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Inzerce

Chomutov, Ruská 156, tel. 474 699 471 • Jirkov, Nám stí Dr. E. Beneše 1772, tel. 474 319 150

Reprezentativní p íklad pro zvýhodn ní bez poplatku za poskytnutí p j ky a p ed asné splacení: výše úv ru 80 000 K , 30 splátek, m sí ní splát-
ka 3 249 K , ro ní úroková sazba 15,9 %. Poplatky související s úv rem: poskytnutí úv ru 0 K , vedení úv rového ú tu 49 K  m sí n , vedení 
b žného ú tu 59 K  m sí n , jedna p íchozí platba na b žný ú et za m síc 5 K . RPSN 20,5 %, celková ástka splatná spot ebitelem 100 863 K .

KAŽDÝ SI K P J CE M ŽE ZVOLIT
1 ZE 3 VÝHOD. VSA TE SE.

VYBERTE SI
1 ZE 3 VÝHOD

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

S Expres p j kou od GE Money Bank si nyní každý z vás m že 
vybrat jednu ze t í výhod. Tu, která vyhovuje práv  vám:

 bez poplatku za poskytnutí p j ky a p ed asné splacení
 jedna splátka hrazena bankou
 odklad splátek o 3 m síce

Nabídka výb ru jedné ze t í výhod platí pro žádosti o p j ku
podané od 1. 3. do 31. 5. 2011 p i spln ní požadovaných podmínek.

Rozumíme si.

GE život podle vašich p edstav GE Money Bank

VSA TE NA EXPRES P J KU OD GE MONEY BANK.
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Dne 12. 5. 2011 v 15.00 hod. se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1. patře budovy Ma-
gistrátu města Chomutova, Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných 
opravených  bytů.

Registrace zájemců o byt se koná dne 12. 5. 2011 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 „Pra-
videl 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
variabilní symbol: 32520

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

www.chomutovska-bytova.cz

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

Konečná částka bude navýšena o 20% DPH

Dřínovská 4595/11 1+1 25.000 Kč

Přemyslova 5394/19 1+1 25.000 Kč

Přemyslova 5394/20 1+1 25.000 Kč

Grégrova 3773/3 1+2 35.000 Kč

Za Zborovskou 3605/6 1+2 35.000 Kč

Za Zborovskou 3616/1 1+2 35.000 Kč

Palackého 3950/11 1+2 35.000 Kč

Bezručova 4200/47 1+2 35.000 Kč

Kadaňská 3679/5 1+2 35.000 Kč

Kadaňská 3687/6 1+3 45.000 Kč

Legionářská 3878/10 1+3 45.000 Kč

NEOPRAVENÉ BYTY

Adresa Č.p./č.b. Velikost Vyvolávací cena

Nabídka neopravených 
bytů do nájmu veřejným 
výběrovým řízením

C H O M U T O V S K Á
B Y T O V Á a . s .
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Letos se nám urodilo!etos se nám urodilo!
Přijďte ochutnat čerstvě 

vypěstovanou zeleninu 
a potraviny od nás, 
severočeských farmářů. 
Trhy se konají pravidelně 
od dubna do prosince 
v Ústí nad Labem, Mostě 
a Chomutově. Podpořte 
náš kraj!

severočeští farmářiseveročeští farmáři

Trhy se konají pod záštitou 
hejtmanky Ústeckého 

kraje Jany Vaňhové

Trhy  pořádají sdružení Český um 
a statutární město Chomutov

www.chomutov-mesto.cz

patron projektu

První trh již v sobotu 
30. dubna na náměstí 1. máje od 8.00 do 12.00 hodin

Statutární m sto

 Vás zve 1. kv tna 2011 na

CHOMUTOVSKÝ
DRAGON CUP 2011

na Kamencovém jeze e
O pohár primátora m sta Chomutova

PROGRAM:
8.00–12.00 REGISTRACE A TRÉNINKOVÉ JÍZDY
13.00–18.00 ZÁVOD DRA ÍCH LODÍ FIREMNÍCH POSÁDEK 
 rozjíž ky – semifinále – finále
16.00–18.00 MAKOVEC – vystoupení hudební skupiny
18.00–19.00 VYHODNOCENÍ POSÁDEK DRA ÍCH LODÍ
19.30–21.30 DRA Í COUNTRY HUDEBNÍ SKUPINY MAKOVEC

 www.chomutov-mesto.cz, www.sc80kanoistika.cz

ROGRAM:
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šéfredaktor: Tomáš Branda

tel.: 608 964 165

e-mail: tomas.branda@ceskydomov.cz
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Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát se adoptivním rodičem, sta-

čí vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete.

Koza walliská je jedna z nejhezčích koz se 

šroubovitými rohy. Pochází ze švýcarského 

Wallisu. Její srst je na přední polovině těla 

černá a na zadní bílá. Vyskytovala se už na 

freskách ve starém Egyptě, kde sloužila jako 

užitkové i obětní 

zvíře. Přispěním 

částky 1 000 

korun se můžete 

stát jejím adoptiv-

ním rodičem.

Výročí Chomutovska

23. 4. 1931 zemřel Erhard PROSCHWITZER, 

botanik, geolog, vlastivědný historik a od-

borný publicista, pedagog v Levíně, Liběši-

cích, Úštěku a Chomutově.

30. 4. 1916 před 23. hodinou se na cho-

mutovském náměstí sešly davy lidí, aby 

sledovaly, jak se při vůbec prvním zavedení 

letního času v Čechách posunou na měst-

ské věži hodinové ručičky o jednu hodinu 

dopředu.

30. 4. 1976 otevřena nová budova OV KSČ 

č.p. 4602 (dnešní Magistrát města Chomu-

tova), postavená za státní peníze podle pro-

jektu architekta Františka Machače.

1. 5. 1981 Vláda ČSR udělila Chomutovu 

titul Vzorné město.

Město investuje 
letos 82 milionů
Tolik radnice investuje v letošním roce do 

silnic, chodníků, parkovišť, školních hřišť, 

do rekonstrukce střech, ale i kuchyně 

městského ústavu sociálních služeb.

Starý zimní stadion se 
naposledy rozloučil 
s ledem
Vedoucí provozu zimního stadionu Daniel 

Mašek vypnul chlazení ledu. Učinil tak tečku 

za čtyřiašedesátiletou historií stadionu.

Rozhovor
Teprve první rok vede Tomáš Eisner klub 

BK Levharti Chomutov, přesto má na dosah 

ohromný úspěch.

Informační centrum je 
nabité technologiemi
Styl expozice centra Severočeských dolů je 

akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu 

prezentací a využívá vyspělou audiovizuální 

techniku.

4

6

8

12

23.–24. 4.
Chomutovské slavnosti – Ve světle svaté 

Barbory. 

ROZA: Za světlem svaté Barborky.

30. 4.
Slavnostní otevření nového ZS.

ROZA: Pálení čarodějnic

1. 5.
Chomutovský Dragon Cup
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Letos město investuje přes
osmdesát milionů korun

Osmdesát tři milionů korun. Tolik 

radnice investuje v letošním roce 

do silnic, chodníků, parkovišť, škol-

ních hřišť, do rekonstrukce střech, 

ale i kuchyně městského ústavu so-

ciálních služeb. „Investice vycháze-

jí z potřeb občanů. Mnohé podněty 

jsme získali na pravidelných setká-

ních s občany,“ řekl primátor Jan 

Mareš. Přestože město nejvíce nyní 

investuje do sportovně-kulturního 

areálu na Zadních Vinohradech, 

na který získalo dotace z Evropské 

unie, nezapomíná ani na ostatní 

části města.

Ve městě přibude na 250
parkovacích míst  

Na nové parkoviště se mohou těšit řidiči 
v Březenecké ulici, kde za bytovými domy ved-
le zastávky v ploše nad ulicí Cihlářská vznikne 
nové parkoviště s devětatřiceti parkovacími 
místy. Na Březenecké město vybuduje další 
parkoviště za domem 4590 až 4595. „Pěta-
čtyřicet míst se vybuduje na vyvýšenině a při-
jíždět se na ni bude z ulice 17. listopadu,“ řekl 
Petr Svoboda, investiční technik. Devadesát 
míst se plánuje také na Kamenné, kde se bude 
stavět letos a příští rok. „Stavbu zřejmě zdrží 
přeložka vysokého napětí, kterou musí udělat 
ČEZ,“ upozorňuje další investiční technik 
Pavel Melichar. Odstavná plocha u taneční 
školy Stardance se letos promění v plnohod-
notné parkoviště.  „Na základě opakovaných 
žádostí obyvatel v ulici Cihlářská se postaví 

parkoviště s jedenapadesáti místy ve spodní 
části ulice,“ říká Lenka Petříková, vedoucí 
oddělní rozvoje města. Čtyřiadvaceti nových 
šikmých stání se dočkají řidiči ve Výletní uli-
ci. V ulici Písečná u zastávky MHD přibude 
35 míst. Všechna parkovací místa se budou 
stavět na základě harmonogramu z analýzy 
parkování.

Na sídlištích vyrostou u škol 
multifunkční hřiště

Nad prostorem Základní školy Zahradní 
z nevzhledné travnaté plochy vznikne veřejné 
multifunkční sportovní centrum. „Bude mít 
dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem, 
hřiště na street-ball a odpočinkovou zónu 
s lavičkami a dětským hřištěm s prolézačkami 
včetně oplocení,“ říká projektová manažerka 
Petra Brožíková. Areál bude mít také běžec-
kou dráhu a prostor pro vrh koulí. U Základ-
ní školy Písečná radnice vybuduje veřejné 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem na 
malou kopanou a hned vedle druhé hřiště na 
streetball. „Současná tři hřiště na volejbal se 
zrekonstruují. Vybuduje se běžecký ovál, mís-
ta pro skok do dálky a hod koulí. Jedno hřiště 
bude určeno pro plážový volejbal,“ dodává 
Brožíková. Sportoviště obohatí výsadba níz-
kých okrasných dřevin a lavičky.

Moderní kuchyň pro seniory

Kuchyň v domě pro seniory na Písečné je 
dlouhodobě velkým problémem městského 
ústavu sociálních služeb a v současné době 
je její modernizace velmi naléhavá. Provoz 
funguje v téměř nezměněné podobě od roku 
1993, je již velmi zastaralý a nevyhovuje jak 
v technologickém smyslu, tak ani po stránce 

hygienické. „Byli jsme opakovaně důrazně 
upozorněni hygieniky na nutnost celkové re-
konstrukce, nebo nám kuchyň  uzavřou,“ říká 
Alena Tölgová, ředitelka organizace. Pokud 
by se to stalo, měl by tento krok katastrofální 
dopady na zajištění pobytových a dalších so-
ciálních služeb v Chomutově. Předběžná kal-
kulace na rekonstrukci stravovacího provozu 
představuje 15 milionů korun, polovina je ur-
čena na stavební práce, druhá část na vybave-
ní technologiemi. „Potřebnou sumu složíme 
z prostředků organizace, z rozpočtu města 
a ze sponzorského daru Severočeských dolů. 
Požádáme také o podporu z fondu hejtmanky 
kraje,“ vysvětluje Tölgová. Nová kuchyň bude 
vybavena nejmodernějšími technologiemi.

Chodníky na přání občanů

Na chomutovských sídlištích přibude několik 
nových chodníků a řada z nich bude zrekon-
struována nebo rozšířena. Na nový chodník 
se mohou těšit senioři z domu pro seniory na 
Písečné. „Pro naše obyvatele to bude zname-
nat velké zvýšení bezpečnosti,“ řekla Alena 
Tölgová. Občanům dále vyjde město vstříc 
vybudováním schodiště v místě vyšlapaného 
svahu od domova pro seniory k zastávce au-

Nástin budoucího sportovního areálu u ZŠ Zahradní

Dosluhující kuchyň MÚSS
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tobusu u zdravotního střediska. Bezpečnost 
zvýší také nově vybudovaný chodník z Jir-
kovské ulice k nákupnímu středisku Flora. 
Ten bude kopírovat současný pojízdný chod-
ník, který slouží k zásobování základní školy. 
„Chodci, především děti a maminky s ko-
čárky, byli na tomto chodníku vystaveni ne-
bezpečí,“ vysvětluje důvod primátor Mareš. 
Navíc město podél chodníku vybuduje nové 
veřejné osvětlení, kanalizační vpusti a vysá-
zí nové stromy.  Baťovské řešení chodníků 
radnice využije také od popisného čísla 5018 
k zastávce na Písečné, kudy si lidé zkracují 
cestu na autobus. 
Stávající chodník ze Zahradní na Písečnou 
k supermarketu Tesco bude pro pohodlí 
chodců rozšířen a zrekonstruován. Chodník 
je velmi využíván také jako cesta do Bauma-
xu a nákupního centra v Otvicích. Komfort-
nějšího přístupu se dočkají také návštěvníci 
zooparku. „U podjezdu pod třináctkou vy-
budujeme nový přechod. Celý chodník od 
Kamenné až po zoopark zrekonstruujeme 
a rozšíříme,“ popisuje Petříková.  
V rámci budování bezbariérových tras na 
sídlištích budou zrekonstruovány chodníky 

na Březenecké. Opraví se chodníky v ulicích 
Kyjická a Dřínovská a obě ulice  se lépe pro 
chodce propojí mezi domy č.p. 4583 a 4595. 
Budou se také měnit poloměry křižovatek, 
aby se zkrátila délka přechodů a tím se zvýšila 
bezpečnost chodců.

Sportovní hala má děravou střechu, 
oprava je nutná

Rekonstrukcí projde také střecha sportovní 
haly, která je v havarijním stavu.  Trochu by se 
dala přirovnat k cedníku. Do haly teče zhruba 
na dvaceti místech. Především v malém sále, 
ale voda si nachází cestu i do velkého sálu, 
kde by mohla zničit novou palubovku, a do 
restaurace i technického zázemí.

Drobné investice

V rámci menších investic radnice nechá zre-
konstruovat povrch silnice v Kozinově ulici. 
Tato investice se spojí s rekonstrukcí kanali-
zace, kterou provedou Severočeské kanaliza-
ce a vodovody. Bohužel obyvatelé Kostnické 
ulice se letos slibované opravy silnice nedo-
čkají. V ulici se bude příští rok rekonstruovat 
také kanalizace, která si vyžádá výkopové 

práce.  Proto se nový povrch komunikace vy-
tvoří v příštím roce.
Magistrát rovněž vymění kotle v budově na 
Husově náměstí. „V souladu se záměrem měs-
ta na odstraňování bariér pro osoby s omeze-
nou schopností pohybu a orientace vzniknou 
také bezbariérové toalety v magistrátní budo-
vě na Zborovské,“ říká tajemník magistrátu 
Theodor Sojka. Opravou projde hradební zeď 
v Mánesově ulici.

Investice nejdou na dluh

Ani jednu z investic město nepořizuje na dluh. 
Revitalizace městských sídlišť je podpořena 
dotačním titulem z integrovaného operační-
ho programu, ostatní akce jsou z převážné 
míry kryty  rozpočtem města. Město získalo 
sponzorský příspěvek od Severočeských dolů 
na rekonstrukci kuchyně v domově pro senio-
ry a příspěvek ministerstva kultury na obnovu 
historických památek.  „Město tak z vlastních 
prostředků pokračuje ve svém rozvoji bez 
dalšího zadlužování. Současně pracujeme 
na seznamu investičních akcí pro následující 
období a jeho bezdlužného fi nančního krytí,“ 
vysvětluje ekonom města Jan Mareš.

Sportovní hala potřebuje nutně novou střechu, zatéká do ní

Prostor, kde se vybuduje nové parkoviště za domem čp. 4590 až 4595. Plánek ukazuje, jak bude situováno

5



Aktuality

Nová ulice dostala 
příznačný název

Oslavte Velikonoce 
v zooparku

Chomutov už má 248 ulic. Každá z nich má 
jméno. Názvy jsou po významných zemře-
lých osobnostech, událostech, jiných měs-
tech anebo se vztahují k místům, kde se 
nacházejí. A to je právě případ nové ulice. 
„Je v lokalitě Zadní Vinohrady podél po-
zemků určených pro výstavbu rodinných 
domků v blízkosti Kamencového jezera, 
proto nese název U Kamencového jezera,“ 
vysvětluje vedoucí odboru dopravních 
a správních činností Bedřich Rathouský.

Velikonoční pondělí mohou návštěvní-
ci zooparku oslavit na statku domácích 
zvířat. „Rádi návštěvníkům pomůžeme 
s výrobou kraslic a pletením pomlázek,“ 
říká Martina Pelcová, mluvčí zoo.  Pro-
gram začne ve 14 hodin. Chybět nebu-
dou ukázky velikonočních zvyků a tra-
dičních řemesel. Rusínské písně zazpívá 
folklorní soubor Skejušan. Pro děti bude 
připravena soutěž motivovaná saskými 
velikonočními zvyky. 
O velikonočních prázdninách bude Lo-
kálka Amálka a Safari expres jezdit podle 
víkendového jízdního řádu. „Návštěvníci 
si nemusí projížďky předem objednávat,“ 
dodává Pelcová. Makaky, medvědy a tule-
ně kuželozubé představí školený pracov-
ník. Denně od devíti hodin bude otevřeno 
i lanové centrum, v sobotu a v neděli se 
děti mohou svézt na ponících a koních.  
I následující víkend bude v zooparku ruš-
no. Sletí se tam totiž čarodějnice. „Čekají 
je kouzelné soutěže, věštírna či Miss ča-
rodějnice a opékání buřtů,“ zve Pelcová. 
Slet se uskuteční od 16 do 18 hodin.

Mezinárodní den památek a sídel 16. 
dubna, kdy se i brány chomutovských 

památek otevřely zdarma návštěvníkům, lá-
kal nejen do běžně přístupných prostor, ale 
zpřístupnil i prostory radnice. Návštěvníci se 
v průběhu dne památek podívali do jezuitské-
ho areálu, do kostelů sv. Ignáce, sv. Kateřiny, 
sv. Barbory, Nanebevzetí Panny Marie, do 
Chrámu sv. Ducha, ale i na městskou věž. 
V budově radnice na náměstí 1. máje byly 
k prohlédnutí expozice Oblastního muzea, Art 
galerie Radnice a největší zájem byl o prohlíd-
ku kanceláře primátora a Klenotnici. „Lidé se 
divili tomu, že z kanceláře primátora je možné 
navštívit oratoř kostela sv. Kateřiny,“ říká Sil-
vie Škubová z kanceláře primátora.
Velký zájem byl i o Klenotnici v budově rad-
nice, ve které je vyobrazena Tobiášova legen-
da. Klenba je vyzdobena unikátními freskami 
z roku 1590, restaurovány byly v letech 1885 
a 1976. Starozákonní Tobiášova legenda zná-
zorňuje dva pocestné – Tobiáše a archanděla 

Rafaela, které na pouti do Médie, kde měl 
Tobiáš vyzvednout otcovy peníze, doprovázel 
pes. Cestou u řeky Tigris chytil Tobiáš velkou 
rybu, vykuchal ji a schoval z ní srdce, játra 
a žluč. „Spálená játra a srdce zahání zlé duchy 
a žluč měla vyléčit zrak jeho osleplého otce,“ 
vysvětluje Škubová.

Tobiášova legenda lákala 
návštěvníky památek

Farmářské trhy se už blíží

Starý zimní stadion se naposledy rozloučil s ledem

Už příští sobotu všechno čerstvé! Mléko, 
sýry, vajíčka, med, houby, víno, květiny, 

pečivo, cukrovinky, ale i regionální gastro-
nomické speciality. To vše na farmářských 
trzích, které se budou konat příští sobotu 30. 
dubna na náměstí 1. máje. „Farmářskými 
trhy v Chomutově se chceme vrátit k tradicím. 
Věříme, že občané uvítají bohatou nabídku 
čerstvých potravin a připraveným doprovod-
ným programem ožije centrum města. Navíc 
podpoříme regionální zemědělce a výrobce 
potravin,“ říká náměstek primátora Martin 
Klouda. Trhy budou mít otevřeno od osmi do 
dvanácti hodin.

Farmářské trhy v Chomutově následují Ústí nad 
Labem, kde jsou již v plném proudu a setkaly se 
s velkým ohlasem jak u obyvatel, tak u samot-
ných farmářů, kteří si na ně našli cestu v hoj-
ném počtu. „Předpokládáme, že stejně dobře 
přivítají trhy Chomutované,“ dodává Klouda.  
Sortimentem pokrývají celou paletu základních 
živočišných produktů, takže zákazník má z čeho 
vybírat. „Už od začátku bude nabídka bohatá 
a postupem času, tak jak bude dozrávat sezonní 
ovoce a zelenina, se bude ještě zatraktivňovat. 
Připravujeme i několik překvapení, kulturní 
program, dárky a soutěže o nabízené zboží,“ 
říká jeden z organizátorů trhů, Adam Weber.

Poslední malé krasobruslařky převzaly 
ceny na zimním stadionu v Chomuto-

vě a vedoucí provozu Daniel Mašek vypnul 
chlazení ledu. Učinil tak tečku za čtyřiašede-
sátiletou historií stadionu. V příštím roce již 
hokejisté i krasobruslařky vyjedou na led na 
novém zimním stadionu na Zadních Vino-
hradech.  Při posledních závodech krasobrus-
lařek se na schodech starého chomutovského 
zimního stadionu sešla řada svíček. S tako-
vou pietou a nostalgií se s hokejovou arénou 
loučili fanoušci, kteří zde zhlédli řadu nervy 
drásajících soubojů a prožili nejednu napína-
vou chvilku.
I týden po vypnutí chlazení se zde dají stále 
najít drobné šlupičky ledu. Jeho dlouhá ži-
votnost je způsobena několika silnými vrst-

vami betonu, které tvořily ledové podloží. 
„Postupnou úpravou lední plochy se vytvořil 
obrovský blok řady betonových vrstev, které 
výrazně promrzly a nyní stále udržují dosta-

tečný chlad, který brání zbytkům ledu v roz-
mrznutí,“ vysvětluje Mašek.
Provoz starého zimního stadionu byl zahájen 
v roce 1948 utkáním se Sokolem Jimlín. Sta-
dion později prošel několika velkými úpra-
vami, mezi něž patřilo například moderní 
zastřešení stadionu v roce 1957 a přistavě-
ní části s hráčskými kabinami a přízemím. 
S přibývajícími léty se však stadion potýkal 
s častými technickými problémy. Památné 
byly především výpadky elektrického proudu 
v důležitých zápasech. „Slzy pro stadion ne-
roním. Naopak naplňuje mne, že mohu být 
u zrodu nového stadionu, na kterém je úro-
veň technologií i pohodlí daleko výše. Jdeme 
z dosluhujícího stadionu do něčeho fantastic-
ky nového,“ uzavírá Mašek.

Tobiášova legenda
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Aktuality

Letiště v Pesvicích 
chce být mezinárodní

Z České Lípy přijeli 
na zkušenou

Město Chomutov podporuje snahy Aero-
klubu Chomutov, o. s., o to, aby na letišti 
v Pesvicích mohla přistávat malá letadla 
ze států i mimo Schengenský prostor. 
„Již nyní zde mohou přistávat a přistá-
vají zahraniční letadla, ale předtím ještě 
musí jejich posádky projít celní kont-
rolou v Praze nebo Karlových Varech. 
Naší snahou je získat statut neveřejného 
mezinárodního letiště, aby tyto kontroly 
mohly být prováděny přímo v Chomuto-
vě,“ říká Ondřej Jungmann z Aeroklubu.
Cesta do Chomutova by po získání po-
třebného statutu byla mnohem rychlejší 
a pohodlnější jak pro manažery zahra-
ničních podniků z okolí města, tak i pro 
turisty. „Naše podpora vyplývá z Rámco-
vé strategie města do roku 2020, ale i ze 
studie rozvoje dopravní infrastruktury,“ 
dodává náměstek primátora Jan Řehák.

Opravy komunikací a především úspěš-
ný koncept parkování ve městě byl cíl 
návštěvy z českolipské radnice. 
Delegace z České Lípy se zajímala přede-
vším o parkovací systém. „Ocenili přede-
vším to, že parkovací systém vymyslela, 
organizuje a buduje pracovní skupina 
složená z pracovníků města, a ne naja-
tá fi rma,“ říká Miroslav Král z pracovní 
skupiny pro parkování. Ten představil 
nástroje, kterými se podařilo docílit toho, 
že lidé bydlící v centru města, kam se 
sjíždí v týdnu řada lidí za nákupy a prací, 
mohou bez problémů parkovat.  Vyzdvi-
hl také ekonomickou stránku systému, 
který generuje fi nanční prostředky, jež se 
vrací zpět řidičům v podobě nových par-
kovacích míst. Vloni třeba řadou parko-
višť na Březenecké.     
Technických služeb se Českolipští ptali 
na použití technologie SILKOT, která 
umožňuje opravovat komunikace i za 
mrazu. Speciální technologie funguje 
v podstatě jako žehlička, která nahře-
je okolí výmolu. Ten se vyplní asfaltem 
a znovu zaválcuje. Opravené místo není 
od okolní vozovky téměř poznat.

Od čardáše až po tanec s vějíři. 
Tak se baví menšiny

Výstava 20 let Pionýra zavítala i do Chomutova

Maďaři, Romové, Vietnamci, Rusíni, 
Němci, Ukrajinci a zástupci židovské 

obce se sešli ke společné zábavě, kde měli 
možnost předvést kulturní vystoupení vy-
cházející z tradic jednotlivých národností. 
„Různorodý program všech komunit potěšil 
všechny přítomné v Kulturním domě KASS,“ 
řekla Marie Štáfková, předsedkyně Výboru 
pro národnostní menšiny při chomutovském 
zastupitelstvu, který večer pod názvem Pojď-
me se bavit společně připravil.   
Romská kapela Romstar zahájila a později 
i ukončila zábavu svojí temperamentní muzi-
kou. Vietnamské dívky zatančily tradiční tan-
ce. Jejich tanec s vějíři i moderní tanec s are-
kovými klobouky diváky velice zaujal. Zdařilé 
bylo vystoupení ukrajinské menšiny, která si 
taktně vydobyla pozornost publika. Scénku 
Velikonoce předvedl folklorní soubor Skeju-

šan. Ten reprezentoval rusínskou národnost-
ní menšinu a navodil veselou jarní náladu. 
Němci recitovali a zpívali v námořnických ob-
lecích. Od Maďarů jsme si poslechli typickou 
hudbu. „Vedle dospělých zde vystoupily také 
děti ze Základní školy 17. listopadu, které 
zatančily čardáš. Školní soubor pod vedením 
pana učitele Kuchára předvedl velké nadání 
při hře na hudební nástroje,“ dodává Štáfko-
vá. Povedené bylo také vystoupení zástupců 
židovské obce, kteří zahráli několik písní za 
doprovodu klavíru a kytary.
Tentokrát své umění předvedly národnostní 
menšiny samy sobě navzájem. Výbor pro ná-
rodnostní menšiny bude v budoucnosti organi-
zovat další podobná setkávání. „Na ně srdečně 
zveme širokou veřejnost, protože prezentace 
kultury a umění komunit je nejen poučná, ale 
i velmi zajímavá,“ uzavírá předsedkyně.

Putovní výstava, jež shrnuje dvacetiletou 
existenci obnoveného Pionýra, konečně 

zavítala i do Chomutova. „Výstava by měla vy-
vést z omylu ty lidi, kteří si myslí, že Pionýr již 
zanikl,“ uvedl Jiří „Pérák“ Perkner, vedoucí 
pionýrské skupiny Chomutov.  Výstava připo-
míná veškeré aspekty činnosti porevolučních 
pionýrů a je zajímavou sondou do života této 
organizace. Ve výstavní síni SKKS bude pro 
zájemce otevřena až do konce dubna.
Návštěvníkům tak výstava, která je koncipo-
vaná jako soubor fotografi í, článků i krátkých 
útržků a náčrtků, připomene nejen pionýrské 
tábory a soutěže, ale také charitativní činnost 
a organizovanou pomoc, do které se pionýři 
zapojovali a zapojují. „Vážím si lidí, kteří do-
kážou pro děti vymyslet smysluplné trávení 
volného času, protože současný Pionýr není 
jen o zábavě, ale také o pomoci druhým. A je 
dobré, že tyto návyky získávají i ti nejmenší,“ 
řekl při zahájení Jan Řehák, náměstek pri-
mátora. Následně si malí i velcí návštěvníci 

mohli dětským šampaňským připít na zdar 
této výstavy.
Obrozený Pionýr vznikl v roce 1990 a v tuto 
chvíli podle magazínu Týden sdružuje více 
než dvacet tisíc členů, a je tedy druhým nej-
větší sdružením takového typu po Junákovi. 
Tato organizace je v současnosti zcela nepo-
litická a hlásí se především k mezinárodní 
Úmluvě o právech dítěte. „Pionýr prošel za 
celou svou existenci velkým vývojem, ale vždy 
jej dělali lidé, kteří uměli jednat s dětmi a kteří 
to pro děti dělali,“ shrnul základní myšlenku 
organizace Perkner.
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Muž, který vede Levharty do nejvyšší soutěže
Teprve první rok vede Tomáš Eisner klub 

BK Levharti Chomutov, za který dříve 

hrával, v pozici trenéra, přesto má na 

dosah ohromný úspěch. S týmem nejdří-

ve vyhrál základní část 1. basketbalové 

ligy mužů a nyní jeho svěřenci bojují o to 

nejcennější – o postup do nejvyšší bas-

ketbalové soutěže Mattoni NBL. Jak se 

čtyřiatřicetiletý rodák z Teplic dostal až 

na kapitánský můstek Levhartů?

Vzpomenete si, kde a kdy jste začal s basketba-
lem? 
Já jsem začínal s basketbalem v Teplicích asi 
kolem devátého roku, kdy jsem přišel do žáč-
ků. Ale jako profesionální hráč jsem nastou-
pil až tady v Chomutově, když jsem po konci 
sezony 1996 odešel z druholigového Mostu. 
V roce 1998 jsem pak přestoupil do Ústí, kde 
jsem strávil nějakých šest nebo sedm let, ale 
na jeden rok z této doby jsem se znovu vrátil 
na hostování do chomutovského klubu. Před 
čtyřmi lety jsem se do Chomutovského klubu 
vrátil jako hráč. 

Když se ohlédnete zpět po vaší hráčské kariéře, 
jaké největší úspěchy byste zmínil? 
Určitě to, že jsem mohl hrát nejvyšší soutěž jak 
v Chomutově, tak v Ústí. Několikrát jsme se 
dostali do prvního kola play-off.  S Ústím jsme 
se také jednou probojovali do závěrečného 
Final Four Českého poháru. Takže jako hráč 
žádné závratné úspěchy asi nemám. (smích)  

Prozradíte nám, jak proběhl ten rychlý přerod 
z hráče v trenéra? 
Já jsem začal již před dvěma lety studovat 
trenérskou školu, nejvyšší trenérskou licenci, 
a hned po mém návratu do Chomutova jsem 
zároveň začal trénovat žákyně. A vlastně už 

v úplném zárodku, když jsem teprve začínal 
hrát, tak jsem měl v Teplicích na starosti ex-
traligový dorost. Tehdy jsme skončili třetí 
v republice. To byl asi můj největší úspěch 
v trenérské kariéře. Loni jsem po sezoně do-
stal nabídku, abych se naplno věnoval trénin-
ku mužů A týmů. Musím přiznat, že jsem se 
trochu rozmýšlel, ale nakonec jsem to vzal. 

Tady v Chomutově nastaly zajímavé trenérské 
rošády. Vy v tuto chvíli trénujete Milana Dok-
sanského, se kterým jste tady jeden čas hrál 
a dokonce jste jej zažil i jako trenéra.
Ano, samozřejmě jsem s Milanem hrál nějaké 
čtyři roky, pak mi tady dělal dva roky trenéra. 
A teď jsem se rozhodl jít za ním a požádat ho, 
jestli by nám ještě nechtěl pomoci. My jsme 
měli od začátku korektní vztah. Když jsem 
přišel do Chomutova, vycházeli jsme spolu 
velice dobře a to trvá. Ten vztah je pořád na 
kamarádské bázi, protože on je pro mě pan 
hráč. Je o něco starší a vím, že basketbalu 
vždycky dával všechno. I proto jsem ho po-
žádal o pomoc. Musím se přiznat, že jsem ani 
neočekával, že mi odpoví kladně, ale on řekl, 
že pro Chomutov dýchá a samozřejmě pomů-
že, když to bude v jeho silách. 

A jak váš přechod na pozici tre-
néra zvládli hráči, se kterými jste 
ještě minulý rok hrál? 
Tady samozřejmě došlo i k něja-
ké hráčské výměně, ale takových 
šest hráčů, kteří se mnou hráli, 
tady pořád je. Samozřejmě ten 
přerod byl s kluky, co se mnou 
hráli, trochu obtížnější, protože 
loni jsme spolu chodili – když 
to zjednoduším – do hospody 
a letos po nich chci něco jiného. 
Samozřejmě jsem si musel sba-

lit věci ze šatny a odstěhovat se.
Snažil jsem se i pro ně působit jako autorita, 
ale ten vztah bude vždycky založen na tom, že 
jsme spolu kdysi hráli. Už mi nikdy nebudou 
vykat, ale nemám problém, že by mě jako tre-
néra neuznávali nebo si dovolovali více než 
kluci, kteří mě znají jen jako trenéra. 

Už jsme se bavili o hráčském úspěchu. Jakého 
cíle byste chtěl dosáhnout jako trenér? 
V současné době je můj trenérský cíl jedno-
značný, vyhrát první ligu s Chomutovem. 

Je to váš první rok na trenérské pozici, předpo-
kládal jste takový úspěch v podobě bojů o ná-
rodní basketbalovou ligu? 
My jsme s cílem postupu do začátku sezony 
nešli, spíše jsme chtěli stabilizovat kádr a za-
pracovat do týmu pár nových mladších hráčů. 
Věděli jsme, že nemáme špatný mančaft, ale 
že bychom mohli usilovat o postup, to jsme si 
neříkali. 

Nelze si nevšimnout, že si v poslední době pěs-
tujete ještě s několika hráči plnovous. Kdy plá-
nujete oholit se?
Až vyhrajeme poslední zápas.
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Lurago představilo průřez 
hravou tvorbou Josefa Zedníka

Výstava Pár obrázků a trochu dřeva před-
stavuje průřez celou tvorbou Josefa 

Zedníka, který ještě před třemi lety působil 
jako ředitel Základní umělecké školy v Mos-
tě. „Když jsem to chystal, byl jsem sám pře-
kvapen. Objevují se tu kresby třicet let staré 
i věci, které jsou čerstvé. Je to vlastně shrnutí 
mé práce za uplynulých třicet let,“ nastínil 
obsah výstavy Josef Zedník. Výstava byla 
připravována dlouhých pět let a výběr obrazů 
i plastik se během toho času značně promě-
ňoval. „Je pravda, že jsem věřil, že připravím 
pouze nové věci, ale jak jde život, tak tu a tam 
o něco přijdu a tu a tam musím dělat něco ji-
ného, a tak jsem nakonec musel sáhnout i do 
archivu,“ směje se Zedník, který dle svých 
slov doufá, že návštěvníci nebudou širokým 
spektrem výstavy zklamaní.
Výstava v Luragu nabízí skutečně nepřeberné 
množství ukázek jeho tvůrčí práce. Expresivní 

olejové barvy na plátně se střídají s drobnými 
grafi kami, k vidění je i zajímavá sbírka ručně 
připravovaných PF blahopřání. Výstava před-
stavuje Zedníka nejen jako malíře a grafi ka, 
ale také jako zručného sochaře, jehož díla 
mohou lidé obdivovat například v Mostě, kde 
se pravidelně zúčastňuje sochařských sym-
pozií. „Je tady nějaká hlína a dřevěné plastiky 
a připojili jsme také fotodokumentaci soch, 
které se sem pro svou velikost nemohou ve-
jít,“ připomněl Zedník. Nechybí ani tvorba 
určená pro nejmenší.
Výstava tak dává dohromady dynamický 
celek obrazů, grafi k a plastik, který okouzlí 
svou barevností, nápadem i hravým nadhle-
dem na dění ve světě kolem nás. Výstava po-
trvá až do 28. dubna.

Galerie Lurago se rozhodla dát prostor 

dalšímu z významných regionálních 

umělců. Josef Zedník připravil bohatou 

výstavu s názvem Pár obrázků a trochu 

dřeva, jež mapuje jeho uměleckou tvor-

bu  ve všech jejích podobách.

Vyhazovači rozesmáli 
celé divadlo
Svižná hořká komedie o prožitcích čtyř 
vyhazovačů ze Cinders clubu z pera Joh-
na Godbera v podání Divadla Radka Br-
zobohatého rozesmála zaplněné hlediště 
v chomutovském divadle. Lidský a vtipný 
příběh o tom, že pod ocelovými svaly na-
konec bijí zranitelná srdce a že víkendo-
vá noc přináší radosti i bolesti, byl milým 
překvapením této sezony.  
Divadelní komedii dodala dynamiku hu-
dební čísla z dílny Ondřeje Brzobohaté-
ho, který společně s Ernestem Čekanem 
hlasově táhl většinu písní. Herecky tuto 
dvojici skvěle doplnili Petr Vágner a Voj-
těch Hájek. Během představení herecká 
čtveřice prokázala, že jí nechybí ani ko-
mický talent. Kromě drsných vyhazova-
čů herci excelovali i v rolích náctiletých 
mladíků na opileckém tahu nebo mírně 
podroušených lolitek, jejichž životní 
epizodky dokreslovaly atmosféru Cin-
ders clubu. 
Přestože Vyhazovači nabídnou mrazivé 
obrázky neměnné reality hlavních hrdi-
nů, zůstávají především vtipnou kome-
dií, v níž nechybí ani sympatická interak-
ce s publikem. 
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Hubneme do plavek

Beavers uspěli

Chomutovské noviny a Tiger Relax Club 
vám přinášejí velice zajímavou soutěž, 
při které vyhrají všichni, kdo ji absolvu-
jí. V průběhu následujících dvou měsíců 
můžete nejen číst příběhy soutěžících, 
s čím se na své cestě ke zhubnutí potýka-
jí, jak překonávají překážky a jaké mají 
úspěchy, ale také se seznámit se zdravým 
způsobem redukce hmotnosti.
Pomocí této jedinečné akce se zbavíte do 
léta nadbytečných kil. Vybraní 4 soutěží-
cí budou mít celý program zdarma a ještě 
budou soutěžit o roční členství v hodnotě 
15 000 Kč.
Program pro vybrané soutěžící obsahuje 
2 měsíce neomezeného vstupu do obou 
provozoven Tiger Relax Clubu, cvičení 
pod dohledem osobního trenéra a kom-
pletní výživové poradenství pro zdravou 
redukci hmotnosti. Ti, kdo nebudou vy-
bráni do soutěže, mohou hubnutí také 
absolvovat, navíc mohou využít slevový 
kupon 500 Kč na Kurz hubnutí. Svezte 
se na úspěchu jiných. Přihlášky najdete 
na www.tigerclub.cz/soutez.

Generálku na ex-
traligu za sebou 
mají softballoví 
Beavers. Na praž-
ském Memoriálu 
Radka Štěpánka 
nenalezli přemo-
žitele a zvítězili 
s konečným skóre 

53 : 6. Do zápasů se zapojilo také dravé 
mládí, které prokázalo, že patří do týmu 
desetinásobného mistra.

Sport

HUBNĚTE!
MĚSÍČNÍ

KURZ
HUBNUTÍ

500 Kč – SLEVOVÝ ŠEK
Šek má platnost do 15. 5. 2011

Slevový šek lze využít pouze na Měsíční 
kurz hubnu . Jedna osoba smí využít pou-

ze jeden šek. Na jeden kurz hubnu  lze 
využít pouze jeden šek. Šek nelze směnit 
za jiné služby nebo zboží. Šek pla  pouze 

v Tiger Clubu a Tiger Studiu.

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ 
A REDUKČNÍ STRAVA JE 
CESTA K VAŠÍ IDEÁLNÍ 
POSTAVĚ!
Jsme specialisté na formování postavy.

TIGER CLUB – Pod Břízami 5597, Chomutov
po–pá 7–12, 15–21.30 hod., so–ne 15–20 hod.
tel.: 724 153 513, recepce@ gerclub.cz

TIGER STUDIO – Revoluční 47, Chomutov
po–pá 7–12, 14–21 hod., so, ne 15–20 hod.
tel.: 720 204 742, recepces@ gerclub.cz

www. gerclub.cz

SPLŇTE SI 
SVÉ CÍLE...

Ve fl orbalovém klání „stavařů“ 
se nakonec radoval Chomutov

Ve velké konkurenci 
devíti týmů nako-

nec dokázala vyválčit 
vítězství domácí Střed-
ní škola energetická 
a stavební, která potě-
šila i primátora měs-
ta Chomutova Jana 
Mareše, jenž předával 
ceny vítězům.
Na třídenní fl orbalový 
turnaj se nakonec přihlásilo devět škol, kro-
mě Chomutova se zúčastnili také studenti 
a učňové z Kadaně, Mostu, Prahy, Rybitví, 
Stochova, Tachova, Teplic a Ústí nad Labem. 
Mužstva byla rozdělena do dvou skupin, z kaž-
dé pak postoupily dva nejlepší týmy do semifi -
nále. V bojích o fi nále byli nakonec úspěšnější 
hráči z Chomutova, kteří jasně přehráli Most 
4:1, a hráči z Ústí nad Labem, kteří v samo-
statných nájezdech zdolali Kadaň 3:2.
Zápas o třetí místo mezi Mostem a Kadaní 
měl dramatický průběh. Kadaňští hráči una-
vení z předchozího zápasu se často uchylovali 
k faulům a Mostečtí přesilové hry nemilosrdně 
využívali. Zápas byl nakonec po řadě protestů 
Kadaně směrem k rozhodčím ukončen před-
časně. Stav 4:0 pro Most však platil a mostečtí 
hráči si odvezli pohár za třetí místo.
Finálový duel byl nakonec jasnou záleži-
tostí domácího Chomutova, který nedal 

ústeckým hráčům šanci. Svou dominanci 
na hřišti domácí potvrdili také jasným vítěz-
stvím 6:0 a mohli si z rukou primátora Jana 
Mareše a zároveň bývalého ředitele Střední 
školy energetické a stavební převzít pohár 
pro vítěze. Cenu pro nejlepšího střelce si 
odvezl Matěj Doubek z Prahy a ocenění pro 
nejlepšího brankáře získal domácí Jan Mi-
chalitschke.
Florbalové přebory jsou součástí každoroční-
ho Mistrovství ČR stavebních středních škol 
a učilišť v řadě sportovních odvětví organizo-
vaných odborovým svazem Stavba. Kromě 
fl orbalu se do mistrovství řadí také šachy, 
atletika, futsal, silový víceboj, přespolní běh, 
nohejbal a in-line bruslení. Za dobré umístě-
ní získávají školy body do závěrečné tabulky. 
Chomutov si tak vítězstvím vylepšil postavení 
v tabulce a o další body bude soupeřit na no-
hejbalovém turnaji.

S
C

-3
1
0
3
8
1
/1

inzerce

Chomutovská spor-

tovní hala hostila již 

poněkolikáté Přebo-

ry ČR středních sta-

vebních škol a učilišť 

ve fl orbalu.

Primátor Jan Mareš předal ceny vítězům
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Bezpečnost a doprava

• Bez nutnosti zástavy nemovitosti
• Maximální úvěr na 1 byt až 500 000 Kč
• Splatnost úvěru až 25 let
• Bez poplatků za čerpání úvěru
•  Možnost mimořádných splátek bez sankcí

Spravujete bytový dům, který si zaslouží odhlučnit, zateplit nebo vyměnit okna? Plánujete rozsáhlejší opravy či rekonstrukci? 
Sjednejte si úvěr TopRevit u Wüstenrotu za velmi výhodných podmínek bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Potřebuje váš bytový dům rekonstrukci? 
Sjednejte si úvěr TopRevit! 

www.wustenrot.cz
800 22 55 55

TopRevit Chomutovske noviny 188x130.indd   1 11.4.2011   14:59:02
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Chcete si udělat velký úklid? 
Dvakrát ročně máte možnost
Letošní novinkou 

blokového čištění je 
přistavený velkoobjemo-
vý kontejner, umístěný 
v jedné z ulic, které se 
v tento den čistí. Máte 
doma sedačku, kterou 
chcete vyhodit? Překáží 
vám stará lednice nebo 
máte plný sklep haram-
pádí? Neváhejte, využijte 
přistavený kontejner.  Tak 
zní vzkaz Technických 
služeb města Chomutova.  „Úklid si občané 
mohou dostatečně dopředu připravit. Kon-
tejner bude přistaven dvakrát ročně, vždy při 
blokovém čistění,“ říká náměstek primátora 
Martin Klouda. 
Chomutované tak mají možnost zdarma ulo-
žit velké množství odpadu. Do kontejneru lze 
vložit vše, co doma či ve sklepě překáží. „Ji-
nými slovy občanům nabízíme kdysi běžnou 
akci, která byla známa pod názvem železná 
sobota,“ vysvětluje Klouda.  Do kontejneru 
se nesmí ukládat nebezpečné odpady a biood-
pad. Ve které ulici se v den blokového čištění 
kontejner objeví, mohou Chomutované zjistit 

na webových stránkách technických služeb 
nebo v letáku, který byl vložen do předminu-
lého čísla Chomutovských novin.  
Akcí kontejner ke každému blokovému čiš-
tění chtějí technické služby zabránit černým 
skládkám, na jejichž likvidaci vynaložilo 
město v loňském roce dva a půl milionu ko-
run. Nedávno pracovníci technických služeb 
likvidovali černou skládku v ulici Skalková. Je 
až neskutečné, co lidé dokážou. Vyhozený od-
pad vážil 670 kilogramů a jeho likvidace stála 
téměř dva tisíce korun,“ řekl provozně tech-
nický náměstek ředitele technických služeb 
Miroslav Šulta.

inzerce

Strážníci zachraňovali 
uvízlou kočku
Chomutovští strážníci mají za sebou 
kuriózní záchrannou akci. Nedávno vy-
jeli do Selské ulice, kde v jednom z oken 
u přízemního bytu uvízla malá kočka. 
„Na trpící zvíře nás upozornili sousedé. 
Kočka se zašprajcla ve ventilačce,“ řekl 
mluvčí městské policie Vladimír Valen-
ta.  Její sténavé mňoukání pak nenechalo 
v klidu okolní nájemníky.
Na místo tedy byli vysláni strážníci vyško-
lení na odchyt zvířat. „Strážník se pokusil 
dostat zvíře ven. To ale bylo velmi obtíž-
né. Proto kočku opatrně a s citem vrátil 
zpět do bytu,“ popisuje záchranu Valen-
ta. K podobnému případu vyjížděla v mi-
nulosti hlídka městské policie na sídliště 
Kamenná, kde kočka pro změnu uvízla 
v mřížích okna do sklepních prostor.

Černá skládka v ulici Skalková
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Školy a volný čas

Severočeské doly (SD) otevřou  
své informační centrum, 

které bude nabité moderními 
technologiemi. „Poutavou a zá-
roveň moderní formou představí 
návštěvníkům činnost největší tě-
žební společnosti v České republi-
ce, která není zaměřena pouze na 
těžbu uhlí a následnou rekultivaci 
krajiny, ale i na pomoc těžbou do-
tčeným obcím v okolí dolů,“ říká 
Vladimír Budínský ředitel stra-
tegie a komunikace SD. Slavnostní zahájení 
provozu se uskuteční v pátek 22. dubna. 
Informační centrum je ztvárněno výrazným 
moderním architektonickým a výtvarným 
řešením. Styl expozice je akční, interaktivní, 
nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá 
vyspělé audiovizuální technologie. „Přede-
vším pro děti máme připraveny kvízové hry, 
na kterých si budou moci zábavnou formou 
otestovat své znalosti například z přírodo-
pisu nebo matematiky. V naší nabídce jsou 
i dokumentární fi lmy se zaměřením na eko-
logii a těžbu hnědého uhlí. Díky nim diváci 
nahlédnou do míst, kam se obvykle dosta-
nou jen báňští specialisté,“ vysvětluje ředitel 

Budínský. Pro školy a školky centrum nabízí 
exkurze do těžebních lokalit na Dolu Nástup 
Tušimice nebo Dolu Bílina. V rámci spoluprá-
ce s ostatními společnostmi ve skupině ČEZ 
centrum nabízí také exkurze do informačního 
centra elektrárny Ledvice.
Severočeské doly předpokládají, že o centrum 
projeví největší zájem mateřské a základní 
školy, ale i studenti středních a vysokých škol. 
Mnoho informací zde nalezne odborná, ale 
i laická veřejnost. S programovou náplní in-
formačního centra se lze seznámit prostřed-
nictvím stránek www.infocentrumsdas.cz. 
Centrum se nachází v sídle společnosti v ulici 
Boženy Němcové.

Informační centrum dolů je nabité 
moderními technologiemi

Bavte se po celý rok!

Nový Chomutov pro malé i velké

|  „Vize přestane být snem“  |  www.nuts2severozapad.cz  |  www.europa.eu 

|  Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
www.novychomutov.cz

KDY: 
sobota  

30. dubna  
od 14:00

KDE: 
nový zimní 

stadion

HOKEJOVÁ EXHIBICE VETERÁNŮ ČR VS. VÝBĚR CHOMUTOVA

VYSTOUPENÍ KRASOBRUSLAŘŮ A MALÝCH HOKEJISTŮ

BUBENÍCI, ROZTLESKÁVAČKY, SOUTĚŽE

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI

Moderátoři: Radek Šilhan a Radek Jirgl
Občerstvení ve stáncích od 13 hod.
Kapacita parkoviště omezena.

Statutární město Chomutov vás zve na

SLAVNOSTNÍ 

MILNÍK IPRM
Pojďte s námi otevřít nový zimní stadion s tréninkovou 
halou a podívat se na další rostoucí projekty IPRM!

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V

zve obyvatele lokality

okolí Kadaňské ulice a Nové Spořice

na územně zaměřené

Setkání 
s občany

které se bude konat

ve čtvrtek 28. dubna 2011
od 16 do 17 hodin

 ve školní jídelně ZŠ Kadaňská
 (trakt vlevo od hlavního vchodu, přístup přes parčík) 

za přítomnosti
zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, 

dopravního podniku a příslušných odborů magistrátu

program:
Problémy a potřeby lokality

okolí Kadaňské ulice
a Nové Spořice

(ulice Kadaňská, Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova, Osvo-
bození, V Alejích, Sokolská, 5. května, Kukaňova, Fibichova, 
Komenského, Na Průhoně, Trocnovská, Klicperova, Alešova, 

Matěje Kopeckého, Adámkova, Dvořákova, Podhorská, 
Krušnohorská, Čermákova, Karla Čapka, Resslova, K Lesíku, 

U Filipových rybníků, Černovická, Pod Černým vrchem, 
U Hačky, Osadní, Luční, Polní, Potoční, Karlovarská)
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Zábava

Sudoku

Křížovka

1 7

8 1 7

2 5 6

3 9 1

5 2 3

6 8 4

2 6 9

9 5 2

6 4

4 8

9 8 1 3 5

4 5 1

7 4 9 2 6

3 8 9

1 7 8 4 3

5 9

6 2 5

3 4 1 7 9

5

8 5 9

1 5 3

9 2 4

5

8 1 2 7 9

5 3 4

2 5 3 4

3 9 7 5

7 6 3

2 6 1
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3 1 4

7 8 9 3
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Vtipy
Co se musí udělat jako první, když dělník 
spadne ze stavby?
„Vyndat mu ruce z kapsy, aby se to dalo 
počítat jako pracovní úraz.“

Povídají si dva:
„Tak nám šéf zakázal v pracovní době pít 
kávu a číst časopisy.“ „Proboha, a co teď 
děláte?“
„No, pijeme čaj a čteme romány.“

Nadřízený se ptá pracovníka:
„Co myslíte, že je základní problém 
v naší fi rmě: nevědomost, nebo nezájem?“
„Nevím. A ani mě to nezajímá.“

Jede autobus plný lidí. Jeden pán chce 
vystoupit, tak jde za řidičem a zaklepe 
mu na rameno. Řidič se hrozně vyleká 
strne volant a vybourají se. Pán se pak 
řidiče ptá: „Proč jste se tak lekl?“
„Víte, já jsem v téhle práci první den.“
„Aha, a co jste dělal předtím?“
„Jezdil jsem s pohřebákem.“

„Představ si, od zítřka mě v práci pový-
ší!“ „No, konečně! Už jsem si myslela, 
že ty hodiny strávené v posteli s tvým 
šéfem byly na nic!“

Odpovědi zašlete do 26. 4. e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká malý dárek od fi rmy Dům Salve!

Výhercem z minulého čísla je Dana Wachtfeidlová.

Lázeňský dům Salve nabízí rehabilitační cvičení... (1. část). Při tomto cvičení dochází... (2. část tajenky).

www.dumsalve.cz
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Inzerce/Servis

Mezinárodní 
chatkový tábor 

pro české  
a německé děti, 
podporovaný EU.

Cena 1250 Kč/týden

Přihlášku můžete vyplnit 
on-line nebo zaslat poštou.

e-mail: eurocamp@kalek.cz 
tel.: 414 146 000 

www.eurocamp.kalek.cz
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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

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 
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20. 4
Partyzánská, Heydukova, A. Muchy od Vinohrad-
ské po Kosmonautů, Selská, Arbesova, K. Buri-
ana, Grégrova, Sklepní, Mostecká od Mánesovy 
po Vinohradskou, Vinohradská – chodníky. 

21. 4
Chodníky a parkoviště v ul. Mostecká (mezi čp. 
4554 a 3858), Kosmonautů vč. parkovišť a loka-
lity „Finské domky“, Patočkova, Sluneční, V. Ne-
zvala vč. parkovišť, A. Muchy od Kosmonautů po 
Zadní Vinohrady, Zadní Vinohrady

26. 4.
Mostecká od Čelakovského po Tomáše ze Štít-
ného - chodníky, Čelakovského od Mostecké po 
Politických vězňů, Politických vězňů, Tomáše ze 
Štítného, Přemyslova od Mostecké po Tomáše 
ze Štítného, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Ja-
roše, Dostojevského.

27. 4.
Čelakovského od Politických vězňů po Stromov-
ku, Stromovka, Okrajová, Přemyslova od Tomáše 
ze Štítného po Přísečnickou, Přísečnická, Schei-
nerova, Maroldova, Krátká, Cyklistická stezka. 

28. 4.
Blatenská od Zborovské po Škroupovu – chod-
níky a parkovací zálivy, Škroupova, Jungman-
nova, Kollárova, Macharova, Štefánikovo nám., 
Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, 
Zborovská od Čelakovského po Blatenskou.

3. 5.
Cihlářská vč. chodníků, M. Pujmanové vč. chod-
níků a parkovišť, Koperníkova, Vrchlického, 
Londýnská, Jezerní, Moravská, Jeseniova, Bla-
tenská od Cihlářské po Moravskou – chodníky 
a parkovací zálivy, M. Pujmanové

4. 5.
Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova 
od Škroupovy po Husovu – chodníky a par-
koviště, Husova, Hornická od Šafaříkovy po 
Husovu, Jiráskova od Šafaříkovy po Husovu, 
parkoviště a chodníky v okolí Luny, chodník 
u MŠ Šafaříkova.

Kdy bude blokové čištění

S REKLAMOU SE POSOUVÁTE K ÚSPĚCHU
Pradíme – připravíme Vám reklamní kampaň na klíč

Uzávěrka pro příští vydání: 26. 4. 2011 Blokujte si VIP místo včas!

tel.: 725 124 616
alona.hlavova@ceskydomov.cz stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

Alona Hlavová
tel.: 606 792 475
Stanislava Provazníková

Kino OKO

20. 4. st 19.00 BIUTIFUL

21. 4. čt 19.00 KRÁLOVA ŘEČ

22. 4. pá 18.00 VARIETÉ

22. 4. pá 20.30 KRÁLOVA ŘEČ

23. 4. so 15.00 GNOMEO A JULIE

23. 4. so 19.00 KRÁLOVA ŘEČ

24. 4. ne 15.00 GNOMEO A JULIE

24. 4. ne 16.30 VARIETÉ

24. 4. ne 19.00 KRÁLOVA ŘEČ

27. 4. st 19.00 DOBRÉ SRDCE

28. 4. čt 16.30 VARIETÉ

28. 4. čt 19.00 LONDÝNSKÝ GANGSTER

29. 4. pá 19.00 LONDÝNSKÝ GANGSTER

30. 4. so 19.00 LONDÝNSKÝ GANGSTER

Městské divadlo

26. 4. út 19.00 O LÁSCE
Autor: Philippe Claudel.
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou ON a ONA vybrali pro 
uspořádání vzájemného zúčtování. Ve francouzské konverzač-
ní komedii se ve strhujícím manželským duelu, po úspěšné 
inscenaci Otevřené manželství, opět představí Jana Krausová 
a Karel Roden.

3. 5. út 19.00 CAVEMEN
hraje: Honza Holík
Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi nimi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví. Vstupné je 280 Kč.

Kulturní dům Zahradní

20. 4. st 17.00 VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou.
Vstupné je 40 korun.

4. 5. st 17.00 VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou.
Vstupné je 40 korun.

Výstavy

Do 28.4. OBRAZY JOSEF ZEDNÍK – Galerie Lurago

Do 30. 4. KRESBY KATKA STAŇKOVÁ
 Galerie na schodech SKKS

Do 30. 4. OBRAZY VLADIMÍR MUZIČKA – Galerie Špejchar

Do 30. 4. PIONÝR – Výstavní síň SKKS 

Do 31. 5. GRAFIKY LADISLAV STEŇKO
 Galerie na schodech SKKS

Do 30. 6. OBRAZY KRAJIN ALEŠE NOVÁKA
 Kostel sv. Ignáce

Sport

21. 4. čt 10.00 PRÁZDNINOVÝ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
  Dům dětí a mládeže

21. 4. čt 20.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

23. 4. so 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha

23. 4. so 9.00–19.00 KICKBOX – Městská sportovní hala

23. 4. so 9.00 RYCHLÁ KOLA DDM III. ZÁVOD – DDM

23. 4. so 10.00–12.00 ZUMBA FIT – VELIKONOČNÍ PÁRTY
  Dům dětí a mládeže

24. 4. ne 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha

24. 4. ne 20.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

26. 4. út 19.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

27. 4. st 8.30 11. ROČNÍK MEMORIÁLU VLADISLAVA
  MAŠKA – Zimní stadion

27. 4. st 9.00 ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO MŠ
  Dům dětí a mládeže

29. 4. pá 16.00–17.00 CVIČENÍ PORT DE BRAS – DDM

30. 4. so 7.00–22.00 BEETHOVEN D. C. - Městs. sport. hala

30. 4. so 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha

30. 4. so 10.00–11.00 ZUMBA FIT – Dům dětí a mládeže

30. 4. so 14.00 SOFTBALL – 12. ZŠ

1. 5. ne 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha

3. 5. út 19.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká

Dům dětí a mládeže – DDM

21. 4. čt 10.00–12.00  PLETEME POMLÁZKY

21. 4. čt 10.00 VELIKONOČNÍ VOSKOVÉ KRASLICE

26. 4. út 15.00 KURZ INDIÁNSKÉHO KORÁLKOVÁNÍ

29. 4. pá 16.00 SLET ČARODĚJNIC

SKKS

21.4. čt 13.00 VELIKONOCE – ZVYKY A TRADICE uč. č. 66

23. 4. so 15.00 APRIL OPEN AIR

24. 4. ne 9.30 O PEJSKOVI A KOČIČCE – 2. patro

27. 4. st 17.00 CESTOU OSUDU A NÁHODY

Bydlení

Ostatní

Prodám byt 3+1 v OV na Zadních Vinohradech 
po celkové rekonstrukci, pěkná lokalita.
Tel: 731 419 676

Prodám byt 2+1 v Chomutově, ul. Blatenská, 
2. patro, po částečné rekonstrukci, volné od 
června 2011. Tel: 777 237 670

Pronajmu byt 2+1/60 m2  v Chomutově, ul. 
Hejdukova, centrum u soudu. Dlouhodobě, 
5000 Kč +energie. Tel.: 777 654 457

Pronajmu byt 1+2 v centru CV. Nájem vč. 
Poplatků 8000 Kč, kauce dva nájmy předem. 
Tel: 733 156 328

Koupím chatu – chalupu – lepší stav.
Tel: 724 657 421

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

Hledám dům – nejlépe novostavba i starší. 
Tel: 724 657 421

Právě rozvedený šedesátník, Ing. vyšší postavy, 
hledá ženu nekuřačku, z Chomutova a okolí, 
ve věku do 57 let, pro společně prožívaný volný 
čas. Ostatní mailem nebo při setkání. E-mail: 
1muzhledazenu@seznam.cz, tel: 732 562 860
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asový harmonogram:
Sraz ú astník : 17.30 hodin
Registrace: 17.30–19.00 hodin
Zapálení vatry s pálením arod jnice: 19.00 hodin

Doprovodný program:
Vystoupení Petry ernocké, 
nejznám jší eské arod jnice
Opékání bu t
Sout ž o nejhez í d tskou a dosp lou arod jnici
Country kapela Nep átelé rytmu
Ob erstvení pivo-limo-cukrová vata

Registrace a podmínky:
Registrace a výdej hracích karet bude v registra ním stánku 
Rodinného zápolení.
Sout žní známku obdrží ú astníci p i p íchodu, pokud 
alespo  jeden len rodiny bude v masce arod jnice.

•

•
•
•
•

T etí akce Rodinného zápolení. 
Sout ž s hornickou tématikou.

asový harmonogram: 
Rodiny se do akce mohou p ihlásit oba dva dny 
od 11.00 do 14.00 hodin.

Registrace a podmínky: 
Registra ní stánek naleznou sout žící „u praný e“.
Sout žní známku obdrží rodinné týmy 
po absolvování sout že.

Úkol: 
Úkolem je, aby rodiny s d tmi nalezly 
a získaly sv tlo svaté Barborky.

sobota a neděle
23. a 24. dubna

Upozorn ní
Akce vhodná 
pro d ti od 4 let

tvrtá akce Rodinného zápolení. 
Oslava p íchodu jara s opékáním bu t  

a sout ží o nejlepší masky.

sobota 
30. dubna

Místo konání: 
TJ Veros



„Ve světle svaté Barbory“

Statutární město Chomutov vás zve na

Městský park u divadla (23.–24. duben 2011)
Sobota
10.00 Gotická hudební skupina Arcus – hlavní podium
10.15 Brémští cirkusanti aneb recyklovaná pohádka – malá scéna
10.30 Kejklíř Pupa – hlavní podium
11.00 Slavnostní zahájení – hlavní podium
11.00 Zahájení soutěže „Za světlem svaté Barborky“ – u pranýře
11.15 Gotický rytířský turnaj – rytířský tábor u tanečnice
11.45 Ukázky z výcviku dravých ptáků –velká louka
12.15 Písně z 12.–15. století Arcus – hlavní podium
12.45 Brémští cirkusanti aneb recyklovaná pohádka – malá scéna
13.00 Šermířské šarvátky souboje rytířů – rytířský tábor u tanečnice
13.30 Žonglérské kejkle Pupa – hlavní podium
14.00 Udělení horního práva městu Chomutovu
14.15 Drezůra dravců – velká louka
15.00 Klání Družstev radních v „hornických disciplínách“ – velká louka
15.00 Konec soutěže „Za světlem svaté Barborky“
16.00 Brémští cirkusanti aneb recyklovaná pohádka – malá scéna
16.15 Žonglérské kejkle Pupa – hlavní podium
16.45 Gotické písně – hlavní podium
19.00 Pokus o rekord „Co nejvíce lidí s lucernou na jednom místě“
20.30 Večerní program Velkolepá podívaná plná ohňů, artistických čísel i špičkového žonglování

Neděle
10.00 Hudební skupina „Těžká pára“– hlavní podium
10.15 Velikonoční cirkus – malá scéna
10.45 Renesanční šarvátky – rytířský tábor
11.00 Zahájení soutěže „Za světlem svaté Barborky“ – u pranýře
11.15 Fakír Fiedor – hlavní podium
11.30 Taneční skupina Romance – rytířský tábor
11.45 Žonglérské duo ATI a Tereza – malá scéna
12.00 Písně pražských hospůdek a kabaretů – velké podium
12.30 Velikonoční cirkus – malá scéna
13.00 Souboje mušketýrů a lapků – rytířský tábor
13.30 Pouťový silák a kaskadér Fiedor – hlavní podium
14.00 Soutěž v pojídání velikonočního beránka – hlavní podium
14.30 Cirque Garda – hlavní podium
14.45 Renesanční tance – rytířský tábor
15.00 Staropražské písně – hlavní podium
15.00 Konec soutěže „Za světlem svaté Barborky“
15.30 Fakír Fiedor – hlavní podium
16.00 Slavnostní předání světla do úschovy primátorovi města a vyhlášení vítěze soutěže o největší pomlázku.
16.15 Rustikální tance – rytířský tábor
16.30 Žonglérské duo ATI a Tereza – hlavní podium 


