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www.zpma.cz

webová samoobsluha PAPILOMAVIRUS
�(on-line informace o osobním úètu) oèkování proti rakovinì dìložního èípku�

(pro dívky 12 - 17 let)

zvýhodnìné pojištìní  od Allianz 
� pøíspìvky na oèkování proti chøipce, pojiš�ovny, a.s.

�žloutence a klíš�ové encefalitidì

slevy ve vybraných zaøízeních
� pøíspìvky na cvièení a STOB obezitì(lékárny, optiky, rehabilitace, ...) �

plavání zdarma ve vybraných bazénech pøíspìvky pro dárce krve a kostní døenì� �

stomatologická prevence bonus za prevenci, bonus pro tìhotné 
� �(2x roènì balíèek pro dìti 3 - 12 let) ženy

,Nabízí vám to i vaše
zdravotní pojištovna?
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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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Výročí Chomutovska

číslo 11/2011

červen 1976  Otevřena přetlaková nafuko-

vací sportovní hala na Vinohradech, která 

se 5. 1. 1981 zřítila pod nánosem mokrého 

sněhu.

14.–16. 6. 1991  Slavností ke 400. výročí 

založení chomutovského gymnázia se zú-

častnilo přes 2000 jeho absolventů, včetně 

bývalých německých studentů.

13. 6.–14. 7. 1591  Zákaz zvonění při 

pohřbech protestantů, který vydal Jiří Popel 

z Lobkovic, vzbudil mezi obyvateli Chomu-

tova pobouření. 30. 6. zabránili srocení lidé 

tomu, aby byli do šatlavy odvedeni tři mla-

díci, odsouzení za porušení tohoto zákazu 

ke třem dnům vězení. Aby se znemožnilo 

další vyzvánění při pohřbech, musela 

městská rada na rozkaz chomutovského 

hejtmana Kryštofa Kreuzigera z Greifentha-

lu opatřit dveře do městské věže zámkem. 

Ani to ale nepomohlo, protože 13. 7. zámek  

kdosi zničil.

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Filip je devítiletý kast-

rovaný kokršpaněl. Je 

zvyklý na stříhání. Se 

svou hodnou, mazlivou 

povahou je vhodný do 

bytu i ven, ale pouze 

k ženám.

9. 6.
Setkání s občany z lokality Zahradní a Písečná 

v ZŠ Zahradní od 16.00 do 17.00 hod.

15. 6.
Odevzdání přihlášek do výběrového řízení 

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města.

21. 6.
6. dražba exekučně zabavených věcí.

29. 6.
Oslavy pátého výročí Statutárního města 

Chomutova na náměstí 1. máje.

Rodinné týmy zasadily 
sto dvacet stromů
V Bezručově údolí se uskutečnila další část 

Rodinného zápolení. Rodiny si vysadily vlastní 

strom, který budou moci v příštích letech 

navštěvovat.

Hrobka se otevřela, 
aby poskytla odpočinek 
ostatkům
V kostele sv. Kateřiny neznámé předky 

doprovodil k poslednímu odpočinku děkan 

chomutovské farnosti.

Domácí plavci se 
nenechali zaskočit
Chomutovští ve Velké ceně Chomutova 

a v Memoriálu Jaroslava Jezbery získali 

31 cenných kovů.
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Od dárců až po pomoc 
při katastrofách
Rozhovor s ředitelkou oblastního 

spolku Českého červeného kříže Irenou 

Wachtfeidlovou.
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Téma

R
odiče se tak rozhodně nemuseli bát, 
že pro své ratolesti nenajdou žádný 
vhodný kroužek. Mimo jiné lákal děti 

do svých řad Junák, který na břehu Kamenco-
vého jezera vystavěl provizorní skautský tábor. 
„Děti si mohly vyzkoušet, jak táboříme, a řadu 
táborových aktivit. Rodiče zase mohli poznat, 
kde  budou jejich děti spát a jak se o ně posta-
ráme,“ řekl Zbyněk Nejezchleba z Junáku.
Nabídka volnočasových aktivit byla velmi 
široká. Škola bojových umění Tiger Relax 

Club, Stopaři Jirkov, Táborníci nebo jirkovští 
a chomutovští pionýři, kteří dětem přiblížili 
život severoamerických indiánů. Rodiče se 
prozatím mohli podívat na výstavu o dva-
cetileté činnosti toho sdružení. „Vzhledem 
k tomu, že se v Chomutově nedávno konala 
putovní výstava 20 let Pionýra, rozhodli jsme 
se panely z výstavy využít i na Bambiriádě,“ 
vysvětlil rozsáhlou prezentaci Jiří Perkner, ve-
doucí Pionýra Chomutov.
Zábavné aktivity v podobě malého lanového 

centra si pro děti připravila také armáda, kte-
rá patří k tradičním návštěvníkům Bambiriá-
dy, a pozadu nezůstala ani Policie ČR a Měst-
ská policie Chomutov. Dorazila také saská 
policie. Díky tomu si děti mohly vyzkoušet 
střelbu na terč nebo se projet v policejním 
motorovém člunu. Kdo se nechtěl zapojit do 
činnosti, mohl se podívat na vystoupení, která 
si jednotlivé organizace připravily. Na pódiu a 
pod pódiem se tak střídali malí bojovníci v ki-
monech s orientálními tanečnicemi, hudeb-

Už dvanáct let patří břehy Kamencového jezera jen a jen dětem a jejich organizacím a sdružením. Koná se 
zde Bambiriáda, přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež, na kterou přijíždějí předvést svou činnost 
organizace z celého kraje. „Pro rodiče je to jedinečná příležitost poznat činnost organizací, které by se mohly 
starat o jejich děti,“ řekl Milan Märc, ředitel Domu dětí a mládeže v Chomutově, který Bambiriádu pořádá spo-
lečně s chomutovským Pionýrem a Junákem. Chomutov je jediné město z Ústeckého kraje, které Bambiriádu 
pořádá, a tak není divu, že i tento rok byla vysoká účast. „Svou činnost sem dětem a rodičům přijelo představit 
dvacet pět organizací a sdružení,“ potvrdil Märc.

Na Bambiriádě se představila řada neziskových organizací.
I chomutovský Klokánek měl připravené  pro děti soutěže a hádanky

Domeček, jako hlavní organizátor chomutovské Bambiriády,  se postaral hlavně o nejmenší děti. 

Stan Domu dětí a mládeže sloužil jako hlavní infostánek se všemi informacemi.

Na podiu a pod ním se vystřídalo na pět set dětí. Na snímku ukázka bojových umění Tiger Relax klubu.
Již tradiční součástí Bambiriády jsou policejní složky. Ukázky techniky a výcviku  předvedla městská, 

republiková a saská police. Největší zájem byl tradičně o projížďku policejním člunem.
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níky, divadelníky nebo fl orbalisty. Napínavou 
podívanou pak nabídly závody dračích lodí 
pro žáky základních škol, kteří mocnými úde-
ry pádel rozhoupali hladinu jezera. „Vítězem 
se stala Základní škola Krušnohorská z Jirko-
va,“ dodal Märc. Letos Bambiriádu navštívilo 
sedm tisíc dětí a rodičů.
Letošní ročník Bambiriády byl zároveň osla-
vou práce všech dobrovolníků, mezi které patří 
drtivá většina pracovníků z dětských a mládež-
nických organizací. Pro tento rok se takzvaná 

Bamboška stala ofi ciální akcí Evropského 
dnu dobrovolnictví. „Bambiriáda je klasickou 
ukázkou dobrovolnictví, mnoho vedoucích si 
musí vzít na tuto akci dovolenou, velká část 
z nich pracuje s dětmi ve svém volném čase a 
zcela zdarma,“ upřesňuje ředitel Domečku.
Tradici Bambiriády v Chomutově založil Dům 
dětí a mládeže ve spojení s Junákem a Pio-
nýrem jen rok po ofi ciálním zrodu projektu 
Bambiriády. „Původně s nápadem přidat se k 
Bambiriádě přišel Pionýr Chomutov. Jeho čle-

nové nás tehdy oslovili, zda bychom se chtěli 
podílet na pořadatelství. Mně se ta myšlenka 
líbila, protože žádná podobná akce pro děti 
se v Chomutově nekonala,“ vzpomíná Märc. 
První ročník chomutovské Bambiriády byl pro 
organizátory oříškem. „Sice jsme měli zprávy 
o Bambiriádě, ale přece jen byl první ročník v 
Chomutově spíše intuitivní. Pak jsme přišli na 
to, že naše představy o akci se ostatním líbily,“ 
usmívá se Märc. A nejinak tomu bylo i v tomto 
ročníku.

Velkou atrakcí byl nafukovací stolní fotbálek.
Junáci si vytvořili vlastní tábor, na kterém představili všechny aktivity, 

které se odehrávají na táboře od stavění stanů až po vaření v kuchyni. 

Nechyběl ani legendární ježek v kleci.

Poprvé se na Bambiriádě jely závody dračích lodí. Tentokrát se jednalo 

o meziškolní souboj chomutovských a jirkovských škol.

Poznat život severoamerických indiánů mohli návštěvníci 
na stanovišti pionýrů. Tance, oblečení, a hry i tradiční teepee 

vypadaly naprosto opravdově.
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Rodinné stromečkování 
– tak se jmenovala další 

akce v rámci Rodinného zá-
polení, která do Bezručova 
údolí vylákala stovky soutěží-
cích. Členové rodin si protáh-
li nohy při turistickém výšla-
pu a na konci zasadili vlastní 
stromeček, aby tak přispěli 
k dalšímu rozkvětu nejhezčí-
ho údolí Krušných hor.
Rodinné stromečkování při-
pravilo město ve spoluprá-
ci s domem dětí a mládeže, 
městskými lesy, technickými 
službami a Českou asociací 
Sport pro všechny. Na ná-
vštěvníky akce čekala čtyři 
kilometry dlouhá turistická 
trasa nádhernou přírodou 
Bezručova údolí až k První-
mu mlýnu, kde byly připra-
vené pohádkové bytosti z Domečku, které 
rodinám pomohly zasadit stromeček. „Chtě-
li jsme, aby děti neviděly sázení stromků je-
nom jako práci, proto jsme zvolili kostýmy 
pohádkových bytostí, které určitým způso-
bem souvisí s lesem,“ vysvětlil Milan Märc, 
ředitel Domu dětí a mládeže Chomutov. Po 
vysazení stromku si děti mohly vyzkoušet 
nejrůznější sportovní aktivity. 
K vysázení bylo připraveno celkem sto dva-
cet pět drobných stromků, které jednou za-
loží Přírodní park kozy Rózy. Smíšený lesík 
budou tvořit buk lesní, javor klen, lípa ma-
lolistá a třešeň ptačí. „Já předpokládám, že 

tato louka se do dvou tří let, až ty stromky 
povyrostou, stane plnohodnotným lesem. 
Děti tak poznávají, jak se příroda vrací příro-
dě, a Chomutované sami přispívají k tomu, 
aby se Bezručovo údolí rozšířilo o další stro-
my,“ ocenil primátor Chomutova Jan Mareš. 
Každá rodina vedle svého stromku umístila 
také kůl se svým jménem a obdržela pamá-
teční list. 
Do Rodinného zápolení se od února zapojilo 
tři sta čtyřicet sedm rodinných týmů a všich-
ni se určitě již nyní těší na 4. června, kdy 
zápolení pokračuje Dnem dětí v Podkrušno-
horském zooparku.

A svoji hrozbu také splnil. Během exeku-
ce začal běsnit a rozbíjet zabavené věci.  

„Do poslední chvíle asi nevěřil, že mu sku-
tečně zabavené věci odvezeme,“ řekl vedou-
cí odboru ekonomiky magistrátu Jan Mareš.  
V okamžiku, kdy si správci daně přijeli pro 
předměty již dříve zabavené a označené sa-
molepkou „Exekučně zabaveno“, se muže 
zmocnil neskutečný vztek. Začal křičet, že 
svůj majetek radši rozbije, než aby padl do 
rukou městských exekutorů.
Nejdříve rozbil skleněnou vitrínu. Majitel 
šíleně pobíhal po místnosti, nadával a nepří-
četně řval. „Chtěl rozbíjet i další předměty, 
ale zpacifi kovali jsme ho,“ říká jeden z měst-
ských exekutorů. Do bytu tak musela přijet 
hlídka republikové policie, která výtržníka 
odvezla na služebnu k podání vysvětlení. 
Výtržnost byla kvalifi kována jako maření 
výkonu úředního rozhodnutí a bude dále 
řešena v rámci trestněprávního nebo pře-

stupkového řízení. Exekutoři muže navštívi-
li podruhé. Poprvé mu jen oblepili majetek. 
„Měl šanci dluh včas zaplatit a odvezení věcí 
se vyhnout. Tuto možnost nabízíme jen vý-
jimečně, obvykle zabavené věci ihned odvá-
žíme,“ dodává exekutor. To je také signálem 
o tom, že město od uplatnění svých nároků 
neustoupí a nebude k dlužníkům laxní.  
Městští správci daně nejsou žádní sušin-
kové. Naopak mají již bohaté zkušenosti 
s útoky a nadávkami, se kterými si dokážou 
patřičně poradit. Zhruba před půl rokem 
museli zajistit ženu, která jednoho z nich 
brutálně napadla. Jsou vystaveni třeba také 
útokům pasáků při exekucích prostitutek na 
Lipské, Kadaňské a Černovické.
Městští exekutoři v těchto dnech připravu-
jí další dražbu exekučně zabavených věcí. 
Ta se uskuteční 21. června ve 13 hodin 
v zasedací místnosti magistrátu ve Zbo-
rovské ulici.

Rodinné týmy zasadily 
v údolí sto dvacet stromů

Dlužník: Nic vám nedám, radši to rozbiju

Novou hasičskou 
stříkačku daroval kraj 
chomutovské škole

Hledá se tradiční 
chomutovská specialita

Budoucí hasiči tak budou mít nový mo-
derní stroj, který jim pomůže připravovat 
se na povolání hasiče na Střední  škole 
energetické a stavební v Chomutově. 
„Stříkačka je plně vybavena a žákům 
školy pomůže v odborné přípravě a po-
žárním sportu,“ řekla hejtmanka Ústec-
kého kraje Jana Vaňhová. Dar má hod-
notu 253 tisíc korun.
Žáci oboru strojník požární techniky 
využijí přenosnou hasičskou stříkačku 
k osvojení dovedností, které získají na 
požárním kurzu, kde se učí techniku 
zásahů. Stříkačka najde uplatnění v ha-
sičských soutěžích při požárním útoku, 
což je jedna z klasických disciplín v po-
žárním sportu. „Při škole působí také 
dobrovolný sbor, jehož družstvo na 
soutěže pravidelně vyjíždí. Máme řadu 
úspěchů,“ říká Luboš Vavro, vedoucí 
učitel strojních oborů.  Studenti školy 
jsou tak dobří, že se jim podařilo porazit 
i profesionální hasiče.

Chomutovská radnice společně s organi-
zátory Severočeských farmářských trhů 
vyhlašuje kulinářskou soutěž. „Hledá-
me recept na tradiční chomutovské jídlo 
nebo jídlo, které se jedlo v Podkrušnoho-
ří,“ řekl primátor Jan Mareš.  Soutěže se 
může zúčastnit každý, kdo pošle recept 
na pokrm a přiloží k němu příběh o jeho 
vzniku, vaření nebo rodinné tradici.
Recepty lze zasílat do 20. 8. 2011 na 
e-mailovou adresu specialita@chomu-
tov-mesto.cz nebo osobně donést do 
městského informačního centra v Chel-
čického ulici, které má otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin.
Nejlepší recept, který bude vybírat odborná 
porota, bude představen na farmářských 
trzích v září. Pokrm přímo na náměstí 1. 
máje uvaří některý z předních českých 
kuchařů a návštěvníci trhů ho budou moci 
ochutnat. Autor vítězného receptu obdrží 
hodnotnou potravinářskou cenu.
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Hrobka rodu Hasištejn-Lobkoviců v kos-
tele sv. Kateřiny se po více než deseti 

letech znovu otevřela, aby přijala ostatky 
nalezené během archeologického průzku-
mu. Na cestě k poklidnému spánku neznámé 
chomutovské předky doprovodil také děkan 
chomutovské farnosti. Hrobka bude zřejmě 
v budoucnu otevřena veřejnosti.
Za tiché motlitby děkana chomutovské far-
nosti byly na svou „druhou“ poslední cestu 
vypraveny ostatky, které byly nalezeny v roce 
1999. Místem jejich posledního odpočinku se 
stala hrobka Hasištejn-Lobkoviců. „Ostatky 
nebyly nalezeny v této hrobce, spíše se zdá, že 
šlo o příslušníky rodu Veitmilů, případně do-
konce o příslušníky řádu německých rytířů, 
kteří zde byli rovněž pohřbíváni. Po prozkou-
mání ostatků jsme se rozhodli pro jejich sym-
bolický návrat zpět do Sv. Kateřiny,“ vysvětlil 
Jiří Šlajsna, historik chomutovského muzea.
Uložení ostatků tak muselo odsouhlasit 
i město, kterému kostel sv. Kateřiny patří, 
a kvůli dodržení pohřebních rituálů byl po-
žádán o pomoc také děkan chomutovské 

farnosti. „Jsme rádi, že nám město i farnost 
v otázce uložení ostatků vyšly vstříc,“ dodala 
Renata Gubíková, historička chomutovského 
muzea. Podle obou historiků je důstojný pří-
stup k archeologicky prozkoumaným ostat-
kům předků v současnosti obvyklý.
Hrobka byla po archeologickém průzkumu 
zakonzervována. Dobrý stav hrobky přiměl 
muzeum i město k úvahám o jejím zpřístupně-
ní veřejnosti. „Hrobka by samozřejmě prošla 
drobnými úpravami a expozice v ní by byla roz-
šířena o náhrobní kameny pocházející z přelo-
mu 16. a 17. století,“ doplnila Gubíková.

Žáci základních a středních škol si usta-
novili nově Studentský parlament. „Již 

v minulosti  existoval Dětský parlament, 
který tvořili žáci základních škol. My jsme 
k účasti přizvali také žáky středních škol 
a všem jsme přeložili vizi samostatnosti, ale 
také odpovědnosti za jednání parlamentu 
a výstupů z jednání,“ říká primátor Jan Ma-
reš. Jeho slova potvrzuje také první hlasování 
parlamentu, a to o svém názvu.  První jednání 
vedení města svolalo pod názvem žákovský 
parlament. „Je to moc dětinské. Studentský 
zní honosněji,“ zazněly hlasy v lavicích členů 
parlamentu.
Zástupci jednotlivých škol se do odpovědnos-
ti pustili se vší vervou. Hlasovali o termínech 

a počtu dalších jednání. Otevřeli také diskusi 
k tomu, zda-li má být jejich jednání otevřené 
učitelům, novinářům a veřejnosti. K tomuto 
zazněly kladné odezvy. „Další jednání si již 
povedou sami. Členy vedení města či odbor-
níky na různé problematiky si budou zvát 
jako hosty. Už nebudeme do jednání zasaho-
vat,“ dodává primátor.
Parlament bude pracovat ve dvou sekcích – 
základních a středních škol. Každá sekce má 
své odborné vedení. Všichni zástupci budou 
zejména v rámci svých škol získávat podněty 
a ty pak přenášet na půdu parlamentu. Jeho 
členům vadilo, že se nebudou moci s ohledem 
na blížící se prázdniny sejít dříve než v září.  
„Diskutujme na sociálních sítích. Budeme 

se tak moci lépe připravit 
na zářijové jednání,“ zazněl 
návrh středoškoláka Mar-
tina Jírovce. Chomutovský 
studentský parlament tak 
bude mít skupinu na Face-
booku.
Na schůzích parlamentu 
budou moci žáci projed-
návat jakékoliv záležitosti 
týkající se jejich života ve 
městě. „Chceme, abyste 
byli partnery nás jako vede-
ní města a všech zastupite-
lů. Studentský  parlament je 
pro nás přímočarou formou 
komunikace,“ dodal Mareš.

Hrobka se otevřela, aby poskytla 
odpočinek nalezeným ostatkům

Studentský parlament si žáci středních 
a základních škol povedou sami

Druháčkové namalovali 
pět set obrázků

Středový pás má 
novou výzdobu

V průběhu školního roku a přednášek 
k prevenci kriminality městská policie 
vyhlásila ve druhých třídách všech zá-
kladních škol výtvarnou soutěž  na téma 
Městská policie očima druháčků.  Ti byli 
tak pilní, že namalovali přes 500 obráz-
ků. „Bylo velmi obtížné vybrat vítězné 
obrázky, všechny byly velmi pěkné,“ řekl 
Jan Řehák, velitel městské policie a ná-
městek primátora, který předal ceny vítě-
zům. Obrázky žáčků od minulého měsíce 
visí ke zhlédnutí veřejnosti ve vestibulu 
knihovny v SKKS a zůstanou zde až do 
letních prázdnin.
Vítězné obrázky v kategorii uniformy na-
malovaly  Maruška Petiová  z  2.A  ZŠ Ak. 
Heyrovského, Lucinka Národová z 2.A  
ZS Školní a Míša Malinová z 2.A ZŠ Ak. 
Heyrovského. V kategorii dopravní pro-
středky měli nejhezčí obrázky Terezka 
Hamerlová z 2.C ZŠ Školní, Míla Radov-
nický z 2.B  ZŠ Kadaňská a Ivuška Kou-
bíková z  2.A  ZŠ Zahradní.

Technické služby města Chomutova vy-
měnily ozdobné rostliny v květináčích 
na středovém pásu v Palackého ulici. 
V květináčích jsou nově zakrslé borovi-
ce, kvetoucí mochna, zlatíky a muškáty. 
Ty nahradily tisy, které zničila tuhá zima. 
Radnice tak zpříjemnila cestu řidičům je-
doucím po této rušné komunikaci.
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Rozhovor

Červený kříž: Od dárců až po pomoc při katastrofách
Na Český červený kříž si většinou vzpo-

meneme jen při televizních zprávách, 

když se začíná organizovat sbírka na 

pomoc zemím zasaženým přírodními ka-

tastrofami. Někteří si ho ještě spojí s dár-

covstvím krve. Činnost Červeného kříže 

je ale podstatně bohatší. Školí v posky-

tování první pomoci širokou veřejnost, 

oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, za-

jišťuje zdravotnické dozory při sportov-

ních, kulturních a společenských akcích. 

Co vše se skrývá za pojmem Červený kříž, 

jsme se zeptali Ireny Wachtfeidlové, ředi-

telky Úřadu Oblastního spolku Českého 

červeného kříže v Chomutově.

Zmínili jsme školení, koho tedy školíte?
V poskytování první pomoci školíme zaměst-
nance fi rem, organizací a různých institucí 
dle jejich požadavků, například na specifi cké 
úrazy při výrobě či používání různých chemi-
kálií. Velkou část tvoří zájemci z řad široké ve-
řejnosti, kteří pracují s dětmi a mládeží a vy-
konávají funkci zdravotníka. Touto cestou se 
každoročně vyškolí několik stovek lidí z laické 
veřejnosti. Školením první pomoci prochází 
také uchazeči o řidičský průkaz v autoškolách. 
Díky školení získáváme fi nanční prostředky 
na fungování oblastního spolku. V souvislos-
ti s touto činností nesmím opomenout jeden 
z hlavních cílů Červeného kříže: naučit posky-
tovat první pomoc děti od školní-
ho věku. Prostřednictvím učitelek 
zdravotnic na základních školách 
a ve zdravotnických kroužcích jsou 
děti připravovány na postupovou 
soutěž hlídek mladých zdravotní-
ků, kterou projde každý rok přibliž-
ně 150 dětí našeho okresu. V první 
pomoci školíme i mládež na učiliš-
tích a středních školách. 

Předpokládám, že i sami vaši čle-
nové na akcích zajišťují zdravotní 
dozor...
Zdravotnický dozor dobrovolníci 
ČČK poskytují na řadě akcí. Z his-
torie to byly Závody míru, spar-
takiády, pak Běh Terryho Foxe, 
cyklistické závody zdravotníků 
v Chomutově a jeho okolí, víken-
dové akce tuningových aut na le-
tišti u Března a mnoho dalších.

V televizi často slýcháváme, že Čer-
vený kříž organizuje pomoc v dale-
kých zemích. Nemáte někdy pocit, 
že dlouho trvá, než ta pomoc dopu-
tuje do dané země? Jak je zapojený 
chomutovský červený kříž v této 
pomoci?
Červený kříž je mezinárodní orga-
nizace, která sdružuje v součas-

nosti až 158 národních společností ve Fede-
raci Červeného kříže a Červeného půlměsíce.  
V případě živelních pohrom a katastrof požá-
dají jednotlivé země o pomoc ostatní národní 
společnosti, pokud nestačí vlastními silami 
na odstranění následků. Možná se může 
zdát, že pomoc nepřichází okamžitě, ale není 
možné uspořádat hurá akce.  Červený kříž 
má zpracován krizový plán pro tyto události, 
který se automaticky spouští do podoby řád-
ně organizované pomoci.  Když se vrátím na-
příklad k pomoci při zemětřesení v Japonsku, 
tak humanitární pomoc probíhá, vzhledem 
ke vzdálenosti, pouze fi nanční. Shromážděné 
fi nanční prostředky odešle Český červený kříž 
národní společnosti Japonského červeného 
kříže, který podle aktuálních potřeb zajistí 
materiální pomoc. Pokud jde o pomoc zemi, 
která není tak vzdálená, ČK posílá po dohodě 
konkrétní materiální humanitární pomoc ze 
svého skladu včetně dopravy. Takto probíhala 
například pomoc v případě povodní v letech 
1997 a 2002 u nás od Německého červeného 
kříže pro náš Červený kříž.

Červený kříž zasahoval i v Česku?
Při katastrofálních povodních u nás v roce 
1997 se zvedla obrovská vlna solidarity Cho-
mutováků pomoci zasaženým oblastem. 
Nestačili jsme vybírat materiální pomoc a za-
jišťovat její distribuci včetně dopravy do posti-

žených míst. Přihlásila se spousta dobrovolní-
ků, kteří vyjížděli pomáhat s odstraňováním 
následků. Pokud si dobře vzpomínám, fi nanč-
ní sbírka převýšila částku 100 000 korun, kte-
rou jsme odeslali na Fond humanity do Prahy.

V Česku vás lidé znají hlavně jako propagá-
tory a organizátory dobrovolného dárcovství 
krve. Kolik je na Chomutovsku dárců?
Máte pravdu, v posledních letech si Červený 
kříž široká veřejnost nejčastěji spojuje s bez-
příspěvkovým dárcovstvím krve. V loňském 
roce jsme si připomněli 50. výročí vzniku bez-
příspěvkového dárcoství, které Červený kříž 
inicioval. K této příležitosti ČČK vydal pamět-
ní medaili, kterou jsme za dlouholetou spolu-
práci předali primářce Hematologicko-trans-
fuzního oddělení chomutovské nemocnice 
MUDr. Kaškové a primátorce Ivaně Řápkové. 
Oceňujeme dárce krve za 10, 20 a 40 odběrů 
Plaketou profesora Janského a mnohoná-
sobné dárce za 80 odběrů Zlatým křížem III. 
stupně, které předáváme v obřadní síni města 
Chomutova. V letošním roce to bude 22 dár-
cům 7. června. Dárci se 120 odběry obdrží 
Zlatý kříž II. stupně a za 160 odběrů je to Zlatý  
kříž I. stupně, který si dárci jedou převzít do 
Senátu. V současnosti máme jednoho dárce 
v našem okrese, který má všechny tři stupně 
Zlatého kříže. Staráme se o pět tisíc dárců.

Přes řadu záslužných a často ojedi-
nělých činností ČK nemá na růžích 
ustláno. Jak vůbec funguje chomu-
tovský ČK?
V současné době jsme již pátý mě-
síc bez sídla, město pro naši orga-
nizaci upravuje prostory bývalé 
školky v Dřínovské ulici, v budově 
městské policie. Tím, že většina 
lidí nepřišla s činností ČK do sty-
ku, jsou přesvědčeni, že jsme stát-
ní instituce nebo že patříme pod 
zdravotnictví, a tedy že dostáváme 
automaticky peníze na činnost 
a provoz úřadu oblastního spolku. 
Český červený kříž je však zařazen 
mezi občanská sdružení. Svojí čin-
ností si musíme na sebe vydělat, jak 
jsem na začátku uvedla, školením 
první pomoci. Jediným dlouhole-
tým sponzorem naší činnosti jsou 
Severočeské doly, které nám každý 
rok věnují sponzorský dar na sou-
těž hlídek mladých zdravotníků. 
Naše existence by nebyla možná 
bez lidí, kteří dobrovolně a nezišt-
ně pomáhají potřebným nebo se 
ve svém volném čase věnují práci 
s dětmi a mládeží, dobrovolným 
dárcům krve a všem, kteří si myslí, 
že Červený kříž má své nezastupi-
telné místo v naší společnosti.

Irena Wachtfeidlová při výuce první pomoci
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Sbory mateřinek již 
pošesté vítaly sluníčko
Kostel sv. Ignáce se na jedno odpoledne 
naplnil dětskými hlásky. Při příležitosti 
Otvírání studánek, šestého ročníku ne-
soutěžní přehlídky dětských pěveckých 
sborů mateřských škol, zde nejmenší zpě-
váci předvedli svůj um rodičům, prarodi-
čům i náhodným návštěvníkům kostela.
Otvírání studánek, které pořádá Mateř-
ská škola Chomutov v Šafaříkově ulici, 
je již tradiční akce sborů mateřských 
škol, které díky ní prezentují svou práci 
s dětmi nejen rodičům, ale také široké 
veřejnosti. Šestého ročníku se zúčastnilo 
osm pěveckých sborů, z nichž si každý 
připravil tři veselé písničky, které by měly 
přilákat teplé slunečné dny. „Děti zpívaly 
pro radost a potěšení a jejich zpěv a bez-
prostřednost potěšily všechny zúčastně-
né,“ popsal slavnostní odpoledne v Sv. 
Ignáci Josef Griml, který je pravidelným 
návštěvníkem této akce a jehož manželka 
Marie se před lety zasadila o zrod Jarního 
zpívání, přehlídky pěveckých sborů ma-
teřských škol, na niž Otvírání studánek 
navazuje.

www.echomutov.cz

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

pošlete SMS ve tvaru

INFO KONCERT

na íslo 736 370 017vždy v obraze…
Bu te s námi

další p íkazy
INFO KULTURA 
INFO KINO
INFO DIVADLO

INFO SPORT
INFO HOKEJ
INFO LYZOVANI

Kostel sv. Ignáce patří v květnu především 
dětských hláskům. Po koncertu mate-

řinek se zde konal také koncert pěveckých 
sborů ze Základní umělecké školy T. G. Masa-
ryka. V kouzelné atmosféře kostela svěřenci 
paní učitelky Marie Kubíkové prokázali velký 
talent. 
V kostele sv. Ignáce se převedly všechny tři 
pěvecké sbory, které na ZUŠ působí, tedy 
přípravný, mladší a starší sbor. „Sbor je pra-
videlnou součástí všech žákovských koncertů 
pořádaných naší školou a toto vystoupení je 
další možností, jak rodičům i široké veřejnosti 
prezentovat práci dětí i paní učitelek,“ vysvět-

lil speciální koncert ředitel ZUŠ Karel Žižka.
Tento ročník koncertů sborů byl však oproti 
ostatním jedinečný. „Nejen, že tento koncert 
byl desátým, a tedy jubilejním ročníkem, ale 
zároveň byl také rozloučením s paní učitelkou 
Marií Kubíkovou,“ připomněl Žižka fakt, že 
zakladatelka a sbormistryně školního sboru 
na konci školního roku odchází ze ZUŠ. Pě-
vecký sbor na ZUŠ vznikl v září roku 2002 a o 
rok později se k němu přibyl i přípravný sbor. 
V minulosti sbor vystupoval nejen na nejrůz-
nějších společenských akcích v Chomutově, 
ale má za sebou i vystoupení v německém 
Kühnheidu.

Základní umělecká škola 
rozezněla Sv. Ignáce
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PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH 

PROSTOR
Organizace v Chomutově pronajme 

za výhodných podmínek své 
nevyužité prostory jako kanceláře, 

sklady, popř. provozovny
tel. kontakt: 474 628 599

SKLENÁŘSTVÍ
Kilian glass s.r.o.

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
VÝROBA – IZ SKEL, NÁBYTKOVÁ SKLA, 

STROJNÍ BROUŠENÍ A FAZETOVÁNÍ
Nové sídlo: Březenecká 4808, Chomutov, 

v areálu firmy Losan | Kilianglass@tiscali.cz
tel.: 474 654 618 | mobil: 777 153 800–801
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ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 
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Do herny Baní-
ku Březenecká 

v krytu CO na sídliš-
ti Zahradní se sjelo 
osmdesát stolních 
tenistů z celé ČR, aby 
popáté bojovali o Po-
hár primátora města 
Chomutova. Akce tak 
posílila svou pozici 
jednoho z největších 
tuzemských turnajů 
ve stolním tenisu.
Mezi účastníky byli zástupci českých soutěží, 
od ligových po okresní, tři z účastníků hrají 
v Německu. Unikátní je systém turnaje, pod-
le kterého hráč z výkonnostně vyšší poloviny 
startovního pole k sobě dostane nalosované-
ho hráče z některé nižší soutěže. Jejich vý-
sledky se pak započítávají společně.
Turnaj ráno zahájil tajemník magistrátu měs-

ta Chomutova Theo-
dor Sojka. Z jedenácti-
hodinového maratonu 
zápasů ve skupinách 
a následně z vyřazo-
vací části nakonec 
vítězně vyšli Richard 
Maršík (Slavoj Bohni-
ce) a Václav Jirkovský 
(Sokol Lány), druhý 
skončil tým ve složení 
Pivoňka (TJ Krupka), 
Beran (SKST Tepli-

ce). Sdílené třetí místo obsadili překvapivě 
zástupci pořádajícího klubu Lubomír Kučera 
s Liborem Apkem a především šestnáctiletý 
Josef Mandák, kterého podpořil Vaněk z ně-
meckého oddílu Thurgau. Pohár vítězům pře-
dal ředitel turnaje Antonín Strejcovský. Kom-
pletní výsledkový servis a fotogalerie z akce 
jsou k dispozici na www.stbrezenecka.cz.

Na plavecké závody Velká cena Chomuto-
va a Memoriál Jaroslava Jezbery se o ví-

kendu do Chomutova sjeli ti nejlepší závod-
níci z devětadvaceti klubů z České republiky 
a dvou německých oddílů. Chomutovští plav-
ci se však nedali silnou konkurencí zaskočit 
a na domácí půdě vybojovali jednatřicet cen-
ných kovů. 
Největší očekávání byla před víkendem kla-
dena na nejlepší českou plavkyni současnosti 
Simonu Baumrtovou. Nejlepší sportovkyně 
Ústeckého kraje za rok 2010 se nenechala 
svázat nervozitou a v hlavním závodu Velké 
ceny Chomutova si pro zlato doplavala v no-
vém rekordu 2:17,72 minuty. Další zlato a 
rekordní čas přidala v neděli na trati 50 metrů 
motýlek. Medaile ovšem sbírali i další plavci. 
Hned čtyři bronzové medaile přidala do ko-
nečného součtu Michaela Levová, která se 
blýskla především třetím místem v hlavním 
závodu Memoriálu Jaroslava Jezbery. Stří-
brnou medaili mezi staršími plavci přidal 
Filip Škorvaga na trati 200 metrů prsa a jako 
ohromná bojovnice se ukázala třináctiletá 

Štěpánka Šilhanová, která v konkurenci star-
ších a zkušenějších závodnic získala dvě dru-
há a dvě třetí místa v kraulových disciplínách. 
Stříbrnou medaili vyplavala i Radka Matušči-
nová na trati 200 metrů motýlek. 
O velkou část medailí se postarali plavci 
a plavkyně narození v roce 1999 a mladší. 
Zazářil především Jakub Volf, který z šesti 
startů pětkrát vyhrál a jednou skončil druhý. 
Pět startů, pět medailí, to je bilance Františka 
Štemberka, který získal tři druhá a dvě třetí 
místa. Další medaile pro tým vybojovali On-
dřej Slabihoud, Eliška Vetýšková, Kristián 
Kolumber nebo Markéta Jenčková. 

Putovní Pohár primátora ve 
stolním tenise zná své vítěze

Domácí plavci se nenechali zaskočit

Bezručákem se pojede
maraton na kolech

Bambiriádní fl orbal
vyhráli Kadaňští

První červnový víkend se v Bezručově 
údolí koná první ročník závodu horských 
kol nazvaného Hustá rubárna. Závod je 
součástí seriálu Pohár Peruna, ale při-
hlásit se mohou i nadšenci, kteří se jinak 
seriálu neúčastní. Závod horských kol 
dlouhý pětačtyřicet kilometrů se chystá 
na svůj první ročník a jeho organizátoři 
doufají, že tímto závodem založí dlou-
holetou tradici. „Závod je určený pro 
širokou veřejnost a se zřetelem k tomu 
byla také navržena trasa, kterou může 
zvládnout každý,“ říká ředitel závodu Jiří 
Novakovský. Závod startuje v jednu ho-
dinu odpoledne u Druhého mlýna. Více 
informací o závodu a jeho organizaci na-
leznete  na www.pohar-peruna.cz

V rámci Bambiriády se konal ve sportov-
ní hale fl orbalový turnaj, kterého se zú-
častnilo dvanáct týmů základních škol. 
Nakonec si Pohár primátora odvezla 
Základní škola Na Podlesí z Kadaně, kte-
rá ve fi nále porazila 4. ZŠ z Chomutova. 
„Já jsem s turnajem spokojen, protože 
hlavním záměrem bylo umožnit dětem 
zahrát si fl orbal ve velké hale a poznat 
tento sport blíže,“ zhodnotil turnaj Mi-
lan Märc. Znovu bude sportovní hala pa-
třit fl orbalu 17. a 18. června, kdy se hráči 
pokusí pokořit rekord v počtu utkání 
odehraných za šestatřicet hodin. Během 
turnaje bude probíhat veřejná sbírka na 
invalidní vozík pro handicapovaného 
fl orbalistu původem z Chomutova.
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Bezpečnost a doprava

inzerce

  www.orchidea-cv.cz

  Na příkopech 396/7, Chomutov tel.: 725 505 280 (po–so)

Výprodej 30–50 % 
na zboží včetně zařízení.

Konec akce i činnosti ke dni 30. 6. 2011
k v ě t i n o v ý  s a l o n
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Moderní a kvalitní nábytek na zakázku 
 

 Kuchyně 
 Obývací pokoje 
 Ložnice 
 Předsíně 
 Kanceláře 

 
www.nabykont.cz 
777 310 111 
ul. Nádražní, Chomutov  
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Technické služby začaly při blokovém čiš-
tění komunikací přistavovat do uklíze-

ných lokalit velkoobjemové kontejnery. „Na 
tuto novou službu si občané zvykají, jen za 
první měsíc vyhodili devět tun odpadu,“ říká 
náměstek primátora Martin Klouda. Lidem je 
tak umožněno zdarma se zbavit objemného 
odpadu například ze sklepů právě v době, kdy 
se čistí komunikace a veřejná prostranství. 
Kontejner je vždy přistaven pouze na jeden 

den. „Rozšířením služeb chceme zamezit čer-
ným skládkám, které vznikají jak na odlehlých 
místech, tak přímo uprostřed sídlišť,“ dodává 
Klouda. Informace o umístění kontejneru ob-
čané najdou na www.tsmch.cz nebo v letáku, 
který byl přílohou Chomutovských novin.
I nadále je samozřejmostí pravidelné přista-
vování kontejnerů na kontejnerová stání po-
dle harmonogramu a možnost odvézt odpad 
do čtyř sběrných dvorů ve městě.

Každý odevzdaný starý televizor šetří pří-
rodu a cenné suroviny. Recyklace jedné 

televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 
žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svíce-
ní, nebo nahradí ropu, ze které se vyrobí pali-
vo  na 22 kilometrů jízdy osobního automobi-
lu, nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti 
sprchování.
Chomutované se chovají velmi ekologicky. 
V loňském roce odevzdali k recyklaci 1533 
televizí a 863 monitorů. Radnice již několik 
let poskytuje veřejnosti mož-
nost třídit vysloužilé spotře-
biče, z nichž největší část tvoří 
právě televize a monitory. 
Z přepočtu odevzdaných mo-
nitorů a televizí vyplývá, že 
občané Chomutova svým zod-
povědným přístupem za uply-
nulý rok uspořili 357 kWh 
elektřiny, 7 063 litrů ropy či 
1 795 371 litrů vody a 16 119 
tun primárních surovin. Přes-

tože přepočet počítá jen s televizory a moni-
tory, přínos pro životní prostředí představuje 
i recyklace všech ostatních druhů elektro-
odpadu. „Poděkování patří všem, kteří sta-
ré spotřebiče nevyhazují do popelnic nebo 
dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného 
dvora,“ říká náměstek primátora Jan Klouda. 
Staré elektrospotřebiče je v Chomutově mož-
né zdarma odevzdat dokonce ve čtyřech sběr-
ných dvorech, a to v ulici Pražské, U Větrné-
ho mlýna, Jiráskově a na Kamenné.

Lidé odevzdali tisíce obrazovek 

Při čištění ulic si ukliďte třeba sklep 

Postarali se o opilce

Tísňová volání, že někde leží opilec, 
strážníci řeší velice často. Nedávno byli  
upozorněni na ležícího muže v ulici Ka-
menná. Na místě hlídka zjistila, že dotyč-
ný nereaguje na žádné podněty a jenom 
chrčí. „Z jeho dechu ale bylo jasné, že 
se opil více, než je zdrávo. Muži poskytli 
první pomoc a neprodleně zavolali zá-
chrannou službu, která si opilce odvezla 
do nemocnice,“ řekl mluvčí strážníků 
Vladimír Valenta.
Týž den dvě hodiny před půlnocí jiný 
oznamovatel vytočil číslo městské poli-
cie a operačnímu důstojníkovi sdělil, že 
na chodníku v ulici Bezručova leží žena, 
která krvácí z hlavy. „Opět jsme poskyt-
li první pomoc a přivolali záchrannou 
službu,“ říká Valenta. Žena se přiznala, 
že vypila větší množství alkoholu a poté 
neudržela rovnováhu a upadla. I ona pu-
tovala sanitou k ošetření do nemocnice.
K těmto a podobným případům vyjíž-
dějí strážníci takřka denně. Většinou 
záchranné službě asistují, protože opilci 
bývají často agresivní. Nejednou se sta-
ne, že jeden člen hlídky musí z důvodu 
bezpečnosti jet přímo v sanitě.
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Z V E M E  V Š E C H N Y  P R O D E J C E  I  K U P U J Í C Í  N A  N O V É  T R H Y

5. června ZAČÍNÁME (6–13 hod.)

mob.: 724 009 081, tel.: 474 652 222

CELOROČNĚ    |    MÁLKOV U CHOMUTOVA    |    směr KV – 3 km od CV
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Školy a volný čas

Šestá akce 
Rodinného 
zápolení

se uskute ní 
v sobotu 4. června 
v Podkrušnohorském 
zooparku
od 10 hodin

Více informací 
najdete 
na webu…

s bohatým 
doprovodným 
programem, 
který jist
ocení d ti
i dosp lí.

Chomutovská radnice a Městský ústav 
sociálních služeb Chomutov přichá-

zejí s novinkou. Nabízejí veřejnosti cyklus 
setkání s odborníky, ve kterém jednotlivým 
sociálním skupinám obyvatel města předají 
aktuální a důležité informace a rady. „Každá 
sociální skupina má své specifi cké problémy. 
Tímto cyklem jim chceme nabídnout radu, jak 
problémy rozpoznat, a nastínit jejich možná 
řešení tak, aby se jejich život ve městě zlep-
šil,“ říká primátor města Jan Mareš. První díl 
bude věnován seniorům, další pak mladým 
rodinám s dětmi nebo zdravotně postiženým.  
První díl cyklu se uskuteční v úterý 14. června 
od 9 hodin v Městském divadle v Chomutově.  
Senioři se dozvědí informace o Domě s pečo-
vatelskou službou Merkur, bezbariérových 

bytech a o společenském životě. „Získají 
také povědomí o sociální pomoci a dávkách, 
mimořádných výhodách, příspěvku na péči 
a sociálních službách,“ upřesňuje Alena 
Tölgová, ředitelka MÚSS Chomutov.  Nebu-
dou chybět ani informace o bezpečí seniorů, 
tedy o domácím násilí, prevenci kriminality 
či předlužení. „Přiblížíme seniorům také to, 
jak mohou aktivně trávit volný čas,“ dodává 
Tölgová.
Organizátoři srdečně zvou všechny, kterých 
se život seniorů v našem městě týká a mají zá-
jem jej ovlivnit. Pro účastníky bude připrave-
no malé občerstvení a propagační předměty 
města. Podrobnější informace je možné zís-
kat u Jany Mrkvičkové na tel. 474 659 241, 
728 897 523.

Pro čtenáře Chomutovských novin jsme 
připravili několik tipů, kde mohou jejich 

ratolesti strávit prázdniny. Mateřské centrum 
Kolibřík organizuje pro rodiče s dětmi pobyt 
na Horské chatě Sova od 17. do 22. července. 
Na děti i jejich rodiče čeká bohatý program, 
výtvarné aktivity a  hodně soutěží. „Areál 
chaty je oplocený a bezpečný pro  děti,“ říká 
Michaela Erhartová z mateřského centra.  To 
pořádá také příměstské tábory pro děti od 
pěti do dvanácti let. Během prázdnin se usku-
teční tři běhy. „Děti si užijí řadu pohybových 
her a výletů,“ doplňuje Erhartová.  Centrum 
se o děti postará od osmi do šestnácti hodin. 
Bližší informace lze získat na www.mckolib-
rik.cz nebo tel. 607 127 627.
Karibští piráti, to je téma pobytového tábo-
ra, který pořádá občanského sdružení So-
lid ground. Díky dekoracím se děti ocitnou 
uprostřed Karibiku a užijí si neuvěřitelný tý-
den plný her, soutěží a legrace. Tábor se sklá-
dá z několika družin zhruba o sedmi dětech, 
o které se starají dva vedoucí. „Děti se věnují 

ozdravným aktivitám a získávají vědomosti 
z literatury, biologie, botaniky, geologie a his-
torie,“ říká Dana Večerová. Informace lze zís-
kat na mailu tabor.ijm@seznam.cz.
Pro odvážnější děti chomutovští skauti 
připravili stanový tábor na Železné oponě 
u Frančiny Hutě.  Vyrazit na něj mohou děti 
od devíti let, po dohodě i mladší, v termínu 
23. 7.–6. 8. Táborníci si vyzkouší skautský 
život. Kromě vaření, nočních hlídek, tábo-
ráků a rozcviček je čeká celotáborová hra Po 
stopách národa Frhútů. Bližší informace lze 
najít na http://tabor.kpzet.cz.

Senioři, pojďte se dozvědět více 
o svých možnostech ve městě

Kam poslat děti na prázdniny?
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Stříhání pejsků
Lenka Fialová
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inzerce

Občan z územní působnosti MM Chomutov 
zašle jedinou SMS ve tvaru:
CV  BODY  POZ  Jméno+příjmení žadatele  Číslo ŘP 
a to na tel. číslo 9020925

• cenou SMS (25 Kč) automaticky uhradíte 
poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace 
žádosti

• do 3 pracovních dnů obdržíte v SMS údaj s počtem 
bodů a k tomu informaci, že si můžete do konce 
dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol 
s výpisem přestupků

Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk +420234718555

BEZ NÁVŠTĚVY VÁM MAGISTRÁT 
SDĚLÍ AKTUÁLNÍ POČET BODŮ
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Inzerce/Zábava

Sudoku

Křížovka
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ZF Electronics Klášterec s.r.o., mezinárodní 
firma zabývající se výrobou elektrotechnických 
komponentů a komponentů pro automobilový 
průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

HR MANAŽER
Náplň práce:

odpovědnost za HR strategii firmy a kompletní 
zajištění HR agendy
plánování, rozvoj a realizace všech procesů HR
vedení týmu HR

Požadujeme:
VŠ / SŠ ekonomického zaměření
aktivní znalost německého jazyka (znalost 
anglického jazyka výhodou)
výborná znalost pracovněprávních předpisů 
a související legislativy
zkušenosti v oboru HR
znalost práce na PC (Windows, MS Office)
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí

Životopisy posílat na: michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří
osobní dotazník je možné vyplnit 
na www.zfklasterec.cz

VOLNÁ 
PRACOVNÍ MÍSTA

Co je stoprocentní jistota ve Váš svatební den v Zahradnictví „U růže“?

Odpovědi zašlete do 7. 6. e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká malý dárek!

Výhercem z minulého čísla je Yvetta Gavlasová.
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Inzerce/Servis

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 

So 800–1200

www.lekarna-druzstvo.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

17. a 24. 6. 
prezentace firmy Walmark

10% sleva pro držitele 
klientských karet na  

prezentované výrobky
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Společnost Grape SC ve 
spolupráci s Žateckým pivo-
varem připravila na měsíce 
květen a červen pro své nové 
zákazníky zajímavou akci 
pod názvem “Ke skvělému 
internetu skvělé pivo“.

Každý nový klient získá 
dárkové balení čtyř piv z pro-
dukce Žateckého pivovaru, 
které bude obsahovat Žatecké 
Světlé, Žatec Premium, Žatec 
Premium Tmavé a Baronku 
Premium. Společnost Grape 
SC poskytuje nejen připo-
jení k vysokorychlostnímu 
internetu a telefonování, 
ale v rámci své optické sítě 
i příjem digitální televize 
desítkami programů různých 
žánrů.

Kukaňova 2262 
430 03 Chomutov
tel.: 474 620077

www.grapesc.cz

Ke skvělému 
internetu 
skvělé pivo
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1. 6. Březenecká – 17. listopadu od  Dřínovské po 
Holešickou vč. parkovišť, komunikace a parkoviště 
u č.p. 4614 – 15, Holešická vč. parkovišť,  plochy 
u nákupního Střediska Beseda, Dřínovská u č.p. 
4601.

2. 6. Březenecká – 17. listopadu od Holešické 
k č.p. 4777 vč. parkovišť, Dřínovská od Holešické po 
17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická vč. parkovišť.

7. 6. Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po 
křižovatkou na Březenec, Hutnická vč. parkovišť 
a chodníků.

8. 6. Kamenná – Kamenný Vrch u č.p. 5282 – 
5266 vč. parkovišť, plochy a chodníky u 6.ZŠ a stř. 
služeb, komunikace na Březový Vrch k odbočce na 
Kamenný Vrch, stanoviště VOK před č.p. 5266 

9. 6. Kamenná – Školní pěšina až k nákupnímu 
středisku vč. parkovišť a chodníků, ul. Kamenná 
k č.p. 5119 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, 
stanoviště VOK

14. 6. Kamenná – Kamenná od č.p. 5163 k ná-
kupnímu středisku vč. parkovišť a sjízdných chod-
níků, Školní pěšina.  

15. 6. Zahradní – komunikace a parkoviště od 
č.p. 5165 k č.p. 5189, Výletní, od č.p. 5256 k č.p. 
5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště 
VOK ul. Výletní

Kdy bude blokové čištění

61-letá hledá přítele/kyni – časté vycházky, esoterika, 
vzájemná opora při cestě vpřed.
E-mail: navratjara@centrum.cz

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

Pronajmu byt 1+2blízkocentra Chomutova, slušný 
a tichý vchod, kontakt po 17 hod. Tel.: 739 727 997

Prodáme družstevní byt 2+1 v ul. Blatenská, po 
částečné rekonstrukci, byt k nastěhování.
Tel:. 777 237 670

Prodám byt 1+3 na Zadních Vinohradech po 
rekonstrukci. Tel.: 731 419 676

Koupím Škoda Felicie nebo Felicie Combi, korozní, před 
opravou karoserie. Neplatná TK nevadí.
Tel.: 723 327 344 

Prodám Mercedes Smart, r.v. 2000, 6 rychlostí, 
automatická převodovka, v plné výbavě, plus 4x zimní 
pneu, el. stahování oken, panoramatická střecha, 
centrální zamykání, velmi dobrý stav. Cena: 67 000 Kč. 
Tel.: 777 680 096

Koupím vozík za osobní automobil. Tel: 724 972 253

Prodám dětskou sedačku na kolo (křesílko) použíté 
2 sezóny a ložnici bříza z roku 1945 v dobrém stavu. 
Na chalupu jako dělaná. Skříně se dají rozebrat.
Tel.: 724 972 253

Inzerce

Inzerujte 
v Chomutovských novinách

Alona Hlavová
tel.: 725 124 616

Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475

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 Zahradní, Písečná

na územně zaměřené

Setkání s občany
které se bude konat

ve čtvrtek  9. června 2011

od 16 do 17 hodin

v Základní škole Zahradní 5265

za přítomnosti

zástupců vedení města, městské policie, 

technických služeb, dopravního podniku 

a příslušných odborů magistrátu

program:

Problémy a potřeby lokality

Zahradní, Písečná

(ulice Zahradní, Výletní, Růžová, Skalková,

Pod Břízami, Borová, Písečná, Jirkovská)

Kino Oko

1. 6. st 17.00 NA VLÁSKU

2. 6. čt 19.00 THOR

3. 6. pá 18.00 THOR

4. 6. so 19.00 LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

5. 6. ne 19.00 LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

8. 6. st 19.00 „3“

9. 6. čt 19.00 „3“

10. 6. pá 19.00 ZKUS MĚ ROZESMÁT

11. 6. so 19.00 ZKUS MĚ ROZESMÁT

12. 6. ne 17.00 ČERTOVA NEVĚSTA

13. 6. po 19.00 CESTA ZA HORIZONT

14. 6. út 19.00 CESTA ZA HORIZONT

15. 6. st 19.00 ODNIKUD NĚKAM

Městské divadlo

8. 6. st 19.00 ČTYŘI DOHODY
Láska Vztahy Přátelství. Jak je vidí toltécký šaman DON MIGUEL 
RUIZ. Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopá-
sek, světelný design Viktor Zborník. Vstupné je 290 Kč.

9. 6. čt 17.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncert žáků tanečního oddělení ZUŠ a prezentace p. uč. 
Beranové. Vstupné je 30 Kč.

9. 6. čt 18.00 COPPÉLIA
Taneční a baletní výpravná pohádka o lásce k oživlé loutce mis-
tra Coppéliuse, trucující Swanildě a zamilovaném Franzovi.To 
vše vás pobaví v úsměvném příběhu v podání žáků tanečního a 
výtvarného oddělení ZUŠ Chomutov. Toto volné zpracování je na 
hudbu Léa Delibese a české pohádkové písničky.

Kulturní dům Zahradní

1. 6. st 17.00 VEČERNÍČEK
Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

15. 6. st 17.00 VEČERNÍČEK
Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

Výstavy

do 11. 6. VÁCLAV ZOUBEK OBRAZY – Galerie Špejchar

do 18. 6. PLÁTNA PRO VELKÉ ČERNÉ OČI – Oblastní muzeum

do 27. 6. OBRAZY – MARTIN MAŇÁK, LADISLAV CHABR
 Galerie Lurago

do 30. 6. OBRAZY KRAJIN ALEŠE NOVÁKA – Kostel sv. Ignáce

od 2. 6. do 30. 7. OD MANNESMANNKY K VTŽ
 Oblastní muzeum radnice

od 1. 6. do 31. 8. ATELIÉR GRAFIKY DDM
 SKKS Galerie na schodech

Sport

3. 6. pá 16.00 PLAVÁČEK – Městské lázně

4. 6. so 10.15 FOTBAL – Letní stadion

5. 6. ne 13.00 CHOMUTOVSKÝ MARATON – Bezruč. údolí

8. 6. st 9.00 VODNÍ HRÁTKY MŠ – Městské lázně

11. 6. so 8.00 FUTSAL CHLMF – Sportovní areál Duha

11. 6. so 9.00 JIRKONSKÝ CROSSMARATHON
  2. ZŠ Jirkov

11. 6. so 10.00 PARKUROVÉ ZÁVODY – PZOO jezd. areál

11. 6. so 10.00 ZUMBA FIT

12. 6 ne 8.30 FUTSAL CHLMF – Sportovní areál Duha

DDM

1. 6. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

2. 6. čt 9.00 PLETENÍ Z PAPÍRU

4. 6. so 9.00 PATCHWORK CLUB I.

6. 6. po 17.00 PATCHWORK CLUB II.

6. 6. po 16.15 PEDIGOVÁ DÍLNA

8. 6. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

13. 6. po 16.15 PEDIGOVÁ DÍLNA

15. 6. st 15.00 HURÁ NA PRÁZDNINY

SKKS

1. 6. st 18.00 POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – učebna č. 66

8. 6. st 18.00 ASTROLOGIE – NÁSTROJ SEBEPOZNÁVÁNÍ
  učebna č. 66

15. 6. st 17.00 GUITAR GAME – OD FOLKU AŽ K ROCKU
  SKKS Atrium
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Fotoreportáž

Nového krále střeleb určila poslední rána
Pátý ročník tradiční střelecké soutěže 

pánů ostrostřelců se konal na střelnici 
horního města Měděnce. Kromě „střelby ku 
ptáku“ byla na programu i soutěž ve střelbě 
z pušky na padesát metrů a především Krá-
lovská rána, která určila nového krále Jana 
Matěcha. Ten byl v kostele sv. Kateřiny slav-
nostně dekorován.
Květnová střelecká soutěž je v Chomutovské 
ostrostřelecké společnosti již tradicí. Součástí 
závodů je i historická disciplína z 15. stole-
tí, takzvaná „střelba ku ptáku“. „Úkolem je 
zasáhnout dřevěného ptáka šípem z kuše či 
luku,“ doplnila tisková mluvčí Chomutovské 
ostrostřelecké společnosti Jana Krotilová. 
Poté následovala ještě střelba z pušky na pa-

desát metrů, do které se může zapojit i široká 
veřejnost, a tak v ní svou střeleckou zdatnost 
ukázala i starostka Měděnce Valerie Marková. 
Posledním závodem byla takzvaná Královská 
rána, v níž má každý člen sboru jen jedinou 
ránu z perkusní pušky na to, aby předvedl své 
střelecké schopnosti. „Střílí se na malovaný 
terč ve vzdálenosti padesát metrů. První ránu 
dá loňský král střeleb, kdo střelí nejblíže jeho 
zásahu, stává se králem na rok 2011. Až do 
dalších Královských střeleb má právo nosit 
střelecký řetěz a obdrží diplom,“ vysvětlil král 
střeleb za rok 2010 oberjäger Zdeněk Tollar. 
První polovina skupiny dosáhla vyrovnaných 
výsledků a chvíli se zdálo, že poprvé v téměř 
pět set let dlouhé historii bude mít sbor svou 

královnu. Ovšem nervy jako z ocele prokázal 
poslední ze střelců, Jan Matěcha, a díky své 
přesné střele se stal novým králem střelců.
Jan Matěcha byl slavnostně dekorován v kos-
tele sv. Kateřiny. Oberleutnant Miroslav Vy-
hnis společně s oberjägerem a ceremoniářem 
Jiřím Šlajsnou provedli sbor slavnostním 
dekorováním mladého krále střelců. Podle 
tradice pak nový král otevřel šavlí sekt a přišel 
čas slavnostního přípitku. „Přeji novému krá-
li, aby náš sbor reprezentoval stejně úspěšně 
jako předchozí král střeleb Zdeněk Tollar,“ 
popřál Matěchovi oberleutnant Vyhnis, který 
hostům připomněl, že Tollar získal v jednom 
roce všechny střelecké trofeje, které vyhlašuje 
Sdružení ostrostřelců zemí Koruny české.
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29. ervna 2011 
od 16.00 hodin na nám stí 1. máje
ekají na vás: 

sout že m st v netradi ních disciplínách 
Bludišt  • Simulátor dojení • Sumo • Western shoot • B h na m stskou v ž

sout že pro d ti 
Oblékání  gurín • Semafor • Hod na koš • Florbal • Kostky tunel • Znáte m sto?

doprovodný program pro nejmenší d ti 
Ukázka vozidel policie a hasi  • Klauni s balonky • Malování na obli ej • 
Výstava sout že PZOO „O nejhez ího strašáka“

pou ové atrakce 
D tský koloto  • Malý etízkový koloto  • Houpa ky • 
St elnice • Klouza ka • Trampolínky • Mašinka

ob erstvení

od 20.00 hodin vystoupí hudební skupina

partne i akce

ECHOMOR
T ŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

CHOMUTOVA

LET


