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Inzerce

Postupn� ve mn� zrála myšlenka, 
že musím zm�nit zab�hnuté ste-

reotypy a dát svému životu jiný sm�r. 
Byla jsem ráda v osobním kontaktu 
s lidmi, poslouchala jejich problémy, 
a když to alespo� trochu šlo, tak jsem 
i poradila,“ vypráví nad šálkem kávy.
Kontakt s lidmi byl pro ni životn� d�-
ležitý. „Byla to snad jediná zásadní 
v�c, kterou jsem si cht�la zachovat. 
Za�ala jsem tedy p�es známé a z inze-
rát� shán�t n�jaký nový podn�t. N�-
jakou nabídku, která by m�la oslovila 
a která by pro m� mohla znamenat 
za�átek nové kariéry,“ vypráví a do 
toho jí pr�b�žn� zvoní jeden telefon 
za druhým.
P�i pro�ítání novin, inzerát� a r�z-
ných rubrik narazila Renáta na n�ko-
lik nabídek práce manažera inzerce. 
Zpo�átku si ale v�bec neum�la p�ed-
stavit, co je náplní práce. Domluvila 
si tedy sch�zku. �ekala ji malá útulná 
kancelá� v centru Prahy, kde se rázem 
ocitla v kolektivu redakce, který zatím 
znala jen z film� a seriál�. „Manažer 
inzerce? Ano, takové lidi tu pot�ebu-
jeme. Vydáváme �asopisy a noviny 
v jednotlivých m�stských �ástech 
a pro lidi komunikativní a spolehli-
vé jsou u nás dve�e vždy otev�ené,“ 
slyšela hned v úvodu od  �editele celé 

spole�nosti. Nejvíce ji pak p�ekvapily 
pracovní podmínky. „M�žete praco-
vat z domova. Pracovní doba je jen 
na vašem uvážení, k dispozici bude-
te mít osobní po�íta� s p�ístupem do 
firemního systému, služební telefon 
a samoz�ejm� podporu všech vašich 
koleg�,“ ujistil ji �editel.
Paní Renáta se rozhodla, že tuto p�í-
ležitost takzvan� chytí za pa�esy. Je-
jím úkolem bylo ve sv��ené oblasti zís-
kávat z �ad drobných živnostník�, ale 
i velkých firem, inzerci do novin. Po 
úvodním proškolení, jakým systémem 
vlastn� pracovat, vyrazila poprvé do 
terénu. „Na první den jsem si domlu-
vila p�t sch�zek u malých firem v jed-
né ulici. „Naše noviny jsem ani p�ed-
stavovat nemusela. Každý m�síc jsou 
jich totiž desítky tisíc kus� roznášeny 
p�ímo do schránek. Usp�la jsem hned 
u dvou firem. Zadají si k nám inzerci. 
Dohodli jsme se jen na tom, jak vel-
ké jejich inzeráty budou,“ vysv�tluje 
Renáta a vy�ídí mezitím dva telefony, 
kdy jí sami �editelé firem zavolali, že 
cht�jí v p�íštím �ísle inzerovat.
Za�átek práce byl pro paní Renátu 
hektický. Denn� nové a nové sch�zky. 
Databázi firem si hledala na interne-
tu a ve Zlatých stránkách a p�edevším 
chodila s otev�enýma o�ima a pozor-

Je to práce, která mě opravdu baví
Praha – Paní Renáta pracovala od svých dvaceti let jako pánská krejčová. 

Práce ji bavila, ale stále častěji musela řešit dilema, jak být více se svojí rodinou, 

zabezpečit přitom nákupy a oběhat všechny úřady. 

S pevnou pracovní dobou v módním salonu to zkrátka nešlo.

MANAŽER INZERCE
Požadavky:
• minimálně SŠ vzdělání • komunikativnost • 
samostatnost • obchodní talent • zkušenost 
na obchodní pozici výhodou

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti • nadprůměrné 
finanční ohodnocení • možnost profesního 
růstu • zajímavou práci v místě bydliště

Své životopisy zasílejte na e-mail: 
nabor@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

Přední vydavatelství novin pro krajskou a místní 
samosprávu přijme vhodného kandidáta na pozici

n� sledovala, kde se co nového staví, opra-
vuje, buduje. „Byla to úžasná zm�na. Ráno 
jsem v klidu vypravila d�ti do školy, ukli-
dila byt a sedla k po�íta�i. Na každý den si 
naplánuji n�kolik sch�zek. Stihnu všech-
no, co pot�ebuji. Jsem skute�ným pánem 
svého �asu. To se mi líbí,“ prohlašuje.
Obrovskou výhodou práce manažera in-
zerce, kterou d�lá letos již osmým rokem, 
je to, že si každý postupn� vybuduje data-
bázi firem, které se mu pak již hlásí i samy. 
„Pr�b�žn� je samoz�ejm� obvolávám a do-
poru�uji, kdy inzerovat. Nap�íklad podzim 
a zima je živnou p�dou pro solária a fit-
ness centra. Firmám poradím, jak a kdy by 
o sob� m�ly dát v�d�t,“ �íká Renáta.
„Baví m�, že jsem mezi lidmi, že navazu-
ji po�ád nové a nové kontakty, poznávám 
nové lidi a hlavn�, že si sv�j osobní �as 
organizuji sama. Jsem ráda, že jsem se tak 
rozhodla. Dneska bych už nem�nila,“ �íká 
up�ímn� Renáta, kterou její kolegové pova-
žují za špi�ku ve svém oboru.
Máte i vy zájem stát se manažerem inzerce? 
Tak neváhejte a kontaktujte nás na nabor@
ceskydomov.cz nebo na 777 736 311. 
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Stát nám nepomohl, pomáháme si sami.
 Další kolo exekucí p�ímo v bytech dlužník� 
realizované ú�edníky ekonomického odboru 
magistrátu vyvolalo mediální bou�ku, 
ale také první pozitivní ohlasy.

Téma: ExekuceTéma: Exekuce 

Už za n�kolik málo týdn� se obyvatelé m�sta  
mohou t�šit na novou možnost nakupování, 
na nové módní zna�ky i na nové prost�edí 
Centralu Chomutov.

Central ChomutovCentral Chomutov
před dokončenímpřed dokončením

Motorshow na Bandě Motorshow na Bandě 

Simona Baumrtová Simona Baumrtová 
skvěle reprezentovalaskvěle reprezentovala

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Názory strana 8
Z radnice strana 9

Sport strana 10
Ekologie a doprava strana 11
Školy a volný �as strana 12
M�stská policie strana 13

• Čtrnáctideník pro čtenáře statutárního města Chomutova • Povoleno okresním úřadem
 v Chomutově, referátem kultury pod č.j. 4/1995 • vydává Strategic Consulting, s. r. o.,

vydavatel Jan Čížek (tel.: 777 311 436, cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktor Dušan Matouš (matous@ceskydomov.cz, tel.: 
725 124 613), manažer inzerce: Vít Vrbický (tel.: 603 786 170, tel./fax: 224 816 818, vrbicky@ceskydomov.cz) • DTP Pavel 
Huml (inzerce@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 224 816 821, tel./fax: 
224 816 818 • tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím České pošty

• horká linka distribuce – problémy s doručováním novin: od 9 do 17 hod. tel. 224 816 821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktor: Dušan Matouš
tel.: 725 124 613
e-mail: matous@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty 
k distribuci: Anna Saricheva
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@ceskydomov.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci

Plavkyn� na sv�tovém šampionátu
 v �ím� skute�n� zabodovala 
a hrd� se hlásila k m�stu, odkud pochází. 
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Vážení spoluob�a-
né, držíte v rukou 

úpln� první vydání na-
šich Chomutovských 
novin ve zbrusu novém 
kabát�. Doufám, že se 
vám tato nová podoba 
našeho �trnáctideníku 

bude líbit. Cht�li jsme, aby noviny získa-
ly modern�jší a živ�jší tvá�. Vždy	 se od 
doby svého založení skoro nezm�nily! 
A p�iznejme si, že ve srovnání s novinami 
podobn� velkých m�st už p�sobily trochu 
jako Popelka. Nejd�ležit�jší ale je, že mají 
nyní mnohem v�tší po�et stran, takže 
budou moci p�inášet více informací ne-
jen z radnice, ale také t�eba z našich škol 
a školek, nápady pro volný �as, zajímavé 
rozhovory �i barevné fotogra
 e. Chyb�t 
samoz�ejm� nebudou ani informace ze 
sportu a z kultury, ze života senior� �i zá-
jmových organizací a pochopiteln� také 
zprávy naší m�stské policie. Závažn�jším 
témat�m budeme moci v�novat tolik mís-
ta, kolik si zaslouží. 
Více stran nám také poprvé dovoluje dát 
v�tší prostor našim �tená��m a jejich do-
pis�m a dotaz�m. Zbude dost místa i na 
oblíbenou �ádkovou inzerci a sou�asn� 
i na kvalitní plošné inzeráty, které nám 
pomohou novou podobu novin zaplatit, 
protože rozhodn� nechceme ani nyní naše 
noviny prodávat. I dál je budete dostávat 
do svých schránek zdarma. O nové podo-
b� novin jsme poprvé za�ali p�emýšlet už 
v lo�ském roce. P�ivedl nás k tomu jednak 
zájem �tená�� o barevné magazíny, které 
jsme vydávali dvakrát v roce, ale p�ede-
vším jsme se rozhodli vyslyšet vaše stesky, 
že v novinách je n�kdy málo zajímavých 
informací a nezbývá v nich prostor práv� 
pro váš hlas. 
Budeme rádi, když nám napíšete své ná-
zory, jak se vám nové Chomutovské no-
viny líbí, co bychom mohli ješt� zm�nit �i 
vylepšit, co vám v nich chybí nebo s �ím 
jste naopak spokojeni. Zkrátka bychom 
p�ivítali, kdybyste se alespo� trochu stali 
spolutv�rci nové podoby našich novin. 
Pot�ší nás, když se stanete pravidelnými 
p�isp�vateli, zejména pokud jde o �lánky 
ze života v našem m�st� nebo o �innosti 
r�zných spolk� nebo sportovních oddí-
l� a samoz�ejm� i o zajímavé fotogra
 e. 
Zkrátka bychom cht�li, aby Chomutov-
ské noviny byly mnohem více než dosud 
opravdu vašimi novinami. Aby v nich bylo 
pokaždé hodn� zajímavého �tení pro kaž-
dého a abyste s nimi rádi trávili sv�j volný 
�as. Snad se nám to s vaší pomocí poda�í. 

Hezký den vám p�eje vaše Ivana �ápková

Inzerce
inzercechomutov@ceskydomov.cz, telefon: 774 996 739 
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Exekuce pokračují

Magistrát proto posílil odbor ekonomiky 
fyzicky zdatnými zam�stnanci, kte�í 

jsou schopni takovou práci v terénu prová-
d�t. „Tým našich ú�edních exekutor� má 
k dispozici záme�níka a v doprovodu strážní-
k� chodí do byt� dlužník�, �eká na n� p�ed 

hernami, zastavuje je na ulici, chodí za nimi 
do hospody, budeme prost� všude,“ popsala 
snahu odboru ekonomiky �ápková.  Exeku-
ce mí�í proti neplati��m a všem, kte�í páchají 
drobnou kriminalitu. Ti dluží na pokutách za 
p�estupky proti ve�ejnému po�ádku, soused-

skému soužití a za krádeže. Nyní nebudou 
mít klid nikde ve m�st�. Všude mohou nara-
zit na m�stského exekutora.
B�hem prvního dne exekucí m�stští exeku-
to�i provedli šest exekucí. T�i v bytech na 
jednom z chomutovských sídliš	. Zbylé t�i 
exeku�ní p�íkazy dostaly prostitutky v Lip-
ské ulici.  Dlužník�m exekuto�i zabavili spo-
t�ební elektroniku a další cenné p�edm�ty.  
Záme�ník musel otev�ít jeden byt. 
Hned druhý den se jeden z dlužník� dostavil na 
magistrát a vyplatil si zabavené v�ci. „Dlužník 
p�išel a vyrovnal p�ed ú�edníky dluh v �ádu 
n�kolika desítek tisíc korun,“ �ekla �ápková. 

Město Chomutov v posledním srpnovém týdnu opět zahájilo exekuce hotovosti 

a movitého majetku u dlužníků. Týká se to i těch, kteří pobírají sociální dávky. Ten-

tokrát radnice vymáhala dluhy vlastními silami. K tomuto kroku se radnice rozhod-

la poté, co stát v pomoci s bojem s nepřizpůsobivými a neplatiči selhal a selhává 

dál. Krajský soud se navíc svým rozhodnutím o zrušení exekucí fi nanční hotovosti 

při výplatě sociálních dávek postavil na stranu těch, kteří porušují zákony. „Na 

exekutory je vyvíjen takový tlak, že odstupují od spolupráce. Nezbývá nám než si 

dělat exekuce sami,“ řekla na vysvětlenou primátorka Chomutova Ivana Řápková. 
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TémaTéma

Stát nám nepomohl, pomáháme si sami

Muž dostal zabavené v�ci zp�t. Stejn� jako den 
po únorové exekuci tak i druhý den po exeku-
cích v srpnu za�ali na chomutovský magistrát 
chodit dlužníci a sepisovat splátkové kalendá-
�e. Magistrát vydal na t�i desítky rozhodnutí 
o splátkách. To je obrovský nár�st. Platební 
morálka totiž klesla natolik, že za poslední m�-
síc byly uzav�eny jen dv� dohody o splátkových 
kalendá�ích. „Je vid�t, že když je nad dlužníky 
hrozba exekuce, tak na vyrovnání svých pohle-
dávek mají,“ �ekla primátorka s tím, že neplati-
�i dosud využívali toho, že jsou nepostižitelní. 
V tom je utvrdila kampa� pana Kocába a dal-
ších zastánc� nep�izp�sobivých. Mezitím jim 
dluhy dále narostly a o to zaplatí víc. 

MĚSTU SKUTEČNĚ NEZBÝVÁ 

NIC JINÉHO

Únorová exekuce byla kritizována ministrem 
Kocábem p�edevším proto, že si exekutor na-
po�ítal zákonem stanovené odm�ny za výkon 
exekuce. Sou�asné „m�stské“ exekuce však 
dlužníky nevyjdou lacin�ji.  M�sto samoz�ej-
m� k dluhu p�ipo�ítá všechny p�ímé náklady 
spojené s exekucí, jako je nap�íklad st�hování 
v�cí, práce záme�níka, dražba zabavených 
v�cí. „Paradoxn� se m�že stát, že Kocábova 
iniciativa chomutovské dlužníky dostane do 
v�tší 
 nan�ní zát�že, než kdyby se exekvovala 

 nan�ní hotovost po výplat� sociálních dávek,“ 
vysv�tluje �ápková. Tento zp�sob exekuce je 
navíc pro dlužníky obrovskou psychickou zá-
t�ží. Jediné, co je opravdu nižší, je správní po-
platek, který �iní dv� procenta z dlužné �ástky, 
minimáln� však dv� st� korun. „Celá situace je 
pochopiteln� složit�jší. Musím p�edeslat, že se 
chováme tak, jak nám dovoluje zákon o správ� 
daní a poplatk�. Podle n�j tuto pravomoc m�s-

to jednozna�n� má, podobn� funguje celní �i 

 nan�ní ú�ad,“ dodává primátorka.  
M�stští exekuto�i ze zákona mají nárok vy-
máhat pouze dluhy na pokutách a poplatcích. 
„V p�ípad� Chomutova to �iní asi �ty�icet mi-
lion� ze dvou set �ty�iceti milion�, které zde 
lidé m�stu dluží. Ten zbytek jsou ale dluhy na 
nájmech a ty smí ze zákona vymáhat pouze 
exekutor z pov��ení soudu,“ dodala �ápko-
vá. P�ipomn�la, že i s novým zp�sobem vy-
máhání dluh� má m�sto nemalé výdaje. Tyto 
peníze v rozpo�tu m�sta samoz�ejm� chybí 
a mohly se použít na n�co užite�ného pro 
obyvatele m�sta. Soukromý exekutor, který 
ú�adoval v únoru, m�sto nestál ani korunu.    

JAKÁ JE CESTA Z DLUHŮ

„Normální prost� je platit své závazky v�as. 
Z dlužné �ástky do tisíce korun se pak zby-
te�n� m�že stát �ástka n�kolika tisíc. Když se 
podíváme na strukturu dluh�, které jsme nov� 
za�ali vymáhat exekvováním majetku, jde ve-
sm�s o neuhrazené pohledávky ze správních 
�ízení, poplatky a pokuty. Nej�ast�jší p�í�inou 
ud�lení pokut bylo výtržnictví, rušení no�ního 
klidu a další p�estupky proti pravidl�m ve�ej-
ného po�ádku. To samo o sob� o n��em sv�d-
�í. Akcí Záchranný kruh bychom cht�li dosáh-
nout stavu, kdy se tito lidé nebudou dopoušt�t 
konání, za které pak jsou pokutováni,“ uzaví-
rá první týden nového zp�sobu exekucí Ivana 
�ápková s tím, že jedinou možnou cestou, jak 
se nyní vyhnout dluhu, je spolupracovat s ma-
gistrátem a dohodnout se na splátkách. Jinak 
i u nich doma se mohou objevit m�stští ú�ed-
níci a zabavit jim majetek.

ZÁCHRANNÝ KRUH POMÁHÁ 

SLUŠNÝM LIDEM

Exekuce vlastními silami je dalším krokem 
v projektu Záchranný kruh, což je soubor 
bezpe�nostních a sociálních opat�ení namí-
�ených na potírání pouli�ní prostituce, kri-
minality, záškoláctví a neplati��. Zapojila se 
do n�ho státní i m�stská policie, dále sociální, 
školský, ekonomický a bytový odbor magis-
trátu. Základem projektu jsou bezpe�nostní 
opat�ení na podporu potírání drobné krimi-
nality, dále kontroly byt�, akce m�stských 
strážník� i policist�. 
 (red)
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AktualityAktuality

Odd�lení životního prost�edí odboru sta-
vební ú�ad a životní prost�edí vydalo 

m�stu Chomutov povolení k pokácení b�íz 
b�lokorých v dob� vegetace. D�vodem pro 
toto rozhodnutí bylo vlhké po�así, p�ející 
houbovým chorobám, kterými jsou stromy 
napadeny. Stromy hrozily pádem. „Až na n�-
kolik jedinc� musí být oboustranná alej b�íz 
z bezpe�nostních d�vod� odstran�na. M�sto 
vysadí v rámci náhradní výsadby 35 nových 
strom� v p�íštím roce,“ �ekla Eva Veselá z od-
boru rozvoje, investic a majetku m�sta cho-
mutovského magistrátu.
Na Žižkov� nám�stí byl pokácen jeden z kašta-
n� ko�ských, který byl ve špatném stavu a také 
hrozilo, že se z�ítí.  Místo n�j budou zasazeny 

t�i nové mladé stromy.  Podobným zp�sobem 
budou postupn� vym�n�ny zbývající letité kaš-
tany, které nejsou v dobrém stavu, mají �adu 
nebezpe�ných dutin, jsou napadeny šk�dcem 
a hnilobou. „Uvažujeme, že nejlepší variantou 
pro náhradní výsadbu by byly habry,“ �ekl Ji�í 
Roth, p�edseda komise životního prost�edí.  
Celá alej podél Žižkova nám�stí se proto po-
stupn� zm�ní.  Mezi stromy bude vysázen pás 
ke�� a úzký trávník. Vým�na kaštan� za habry 
je logickým krokem, protože kaštan�m by se 
vedle nov� vzniklého obchodního a obytného 
centra tak dob�e neda�ilo vzdorovat chorobám 
a šk�dc�m. Vým�nu strom� bude i po výstav-
b� hradit investor stavby Centralu Chomutov, 
developerská spole�nost Crestyl.  (red)

Kvůli špatnému stavu Technické 
služby pokácely břízy ve Vilové ulici

V průběhu srpna realizovaly Technické služby města Chomutova pokácení 29 bříz 

bělokorých ve Vilové ulici. Pokácen byl také jeden kaštan koňský na Žižkově ná-

městí.  Obojí kácení proběhlo z bezpečnostních důvodů.  

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se konají 

ve dnech 9. a 10. října 2009  
 

Hlasování na voličský průkaz
 

Volič může požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července 
2009, a to písemným podáním ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu 
úřadu, který stálý seznam voličů vede, nebo 
osobně do okamžiku uzavření stálého sezna-
mu voličů, tj. 7. října 2009. Obecní úřad v mís-
tě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou adresu.
 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky i v jakémkoliv 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
 

Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Mezi p�ípadné žadatele o p�ísp�vek mohou 
pat�it bytová družstva �i další obchodní 

spole�nosti, vlastníci jednotek sdružení ve 
spole�enství vlastník� jednotek podle zvlášt-
ního zákona a další právnické a fyzické osoby 
vlastnící bytový d�m. Tyto subjekty mohou 
žádat o dotaci nap�íklad na technické zhodno-
cení spole�ných prostor, modernizaci výtah�, 
sanace, hydroizolace nebo zateplení a vým�nu 
oken v�etn� rekonstrukce balkon� a lodžií.  
M�sto už pro žadatele uspo�ádalo ve spo-
lupráci s pobo�kou Centra pro regionální 
rozvoj v Chomutov� (CRR) a chomutovskou 
pobo�kou ministerstva pro místní rozvoj 
dva prázdninové seminá�e, kterých se zú-
�astnilo p�es 50 lidí. Zde byly podrobn� vy-
sv�tleny všechny detaily jednotlivých oblastí 
této problematiky. Tedy nap�íklad kdo m�že 
o dotaci žádat, na jaké druhy oprav lze žádost 
podávat, jak správn� vyplnit formulá�e, ale 

i mechanismus 
 nancování stavební akce. 
Termín ukon�ení 1. výzvy na regeneraci by-
tových dom� je 18. zá�í 2009. 
Z prvních ohlas� vyplývá, že nejv�tší zájem 
bude pravd�podobn� o modernizace výtah�, 
technické zhodnocení spole�ných prostor 
dom� v�etn� sanace a hydroizolace byto-
vých dom�. Zájemci o dotaci mohou také 
využít možnost individuálních konzultací 
po domluv� s pracovníky CRR a statutárním 
m�stem Chomutov. Celková výše dotace, 
kterou žadatelé mohou v souhrnu na všechny 
projekty zam��ené na regeneraci bytových 
dom� získat, p�esahuje 53 milion� K�.  
V rámci IPRM Sídlišt�, místo pro život se 

m�sto v dané zón� zam��í rovn�ž na revita-
lizaci ve�ejných prostranství, kde jsou plá-
novány nap�íklad rekonstrukce chodník� 
a podchod� na sídlištích Píse�ná, Zahradní 
a Kamenná v�etn� kompletní revitalizace 
ulic D�ínovská a Kyjická anebo h�išt� ZŠ Za-
hradní, Píse�ná a Kamenná. Dále bude posí-
len kamerový systém v zón� IPRM, prob�hne 
rekonstrukce k�ižovatky, nového chodníku 
k zooparku, bude se rekonstruovat okolí ob-
jektu KASS. Na aktivity zam��ené na revita-
lizaci ve�ejného prostranství v zón� IPRM je 
schválena dotace ve výši 138 mil. K�. 
V rámci IPRM Sídlišt�, místo pro život má 
m�sto možnost za�adit do IPRM projektové 
zám�ry i z jiných opera�ních program� (škol-
ství, zam�stnanost, sociální �innosti, podni-
kání, rekonstrukce a modernizace), které 
mají dopad na zónu IPRM. Výsledkem bude 
hez�í a p�ív�tiv�jší prost�edí v panelových 
�ástech m�sta, na jejichž obnovu až dosud 
nebyly k dispozici prost�edky. 
Novinky a d�ležité informace o Integrova-
ném plánu rozvoje m�sta Chomutova Sídliš-
t�, místo pro život jsou zve�ejn�ny na webo-
vém portále www.chomutov-projekty.eu. 

Integrovaný plán rozvoje města Sídliště, místo pro život
Statutární město Chomutov vyhlásilo dne 13. 7. 2009 historicky první výzvu pro podávání žádostí o fi nanční podporu na regene-

raci bytových domů a revitalizaci veřejného prostranství v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Sídliště, místo pro život.
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AktualityAktuality

Už jen necelé dva m�síce zbývají do 
otev�ení nového chomutovského ob-

chodního centra Central Chomutov, jehož 
výstavba za�ala v srpnu minulého roku. Oby-
vatel�m Chomutovska nabídne na celkové 
prodejní ploše 4 400 m2 17 maloobchodních 
jednotek ve dvou nadzemních patrech a 52 
parkovacích míst na st�eše budovy. Nové 
centrum je situováno v samém srdci m�sta 
na Žižkov� nám�stí u p�ší zóny a bude také 
zahrnovat reziden�ní �ást s 20 byty. Celková 
investice do projektu �iní 310 milion� korun. 
Tyto a další informace p�edstavilo na tisko-
vé konferenci 19. srpna vedení developerské 
spole�nosti Crestyl. 

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZBOŽÍ A SLUŽEB 

PRO OBYVATELE CHOMUTOVSKA

„Obyvatel�m Chomutovska nové obchodní 
centrum p�inese širší nabídku zboží, služeb 
a zna�ek, které v regionu dosud chyb�ly,“ 
uvedl �editel spole�nosti Crestyl Omar Ko-
leilat. Prodejní plocha obchodního centra je 
podle n�j v sou�asnosti již z v�tšiny prona-
jata a zbývají jen t�i volné jednotky. Velikost 
prodejních prostor se pohybuje od 45 do 
1 200 m2, mezi nejv�tší nájemce pat�í C&A, 
New Yorker, dm drogerie a Reno. Vedle vel-
kých obchod� tu zákazníci naleznou i �adu 
specializovaných prodejen, jako nap�íklad 
kuchy�ské studio, lékárnu, chovatelské po-

t�eby, tabák �i šperky a hodiná�ské výrobky. 
Po nákupech budou moci návšt�vníci centra 
využít kavárnu. 
„Ur�it� je zajímavé dodat, že jen samotné 
shopping centrum Central Chomutov se svý-
mi prodejnami dá práci více než stovce lidí, 
a to v podob� p�ímých i nep�ímých pracov-
ních míst. V��ím, že obyvatelé Chomutova 
i okolí tuto novou aktivitu uvítají. Slavnost-
n� otevírat bychom cht�li 15. �íjna a už te� 
všechny srde�n� zveme k návšt�v�,“ dodal 
Koleilat.  
Sou�ástí celého komplexu je i Rezidence 
Chomutovka, která po svém dokon�ení ve 
t�etím �tvrtletí 2010 nabídne celkem 20 byt� 
všech velikostí. Nezájem o nadstandardní 
bydlení podle Omara Koleilata v Chomutov� 
rozhodn� nehrozí. „Také v sousedním Most� 
je reziden�ní bydlení sou�ástí nové budovy 
Centralu, p�i�emž tam je nákupní plocha 
zhruba �ty�ikrát v�tší. Byt� jsme tam vybu-
dovali sto a polovina už je obsazená. Na ne-
zájem o bydlení v Rezidenci Chomutovka si 
rozhodn� st�žovat nem�žeme. Naopak už ve 
t�ech p�ípadech jsme se setkali s  dotazem, 
zda by bylo možné propojit hned n�kolik 
byt� v pat�e. Vzhledem k tomu, že bytových 
jednotek tu nabízíme dvacet, m�že se brzy 
stát, že budeme obsazeni pln�, a	 formou 
p�ímého prodeje anebo pronájmu s t�íletou 
opcí na následný prodej,“ uzav�el Omar Ko-
leilat.  (red)

Pracovní skupina chomutovského magis-
trátu pro parkování tuto problematiku 

�ešila n�kolik m�síc� a d�ležitým krokem 
v celém procesu bylo ov��ení zájmu ob�an� 
o zpoplatn�ní parkovacích míst v doty�né lo-
kalit�. Došlo k tomu formou  adresného zjiš-
	ování u majitel� motorových vozidel bydlí-
cích v této oblasti.
Zjiš	ování probíhalo prost�ednictvím anke-
ty, která b�žela od 9. do 31. �ervence. Každý 
majitel byl osobn� osloven dopisem tajemní-
ka Magistrátu m�sta Chomutova. Dopis do-
stal do schránky nebo mu byl osobn� p�edán. 
Pracovnice magistrátu poté prošly všechny 
dot�ené vchody a vybraly vypln�né anketní 
lístky. Ze 151 oprávn�ných ú�astník� ankety 
jich odevzdalo odpov�� 56, to znamená 37 % 
oslovených. Ve prosp�ch placeného stání na 
p�ilehlém parkovišti se vyslovila v�tšina.
Vedení m�sta proto rozhodlo o tom, že pra-

covní skupina má vyhradit vhodný prostor 
pro dva pásy vyhrazených, tedy placených 
parkovacích míst. V sou�asnosti se p�ipravu-
je vyjád�ení dot�ených orgán� ke zm�n� do-
pravního zna�ení a zárove� vzniká materiál 
do rady m�sta. Pokud rada schválí tuto formu 
zpoplatn�ní, jejímž výsledkem bude zm�na 
na�ízení o organizování dopravy na území 
m�sta Chomutova, na �adu p�ijde realizace 
zám�ru formou vodorovného dopravního 
zna�ení a osazení svislých dopravních zna-
�ek. Vzhledem k tomu, že jde o jakýsi pilotní 
projekt, který v oblasti sídliš	 dosud nemá ob-
dobu, vydá magistrát pouze tolik parkovacích 
karet, kolik je vyhrazeno parkovacích míst, 
tedy 38. Cenu parkovací karty musí schválit 
rada m�sta. Zájemci o vyhrazené placené par-
kování navrhují ceny od 100 až po 1.800 K� 
ro�n�. Dá se ale o�ekávat, že cena bude nižší 
než ve st�edu m�sta Chomutova.  (red)

Den adoptivních rodičů 
proběhl v zooparku

V Podkrušnohorském zooparku prob�hl 
11. srpna Den adoptivních rodi��. Tou-

to akcí se vedení organizace snaží vyjád�it 
vd��nost všem, kte�í podle svých možností 

 nan�ní �ástkou od n�kolika stokorun po 
n�kolik desítek tisíc korun p�isp�jí na chov 
konkrétního zví�ete v zooparku, �ímž ho na 
ur�itou dobu neo
 ciáln� adoptují.
„Je fajn, že i v sou�asné ekonomicky tíživé 
dob� se najdou lidé, kte�í �ást svých pe-
n�z neváhají v�novat ve prosp�ch zví�at,“ 
uvedla primátorka Ivana �ápková, která 
sama p�ispívá na chov levharta sn�žného. 
Adoptivních rodi�� má zoopark momen-
táln� sedmdesát. 
Pro adoptivní rodi�e byla v zooparku 
p�ipravena prohlídka statku a mlýna ve 
skanzenu a projíž�ka safari expresem po 
Eurosafari zakon�ená neformální zába-
vou a opékáním vu�t� za doprovodu hu-
dební skupiny Úlet.  (red)

Central Chomutov před dokončením

Zpoplatnění parkovacích míst na Kamenné

ANO  34 odpovědí = 60,7 %

NE   22 odpovědí = 39,3 %

Osobních automobilů obecně přibývá, ale počet parkovacích míst zůstává stejný. Magistrát proto na podnět občanů přistupu-

je ke zpoplatnění dvou bloků parkovacích míst v ulici Kamenná. Výsledkem tohoto kroku bude  jistota pro platící občany, že 

své parkovací místo najdou vždy volné.
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Názory

www.internetjob.cz/gri
SC-90824/2 

Oznámení – Mudr. Jiří Valeš 
oznamuje, že od 1. 10. 2009 dochází k úpravě 

ordinačních hodin. Více informací získáte

na www.jirivales.klekari.cz a v čekárně ordinace. S
C

-9
08

48
/1

inzerce

S
C

-9
08

23
/1

Radnice staví areál pro všechny obyvatele 
Chomutova, kte�í zde najdou sportovní 

a kulturní vyžití. Rodiny s d�tmi budou moci 
navštívit akvapark, který bude sloužit i kon-
di�nímu a sportovnímu plavání. Spole�en-
ské a kulturní centrum nabídne dva kinosály 
a místa pro neziskové organizace, které zde 
najdou d�stojné prostory. Milovníci fotbalu 
jist� uvítají moderní fotbalový stadion. V are-
álu najdou dráhu i in-line brusla�i. P�ipravuje 
se také postavení horolezecké st�ny. Fanouš-
ci hokeje jist� uvítají nový hokejový stánek, 
po kterém tak dlouho volají. 
P�i p�íprav� projektové dokumentace m�sto 
spolupracovalo se zástupci všech sportov-
ních oddíl�, kte�í mohli p�ipomínkovat vzni-
kající projekty. Pro p�ípravu akvaparku byla 
ustanovena pracovní skupina složená z �ady 
odborník�. Plavecký oddíl si p�i ur�ování pa-
rametr� bazénu dal �adu podmínek, aby se 
mohly v akvaparku konat závody. Podobn� to 
u�inili hokejisté, atleti i fotbalisté. Všem šlo 
o to, aby mohli trénovat a sout�žit v lepším 
a hlavn� modern�jším prost�edí než dosud. 
Ani jedna ze staveb rozhodn� není luxusem. 
Naopak je nahrazením dosluhujících za�íze-
ní, �ímž tisíce Chomutovan� získají d�stojné 
zázemí pro sport a zábavu. P�esto se ješt� stále 
ozývají pochybnosti o smyslu a využití jednot-
livých budoucích sportoviš	. Dali jsme tedy 
prostor t�m, jichž se tato problematika p�ímo 
dotýká, samotným sportovc�m. Korespon-
den�ní formou jsme je oslovili s prosbou o ná-
zor na vznikající areál práv� s ohledem na jejich 
odv�tví. Zde jsou odpov�di zástupc� dvou vý-
znamných sportovních disciplín: 

Ji�í Hyjánek, trenér a místop�edseda TJ VTŽ 
Chomutov 
Oddíl atletiky TJ VTŽ Chomutov v sou�as-
nosti nemá vyhovující podmínky pro trénink 
a už v�bec pro po�ádání atletických klání. Už 
20 let nepo�ádá žádné závody v�tšího cha-
rakteru, které by odpovídaly nejen jeho tradi-

ci, ale i sou�asné úrovni �innosti. Je logické, 
že atletika jako individuální sport vychovává 
spíše dobré jednotlivce než silná kolektivní 
družstva. P�esto máme až sedmdesát �len�, 
z �ehož v�tšinu tvo�í mládež. 
Oddíl atletiky má na krajské úrovni obrovské 
úsp�chy. O tom sv�d�í i �ada zlatých medailí 
z p�ebor�. N�kte�í naši atleti slaví úsp�chy i na 
republikové úrovni. Bohužel je smutnou skute�-
ností, že ti nejlepší z našich sportovc� trénují a zá-
vodí za jiné oddíly, které mají lepší zázemí. M�sto 
dostate�n� ohodnotilo výkony atlet� tím, že do 

projekt� IPRM za�adilo i atletický stadion. Zá-
stupci oddílu nyní s m�stem spolupracují na p�í-
prav� projektu, tak aby stadion odpovídal našim 
požadavk�m. Stadion bude mít takové paramet-
ry, že zde budou moci vznikat sv�tové rekordy.
Jakékoli pochybnosti o smyslu nového areálu 
cítím jako znevažování dosavadních úsp�ch� 
chomutovských atlet�, které mají již dlouho-
dobou tradici. Oddíl m�l v každém období své 
zástupce ve špi�ce �eské atletiky. �leny našeho 
oddílu byli nap�íklad olympionik Old�ich En-
gel nebo Ji�í Zenáhlík, ocen�ný �ádem bílého 
lva. Dnes k vynikajícím chomutovským atle-
t�m pat�í kladivá�ka Jana Hyjánková, sprin-
terka a �ty�stovka�ka Lucie Weitzová, sprinter 
Roman Lecjaks. Je sice pravdou, že náš oddíl 
nemá p�íliš po�etnou základnu, ale je nutné si 
uv�domit, že tento kvalitní stánek atletiky ne-
bude sloužit jen našemu oddílu. Toto sporto-
višt� bude k dispozici také základním školám, 
kde výuka atletiky probíhá zna�nou �ást roku. 

Stanovisko fotbalového oddílu FC Chomutov 
Náš fotbalový oddíl FC CHOMUTOV svou 
historií sahá až do roku 1946 a za tato uplynu-
lá léta sdružoval (i pod jménem TJ VTŽ CHO-
MUTOV) vždy jednu z nejv�tších �lenských 
základen v Chomutov� a v okolí. Tak je tomu 
i dnes. Naše �lenská základna je ve m�st� dru-
há nejv�tší a p�itom více než t�i �tvrtiny tvo�í 
mládež, od p�edp�ípravek až po dorostence.
Jedenáct mládežnických družstev a jedno muž-
stvo dosp�lých trénuje a hraje na tém�� nevy-
hovujícím p�ípravném a tréninkovém h�išti ve 
Spo�ické ulici u nemocnice. K trénink�m jsme 
nuceni využívat ješt� letní stadion za m�stský-
mi lázn�mi, který zcela neodpovídá kritériím 
�MFS (v�etn� parametr� UEFA a FIFA). Situa-
ce došla tak daleko, že jsme nuceni z kapacitních 
d�vod� rodi��m odmítat p�ijetí jejich sportu-
chtivých ratolestí, i když víme, jak srdce kluk� 
touží po této nejpopulárn�jší sv�tové h�e. Již 
n�kolik let si stýskáme a dovoláváme se nápravy 
u kompetentních odborných pracovník� cho-
mutovského magistrátu i na fotbalovém svazu
Postavením nového fotbalového stánku s veš-
kerým sociáln�-hygienickým a technickým 
zázemím podle direktiv UEFA a FIFA se ote-
vírá chomutovským fotbalist�m, a to nejen 
t�m z FC Chomutov, cesta zpátky na výsluní 
�eského fotbalu. Kdyby dnes n�které z našich 
družstev postoupilo do celostátní sout�že (a	 
už se jedná o dorosteneckou ligu nebo kterou-
koliv z ligových sout�ží dosp�lých), musela 
by se domácí utkání hrát na h�ištích v Most�, 
v Blšanech nebo v Teplicích, která vyhovují 
p�ísným podmínkám �MFS. Chomutovští 
fotbalisté by pak byli mužstvem bez domova. 
A to je dost smutná a demotivující p�edstava 
pro naše fotbalisty a hlavn� fanoušky.
�tená�i snad tedy pochopí, pro� k novému 
stadionu vzhlížíme s nad�jemi a s o�ekává-
ním. Jeho vybudování je velmi d�ležité pro 
nejen fotbalovou ve�ejnost.

O. Dvo�ák, jednatel, J. Záruba, sportovní �editel,

V. Vá�a, vedoucí trenér mládeže

Pochybnosti o potřebě a využití nových 
sportovních areálů jsou zbytečné

O projektu IPRM a výstavbě nových sportovních areálů v Chomutově toho bylo napsáno už hodně. Vznik rekreačně-oddychově-

sportovního centra v areálu bývalých chomutovských kasáren je počinem, který nemá v historii města Chomutova obdobu. Městu 

se podařilo získat jednu z největších dotací z Evropské unie. Díky zdravému hospodaření a úsporám z minulých let je město schop-

né tuto obrovskou investici ufi nancovat. Po tříleté usilovné práci na získání miliardy korun se začal stavět zimní stadion a trénin-

ková hala. Každý Chomutovák ví, jak vypadá současný zimní stadion, který patří mezi nejstarší v republice. Podobné je to s letním 

stadionem i městskými lázněmi. Tato dnes již vysloužilá sportoviště chce město nahradit novými a moderními zařízeními.

VÝKUP BYTŮ ZA HOTOVÉ
Tel.: 474 628 904

Výstavba nového zimního stadionu
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KulturaZ radnice

inzerce

nová prodejna v Revoluční 44, Chomutov
(prodejna v OD PRIOR uzavřena)

kvalita • barvy • vzory • inspirace
klidný nákup • příjemné prostředí • ochotný personál

w w w. s c a n q u i l t . c z

b y t o v ý  t e x t i l

SC-90835/1 

SC-90829/1
www.ceskydomov.cz

Vstupní dve�e do starobylé radnice na ná-
m�stí 1. máje z 19. století nyní prochází 

renovací. Opraveny a konzervovány budou 
veškeré prvky dve�í v�etn� kování. Práce na 
dve�ích by m�ly být dokon�eny do konce léta. 
M�sto nechá opravit také krovy, které pochá-
zí ze 17. století. Firma doplní n�které chyb�-
jící �ásti a zbývající opraví a také zakonzer-
vuje. Oprava krov� skon�í do �íjna. Celkové 
náklady na opravu se vyšplhají na 1 milion 
a 50 tisíc korun. M�stu se poda�ilo získat 
na opravy dotaci z Ministerstva kultury �R 

ve výši 455 tisíc korun. Na provád�né práce 
bude dohlížet Památkový ústav Ústí nad La-
bem.  (red)

Město nechává opravit vstupní 
dveře a krovy starobylé radnice 

Během letošního prvního pololetí došlo 

k výměně stávajících oken za plastová 

v lokalitách Za Zborovskou (II. etapa) 

a naproti zimnímu stadionu v ulicích 

Palackého – Zborovská. Ve druhé polo-

vině září budou vyměněna okna v ulici 

Farského a na Žižkově náměstí. 

Celková cena prací v těchto lokalitách 

činí 4 658 000 Kč. 

V�tší množství oprav a vým�ny oken 
jsou mimo jiné závislé na platové káz-

ni nájemník�, která stále pokulhává. Cho-
mutovská bytová, a. s. se proto zam��ila na 
provád�ní kontrol neplati��, neoprávn�ného 
pronajímání a zneužívání byt� v souladu s 
platnou nájemní smlouvou. Od po�átku roku 
2009 bylo provedeno 242 kontrol. 
Na základ� zjišt�ných skute�ností byla za-

m�stnanci Chomutovské bytové, a. s. zahá-
jena jednání s nájemníky a nabídnuta me-
todická pomoc. Tato �innost zam�stnanc� 
Chomutovské bytové, a. s. p�inesla hmata-
telné výsledky. „Jde o výb�r dlužného nájem-
ného za rok 2009 ve výši 723 000,- K�, dále 
o 18 výpov�dí z nájmu bytu, 4 exeku�ní vy-
st�hování a také zaslání 28 výzev p�ed podá-
ním výpov�dí z nájmu bytu. P�ínosem je také 
výb�r dlužného nájemného k 31. 12. 2008 ve 
výši 3 514 000,- K�,“ vypo�ítala nám�stkyn� 
primátorky Marie Štáfková, do jejíž pravo-
mocí m�stské byty pat�í.
Chomutovská bytová, a. s. bude v této �in-
nosti i nadále pokra�ovat. Jejím cílem je sta-
bilizace výb�ru nájemného, údržba a obnova 
zastaralého bytového fondu.

(red)

Výměny oken a kontroly bytů pokračují
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SportSport

V druhé polovin� �ervence se konalo 
v �ím� mistrovství sv�ta v plavání za 

ú�asti kompletní sv�tové špi�ky. Mistrovství 
se zú�astnila i plavkyn� TJ Slávie Chomutov 
Simona Baumrtová. Závody jí vyšly skv�le. 
V nabité konkurenci se ve své nejsiln�jší dis-
ciplín� 200 metr� znak probojovala z rozpla-
veb až do semi
 nále, kde obsadila celkové 15. 
místo, mezi Evropankami pak byla sedmá. 
Tímto výsledkem se stala nejúsp�šn�jší �len-
kou naší plavecké výpravy, nebo	 do semi
 -
nálových a 
 nálových boj� se dostala z na-
šich reprezentant� jako jediná. 
Je to nejlepší výsledek našich plavc� od MS 
2003 v Barcelon�, protože jak na MS 2005 
(Montreal), tak i na MS 2007 (Melbourne) 
naši plavci skon�ili vždy v rozplavbách. Si-
mona jako jediná z našich reprezentant� 
startovala ve �ty�ech individuálních disci-
plínách: 50 m, 100 a 200 m znak a 200 met-
r� polohový závod. B�hem šampionátu vy-
tvo�ila 3 �eské rekordy (2x 200 m znak, 1x 
100 m znak) a spolupodílela se na vytvo�ení 
�eského rekordu v ženské polohové štafet�. 
Tyto závody se staly zatím vrcholem její ka-
riéry. Také si zde dokázala, že se dá sout�žit 
i s plaveckými esy. Tento úsp�ch je výsled-
kem její tvrdé a poctivé práce. B�hem srpna 
Simona odpo�ívala od bazénu, nabírala síly a 

soust�edila se hlavn� na zlepšení fyzické kon-
dice. Na p�elomu srpna a zá�í se op�t vrátila 
k plaveckým trénink�m. Vrcholem podzimní 
�ásti plavecké sezony pak bude mistrovství 
Evropy v krátkém bazénu v Istanbulu, kam 
se Simona pravd�podobn� kvali
 kuje díky 
svým výborným letním výsledk�m bez nut-
nosti pln�ní kvali
 ka�ních limit�.

T. Baumrt

Medailové žně z MČR 
v Račicích

Velkým úsp�chem skon�ilo pro cho-
mutovské kanoisty mistrovství �es-

ké republiky v Ra�icích na Litom��icku. 
Ze známého plavebního kanálu p�ivezli 
6 zlatých, 10 st�íbrných a 18 bronzových 
medailí. Velkým úsp�chem je vybojovaný 
postup trojice Ku�erová, Pokorný a Bo-
lomská na Závod olympijských nad�jí, 
který se koná 12. 9. v Ra�icích. Za velkým 
úsp�chem stojí  p�edevším dlouhodobá 
práce trenér� Petra Doležala, Viktora  
Legáta ml. a st. Tato kategorie bohužel na 
medaili nikdy nedosáhne.

(tom)

inzerce

�ást týmu s medailemi foto Pavel Tomášek

Simona Baumrtová v Římě

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 420 526

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%
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Mateřské centrum Kolibřík
Od 1. 9. nová otevírací doba pro širokou veřejnost

Velké hnízdo, Dřínovská ulice po-pá 9–17 hodin

více informací na www.kolibrik.estranky.cz
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Pronájem 

nově zrekonstruovaných 
lékařských ordinací 
v budově lékárny na Písečné. 

50 m od stanice MHD, parkoviště, 
bezbariérový přístup, internet.

Kontakt: 602 427 083 
lekarna.cv@centrum.cz

SC-90847/1 
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Šance 
voleb 
2009

www.dieta-kvalitne.cz

www.snidejzdrave.cz/gri
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Nabízíme pronájem tělocvičen 
v prostoru ZŠ a MŠ Chomutov, 

17. listopadu 4728. 
V případě zájmu kontakt: tel.: 474 656 598 

e-mail: hana.novotna@1zscv.cz

ŽALUZIE

Sítě proti hmyzu – Miloslav Vaško
• Montáž • Opravy

Telefon: 603 781 793
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www.ceskydomov.cz
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Ekologie a doprava

inzerce

Úprava jízdného 
v linkové dopravě

Od 1. 9. 2009 dochází z rozhodnutí Ús-
teckého kraje k úprav� ceníku jízdného 

na všech mezim�stských linkách provozo-
vaných DPCHJ, a. s. Konkrétn� se jedná o 4 
tarifní pásma v rozmezí od 11 do 25 kilome-
tr�. Nár�st ceny je v pr�m�ru 1,25 K� v�et-
n� DPH na jízdenku oby�ejného jízdného. 
N�které typy zlevn�ného jízdného nebudou 
tímto nár�stem ovlivn�ny. Hlavním d�vo-
dem úpravy ceníku jsou výstupy z analýzy 
provedené objednavatelem dopravní ob-
služnosti – Krajským ú�adem Ústeckého 
kraje. Zejména se jedná o postupné sjedno-
cení ceník� všech dopravc�, kte�í zajiš	ují 
dopravní obslužnost v Ústeckém kraji. 
Pro cestování po Ústeckém kraji je možné 
využít nákup jízdenky v systému Regionet. 
Tento systém je v provozu rovn�ž od 1. zá�í.

V posledních dnech byl odvezen ke gene-
rální oprav� jeden ze starších trolejbus�, 

ale co je d�ležit�jší, vozový park obohacují 
i zcela nové stroje. „Jde jednak o nákup no-
vého trolejbusu a zárove� na podzim bude-
me mít k dispozici další 3 nové autobusy pro 
MHD. Jeden kloubový a dva klasické,“ vypo-
�ítává Ji�í Melni�uk. „Už loni jsme pro MHD 
po�ídili dva nové autobusy. Všechny tyto vozy 
jsou zna�ky Solaris. A nakonec, v �ervnu jsme 
nasadili na linku do Prahy zcela nový autobus 
zna�ky Iveco Arway, moderní a klimatizovaný 
v�z, který nahradil dosluhující autobus zna�-
ky Bova. Naši cestující tak mají možnost užít 

si skute�n� mnohem lepší úrove� cestování 
než dosud,“ dodal Melni�uk.  (red)

Dopravní podnik modernizuje
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova i během léta pokračuje v trendu 

modernizace svého vozového parku. Jeho ředitel Jiří Melničuk mluví o smělých 

plánech v této oblasti a s hrdostí oznamuje, že se postupně daří posunovat zdejší 

MHD na evropskou úroveň. 

Nová parkovací místa 
ve Škroupově ulici 

Rada m�sta schválila k realizaci další in-
vesti�ních akcí. M�sto nechá postavit 28 

nových parkovacích míst ve Škroupov� ulici. 
Z toho bude 24 stání kolmých a 4 podélná. 
Dv� místa budou ur�ena pro zdravotn� po-
stižené osoby. Investici ve výši 900 tisíc korun 
m�sto zaplatí z Fondu rozvoje dopravní infra-
struktury Statutárního m�sta Chomutova. 
M�sto realizuje postupn� schválené in-
vesti�ní akce podle toho, jak se vyvíjí eko-
nomická situace. Kv�li ekonomické krizi 
m�sto p�ijalo v únoru krizové �ízení a jed-
ním z opat�ení je i omezení investic, vyjma 
investic spojených s dotacemi, a investic 
do rozvoje parkovacích míst. (red)
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Projekt m�stského zá-
sobování, jak by se 

pojem City logistika dal 
voln� p�eložit, vzniká ve 
spolupráci Ministerstva 
dopravy �R a n�kolika pri-
vátních 
 rem. V minulém 
a letošním roce se získa-
né  poznatky propojovaly 
s konkrétním prost�edím 
v n�kolika vybraných �es-
kých m�stech. Jako pilotní 
byla vybrána m�sta Cho-
mutov a Liberec. Pracov-
níci magistrátu zástupce 
uvedených 
 rem seznámili se systémem do-
pravy ve m�st�. Upozornili i na možná kritic-
ká místa, která vyplynula z modelu dopravy, 
a na komplikace, které lze �ekat v souvislosti 
s novou výstavbou v Chomutov�. Konkrétní 
náplní jednání pracovní skupiny Odboru do-
pravy bylo nap�íklad zam��eno na otázku zá-
sobování obchodních center ve st�edu m�sta. 
V úvahu je nutné brát velikost aut, �as a �et-
nost zásobování, zatížení obyvatel hlukem, 
dále zatížení kruhového objezdu a nalezení 
náhradních tras pro pr�jezd centrem. 

Dopravu na území m�st 
XXI. století nelze zkrát-
ka realizovat pomocí 
nástroj�, které vznikaly 
ve druhé polovin� století 
minulého. Jakmile budou 
jasné všechny okolnosti, 
souvislosti i konkrétní 
podrobnosti pot�ebné 
k vypracování zcela no-
vého projektu m�stského 
zásobování, za�ne se v�cí 
zabývat i nejužší vedení 
m�sta. Pokud usoudí, že 
jde o smysluplný projekt, 

budou následovat další zákonné kroky. Mezi 
n� pat�í nap�íklad i možnost zahrnout zcela 
konkrétní  podn�ty do nov� p�ipravovaného 
územního plánu, jehož sou�ástí bude i gene-
rel dopravy.
Kv�li zajišt�ní dalších údaj� budou v následu-
jícím období osloveni obchodníci v Chomu-
tov� a budou požádáni o vypln�ní dotazníku. 
O výsledcích pr�zkumu a následné možnosti 
aplikace City logistiky v Chomutov� vás bu-
deme informovat v p�íštích vydáních Cho-
mutovských novin. (red)

Projekt City logistika běží
City logistika. Slova, která zní vědecky a vznešeně, ale hlavně cize. Jde však o velice 

užitečný projekt, jehož cílem je zlepšení kvality života pro občany a zjednodušení 

práce pro podnikatele. Přesněji řečeno, jedná se o zavedení účinnějšího dopravního 

systému zásobování ve městě, a to hlavně v jeho centru. Výsledkem je, že zavedené 

úpravy (dopravní značky, velikost aut, informační tabule, centrální sklad) upraví pohyb 

zásobovacích vozů ve městě tak, aby obyvatelé nebyli zbytečně zatěžováni hlukem, 

zplodinami a množstvím zásobovacích aut. V Chomutově se na takovém projektu pra-

cuje a občané se mohou těšit na všechny výhody, které s sebou jeho realizace přinese. 

Tyto výhody spočívají pochopitelně především ve zvýšení kvality životního prostředí 

hlavně v centru města, kam nebudou zbytečně zajíždět zásobovací automobily. 
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Školy a volný časŠkoly a volný čas

Už pošesté uspo�ádal M�stský ústav so-
ciálních služeb v Chomutov� zahradní 

slavnost pro více než stovku klient� Do-
mova pro seniory na Píse�né. Stejn� jako 
v minulých letech na tuto tradi�ní akci dora-
zili senio�i z partnerského m�sta Annaberg-
Buchholz, které Chomutovští n�kolikrát ro�-
n� navšt�vují a zú�ast�ují se spole�n� kultur-
ních a sportovních akcí.
„Senio�i se velmi zajímají o d�ní kolem sebe. 
Líbí se mi p�íjemná atmosféra i p�evažující 
optimismus obyvatel domova. Mnozí z nás 
mladších bychom jim takový p�ístup k živo-
tu mohli závid�t,“ uvedla primátorka Ivana 
�ápková. S penzisty si neformáln� povídala 
o život� i o jejich radostech a potížích.   
Senior�m, jak už se stalo milým zvykem, 
p�ivezla Ivana �ápková spole�ný dárek, ten-
tokrát p�ístroje pro relaxaci – DVD a CD p�e-
hráva� a parní fontánu. Primátorka neunikla 
ani tanci s místními obyvateli.  
Hlavní náplní slavnosti byla volná zábava, 

p�edevším tanec za doprovodu orchestru 
Milana Baranijaka. Zatan�it si, zazpívat, po-
povídat si, p�ípadn� zavzpomínat na mladá 
léta si do zahrady Domova pro seniory p�išlo 
i n�kolik desítek klient� z ostatních provoz� 
ústavu sociálních služeb. 
 (red)

Chomutovští senioři se na zahradní 
slavnosti bavili již pošesté

Novinky v Podkrušnohorském zooparku
Návštěvníci Podkrušnohorského zoopar-

ku se mohou od konce července obdivo-

vat novým exemplářům – užovce levhartí 

a jeřábům sibiřským i popelavým. 

Druhý ro�ník dálkového pochodu 
na 30 km po�ádají v sobotu 19. zá�í 

2009 Junák – svaz skaut� a skautek, st�e-
disko �eský lev Chomutov ve spolupráci 
s Domem d�tí a mládeže v Chomutov�.
Délka jednotlivých tras: 8 km, 12 km, 
15 km, 24 km a 30 km
Za�átek: Chomutov, D�m d�tí a mládeže, 
Jiráskova 4140 – od 8.00 do 10.00, zde bude 
vy�ízení formalit a posléze bude ú�astníky 
odvážet kyvadlový autobus na místo startu; 
cíl bude v Chomutov� v Dom� d�tí a mláde-
že; trasa 8 km je vedena jako p�ím�stská.
Informace a p�ihlášky. 
•  na internetu: http://pochod.junak-

-chomutov.cz
• e-mail: pochod@junak-chomutov.cz
• telefon: 777 900 813
P�ihlásit se lze i p�ímo na startu pochodu
Možnost p�espání v míst� startu z pátku 
na sobotu za 40.- K�/osoba – nutné vlastní 
spací pytle a karimatky. Nocleh je t�eba 
objednat p�edem!   (red)

inzerce

Krušnohorské šlápoty

Spole�nost Ideafactory s.r.o. touto cestou d�kuje 
generálnímu partnerovi �EZ za podporu p�i 

po�ádání akce 

„Regiofest“ 

dne 15. 8. 2009.

Užovka levhartí pat�í díky svému atraktiv-
nímu zbarvení k  nejkrásn�jším evrop-

ským druh�m a dor�stá délky až 1 metr. V za-
jetí je h��e se rozmnožujícím a choulostivým 
druhem. Vyskytuje se na Balkán�, v jižní Itálii, 
na Malt�, Korfu, Krét�, Rhodosu, v Turecku, 
na Krymu a Ukrajin�. A�koliv obývá teplejší 
oblasti, teplu neholduje, naopak se mu vyhýbá. 
Vyžaduje denní teploty od 18 do 25 stup�� Cel-
sia, vyšší a nižší teploty p�e�kává v úkrytech 
pod nebo mezi kameny �i v norách. V místech 
svého výskytu je p�ísn� chrán�na zákony.
Z Okské biosférické rezervace v Rusku, kde 
se zabývají chovem a reintrodukcí je�áb�, byl 
do Podkrušnohorského zooparku dovezen 
pár je�áb� popelavých a pár je�áb� sibi�-

ských. Vzácní ptáci byli pro po�átek svého 
zdejšího pobytu umíst�ni v karanténním za-
�ízení. Je�áb popelavý se v �eské republice 
vyskytuje ve volné p�írod� jen na n�kolika 
málo místech, nap�íklad na �eskolipsku. Ješ-
t� mnohem vzácn�jší je je�áb sibi�ský, který 
je t�etím nejohrožen�jším druhem je�ába na 
sv�t�. Sv�tová populace je�áb� sibi�ských 
�ítá asi 3200 pták�. Ve volné p�írod� žijí 
v severním Rusku a na západní Sibi�i. Ne-
celých 100 % je�áb� odlétá zimovat do �íny, 
kde však lidskou �inností dochází k hydrolo-
gickým a ekologickým zm�nám a zimovišt� 
t�chto pták� jsou ohrožena. Je�áby sibi�ské 
dosud chovají jen t�i zoologické zahrady 
v Evrop�.
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Městská policie

Děti zavolaly strážníky

Preventistky M�stské policie Chomu-
tov navšt�vují školy a školky, kde 

malým „student�m“ mimo jiné radí, jak 
se zachovat p�i r�zných situacích. Že si 
jejich p�ednášky drobotina bere k srdci, 
se strážníci 30. �ervence p�esv�d�ili hned 
dvakrát. V odpoledních hodinách na zá-
klad� telefonického oznámení vyjížd�li do 
ulice Blatenská, kde na n� �ekaly d�ti. Ty 
muž�m zákona s hrdostí ukázaly injek�-
ní st�íka�ky, které nalezly v tráv�. O pár 
minut pozd�ji k tomu samému problému 
vyjížd�la motohlídka op�t, tentokráte do 
ulice 17. listopadu. Zde, jako v p�edešlém 
p�ípad�, byly oznamovateli d�ti. Nezapo-
mn�ly dodat, že práv� p�i p�ednáškách 
si zapamatovaly �íslo 156 a v�d�ly, že p�i 
nálezu st�íka�ky ho mají použít. V obou 
p�ípadech byli nezletilci pochváleni, na 
což byli pat�i�n� pyšní.   (red)

Narkoman meditoval

Dne 22. 8. v sedm hodin ráno oznamova-
tel veliteli sm�ny telefonicky sd�lil, že 

n�jaký muž stojí ve vozovce v ulici Beethove-
nova a cosi hlasit� pok�ikuje. Na místo tedy 
byla vyslána motohlídka, aby zjednala po�á-
dek. Zde pod okny domu uvid�la chlapíka, 
který vzpínal ruce k nebes�m a vyk�ikoval. 
Nechce být rušen, protože prý hovo�í s vlád-
cem nebes. P�i každém p�i�ichnutí k toluenu 
vid�l p�ízrak stále z�eteln�ji. 34letému nar-
komanovi bylo sd�leno, aby šel „meditovat“ 
n�kam, kde nebude nikoho rušit. Ten posle-
chl a odkrá�el neznámo kam.

Močila před strážníky
Dne 22. 8. v dopoledních hodinách prochá-

zeli muži zákona ulicí Borová, kde dohlí-
želi na ve�ejný po�ádek. Žen� v sukni, která 
si to šinula proti nim, nev�novali pozornost. 
Ovšem jen do chvíle, co si nedaleko od nich 
p�id�epla. Strážníci jen nev��ícn� zírali, jak do-
ty�ná s úlevou mo�í na chodník. Po�kali tedy, 
až svoji „�innost“ ukon�í, a poté ji kontakto-
vali. 50letá paní tvrdila, že p�ece se až tak moc 
nestalo. Pokutové bloky si pak p�ebírala docela 
s nelibostí. Týž den za tento p�estupek pokuto-

vala hlídka ješt� 24letého muže z Chomutova. 
Ten v odpoledních hodinách procházel Kada�-
skou ulicí, a asi aby tre
 l zp�t, zna�koval svou 
mo�í p�ilehlé domy. Sv�j p�estupek uznal a slí-
bil, že již se to nebude opakovat.
 

Je neděle, chtěl jsem 
salám, řekl poberta

Ned�le op�t znamenala stra�í slet. „Ope�e-
ní ptáci“ si vybrali chomutovské marke-

ty. Po poledni byla ostrahou podniku v Bille ve 
Zborovské ulici zadržena 24letá žena ze Šro-
bárovy ulice. Pokusila se odcizit sladkosti za 
23 korun. Další, 27letá Chomutova�ka zavíta-
la do prodejny Penny na B�ezenecké. Zacht�-
lo se jí vo�avky za 99 korun. I ona byla lapena 
bezpe�nostní agenturou. Posledním chyce-
ným zlod�jem byl 22letý muž, který se pokusil 
v Penny v Bezru�ov� ulici odcizit salám za 50,-
K�. Všichni tvrdili, že nemají peníze. Posledn� 
jmenovaný ješt� dodal, že jí jenom suchý chléb 

a v ned�li si cht�l 
dop�át i salám. 
Pokuty, které za 
to dostali, jim za 
to rozhodn� ne-
stály.

inzerce
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Občanský servis

inzerce

Prodej

Prodám cca 7 kg chemlonu levně – barva hnědá, zla-
tá fi alová, bílá. Dále prodám bulharskou keramiku – 
sady (na víno, likéry, pivo, kávu aj.) i jednotlivé kusy. 
Tel. 604 916 985.

Prodám levně dvě dětská kola, obě velikost 16. Tel. 
777 273 231, volat večer.

Prodám gramofonové desky H. Zagorové, W. 
Matušky, J. Korna a dalších zpěváků s dřevěnou 
skříňkou, ve které jsou uloženy. Cena 150 Kč. Tel. 
732 616 962.

Prodám Meyers lexikon něm. švabach, r. 1929, 
9 dílů, vázané v plátně. Pěkné – pro sběratele. Tel. 
607 599 230.

Prodám PC stůl, nový, nerozbalený, velmi levně. Tel. 
775 677 406. 

Prodám dětskou hrací deku s hrazdičkou se zví-
řátky. Původní cena 1 100 Kč, nyní 300 Kč. Tel. 
604 626 028.

Prodám dětskou vaničku Surf Neo Nato, anatomicky 
tvarovanou, délka 97 cm, včetně skládacího stojanu. 
Výborný stav. Původní cena 1 300 Kč, nyní 600 Kč. 
Tel. 604 626 028.

Prodám Corydoras trilineatus chovné, Discus py-

žon perle chovný, mečovky červené, paví očka, vše 
levně. Akvarijní stěnu na 1 000 l. Tel. 724 289 796.

Prodám zachovalé dvoulůžko letiště za 2 500 Kč, 
nový kuchyňský skleněný stůl o průměru 80 cm za 
800 Kč a orientální koberec rozměrů 170 x 190 cm za 
1 000 Kč. Tel. 731 184 181.

Prodám růžový dětský kočárek s medvídky + mlu-
vicí panenku. Nové, pův. cena 2 300, nyní dohodou. 
Tel. 606 478 196, volat do 20 hod.

Felicia 1.3Lxi combi, garážovaná, velmi zachovalá. 
Cena dohodou. Tel. 723 327 344.

Prodám tři prodejní pulty. Dva prosklené v černé 
barvě. Cena celkem 3 000 Kč. Tel. 777 680 096.

Bydlení
Prodám byt v os. vlastnictví 2+1 velký (možno roz-
dělit na 3+1) na sídlišti Březenecká, nová okna, fasá-
da. Tel. 605 315 548.

Prodám byt v os. vlastnictví 1+1 v ul. Dřínovská. 
Tel. 605 315 548.

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 s balkonem. 
Ulice Václavská, Chomutov. Klidné prostředí, dům 
po rekonstrukci. Cena k jednání 590 000 Kč. Tel. 
604 762 404.

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v Chomu-

tově, Fügnerova ul. (cihla). Po rekonstrukci. Tel. 
604 343 140.

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 velký. Řad. dům 
u Luny. Klidná lokalita. Po část. rekonstrukci. Pod-
mínka nekuřáci a bez zvířat. Pracujícím. Nájem včet-
ně energií a kab. TV 6 600 Kč, kauce 12 000 Kč. Tel. 
606 638 215.

Pronajmu byt 2+1 na Písečné v Chomutově. Ná-
jemné 6 500 Kč, podmínkou kauce + energie. Tel. 
723 518 385.

Prodám byt 2+1 v os. vl. v CV u Severky. Klidný 
vchod, zateplený dům, 2. p., balkon, plastová okna. 
Tel. 728 791 611.

Nabízím nájemní smlouvu na byt 3+1 v Boleboři, byt 
je zrekonstruovaný. Za částku 5 100 Kč/měs., kauce 
dohodou. Pouze pracujícím lidem. Tel. 606 101 323.

Pronajmu byt 2+1 v Jirkově – Ervěnicích, ul. K. H. Máchy 
na neomezenou dobu. Byt je zrekonstruovaný, v dobrém 
stavu. Za částku 6 100 Kč/měs., kauce dohodou. Byt 
pronajmu pouze pracujícím lidem. Tel. 606 101 323.

Vyměním st. byt 2+1 v CV za byt 3+1 nebo 2+1 též 
v CV. Může být 2. kat. Tel. 606 945 676.

Prodám R.D. v žádané lokalitě Vysoká Pec – Dr-
maly určený k celkové rekonstrukci. Na pozemku 
kompletně nové I.S. Celková plocha 800 m2. Tel. 
723 577 273.

Prodám stavební parcelu v Chomutově, 1 480 m2, 
1 m2 za 670 Kč. Lukrativní místo, na hraně pozemku 
inženýrské sítě. Tel. 777 680 096.

Pronajmu oplocený pozemek 1 500 m2, nebo pro-
dám, parkování stavební dvůr. Dále pronajmu oplo-
cený pozemek 4 000 m2, kancelář, sklad, samostatný 
vjezd. Dále pronajmu dílnu na dvě auta, jen elektrikář 
nebo klempíř. Tel. 777 193 802, 603 267 743.

Ostatní
Koupím heligonku (i poškozenou) nebo jinou knofl í-
kovou harmoniku. Tel. 737 347 812.

Pomohu dětem (4–10 let) s konverzací v německém 
jazyce. Pedagog. vzdělání. Tel. 737 906 520.

Přenechám za odstupné kompletně zařízený bar 
s diskotékou a karaoke. Nízký nájem – centrum. Tel. 
774 201 480.

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZA 50 Kč (42 Kč + 8 Kč DPH)
Vydavatel si vyhrazuje právo do řádkové inzerce nezařadit firemní inzeráty nebo inzeráty komerčního charakteru.

Řádkovou inzerci můžete i nadále zadávat v sídle historické radnice, kancelář č. 29, přístup z náměstí 1. máje.

Po a St: 8:00–17:00 hod, Út, Čt, Pá: 8:00–14:30 hod, tel.: 474 637 444, e-mail: radkovainzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla Chomutovských novin: 9. 9. v 10:00 hod.

Text inzerátu 

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

�

Vozidla invalidů mohou 
parkovat zadarmo

Rada m�sta schvá-
lila osvobození 

od úhrady ceny za 
stání silni�ních mo-
torových vozidel pro 
vozidla se speciálním 
ozna�ením O1 (vozi-
dlo p�epravující oso-
bu t�žce postiženou, 
nebo osobu t�žce 
pohybov� postiže-

nou) na všech vyhrazených parkovacích 
stáních ur�ených pro silni�ní motorová 
vozidla. Toto osvobození nabylo ú�innosti 
13. 7. schválením radou m�sta.

Podstatn� bezpe�n�jší 
pohyb školák� zajistí 

probíhající opravy a úpravy 
p�echodu pro chodce p�ed 
základní školou v ulici Na P�í-
kopech. V uplynulých dnech 
zde vznikly ostr�vky, které 
svád�jí dopravu do jednoho 
jízdního pruhu, a zálivy, jež p�ed p�echodem 
zvyšují po�et parkovacích míst a za p�echodem 
umožní rodi��m bezpe�n� p�ímo u školy vylo-
žit a naložit své potomky. U tohoto výstupního 
a nástupního místa radnice nechala postavit 
zábradlí a další p�í�né zábrany znemož�ujících 
p�ímé vb�hnutí školák� do vozovky. „Zúžením 
silnice v obou sm�rech se výrazn� zvýší bezpe�-
nost samotného p�echázení, protože situace 
se zp�ehlední a d�tem ve výhledu už nebudou 

p�ekážet parkující auta,“ �ekla 
primátorka Ivana �ápková. 
Stejn� tak na d�licím pásu chod-
c�m ve výhledu p�ekážely dva 
staré jírovce, které i s ohledem 
na jejich napadení chorobami 
byly s p�íslušným povolením 
pokáceny. Všechny uvedené 

opravy a úpravy m�sto p�išly na zhruba 110 tisíc 
korun.  „P�echod v p�vodní podob� nebyl pro 
žáky úpln� bezpe�ný. Loni se sice nestalo nic, ale 
v p�edminulém školním roce b�hem prvních �tr-
nácti dn� došlo dvakrát ke kolizi auta s dít�tem, 
našt�stí oba p�ípady skon�ily bez zran�ní,“ p�i-
vítal úpravy komunikace Miloslav Hons, �editel 
základní školy v ulici Na P�íkopech. Výstupní 
a nástupní místo škola využije i p�i autobusové 
p�eprav� na hromadné školní akce.   (bra)

Školáci budou na přechodu bezpečnější
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Fotoreportáž

Letní areál Banda pozval v sobotu 22. srpna své příznivce na akci, která patřila k těm hodně vydařeným. Ani největší škaro-

hlídi nemohli najít nic kontroverzního na velkém srazu amerických automobilů a motocyklů, který byl doplněn průběžnými 

koncerty kapel a dechberoucí show Petra Kuchaře s Ondrou Čertem. Pokud jste se na Bandu nedostali, pokochejte se alespoň 

pohledem na některé z vystavených strojů a další momentky z vydařeného dne... 

U.S.tecká Motorshow – podívaná s příchutí 
nostalgie i adrenalinu
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Tak tady by neměl žádný správný Chomutovák chybět!

Primátorka Chomutova Ivana Řápková si vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTNÍ milník IPRM Chomutov
… aneb zábavné odpoledne

Soutěže pro děti o zajímavé ceny, jízda na ponících a další atrakce. Občerstvení zajištěno. 
Přijďte strávit příjemné odpoledne s celou rodinou.

19. 9. 2009
Sobota | 14.00–17.00

Areál Banda na Kamencovém jezeře

Vrcholové taneční studio Beethoven D.C. EXE Chomutov
exhibiční show mistrů ČR, Evropy a světa Disco Dance 2008

Patrik „Mrázek ústředna“ Hezucký z Evropy 2

Vstup zdarma 

Vystoupí Aleš Brichta a AB Band
Joe Parker, Album, Pell Mell


