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Olomoucká VETERAN ARENA představuje unikátní vozy
Více než stovka historických vozidel 
láká návštěvníky do jedinečného 
soukromého muzea v Olomouci. 
Kromě unikátních automobilů 
nabízí muzeum ve svých prostorách 
i svébytnou galerii umění a kuriozit 
se vztahem nejen k motorismu a re-
gionu. Součástí muzea je i příjemná 
kavárna či prodejna suvenýrů, v rámci 
doprovodného programu je možné 
zde pořádat noční prohlídky i soukro-
mé akce a nabízí tak zajímavý 
program pro celou rodinu. 

Hlavním lákadlem jsou pro 
návštěvníky VETERAN 
ARENY především histo-
rické automobily značky TA-
TRA, tuzemské motocykly 
a stabilní motory. Na ploše více 
než dvou tisíc metrů čtverečních 
se představují unikátní vozy, často po-
slední dochované exempláře v bezvad-
ném stavu s  veškerým příslušenstvím. 
K  nejzajímavějším kouskům patří na-
příklad automobil Tatra 75 Sport, kte-
rý byl vyroben v  počtu pouze tří kusů, 
dnes však patrně v jediném existujícím 
exempláři. Traduje se, že tento vůz měl 
k dispozici oblíbený fi lmový herec a re-
žisér, hvězda českého, ale i hollywood-
ského stříbrného plátna – Hugo Haas. 
K dalším motoristickým lahůdkám pat-
ří Tatra 11 nebo Tatra 700, kterou užíval 
ministr zemědělství Josef Lux, aerody-
namické verze i tatrovka, kterou prosla-

vili cestovatelé Zikmund a  Hanzelka. 
Kromě osobních automobilů je ale ve VE-
TERAN ARENĚ k vidění i desítka histo-
rických motocyklů, nákladní auta, stabilní 
motory, řezy a podvozky automobilů, pů-
vodní benzinové stanice a  výdejny oleje. 
Do  budoucna se sbírka rozroste o  vozy 
prostějovské firmy Wichterle – Kovařík, 
WIKOV. Společnost byla znárodněna 
v roce 1948 a jejich vozy byly ve své době 
označovány za český Rolls -Royce. K vidě-
ní bude celkem 8 vozů, počínaje modelem 
28 až po model 40. Na světě se dochovalo 

jen do  30 kusů automobilů této značky. 
Cílem muzea VETERAN ARENA je 
upozornit na technickou vyspělost čes-
kých konstruktérů, na eleganci tzv. pr-
vorepublikové éry a  na  výjimečné vozy 
doby poválečné. To vše spolu se zájmem 
o  prezentaci kvalitního českého umění 
a  designu. Provozovatelem muzea je 
společnost T.S. Bohemia, která patří už 
16 let mezi nejvýznamnější obchodníky 
v  oblasti prodeje výpočetní techniky 
a spotřební elektroniky. V loňském roce 
přesáhly tržby společnosti 1,4 miliardy 

Kč a  její virtuální i  kamenné obchody 
navštívilo 398  677 zákazníků. T.S.Bo-
hemia vlastní mezi internetovými ob-
chody jeden z  největších logistických 
areálů v  České republice s  rozlohou 
skladu přes 5 000 m2, provozuje kamen-
né prodejny v jedenácti městech České 
republiky a v Olomouci je zákazníkům 
k  dispozici showroom o  velikosti 800 
m2. T.S. Bohemia je partnerem VETE-
RAN ARENY, největšího soukromého 
muzea automobilových veteránů u nás. 

„Brýlouni“ a „čočkaři“ se můžou radovat – bezbolestná 
laserová operace očí se stala skutečností

Uvažujete už delší dobu o laserové operaci očí a stále se nemůžete rozhodnout, zda ji 
podstoupit? Trpíte oční vadou a už vás unavuje nošení brýlí či věčné vyndávání a nan-
dávání kontaktních čoček, ale bojíte se infekcí a bolesti po operaci? Není divu. Oční 
operace byly dlouhou dobu u mnoha lidí spojeny spíše se skličujícími pocity, protože 
ještě před zhruba deseti lety při nich hrozilo riziko infekce či zhoršení oční vady. Toho 
se však už v současné době není nutné obávat. Lékařské odvětví zvané refrakční 
chirurgie, které se operacemi oka zabývá, se vyvinulo za posledních deset let tak 
rychle, že již nyní existuje operační metoda, která všechna možná rizika eliminuje.
Ty tam jsou doby, kdy „laserová operace oka“ zněla jako sci-fi  příběh a kdy pacienty 
po operaci oči bolely. Člověk se sice díky operaci tehdy zbavil brýlí, ale po operaci 
následovala velká rizika oční infekce, vyklenutí oka a pooperační bolesti. Často také 
pod povrchem rohovky zůstávaly jizvičky, a výsledek operace tak byl skoro doslova 
sázkou do loterie. V současné době už lékaři pracují s nejmodernějším, tzv. femto-
sekundovým laserem, který se dá svými vlastnostmi srovnat s jízdními a bezpečnost-
ními rysy luxusních aut. Jeden z takových přístrojů, který umožňuje bezbolestné oční 
operace s minimem rizik, najdete v klinice Oční svět v Horních Počernicích, která se 
s ním může chlubit jako jedna z mála v České republice.  
Pokud se pro operaci rozhodnete, jste pozváni na konzultaci a úvodní vyšetření, kde 
vám lékař přesně zmapuje oční vadu. Veškeré údaje zadá do počítače, který je zpra-
cuje, vše se tedy děje s maximální přesností. Následuje konzultace a samotná opera-
ce pak trvá jen několik minut. Jediné, co je nutné, je vyvarovat se nošení kontaktních 
čoček po dobu týdne před operací, zajistit si odvoz po zákroku domů a poctivě si 
po operaci stanovenou dobu prokapávat oči speciálními kapkami. Pacienti se po ope-
raci cítí jako rybičky, mnohdy se i stane, že z operace odjíždějí vlastním autem, to 
však lékaři nedoporučují. Za určitou dobu po operaci přijde pacient ještě na kontrolu, 
aby se tak zaručil a potvrdil dokonalý výsledek zákroku.
Zajímavé je, že cena operace na  tomto speciálním a bezpečném laseru není nijak 
dražší oproti zastaralým bolestným metodám, operace obou očí včetně konzultace 
vyjde v klinice Oční svět v Horních Počernicích v současné době na 31500 Kč, v ceně 
je zahrnuta i předoperační konzultace a prohlídka. Pokud člověk dlouhodobě trpí oční 
vadou, určitě je vhodné operaci na  femtosekundovém laseru zvážit. Pro srovnání: 
částka za operaci představuje zhruba dvouletý výdaj běžného nositele kontaktních 
čoček. Navíc vás zbaví nejen klasických očních vad, jako je krátkozrakost, dalekozra-
kost či astigmatismus, ale i vad, o kterých ani často mnozí neví, že můžou za špatné 
vidění - například zdvojeného vidění, horší viditelnosti ve tmě, za šera nebo v mlze. 
Proč tedy nevyužít těch nejmodernějších poznatků, které věda nabízí, a  nedopřát 
očím konečně bezpečnou a bezbolestnou laserovou operaci očí? Více informací na-
jdete na www.ocnisvet.cz.

SC-301018/2 
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Vážení spoluobčané, 
prázdniny, jak je 
jejich zvykem, ule-
těly jako vítr a  čas 
našich dětí začne 
znovu odměřovat 
školní zvonek. Jsou 
ještě plné prázd-
ninových dojmů, 
letní volnosti a  her 
s  kamarády. Ale už 

jim nastává čas, aby si zase pomalu zača-
ly zvykat na školní povinnosti. S největší 
dychtivostí přicházejí do  školy naši prv-
ňáčci. Zatím jenom tuší, co je tam bude 
čekat, a  tak možná mají i  trochu strach. 
Ale jejich obavy jsou zbytečné. Jistě si 
rychle najdou nové kamarády a  spolu 
s  trpělivou paní učitelkou nebo panem 
učitelem začnou objevovat kouzlo a  taje 
poznání. První písmenka se brzy začnou 
spojovat ve  slova a  již po  pár týdnech si 
budou moci přečíst krátkou pohádku 
nebo vyprávění. 
Ale ať jde o prvňáčky nebo starší děti, po-
vinnosti nenastanou jenom jim, ale i nám 
rodičům. Možná se nám trochu uleví, pro-
tože nebudeme muset vymýšlet a  orga-
nizovat dětem všechen čas jako o  prázd-
ninách, ale na  druhou stranu budeme 
muset znovu dohlídnout na domácí úkoly, 
chystat svačiny, pomáhat našim dětem 
připravovat si věci do  aktovky. Důležité 
také je, abychom jim pomohli najít si ně-
jaký zajímavý kroužek na odpoledne, aby 
se nudily a  nevymýšlely nějaké lotroviny. 
A také je důležité, abychom si našli každý 
den alespoň chvilku na  povídání o  jejich 
starostech a radostech. 
Na  začátku nového školního roku začí-
ná nová práce i  našim pedagogům. I  oni 
si o  prázdninách odpočinuli a  načerpali 
nové síly, aby mohli s trpělivostí, laskavos-
tí i důsledností provázet naše děti po cestě 
poznání. Je to těžká práce, protože každé 
dítě je jiné a ne vždy se daří si získat jejich 
zájem a pozornost. Proto bychom měli my 
rodiče s  učiteli spolupracovat a  pomáhat 
jim. Vzdělání a  výchova našich dětí totiž 
nemůže být pouze úkolem školy, ale musí 
být výsledkem spolupráce rodičů a učite-
lů. 
A tak přeji dětem, učitelům i rodičům, aby 
se jim práce dařila a aby pro ně byla škola 
místem vzájemného porozumění a spolu-
práce. A  našim prvňáčkům přeji, aby jim 
co nejdéle vydržela jejich zdravá zvěda-
vost a  touha poznávat svět a  aby v  jejich 
žákovských knížkách zářily jen samé jed-
ničky. V nejhorším případě dvojky. 

Hezký nový školní rok 
a hezké babí léto vám přeje 

vaše Ivana Řápková 
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Na jezeře jste třetí sezónu. Jak vzpomínáte na 
první kroky, kdy jste otevřel brány areálu?
Bylo to hrozné. Kamencové jezero má obrov-
ský potenciál, který ležel ladem.  Nikdo neu-
věří tomu, že prvním krokem, který se musel 
udělat, bylo posekání trávy.  Banalita, ale ani 
takové základní věci tu nefungovaly. Vyba-
vení chatek bylo rozbité, chyběla kanalizace, 
stánky nebyly napojeny na vodu, místo toalet 
zde byly dřevěné záchody a železné toiky. Ty 
první dva roky byly opravdu těžké. Nevěděl 
jsem, kde dřív začít. Do práce na jezeře jsem 
musel zapojit celou rodinu.

Tak čím jste začal? 
Tím nedůležitějším. Bezpečností návštěvní-
ků. Posílili jsme záchranáře, pořídili jim dva 
vodní skútry pro rychlé zásahy a dokonce 
jsme je oblékli. Hned následující rok se in-
vestice do plavčíků vyplatila, když nad jezero 
přišla nečekaná rychlá bouře. Tehdy vytáhli 
z vody na poslední chvíli patnáct lidí. Zavedli 
jsme odbavovací a kamerový systém, oka-
mžitě klesl počet krádeží.  

To byl jen první krok. Muselo jich být rozhod-
ně více…
Začal kolotoč údržby. Dodělala se chybějí-
cí kanalizace, opravili jsme rozvody vody a 

elektro. Chatky jsme vybavili novým nábyt-
kem, mikrovlnkami a kuchyňskými linkami, 
opravili v nich sociálky. Začali jsme s výstav-
bou nových zděných toalet. Napojili jsme 
stánky na pitnou vodu a kanalizaci. Těch 
oprav bylo a je mnoho.

 To byla minulost, jaké máte plány?
Cíl máme stále stejný, udělat z Kamencového 
jezera světoznámé rekreační centrum. Toho 
lze docílit jen neustálým zlepšováním areá-
lu a služeb.  Mezi ty blízké plány patří třeba 
vybudování zděných stánků místo provizor-
ních. U každého stánku by měly být samo-
zřejmostí toalety. Musí se zrekonstruovat vo-
dolyžařský vlek, který od svého vybudování 
v  roce 1993 procházel jen běžnou údržbou. 
Vodolyžařský vlek měl štěstí, že se o jeho 
obsluhu stará dvojice nadšenců, a to Ota Pi-
cálek a Pepa Friš, proto je ještě ve funkčním 
stavu.

S koncem letní sezóny asi nastane zase jen čas 
pro údržbu, že? 
Ale vůbec ne. Naopak chceme, aby areál slou-
žil celoročně. Na letošní zimu chystáme no-
vinku. Pořídíme stroj na vytvoření lyžařských 
stop pro běžkaře, kteří tak budou moci okolo 
jezera běhat. Jen aby byl dostatek sněhu.

Léto končí a pomalu končí i další sezóna na Kamencovém jezeře. Třetí, kdy je jezero pronajaté. Přestože se zpočátku našli ška-
rohlídové, kterým se tento krok radnice nelíbil, čas jim za pravdu nedal. Dnes si již málokdo vzpomene na špinavé záchody, pro-
máčené trávníky.  Místo toho Kamencové jezero láká návštěvníky na vylepšené občerstvení, nový písek a toalety, nové trávníky 
a řadu atrakcí. Díky novinkám sbírá jezero řadu ocenění za nejlepší letní areály. „Kamencové jezero patří mezi evropskou špičku 
letních rekreačních lokalit. A to nejen svým ojedinělým původem, ale také způsobem řízení, vybaveností, atraktivností pro 
všechny věkové kategorie, managementem a dalšími faktory,“ řekl Michal Walterstein ze společnosti Independent Original, od 
které jezero získalo certifi kát Top 5 nejlepší letní lokace v ČR za rok 2009. Areál se změnil v místo plné zábavy pro celou rodinu. 

O stále rostoucí oblíbenosti jezera hovoří i 
čísla návštěvnosti. Zatímco v roce 2007 

areál jezera navštívilo 41 tisíc návštěvníků, 
v letošním roce už to bylo 84 tisíc lidí, kteří 
využili jezero ke koupání a vodním rado-
vánkám. Počet rekreantů, kteří se rozhodli 
u jezera strávit dovolenou, stoupl o více jak 
dvě stě procent. V roce 2007 se jich ubytova-
lo 10 800, vloni již 32 300 a letos se očekává 
minimálně obdobný počet rekreantů.   
Jak už to bývá, na špatné věci se rychle za-
pomíná. V  roce 2007 Kamencové jezero 

ztrácelo své pravidelné domácí i zahraniční 
rekreanty, hodně se kradlo a v podstatě se 
tu nic nedělo.  Místo promokřelých trávníků 
vznikají postupně nové s  drenážním a za-
vlažovacím systémem. Zmizela skládka za 
nudistickou pláží, kterou nahradil zábavní 
areál Banda. Ten přispěl ke zvýšení cestov-
ního ruchu, protože nabídl zábavu nejen 
Chomutovanům, ale i rekreantům, kteří 
předtím neměli žádnou zábavu. Na hladině 
jezera vyrostly vodní atrakce, které jsou neu-
stále v obležení dětí, ale i dospělých. Caparti 

řádí na nové trampolíně a pirátském hřišti.  
Rodinky se projíždějí na nových šlapadlech 
a loďkách. Z areálu zmizely zapáchající že-
lezné toiky a nahradily je kamenné toalety. 
Každé ráno na návštěvníky čekají uklizené 
pláže s  urovnaným, letos vyměněným pís-
kem. Taková je proměna jezera za poslední 
tři roky. Při tom všem zůstala zachována 
cena vstupu pro návštěvníky ve stejné výši. 
To znamená, že i dnes po třech letech je zde 
vstupné pro dospělé 20 korun a pro děti 12. 
Tato cena nemá nikde v okolí konkurenci.  

Fojtík: V zimě bude u jezera běžkařská dráha
Areál Kamencového jezera prošel za poslední tři roky, kdy ho má v podnájmu 
společnost CV Relax, a.s. velkými proměnami.  Podle předsedy představenstva 
společnosti Zdeňka Fojtíka, Chomutovany, ale i rekreanty čekají další novinky.  
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Z  ekonomického hlediska přináší proná-
jem areálu Kamencového jezera městu 

jednoznačně užitky, kterých by jinak bez 
strategického partnera, pouze z  vlastních 
prostředků, zcela jistě nedosáhlo. Pomine-
me-li nájemné, tak fi nanční přínos jedno-
značně spočívá ve  skutečnosti, že rozpočet 
města není zatížen každoroční ztrátou z pro-
vozu areálu ve  výši tří milionů korun, která 

byla dotována z rozpočtu města. „Důležitější 
je však nepeněžitý užitek, který je zazname-
nán na  zhodnocení majetku města, kdy jen 
v letech 2008 a 2009 nájemce zhodnotil are-
ál o více než 24 a čtvrt milionu korun,“ řekl 
ekonom města Jan Mareš. Čísla hovoří zcela 
jasně a lze je prokázat údaji na majetkových 
účtech města. Navíc si město pečlivě hlídá 
oblast rozvoje areálu tím, že jednotlivé inves-

tice podléhají jeho schválení. V letošním roce 
by se měl majetek města zhodnotit o dalších 
minimálně 4,5 milionu korun, a to bez jaké-
koliv spoluúčasti města. „Dalším nepeně-
žitým přínosem je budování marketingové 
značky a image města, kterému rozvoj areálu 
dopomohl ke zvýšení turistického potenciálu 
a  samotnému zvýšení povědomí veřejnosti 
o městě u nás i v zahraničí,“ dodává Mareš.

Věra Bláhová 
Vynikající úroveň sociálního zařízení v ce-
lém areálu jezera je největším zlepšením 
v  obnově areálu. Samozřejmě i další věci si 
zaslouží pochvalu, ale sociálky asi největší. 
Snad zařízení návštěvníci nezničí, protože 
vidím, jaký nechají často po sobě nepořádek.

Miroslav Husa
Jezero se zlepšilo o pět set procent. Okolo 
vody přestala jezdit auta, všude je poseká-
no, jsou tu nové stále zelené trávníky. Nový 
písek. Prostě paráda.

Petr Kordulík
Hodně se to za poslední dva roky zvedlo. Chtělo 
by to dopilovat maličkosti, jako například vybu-
dovat cestu okolo celého jezera pro procházky.    

Soňa Waldhauserová
Moc se nám tady líbí. Jezdíme sem pravidel-
ně z Litvínova. Hodně se tu udělalo pro děti. 
Mají tu skvělé vyžití na atrakcích.

Miroslav Oberstein
Já sem chodím od roku 1945. Každý rok to 
tu měl někdo jiný. Teprve teď to začíná získá-

vat nějakou formu a zlepšuje se to. Myslím, 
že by to mohlo mít perspektivu.

Věra Kocková
Je to stále lepší. Je tu víc zábavy a super vod-
ní atrakce.

Josef Kalenik
Na Kamencové jezero jezdíme již několik 
let na dovolenou. Každý rok je to tam čím 
dál tím lepší. Ať už se jedná o zabezpečení 
kempu, tak i ze stránky sociálních zařízení, 
celkového pohodlí a zábavy. 

Majetek města se pronájmem rozrůstá

Anketa –  Jak se vám líbí nová tvář jezera?
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xx

xx

20102010

20082008 20102010

20082008 20102010

Proměny Proměny 
areáluareálu



6CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

AktualityAktuality

Město protáhne cyklostezku na Třetí mlýn 
Cyklisté se už brzy dostanou po nové cyklostezce Bezručovým údolím až ke Třetí-
mu mlýnu. Byla zahájena výstavba její třetí etapy ze Druhého na Třetí mlýn. „Město 
má zájem o prodloužení stezky, protože jde o hojně navštěvované místo převážně 
chomutovskými občany,“ říká náměstek primátorky Jan Řehák. 

V  první etapě bylo vybudováno 5 přemos-
tění, ve  druhé trasa z  Prvního na  Druhý 

mlýn. Třetí etapa prodlouží stávající cyklostez-
ku o více než 600 metrů, nutné bude i přeložení 
kabelu vysokého napětí. Celková cena 4,4 mili-
onu korun je plně hrazena z prostředků města. 
Vadou na kráse celé trasy je Druhý mlýn. Jeho 
majitel jej zatížil velkými dluhy, objekt chátrá 
a  čeká na  nového majitele, který by mu vrá-
til jeho dřívější lesk. „Naší velkou snahou je 

pomoci zájemci o Druhý 
mlýn v jednání s vlastní-
kem objektu. Jeho zánik 
by byl totiž proti smyslu 
budované cyklostezky,“ 
dodává náměstek. Kro-
mě toho stavební úřad 
pravidelně kontroluje 
stav opuštěné budo-
vy a  vyzval vlastníka 
k  zajištění objektu. Ten 
na  výzvu z  června ne-
reagoval, a bylo tedy za-
hájeno správní řízení.
 Nyní je v  provozu pou-
ze První mlýn, který je 

v majetku města a úspěšně jej provozuje ná-
jemce. Další dva objekty jsou v soukromých 
rukách a jejich osud není příznivý. Třetí mlýn 
už prakticky neexistuje, jeho majitel nepři-
jal podanou pomocnou ruku města k  jeho 
novému oživení, srovnal jej se zemí a  pone-
chává pozemek ležet ladem. Město nechce 
dopustit, aby Druhý mlýn skončil jako Třetí. 
Ale v případě neochoty jejich majitelů jednat 
o pomoci s městem nemá moc šancí.

Sídliště se již díky dotacím mění v místa pro život 
První nové fasády, výtahy a opravy již majitelé domů na chomutovských sídliš-
tích vybudovali z peněz Integrovaného plánu rozvoje města s názvem Sídliště, 
místo pro život. Stavební družstva a společenství vlastníků bytových jednotek 
už nyní investují 37 milionů korun. „Rada města podpořila dvaadvacet projektů,“ 
řekla primátorka Ivana Řápková. Ty zlepší rekonstrukcemi panelové domy na síd-
lištích Březenecká, Zahradní, Kamenná a Písečná. 

Díky podpoře z Integrovaného plánu roz-
voje měst Sídliště, místo pro život mo-

hou SVJ a bytová družstva zateplit fasády a 

střechy, vyměnit 
okna či v  do-
mech provést 
elektroinstala-
térské a staveb-
ní, plynařské a 
vodoinstalatér-
ské práce. V řadě 
domů budou 
vyměněny výta-
hy. „Díky dotaci 
jsme mohli po-
kračovat v zapo-
čaté rekonstruk-
ci našeho domu 
a vyměnit výta-
hy, které jsou teď 
moderní a jsou 
skoro neslyšné,“ 

řekl Radim Tesař z SVJ Jirkovská 5009–5013. 
Zatím byla mezi zájemce rozdělena částka 
ve výši 36,9 milionu korun. V současné době 

majitelé domů ukončili 7 projektů. Zateplení 
z dotace mají panelové domy v ulici Kamen-
ný Vrch 5273–5274, v Hutnické 5292–5293 
a 5295–5296, v Kyjické 4753–4754 a 4755–
4756 a v Kundratické 4467. „Nebýt tohoto 
programu, tak bychom do zateplení nešli,“ 
informoval předseda SVJ Kamenný Vrch 
5273–5274 Jan Micka.  
Novými výtahy se mohou vozit obyvatelé 
domů v Březenecké 4455–4460, v  ul. Jirkov-
ská 5009–5013 a 5000–5004, Holešická 4740. 
Díky dotačním penězům probíhají stavební 
úpravy v Kundratické 4491, Březenecké v 
Experimentu 4750, Jirkovské 5019–23. Nová 
plastová okna a zateplenou střechu má Experi-
ment, Březenecká 4689. V příštím roce budou 
měnit výtahy v panelových domech Březenec-
ká 4470–4472, Kyjická 4772–73, Hutnická 
5292–5293, Kyjická 4770–4771, Školní pěšina 
5096–5097, Jirkovská 5054–5057 a Písečná 
5049. Další SVJ si mohou nadále podávat pro-
jekty na další zlepšení bydlení na sídlištích.
Dotační program je ministerstvem pro 
místní rozvoj určen pro uzavřené celky, 
které nesou známky sociálně vyloučených 
lokalit. „Rádi bychom pomohli bytovým 
domům i v jiných částech města, ale dotač-
ní podmínky to bohužel neumožňují,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková   

Cyklostezku radnice prodlouží o šest set metrů na Třetí mlýn.  

Na sídlištích díky dotacím mnoho domů změnilo fasádu

Pojďte si prohlédnout 
nový zimní stadion 

Nový zim-
ní sta-

dion již dostá-
vá svou tvář. 
Občané Cho-
mutova jsou 

na  nový stánek úspěšných hokejistů KLH 
Chomutov velice zvědavi. Potvrdil to také 
zájem o  prohlídky staveniště během oslav 
milníků stavby. „Proto jsme se rozhodli pro 
Chomutovany zorganizovat pravidelné pro-
hlídky stadionu,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. Každý, kdo bude mít zájem, se 
může přijít podívat, jak vypadá stadion 
zevnitř, kde budou mít hokejisté zázemí, 
či prohlédnout si vznikající technologické 
zázemí stadionu, kam bude při běžném 
provozu již vstup zakázán. 
Prohlídky se budou konat každý čtvrtek 
v těchto časech: 9.00, 10.00, 15.00 a 16.00 
hodin. Sraz zájemců je vždy u bývalé vrát-
nice do areálu. Každý návštěvník si musí 
vzít pevnou obuv. Další ochranné pomůc-
ky obdrží na místě.
 Na prohlídku je nutné se objednat u slečny 
Veroniky Davidové na tel. 474 637 296 nebo 
e-mailu v.davidova@chomutov-mesto.cz. 
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Podněty z brífi nků:

V Březenecké přibude 170 míst 
Řidičům ve Stavbařské ulici se uleví. V těchto dnech radnice dokončí výstavbu par-
koviště s 91 parkovacími místy. Za celkem 3 a půl milionu korun přibude i 5 míst pro 
tělesně postižené a 4 stanoviště pro kontejnery. „Město plní svoje sliby. Po vybudo-
vání parkovišť v centru města se nyní podle schváleného plánu staví na sídlištích,“ 
říká primátorka města Ivana Řápková.

Po  ulici Stavbařské se do  konce roku do-
končí další nová parkoviště. U sportovní 

haly bude do konce září postaveno 24 parko-
vacích míst, v ulici Dřínovská na dvou parko-
vištích do  konce října 63 míst. Po  přeložení 
kabelu nízkého napětí by v ulici Březenecká 
u autobusové zastávky mělo přibýt dalších 32 
stání. Zároveň i  místa pro tělesně postižené 
a  stanoviště pro kontejnery. Do  konce října 
bude ještě dokončeno jedno parkoviště v cen-

tru ve Školní ulici. Kromě 20 nových míst zde 
budou zrekonstruovány přilehlé chodníky 
z obou stran.
Finanční prostředky na stavby, rekonstrukce 
nebo rozšíření parkovišť jsou z fondu, do kte-
rého si řidiči našetřili placením parkovné-
ho v  centru města. Na  sídlišti přibude letos 
na 170 míst pro auta. Občané mohli ovlivnit 
konkrétní podobu parkovišť, protože město 
do projektů zapracovalo jejich připomínky. 

Nové povrchy a lajny pro 
halu a víceúčelový areál

Nová pravidla pro volejbal a basketbal 
si vynutila opravy ve sportovní hale. 

„Kvůli pravidlům jsme museli odstranit 
staré a  nastříkat nové značení herních 
ploch v obou sálech,“ řekla vedoucí spor-
tovní haly Kateřina Chytrová. A  když 
už se dělaly nové lajny, opravila se také 
část palubovky, která je nejvíce namáhá-
na. Basketbalisté pod koši a  volejbalisté 
u  středové lajny svými doskoky vytvořili 
prohlubně, které potřebují opravit. 
Také víceúčelový areál Tomáše ze Štít-
ného čekají opravy povrchů na  hřiš-
tích. „Speciální pogumovaný povrch se 
po třech letech začíná vydrolovat.  Ten se 
v  rámci údržby pokryjeme novým povla-
kem, který povrch opětovně zacelí,“ vy-
světluje Chytrová. Oprava je naplánovaná 
až po prázdninách, protože hřiště během 
nich bylo hojně využívané. 
Na obě opravy uvolnili městští zastupitelé 
532 tisíc z fondu oprav společnosti.  

Zaměstnanci magistrátu přispěli na povodně
Město opravilo Sluneční 
ulici zámkovou dlažbou

Na brífi nku určeném občanům Zadních 
Vinohrad a okolí Kamencového jezera 

obyvatelé Sluneční ulice upozornili na špat-
ný stav chodníku. 
Chodník ve Sluneční ulici byl opravdu v  ha-
varijním stavu, a dokonce vytvořené nerov-
nosti způsobovaly, že dešťová voda zatékala 
do obytných domů. Vzhledem ke zničenému 
stavu radnice chodník prioritně opravila. 

K opravě využila 
vlastní kapacity 
pracovní skupi-
ny magistrátu. 
Její pracovníci 
odstranili staré 
velké betonové 
dlaždice, místo 
kterých položili 
zámkovou dlaž-
bu. 

Zaměstnanci úřadu mezi sebou uspořá-
dali fi nanční sbírku, při které se vybralo 

přes 15 tisíc korun. Za ty se nakoupily potřeb-
né věci, které se přidaly ke sbírce Oblastní 
Charity Most na pomoc postiženým nedáv-
nou povodní. V  prostorách magistrátu totiž 

bylo jedno ze sběrných míst. „Pravidelně 
spolupracujeme s  charitativními organiza-
cemi, cíleně se tak dostane pomoc k potřeb-
ným lidem a obcím,“ říká primátorka Ivana 
Řápková. Sbírka byla odvezena do povodní 
postižené obce Bílý Kostel nad Nisou. 

Kromě parkovacích míst na Březenecké vzniká dvacetimístné parkoviště i ve Školní ulici. 
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Předpokládám, že hlavní náplní vašich spol-
ků je udržení tradic? 
Hedvika Hurníková 
Ano, ale je to stále těžší a těžší. Věkový prů-
měr lidí v našem sdružení je okolo osmdesáti 
let. A mladí se k nám nepřidávají. Pořádáme 
pravidelná setkání a akce našeho sdružení. 
Naším cílem je hlavně co nejdéle uchovat 
německé krušnohorské nářečí. Snažíme 
se proto především uchovat staré německé 
písně z  tohoto kraje, hlavně skladby rodáka 
z  Božího Daru Antona Günthera. Je to ná-

ročné. Hodně nám pomáhá město, a to nejen 
fi nančně. Především tím, že se můžeme za-
pojit do řady akcí pořádaných právě výborem 
pro národnostní menšiny. Pro nás důchodce 
je to vždy dobrý impuls připravit nové vy-
stoupení. 
Katarína Romaňáková 
My jsme o něco málo mladší, ale i tak se moc 
mladých k nám také nepřidává. Přesto se sna-
žíme, stále se pravidelně scházíme a nacviču-
jeme vystoupení o  našich tradicích, tancích 
a  písních. Například předvádíme klasickou 
výrobu másla, dále požehnání nevěsty, křtiny 
nebo drátování hrnců a další zvyky a obyčeje. 
Vystavujeme vyšívané obrazy, které vycháze-
jí z barev našich krojů a zvyků. 

Jak dlouho spolky existují?
Hedvika Hurníková
Náš spolek loni oslavil čtyřicetileté výročí 
od založení. Od té doby jsme uspořádali de-
sítky vystoupení s písněmi, básněmi a scén-
kami v  naší rodné řeči. Předvádíme naše 
kroje, pořádáme módní přehlídky, oslavy 
Dne matek a zpíváme operetu. Tyto progra-
my pořádáme hlavně v domovech důchodců. 
Není výjimkou, že během jednoho vystoupe-
ní i třikrát změním kostým.  
Katarína Romaňáková 
Náš soubor založilo pár nadšenců v  roce 
1990. Pojmenovali jsme ho po vesničce, od-

kud přišli naši předci. Rumunská vesnička se 
jmenuje Scaius, proto Skejušan. Máme v  ní 
své kořeny už od  poloviny 19. století, když 
tam přišli naši předci za prací.  
  
Obě díky své národnosti hodně cestujete. 
Hedvika Hurníková
Především jezdím přednášet mladým lidem, 
abych jim přiblížila život německé menšiny 
za první republiky, za okupace a také po dru-
hé světové válce. Můj životní příběh je po-
psán v  knize Sudetské osudy, která vypráví 
sedmnáct osudů o  hledání identity. S  auto-
rem knihy Spurným jsem absolvovala turné 
po  vysokých školách. Bylo zajímavé hovořit 
o  sudetské problematice s  tak mladými lid-
mi.  Necestuji však jen já, ale i členové našeho 
sdružení. Naše výlety směřují samozřejmě 
hlavně do  Německa, naposledy jsme vyjeli 
do Erlangenu, kde je zase spolek Němců po-
cházejících z Chomutova.  
Katarína Romaňáková 
Náš soubor díky své jedinečnosti a udržování 
autentických rusínských tradic vystupoval 
na řadě míst. Byli jsme v Polsku, na Sloven-
sku, ale i  v  Kanadě. Skvělé je, že všude, kde 
potkáme další Rusíny, kteří jsou rozprostřeni 
po celém světě, tak se domluvíme, a to i přes 
to, že jsme nikdy neměli svůj stát. Díky pří-
spěvkům od města můžeme hodně cestovat, 
jak se říká, pod vlajkou města Chomutova. 

Ženy, které udržují tradice svých národů, 
se staly legendami Chomutova

V Chomutově žijí desítky národnostních menšin. Některé z nich mají v Chomutově své 
kořeny, jiné k nám zavál osud. V našem rozhovoru dáme prostor oběma skupinám. 
Německou menšinu reprezentuje Hedvika Hurníková, předsedkyně Kulturního sdru-
žení občanů německé národnosti. Menšinu Rusínů, kteří do Čech přišli z Rumunska, 
zase Katarína Romaňáková, umělecká vedoucí folklorního souboru Skejušan. Napros-
to odlišné národnosti se potkávají nejen v jednom městě, ale i přímo při jednáních 
a akcích Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Chomutova. V něm se 
obě ženy seznámily a rodí se zde spolupráce nejen s městem, ale i všech menšin.   

Za dobu sedmiletého působení ve výboru pro národnostní menšiny jsem potkala desítky za-
jímavých lidí, mezi nejvýraznější a nejzajímavější rozhodně patří tyto dvě dámy. Jejich životní 
příběhy často provázely velké ztráty a hledání, ztráta domova, odsun, věznění, pronásledo-
vání, úmrtí blízkých, prosazování vlastní identity a dokazování neviny. Obě tyto ženy v životě 
ukázaly velikou sílu a dnes jsou legendami, o kterých se píše, točí, vypráví. Obě jsou velmi 
aktivními osobnostmi chomutovského kulturního života a obě žijí pro druhé. Jejich působení 
dává krajanům připomenout kulturu, zvyky, písně i rodnou řeč. Navzdory tomu, že jsou už ba-
bičkami, z nich tryská životní elán, optimismus a milý smysl pro humor. Každé setkání s nimi 
je zážitkem a povzbuzením. Tyto výjimečné ženy s noblesou hodnou salonů umí pobavit dav, 
umí vlídně potěšit své blízké a těžko někdo zapomene na setkání s nimi.  Ráda poslouchám 
jejich rozhovory a vzpomínání na dětství, vyprávění o různých vystoupeních a popisy, kdo má 
jakou řemeslnou technikou vyzdobený kroj.  Fascinuje mě jejich zdravé sebevědomí a vnitřní 
jistota. Chomutováci můžou být pyšní, že tyto dvě dámy cestují se svým programem po celé 
vlasti i části Evropy a  reprezentují naše město. Paní Hurníková pravidelně pořádá se svým 
sdružením tematické programy pro důchodce, udržuje krušnohorské tradice a přednáší o su-
detských osudech. Paní Romaňáková vede velmi úspěšný soubor Skejušan, který je ve světě 
folkloru uznávaným celkem. Hedviko, Kataríno, vaše chuť do života, vášeň, elegance, pokora 
a vlídnost jsou kořením práce s menšinami, je radost se s vámi přátelit. 

Dvě výjimečné dámy očima Kamily Vrtiškové, předsedkyně výboru pro národnostní menšiny
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Autorské čtení a výstava

Podzimní kulturní sezónu zahájí kavár-
na Café Atrium setkáním regionálních 

autorů s  autorským čtením pod názvem 
Chomutovský večerníček. Takováto setkání 
mají v chomutovské knihovně tradici. Nyní 
se opět vrací i s jejich hlavní protagonistkou 
Jiřinou Rothmeierovou, která je vždy pořá-
dala. Novým místem autorských čtení se 
stává kavárna Café Atrium. „Je to pro nás 
novinka, chceme tyto podvečery pořádat 
každý měsíc. Kromě stálých hostů očekává-
me, že nám tato akce přivede i hosty nové,“ 
zve Martina Řápková z Café Atrium. 
První Chomutovský večerníček se uskuteční 
3. září od 17 hodin. Do autorského čtení po-
hádek Jiřiny Rothmeierové se zapojí kromě 
jiných i pracovnice kavárny Martina Bartá-
ková, která pracuje v tréninkovém programu 
již rok. Má připravené čtení tří pohádek. Li-
teratura bude doprovázena i hudbou. V příš-
tích setkáních by měla zaznít i  díla dalších 
chomutovských autorů a dětí. 
Rok svého působení oslaví Café Atrium 
i vernisáží výstavy s názvem Blízké vzdá-
lenosti. Výstava je putovní a  představí 
na velkoformátových fotografi ích setkání 
známé osobnosti a člověka s handicapem. 
Každá fotografi e má svoje téma a komen-
tář. Vernisáž se koná 6. září v  17 hodin 
v kavárně v přízemí chomutovské knihov-
ny a výstava potrvá do poloviny října. 

Přehlídka regionálních kapel
Fanoušci regionálních kapel se sešli na hudebním svátku na Bandě. Hudební 
skupiny z Chomutovska pro ně zahrály na druhém ročníku Regiofestu. Začínalo se 
už odpoledne, aby závěrečný koncert skupiny Žlutý pes skončil včas, a nebyl tak 
narušen klid obyvatel chomutovských sídlišť. 

Jako první se představila mostecká skupina 
FACES ARE FICTION, dechovou sekcí za-

komponovanou do rockové muziky překvapilo 
seskupení GENIUS LOCI. Vyzrálým projevem 
a interpretací vzhledem k věku hráčů nadchla 
kapela, která také dostala cenu poroty a spon-
zora BABY GRACE. Získali 30 tisíc korun 
na  natočení debutového CD. Představila se 
také dnes už slavná regionální kapela X-LEFT 

TO DIE a  loňský vítěz Regiofestu JOE PUR-
PLE. Finále patřilo exkluzivnímu hostu festi-
valu Ondřeji Hejmovi a jeho kapele Žlutý pes. 
Protože počasí festivalu přálo, po jeho skončení 
se účinkující i se svými posluchači sešli na after 
party. „Skončil druhý ročník a již nyní se těšíme 
na třetí,“ říká produkční Bandy Petr Král. Re-
giofest je jednou z mála příležitostí vidět průřez 
tvorbou místních hudebních skupin. 

Ondřej Hejma: Z každého koncertu se stane večírek  
Hvězdou Regiofestu, který se odehrál na Bandě, byla kapela Žlutý pes. Jejich 
frontman a proslulý porotce televizních soutěží Ondřej Hejma poskytl Chomutov-
ským novinám rozhovor.   

Jak slavíte 30. výročí kapely?
Jak jinak než koncertní činností. To je pro nás 
ta největší odměna. A protože každý koncert 
se vzápětí vyvine ve  večírek, slavíme letos 
více než dost.

Kapela se už představila na 14 CD, chystáte 
další odměnu pro své skalní fanoušky? 
V  naší věkové kategorii už člověk o  vydání 
nového CD musí hodně přemýšlet, najít ten 
správný čas, protože na scéně je spousta no-
vých a  mladých kapel. Určitě nedává smysl 
vydávat CD jen do  počtu, aby se něco dělo. 
Doufám, že tu správnou chvilku k  předsta-
vení novinky najdeme a  doufám, že to bude 
brzo.

V  letním období se koná spousta festiva-
lů a  koncertů pod širým nebem. Vy sami 
na  mnohých vystupujete, stíháte si některé 
užít i jako diváci?
Bohužel ne vždycky. Často se festival koná da-
leko od Prahy a my musíme počítat s dlouhou 
cestou tam a  zpět, což je mnohem namáha-
vější než celý koncert, který je spíš odměnou 
za  ten opruz na  cestách. Většinou stihne-
me kapelu, která hraje před námi a  po  nás. 
Na festivalu Hrachovka jsem teď viděl Marti-
na Chodúra. Je opravdu jiný než ostatní.

Kdy naposledy jste byl v  Číně? Objevíte se 
v blízké době i v nějakém soutěžním projektu? 
Pokud ne, nestýská se vám?

Je mi to trapné, ale zatím jsem Čínu nenavští-
vil. Asi jako Karel May, který se proslavil kni-
hami o  Indiánech a  v  Americe nikdy nebyl. 
Pořád nenacházím dost času na poznání tak 
velké země taky proto, že soutěžních projek-
tů je teď velká spousta a člověk musí být stá-
le připraven. Připravuji několik věcí, a  až to 
bude upečené, určitě se to dozvíte. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V CHOMUTOVĚ 11. září 2010 9:00–17:00 hod

Zdarma bude zpřístupněno:
Jezuitský areál: • Expozice oblastního muzea • Hvězdářská věž oblastního muzea (10:00–16:00 prohlídky věže 

každou celou hodinu s průvodcem) • Kostel sv. Ignáce • Městská galerie Špejchar • Galerie Lurago

Budova radnice: • Expozice oblastního muzea • Kostel sv. Kateřiny • Klenotnice (Tobiášova legenda) • Kance-
lář primátorky • Art galerie Radnice • Městská věž

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – pouze 11:00–17:00 hod. • Kostel sv. Ducha (v Hálkově ulici) 
• Kostel sv. Barbory (Lipská ul.) - pouze 13:00–15:00 hod

Kapela BABY GRACE dostala cenu pořadatele a sponzora 30 tisíc na nahrání debutového CD.

Ondřej Hejma 



10CHOMUTOVSKÉ N
O

V
IN

Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Sport

inzerce

Dejte děti na vzpírání
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Simona Baumrtová 

Chomutovská plavkyně Simona Baumr-
tová byla nejúspěšnější Češkou na Mis-

trovství Evropy v  plavání v  Budapešti. 
Přestože závodila s  nemocí, umístila se 
ve znakových disciplínách na sedmém, de-
vátém a jedenáctém místě. Těmito výsledky 
zastínila všechny ostatní české reprezen-
tanty. „Na  jejích výkonech se v  průběhu 
mistrovství negativně projevil zánět prů-
dušek, který jí odčerpal značné množství 
fyzických sil,“ říká trenér Jaroslav Jezbera. 
Mistrovství se konalo v  otevřeném pade-
sátimetrovém bazénu na Margaretině os-
trově v hlavním městě Maďarska. Po dolé-
čení nemoci a odpočinku se začne Simona 
od září připravovat na zimní sezónu. Jejím 
vrcholem budou závody v  „pětadvacít-
ce“ na  mistrovství Evropy v  holandském 
Eindhovenu a mistrovství světa ve Spoje-
ných arabských emirátech.   

Oddíl vzpírání má v Chomutově mnoho-
letou tradici, jeho historie sahá do roku 

1948. Mladí chomutovští vzpěrači reprezen-
tují často město i republiku v mnoha soutě-
žích v cizině. Zápasí v první vzpěračské lize, 
řada z nich dosáhla na titul mistra republiky. 
Kdo se může přihlásit: Kluci a holky od 10 let 
Kam má přijít: Sportovní dům  
Kdy: Po, St, Pá od 15 hodin 
Co s sebou: Tenisky a sportovní oblečení 
Jak často jsou tréninky: 3x týdně
Za kolik: 1200 Kč
Bližší informace: 474 684 557, 
e-mail: vzpiranichomutov@atlas.cz

Florbalisté bojovali naplno na Czech Open 
Chomutovské barvy hájil na 18. ročníku mezinárodního fl orbalového turnaje Czech Open 
v Praze tým mužů FbC 98 Chomutov. Turnaje se účastnilo 243 týmů ze sedmnácti zemí. 

Pro hráče FbC 98 Chomutov byl turnaj 
první ostrou prověrkou před nadcházejí-

cím ročníkem 2. ligy, v níž budou po loňském 
postupu nováčkem. V základní skupině po-
stupně nastoupili ke třem zápasům a ve všech 
dokázali zvítězit. Nejprve přehráli maďarský 
celek Cartoon Heroes 3:1, poté ve vyrovnané 
bitvě přetlačili Prostějov 3:2 a své vystoupení 
v úvodní části turnaje završili skalpem švý-
carského Zürichu. S plným bodovým ziskem 
vyhráli základní skupinu, díky čemuž pře-
skočili úvodní předkola play off a mohli si na 
svého soupeře v poklidu počkat až ve 3. kole. 
Stali se jím druholigoví hráči Ostravy. Ani zde se 
chomutovská cesta turnajem nezastavila. Zápas 

se skvělým tempem fl orbalisté FbC 98 zvládli a 
po vítězství 3:1 postoupili jako jediný celek ze se-
veročeského regionu do 1/16 fi nále, tedy mezi nej-
lepších 32 týmů. Zde nastoupili proti zkušenému 
fi nskému celku FB Topgrandma, který nakonec 
českému soupeři vystavil stopku v turnaji. „Tur-
naj pro nás byl ideální přípravou. Odehráli jsme 
zápasy ve vysokém tempu proti kvalitním cel-
kům. Základní skupina nebyla jednoduchá, přes-
to jsme všechny zápasy zvládli. Zajímavým srov-
náním bylo utkání s Ostravou, která je stabilním 
druholigovým týmem. Finský celek už byl nad 
naše síly, přestože jsme vedli 1:0 a snažili se vydat 
ze sebe maximum, tahali jsme za kratší konec,“ 
řekl k zápasu trenér Chomutova Martin Bocian.

Devadesát závodníků plavalo kolem Kamenčáku 

Devadesát plavců v  několika 
kategoriích se sešlo na již 

tradičním závodě v dálkovém pla-
vání kolem Kamencového jezera. 
Závod slavnostně odstartovala 
primátorka Chomutova Ivana 
Řápková. Plavci se vydali na tratě 
o délkách jednoho, pěti a deseti 
kilometrů. Závod, jehož třetí roč-
ník uspořádal Plavecký oddíl TJ 
Slavie Chomutov, provázelo slu-
nečné počasí a voda v jezeře měla 
krásných 21 stupňů, a tak byl 
předpoklad pro dobré časy. „Zá-
vod je už druhým rokem zařazen 
do závodů Českého poháru v dálkovém plavání, 
proto se na Kamenčáku sešla silná konkurence 
90 plavců všech kategorií,“ řekl Jaroslav Jezbera.
Vítězkou hlavního závodu na 10 kilometrů byla 
v  kategorii žen Adéla Solská z Opavy, která 
zvládla tuto trať za 2 hodiny a 26 minut, a vy-
tvořila tak nový rekord v kategorii žen. V mu-
žích obhájil loňské prvenství Jan Pošmourný z 
Komety Brno, který trať absolvoval za 2 hodiny 

a 16 minut, ale svůj loňský o šest minut kratší 
výkon se mu nepodařilo překonat. Z místních 
plavců vyhrál na 10 kilometrů v kategorii mlad-
ších juniorů Ondřej Baumrt. Na 5 kilometrů byl 
na druhém místě Jaroslav Jezbera mladší a třetí 
místo ve starších juniorech obsadil Jiří Kruliš. 
V mladších juniorkách skončila Bára Matuš-
činová na třetím místě. Úspěchy zaznamenali 
také závodníci v žákovských kategoriích.

Závodníci plavou desetikilometrovou trať kolem Kamenčáku.
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Senioři dostanou řetízky
Do nového projektu prevence kriminality se mohou zapojit 
chomutovští senioři. Právě pro ně je určen projekt Bezpečné 
chování seniorů, který připravila městská policie. „Zvoli-
li jsme tento typ projektu, abychom zvýšili pocit bezpečí 
starších občanů v našem městě,“ říká náměstek primátorky 
Jan Řehák. Po sérii přednášek k prevenci kriminality budou 
přihlášeným seniorům na vchodové dveře bytů nebo domů 
instalovány bezpečnostní řetízky.

První série přednášek proběh-
ne v  termínu od  13. do  16. 

září v Merkuru. Následnou insta-
laci řetízků provede odborná fi r-
ma za asistence strážníků. „Pod-
mínkou zařazení do  projektu je 
věk nad šedesát let, trvalý pobyt 
v Chomutově, registrovaná účast 
seniorů v  klubech důchodců 
a  především účast na  přednáš-

kách k  bezpeč-
nému chování,“ 
vypočítává ma-
nažerka preven-
ce kriminality 
městské policie 
Iva Ejim. Projekt 
je fi nancovaný 
z rozpočtu města 
a  dotace minis-
terstva vnitra. 
Informace seni-
orům o  bezpeč-

ném chování, a  předcházení tak 
jejich okradení nebo ublížení 
vlivem důvěřivosti k cizím lidem, 
jsou velmi potřebné. Ve  vyšším 
věku jsou jejich fyzické síly či 
zrak oslabené, a  mohou tak mít 
problém například dohlédnout 
za  dveře přes kukátko. Více 
ohroženou skupinou jsou navíc 
ti, kteří žijí osaměle.   

Lidé ze sídlišť mohou 
pro řidičák do Jirkova

Od  dnešního dne si mohou lidé z  cho-
mutovských sídlišť, kteří to mají blíže 

do  Jirkova, vyřídit nový řidičák na  jirkov-
ském městském úřadě, kde chomutovský 
magistrát zřídil detašované pracoviště regis-
tru řidičů.  „Pracoviště bude přijímat žádosti 
o  výměnu řidičských průkazů vydaných 
do  31. prosince 2000, a  to osobně, nebo 
na základě neověřené plné moci,“ řekl Bed-
řich Rathouský, vedoucí odboru dopravních 
a správních činností. Dočasné pracoviště re-
gistru řidičů by mělo usnadnit občanům splnit 
si povinnost výměny řidičského průkazu (ŘP) 
do konce letošního roku. Pracoviště bude v Jir-
kově fungovat až do  14. října 2010. Zájemci 
o výměnu ho najdou v budově Městského úřa-
du Jirkov v přízemí, v kanceláři číslo dvě.
Tyto výměny jsou bezplatné. O  možnos-
ti převzít nový ŘP budou žadatelé opět 
informováni v  SMS a  samozřejmě si ho 
v uvedených termínech budou moci v Jir-
kově také vyzvednout. 
Úřední hodiny dočasného pracoviště jsou 
v pondělí a ve středu od 8 do 11:30 a od 12 
do 17 hodin. V úterý od 8 do 11:30 a od 12 
do 13 hodin.

Dnes poprvé v MHD elektronicky 
V chomutovské a jirkovské MHD právě nastává malá revoluce. Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova, a.s., totiž dnes spustil svůj nový odbavovací systém. 
Cestující mohou využívat tzv. Bus karty, tj. bezkontaktní čipové karty pro elektro-
nické platby jízdného. Ceny jízdného však byly zachovány, stejně tak jako neome-
zené využívání časových kupónů. Novinkou je možnost odhlašování cestujících při 
výstupu, díky kterým dostanou slevy na jízdném.

Nový odbavovací systém vyvolává značné 
množství otázek cestujících.  Dopravní 

podnik proto zřídil informační linku. „Linka 
funguje v  pracovních dnech od 8 do 16 ho-
din. Telefonní číslo je 720 160 245 a dovolat 
se na něj bude možné až do konce září,“ 
říká generální ředitel dopravního podniku 
Jiří Melničuk. Další možností, jak získat 
cenné informace, jsou internetové dotazy na 
stránkách podniku www.dpchj.cz. 
V  uplynulých 2 týdnech měli cestující ideální 
možnost seznámit se s  praktickými ukázkami 
nového odbavení. Této možnosti využily stovky 
zájemců. „Mnozí příchozí se obávali složitosti 
odbavení, nakonec však uznali, že to není 
zdaleka tak složité, jak původně očekávali,“ říká 
Melničuk. Naopak kvitovali možnost společných 
jízd na jednu Bus kartu a především perspektivu 
spravedlivějšího jízdného, které bude zavedeno 
v blízké budoucnosti díky nové metodě odbavení 
„check in – check out“ („přihlaš se – odhlaš se“). 
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ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
                                 TAPETY SC
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tel.: 732 445 149

                 REKONSTRUKCE BYTŮKvalitně (jsem odborník), 
levně (nejsem fi rma) Let’s Start

Partyzánská 3769, Chomutov, 430 01, CZ
www.lets-start.com  phone: +420 773 693 881

Škola angličtiny v Chomutově

SC
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Prodej a půjčovna nářadí, strojů, nástrojů 

pro řemeslníky a zahrádkaře, servis.

NYNÍ VELKÉ SLEVY 
NA ZAHRADNÍ SEKAČKY, ŠTÍPAČE, PILY

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás. 

WWW.ELEKTRO-NARADI.CZ WWW.ELEKTRO-NARADI.CZ WWW.ELEKTRO-NARADI.CZ

SC
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MARA – CENTRUM ŘEMESLNÍKŮ
Lipská 2023
430 03  Chomutov

Najdete nás v areálu Vinných sklepů

LIVING T&W s.r.o., Čsl. Armády 1781/94, 434 01 Most 
e-shop s nábytkem www.milujemebydleni.cz 

SC
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Školáci z Německa ochutnávali řemesla
Desítka žáků z německých základních škol o prázdninách v Chomutově „ochutná-
vala“ řemesla. Celý týden strávili ve Střední škole energetické a stavební Chomu-
tov, kde si zkoušeli, jaké řemeslo by se jim líbilo a chtěli by se mu profesně věnovat. 

Návštěva německých žáků se uskutečnila 
v rámci projektu Učení bez hranic, který 

hradí saská vláda a organizačně jej zajišťovala 
Regionální agentura pro děti a mládež Hoyer-
swerda. „Projekt navazuje na naši dlouholetou 
spolupráci s německými partnery v oblasti pre-
vence sociálně negativních jevů, včetně aktivit 
pro úspěšné zvládnutí studia na středních ško-
lách. Účastníci projektu se po ukončení základ-
ní školy rozhodují, co dále studovat, a tak jsme 
jim v rámci projektu nabídli ochutnávku řeme-
slných dovedností. Ta by měla pomoci méně na-
daným a nerozhodným dětem k dalším krokům 
v  jejich budoucím rozhodování,“ řekl ředitel 
školy Jan Mareš.

Žáci si každé dopoledne prakticky zkusili do-
vednosti v zámečnické dílně, v kovárně, práci 
se  dřevem v  truhlářských dílnách, zapojovali 
světelné zdroje a kamery v dílnách elektrotech-
niky a zvládli i práce při stavění zdi, omítání a 
se sádrokartonem. „Ve skupině byly dvě dívky 
a zajímavostí je, přestože se vlastně jedná o 
mužské obory, že patřily vždy mezi nejaktiv-
nější,“ dodává Mareš. V odpoledních hodinách 
si školáci prohlédli Chomutov, Podkrušno-
horský zoopark, zaplavali si v Kamencovém 
jezeře a zahráli minigolf a věnovali se spoustě 
sportovních aktivit. „Atraktivní byla prohlíd-
ka Dolů Nástup Tušimice a výlet do Karlových 
Varů,“ shrnul průběh projektu Jan Mareš.  

V Chomutově se sejdou 
mladí hasiči

Na  Kamencovém jezeře se uskuteční 
mezinárodní soutěž mladých hasičů. 

O  putovní pohár bude bojovat sedm týmů 
z Čech a sedm z Německa. Utkají se ve dva-
nácti různých disciplínách, z nichž například 
stříkání na terč, požární útok nebo shození 
kuželek rozvinutím hadice, jsou typické pro 
hasičský sport. Doplněné ale budou i o další, 
jako je střelba ze vzduchovky, chůze na chů-
dách nebo slalom se žebříkem. Soutěžící 
mladí hasiči ve věku od 8 do 18 let se v Cho-
mutově sejdou ve dnech 10.–12. září.
Soutěž organizuje město Chomutov ve spo-
lupráci s  Euroregionem Krušnohoří. Tech-
nickou a  personální podporu přislíbilo 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska 
okresu Chomutov. „Věřím, že soutěž bude 
zajímavá jak pro soutěžící, tak i  atraktivní 
podívanou pro diváky,“ říká vedoucí odboru 
kanceláře tajemníka Václav Fiala. V průběhu 
setkání budou mít účastníci a jejich dospělý 
doprovod možnost předat si své zkušenosti 
a metody práce v hasičském sportu a v nepo-
slední řadě také příležitost navázat nová přá-
telství mezi lidmi na obou stranách hranic.

Pohádkové safari: přepadli nás pralidi 
Pohádkové safari je úžas-

ný zážitek nejen pro děti, 
ale i  dospělé. Po  zakoupení 
časové vstupenky jsme si 
do doby odjezdu mohli projít 
jinak již uzavřený zoopark. 
V  určenou dobu pro nás 
přijel vláček a  nastoupila 
s  námi Červená Karkulka, 
která nás provázela. Od  ní jsme se dozvěděli, 
kterými částmi parku jedeme, kde jsou jaká zví-
řata, k  některým řekla i  vtipné historky, a  také 
nám prozradila jaké pohádkové bytosti potkáme. 
Naši výpravu nejdříve přepadla skupina pralidí, 
hned potom čarodějnice u perníkové chaloupky 
lákaly dětičky na  perníček do  připravené klece. 

Než se všichni stačili vzpa-
matovat, už od  nás loudili 
loupežníci výkupné za to, že 
nás pustí dál. Strašidelní byli 
ještě čerti u statku a nejedno 
vykulené dítko s čertovskou 
šmouhou na tváři pak slibo-
valo mamince, že už nebude 
zlobit. Potkali jsme pracují-

cí trpaslíky se Sněhurkou, z  jezera lákal vodník 
mezi tancující rusalky další dušičky.  Hodinová 
projížďka utekla jako voda a všichni byli nadšení. 
Bylo tu totiž vidět, že to je zábava nejen pro divá-
ky, ale i pro přítomné pohádkové bytosti. Je fajn 
si na chvíli odskočit do pohádky. Kdo to nestihl 
letos, může sem zavítat příští léto.  (sch) 

telefon: 734 303 181
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Ptá se otec na třídní schůzce: „Je 
to pravda, že náš syn mívá origi-
nální nápady?“
„Ano,“ přisvědčuje učitel, „ze-
jména v pravopise!“

Malý chlapec stojí v poli a radost-
ně pozoruje rudý obzor.
Kolem jde pocestný a říká: „To je 
nádhera! Taky tě tak těší ten zá-
pad slunce?“
„To není západ slunce. To hoří 
škola!“

Profesor zkouší ze zoologie: „Co 
je to za ptáka?“ a ukáže ze zakry-
tého tvora jen nohy.
„Nevím,“ odpovídá student.
„Tak je to za pět, jak se jmenuje-
te?“ konstatuje profesor.
Student si vyhrne nohavice: „Mů-
žete také hádat!“

Před písemkou: „Doufám, že ni-
koho neuvidím opisovat.“
Z prostřední řady se ozve: „Taky 
doufáme.“

Učitelka: „Tak si někoho vyvoláme!“
Z třídy se ozve: „Třeba Satana!“
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Inzerce/Servis

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

Bydlení

Prodám byt 3+1 v  Jirkově (Ervěnice) v  přízemí za 
450 000 Kč. Tel. 732 570 459.

Hledám levný pronájem 1+1 pro 2 osoby. Tel. 
606 595 717. 

Hledám dům do 3 000 000 v Chomutově nebo v Kruš-
ných horách. Tel. 724 657 425.

Vyměním dr. byt 4+1 v ul. Na Borku za 2+1 Na Borku. Vý-

hled do tří stran, 2. p., klidný vchod, slušný. Plus doplatek, 
nebo prodám a koupím. Tel. 737 600 398, 474 547 202.

Prodám byt 1+1 v os. vl. v Chomutově na Březenecké. 
Tel. 604 893 756.

Pronajmu byt 3+1+L v Chomutově ve Svahové ul., druž-
stevní. Nájem včetně energií a internetu 7 000 Kč, kauce 
2 nájmy 3. NP. Tel. 728 743 955.

Prodám rodinný domek v Leskové (u Klášterce), cena 
dohodou. RK nevolat. Tel. 721 756 810.

Pronajmu garsonku (zařízenou) v  centru CV, kauce 
2 000 Kč. Tel. 739 986 035.

Hledám chatu do 1 000 000 Kč. Tel. 724 657 421. 

Koupím dům pro zájemce v okolí Chomutova a v městě. 
Tel. 724 657 421.

Levně byt v  osobním vlastnictví. Nabídněte. Tel. 
728 255 237.

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

Pronajmu byt 4+1 v  CV u Jitřenky, po rekonstrukci – 
nová koupelna, WC, kuchyň. Ne RK. Tel. 774 949 881.

Koupím dům se zahradou v Chomutově a okolí. Levnější, 
i v horším stavu. Tel. 722 773 419.

Prodej

Prodám zahradní ostružiny, velké, velmi chutné. Tel. 
605 806 665.

Prodám učebnice pro gymnázium a střední školy. Se-
znam zašlu e-mailem. Tel. 605 742 684, e-mail m.an-
dertova@centrum.cz.

Ostatní

Pronajmu prostor v kadeřnictví Lokýnka na Březenecké 
v CV, bývalá kosmetika. Tel. 739 078 450.

Naučím nebo doučím angličtinu na zkoušky, reparáty, 
státnice pro ZŠ, SŠ, VŠ. Pro všechny věkové kategorie. 
Tel. 773 264 183.

Kino Oko

  1. 9. středa  19.00   SEX VE MĚSTĚ 2 
  2. 9. čtvrtek   19.00  SEX VE MĚSTĚ 2
  3. 9. pátek  19.00   TRIO Z BELLEVILLE
  4. 9. sobota  17.00  TRIO Z BELLEVILLE

  4. 9. sobota  19.00  AGORA
  5 .9. neděle  16.00  AGORA
  5. 9. neděle  19.00   AGORA
  8. 9.  středa  18.00  POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
  9. 9. čtvrtek  19.00   DOSTAŇ HO TAM
10. 9. pátek  19.00    DOSTAŇ HO TAM
11. 9. sobota   16.00  JAK VYCVIČIT DRAKA
11. 9. sobota   18.00  ČARODĚJŮV UČEŇ
12. 9. neděle   17.00  JAK VYCVIČIT DRAKA
12. 9. neděle   19.00  ČARODĚJŮV UČEŇ          
15. 9. středa  17.00      TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ  
16. 9. čtvrtek   16.00  TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ  
16. 9.čtvrtek   18.30  TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ 

Letní stadion

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ:

4. 9.  Chomutov – Písek  10.15
18. 9.  Chomutov – Karlovy Vary  10.15

Městská sportovní hala

5. 9.  Házená – II.liga muži  17.00–18.30
11. 9.  Florbal – FBC 98 CV (I. liga)  9.00–18.00

Zimní stadion

HOKEJOVÁ UTKÁNÍ:

15. 9. St  Chomutov – Vrchlabí  17.30
22. 9. St  Chomutov – Tábor  17.30

Městské divadlo 

7. 9. úterý 15.00 MAM´ZELLE NITOUCHE 

Slavná hudební komedie Mam´zelle Nitouche vznik-
la před sto lety v takzvané krásné epoše a dodnes 
si zachovala svůj půvab. Světec Célestin - světák 
Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa - andílek 
s čertem v těle, i další postavy nás vtahují do proudu 
proměn a stále nových dobrodružství.
hrají: Otakar Brousek mladší,  H. Czivišová, J. Wohan-
ka, P. Gelnar, F. Sychra, M. Bednářová, J. Unterműller

22. 9. středa   19.00     GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA

Komedie o malém idylickém francouzském městečku 
Valance, kde se nekrade, neloupí ani nevraždí a míst-
ní  strážníci nemají co na práci. Jako blesk z čistého 
nebe je proto zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni 
do většího města. Každý ze strážníků má v městečku 
něco, kvůli čemu je rozhodnut za každou cenu zůstat. 
A tak se to díky nim začne ve Valance hemžit zločin-
ci, krádeže, loupeže a únosy jsou na denním pořádku 
a malé francouzské městečko, o kterém dosud nikdo 
nevěděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii 
a díky tomu i nebývalou publicitu.  
hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa, Zuzana Dří-
zhalová, Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Petr Kozák, 
Andrea Traganová, Jana Galinová, Lukáš Masár 

Kulturní dům Zahradní  

15. 9. středa 17.00  VEČERNÍČEK aneb Tančí-
me s Malou muzikou  

26. 9. neděle 15.00 POHÁDKA O ZÁPECNÍČKOV I     

Galerie Špejchar 

7. 9. úterý 17.00    vernisáž Dagmar Dost-
-Nolden obrazy

Auto Classic Club Chomutov děkuje generálnímu 
partnerovi ČEZ za podporu při pořádání akce

Ústecká Motorshow 2010
dne 7. 8. 2010.

V p�ípad� vašeho zájmu kontaktujte:
Statutární m�sto Chomutov

Odbor rozvoje investic a majetku m�sta
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

POZEMKY K VÝSTAVB� 
RODINNÝCH DOMK�

Statutární m�sto Chomutov nabízí poslední 
volné pozemky na výstavbu rodinných domk�. 
Jedná se o lokalitu na Zadních Vinohradech 
p�i silnici sm�rem do Otvic za zahrádká�skou 

kolonií, v blízkosti Kamencového jezera. V loka-
lit� je 41 zasí�ovaných pozemk�, v�etn� napo-

jení na komunikace o velikosti 800-1000 m2, 
cena pozemk� je 1 100 K�/m2.

Bližší informace Vám poskytne:
Markéta Braunová   

Tel.: 474 637 466
m.braunova@chomutov-mesto.cz

Žádost o prodej pozemku lze získat na uvedeném 
odboru, nebo na internetových stránkách m�sta 

www.chomutov-mesto.cz



www.rokditete.eu

M STSKÁ
POLICIE
NÁS BAVÍ

BONUSOVÁ AKCE SOUT ŽE 
„2010 ROK DÍT TE A RODINY“, p i které 
mohou sout žící získat druhou bonusovou 
známku do své hrací karty!

sobota 4. zá í 2010
v Letním areálu Banda 
– Kamencové jezero

asový harmonogram:
Za átek akce: 12.00 hodin
Ukon ení akce: 18.00 hodin
Registrace sout žících: 12.00–18.00 hodin
v Letním areálu Banda na Kamencovém jeze e

Sout žící obdrží bonusovou známku do své hrací karty za ú ast 
na této akci. Na ú astníky akce ekají d tské atrakce a hry, 
ukázky sebeobrany, práce psovod , oto ný stimulátor nárazu 
„BUM BÁC“, vystoupení hudební skupiny ÚLET a opékání 
špeká k .  Slovem bude provázet A. Lehký.

Projekt je realizován s finan ní podporou Ústeckého kraje

Generální sponzor: Partne i: Mediální partne i:Sponzo i:

Správa sportovních a kulturních 
za ízení Chomutov, s.r.o.

TAJUPLNÁ NOC 
V KNIHOVN

Dobrodružná no ní sout ž v prostorách St ediska 
knihovnických a kulturních služeb pro rodi e 
s d tmi ve stylu „Šifry mistra Leonarda“ – trnáctá 
akce sout že „2010 Rok dít te a rodiny“.

sobota 11. zá í 2010
St edisko knihovnických a kulturních 
služeb Chomutov (knihovna, atrium, 
galerie Lurago, kostel sv. Ignáce)

asový harmonogram:
Za átek akce: 17.00 hodin
Ukon ení akce: 22.00 hodin

Registrace sout žících: 17.00–22.00 hodin
ve vestibulu SKKS (vstup umožn n pouze z nám stí 1. máje p es 
atrium)

Doprovodný program: 21.00 a 22.00 hodin – vystoupení tane ní 
skupiny TARATIBU v atriu SKKS

Z d vodu bezpe nostních p edpis  se po adatel omlouvá 
a p edem upozor uje na omezenou kapacitu vypravení rodin 
s d tmi.

Upozorn ní:
Pro ú ast na akci je nutné vyzvednout si asovou vstupenku!

D vodem je plynulejší pr b h akce a hlavn  zamezení tvorb  
front. asové vstupenky v intervalu 10 minut budou k dispozici od 
30.8.–10.9. 2010 v budov  Magistrátu m sta Chomutova, Odbor 
kancelá e primátorky, nám stí 1. máje 1 (starobylá radnice), íslo 
dve í 29.

Ú ední hodiny:
PO, ST 8.00–11.00, 12.00–17.00
ÚT, T 8.00–11.00, 12.00–14.00
PÁ  8.00–11.00

Telefon: +420 474 637 296
E-mail: v.davidova@chomutov-mesto.cz

Po adatel žádá sout žící, aby si s sebou nezapomn li vzít 
baterku!
Sout že jsou vhodné pro d ti od 3 let.



3.9.2010/pátek/20.00/50 Kč
Poslední letní disko party. Resident Dj´s – Dan Rakaczký & Lukáš Budai.

DRUM AND BASS II.
4.9.2010 / sobota / 20.00 / 50 Kč

DJ MUFFLER (Finsko) – 
jeden z nevyhledávanějších 
DJů světa na Bandě! HIFFI + 
MC Jacob (Praha), Clasher, 
Azawakk, Estewes, Scouter, 
MC Monkey man, Mordor 
visual deviant (vizualizace).

LÉTO PLNÉ MEJDAN


