebou: sportovní oblečení (triko 

s dlouhým rukávem, tepláky)

Jak často jsou tréninky: Po 18:00–20:00, 

St 19:00–21:00, Pá 20:00–22:00

Za kolik: 1550 Kč/rok

Bližší informace:

Ladislav Kala, tel.: 732829553,

e-mail: lad.kala@seznam.cz

inzerce

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

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

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

y

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

kancelářská a kopírovací technikavýpočetní technikavýpočetní technikaaý č t í t h ikik
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NEHTOVÉ STUDIO

tel.: 724 971 417

kadeřnice MONIKA

tel.: 775 430 998

Kadeřnictví JITKA v Jirkově

tel.: 606 930 626

SC-310074/1
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Bezpečnost a doprava

inzerce

Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

www.eurokoupelny.cz

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN
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Jezevčík skončil 
v útulku
Pozorný řidič, který pod Partyzánem za-
hlédl zmatené štěně jezevčíka, pejskovi 
zachránil život, když o nálezu uvědomil 
městskou policii. „Muž psa na místě 
zahlédl i o několik hodin dříve. Pojal po-
dezření, že se ho chtěl někdo zbavit,“ 
vysvětluje mluvčí Valenta. Nejbližší mo-
tohlídka vyjela malého tuláka hledat. Ne-
trvalo dlouho a chlupáč se objevil v lesíku 
nad ulicí Pod Lesem. Přítomnost člověka 
vřele uvítal, přiběhl a dožadoval se něče-
ho k snědku. Protože majitel se nablízku 
nezdržoval, putovalo štěně do chomutov-
ského psího útulku, kde se o něj postarali.

Krátké období oteplení umožnilo technickým 
službám začít s úklidem štěrku, který použi-
ly na zlepšení sjízdnosti silnic a schůdnosti 
chodníků v době sněhové kalamity a náledí. 
„Na komunikace vyjely tři silniční a jeden 
chodníkový samosběr,“ říká provozně-tech-
nický náměstek ředitele technických služeb 
Miroslav Šulta. Z ulic zmizelo během 5 dní 
128 tun štěrku. Aby bylo čistění co nejúčin-
nější, jezdily čisticí stroje hlavně v noci, kdy 
není na silnicích takový provoz, během dne 
byl pak prováděn hlavně ruční úklid někte-
rých chodníků a zastávek.

Stavem komunikací, parkováním, obytnými 
zónami, cyklostezkami a případně měst-

skou hromadnou dopravou se bude zabývat 
nově vytvořená dopravní komise rady města. Ta 
bude analyzovat podněty občanů a navrhovat 
jejich řešení. „Samozřejmě nebudeme nahrazo-
vat činnost odborů města, ale chtěli bychom být 
doplňujícím článkem,“ říká předseda komise 
zastupitel Jaroslav Komínek. 
Komise má za sebou první jednání a hned řešila 

několik podnětů občanů. „Například udělat z ně-
kolika ulic jednosměrnou, řešili jsme parkování 
ve Zborovské ulici směrem od křižovatky k le-
soparku, kde stojí vozidla neoprávněně v jízdních 
pruzích, žádosti několika nájemníků bytů o za-
koupení parkovacích míst,“ vyjmenovává Ko-
mínek. Všechny podněty komise předala odboru 
magistrátu a některé dopravnímu inspektorátu 
Policie ČR k vyjádření. Komise schválila inves-
tiční akce k budování dalších parkovacích míst. 

K podávání námětů a připomínek občanů bude 
sloužit nově zřízená e-mailová adresa dopravni-
komise@chomutov-mesto.cz. 
Jednání komise se zúčastnil také ředitel doprav-
ního podniku Jiří Melničuk, který představil nový 
systém zastávkových zón a chystané slevy při 
přestupech. Komise projednávala také posílení 
některých spojů v nejvíce vytížených časech. 
Dopravní komise má devět členů, z nich dva jsou 
zastupitelé a ostatní jsou zástupci občanů.

Dopravní komise řešila první problémy s parkováním

Technické služby uklízí štěrk
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Školy a volný čas

inzerce

AUTO CENTRUM 
RAISOVKA

RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
 osobní  dodávky  nákladní  návěsy

 motory  podvozky  karoserie

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
 suchý proces  mokrý proces

AUTOSERVIS
 osobní až nákladní  výměny olejů

 antikorozní nástřik dutin-podvozků 
 opravy karoserií

Raisova 5456, Chomutov
tel.: 776 565 780, 732 186 702

MASÉRSKÝ SALON
N O V Ě  O T E V Ř E N Ý

tel.: 724 040 670 WWW.LOMISALON.CZ
Lenka Kuncová, Buchenwaldská 1757, 430 01 Chomutov

LOMI

KLASICKÁ MASÁŽ
KLASICKÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ

LYMFATICKÁ DRENÁŽ
HOT STONES – MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY

ANTICELULITIDNÍ MASÁŽ
PINDA-SVEDA AJURVÉDSKÁ MASÁŽ BYLINNÝMI MĚŠCI

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ A ZÁBAL
MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY
HAWAJSKÁ MASÁŽ

PEELINGOVÁ GOMÁŽ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 

Dvě střední školy v Chomutově se mohou 
od začátku února pochlubit prestižním 

oceněním od Ústeckého kraje. Střední škola 
energetická a stavební a Obchodní akademie, 
Střední odborná škola gastronomie a Střední 
odborné učiliště získaly status páteřních škol 
dokládající jejich kvalitu a stabilitu. 
Školy vnímají certifi kaci především jako do-
klad prestiže. „Certifi kát osvědčuje kvalitu 
školy, doplňuje náš management podle ISO 
a bude pro nás výzvou a motivací jej za dva 
roky úspěšně obhájit,“ říká bývalý ředitel 
SŠEaS a současný primátor Jan Mareš. Cer-
tifi kát zároveň může přilákat do škol více stu-
dentů, kteří se stávají nedostatkovým zbožím. 
„V letošním roce už to nebude hrát velkou 
roli, i když certifi kát může přesvědčit některé 
nerozhodnuté žáky,“ doplňuje Karel Prager, 
ředitel OA, SOŠG a SOU.
Projekt páteřních škol je iniciativou Ústec-

kého kraje, který změnou struktury středo-
školského vzdělávání reaguje na měnící se 
ekonomické i demografi cké podmínky. „Ús-
tecký kraj se rozhodl na základě dostupných 
informací o demografi ckém vývoji situaci 
řešit s předstihem, aby byl včas připraven na 
trend, který se již začíná projevovat,“ doplni-
la k projektu hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová. 
Certifi kát páteřní školy dokládá, že jeho no-
sitelé jsou stabilními vzdělávacími ústavy 
a partnery Ústeckého  kraje. Páteřní škola 
musí splnit několik základních podmínek, 
které přispívají ke kvalitě vzdělání. „Certi-
fi kát je udělován vždy na 2 roky. Může být 
zohledněn při rozdělování dotací a investic 
kraje nebo v případě slučování škol,“ vysvět-
lila princip ocenění tisková mluvčí Ústeckého 
kraje Magdalena Hanáčková. Prozatím získa-
lo tento status sedm středních škol v kraji.

Bohyně moudrosti Pallas 
Athéna, jejíž socha zdo-

bila státní gymnázium, by se 
znovu mohla stát inspirací pro 
studenty i profesorský sbor. 
Ředitel Gymnázia Chomutov 
Jaroslav Zahrádka chce vy-
tvořit novou sochu bohyně. 
Zaplatí se z veřejné sbírky.   
Pallas Athéna stála před průčelím gymnázia 
až do začátku druhé světové války, kdy byla 
roztavena a použita pro výrobu zbraní. Sou-
časné vedení školy usiluje o návrat sochy 
Athény před  budovu gymnázia. „Podobná 
snaha zde byla již na konci 80. let, kdy ji ini-
cioval výtvarník Kamil Sopko, který zároveň 
vytvořil návrh sochy. Celá akce skončila kvůli 
nedostatku fi nancí,“ vzpomíná Zahrádka.

Tentokrát by s fi nanco-
váním celého projektu 
měla pomoci veřejná 
sbírka, jejíž výtěžek 
nakonec zřejmě určí 
i podobu sochy. „Vy-
hlásíme veřejnou sou-
těž, abychom viděli 
nové nápady a fanta-

zie. Již nyní nás oslovili tři umělci, absolventi 
gymnázia, kteří by se na projektu rádi podíle-
li,“ vysvětluje Zahrádka.
Zájemci mohou přispět zasláním peněz na 
speciální účet 20300297/0100 nebo pro-
střednictvím pokladniček  připravených při 
různých akcích školy, permanentní poklad-
ničky v prvním patře gymnázia či sběrných 
listin.

Dvě střední školy získaly prestižní ocenění, 
stanou se z nich páteřní školy kraje

Veřejná sbírka pomůže navrátit 
Athénu před budovu gymnázia

Prvňáčkové v rukou 
městských policistek
Dětské kolo, autíčko, semafor, loutky, 
policejní čepice a plno obrázků přivítaly 
děti z prvních tříd základní školy v Ka-
daňské ulici.
Čekaly na ně totiž dvě strážnice, Petra 
a Káťa, které s dětmi strávily celé dopo-
ledne. Nejrůznějšími hrami učily ško-
láčky o dopravě a dopravních prostřed-
cích, jak správně přecházet vozovku na 
semaforu, povídaly si s nimi o cyklistech 
a jejich správném vybavení a kde všude 
mohou děti na kolech jezdit. 
Prvňáčci měli i možnost seznámit se s ne-
bezpečnými situacemi, jako je jednání 
s cizími lidmi, kontakt s cizím zvířetem, 
nález injekce.  Zahráli si i scénky s námě-
ty ztracen v obchodě a ztracen ve městě. 
Policistky naučily děti, co jsou linky tís-
ňového volání, a jejich čísla. A na závěr si 
s dětmi popovídaly o šikaně. 
„Odměnou byla pro děti pochvala za vý-
borné znalosti, záložka do knihy a pro 
policistky pozornost dětí, jejich nadšení 
při práci a sladký bonbon,“ řekla Mgr. 
Ivana Lhotáková, třídní učitelka 1.B.

Inzerujte 
v Chomutovských novinách

Alona Hlavová
tel.: 725 124 616

Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475
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PŘIJME VHODNÉHO
KANDIDÁTA NA POZICI

PRO TENTO TITUL

Své životopisy s fotografi í
zasílejte na e-mail:

nabor@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

MANAGER 
INZERCE
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Zábava

Sudoku

Křížovka

8 9 1

3

2 4 6 7

5 4 6

8 7 3

3 5 8

7 1 8 2

5

6 9 1

7 3

7 5 1

1 4 7

9 2 5 6 4

1 9 5

5 7 6 3 1

9 1 5

9 6 8

9 3

5 3 1

7 3

4 6 1 8

9 8 3 2

1 8

7 2 6 5

7 3 8 6

7 5

1 5 7

7 4 8 3

9 1 3 6 4

4 3 8

5 2

3 4 7

6 9 1 3 7

2 6 9 1

Prázdninové vtipy

Maminka odvádí žáčka od školy a říká: 
„No vidíš, co děláš, já nepochopím, jak 
jsi mohl zapomenout na to, že už jsou 
prázdniny!“

Učitel si o prázdninách přivydělává 
jako výčepní v jedné z hospod:
„Chlapi, jestli mi budete do toho 
čepování kecat, tak vás rozsadím.“

Stojí Pepíček na poli a vedle něj stojí 
stará paní a říká:
„To je hezká barva, viď?“
Dívá se přitom, jak zapadá slunce.
Pepíček nato:
„Hurá, hurá hoří škola. Budou 
prázdniny!“

„Co ses dneska naučil ve fyzice, 
Honzíku?“
„Že věci se teplem roztahují a zimou 
stahují.“
„A můžeš uvést nějaký příklad?“
„Jistě, třeba prázdniny – v létě jsou 
delší a v zimě kratší.“

Proč nemají matfyzáci jarní prázdniny?
Protože by za tu dobu vystudovali 
ekonomku.

www.dumsalve.cz

Universal Contour Wrap je metoda, která garantuje výsledek... (viz tajenka)

Odpovědi zašlete do 1. 3. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká dárek od fi rmy Dům Salve!

Výhercem z minulého čísla je František Žák
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Kadeřnictví JITKA v Jirkově 

NEHTOVÉ STUDIO

PEDIKŮRA 

kadeřnice MONIKA 

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)

Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Text inzerátu 

Jméno a příjmení: .....................................................  tel.: .......................   podpis: .......................

�

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

Taneční svět

Balet
Tanec
Krasobruslení

Přijďte do nově otevřené prodejny

Puchmayerova 114, Chomutov
/ naproti pekárně v ul. J. ze Stříbra /

V březnu 
zahajujeme prodej

Tel. prodejna: +420 606 085 967
e-mail: Tanecni.svet@seznam.cz

Nepřehlédněte E-Shop
www.tanecnisvet.cz

a další

Kino OKO

23. 2. st 19:00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

24. 2. čt 19:00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

25. 2. pá 19.00 DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO 
  HNÍZDA

26. 2. so 18.00 DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO 
  HNÍZDA

27. 2. ne 19.00 HON NA ČARODĚJNICE

2. 3. st 17.00 HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
  1. ČÁST

3. 3. čt 17.00 HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
  1. ČÁST

4. 3. pá 19.00 NORSKÉ DŘEVO

5. 3. so 17.00 MEGAMYSL

5. 3. so 19.00 NORSKÉ DŘEVO

6. 3. ne 17.00 MEGAMYSL

6. 3. ne 19.00 NORSKÉ DŘEVO

9. 3. st 19.00 VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC

Městské divadlo

8. 3. út 19.00 PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Autorka: Marie Jones. Hrají: Miroslav Vladyka a Ra-
dek Holub. Vynikající současná komedie irské autorky, 
oceněná řadou prestižních mezinárodních cen. Vděčné 
a neočekávané komediální situace a neobvyklý princip 
obsazení z ní udělaly divácký hit. Dva herci zde hrají šest-
náct postav, včetně ženských. Absurdní situace se střídají 
s vážnými a vytvářejí harmonický celek. Komedie byla 
přeložena do více než 16 jazyků světa. Světovou premi-
éru měla v roce 1999 a u nás se poprvé hrála o tři roky 
později. Miroslav Vladyka a Radek Holub ji pro mimořádný 
divácký úspěch hrají dosud.

Kulturní dům Zahradní

23. 2. st 17.00 VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. Vstupné 40 Kč.

9. 3. st 17.00 VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. Vstupné 40 Kč.

Výstavy

Do 26. 2. FOTOGRAFIE DIVOČINY – Galerie Špejchar

Do 28. 2. KRESBY MILAN BEZANIUK
 Galerie na schodech SKKS

Do 28. 2. FOTOGRARIE Z ŘÍŠE HMYZU PAVLA 
 KRÁSENSKÉHO – PZOO výstavní síň

Do 2. 3. POSELSTVÍ KAMENE – Galerie Lurago

Do 5. 3. PORTRÉTY – LUCIE BONAKOVSKÁ
 Výstavní síň SKKS

3. 3.–26. 3.  BOHUMIL ELIÁŠ – OTEC A SYN
 Galerie Špejchar

Od 3. 3. KRESBY – KATKA STAŇKOVÁ
 Galerie Na schodech

Od 7. 3. HLEDÁNÍ – JITKA KŮSOVÁ – Galerie Lurago

Od 8. 3. AKVARELY MGR. VĚRA PÁVOVÁ
 Výstavní síň knihovny

Sport

24. 2. čt 20.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

26. 2. so 10.00 KUŽELKY – Golf Klub Kamencové jezero

26. 2. so 9.00–16.30
 FLORBAL I. LIGA DOROST – sport. hala

26. 2. so 17.30–19.00
 BASKETBAL I. LIGA MUŽI – sport. hala

27. 2. ne 8.00–14.30  FUTSAL–CHLMF – sport. hala

27. 2. ne 15.00–18.00  FLORBAL II. LIGA MUŽI – sport. h.

28. 2.–4. 3. denně 07.30–15.30
 JARNÍ MINIŠKOLA SPORTU 2011 – sport. hala

1. 3. út 19.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

3. 3. čt 20.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

5. 3. so 8.00–14.30  FUTSAL CHLMF – spor. hala

5. 3. so 17.00–20.00  FLORBAL II. LIGA MUŽI – sport. h.

6. 3. ne 8.00–14.30  FUTSAL CHLMF – sport. hala

6. 3. ne 17.00–18.30  HÁZENÁ II. LIGA MUŽI – sport. h.

8. 3. út 19.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

Dům dětí a mládeže – DDM

23. 2. st 17.00–20.00
 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ 

28. 2.–4. 3.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

SKKS

24. 2. čt 17.00  NÁRODNÍ PARKY USA ZE SEDLA KOLA
 Velký sál 2. patro SKKS

1. 3. út 9.30  ČLOVĚK A UMĚNÍ I.
 Velký sál, 2. patro SKKS

2. 3. st 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH
 3. patro, učebna č. 66 SKKS 

3. 3. čt 16.00 – SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
 3. patro, učebna č. 66 SKKS

9. 3. st 18.00 – ASTROLOGIE – VLIV RODIČŮ 
 NA VÝVOJ DÍTĚTE – 3. patro, učebna č. 66

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Jirkově, nově zrekonstruovaný. 
Pouze slušné jednání. Tel. 739 419 994.

Prodám byt 4+1 v os. vl. v ul. Matěje Kopeckého vhodný 
k rekonstrukci za 725 000 Kč. Tel. 608 053 798.

Prodám rodinný dům v Horním Jiřetíně 4+1, garáž, zahrada 
580 m2, cena k jednání 1 600 000 Kč. Tel. 728 217 828.

Prodáme byt 3+1 po rekonstrukci v Hornické ulici v Chomutově 
(Horní Ves). Cena 750 000 Kč. Tel. 777 097 078.

Koupím dům – nejlépe novostavbu – dům po rekonstrukci, 
do 4 000 000 Kč. Chomutov a okolí. Tel. 724 657 421.

Nabídněte koupi bytu v osobním vlastnictví! Hotovost.
Tel. 728 255 237.

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

Prodám družstevní byt 1+1 na Písečné, 1. patro, před 
rekonstrukcí. Cena 200 000 Kč + převod. Tel. 774 994 746.

Pronajmu byt 2+1 v Chomutově, klidná lokalita Zadní Vinohrady, 
kauce 2 nájmy, dlouhodobě. Tel. 724 079 966.

Pronajmu byt 3+1 v Chomutově u Jitřenky. Vratná kauce 
dvouměsíční nájemné. Slušným lidem. Ne RK. Tel. 774 949 881.

Koupím Škoda Felicia nebo Felicia combi, korozní, před 
opravou karoserie. Neplatná TK nevadí. Tel. 723 327 344.

Prodám automatickou pračku Crosley, náplň 1,5 až 4,5 kg 
prádla, 500 až 1 000 otáček/min., hloubka jen 43 cm – vhodné 
do malých koupelen nebo na chatu, nekoroduje, úsporná, 
bezvadný stav. Cena 2 900 Kč. Tel. 732 732 343.

Prodám kočárek – sportovní sesle zn. Zopa po jednom dítěti, 
červeno-černý. K tomu taška a slunečník, vše v barvě.
Cena 2 200 Kč. Tel. 602 720 175.

Prodám trojkolku kočárek Cam-Cortina X3Evolution po jednom 
dítěti, pěkný, nezničený, červeno-světle šedý, velká kola, lehká 
jízda, korbička, deštník, sesle, nánožník + výbavička pro mimino + 
pěkné moderní oblečení po holčičce. Původní cena kočáru 16 900 
Kč. Vše levně, cena dohodou. Tel. 602 204 019, 724 563 610.

Bydlení

Koupě, prodej

POPLATEK ZA ODPADY
1. POLOLETÍ 2011

splatnost
28. 2. 2011
240 Kč / osoba a pololetí

lze zaplatit i jednorázově
480 Kč / osoba a rok
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Fotoreportáž

Výměníková stanice s akumulační nádobou, která vyrábí teplo a teplou vodu ze zbytkového 
tepla z chlazení

Vedoucí zimního stadionu Daniel 
Mašek vysvětluje, jak funguje strojovna 
vzduchotechniky

Expanzní nádrž strojovny chlazení 
ledových ploch 

Strojovna požárního systému, která automa-
ticky ovládá požární rozstřikovače Sálová režie, odkud se bude ovládat kostka, osvětlení a ozvučení

Nový zimní stadion je velká moderní lednička
(pokračování ze str. 7)
Nový zimní stadion teplo hojně využívá. Od-
padní teplo ohřívá vodu do rolby k úpravě 
ledu, rozpouští seřezaný led, ohřívá podloží 
ledových ploch i vodu pro sprchování spor-
tovců a vytápění hal. „Vodu ohřátou na 26 
stupňů odpadním teplem proženeme tepel-
ným čerpadlem, které ji ohřeje na pětačty-
řicet stupňů. Takhle teplou vodu jen mírně 
dohřejeme z placeného horkovodu o patnáct 
stupňů,“ vysvětluje Mašek způsoby úspor.  
Získaným teplem se bude například příjemně 
temperovat velká hala při hokejových utká-
ních a kulturně-společenských akcích. 
Úspory přináší ve srovnání se starým zim-
ním stadionem i účinná izolace hokejových 
hal, protože klesají náklady na výrobu ledu 

v letních měsících. „Jednoduše řečeno v hale 
se chlad drží i při větších venkovních teplo-
tách,“ konstatuje Mašek. Izolace ledových 
ploch také snižuje náklady. „Starý stadion 
má ledovou plochu neizolovanou, tudíž se 
chladilo nahoru i dolů, přičemž se spotřebo-
valo mnoho energie. Podloží totiž promrza-
lo několik metrů do hloubky a plocha se tím 
lámala a zvedala,“ vysvětluje neduhy starého 
stadionu Mašek. 
Nové ledové plochy jsou v podloží vyhřívány 
odpadním teplem, odizolovány a chlazení 
působí pouze na samotný bruslicí led.
Technologie nového stadionu umí šetřit 
i vodou.  Při maximálním využití odpadního 
tepla totiž nedochází k masivnímu odparu 
vody v chladící věži.  S dalšími úsporami 

pomáhá vlastní úpravna vody. „K úpravě 
ledu rolba spotřebuje po každém bruslení 
přibližně tisíc litrů vody a naopak totožné 
množství v podobě seříznutého ledu se na 
starém ZS vysypalo do odpadní jímky a ne-
vratně odteklo kanalizací. Nyní budeme 
seříznutý led recyklovat a prostřednictvím 
vlastní úpravny vody vracet do oběhu,“ říká 
Daniel Mašek. 
Přestože se projektanti i stavitel snažili na-
pěchovat stadion moderními technologiemi, 
které maximálně využívají odpadní teplo, 
nestačilo to. Chladící zařízení ho vyrobí mno-
hem více. „Už nyní víme, že nám zůstává část 
energie, kterou lze použít například pro vytá-
pění travnaté plochy nově budovaného fotba-
lového stadionu,“ dodává Petr Chytra.
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Kulturn  spole enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa ní centrum

Centrum sportu a volného asu- Zimní stadion 
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