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Kolečkové odpoledne Kolečkové odpoledne 
přilákalo stovky lidípřilákalo stovky lidí



Pizzeria QuarantaPizzeria Quaranta
Inzerce

Srdečně Vás zveme do dvoupatrové pizzerie v ulici Příční 28 
v centru Chomutova (mezi nám. 1. Máje a ul. Revoluční). 

Rozvozy v Chomutově a Jirkově ZDARMA
volej 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92
Nabízíme:

Kapacitu 99 míst (dle výběru kuřácké i nekuřácké prostředí)• 
Možnost pořádání oslav, rautů, svateb a dalších • 
 společenských událostí• 
Každý všední den nabízíme snídaně od 8.00 do 10.00 h • 
Polední MENU za 65,- Kč – každé desáté ZDARMA• 
Rozvozy jídel a pizz v Chomutově a Jirkově ZDARMA• 
Objednávejte: 728 72 72 72 nebo 773 92 92 92• 

!!!AKCE PRO ROZVOZ!!!!
AKCE 1 LITR COCA COLY ZDARMA!!! 

 Objednej tři jídla a dostaneš 1 litr Coca Coly ZDARMA
platí pro rozvoz a vlastní odběr v restauraci s sebou  

Každý všední den otevřeno
od 8.00–23.00 hod

pátek 8.00–02.00 hod
sobota  11.00–02.00 hod
neděle 11.00–23.00 hod

www.quaranta.cz        e-mail: gastro1@centrum.cz
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!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!!!! Rozvozy po Chomutově a Jirkově ZDARMA !!!
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Kosmova 4721, Chomutov, 

(areál autoškoly Omega)

www.eurokoupelny.cz
Tel.: 474 626 191, 777 233 131

SC-300307/5 Nabídka bytů do nájmu veřejným výběrovým řízením

Dne 11. 5. 2010 v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 101
v 1. patře budovy Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602 

veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných bytů 

Registrace zájemců o byt se koná dne 11. 5. 2010 v době od 12,30 hod. 
do 14,30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., 

Křižíkova 1098/6,Chomutov (za průmyslovou školou)

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou povinni, vedle povinností 
uvedených v čl. 4 „Pravidel pro pronajímání bytů v majetku společnosti“, 

při registraci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního 
ústavu o zaplacení jistiny ve výši 7.000,- Kč

Informace: 4747 212 33 – p. Elisová

Číslo účtu – 2103480237/0100
variabilní symbol – 22221105                specifi cký symbol – rodné číslo
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S �editelem DDM v Chomutov� Milanem 
Märcem jsme si povídali o dalším ro�níku 
Bambiriády a také o tom, jaké nové kroužky 
mají v chomutovském DDM.

V kv�tnu budou moct �idi�i platit za parková-
ní i smskou. Nový systém bude pohodln�jší 
hlavn� v tom, že pokud se nap�íklad �idi�i 
protáhne jednání, m�že si v klidu parkování 
prodloužit posláním SMS zprávy.

Moste�an Eduard Bárta vystavuje 
romantické až snové obrazy v Art galerii 
na nám�stí 1. máje.

Výstava Výstava 
Eduarda BártyEduarda Bárty

Rozhovor: Rozhovor: 
Milan MärcMilan Märc

Kavárna Café Atrium Kavárna Café Atrium 
funguje už půl rokufunguje už půl roku

Téma  strana 4–5
Aktuality strana 6–7
Rozhovor strana 8
Kultura strana 9

Sport strana 10
Doprava a ekologie strana 11
Školy a volný �as strana 12
Bezpe�nost strana 13

• Čtrnáctideník pro občany 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, jan.cizek@ceskydomov.cz) • šéfredaktorka Pavlína Gavdunová (pavlina.gavdunova@ceskydomov.cz, tel.: 
725 124 613), manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna (tel.: 725 124 616, tel./fax: 224 816 818, alona.bezdieniezhna@ceskydomov.
cz) • DTP Pavel Huml (pavel.huml@ceskydomov.cz) • adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel: 
224 816 821, tel./fax: 224 816 818 • tiskne Unigrafi e, a. s. • náklad 22 500 výtisků • distribuce výtisků zdarma prostřednictvím Čes-
ké pošty • horká linka distribuce – problémy s doručováním novin: od 9 do 17 hod. tel. 224 816 821 nebo distribuce@ceskydomov.cz

šéfredaktorka: Pavlína Gavdunová
tel.: 725 124 613
e-mail: pavlina.gavdunova@ceskydomov.cz

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

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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manažer inzerce: Alona Bezdieniezhna
tel.: 725 124 616
e-mail: alona.bezdieniezhna@ceskydomov.cz

manažer inzerce: Stanislava Provazníková
tel.: 606 792 475
e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

Kavárna slaví p�l roku od svého otev�ení, 
a tak si p�ipravila pro své návšt�vníky i n�kolik 
lákavých novinek.

Parkování Parkování 
plaťte smskouplaťte smskou

99

Vážení spoluobčané, 
jak již víte, vyhlásili 
jsme v Chomutov� 
letošní rok Rokem 
dít�te a rodiny. 
Jednou z prvních 
akcí, které jsme pro 
d�ti a jejich rodi�e 
p�ipravili, bylo ko-
le�kové odpoledne 
v Bezru�ov� údolí, 

které se konalo p�edminulou ned�li. A�-
koliv nám po�así zrovna moc nep�álo, 
p�išlo docela hodn� rodi�� a d�tí, aby se 
na všech možných prost�edcích s kole�ky 
vypravili na pom�rn� dlouhou tra� od za-
�átku údolí až k I. mlýnu. 
P�iznám se, že i já jsem si tohle odpoled-
ne užívala, protože jsem tak m�la p�íleži-
tost zasportovat si a pobýt se svojí mladší 
dcerou, a podobn� na tom byli asi i mnozí 
další rodi�e. Je jasné, že mnozí z nich mají 
náro�né zam�stnání, které je �asov� hod-
n� vy�erpává, a že ne vždy mají �as být se 
svými d�tmi. 
I proto jsme se rozhodli, že v letošním 
roce zam��íme svoji pozornost nejen na 
d�ti, ale na celé rodiny, abychom vytvo�ili 
dostatek p�íležitostí, aby rodi�e mohli zá-
bavn� a smyslupln� trávit alespo� trochu 
�asu se svými syny a dcerami. A nejen 
na mojí dce�i, ale i na ostatních d�tech 
bylo vid�t, jak jsou rády, že s nimi tátové 
a mámy vyrazili na bruslích, na kolech 
nebo kolob�žkách do p�írody. 
A v�bec nešlo o to, kdo bude v cíli d�ív, 
ani o to, že si pak budou moci za odm�-
nu opéci špeká�ek. Šlo prost� o to, být 
spolu, povídat si o všem, na co není ve 
všední den �as, spole�n� se „hecovat“ 
p�i sportovních výkonech nebo p�i 
atrakcích, které byly v cíli pro všechny 
p�ipraveny. 
V dnešní dob� tráví hodn� d�tí �as u po-
�íta�e �i u televizní obrazovky a z nudy 
pak mohou za�ít d�lat n�co, co si nikdo 
z nás nep�eje. Schází se s pochybnými 
partami, které vymýšlejí lotroviny, cho-
vají se vandalsky, kou�í nebo t�eba ex-
perimentují s drogami. Skoro vždy je to 
hlavn� proto, že si na n� rodi�e nemohli 
ud�lat dost �asu a nev�novali jim svoji 
pozornost v krizových letech jejich do-
spívání. Proto v��ím, že žádná chvilka, 
kterou m�žeme být se svými d�tmi, není 
ztraceným �asem. 
A proto taky v��ím, že do dalších akcí 
Roku dít�te a rodiny se zapojí i ti, kte�í t�e-
ba nem�li �as �i chu� se na kole�kách vy-
pravit do Bezru�ova údolí. Budeme moc 
rádi, když vás a vaše d�ti budeme moci na 
t�chto akcích uvítat. 

Hezké dny vám p�eje vaše Ivana �ápková
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V dnešní době jsou lidé chyceni v pasti 
různých lákadel. V televizi se objevují 
reklamy s novějším a lepším zbožím, 
které je pak na správném místě vy-
stavené v hypermarketech, aby se co 
nejlépe prodávalo, cestovní kanceláře 
nabízejí stále luxusnější zájezdy. 

Dnes už jsou v mód� plazmové televize 
a staré se vyhazují, vany se vyráb�jí �ím 

dál tím hlubší a delší a s perli�kovou koupelí. 
Lákadel je zkrátka hrozn� moc a s tím se zvy-
šuje i nabídka úv�r� od bank. P�j�íme vám až 
p�t set tisíc bez ru�itele, peníze na vašem ú�tu 
b�hem n�kolika minut! Lidé pak vidí hodn� 
pen�z, které získají hned, a hned si koupí no-
vou plazmovou televizi, velkou vanu s perli�-
kovou koupelí a další v�ci, po kterých touží 
a které vidí neustále v televizních reklamách 
a vystavené v hypermarketech. P�j�í si, a to 
naprosto zbyte�n� (bez nové televize by 
to ur�it� také šlo), nemyslí na to, že úv�r 
mnohdy velmi p�eplatí, a na to, že splácet 
ho budou n�kolik dalších let. 
Z každé výplaty spln�ný sen ukraju-
je �ást p�íjm�. Pokud jste zam�stnáni 
a máte dostate�ný p�íjem, vše je v po�ád-
ku. Problém však nastane, když p�ijde 
dlouhodob�jší nemoc nebo ztráta za-
m�stnání. Peníze za�ínají docházet, 
a tak �ada lidí sahá k �ešení dle jejich 
názoru nejjednoduššímu: vezmou si 
další p�j�ku. Splatí své dluhy, n�co si 
koupí pro radost. V ten moment je krize 
zažehnána, ale na obzoru se objevuje nový 
sen �i pohroma v podob� n�kolikatisícového 
nedoplatku nap�íklad za elekt�inu. A protože 
�ešení za pomoci p�j�ky bylo „bezbolestné“, 
osv�d�ilo se, následuje další p�j�ka a spirála 
zadlužení se pomalu za�íná roztá�et. Finance 
na zaplacení p�j�ek najednou nesta�í, takže 
lidé p�estanou platit, ignorují veškeré výzvy 
k �ešení a �ekají na „n�co“. Když se dostaví 
exekutor nebo dostanou exeku�ní vým�r, na 
jakoukoliv pomoc již bývá pozd�.

Jana Mrkvičková z poradny: „Lidé hledají pomoc na poslední chvíli“

Jste ve fi nanční krizi?Jste ve fi nanční krizi?

ale včas

Navštivte 
sociální 

poradnu, 

Kdy přijít včas pro pomoc? 
Pomoc je možná v době, kdy se zjistí, 
že není možné splácet dluhy, anebo 
v době, kdy přijdou první upozornění. 

Kde hledat pomoc ve fi nanční krizi?
Odbornou pomoc nabízí Sociální 
poradna na Písečné, která je součástí 

Městského ústavu sociálních služeb 
Chomutov. Tam lidem poradíme. 

Přichází lidé pro pomoc včas, nebo už 
bývá často pozdě?
Většinou k nám přicházejí na poslední 
chvíli, až tehdy, když už mají nespočet 
nesplacených závazků, platebních 

V Chomutově radí při fi nanční tísni sociální pracovnice Jana Mrkvičková. Nám povědě-
la o tom, kdy řešit svou situaci a na koho se v Chomutově obrátit. 

příkazů či návrhů na exekuci. A to už 
bývá na nějakou pomoc příliš pozdě. 
Tak jako v příběhu té ženy.
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Přišla pozdě a už není moc nadějePřišla pozdě a už není moc naděje

náklad� za exekuci a náklad�m �ízení. Dlužila 
by nap�íklad 600 tisíc korun a její sou�asný p�í-
jem by na žádost o osobní bankrot sta�il. 
„Toto m�že potkat každého, �lov�k se zadlu-
ží, p�ijde o práci a vznikne problém. Za to by 
se nem�l nikdo styd�t, a pokud už v tuto chví-

li ví, že splácení dluh� nezvládá, m�l by nás 
navštívit nebo ihned �ešit situaci s v��itelem. 
Když se nechá vše na poslední chvíli, jde už 
jen velmi t�žko pomoci, a�koliv nemusí být 
nic tak beznad�jné, jak to vypadá,“ vyzývá 
ob�any ve � nan�ní tísni pracovnice poradny. 

Sociální pracovnice Jana Mrkvičková 
si vzpomněla na příběh ženy, která ji 
měla navštívit mnohem dřív, a šance na 
vyřešení jejího problému by byla. Dnes 
už je malá. 

Žena v tomto p�íb�hu byla v dob�, kdy si 
brala své první p�j�ky, dob�e � nan�n� 

zajišt�ná. Pracovala na pozici, ze které jí kaž-
dý m�síc plynul výborný p�íjem. Když si šla do 
banky vyp�j�it, rozhodn� si nemyslela, že by 
na zaplacení p�j�ky �asem nem�la. P�išel ale 
�erný den a žena m�la autonehodu a nemoh-
la vykonávat svoji profesi, ze dne na den byla 
bez p�íjmu a klesla na pár tisíc z ú�adu práce. 
„M�la n�kolik p�j�ek, sama nev�d�la, co vše 
má za závazky,“ vypráví sociální pracovni-
ce. Když se dostala na nízký p�íjem, p�estala 
p�j�ky splácet, ale stále v��ila, že si najde no-
vou práci a za�ne zase vše �ešit. Nakonec své 
nedoplatky p�estala hradit úpln� a dluh se vy-
šplhal na celkovou �ástku skoro jednoho mi-
lionu. Tato klientka žádala o osobní bankrot, 
ale pro jeho uznání je základní podmínkou, 
aby za p�t let splatila minimáln� t�icet pro-
cent z dlužné �ástky, a na to má v sou�asnosti 
velmi nízký p�íjem, a tak jí nebyl uznán. 
Kdyby tato žena p�išla o rok d�íve, dluh by nebyl 
tak vysoký, protože se vyšplhal do takové výše 
kv�li nesplácení, úrok�m z prodlení, úhrad� 

Přinášíme několik rad, 
jak řešit svou finanční situaci:

zajímat se o svou situaci, chtít se situací něco dělat 1. 
(„být aktivní“)
vytvořit si přesný rozpočet domácnosti – jaké jsou mé 2. 
příjmy a výdaje, pokusit se najít úspory
nemám na splátku, pokusit se tedy najít jiné fi nanč-3. 
ní prostředky, které by pokryly splátku – zvýšení si 
svého příjmu například formou brigády, 
zpeněžit nějaký svůj majetek, požádat 
o půjčení příbuzné nebo známé
pokud možno nevytvářet nové 4. 
investice – například koupě nové 
televize, auta
informování věřitelů o špatné 5. 
fi nanční situaci, například 
domluvení si odložení splátek, 
snížení výše splátek, a to nejlépe 
ve formě písemné, ať máte doklad 
o tom, že jste je informovali a svou 
vzniklou situaci řešili
jestli dostanete svolení od věřitele 6. 
k novým podmínkám, vždy si vyžá-
dejte jejich písemné zpracování

Kontakty na poradnu:
Jana Mrkvičková
Sociální centrum, Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Telefon: 474 659 241, 474 620 005
Mobil: 728 897 523

ddadaaaaaat t t t 
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AktualityAktuality

M�sto oslovilo n�které chomutovské školy, 
a� vyšlou své zástupce z prvního a druhé-

ho stupn�. Ti se domluvili se svými spolužáky 
a p�ipravili si témata, o kterých cht�li s vedením 
m�sta diskutovat. Nejvíc je trápila bezpe�nost 
ve m�st� nebo chování �idi�� MHD. Naopak už 
se nemohou do�kat nového Kulturního a spo-
le�enského centra na Zadních Vinohradech.
D�tský parlament se konal v zasedací míst-
nosti na radnici, kde se schází zastupitelstvo 
m�sta. Všichni žáci byli nejprve pou�eni, jak 
se p�ihlašovat, a zasedání za�alo. „Dobrý 
den, jmenuji se David Smejkal a jsem tu za 
základní školu na B�ezenecké. M� a mé spo-
lužáky nejvíc trápí bezpe�nost ve m�st�,“ 
�íká do mikrofonu první mluv�í školy. „Bo-
jíme se chodit m�stským parkem, ur�ité ne-

bezpe�í vidíme také v partách starších d�tí, 
které ty mladší u�í krást nebo brát drogy,“ 
pokra�oval žák David Smejkal.
Jako další hovo�ila nap�íklad zástupkyn� 
základní školy v ulici Na P�íkopech Karla 
Síbrová, ta mluvila o právu informovanos-
ti, spole�n� se svými spolužáky se shodli na 
tom, že se d�ti �asto bojí na n�co zeptat, pro-
tože se mnohdy do�kají jen posm�chu. 
Dále žáky trápil nap�íklad problém s d�t-
skými h�išti, starší d�ti je kolikrát vyhazují 
a nenechají je na h�išti si hrát nebo ve svém 
okolí žádné h�išt� nemají. N�kte�í zmínili 
chování �idi�� MHD, ti prý na n� kolikrát 
hned k�i�í, aby si sundali školní aktovku. 
Co se tý�e aktivit ve m�st�, rádi navšt�vují 
D�m d�tí a mládeže, ale vítali by ješt� širší 

nabídku kroužk�. Všechny d�ti se moc t�ší 
na nová centra na Zadních Vinohradech.
Žáci se o svých problémech rozpovídali 
a v�bec se nestyd�li. Primátorka Ivana 	áp-
ková, nám�stek Jan 	ehák a radní Pavel Ka-
rel Markvart jim pozorn� naslouchali a na 
jejich dotazy ihned odpovídali. Jejich pod-
n�ty budou také ihned �ešit. Toto zasedání 
prob�hne v tomto roce ješt� dvakrát, další  
se chystá na podzim. 

Děti z Klokánku mají 
návštěvy zooparku 
i bazénu zadarmo

Chomutovský Klokánek spolupracuje 
již �ty�i roky se Správou sportovního 

za�ízení a s Podkrušnohorským zoopar-
kem, tyto organizace umož�ují d�tem 
z Klokánku vstup zadarmo. „Využíváme 
m�stské lázn�, máme dohodnutou vždy 
jednu hodinu v týdnu a úpln� zadarmo. 
Pravideln� navšt�vujeme i zoopark, tam 
už nás znají, takže m�žeme voln� projít,“ 
pochvaluje si spolupráci vedoucí chomu-
tovského Klokánku Karin Sobotková. 
V Klokánku žijí d�ti, které jsou z velmi so-
ciáln� slabých rodin a už v dob�, kdy žily 
u rodi��, bazén nebo lesopark neznaly. 
„D�ti jsou z návšt�v bazénu i zooparku 
nadšené, proto jsme velmi rádi, že s námi 
tyto organizace spolupracují, a doufám, 
že to tak bude i v dalších letech. Tímto jim 
velmi d�kuji,“ ukon�uje Sobotková. 

Děti veřejně diskutovaly o svých problémech
V Chomutově proběhlo první zasedání dětského parlamentu na téma dětská 
práva, a to v rámci projektu Rok dítěte a rodiny. „Jedním z dětských práv je právo 
veřejně se vyjadřovat. Děti stále nemají tu možnost o svých problémech veřejně 
hovořit, a proto jsme svolali dětský parlament,“ uvedla primátorka Ivana Řápková.

Dejte název kartě

Pojmenujte novou �ipovou kartu, kterou 
dostane každý cestující po zavedení 

nového odbavovacího systému. Autor nej-
lepšího návrhu získá 2000 korun. V p�ípa-
d� shody vybraného návrhu u více autor� 
rozhodne o vít�zi los. Návrhy zasílejte 
na anketa@dpchj.cz, nebo DPCHJ, a. s., 
Školní  999/6, 430 01 Chomutov. Uzáv�rka 
zaslaných návrh� je 27. dubna 2010. red

Nebaví vás chodit k parkovacímu 
automatu? Pla�te smskou. Revo-

lu�ním krokem v rámci parkovacího 
systému bude p�ipravované placení 
parkovného SMS zprávou. „Tento 
zp�sob umožní �idi��m platit 
parkovné bez shán�ní drob-
ných mincí nebo si parkovné 
pohodln� prodloužit, když je 
�idi� práv� na jednání �i na 

návšt�v� v centru m�sta. Sta�í jen poslat 
z mobilu smsku,“ popisuje výhody Ivana 
	ápková. P�i placení parkovného po-
mocí mobilního telefonu musí motoristé 
po�ítat s p�íplatkem provozovateli této 

nadstandardní služby a s cenou za ode-
slání SMS. Systém by m�l um�t �idi�e op�t 

smskou upozornit na to, že mu kon�í zaplace-
ná doba parkování. Placení smskou chce m�sto 
spustit již v pr�b�hu kv�tna.      red

Zpoplatn�ní bude platit od 1. kv�tna 2010 a bu-
dou tam moct zaparkovat jen ti ob�ané, kte�í 

mají nárok na parkovací kartu. Parkovací karty vy-

dává informa�ní servis v budov� Magistrátu m�s-
ta Chomutova v cen� 150 korun na m�síc nebo 
1000 korun na celý rok. Ti ob�ané, kte�í nárok na 
parkovací kartu nemají (jsou v podnájmu nebo 
nejsou vlastníkem vozidla, které užívají) nebo bu-
dou mít nap�íklad návšt�vu, mohou zaparkovat 
na odstavném parkovišti v ulici Purky�ov� a na 
nám�stí T. G. Masaryka. Za 12 hodin parkování 
na t�chto parkovištích zaplatí 10 korun. 

Parkovné se bude platit i smskou

Další ulice budou na přání obyvatel zpoplatněny
Město na přání obyvatel zpoplatní par-
kování v ulicích Prokopova a Holečkova. 
„Tímto opatřením jsme vyšli vstříc obyva-
telům, kteří sepsali žádost o jejich zpoplat-
nění,“ uvádí primátorka Ivana Řápková. 

Živnostenský ú�ad v Chomutov� se sna-
ží vyjít podnikatel�m co nejvíce vst�íc, 

a proto zavedl další novou službu, a to vydává-
ní dokument�, v�etn� výpisu z živnostenského 
rejst�íku po ohlášení živnosti, na po�kání. „Je 
to možné jen u volných a �emeslných živností 
a jen za ur�itých podmínek. Pokud podnikatel 
p�edloží všechny pot�ebné doklady, o kterých 
nejsou žádné pochybnosti, pak mu m�žeme 

vydat pr�kaz živnostenského oprávn�ní na 
po�kání,“ uvádí vedoucí živnostenského ú�a-
du Vladimír D�de�ek. Nová služba funguje od 
b�ezna 2010 a podnikatelé jsou s ní podle pr�-
zkumu chomutovského magistrátu velmi spo-
kojeni a hojn� ji využívají. Vydání dokumentu 
na po�kání nelze však provést v p�ípad�, že 
by nastal problém s internetovým p�ipojením 
nebo by se na chodb� tvo�ily dlouhé fronty. 

Živnostenské oprávnění dostanete na počkání!
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Aktuality

Tém�� t�i stovky sout�žích p�išly 
na první sout�ž v rámci projektu 

2010 Rok dít�te a rodiny. Kole�kové 
odpoledne, které se uskute�nilo 
v Bezru�ov� údolí, p�ilákalo sportov-
ce na kolech, in-line bruslích a kolo-
b�žkách. „Našli se však i borci, kte�í 
p�ijeli na klasickém kole�ku. Škoda, 
že nám p�íliš nep�álo po�así, jist� by 
dorazilo ješt� více sout�živých Cho-
mutovan�,“ �ekla primátorka Ivana 
	ápková. Ú�astníci absolvováním 
trasy na kole�kách od po�átku cyk-
lostezky k Prvnímu mlýnu získali 

první známku do hrací karty celo-
ro�ní hry o �adu cen, kterým vévodí 
zájezd pro celou rodinu. Další akcí 
v sout�ži 2010 Rok dít�te a rodiny 
je zápolení v dobových disciplínách 
v rámci tradi�ních Chomutovských 
slavností. Dobové hry a sout�že 
se odehrají v sobotu 24. dubna. 
V ned�li b�hem slavností mohou 
sout�žící rodiny získat bonusovou 
známku za ú�ast v sout�ži Hledání 
pokladu bezhlavého mnicha. Do 
sout�že se mohou stále zapojit i ti, 
kte�í první sout�ž vynechali. red

Plazmovou televizi, DVD, telefon, �etí-
zek a notebook si odnesli chomutovští 

správci dan� ze 150. exekuce, kterou radnice 
provedla vlastními silami. „M�stští exeku-
to�i zabavili celkov� tém�� 500 v�cí v bytech 
a provozovnách a 35 p�edm�t� si odnesli od 
prostitutek, narkoman�, pasák� a bezdo-
movc�,“ �ekla primátorka Ivana 	ápková. 
Exekuce mají stále v�tší výchovný ú�inek. 
V sedmadvaceti p�ípadech dlužníci vysázeli 
m�stským exekutor�m peníze ješt� p�ed za-
hájením exekuce. 
Aktivita m�stských exekutor� je taková, že 
musí n�které v�ci nechávat oblepené v byt� 
dlužníka, protože se nevejdou do skladu. 
„V bytech necháváme nové nábytkové st�ny, 

pra�ky �i jízdní kola,“ �ekl Jan Mareš, vedou-
cí odboru ekonomiky. Dlužník má zakázáno 
s v�cmi disponovat pod hrozbou dvoumilio-
nové pokuty za ma�ení exekuce. Zabavována 
je p�edevším elektronika, jako je televize, set-
top-boxy, DVD p�ehráva�e, PC, notebooky, 
dále sportovní ná�iní a hudební nástroje.
Exekutor�m se poda�ilo do m�stské kasy 
vrátit �ty�i sta tisíc korun. „Výchovný efekt 
však byl mnohem siln�jší. Jen p�i výplat� 
sociálních dávek lidé m�stu splatili p�es dva 
miliony korun,“ �ekla primátorka. Další pe-
níze od dlužník� plynou ze splátkových ka-
lendá��. Nyní m�sto eviduje 118 aktivních 
splátkových kalendá��.

red

Chomutov vykonal již stopadesátou vlastní exekuci

Městští exekutoři zabavili již třetí auto!
Další dlužník přišel o své auto. „Chomutovští správci daně zabavili automobil stojící před domem jedno-
ho z dlužníků,“ řekla primátorka Chomutova Ivana Řápková. Jedná se již o třetí zabavený automobil. 
Neplatič ignoroval dvě pokuty za porušení městské vyhlášky. Své povinnosti si nesplnil také tím, že 
nezaplatil za odpad. Tím si vykoledoval, že jeho auto správci daně oblepili samolepkou „Exekučně 
zabaveno“ a odvezli na hlídané parkoviště. Dlužník sliboval, že auto v nejbližší době vyplatí. „Je vidět, 
že když je nad dlužníky hrozba exekuce, tak na vyrovnání svých dluhů mají,“ řekla primátorka s tím, že 
neplatiči dosud využívali tohoto, že jsou nepostižitelní.

Chomutovská radnice p�ipravuje na konec 
dubna celostátní konferenci s názvem Zá-

chranný kruh Chomutov – zp�sob �ešení soci-
opatologických jev�. Radnice chce nabídnout 
i ostatním m�st�m zkušenosti získané v pro-
jektu Záchranný kruh. „Stát v boji s nep�izp�-
sobivými jednozna�n� selhal. Na �ešení drobné 
kriminality, narušování ve�ejného po�ádku �i 
týrání slušných obyvatel t�mi, kte�í cht�jí žít 
na úkor ostatních, samosprávy z�staly samy. 
Proto chceme m�st�m pomoci našimi zkuše-
nostmi,“ �ekla primátorka Chomutova Ivana 
	ápková. Ú�astníci konference si odnesou bro-

žuru s návodem na mobiliární exekuce, které 
jsou nejú�inn�jším nástrojem proti neplati��m 
pokut za p�estupky. M�sta by se dle této p�íru�-
ky m�la nau�it, jak postupovat p�i mobiliárních 
exekucích. „Exekuce daly neplati��m, nep�i-
zp�sobivým a všem, kte�í porušují m�stské vy-
hlášky a znep�íjem�ují život slušným ob�an�m, 
jasn� najevo, že skon�ila doba, kdy se mohli cítit 
nepostižitelní. Hrozba exekuce dlužník�m vrá-
tila respekt p�ed zákonem. Exekuce pomohly 
snížit po�et p�estupk� a mají výrazný výchovný 
ú�inek u neplati��,“ popisuje 	ápková výsled-
ky Záchranného kruhu v Chomutov�. 

Obyvatelé Jir-
kova, blízkých 

obcí, ale také nap�í-
klad chomutovské-
ho sídlišt� Píse�ná 

budou mít snazší cestu za vým�nou �idi�-
ských pr�kaz� (	P). Magistrát m�sta Cho-
mutova po dohod� s jirkovským m�stským 
ú�adem z�ídil detašované pracovišt� pro 
vým�nu �idi�ských pr�kaz� p�ímo v budov� 
M�stského ú�adu Jirkov v p�ízemí v kancelá�i 
�íslo 2. Platnost pr�kaz� vydaných do roku 
2000 kon�í na konci letošního roku. Celko-
v� zbývá v územním správním obvodu cho-
mutovského magistrátu vym�nit 6 300 	P. 
Chomutovští ú�edníci na detašovaném 
pracovišti budou p�ijímat žádosti a vydá-
vat nové �idi�ské pr�kazy ve dvou cyklech. 
První byl zahájen 7. dubna 2010 a bude 
ukon�en 20. kv�tna 2010, druhý pak pro-
b�hne od 1. zá�í do 14. �íjna 2010. Ú�ed-
ní hodiny do�asného pracovišt� budou 
v pond�lí a ve st�edu od 8 do 11:30 a od 12 
do 17 hodin, v úterý od 8 do 11:30 a od 12 
do 13 hodin.
Do�asné pracovišt� registru �idi�� bude 
vym��ovat bezplatn� �idi�ské pr�kazy 
vydané do 31. prosince 2000. Vym��ovat 
se budou také 	P vydané od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004, i když je zde termín 
vým�ny do konce roku 2013. 

Chomutov poradí ostatním městům, 
jak bojovat s nepřizpůsobivými

Výměna řidičských 
průkazů v Jirkově

foto: archiv

Kolečkové odpoledne přilákalo stovky lidí
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Rozhovor

Jaký je hlavní cíl Bambiriády?
Hlavním smyslem této akce je ukázat a p�ed-
vést �innost všech dome�k� a center volného 
�asu a ob�anských sdružení, která pracují 
s d�tmi a mládeží ve volném �ase. A �innost 
t�chto sdružení se ukáže práv� na Kamenco-
vém jeze�e. Nap�íklad junáci ukazují, co vše 
d�lají, když n�kde tábo�í, va�í  polévku, sekají 
d�íví. Chomutovský Pionýr p�edstaví život 
severoamerických Indián� a tak dále. Lidé se 
samoz�ejm� mohou do t�chto �inností zapo-
jit.

Co krom� jiného návšt�vníci Bambiriády za-
žijí?
Po oba dva dny Bambiriády probíhají na 
pódiu r�zná vystoupení. N�kte�í vystupují 
úpln� poprvé na pódiu. Už to je pro n� velký 

zážitek. Lidé mohou vid�t moderní tanec, ae-
robik, hip hop, country vystoupení a poslech-
nou si r�zné žánry hudby, nap�íklad vystou-
pení rockové kapely. Krom� doprovodného 
programu budou pro d�ti p�ipravené zajíma-
vé a netradi�ní atrakce, nap�íklad trampolíny 
4 in 1, proléza�ky, skákací boty, ukázka klu-
bu vojenské historie, policie 
R a mnoho dal-
šího. Pro d�ti je to vždy velký zážitek a víme, 
že se na Bambiriádu každý rok moc t�ší. Akci 
nenavšt�vují jen Chomutované, ale jezdí sem 
rodiny s d�tmi z Duchcova, Kadan�, Klášter-
ce, D��ína a dalších m�st.

Chystáte letos na Bambiriád� n�co nového?
Tak ur�it�, jako každý rok. Ale jako každý rok 
si to necháme pro sebe a jako p�ekvapení pro 
návšt�vníky.

Bambiriáda je ukázka �innosti všech center 
volného �asu. Jaké �innosti probíhají v sou-
�asnosti v DDM Chomutov?
V dnešní dob� nabízíme nespo�et kroužk�, 
po�ádáme výstavy, turnaje, olympiády, kon-
certy, organizujeme klasické i p�ím�stské 
tábory. V sou�asnosti k nám m�že p�ijít kaž-
dý, nemusí být ani zapsaný, zahrát si stolní 
tenis, šipky, stolní fotbálek, m�že si zajít do 
posilovny, do internetové kavárny. A nejsme 
tu jen pro školáky, po�ádáme kroužky a zají-
mavé �innosti i pro dosp�lé. 

Zavedli jste n�jaké novinky?
Tak ur�it�, snažíme se jít s dobou a p�inášet 
stále n�co nového, zajímavého pro dnešní 
mládež. Mezi nové kroužky pat�í nap�íklad 
jumping neboli skákání na trampolínách, 
skákací boty, d�ti nazují boty s pružinou 
a ská�ou do výšky, digitální fotogra� e, kde 
se žáci u�í zpracovávat fotogra� e, a kroužek 
webdesignu, ale novinky nám „ská�ou“ kaž-
dou chvíli. Sta�í sledovat www.ddmcv.cz.

Co vás nejvíc motivuje a nutí vás se zlepšo-
vat?
Nejvíc p�ichází motivace od d�tí. Nap�íklad 
když jsme za�ínali s kroužkem šermu, zpo-
�átku to byl opravdu jen kroužek, ale d�ti za-
�aly jezdit po turnajích, a� už po dome�kách 
nebo opravdových šermí�ských, najednou 
zjistily, že jim to jde, a cht�ly víc a víc hodin 
šermu, zlepšovat se. Takhle to bylo i u krouž-
ku � orbalu nebo také nap�íklad u hudebních 
kroužk� a dalších. Díky tomu se z kroužk� 
staly hodiny aktivního tréninku. Zkrátka 
a jednozna�n� jsou naší velkou motivací 
samy d�ti!  gav

Milan Märc: „Naší velkou motivací jsou samy děti“

Město Chomutov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a dalšími organizacemi 
pořádá již jedenáctý ročník celorepublikové akce známé pod názvem Bambiriáda. 
Letošní ročník se bude z celého Ústeckého kraje konat jen v Chomutově, a to ve 
dnech 21. až 22. května, od 10 do 18 hodin. Hlavní smysl Bambiriády zůstává stále 
stejný, a to pozornost veřejnosti alespoň na pár dní zaměřit na činnost desítek 
rozmanitých organizací a spolků, které se systematicky po celý rok zabývají mimo-
školní výchovou nejmladší generace. Více o Bambiriádě a nejen o ní nám pověděl 
ředitel DDM Chomutov Milan Märc.

foto: archiv

foto: archiv
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Eduard Bárta nachází inspiraci nejvíce 
v p�írod�, v kráse �eské krajiny. „
asto 

podnikám r�zné výlety a navšt�vuji naše hra-
dy, zámky, zámecké parky, mlýny, p�ehrady, 
prost� všechno, co je  v krajin� zajímavého,“ 
popisuje Bárta. 
Eduard Bárta žije od roku 1965 v Most�, tak-
že pamatuje ješt� starý Most, kam jako kluk 
chodil do lidové školy um�ní v uli�ce za teh-
dy ješt� nep�est�hovaným kostelem. A práv� 
pohled na starý Most s dominantou hradu 
Hn�vín v dáli na kopci se na n�kolika jeho 

obrazech objevuje. Samoz�ejm� v barevné, 
až pohádkové podob�. 
Bárta používá klasickou malí�skou techniku, 
tedy olej na desce. „Je to technika, kdy barvy 
pomalu schnou a já si s nimi mohu dlouho 
hrát, aby byl výsledek takový, jaký chci,“ po-
pisuje Bárta. 
Vernisáž výstavy se uskute�nila 12. dubna 
a p�ítomné uvítala primátorka m�sta Ivana 
	ápková. Výstava obraz� Eduarda Bárty je 
v Art galerii na nám�stí 1. máje, potrvá do 15. 
kv�tna. 

Letošní slavnosti nejsou svázány s žád-
ným historickým obdobím. V sobotu 

m�žou lidé pozdravit pr�vod Adama Hrzá-
na z Harasova, který doveze listinu stvrze-
nou samotným králem a císa�em Rudolfem. 
Nebo mohou sledovat klání t�ch nejmenších 
o titul m�stského strážce, které za�ne v de-
set hodin pod m�stskou v�ží. 
D�ti se budou snažit plnit st�edov�ce lad�né 
disciplíny ve dvou kategoriích a dvaceti nej-
lepším p�edá p�esn� ve �trnáct hodin osob-
n� primátorka našeho m�sta Ivana 	ápková 
glejty a odznaky m�stských strážc�. 
Ve t�i hodiny �eká návšt�vníky již tradi�ní 
klání cech� pod vedením radních našeho 
královského m�sta a spousta dalších akcí.

V ned�li se za�ne stejn� jako v sobotu v deset 
hodin, a to pon�kud nezvykle vyhlášením 
„pátrání po ztraceném pokladu Bezhlavého 
mnicha“. Všechny d�ti, které se cht�jí poku-
sit poklad nalézt, se mohou p�ihlásit v do-
provodu  svých rodi�� u d�tských sout�ží 
pod m�stskou v�ží do t�inácté hodiny. 
Putování �asem bude pokra�ovat v pat-
náct hodin karnevalovým pr�vodem, na 
který jsou všichni ob�ané m�sta srde�n� 
zváni. Karnevalový pr�vod vyvrcholí krát-
kými sout�žními vystoupeními n�kterých 
chomutovských škol. Všichni, kdo p�i-
jdou v karnevalových maskách, mohou po 
skon�ení karnevalu podpo�it další pokus 
o rekord. Tentokrát o rekord co nejvíce lidí 

v karnevalových maskách na jednom mís-
t�. Návšt�vníky slavností �eká samoz�ejm� 
i další bohatý program: vystoupení skupiny 
historického šermu, krásné tane�nice, hu-
dební skupiny Gnomus a Švajneraj, diva-
délko pro d�ti, kejklí�, provazochodec nebo 
žonglér. Chyb�t nebude ani slavný cirkus 
Berto a ur�it� p�ijde Eda se svými medv�dy. 
Na slavnostech bude také spousta stánk� 
s ob�erstvením.
Návšt�vníci se nemusí bát, že se v dvouden-
ním cestování d�jinami m�sta Chomutova 
ztratí. Provázet je budou dva ob�as trochu 
popletení moderáto�i, kte�í, jak doufáme, 
objeví tajemství chomutovských hodin. 
Tyto tajemné hodiny zcela ur�it� skrývají 
nejedno p�íjemné p�ekvapení.
Zveme srde�n� všechny Chomutovany 24. 
a 25. dubna 2010 vždy od deseti hodin na 
nám�stí 1. máje na již patnácté Chomutov-
ské slavnosti.  red

Chomutovské slavnosti začnou příjezdem poselstva
Na svatého Jiří 24. dubna v roce 1605 zaplatilo město Chomutov poslední splátku 
a stalo se městem královským. V sobotu 24. dubna 2010 půl hodiny před poled-
nem si tuto událost po 405 letech připomeneme slavnostním příjezdem posel-
stva na náměstí 1. máje při konání již patnáctých Chomutovských slavností.

Romantické až snové obrazy uvidí 
návštěvníci výstavy v Art galerii na radnici

Návštěvníci výstavy malíře Eduarda Bárty uvidí pohádkové obrazy. „Mým zámě-
rem není přímo malba romantických nebo snových maleb. Pokud to tak působí, je 
to jen výsledek mé touhy sdílet a nabízet něco příjemného, co potěší,“ říká o své 
tvorbě malíř Eduard Bárta. 

Výstava na radnici 
ukáže lidem hrůzy 
koncentračního tábora

Místa utrpení, smrti a hrdinství uvidí 
návšt�vníci výstavy v Rytí�ském sále 

budovy starobylé radnice. Ta ukazuje hr�zy 
koncentra�ních tábor� – fotogra� e i doku-
menty z té doby. Lidé si ji mohou prohléd-
nout od pond�lí do pátku od 8 do 17 hodin. 
Výstava se koná pod záštitou primátorky 
Ivany 	ápkové a potrvá do 4. �ervna 2010. 

Richard Müller 
vystoupí v Chomutově

Už v tuto chvíli jsou v p�edprodeji lístky 
na koncert známého zp�váka Richar-

da Müllera. Kontroverzní zp�vák zazpívá 
4. �ervna 2010 od 21 hodin v M�stském 
divadle v Chomutov� a vstupné je 490 
korun.  Tak neváhejte a kupujte již lístky, 
protože kapacita míst je omezená! 

foto: gav
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Vývařovna QuarantaVývařovna Quaranta

www.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.czwww.gastro1.cz            e-mail: gastro1@centrum.cz

Rozvoz hotových jídel pro fi rmy a jednotlivce• 
Denní výběr z 5 hlavních jídel, polévky a 8 salátů • 
a baget
Dovoz jídel v jednorázových obalech• 
Cena jídla včetně polévky a dovozu 60,- Kč• 
(při odběru 10 jídel a více cena vč. dovozu 50,- Kč) 
Jídelní lístek naleznete na www.gastro1.cz• 
Objednávky a informace na tel.: 776 554 554• 

VÝKUP BYTŮ ZA HOTOVÉ
Tel.: 474 628 904
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Stolní tenis: noví hráči 
jsou u nás vítáni

Rodi�e mají v Chomutov� velký výb�r 
kroužk� a sportovních klub�, kam 

mohou své d�ti p�ihlásit. Mezi nimi je 
i oddíl stolního tenisu TJ Baník B�ezenec-
ká Chomutov, který už rok funguje v nové 
hern� na Zahradní (kryt CO).
Oddíl p�ijímá nové sportovce v podstat� 
neustále, nábory se konají každé pon-
d�lí od 17 do 19 hodin a pátek od 18 do 
20 hodin. „Jsme široko daleko nejv�tší 
oddíl. V sou�asné dob�, co se tý�e mlá-
deže, máme ve všech kategoriích celkem 
dvacet p�t mladých hrá��, v kategorii 
od nejmladších žák� až po dorost, který 
je v kraji na špi�ce. Noví hrá�i jsou u nás 
vítáni,“ uvádí šéftrenér stolního tenisu 
Václav Soutner. 
Mezi mladými hrá�i stolního tenisu TJ 
Baníku B�ezenecká je i n�kolik nad�jí. 
Z dorostenc� nap�íklad Václav Soutner, 
který už se dostal do A mužstva dosp�lých, 
které hraje 3 ligu, z mladších žák� jsou 
nejv�tšími nad�jemi hrá�i David Draho-
ta, Josef Mandák, Michal Malý, Markéta 
Mockerová a Lucie Šarišská. Tito mladí 
hrá�i a hrá�ky pravideln� sbírají body na 
krajských turnajích. gav

foto: gav

Beethovenští postoupili 
do zemského kola 

Emco dance life tour
V rámci 

s o u t � ž e 
Emco dan-
ce life tour 
se tane�níci 
B e e t h o v e n 
DC EXE  zú-
�astnili regi-
onálního kola 
formací (sku-

pina dvaceti a více tane�ník�), které se konalo 
v Ústí nad Labem.  Beethoven DC EXE tam 
m�l 8 sout�žních formací a všechny získaly 
zlatou medaili a postup na zemské kolo Emco 
dance life tour, které se bude konat 1. a 2. kv�t-
na v M�stské sportovní hale v Chomutov�. 
„Tímto všechny zveme, aby se p�išli podívat,“ 
vzkazuje Chomutovan�m za Beethoven DC 
EXE Lucie Veselá. 
Pro všechny to bude jist� velká podívaná, 
protože sout�žit budou týmy z celé 
eské re-
publiky. Pokud Beethovenští usp�jí, �eká je 
mistrovství 
R v Brn�, pokud se umístí i tam, 
zú�astní se sout�že nejvyšší, a to mistrovství 
sv�ta v Ostrav�. gav

Osm tým� se nejprve utkalo ve dvou 
skupinách po �ty�ech, poté prob�hly 

souboje o kone�né umíst�ní, p�i�emž celo-
denní program zakon�ily soub�žn� hrané zá-
pasy o bronz a o zlato. V tom prvním p�ehrá-
la pražská Slavia Karlovy Vary 6:3, ve � nále 
pak Ústí nad Labem rozst�ílelo Plze� 11:3 
(na snímku hrá�i vít�zného týmu v modrých 
dresech úto�í na plze�skou branku). Ob� 

chomutovská družstva, Lvi i Tyg�i, skon�ila 
ve druhé polovin� po�adí. Jeden z domácích 
hrá�� si cenu ale p�ece jen p�evzít šel. Byl to 
Tomáš Šilar, který se v�kem p�t a t�i �tvrt� 
roku stal nejmladším ú�astníkem turnaje, za 
což dostal z rukou primátorky Ivany 	ápkové 
obrovského plyšového medv�da.
Memoriál se každý rok po�ádá na po�est bý-
valého chomutovského hrá�e a p�edevším 
zasloužilého trenéra mládeže Vladislava 
Maška. Ten se specializoval na nejmladší ho-
kejové adepty, proto i turnaj je vypisován pro 
hrá�e navšt�vující 2. t�ídy základních škol 
a mladší. 

sk

Závody aut do vrchu 
proběhnou v květnu

V Chomutově se uskuteční již druhý 
ročník desátého ročníku seriálu Triola 
cup v závodech automobilů do vrchu na 
trati Chomutov–Blatno. 

Do závod� se mohou p�ihlásit i za�áte�ní-
ci, kte�í by rádi vyzkoušeli své jezdecké 

um�ní na uzav�ené trati,“ zve i amatérské zá-
vodníky �editel závodu František Pišta. 
Závod se uskute�ní 2. kv�tna 2010, od 9 ho-
din jsou naplánované tréninkové jízdy a hlav-
ní závod za�ne ve 12 hodin. Startuje se na 
konci Chomutova u okál� ve sm�ru na Blatno. 
Všechny informace najdou lidé na stránkách 
www.triolacup.cz. „Všichni jsou srde�n� zvá-
ni,“ vzkazuje po�adatel František Pišta.
Akce je po�ádána pod záštitou primátorky 
Statutárního m�sta Chomutova Ivany 	áp-
kové.  gav

Memoriál vyhrála ústecká přípravka

Hokejoví benjamínci se na sklonku sezo-
ny opět sešli na chomutovském zimním 
stadionu, kde pro ně Klub ledního hoke-
je Chomutov uspořádal jubilejní desátý 
ročník Memoriálu Vladislava Maška. 

„

foto: archiv
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První a tou hlavní výhodou p�ipravovaného 
nového odbavovacího systému v MHD je to, 

že každý zaplatí podle toho, kam až pojede. Ji-
nak tedy zaplatí �lov�k, který se sveze jen jednu 
zastávku a jinak ten, který pojede z Chomutova 
do Jirkova. „Lidé by se nem�li bát toho, že nový 
systém bude složitý. Dopravní podnik každého 
dostate�n� informuje, aby se v systému vyznal,“ 
p�ibližuje nám�stek primátorky Jan 	ehák.  

LEPŠÍ JÍZDNÍ ŘÁDY

Druhou výhodou pro ob�any bude to, že do-
pravní podnik bude mít naprostý p�ehled 
o tom, kolik a jaké skupiny cestujících jezdí 
v jakou hodinu a kde p�esn� nastupují a vystu-
pují. A tím lze navrhnout mnohem lépe jízdní 
�ády, aby byli spokojeni všichni cestující.

ZACHOVAJÍ SE I MÁLO VYUŽÍVANÉ SPOJE

T�etí výhoda nového systému je ta, že když 
bude volný malý autobus z linkové dopra-

vy, lze ho nasadit do m�stské dopravy, a to 
v dob�, kdy spoj MHD nebývá tolik využíván. 
Nebudou se tak rušit málo využívané spoje.

CESTUJÍCÍ SE NEMUSÍ BÁT TÉTO ZMĚNY

Až odbavovací systém do autobus� a trolej-
bus� nasadí, nechají nejprve všechny, aby se 
s ním seznámili. S novými elektronickými 
kupóny zaplatí ze za�átku, jak byli zvyklí, 
teprve pak, až se každý nau�í orientovat v no-
vém systému, spustí se naplno. „Ješt� p�ed-
tím, než se spustí, postaví dopravní podnik 
na nám�stí autobus s odbavovacím systé-
mem, kde si každý bude moct vše vyzkoušet,“ 
vzkazuje nám�stek 	ehák všem ob�an�m, 
kte�í mají z nového systému strach. 
S novým odbavovacím systémem p�ibudou 
v autobusech také revizo�i, na které Chomu-
tované nebyli dosud zvyklí, protože systém se 
dá také zneužít. Nový systém spustí dopravní 
podnik na podzim tohoto roku.  gav

Pracovníci technických služeb začali 
s opravou místních komunikací po 
dlouhé zimě, která způsobila velké 
poškození silnic, a to nejen u nás, ale 
po celé republice. „Přednostně opra-
vujeme nejfrekventovanější komuni-
kace a trasy MHD,“ popisuje náměstek 
primátorky Martin Klouda. 

Pracovníci technických služeb se pustili 
nejprve do opravy komunikací v centru 

m�sta a tras MHD. Konkrétn� v ulici Beetho-
venova, Na P�íkopech a Riegrova. Opravy 
dále pokra�ují na Mostecké, v ulici  
elakov-
ského, na  B�ezenecké a v ulici 17. listopadu.
 A jaký je postup p�i oprav� silnic? Pracovníci 
technických služeb si ozna�í poškozené �ásti 
komunikace. Poté místo vyfrézují a do vyfré-
zované �ásti rozet�ou spojovací hmotu, která 
zajistí spojení starého a nového asfaltu. 

Vyfrézované místo zaplní teplou asfalto-be-
tonovou sm�sí, kterou rozprost�ou hráb�mi 
rovnom�rn� po celé ploše. Poté následuje 
zaválcování vibra�ním válcem a � nální ope-
rací je zalití spár speciální hmotou, která 
zajistí ut�sn�ní spáry mezi novým a starým 
asfaltem, a zabrání tak vnikání vody, která 
v zimním období zp�sobuje op�tovné naru-
šení povrchu komunikace.  red

Nový odbavovací systém v MHD

Technické služby opravují silnice po zimě Nové popelářské auto

Technické služby m�sta Chomutova 
mají v plánu získat nové vozidlo pro 

svoz bioodpadu. „V tuto chvíli již probíhá 
p�íprava na podání žádosti o dotaci ze Stát-
ního fondu Životního prost�edí. Sou�ástí 
této žádosti je projekt na rozší�ení svozu bi-
oodpadu – nákup nového svozového vozi-
dla, nádob na uložení bioodpad� a za�ízení 
na zpracování biologicky rozložitelných 
odpad�, v�etn� vedlejších živo�išných pro-
dukt�,“ uvádí nám�stek primátorky Mar-
tin Klouda. Zakoupením za�ízení na zpra-
cování biologicky rozložitelných odpad� se 
zajistí kvalitní zpracování bioodpad� pro 
výrobu kompostu, který se pak vrací zp�t 
do ve�ejné zelen�. Když se poda�í dotaci 
získat, mohly by technické služby jezdit 
s novým vozidlem už p�íští rok.

Statutární město Chomutov
zve obyvatele lokality Zadní Vinohrady

a okolí Kamencového jezera
na územně zaměřené Setkání s občany

které se bude konat
ve čtvrtek  29. 4. 2010

od 16 do 17 hodin
 v tělocvičně Gymnázia Chomutov, Mostecká 

3000 (přístup bočním vchodem ze dvora)

za přítomnosti
zástupců vedení města, městské policie, 
technických služeb, dopravního podniku a 

příslušných odborů magistrátu

program: Problémy a potřeby lokality Zadní 
Vinohrady + okolí Kamencového jezera

(ulice Zadní Vinohrady, V. Nezvala, Sluneční, 
Patočkova, Kosmonautů, Mostecká, SNP, Kpt. 

Jaroše, Krokova, Želivského, Tomáše ze Štítného, 
Politických vězňů, Krátká, Dostojevského, 

Přemyslova, Maroldova, Scheinerova, 
Přísečnická, Okrajová, Stromovka)

foto: archiv
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Výběrové řízení
Cestovní kancelář FIRO-tour a. s. vypisuje v rámci rozšíření 
pracovního týmu výběrové řízení na pozici:

Produktový asistent pro pracoviště Chomutov, Nám. 1. máje 94

Požadujeme:  
minimálně dokončené středoškolské vzdělání • praxe v oboru cestovního ruchu 
vítaná • výborná znalost AJ slovem i písmem, NJ, ŠJ výhodou • kreativnost,
samostatnost • zodpovědnost, spolehlivost, přesnost • časovou fl exibilitu • 
schopnost týmové spolupráce • výbornou znalost práce na PC – excel, word, internet

Nabízíme:    
práci v dynamické, moderní fi rmě • příjemné pracovní prostředí • zaměstnanecké 
benefi ty a další fi remní výhody • platové ohodnocení odpovídající pozici

Datum nástupu: ihned

Své nabídky zasílejte na adresu zamestnani@fi rotour.cz  
nebo Nám. 1. máje 94, 430 01 Chomutov. SC-300425/2

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK 
Z FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA 

Půjčky se budou poskytovat dle Statutu Fondu rozvoje města Chomutova 
jednotlivým majitelům nemovitostí na území města Chomutova na opravu a 
rekonstrukci domů.

Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 2010
Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Magistrátu města Chomuto-
va – budova radnice, nám.1.máje, Odbor rozvoje, investic a majetku města, 
I. patro kancelář č. 38 – M.Balogová – tel. 474 637 441, nebo na stránkách 
města Chomutova www.chomutov-mesto.cz odkaz: Město a samospráva/
Rada města/Dokumenty/č.027-01-09 (Příloha č.1 „Zásady pro poskytování 
fi nančních prostředků…. „).

Přírůstky v zooparku

S jarem p�ichá-
zejí i radostné 

zprávy o nových 
p�ír�stcích z jed-
notlivých odd�lení 

Podkrušnohorského zooparku. „Na statku 
domácích zví�at se v uplynulých dnech naro-
dila h�íbata koní tarpan�,“ oznamuje mluv�í 
lesoparku Martina Pelcová. Dalším p�ír�st-
kem, rovn�ž na statku domácích zví�at, je 
klisni�ka shetlandského ponyho a k rozto-
milému h�íb�ti p�ibyla i další h�íbata. 
Ve výb�hu nad d�tskou zoo se narodila 
sami�ka takina indického. „Jedná se již 
o t�etí mlád� tohoto vzácného zví�ete, 
které zde p�išlo na sv�t v uplynulých t�ech 
letech,“ up�es�uje Pelcová.  Takin indický 
je ve volné p�írod� ohrožený vyhubením 
a je za�azen do seznamu ohrožených dru-
h� sv�tové fauny uvedených v 
ervené 
knize IUCN. Za�átkem dubna p�išlo na 
sv�t také mlád� ovce quessantské. Toto 
mlád�, které návšt�vníky svým vzhledem 
a hrátkami jist� rozveselí, mohou spat�it 
ve venkovní expozici ovcí quessantských 
a mýval� severních. gav

Obyvatelé Domu s pečovatelskou služ-
bou Merkur diskutovali s  náměstkem 
primátorky města Chomutova Marti-
nem Kloudou o svých problémech. 

Pro mne jsou taková setkávání velice d�le-
žitá a p�ínosná a jsem rád, že mohu, po-

kud mé znalosti sta�í, odpovídat na všechny 

dotazy obyvatel 
domu,“ �ekl ná-
m�stek a pak už 
se asi nesta�il 
divit, kolik tako-
vých dotaz� je 
a co všechno lidi 
v Merkuru trápí. 
B�hem vyhraze-
né hodiny se tak 
hovo�ilo o elek-

trom�rech, o vytáp�ní spole�ných prostor, 
o sv�tle na chodbách a spole�ných prostorách, 
o m��ení tepla, o úklidu, o soužití s romskou 
komunitou a dalších tématech. Setkání s ná-
m�stkem se zú�astnila i �editelka ústav� Alena 
Tölgová a vedoucí st�ediska Merkur Kamila 
Lazar�íková.   red

Pro� netradi�ní? „Každý, kdo sem zavítá, se 
rázem stane sou�ástí pracovn�-tréninko-

vého programu, který zde probíhá pro dev�t 
zam�stnanc� s mentálním nebo t�lesným han-
dicapem,“ vysv�tluje koordinátorka Vla�ka 
Koldinská t�m, kte�í kavárnu ješt� neobjevili. 
Objednávání je také trošku jiné – podle in-
strukcí v jídelním lístku se host rychle nau�í 
zaznamenat na objednávkový líste�ek kód 
nápoje �i domácí dobroty, které si vybral.  
Netradi�ní je také zna�ení stol� a stolk� vel-
kými písmeny, jež usnad�ují obsluze orien-
taci, a hosty nakonec �eká placení p�ímo na 
baru. Protože se handicapovaní zam�stnanci 
kavárny za p�l roku už hodn� nau�ili, rozši-
�uje kavárna svou nabídku, a to o snída�ové 
menu se spoustou slaných i sladkých dobrot 
a domácí polévku v dob� ob�d�.
Pokud tedy jdete po chomutovském ná-
m�stí �i do knihovny, pose�te si netradi�n� 

a pro dobrou v�c v Café Atrium. O kulturních 
akcích se do�tete na webových stránkách 
www.cafe-atrium.cz.  red

Žáci se přesunuli 
na hodinu do pravěku
Na základní škole v ulici Akademika Hey-

rovského si žáci z 9.B vytvo�ili atmosfé-
ru prav�ku, na hodin� p�írodopisu vyráb�li 
fosilie. „Zkamen�liny vznikaly p�ed mnoha 
miliony let z p�írodních materiál� a organis-
m�. A my jsme ani netušili, jak je jednoduché 
je vyrobit,“ popisuje jedna ze žáky�, Katka 
Be�vá�ová z 9.B. „Sta�í vzít sádru, smíchat ji 
s teplou vodou a pak už záleží jen na fantazii 
a taky na materiálech,“ dává návod Katka 
Be�vá�ová. Žáci m�li na výrobu zkamen�lin 
hlavn� r�zné druhy mušlí a kapradí. Netra-
di�ní hodina p�írodopisu se žák�m moc líbi-
la. „P�ipomn�la nám � lm Cesta do prav�ku,“ 
shodli se všichni.   gav

Café Atrium funguje už půl roku
Netradiční kavárna Café Atrium v cen-
tru města oslavila půl roku od otevření 
a zavedla několik novinek. 

Náměstek diskutoval se seniory o jejich problémech

„
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A co tedy přináší tato metoda nového? Kombino-
vaná liposukce využívá výhody klasické kavi-

tační technolog a radiofrekvenční terapie. Samot-
ná kavitační technologie, známá jako liposukce 3. 
Generace, se používá k odbourávání tukové tkáně 
v podkožních oblastech. Radiofrekvenční terapie 
neodbourává tukové buňky, ale mění chemickou 
strukturu samotného tuku uloženého v tukové 
buňce. A to na formu, která je pro tělo přirozeně 

a velmi rychle odbouratelná. Díky specifi cké kom-
binaci těchto dvou odlišných přístupů
Kombinovaná liposukce nejenom, že doslova li-
kviduje tukové buňky v těle, ale zároveň dokáže 
rozštěpit složité tuky do jednodušších, lidským 
tělem snadno odbouratelných forem. Tím dosa-
huje ošetření touto metodou mnohem efektiv-
nějších a hlavně viditelnějších výsledků za kratší 
dobu. Celý proces Kombinované liposukce má 

ještě i další nespornou výhodu. Díky své povaze 
a zavedením lymfatické masáže jako povinné sou-
části terapie, je k lidskému organizmu nejšetrnější 
formou neinvazivní liposukce na trhu. 
Součástí komplexní péče je i ošetření přebytečné 
kůže, pomocí revitalizace kolagenových vláken, 
čímž dojde k vypnutí pokožky. Bezplatná konzul-
tace s lékařem. A navíc, klienti Cosmetic Clinic 
s.r.o. mohou za zvýhodněných fi nančních pod-
mínek využít služeb fi tness centra, kde jim bude 
nabídnuto několik speciálních programů dle jejich 
potřeb.
Zaujala Vás nová metoda Kombinované Liposuk-
ce? Pokud ano, pak více informací získáte na www.
cosmeticclinic.cz nebo tel.: +420 840 111 317

Kombinovaná liposukce – nejmodernější metoda vyvinutá v Cosmetic Clinic, s.r.o.
Kombinovaná liposukce, je nyní nejmodernější metodou bodyformingu v České Republice. Dokáže 
plně nahradit klasickou formu operační liposukce. Pomocí této metody, lze velmi efektivně odstraňo-
vat přebytečné tuky a to i na izolovaných místech vašeho těla. Jinými slovy, můžete zhubnout právě 
tam, kde si přejete. Tato metoda, která byla vyvinutá v Cosmetic Clinic s.r.o. díky používání nejmo-
dernější technologie, odstraňuje dosavadní nedostatky Liposukce 3. generace, jenž byla do této doby 
považována za nejnovější metodu neoperační liposukce.
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Inzerce 
v Chomutovských novinách 

Telefon: 725 124 616

Alona Bezdieniezhna
uzávěrka příštího 

vydání je 27. 4. 2010

Na co jste se zam��ili v roce 2009?
V rámci Záchranného kruhu za�ala policie 
v minulém roce pomáhat ostatním odbor�m 
p�i �ešení problém� ob�an�. Jedná se o r�zné 
problémy, nap�íklad narušování sousedských 
vztah�, skryté záškoláctví, nepo�ádek v okolí 
bydlišt�, bezdomovci, kte�í popíjejí na ve�ej-
ném prostranství. 
V minulém roce jsme se zam��ili nap�íklad 
na v�tší bezpe�nost v m�stském parku. Spo-
le�n� se státní policií jsme v parku provád�li 
kontroly a zam��ili se na r�zná individua, 
která znep�íjem�ují Chomutovan�m pro-
cházku parkem. Spolu se státní policií jsme 
za�ali kontrolovat provozovny a zjiš�ovali, 
jestli nepijí alkohol mladiství. A také jsme se 
zam��ili na to, jestli lidé nezneužívají sociální 
dávky hraním na automatech.

Jaké další zm�ny jste zavedli?
M�stská policie stáhla v ur�itých hodinách 
všechny strážníky do jedné lokality, kde se 
zam��ili na problémy této lokality a nap�íklad 
i na nepo�ádek po psech nebo vandalismus. 
V roce 2009 jsme za�ali spolupracovat s ú�a-
dem práce a zažádali o civilní zam�stnance, 
kte�í  jsou takzvan� „o�ima m�stské policie“. 
Civilní zam�stnance jsme nasadili do okolí 
škol, kde sledovali r�zné nešvary, jestli žáci 

nekou�í nebo jestli se v jejich okolí nepohybuje 
n�kdo nebezpe�ný, kdo by jim nabízel nap�í-
klad drogy. Pokud se na n�co p�išlo, informo-
vali jsme �editele škol a �ešili tyto p�ípady. 

Kde ješt� jste využili civilní zam�stnance?
Dále jsme je využili v boji proti prostituci. Ci-
vilní zam�stnanec se postavil vedle prostitut-
ky, a� už stála na zastávce nebo kdekoliv jin-
de, a neustále ji sledoval a doprovázel, a tím 
odrazoval její p�ípadné zákazníky a p�inutil 
ji nabízet její služby za cedulí m�sta Chomu-
tova.  Toto je jedno z nejú�inn�jších opat�e-
ní v rámci boje proti prostituci, a proto jej 
v tomto roce znovu zavedeme. 

Mimo této �innosti provádíte i r�zné preven-
tivní programy. Komu jsou ur�ené?
Naše preventistky chodí do mate�ských i zá-
kladních škol, kde d�tem nap�íklad vysv�tlují, 
jak se mají chovat na silnici, jak jezdit správn� 
na kole a také aby nikam nechodily s n�kým ci-
zím. Ohroženou skupinou jsou i senio�i, kte�í 
bývají velmi d�v��iví a �asto otev�ou cizímu 
�lov�ku. T�m jsme dokonce po�ídili �etízky na 
dve�e. Prevenci provádí m�stská policie dlou-
hodob�.

Je pravda, že lidé volají m�stskou policii �as-
t�ji než státní?
Ano, je to pravda. Strážníci m�stské policie 
jsou více vid�t ve m�st�, a tak si lidé zvykli, že 
když mají problém, volají je.  Strážník� je stále 
nedostatek, a tak je dob�e, že lidé volají sami, 
protože m�stská policie nem�že být na všech 
místech. Ur�it� jsme rádi, když nás lidé upo-
zor�ují na problémy v jejich lokalit�, které pak 
�ešíme v rámci Záchranného kruhu.   gav

Policie provádí kontroly 
městského parku

M�stská policie kontroluje pravideln� 
park. Cílem kontrol je, aby byl park 

pro Chomutovany bezpe�ným a vyhledá-
vaným místem. „S prvními kontrolami 
jsme za�ali již minulý rok a v�tšinou trvaly 
až do pozdních ve�erních hodin,“ uvádí 
nám�stek primátorky Jan 	ehák. 
Kontroly provád�la bu� jen m�stská poli-
cie v rámci prevence, nebo ve spolupráci 
se státní policií. M�stská policie se za-
m��ila hlavn� na parti�ky mladých, které 
v parku vysedávají, poku�ují nebo popíjejí 
alkohol. Strážníci prov��ují, zda jim bylo 
již osmnáct let. Dále se zam��ují na bez-
domovce, kte�í na lavi�kách polehávají 
nebo se schovávají ve k�oví.
Ve spolupráci se státní policií pak park 
v noci zcela uzav�ou a zkontrolují všechny, 
kte�í se tam zdržují. „Díky tomu jsme v noci 
chytli osoby, které byly v pátrání,“ pochva-
luje si výsledky akce Jan 	ehák. Akce mají 
jednozna�ný cíl – vymýtit bezdomovce 
a další individua, dát jim najevo, že v parku 
být nemohou. Park by se tak m�l stát bez-
pe�ným místem pro relaxaci. gav

Jan Řehák: „V minulém roce jsme našli 
řešení, jak vymýtit prostituci“
Činnost městské policie se v roce 2009 zaměřením výrazně nelišila od roků přede-
šlých, ale několik novinek a povinností strážníkům městské policie přece jenom 
přibylo. Hlavní změnou bylo začlenění do akce Záchranný kruh. O tom, jaké změny 
v činnosti městské policie nastaly, jsme si povídali s náměstkem primátorky a veli-
telem městské policie Janem Řehákem.
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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. 31, přístup z náměstí 1. máje.

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

Text inzerátu 

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

�

Městská sportovní hala

23.  4.  19:00–21:00
 BASKETBAL – muži „B“

24.  4.  10:00–17:00
 BASKETBAL – muži „B“

  17:30–19:00 
 BASKETBAL – „U18“ A

  19:30–21:00 
 BASKETBAL – „U18“ B

 14:00–15:30 
 HÁZENÁ – muži „A“ 

25. 4.  10:00–11:30 
 BASKETBAL – „U18“ A

 12:30–14:00
 BASKETBAL – „U18“ B

Kino Oko

21. 4.  19:00   Projekt 100: Harold a 
Maude

22. 4.  17:00  Náš v�dce

23. 4.  19:00  Kniha p�ežití 
24. 4.  16:30  Jak sta�e�ek m�nil
24. 4.  18:00  Kniha p�ežití
25. 4.  19:00  Kniha p�ežití
28. 4.  19:00   Projekt 100: Hluboký 

spánek
29. 4.  17:00  Nine
29. 4.  19:30  Jarmare�ní bouda
30. 4.  17:00  Jarmare�ní bouda
30. 4.  19:00  Nine
1. 5.    16:30  Deš�ová víla

1. 5.    19:00  Nine
2. 5.    19:00  Nine

Bydlení
Prodám rodinný dům 2x 1+2 v Chomutově. Velká 
garáž, zahrada, bazén, možnost podnikání. Odhad 
3 000 000 Kč. Byt + doplatek možný. Dohoda jistá. 
Tel. 775 977 684.

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci, částečně zaříze-
ný (pračka, mikrovlnka, vestavěná skříň se šatníkem, 
velký PC stůl atd.). Klidný dům v centru města. Sa-

telit TV, Digi TV, internet. Plastová okna, zatepleno. 
Nájem 6 500 Kč vč. elektřiny a plynu. Vratná kauce 
10 000 Kč. Vše nové. Tel. 774 107 832.

Pronajmu byt 3+1 v rod. domě v CV (Zátiší). Nájem 
5 000 Kč + el. a voda. Kauce, internet, nekuřák. Tel. 
774 963 505.

Prodám byt 2+1 v Chomutově – Nových Spořicích, 
klidná lokalita, 2. patro, MHD, nákupní centrum Glo-

bus v dosahu. Tel. 603 341 832.

Koupím dům v Chomutově a okolí do 3 500 000 Kč. 
Spěchá. Tel. 602 570 686.

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

Hledáme dům pro rodinu v okolí Kadaně, Klášterce 
n. O., Perštejna. Tel. 724 657 421.

Podnikatelka koupí byt v Chomutově. Tel. 
728 255 237.

Prodám dům ve Spořicích, zahrada 3 000 m2. Tel. 
724 657 421.

Ostatní
Koupím garáž v okolí Jitřenky nebo v Bezručově údo-
lí. Nabídněte. Tel. 731 184 181.

Pronajmu, i dlouhodobě, garáž v Chomutově 
v Beethovenově ul. Tel. 728 631 762.

Druhé setkání zelinářů dne 15. 5. 2010 v 15 hodin 
v restauraci Monika v Chomutově, p. Šefl ová, Burdo-
vá, Milerová. Tel. 731 638 818.

Hledám prima kamarádku 30–38 let pro volné chvíle 
– na brusle nebo kolo. Tel. 720 682 420.

Městské divadlo

26. 4. 19:00  S Pydlou v zádech
Tato hra autor� Pavla Fialy a Josefa Dvo�áka m�la svou 
premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 1981 a do�kala se té-
m�� p�ti set repríz. Nyní po mnoha letech se legendární 
semaforská inscenace vrací zp�t na divadelní prkna.

Kulturní dům Zahradní

21. 4. 17:00   Ve�erní�ek aneb tan�íme s Malou 
muzikou

2. 5.  15:00   Perníková chaloupka
 

Výstavy
GALERIE ŠPEJCHAR 

do 24. dubna Výstava O. Skaláka – obrazy a linoryty

GALERIE LURAGO
do 21. 4. Výstava s názvem Mimo školní aktivity

GALERIE NA SCHODECH
Krušné hory objektivem Filipa Petráka. Výstava fo-
togra� í potrvá do 30. 4. 2010.

ART GALERIE (radnice, nám�stí 1. máje)
Výstava romantických až snových obraz� Eduarda 
Bárty, potrvá do 15. kv�tna

KAVÁRNA CAFÉ ATRIUM 
22.  4. 18:00  Jazz trio Jakuba Sta�ka (vstup 50 K�) 
23.  4. 17:00   koncert Duo Shoshasan – Zuzana 

Macková, Jakub Šulc
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Generální sponzor: Partne�i: Mediální partne�i:Sponzo�i:

Chomutovské 
slavnosti
Druhá akce sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“ 
v�novaná sportovnímu zápolení rodi�� s d�tmi 
v dobových disciplínách s možností získání 
sout�žní známky a první bonusové.

sobota 24. dubna
nám�stí 1. máje – pod m�stskou v�ží
�asový harmonogram: 
Za�átek akce: 13.00 hodin
Pr�b�žná registrace: 12.30–17.00 hodin
Ukon�ení akce: 17.00 hodin

Registrace:
U m�stské v�že na nám�stí 1. máje.

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny s d�tmi spole�n� splnily ur�ený po�et 
sportovních dobových disciplín a získaly sout�žní známku.

ned�le 25. dubna
nám�stí 1. máje – pod m�stskou v�ží
�asový harmonogram: 
Za�átek akce: 10.00 hodin
Pr�b�žná registrace: 9.30–13.00 hodin
Ukon�ení akce: 13.00 hodin

Registrace:
U m�stské v�že na nám�stí 1. máje.

Upozorn�ní: 
Ú�astníci sout�že „2010 Rok dít�te a rodiny“ mohou získat 
sv�j první bonusový sout�žní kupon, a to když se zú�astní 
sout�že Hledání pokladu bezhlavého mnicha.

Na všechny ú�astníky a návšt�vníky 
Chomutovských slavností �eká:
bohatý kulturní program • doboví prodejci a �emeslníci • 
ob�erstvení • tane�ní a hudební skupiny • chomutovský karneval 
s pokusem o zápis do knihy rekord� v po�tu karnevalových masek

Pirátská
dráha
T�etí akce sout�že 
„2010 Rok dít�te a rodiny“ 
u p�íležitosti slavnostního otev�ení 
d�tského sportovního h�išt� na Kamencovém 
jeze�e zam��ená na netradi�ní sout�žní „pirátské 
disciplíny“ ur�ené d�tem a jejich rodi��m.

�asový harmonogram: 
za�átek akce: 11.00 hodin
pr�b�žná registrace: 10.30–14.00 hodin
doprovodný program: 11.00–14.00 hodin
sout�žní disciplíny v pirátském provedení
ukon�ení akce: 14.00 hodin

Registrace: 

Na píse�né pláži Kamencového jezera vedle d�tského h�išt�

Úkol:
Úkolem je, aby rodiny s d�tmi spole�n� splnily ur�ený po�et 
sportovních disciplín v pirátském provedení (st�elba z luku 
nebo kuše, ch�ze po prkn� s šátkem, hod halapartnou, získání 
pokladu a další).

Na všechny ú�astníky a návšt�vníky 
Kamencového jezera �eká:
Bohatý program pro malé i velké v podání HISTORICKÉHO 
SPOLKU M�STA BÍLINA a netradi�ní závod dra�ích lodí 
„CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP“.

sobota 1. kv�tna
Kamencové jezero – u píse�né pláže

Neváhejte a p�ij�te si užít spoustu zábavy! 
Získejte sout�žní známku a zapojte se tak 
do sout�že o báje�né ceny. 
Více informací na stránkách www.rokditete.eu. 

P�ihlásit se s rodinou m�žete na internetu, 
na informa�ních centrech v budovách magistrátu 
(Husovo nám�stí, Zborovská ulice, nám�stí 1. máje), 
v M�stském informa�ním centru, v recepci Golf Clubu 
a M�stské sportovní hale.



tel: 840 111 317
e-mail: info@cosmeticclinic.cz
www.cosmeticclinic.cz

MUDr. Vladimír Krupka & MUDr. Jiří Paroulek

Kombinovaná liposukce
ultrazvuk + radiofrekvence + lymfatická drenáž

Naše ošetření přestavuje první skutečnou alternativu chirurgickým zákrokům.

  Liposukce třetí generace ultrazvukem způsobí trvalý rozpad tukových buněk.

  Radiofrekvenční liposukce rozpustí bezezbytku tuky.

  Lymfatická drenáž napomůže rychlému a šetrnému vyloučení z těla.

IPL – intenzivní pulzní světlo
 Absolutně bezbolestná a trvalá epilace metodou IPL.

 Odstraňuje vrásky, žilky, jizvy a pigmentové skvrny a jizvy.

 Ošetření akné.

 Napnutí kolagenu v kůži a výrazné zmenšení celulitidy a strií.

Aplikace kyseliny hyaluronové
 Dlouhodobá a přirozená eliminace vrásek.

 Modelace a zvětšování rtů, korekce nerovností obličeje či jizev.

Plastické a chirurgické zákroky
 Operace horních a dolních očních víček, čela, ušních boltců, nosu.

 Face li� obličeje.

 Operace rukou – kontraktury, karpální tunely.

 Odstranění křečových žil.

Neinvazivní, bezbolestná,  
rychlá redukce celulitidy.
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