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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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A závodilo se tu ze všech sil. O tom, že nejúsp�š-
n�jšími vesla�i se stali práv� ti domácí, si p�e�t�te 
na stran� 10.

4–54–5

Místo, kde se obyvatelé Chomutova necítili bezpe�n�, se 
stává op�t klidovou zónou. Vy�išt�ní parku od nekalých 
živl� je ale jen jednou z aktivit, které vyplývají z nov� po-
depsané smlouvy o spolupráci mezi m�stem a Policií �R.

Téma: Nejenom v parku Téma: Nejenom v parku 
už bude bezpečnějiuž bude bezpečněji

Happy Day, to byla akce, p�i které se u m�stského 
divadla mohli malí i velcí seznámit se spoustou 
zajímavostí na téma prevence. Hasi�i, strážníci 
i zdravotníci a vojáci sklidili velkou pozornost i 
nadšené ohlasy. 

Prevence zábavně, Prevence zábavně, 
tedy šťastnětedy šťastně

Dračí lodě Dračí lodě 
si daly dostaveníčkosi daly dostaveníčko
na Kamencovém jezeřena Kamencovém jezeře

Bojíte se analogové tmy? Bojíte se analogové tmy? 

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6
Kultura strana 7
Rozhovor strana 8

Sport strana 10
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

Není t�eba, zvlášt� když si p�e�tete informaci na 
stran� 14. Chomutov je tak výhodn� geogra� cky 
položen, že i ti, kdo nemají kabelovou televizi, 
mohou už dnes sledovat v digitální kvalit� do-
hromady deset program� a poslouchat nespo�et 
rozhlasových stanic.

1414

www.chomutov-mesto.cz – aktuální zpravodajství, archiv časopisů, ceníky a termíny inzerce
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Inzerce
inzercechomutov@ceskydomov.cz, telefon: 725 124 615 a 725 124 616

Vážení spoluob�ané,
 jen p�ed n�kolika dny 

navštívil naši zemi 
papež Benedikt XVI. 
a jedním z jeho posel-
ství, se kterými vystou-
pil nejen p�ed �eskými 
katolíky, byla i výzva 

na ochranu d�tí a rodiny. N�komu se m�že 
zdát samoz�ejmé, že své d�ti chrání p�ed 
všemi druhy nebezpe�í a �ádn� se o n� sta-
rá. Pravdou ale je, že v naší zemi i v našem 
m�st� se stále více setkáváme s p�ípady, kdy 
rodi�e svou „pé�í“ vlastním d�tem ubližují 
a komplikují jim život. Je na nás dosp�lých, 
abychom pomáhali všem d�tem, jejichž 
budoucí zdravý vývoj je jakkoliv ohrožen. 
I proto jsme se v rámci naší dlouhodobé 
akce Záchranný kruh mimo jiné zam��ili 
také na boj se záškoláctvím. Ve spolupráci 
se školami se snažíme najít cestu, jak oslo-
vovat rodi�e problémových d�tí, ale t�eba 
i d�tské léka�e, aby d�tem nevystavovali 
omluvenky zp�tn�. Strážníci m�stské poli-
cie se zam��ují na d�ti, které se potloukají 
na ulici v dob� školního vyu�ování. I kv�li 
d�tem a mladistvým jsme se p�ed �asem 
pustili do boje s takzvanými výherními 
automaty, které ve skute�nosti vyp�stují 
v mladých lidech pouze hrá�skou závislost 
a zruinují jejich rodinné � nance. Sami víte, 
jak tento náš boj kv�li neschopnosti mi-
nisterstva � nancí dopadl. Jedny automaty 
byly vym�n�ny za jiné a majitelé heren si 
mohou dál mnout ruce nad tím, jak ni�í ži-
voty dalších mladých lidí. Ani v tomto boji 
však nehodláme p�estat a v��íme, že není 
všem dn�m konec. Po dlouhé dob� se nám 
poda�ilo najít partnera, který v Chomutov� 
vybudoval nízkoprahové za�ízení pro d�ti 
a mládež. Tam mohou najít pou�ení i zá-
bavu d�ti, které se dosud jen tak bezcíln� 
toulaly po sídlištích a t�eba vymýšlely lot-
roviny. A je toho ješt� mnohem víc, co se 
v posledních letech snažíme d�lat, abychom 
pomohli d�tem a mladým lidem v našem 
m�st�. Ale ani nejup�ímn�jší snahy m�sta, 
ani nejlepší školy a jejich u�itelé, ani nejzají-
mav�jší kluby a kroužky nemohou nahradit 
d�tem milující a zdravou rodinu. K tomu, 
aby d�tem narostla k�ídla a aby se jejich sny 
za�aly vypl�ovat, pot�ebují bezpodmíne�-
n� mnoho lásky, kterou jim m�že dát práv� 
jen máma a táta. To proto nás všechny sou-
�asný papež vyzýval, abychom ochra�ovali 
rodinné hodnoty a abychom pe�ovali o své 
d�ti. Cht�la bych v��it, že si jeho slova vez-
meme všichni k srdci. D�ti jsou budoucnos-
tí tohoto m�sta, této zem�. Jaké budou naše 
d�ti, taková bude naše budoucnost. 

Hodn� lásky p�eje všem d�tem Ivana �ápková.
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Ze stížností obyvatel vyplývá, že se v par-
ku necítí bezpe�n�. Tato akce pat�í do 

souboru opat�ení, která by m�la situaci zlep-
šit,“ �ekl nám�stek primátorky Jan 	ehák. 
„Pravidelnými akcemi nejen v m�stském 
parku  chceme nekalým živl�m dát najevo, 
že tu pro n� není místo a že je tu slušní lidé 
necht�jí,“ dodal 	ehák.
Akce byly sou�ástí nové formy spolupráce 
mezi m�stem a Policií �eské republiky, která 
vyplývá z nedávno uzav�ené smlouvy de� nu-
jící spole�ný postup p�i dohledu nad ve�ej-
ným po�ádkem a �ešení bezpe�nostní situace. 
„Dalšími dodatky k rámcové smlouv� budeme 
operativn� a také konkrétn� reagovat na bez-
pe�nostní situaci ve m�st�,“ doplnil ješt� 	e-
hák. Jeden  z dodatk� smlouvy �eší nap�íklad 
spolupráci p�i kontrolách heren a restaurací 
kv�li podávání alkoholu mladistvým a chys-
tají se i další up�es�ující dodatky. 
Do nov� uzav�ené Koordina�ní dohody 
o spolupráci zapadá i projekt Záchranný 
kruh, kterým m�sto Chomutov bojuje s ne-
p�izp�sobivými ob�any a neplati�i. V rámci 
Záchranného kruhu Policie �R prov��uje 
podn�ty od ob�an�. Mnohé z nich už vedly 
k zahájení vyšet�ování trestných �in� v ob-
lasti drog �i majetkové trestné �innosti.
Dva následující pohledy na tutéž problemati-
ku se v n��em liší, ale v�tšinou jsou shodné. 
A hlavní je, že o zvýšení bezpe�nosti ve m�st� 
usilují všechny dot�ené složky spole�n�.    

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY CHRÁNÍ,
POMÁHÁ A SPOLUPRACUJE 

Plk. JUDr. Ladi-
slav Loun, vedoucí 
územního odboru 
vn�jší služby P�R 
Chomutov, vy-
sv�tluje, že zákon 
umož�uje Policii 
�R uzavírat po-
dobné koordina�-
ní dohody s m�sty 
a obcemi, a proto-

že už zde podobná dohoda existovala d�íve 
a dob�e fungovala, došlo k podpisu smlouvy 
nové. „Ta p�edchozí byla obecn� zam��ena 
na spolupráci s m�stskou policií p�i zajiš-

ování ve�ejného po�ádku. Nová smlouva 
byla rozší�ena i o užší spolupráci s m�stem 
samotným a jeho jednotlivými odbory.  A
 
jde t�eba o zajiš
ování po�ádku p�i r�zných 
demonstracích, kde jsme v úzkém kontaktu 
s pracovníkem magistrátu, který rozhoduje 
nap�íklad o tom, zda nebyl porušen zákon 
o právu shromaž�ovacím. V dodatcích se pak 
mluví o dalších konkrétních krocích, které 
postupn� rozpracováváme. Jako velký p�ínos 
vidím, že m�žeme pružn� reagovat na pod-
n�ty ob�an�, a
 jde o vystoupení na zastupi-
telstvu, nebo o stížnosti sm��ované m�stské 
policii. Co je ale nejd�ležit�jší, to je iniciativa 

Záchranný kruh, protože na jejím základ� 
dostáváme naprosto konkrétní nám�ty a po-
rušování zákon� m�žeme rovnou �ešit, anebo 
domluvit spole�ný postup s m�stskou policií, 
ale také t�eba se sociálním a ekonomickým 
odborem magistrátu,“ vysv�tluje velitel.    
Typickým p�íkladem jsou preventivní akce 
v m�stském parku, kde se v poslední dob� ob-
�ané skute�n� p�estali cítit bezpe�n�. Spole�-
né hlídky Policie �R a M�stské policie Chomu-
tov zde b�hem zá�í provedly práv� na základ� 
zmín�né smlouvy hned dv� d�kladné kontroly, 
které se rozhodn� neminuly ú�inkem. „Práv� 
park byl místem, kde se projevoval zvýšený 
výskyt závadových osob, narkoman� a bez-
domovc�, docházelo zde k loupežným p�epa-
dením i jiným incident�m. T�mi kontrolami 
a vyt�žením lidí jsme získali cenné informace 
o tom, kdo se nám tam pohybuje, a zase to má 
návaznost na vyšet�ování trestné �innosti v ob-
lasti výroby a distribuce drog, majetkové i ná-
silné trestné �innosti. Teprve �asem zjistíme, 
zda se situace v této lokalit� zklidní. Léto už 
skon�ilo a to m�že být jeden d�vod. Doty�ným 
osobám jsme ale dostate�n� pádn� dali najevo, 
že je tam nechceme,“ lí�í plukovník Loun.
Jako další p�íklad spolupráce se strážníky 
uvádí koordinované kontroly bar� a heren, 
cílený boj proti pouli�ní prostituci na Kada�-
ské a Lipské ulici. „Významná je spolupráce 
s m�stskou policií i v oblasti majetkové kri-
minální �innosti, p�i vykrádání �i p�ímo kra-
dení automobil�. Na základ� dobrých vztah� 
i té zmín�né dohody máme možnost využívat 
výstup� z kamerového monitorovacího sys-
tému m�stské policie a v mnoha p�ípadech se 
nám na základ� po�ízených záznam� poda�i-
lo skute�n� bleskové dopadení pachatel�. Po-
chopiteln� se to týká i dalších druh� trestné 
�innosti, t�eba násilné. Naprosto p�irozená 
je i konzulta�ní spolupráce p�i rozhodování 
o umíst�ní jednotlivých kamerových bod�,“ 
pochvaluje si Ladislav Loun.
Záv�rem vysv�tluje, že bez ohledu na smlouvy 
už n�kolik let ve m�st� funguje praxe pravi-
delných �trnáctidenních sch�zek velitel� t�í 
chomutovských obvodních odd�lení P�R, od-
d�lení hlídkové služby, dopravní služby, m�st-
ské policie a koordinátora. „Tyto sch�zky nám 
umož�ují pružn� reagovat na konkrétní situa-
ci ve m�st� a výsledkem je stav, kdy máme sku-
te�n� hodn� slušný p�ehled, ale i kontrolu nad 
tím, co se tu d�je,“ �íká Ladislav Loun.

Nejenom v parku už bude bezpečněji
Už dvakrát se v posledních týdnech objevily v městském parku společné hlídky strážníků Městské policie Chomutov a přísluš-

níků Policie ČR. Lokalita, na jejíž bezpečnost se stále častěji hromadily stížnosti občanů, byla důkladně pročesána. Během 

první dvouhodinové akce bylo zkontrolováno šestnáct osob, tři hříšníci dostali pokuty za znečištění veřejného prostranství 

a jízdu na kole po chodníku. Pracovníci technických služeb uklidili místo po  bezdomovci. Hlídky zkontrolovaly také několik 

skupinek mladých lidí, kteří popíjeli alkohol. Objevena byla i jedna dívka na útěku z diagnostického ústavu.

„

JUDr. Ladislav Loun
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Inzerce v Chomutovských novinách 

725 124 615 a 725 124 616
inzercechomutov@ceskydomov.cz

Uzávěrka inzerce dalšího čísla: 14. 10.

BC. VÍT ŠULC: JE TO IDEÁLNÍ 
SPOLUPRÁCE, KTERÁ PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY

	editel M�stské 
policie Chomutov 
Vít Šulc je ve funkci 
�tvrtý m�síc a na 
sto dn� hájení ne-
spoléhal ani druhý 
den po svém nástu-
pu. Také on velice 
vítá deklaraci vzá-
jemné spolupráce 
v podob� koordi-

na�ní dohody a hned uvádí p�íklad z oblasti 
dopravy. „Legislativa okolo pravomoci m�st-
ských policií v oblasti m��ení rychlosti ve m�s-
t� ud�lala n�kolik kotrmelc�. Ale v sou�asnos-
ti platí, že strážníci mohou m��it na místech, 
která schválí Policie �R. My máme v téhle 
chvíli hned n�kolik vytipovaných lokalit a v�-
�ím, že v nejbližší  dob� dostaneme povolení. 
Chci ale p�ipomenout, že už ve své koncepci 
jsem jasn� �ekl, že strážníci nebudou suplovat 
�innost dopravní policie a preventivní m��ení 
rychlosti bereme skute�n� jen jako dopl�-
kovou �innost ve své hlavní náplni, kterou je 
p�edevším zabezpe�ování místních záležitos-
tí ve�ejného po�ádku. Naším cílem v oblasti 
dopravy skute�n� není šikana �idi��, ale po-
�ádek a bezpe�nost ob�an�, zejména d�tí na 
frekventovaných místech, p�edevším v okolí 
škol. Dále také pr�jezdnost a obslužnost ko-
munikací ve m�st� tak, aby nebyly zt�žovány 
�i znemož�ovány zásahy voz� HZS, RZS 
a podobn�,“ vysv�tluje Šulc.
Samostatná kapitola, kterou �editel zmi�uje 
v souvislosti se svým dosavadním p�sobe-
ním, jsou zm�ny ve zp�sobu myšlení stráž-
ník�. Mezi ty, které nabídl vedení m�sta ve 
své p�edložené koncepci a které se snaží 
prosazovat, �adí p�edevším zm�nu � lozo� e 
strážník� v p�ístupu k ob�an�m a ke zp�so-

bu výkonu služby. „Strážník musí sloužit, 
pomáhat a zajiš
ovat bezpe�nost slušných 
lidí. Ob�an je jeho zákazník. Nesmí ho tedy 
obt�žovat, zdržovat, p�ekážet mu. Ale záro-
ve� musí budit respekt a razantn� zasahovat 
proti narušitel�m ve�ejného po�ádku. Musí 
tu fungovat zákon, spravedlnost, ale i selský 
rozum. Snížili jsme po�et velitel�, navýšili 
množství strážník� na ulici a posílili výkon 
poch�zkové služby.  Zm�nili jsme �áste�-
n� i vnit�ní systém organizace, ale to je v�c, 
která ob�ana logicky moc nezajímá. A z �eho 
soudím, že jsme na dobré cest�? Nap�íklad se 
v posledních m�sících zásadním zp�sobem 
snížil po�et stížností na strážníky a p�evažují 
spíš podn�ty, prosby, dotazy, žádosti o radu. 
To všechno je velice inspirující a musím �íct, 
že k nové kvalit� komunikace s ob�any ur�it� 
p�isp�la i skv�le vypracovaná koncepce pro-
jektu Záchranný kruh. Slušní lidé, kterých 
je ve m�st� v�tšina, najednou vítají, že se 
n�kdo jejich nám�ty okamžit� zabývá a �eší 
je. Výsledek je pak okamžit� vid�t,“ �íká šéf 
strážník�.
V situaci, kdy chomutovská m�stská policie 
úsp�šn� nabírá nový sm�r, dostává se její 
�editel k tématu nov� podepsané smlouvy 
o spolupráci m�sta a Policie �R. A�koli do-
sud nejsou � nalizovány všechny dodatky, 
považuje koordinaci �inností za tém�� ideál-
ní. „M�li jsme dobrou spolupráci i d�ív a dnes 
na to existuje i smluvní opora. Je skv�lé, že 
dokážeme spole�n� rozložit síly po celém 
m�st� a nikdo nikde není navíc. Koordina�-
ní sch�zky nám umož�ují pružn� reagovat 
a p�esouvat síly. Te� jsme nap�íklad vyhnali 
lumpy z parku, ale víme, že se nám za�nou 
objevovat jinde. Dokážeme to velice brzy 
spole�n� analyzovat a reagovat. Cílem je, 
aby netrp�li slušní a spo�ádaní lidé. Všechny 
pochybné živly z m�sta nevyženeme a nem�-
žeme je ani všechny p�evychovat, ale musí-
me p�ed jejich chováním ochránit ostatní. 

Dalším pozitivním prvkem je, že republikoví 
policisté s námi spolupracují i na po�ádko-
vých �innostech mén� závažného charakte-
ru, které z hlediska d�ležitosti pro n� nejsou 
prioritami. My jim zase dokážeme pomáhat 
nap�íklad v tom, že námi zjišt�nou závažnou 
trestnou �innost se jim snažíme p�edávat  co 
nejlépe zdokumentovanou. Naše práce se 
prolíná a je to oboustrann� prosp�šné. Ne-
tvrdím, že už je všechno hotové, jasné a vy�e-
šené. Je to b�h na dlouhou tra
 a d�ležité je 
nepolevit. Hlavní ale je, že to pomáhá lidem,“ 
�íká na záv�r Vít Šulc.

ZÁCHRANNÝ KRUH SE UZAVŘEL 
A FUNGUJE DÁL

Iniciativa Záchranný kruh byla v p�edchozích 
rozhovorech citována nezávisle na sob� hned 
n�kolikrát. Situace, kdy si ob�ané mají komu 
post�žovat a jejich podn�t okamžit� padá na 
úrodnou p�du, p�ináší své výsledky. Naru-
šování ob�anského soužití, rušení no�ního 
klidu, zneužívání sociálních dávek, drobná 
kriminalita, pouli�ní prostituce, gambler-
ství a mnoho jiných záležitostí, to všechno 
se dnes �eší nejen na bázi represe bezpe�-
nostních složek, ale zárove� rovnou i v sou-
�innosti konkrétních magistrátních odbor�. 
Dosavadní výsledky jsou víc než jasné. Malý 
p�íklad za všechny p�edstavuje situace okolo 
pouli�ní prostituce. Zve�ej�ování fotogra� í 
aut n�meckých klient� na webu m�stské po-
licie v poslední dob� �ídne. Není to ale tím, že 
by snad klesala aktivita p�i jejich sledování. 
Jde jen o d�kaz, že tento nežádoucí jev se da�í 
ze zdejších frekventovaných ulic postupn� 
vyt�snit.
Každý obyvatel Chomutova, který by m�l 
nám�t k dalšímu �ešení problém� s kriminál-
ními živly, nep�izp�sobivými spoluob�any, 
�i jinými potížemi, se m�že stále s d�v�rou 
obracet na e-mailovou adresu zachranny-
kruh@chomutov-mesto.cz.

Bc. Vít Šulc

inzerce
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Fakt, že vzd�lanost je jednou z význam-
ných priorit vedení m�sta, potvrdila p�i 

slavnostní akci i primátorka Chomutova Iva-
na 	ápková. „Také proto jsme už v roce 2005 
vstoupili do jednání s �VUT a pro pot�eby 
vysoké školy zrekonstruovali tuto budovu. 
M�sto tak zareagovalo i na pot�eby � rem 
z Chomutovska, kterým chyb�l a stále chybí 
st�ední a vyšší technický managament,“ �ek-
la primátorka. 
„Jsme velice rádi, že i v tomto akademickém 
roce zde m�žeme zahájit výuku prvního 
ro�níku studijního programu Strojírenství. 
Doufáme, že náznaky kon�ící � nan�ní krize 
oživí op�tovn� zájem o studium technických 
obor� v návaznosti na nové pot�eby pr�-
myslových podnik� v oblasti Chomutovska. 
V p�ípad� rostoucího zájmu uchaze�� jsme 
p�ipraveni studium v Chomutov� dále rozší-
�it a také pokra�ovat v procesu tvorby speci-
álního studijního programu orientovaného 
na konkrétní pot�eby chomutovského regio-
nu,“ dodal Jan 	ezní�ek, asistent prod�kana 
pro pedagogickou �innost �VUT. 
M�sto do rekonstrukcí studijních prostor in-
vestovalo na 2,2 milionu korun. Krom� sta-
vebních a technických investic ovšem magis-

trát nešet�í ani na motiva�ních prvcích pro 
studenty. Na t�i vylosované úsp�šné absol-
venty letošního prvního semestru prvního 
ro�níku �ekají t�i notebooky. 
Absolventi strojní fakulty s dobrými mezio-
borovými znalostmi jsou na trhu práce v re-
gionu stále žádan�jší. Nacházejí uplatn�ní 
v �ad� odv�tví, jako je nap�íklad ochrana ži-
votního prost�edí, biomedicína, mechatroni-
ka, informatika a �ada dalších. V Chomutov� 
podniká zhruba 110 zahrani�ních spole�nos-
tí a kolem 250 domácích � rem, z nichž velká 
�ást postrádá práv� vysokoškolsky vzd�lané 
techniky.

(dum)

Nové semafory jsou 
spolehlivější

Už od ledna letošního roku nefungo-
valy semafory na frekventované k�i-

žovatce ulic Blatenská a Moravská. Nyní 
je pomocník �idi�� op�t funk�ní. 
Demontáž dosavadního zastaralého a ne-
funk�ního za�ízení a jeho vým�na za zce-
la nové stála 2 miliony a 900.000 korun. 
Šlo o letošní plánovanou investi�ní akci, 
kterou hradilo m�sto Chomutov. Zdejší 
p�vodní semafory pocházely z roku 1984. 
Krom� morální zastaralosti a nespolehli-
vosti m�ly ješt� jednu podstatnou vadu: 
nebylo možné získat k nim už v�bec žádné 
náhradní díly. (red)

Vysokoškoláků je víc než loni
Detašované pracoviště pražského ČVUT v Klostermannově ulici zažilo už počtvrté 

slavnostní zahájení Akademického roku v Chomutově. Pro stávající studijní období 

se zapsalo celkem osmnáct studentů, což je o tři víc než loni. 

Nové vysokoškoláky p�ivítala primátorka Cho-
mutova Ivana �ápková.

P�ed chomutovským M�stským divadlem 
se objevilo malé dopravní h�išt�, kde si d�ti 

mohly p�i jízd� na kolob�žkách a pod dohle-
dem m�stské policie vyzkoušet své znalosti do-
pravních zna�ek a pravidel silni�ního provozu. 
Jen o kousek dál ležela pod stromem � gurína, 
na které si malí i velcí zkoušeli poskytnout prv-
ní pomoc dýcháním z úst do úst a masáží srdce. 
Každému ochotn� radili studenti a studentky 
St�ední zdravotnické školy v Chomutov�, kte�í 
také lákali starší ú�astníky akce, aby si v neda-
lekém stanu nechali odebrat krev na testy na 
HIV, lues �i žloutenku. „Výhodou pro každého 
je, že si dnes m�že tyto testy nechat ud�lat bez-
platn� a zcela anonymn�,“ �ekl nám pracovník 
ob�anského sdružení Sv�tlo Milan Šafa�ík, 
který zde odb�ry krve provád�l. 
Velkou pozornost d�tí p�itahovala hasi�ská 
technika. Odvážlivci se mohli s lesklou hasi�-

skou p�ílbou na hlav� nechat vyvézt hezky vy-
soko na plošin� nebo si prolézt a prozkoumat 
hasi�skou st�íka�ku. A ti, kte�í vydrželi až do 
konce, si také vyzkoušeli, jak je t�žké udržet 
hadici s vodou p�i hašení požáru. Stejn� jako 
vloni zaujala všechny diváky ukázka práce vý-
cviku ps� i ukázky sebeobrany, které p�edved-
li strážníci M�stské policie i �lenové jednotky 
rychlého nasazení Armády �eské republiky. 
Odbor sociálních v�cí magistrátu seznamoval 
p�ed divadlem d�ti s jejich právy a upozor�oval 
na nebezpe�í týrání d�tí. U stánku pedagogic-
ko-psychologické poradny si díky zvláštním 
brýlím mohl každý vyzkoušet, jaké pocity má 
�lov�k pod vlivem drog. Své informace tu li-
dem p�edávaly také pracovnice K-centra a níz-
koprahového centra, které také s d�tmi vytvá-
�ely � gurky z balonk� napln�ných moukou. 
P�ed divadlem nešlo v�bec jen o zábavu, ale 
o to, aby se d�ti i dosp�lí mohli zábavnou for-
mou dozv�d�t n�co o oblasti prevence. A díky 
hezkému po�así si nakonec tuto šanci nene-
chala ujít asi tisícovka Chomutovan�. 

(pama)

Happy day – den plný zábavy pro děti i dospělé
Sobotní odpoledne 26. září patřilo již 

druhému ročníku akce Happy day aneb 

Prevence zábavně. Akci zorganizovala 

pracovní skupina rady města Links, 

která se zabývá právě prevencí. 

Malí návšt�vníci Happy day si mohli vyzkoušet 
jízdu na vysokozdvižné plošin� chomutovských 
hasi��.
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KVALITA VŽDY ZA KVALITA VŽDY ZA 
ROZUMNOU CENUROZUMNOU CENU

Kultura

inzerce

Café Atrium nabídne 
práci handicapovaným

Ve St�edisku knihovnických a kultur-
ních služeb funguje už n�kolik dní 

zcela nový podnik, který nese název Café 
Atrium. Hosty zde obsluhují lidé s mentál-
ním postižením, pro které jde o výjime�-
nou p�íležitost k získání reálné pracovní 
zkušenosti a sou�asn� o první krok na 
cest� k možnému uplatn�ní na trhu práce. 
Vzhledem k tomu, jak ideálním prost�e-
dím se tato kavárna stala pro dbourávání 
bariér mezi lidmi s postižením a ve�ejnos-
tí, poda�ilo se získat pro její z�ízení i pro-
st�edky z Evropské unie. Zajímavosti o je-
jím fungování p�ineseme v p�íštím vydání 
Chomutovských novin.  (red)

Do nové tane�ní sezony vykro�ilo Tane�ní 
centrum Beethoven DC EXE Chomutov 

velice sebev�dom�. Z mistrovství Evropy v Bra-
tislav� v d�tské v�kové kategorii si jeho zástupci 
p�ivezli hned 2 tituly. Prvním titulem -  2. vice-
mistr Evropy se pyšní duo Natálka Nováková 
s Tomášem Topolan�inem. Titul mistra Evro-
py obhájil Vítek Lukavec, který má již ve sbírce 
ocen�ní za rok 2008 i 1. vicemistra sv�ta v Disco 
Dance sólo. Další slušné umíst�ní na sedmé po-

zici zaznamenalo duo Kamila 	eho�ová a Terka 
Smatová, 9. místo Vítek Lukavec a Denisa Šve-
cová a 13. místo sólistka Alice Svobodová. Po-
d�kování za úsp�chy na evropské úrovni pat�í 
i trenérkám Líd� Fišrové, Pet�e 	íhové a Magd� 
Votavové za výbornou p�ípravu tane�ník�.
Desátá tane�ní sezona bude velmi obtížná 
z d�vodu obhajování nejen republikových, 
ale i mezinárodních titul� ve všech v�kových 
kategoriích.

Chomutovský Beethoven vládne Evropě

Vítek Lukavec  

Amnestie: Ve všech odd�leních 
knihovny a na pobo�ce B�eze-
necká mohou dlužníci vracet 
knihy, �asopisy, CD, DVD a dal-
ší materiály z fondu knihovny 
bez placení upomínek, v�etn� 
p�edžalobních.
Sleva: V �ítárn� SKKS a v pobo�-
ce B�ezenecká se v pr�b�hu celé-
ho týdne mohou dosp�lí �tená�i 
zaregistrovat a p�eregistrovat na 
1 rok za 50 % ceny (za 80 K� mís-
to 150 K�).
Výstava: V odd�lení beletrie a v 
pobo�ce B�ezenecká bude p�i-
pravena výstavka knih, které 
postoupily do posledního kola 
ankety Kniha mého srdce. 
Kvíz: V d�tském odd�lení si mohou 
�tená�i vyzkoušet kvíz ke 40. výro�í 
založení �asopisu �ty�lístek a v p�í-
pad� správných odpov�dí bude 
ú�astník odm�n�n malým dárkem. 

Beseda: D�tské odd�lení po�ádá 
8. �íjna besedu se známým ilu-
strátorem Adolfem Dudkem.  
A dále: Hudební odd�lení bude 
celý týden p�j�ovat CD a DVD 
svým pravidelným návšt�vník�m 
zdarma. Ve studovn�, �ítárn� a na 
pobo�ce B�ezenecká mohou re-
gistrovaní �tená�i využít nabídku 
na 1 hodinu internetu zdarma. 

Všechny informace k Týdnu 
knihoven a mnoho dalších zají-

mavostí najdete na internetových 
stránkách www.skks.cz

(mor) 

Akce v Týdnu knihoven 

stojí za návštěvu
Do 11. října 2009 bude probíhat celostátní knihovnická akce 

Týden knihoven. Středisko knihovnických a kulturních služeb 

v Chomutově (včetně pobočky v Březenecké) připravilo řadu akcí.

Natálka Nováková a Tomáš Topolan�in s tre-
nérkou Lídou Fišrovou
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Rozhovor

Co je to obecn� nízkoprahové za�ízení? 
Jde o za�ízení pro d�ti a mládež, jejichž volný 
�as je tráven neorganizovan�. Tráví jej spíše na 
ulici, v part� nebo jinak. Navšt�vovat jej mo-
hou všichni, nezáleží na barv� pleti, nábožen-
ském vyznání �i vyhran�ném životním stylu. 
Klub je volno�asovou alternativou k r�zným 
zájmovým kroužk�m a dalším organizova-
ným aktivitám, ale navíc je zde poskytováno 
poradenství a sociální služby. Služba je pro 
zájemce bezplatná, zájemci mohou kdykoliv 
p�ijít �i odejít a záleží na nich, jak �as trávený 
v za�ízení využijí. Zásadní význam je v pora-
denské a preventivní �innosti – pracovníci vy-
tvá�ejí bezpe�ný prostor, ve kterém je možnost 
�ešit t�žkosti cílové skupiny, p�íchozí si mohou  
popovídat a sv��it se se svými problémy. 

Kde se nachází vaše za�ízení? 
Nachází se v ulici D�ínovská 4606 v Chomu-
tov�. Brzy ale prob�hne st�hování do prosto-
r� na Kamenné v Chomutov�, v ulici Školní 
p�šina. Nejspíš již do konce roku.

Jaké máte pracovní hodiny? 
Za�ízení je pro cílovou skupinu otev�eno kaž-
dé pond�lí a úterý od 14 do 18 hodin. D�ti od 
6 do 11 let, neboli žáci první až šesté t�ídy, 
mohou chodit od 14 do 16 hodin. Mládežníci 
od 12 do 26 let mohou p�icházet od 16 do 18. 
Každou st�edu se koná kroužek orientálního 
tance nebo r�zných výtvarných technik. 

Kdo všechno k vám m�že p�ijít? 
Služba je ur�ena d�tem, mládeži a mladým 
dosp�lým, kte�í se ocitli v obtížné životní si-
tuaci nebo jsou jí ohroženi a kte�í nevyhledá-
vají standardní formy pomoci a pé�e v odbor-
ných za�ízeních. 

Co u vás klienti naleznou, co zde mohou d�-
lat? 
Zájemci o službu mohou do nízkoprahu jen 
tak p�ijít, sednout si, relaxovat, popovídat 
si, poradit se s pracovníky o svém problému 
a o možných �ešeních. Mohou se dozv�d�t 
spoustu informací z r�zných oblastí, jako 
jsou drogy, sexualita, zdraví, pohlavn� p�e-
nosné choroby, volba školy, mezilidské vzta-
hy a spoustu dalších zajímavostí. 
Mohou se zapojit do kroužk� orientálního 
tance �i výtvarných technik nebo si mohou 
zahrát stolní fotbálek, stolní tenis, spole�en-
ské hry anebo využít klubovou knihovnu �i 
po�íta� s internetem.

Má za�ízení n�jaká vnit�ní pravidla, která 
musejí klienti dodržovat? 
Každý, kdo p�ijde do klubu, má svá práva, ale 
samoz�ejm� musí dodržovat i ur�itá pravi-
dla. Nap�íklad neni�it a neodnášet za�ízení 
a vybavení klubu, dodržovat v klubu alespo� 
základní spole�enská pravidla slušného cho-
vání a neužívat vulgární výrazy. V celém are-
álu je zakázána jakákoliv manipulace s alko-

holem, cigaretami a nelegálními návykovými 
látkami. V klubu se nechováme agresivn� 
a nikoho nediskriminujeme. Platí také zákaz 
vstupu a manipulace se zbran�mi. Po poru-
šení kteréhokoliv pravidla m�že následovat 
vylou�ení z klubu �i n�jaká jiná sankce. Na 
druhou stranu mají klienti i svá práva. Mo-
hou kdykoliv p�ijít a odejít v rámci otevírací 
doby. Svobodn� vyjad�ovat své názory, nikdo 
za n� nesmí být odsuzován, ale zárove� jimi 
nikoho nesmí urážet �i omezovat. Každý má 
právo na ochranu p�ed jakýmikoli formami 
zneužívání �i právo nebýt diskriminován 
kv�li tomu, jaký kdo je, jak vypadá, �emu 
v��í. Každý také m�že rozhodovat o využití 
�asu, který v klubu tráví.

Jsou i n�jaké dny otev�ených dve�í, kdy by se 
sem mohli p�ijít podívat rodi�e? 
Po p�edchozí domluv� kdykoliv od pond�-
lí do pátku od 8 hod. do 18 hod., mohou se 
p�ijít podívat v dob�, kdy je klub otev�ený 
pro cílovou skupinu, a podívat se, jak takový 
den v klubu probíhá. Den otev�ených dve�í je 
plánován pro ve�ejnost po p�est�hování do 
nových prostor na Kamenné. Za�ízení také 
realizuje exkurze pro školní t�ídy, kdy mohou 
bezplatn� v dopoledních hodinách navštívit 
klub, poznat jeho �innost a prostory a vy-
zkoušet si volno�asové aktivity, které za�íze-
ní umož�uje.

(pama)

Nízkoprahové zařízení se úspěšně rozjíždíNízkoprahové zařízení se úspěšně rozjíždí

Před několika měsíci bylo ve spolupráci Magis-

trátu města Chomutova a občanského sdružení 

Světlo otevřeno nízkoprahové zařízení. O vy-

tvoření podobného centra usilovalo město již 

několik let. Nyní tedy mají děti a mládež novou 

možnost, kde najít smysluplnou náplň volného 

času. Vedoucí nízkoprahového zařízení Petře 

Klímové jsme položili několik otázek: 
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V rámci dn� ruské kultury vystoupí 22. 
�íjna od 19.00 hodin v M�stském di-

vadle v Chomutov� Eva Pilarová. Zazpívá 
�esky, rusky a ukrajinsky! Po koncertu se 
bude konat vernisáž výstavy jejích foto-
gra� í. 

Královna swingu 
vystoupí v Chomutově
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VÝFUKY�BRZDY�DÍLY�ŘÍZENÍ�SPOJKY�TLUMIČE�OLEJE

RYCHLOSERVIS 
váš specialista

Spořická ulice, 430 01, Chomutov
Tel./fax: 474 620 758, mobil: 603 267 743

Vlastimil Petrásek – autop     www.autop.w1.cz

AUTOSERVIS - PNEU - AUTOBAZAR
Strach a obavy z nového prost�edí, se kterými 

osmáci vstupovali 1. zá�í do nové školy, vy-
st�ídaly p�íjemné pocity. Jak zm�nu prožívají?
„Najednou mi spadl kámen ze srdce. Další 
den jsem se t�šila na u�itele i žáky. Moc se mi 
tu líbí.“ (Natálie) 
„P�ijali nás mezi sebe, v�tšina už tu má ka-
marády. Je to tady super.“(Aneta) 
„Stará škola mi moc chybí, ale tady to je su-
per. Škola je moderní, dob�e vybavená po�í-
ta�i, máme tu interaktivní tabuli. Taky dv� 
t�locvi�ny, bazén, to je unikát.“ (Michal)
„U�itelé se nám snaží vyjít vst�íc, jsou hodní. 
Musím �íct, že jsem tady spokojená.“ (Denisa)
U�itele samoz�ejm� t�ší, že se jim da�í usnad-

nit žák�m tuto životní zm�nu. „Ob� t�ídy 
jsou fajn. P�echod bez problém� zvládnou,“ 
chválila je t�ídní u�itelka Liliana Mouleová.
A že náro�né situace lidi sbližují, potvrdila Tereza. 
„To, že jsme p�estoupili, 
naši t�ídu n�jak pospojo-
valo a víc si rozumíme a 
stojíme p�i sob�.“
P�ejeme žák�m z 8. C a 8. 
D, aby se na „hokejovce“ 
cítili dál spokojen� a no-
vou školu vzali za svou.

Mgr. Zden�k Schück, 

zástupce �editele, 

ZŠ Chomutov, Hornická ul.

Aktuality

Změna školy nemusí být konec světa
„Nastoupit do rozjetého vlaku je těžké, ale pokud si navzájem pomáháme, podaří 

se to,“ říká Tereza z jedné ze dvou osmých tříd, které celé přešly z Havlíčkovy školy 

na ZŠ v Hornické ulici. „Pomáhají nám ostatní žáci i učitelé.“

inzerce

Celkem 80 m�st �eské re-
publiky navštíví inter-

aktivní recykla�ní roadshow 
Zato�te s elektroodpadem, 
p�i které budou mít ob�ané 
možnost spot�ebi�e bez-
platn� odevzdat a zárove� 
se dozv�d�t, co je následn� 
b�hem recyklace �eká a dal-
ší podrobnosti o zp�tném 
odb�ru. K tomu je p�ipra-
vena zábavná show spojená 
s kvízy a možností
získat ceny. Každého, kdo na míst� odevzdá 
elektrospot�ebi� k recyklaci, �eká odm�na.

Projekt Zato�te s elektrood-
padem má za cíl motivovat 
ob�any k aktivní recyklaci. 
Jeho program je vždy do-
poledne zam��en na školní 
mládež a odpoledne na širo-
kou ve�ejnost. Dopl�kovou 
aktivitou je pak celorepub-
liková sout�ž, kdy t�i m�sta 
s nejv�tším množstvím vy-
braných elektrospot�ebi�� 
získají zajímavou odm�nu.

Ekoshow se koná v Chomutov� na nám�stí 1. 
máje 13. �íjna od 10.00 do 16.00 hodin.

(red)

Ekoshow aneb Pošlete vysloužilé 
spotřebiče do dalšího kola!

Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič, třeba ledničku, pračku, žehličku, 

mixér, vrtačku, sekačku a podobně, pokud se s ním chcete důstojně rozloučit, řeše-

ní nabízí kolektivní systém Elektrowin.
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pořádá 7., 8. a 9. října

AKCI: SLEVA 10 % 
na celý nákup 

a DÁREK, který určitě potěší 

Po–Pá 9.00–12.00; 14.00–17.00; So 9.00–12.00
vice na www.krmiva-chomutov.cz   tel 474 686 861

Sleva 10 % se vztahuje na veškeré zboží skladem  i na zboží, jenž bude v uvedených dnech objednáno.

Jsme zde již přes 10 let a víme co jim (psům a kočkám, králíčkům i jiným 
hlodavcům, ptáčkům i rybkám) chutná a svědčí. 

V nabídce jsou krmiva, vitamíny, pochoutky, potřeby i hračky a jiné… 

D�m U And�la Chomutov     Šafaříkova ul. 89

S
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Krmiva a pot�eby pro domácí zví�ata

Na Kamencovém jeze�e bojovaly na kon-
ci zá�í posádky dra�ích lodí o putovní 

pohár chomutovského kanoistického oddí-
lu. Závod� se mohly zú�astnit dvaceti�lenné 
smíšené týmy � rem, organizací, ob�anských 
sdružení, zájmových skupin, profesních 
tým�, reprezentace m�st i obcí. Mnohá druž-
stva také využila možnosti trénink�, které 
nabízí oddíl kanoistiky. Celkem se do závodu 
p�ihlásilo dev�t lodí, které startovaly na tra-
tích 200 metr� a 1 kilometr. Pohár nakonec 
získala posádka Junior�, složená z mladých 
sportovc�, která v obou závodech vyhrála s 
drtivým náskokem. Druhé místo pak obsa-
dila posádka � rmy Mondi-Group ze Št�tí a 

na bronzové p�í�ce se umístila � rma Tostav 
Jirkov. 

(red)

Voltižní skupina první 
na Mistrovství ČR

V areálu 
Zemské-

ho h�eb�ince 
v Tluma�ov� 
se na konci 
zá�í konalo 
M i s t r o v s t v í 
�eské repub-
liky ve voltiži. 
Z Chomutova 
se na tento nej-
v�tší domácí 
závod vypra-
vila kompletní 
ekipa slože-
ná z juniorské skupiny, dvou žen-juniorek 
a jedné ženy-seniorky. Cílem bylo dosáh-
nout medaile v každé kategorii a velkým 
p�áním dovézt poprvé v historii mistrovský 
titul v kategorii skupin.
Chomutovské závodnice nastoupily do 
sout�ží s velkou dávkou odhodlání a do-
vednosti a povedlo se jim docílit nejv�tších 
úsp�ch� v historii chomutovské voltiže. 
V kategorii skupina junior se juniorská 
skupina JK PZOO na koni Chris s lon-
žérkou Blankou Peterkovou umístila na 
1. míst�, v kategorii ženy senior se umís-
tila Dana Truchlyová na koni Grand Arot 
s lonžérkou Klárou Fartákovou na 2. mís-
t� a v kategorii ženy junior se umístila Ka-
te�ina Dušková na koni Grand Arot s lon-
žérkou Klárou Fartákovou na 2. míst�. 
Závodnicím gratulujeme a zveme všech-
ny zájemce ve v�ku 10–12 let na nábor 
nových �len� do voltižního družstva, kte-
rý prob�hne 18. 10. 2009 ve 13:00 hodin 
v areálu konírny. Nutná pohybová zdat-
nost, výhodou je gymnastická pr�prava.

(pelc)

Léto skon�ilo a s ním d�tmi i rodi�i oblíbená 
Prázdninová miniškola sportu. „Letos se 

této letní aktivity zú�astnilo 280 d�tí v celkem 8 
b�zích,“ uvedla Mgr. Jitka Fischerová, �editelka 
Správy sportovních za�ízení Chomutov, s.r.o. 
Malí sportovci zažili b�hem letních prázdnin 
mnoho nevšedních zážitk�, a
 už v m�stských 
lázních, sportovní hale, na in-line bruslích ve 
víceú�elovém sportovním areálu Tomáše ze 
Štítného, anebo p�i návšt�v� Podkrušnohor-
ského zooparku �i Kamencového jezera. Sprá-
va sportovních za�ízení Chomutov, s. r. o., má 

pro d�ti p�ipraveny i další projekty v pr�b�hu 
školního roku. V m�stské sportovní hale se prá-
v� „rozjíždí“ jednoletý cyklus SPORTOVNÍCH 
INFORMACÍ, který je zam��ený na všestranný 
rozvoj pohybových schopností a dovedností 
d�tí I.–III. t�íd ZŠ. D�ti si osvojí základy vy-
braných sportovních odv�tví jako je nap�íklad 
gymnastika, basketbal, bruslení, lyžování, 
cyklistika, plavání a mnoho jiných. Dalším p�i-
pravovaným projektem je Podzimní miniškola 
sportu v netradi�ním pojetí, která prob�hne od 
28. do 30. �íjna 2009. Malí odvážlivci se mohou 
t�šit na netradi�ní p�enocování v pohádkové 
sportovní hale, na plavání, skoky do vody, mí-
�ové a pohybové hry a v neposlední �ad� také na 
bruslení. Bližší informace na tel. 474 65 10 79, 
v recepci sportovní haly nebo na www.ssz-
chomutov.cz. Hlavním cílem t�chto projekt� 
je vzbudit u d�tí radost z pohybu a trvalý zájem 
o sport. A dle spokojených d�tí i rodi�� se tento 
zám�r da�í.

(leicht)

Tříčlenná výprava reprezentantů ČR v zápase řecko-římském 

se zúčastnila Mistrovství světa 2009 ve fi nském městě Kouvola 

a přivezla celou kompletní kolekci medailí. 

Mistr sportu Radek Hemelík ve váze 63 kg v kategorii B (40–45 let) 
získal bronz ve strhujícím malém � nále se švédským zápasníkem. 

Zden�k Kocman se t�šil ze zisku st�íbrné medaile a titulu vicemistra sv�ta, 
když se postupn� propracoval až do � nále, kde však na body nesta�il na 
Ma�ara Rajose ve váze do 130 kg v kategorii A (35–40 let). Na medaili nej-
cenn�jší a už t�etí titul mistra sv�ta dosáhl zasloužilý mistr sportu Old�ich 
Dvo�ák rovn�ž v nejt�žší váhové kategorii do 130 kg v kategorii E (nad 55 
let). Vyhrál �ty�i utkání za sebou a v posledním, rozhodujícím, porazil zku-
šeného a nebezpe�ného Gruzínce Goglichidzeho s jistotou na body. (red)

Vít�zná voltižní juniorská 
skupina JK PZOO

Dračí lodě navštívily Kamenčák

Vít�zná posádka Junior� s kapitánkou Ditou 
Bolomskou

Malí sportovci nikdy nezahálejí

Chomutovští zápasníci zářili 
na MS veteránů ve Finsku

a kočkám, králíčkům i jiným 
h t á ědčí
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příštích
voleb
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www.ceskydomov.cz

Rezervace: info@heatchomutov.cz 728 711 711www.heatchomutov.cz, ,

H.E.A.T. Centrum Chomutov
REVOLUCE VE FITNESS !

Najdete nás vedle tane�ní školy STARDANCE, Havlí kova 4184, Chomutov�

Klimatizováno !

Zajímáte se o IT, Internet a hledáte práci ?
www.shopit.cz SC-90896/2 
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ŽALUZIE

Sítě proti hmyzu – Miloslav Vaško
• Montáž • Opravy

Telefon: 603 781 793

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%

 

w

k03-001160-09_89x63_personal.indd   1 24.8.2009   10:56:18

SC-90828/2 

����JSTE�V�BLUDNÉM�KRUHU�SPLÁTEK?�

POM�ŽEME�VÁM!��O�D�D�L�U�Ž�E�N�Í�!!�
B�E�Z�P�L�A�T�N�É��PORADENSTVÍ�!!��
� Volejte:���731�23�92�66��SC-91009/1 

SC-91010/1tel.: 732 445 149

J.T.           REKONSTRUKCE BYTŮ

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE
Jsem odborník. Pracuji kvalitně a levně (nejsem fi rma)

Dopravní podnik m�st Chomutova a Jir-
kova, a. s., se i letos ú�astní sout�že Do-

pravce roku 2009. Sout�ž jako objednavatel 
dopravní obslužnosti na svém území vyhla-
šuje Ústecký kraj. Cílem je zlepšování ve�ej-
né regionální osobní dopravy a hlavn� získá-
ní zp�tné vazby od cestujících. Hlasování se 
provádí formou vypln�ní anketních lístk�. 
Pokud chcete podpo�it práv� svého doprav-
ce, s jehož službami jste skute�n� spokojení, 
využijte formulá��, které je možné vyzved-

nout v informa�ních kancelá�ích DPCHJ, a. 
s., v Chomutov�, Jirkov� a v Kadani. Hlasovat 
lze i elektronickou cestou na http://www.kr-
ustecky.cz/dopravceroku.asp.
Na této elektronické adrese jsou uvedena 
i pravidla celé sout�že. Zajímavostí je, že hla-
sující mohou i vyhrát. Ve h�e je celkem 10x 
ro�ní bezplatné jízdné u dopravce v Ústec-
kém kraji, jehož služby vylosovaný výherce 
nejvíce využívá.  

(red)

Zvíře nevidím, 
ale osahám ho

Podkrušnohorský zoopark navštívila 
skupina �len� Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých �R z Kladna 
v �ele s p�edsedou Milošem Burdou. Propa-
ga�ní odd�lení zooparku proto speciáln� pro 
tyto ob�any p�ipravilo kontaktní prohlídku. 
Procházka areálem, zam��ená práv� na kon-
taktní zví�ata, trvala více než dv� hodiny. 
S pr�vodcem navštívili nevidomí a sla-
bozrací nejd�íve  výb�h poník�, prob�h-
la prohlídka statku, konírny a velbloud� 
dvouhrbých. Všichni si mohli vyzkoušet 
nakrmit vodní buvoly. Odpoledne využili 
ješt� k projíž�ce Safari Expresem. 
Podkrušnohorský zoopark chce i v bu-
doucnu vyjít vst�íc návšt�vník�m se zra-
kovými vadami. V plánovaném novém in-
forma�ním systému budou proto zahrnuty 
i informace psané Brailleovým písmem.

Podpořte svého dopravce 
v regionální soutěži Dopravce roku
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Školy a volný čas

Na míst� bylo k dispozici cel-
kem osm stanoviš
 v�no-

vaných prevenci. D�ti hodnotily 
správn� a špatn� vybavené silni�ní 
kolo a poznávaly dopravní zna�ky. 
Jinde hledaly chyby d�tí nakres-
lených na obrázcích p�i r�zných 
dopravních situacích a d�tských 
hrách. Mohly si i vyzkoušet ch�zi 
slepce se slepeckou holí po p�ipra-
veném terénu. N�kdo rad�ji d�lal nevidomému 
jenom pr�vodce, ale ani to nebylo zcela jedno-

duché. Nejv�tší ohlas vzbudilo sta-
novišt� první pomoci. Ošet�ovaly 
se hlavy, ruce, nohy, probouzelo se 
z mdlob pomocí stabiliza�ní polo-
hy vleže na zádech a zvednutí dol-
ních kon�etin, aby se dokrvil mo-
zek. D�tem se na akci moc líbilo. 
Za odm�nu dostaly drobné v�cné 
ceny. V areálu DDM se jim v�nova-
li studenti SZŠ Chomutov. 

Za ZŠ Chomutov, Kada�ská, 

zaznamenala S.D.Fiedlerová 

Drogy a alkohol na škole 
v Kadaňské? Nikdy! 

Zástupci sdružení Teen Challenge ze 
Šluknova navštívili už podruhé zá-

kladní školu na Kada�ské ulici. Pokra�o-
vali tak v polodivadelních p�edstaveních, 
která jsou zaštít�na a hrazena projektem 
LINKS pod názvem Kids Quest. 
P�i první návšt�v� se komici zam��ili na 
problematiku závislostí u d�tí druhé-
ho stupn�. Tentokrát se v�novali d�tem 
z prvních až �tvrtých t�íd a p�ivezli s se-
bou tyg�íka TJ a dva klauny Dinga a Ling. 
Prost�ednictvím divadelního p�edstavení 
tyto postavy zajímavou formou upozorni-
ly na nebezpe�í experimentování s droga-
mi a alkoholem. Tyg�ík „tý džej“ si s d�tmi 
povídal o tom, jak je d�ležité nepodleh-
nout drogám, být silný, chytrý a svobod-
ný. Naopak klauni byli popletové, kte�í 
všechno museli  vyzkoušet na vlastní k�ži 
a ukázali, jak to vypadá v b�žném život�, 
když jsme pod vlivem návykových látek. 

(red)

Skauti z chomutovského st�ediska �es-
ký lev absolvovali už druhý ro�ník po-

chodu Krušnohorské šlápoty. Jeho podtitul 
zní  Z Chomutova do Chomutova Krušnými 
horami a cílem snažení jeho organizátor� 
je každý rok vymyslet nové trasy, a umožnit 
tak ú�astník�m poznat bližší i vzdálené okolí 
m�sta „ze všech stran“. Aby se pochodníci co 
nejd�íve dostali do l�na p�írody a nemuseli 
po startu zbyte�n� procházet m�stskou aglo-
merací, byli po vy�ízení startovních formalit 
odváženi kyvadlovým autobusem ven. Letos 
to bylo p�evážn� do Bolebo�e, pouze trasa 
30 km za�ínala již na okraji Jirkova.
Nejdelší trasy 24 a 30 km vedly z Bolebo�e do 
kopc� na Svahovou, pak po �ervené zna�ce 
p�es Meziho�ský vrch do Zákoutí, kde bylo 
možné se na kontrole ob�erstvit. Dále se šlo 
na Nový d�m, u Starého rybníka se odbo�ilo 
na modrou a údolím potoka kolem Dietero-
vy štoly, p�ehrady Kameni�ka do Bezru�ova 
údolí, kterým se kolem mlýn� trasa vrátila 
zp�t do Chomutova. Trasa 15 km vedla p�es 
Orasín do Meziho�í po modré zna�ce, zde se 
p�ešlo na zelenou a po ní p�es Blatno a Be�ov 

k 1. mlýnu a odtud zp�t do cíle. První kilome-
try dvanáctikilometrové trasy vedly soub�žn� 
s p�edchozí patnáctkou, v lese p�ed Meziho-
�ím se u lesní kontroly odd�lila vlevo a ved-
la po vlastním zna�ení do Kv�tnova k další 
kontrole u kostela Panny Marie. Tuto beze-
sporu krásnou stavbu si ú�astníci mohli pro-
hlédnout alespo� zven�í, pak po silnici dále 

a t�sn� p�ed k�ižovatkou 
se silnicí do Blatna od-
bo�ila op�t vlevo, aby po 
okraji lesa, polními ces-
tami a loukami došla do 
Šerchova. Tady byla trasa 
navedena tak, aby se šlo 
kolem památného stromu 
– Šerchovské lípy. Dále po 
vlastním zna�ení do Hrá-
de�né a potom �erstv� ve 
stejný den otev�enou na-
u�nou stezkou muzea �s. 
opevn�ní k 	opíku, kde 
práv� probíhala akce Den 
s vojáky. Odtud se sešlo 
po žluté zna�ce p�es Sv. 

Annu k Povodí Oh�e a do cíle.
Shrnuto a podtrženo: ú�astník� bylo 70, or-
ganizátor� 10, pejsk� 9, nejstaršímu ú�astní-
kovi bylo 77 let, nejmladšímu 5 let, nejvzdále-
n�jší pochodník  p�ijel z Prahy, celkový po�et 
nachozených kilometr� je 1014.

Zbyn�k Nejezchleba

p�edseda krajské rady Junáka

Druhý ročník pochodu Krušnohorské šlápoty slavil úspěch

Den dětí bez úrazu pro školáky
Dům dětí a mládeže v Jiráskově ulici pozval v poprázdninovém čase školáky na pre-

ventivní akci Den dětí bez úrazu.

Škola Taekwon-do I.T.F GBHS p�sobí v Cho-
mutov� už n�kolik let. Taekwon-do si dává za 

cíl harmonický rozvoj cvi�enc� po fyzické, psy-
chické a morální stránce. Hlavní zásady každého 
taekwondisty formuloval zakladatel taekwon-do 
takto: Zdvo�ilost, �estnost, Vytrvalost, Sebeo-
vládání a Nezkrotný duch. K t�mto princip�m 
jsou vedeni cvi�enci již od útlého v�ku. V �eské 
republice se taekwon-do cvi�í od roku 1987 a je 
organizováno �eským svazem taekwon-do ITF, 
jehož jsme �leny. Jako technický dohled u nás p�-
sobí korejský mistr Hwang Ho-Yong, VIII. dan.  

Naše �innost je zam��ena p�edevším na mlá-
dež školního v�ku, ale máme také �leny p�ed-
školního v�ku i již ty dávno plnoleté. Tréninky 
vedou kvali� kovaní trené�i, nositelé �erných 
pás�. Standardem naší školy je vysoká kva-
lita, velké množství trénink� a vedení našich 
sv��enc� k cílev�domé výkonnosti.
Tréninky pravideln� každý týden ve �t 17:30 
–19:30, SOŠ a VOŠ, Školní 1060/50.
Informace na www.tkd.cz nebo tel.: 603 302 
739 Martin Záme�ník hl. trenér.

(kom)

Taekwon-do rozvíjí tělo i ducha
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EURO OKNO

za cenu oken
z 5komorového
profilu Aluplast
obdržíte okna
z 6komorového
profilu z nerecyklátu
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VCHODOVÉ DVEØE Z HLINÍKU

1300

Plastová okna a dveøe
®

zvýhodnìná cena na okna za státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM 
2- naše okna s koeficientem U=1,2 W/m K splòují pøísné podmínky 

pro udìlení dotací 
- spoleènost je v seznamu odborných dodavatelù programu ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

tel.: 800 170 700
www.adaz.cz

CHOMUTOV, LOUNY, MOST
Èernovická 5523, 430 03 Chomutov
(areál HUŽ, vedle hypermarketu Globus)
tel.: 474 621 058, 474 333 734, 739 691 818
e-mail: adaz1@adaz.cz

Městská policie

SC-90832/1 

inzerce

Na konci zá�í v p�l t�etí odpoledne p�ijal 
velitel sm�ny telefonické oznámení, že na 

d�tském h�išti je �lov�k, který budí ve�ejné po-
horšení. Motá se, odhazuje svršky a plive kolem 
sebe. Hrající si d�ti rad�ji úprkem mizí. Na místo 
tedy byla neprodlen� vyslána nejbližší motohlíd-

ka. Ta zjistila, že jde o 35letého opilého Mongola, 
který v Chomutov� bydlí p�echodn�. P�ed uni-
formami však pon�kud zkrotl. Protože výše uve-
deného p�estupku se opravdu dopoušt�l, zaplatil 
blokovou pokutu a z místa byl d�razn� vykázán. 
D�tské h�išt� se pak postupn� op�t zapl�ovalo.

Matka 17 letého mladíka 
volala na m�stskou po-

licii, že pot�ebuje pomoc pro 
svého syna, který se p�edáv-
koval sedativy. Strážníci vyjeli 
na B�ezeneckou, aby zjistili 
skute�ný stav v�ci. Zde usou-

dili, že doty�ný opravdu pomoc pot�ebuje. P�ijela tedy záchran-
ná služba, která si hocha p�evzala do pé�e.
Za t�i hodiny asistovala hlídka záchrance op�t, znovu na B�eze-
necké. 57letá žena dostala epileptický záchvat a její p�íbuzenstvo 
se dožadovalo léka�e. M�stští policisté byli požádáni o doprovod 
až do nemocnice, protože po�etné p�íbuzenstvo jelo rovn�ž. Zde 
po�kali, až se p�íbuzní rozejdou.
Další ženu, která cht�la záchrannou službu, nalezli strážníci 
p�ed p�lnocí na h�bitov� v ulici Beethovenova. Zdravotníci ale 
na míst� usoudili, že léka�skou pomoc nepot�ebuje. Seniorku to-
tiž skolil alkohol. V podroušeném stavu  byla následn� p�edána 
svému manželovi, který ze své choti rozhodn� radost nem�l. Ve 
všech p�ípadech šlo o nep�izp�sobivé ob�any.

Výjezd sanity vyžadoval 

přítomnost strážníků

Komplexní blokové �išt�ní m�sta probíhá 
od jara do podzimu. 	idi�i jsou s p�ed-

stihem upozor�ováni dopravní zna�kou, kde 
bude �išt�ní ulic, parkoviš
 a chodník�. Vždy, 
když pracovníci technických služeb na ur�e-
ná místa vyjedou, mají doprovod strážník�. 
Ti tam jsou opravdu zapot�ebí, protože se 

najdou �idi�i, kte�í dopravní zna�ení nere-
spektují. Vozidlo je pak t�eba odtáhnout na 
odtahové parkovišt�. Vyzvednutí vozidla je 
potom pro �idi�e nejen zbyte�ná ztráta �asu, 
ale p�edevším je mrzí pr�van v pen�žence. 
Majitel vozidla na obrázku také jist� bude li-
tovat, že podcenil dopravní p�edpisy.

Nerespektoval dopravní značení Táborák na chodníku

S rekrea�ní oblastí si dospívající dívky 
spletly sídlišt� Kamenný Vrch. Nejen 

ohe� v p�li chodníku zaujal strážníky, ale 
také nepo�ádek kolem. Dívky z�ejm� za-
pomn�ly, že odpad pat�í do odpadkového 
koše. Uniformy na n� ale platily. Uklidily 
a ohe� uhasily. Pokutové bloky pak p�ebí-
raly se zamra�eným �elem.

Chtěl skončit se životem

Dramatickému a nep�knému okamži-
ku museli v zá�í asistovat strážníci 

MP Chomutov. V ulici Borová totiž vysko-
�il z okna v pátém pat�e mladý muž. T�žce 
zran�ného pak pomohla hlídka naložit do 
sanitního vozu. Zdrcená manželka muž�m 
zákona uvedla, že p�í�inou jeho zkratkovi-
tého jednání byly patrn� manželské nesho-
dy. Že to dojde tak daleko, ani v nejmenším 
netušila. Zatímco se neš
astná paní vrace-
la do bytu ke svým malým d�tem, houka-
jící sanita sp�chala do nemocnice. V�c si 
p�evzala p�ivolaná P�R.

Opilý Mongol budil veřejné pohoršení
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Události

inzerce

Bydlení
Pronajmu byt 2+1 v osobním vlastnictví v Chomu-
tově, ul. M. Kopeckého. Dvouměsíční vratná kauce, 
volný ihned. Tel. 728 555 061.

Prodám garsoniéru v osobním vlastnictví po 
rekonstrukci, ul. Březenecká. RK nevolat. Tel. 
777 297 662.

Prodám byt 2+1 s balkonem ve středu města. Nová 
plastová okna, barák se zatepluje. Velmi slušný 
vchod. Tel. 777 282 333.

Prodám dr. byt 3+1+B v Chomutově na Zahradní. 
Plast. okna, krásná koupelna, zateplený dům. Moc 
hezký byt a na pěkném místě. Cena 640 000 Kč. Tel. 
728 551 819.

Mladá rodina koupí dům v Chomutově nebo okolí do 
10 km. Tel. 724 657 421.

Koupím byt – garsonku nebo 1+1 v centru Chomuto-
va. Tel. 728 255 237.

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.

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.

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 s balkonem. 
Ulice Václavská, Chomutov. Klidné prostředí, dům po 
rekonstrukci. Původní cena 590 000 Kč, nyní zlevně-
no na 549 000 Kč. Tel. 604 762 404.

Prodám družstevní byt 1+1 v Jirkově, ulice Mládež-
nická 1643, 1. patro. Původní stav, plastová okna. Za 
200 000 Kč. Tel. 722 627 003.

Pronajmu luxusní zařízený 1+kk v Central Most. 
Možno i podzemní parkování. Tel. 602 180 723.

Pronajmu byt 3+1 v CV, cena včetně energií 7 500 
Kč. Tel. 724 658 130.

Prodám byt 3+1 v cihlové zástavbě s pozemkem, ul. 
Osvobození, Chomutov. Tel. 724 567 421.

Zájemci z Holandska koupí dům v Chomutově a 
v Krušných horách. Tel. 721 992 567.

Přenechám nájemní smlouvu na dobu neurč. na byt 
1+1 na Z. Vinohradech, nájem 4 700 Kč vč. všech 

služeb! Nová k. linka vč. spotřebičů, nábytek. To vše 
za 40 000 Kč. Vybavení bude patřit nájemci. Kau-
ce za sepsání smlouvy u vlastníka 10 000 Kč. Tel. 
775 024 414.

Pronajmu 1+kk na Březenecké. Byt je zařízený, po 
rekonstrukci. Tel. 602 180 723.

Prodám byt v OV 3+1/2L, experiment v CV. Plastová 
okna, zasklená lodžie, chodba + schody dlažba, dům 
zateplen. Cena 700 000 Kč. Tel. 776 610 952.

Prodám byt 3+1/L v CV, Seifertova ul., 60 m2. Tel. 
602 570 686.

Prodej
Prodám obývací stěnu v barvě mahagonu (masiv), 
v dobrém stavu. Cena 3 500 Kč, dohoda možná. Tel. 
731 026 345.

Prodám Corydoras trilineatus, pancéřníčci, chovné 
– 14 ks, Velifera, živorodka, mečovky červené a lyro-
vé, vše levně. Tel. 724 289 796. 

Prodám k. linku vanilka/ořech, rovná, 260 cm, vč. 
spotřebičů, vše v záruce 6 měsíců. K tomu přidám 
3dílnou skříň na míru a skříň s botníkem. Zašlu foto. 
Vše za 38 000 Kč. Tel. 775 024 414.

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

Koupě
Koupím menší nůši na trávu s popruhy. Tel. 
724 902 854.

Koupím garáž v Chomutově, v osobním vlastnictví, 
střed města. Tel. 728 766 628.

Ostatní
Hledám doučování z českého a anglického jazyka 6. 
a 7. třída. Podmínkou docházení asi 3 hodiny týdně. 
Cena dohodou. Tel. 724 510 166.

Pronajmu prodejní prostory v centru Chomutova. 
Tel. 608 234 953.

Maturanti, přemýšlejte již nad svým plesem. 
Zkušená choreografka nabízí pomoc. Levně. Tel. 
605 562 046.

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: .......................

�

Co pot�ebujeme k p�íjmu pozemního digi-
tálního signálu (DVB-T)? Bu� televizor už 

z výroby vybavený tunerem (ladicím p�ijíma-
�em) pro DVB-T, anebo k normálnímu televi-
zoru p�ipojíme vysokofrekven�n� (tedy vstupy 
SCART, anebo cinch), stejn� jako DVD p�ehrá-
va�, video, nebo DVD rekordér, p�ístroj zvaný 
set-top box. Ten se dá dnes po�ídit v jakékoli elek-
troprodejn� a nem�l by být dražší než tisíc korun. 
Na televizoru pak volíme program s ozna�ením 
AV a všechno další lad�ní už provádíme ovlada-
�em k set-top boxu. Do anténního vstupu set-top 
boxu v žádném p�ípad� nestrkáme koncovku 
koaxiálu ze zdí�ky kabelové televize nebo spo-

le�né televizní antény. Nechytili bychom totiž 
nic. Zdrojem signálu pro set-top box je v našem 
p�ípad� klasická televizní, pokud možno širo-
kopásmová anténa (takzvaná matrace), kterou 
namí�íme tam, kde máme lepší výhled na vysí-
la�. Pokud jsme v p�ímém dohledu na Jedlovou 
horu, je vše jasné. Pokud bydlíme spíš na západ-
ní stran� m�sta, mí�íme ohnisko antény sm�rem 
na Plze� anebo Klínovec. Experiment�m se ale 
meze nekladou. V ur�itých místech lze dob�e p�i-
jímat i signál z dalších vysíla�� na území repub-
liky. Vra
me se ale dom�. Na Chomutovsku je 
nyní k dispozici vysílání všech t�í dosavadních 
multiplex�. První dva vysílají z blízké Jedlové 

hory slušným výkonem 32 kW. Na kanálu 
33 tak naladíme programy ve�ejnoprávního 
multiplexu 1. Ve slušné kvalit� lze sledovat 
�T 1, �T 2, �T 24 a �T 4 Sport. Na kanálu 
58 pak najdeme multiplex s �íslem 2 a v n�m 
se skrývají programy televizí NOVA, Prima, 
Barrandov, Prima Cool a NOVA Cinema.
Konec vysílání analogového signálu byl avi-
zován už dlouho. Po p�e�tení p�edchozích 
�ádk� je snad jasné, že jeho koncem za�íná 
n�co zcela nového a rozhodn� i lepšího. Hez-
kou podívanou. (dum)

Analogová TV na Chomutovsku končí, ale neděste se
Obyvatelé města Chomutov jsou ve valné většině odběrateli služeb poskytovatelů kabe-

lového televizního vysílání, a většiny z nich se tedy probíhající přechod z analogového 

na digitální princip vysílání netýká. Je však možné, že v okrajových čtvrtích a rodinných 

domcích až dosud někteří lidé přijímali analogový televizní signál z vysílačů na Plzeň-

sku a také z blízké Jedlové hory. Jeho vysílání ale k poslednímu září a poslednímu říjnu 

postupně skončí a některé programy už pro tyto diváky nebudou v původní podobě 

dostupné. Není ale třeba zoufat, v následujících řádcích je k dispozici několik rad.

Televizní vysíla� Jedlová hora u Chomutova 
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Fotoreportáž

Lidé si tu se zájmem prohlíželi staveništ� 
budoucího nového zimního stadinu. Na 

míst�, kde byl p�ed p�ti m�síci slavnostn� po-
ložen základní kámen celého areálu, jsou už 
nyní jasn� z�etelné základy a tvar budoucích 
staveb.  

O zábavu se pak p�i oslavách prvního milní-
ku v areálu Banda postaraly kapely Pell Mell, 
Joe Purple �i Album. Patrik „Mrázek úst�ed-
na“ Hezucký z rádia Evropa 2 zajistil zábav-
né vstupy, b�hem nichž primátorka Ivana 
	ápková a její nám�stek Jan 	ehák losovali 

výherce z �ad návšt�vník�. D�ti si mohly 
zajezdit na ponících i skákat v nafukovacím 
hrad�. Nechyb�lo tane�ní p�edstavení studia 
Beethoven D. C. EXE Chomutov. Vrcholem 
odpoledne byl koncert Aleše Brichty a jeho 
kapely AB Band. (dum)

První milník přilákal tři tisíce lidí
První významná etapa výstavby sportovně-společenského areálu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v areálu býva-

lých kasáren byla završena. Při této příležitosti uspořádalo Statutární město Chomutov slavnostní odpoledne s kulturním 

a zábavným programem, kterého se zúčastnilo na tři tisíce obyvatel města i blízkého okolí.  
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