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Yčtrnáctideník statutárního města Chomutova

Chomutov se otevřel 
hudbě a divadlu



Inzerce

Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

www.eurokoupelny.cz

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN
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CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty do nájmu veřejnou nabídkou.

Bytem ve veřejné nabídce se, dle článku 3b Pravidel pro pronajímání bytů, rozumí byt, na 
který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem bytu ve veřejném výběrovém řízení.

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se koneč-
né ceně, či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria uvedená v článku 
4. Pravidel pro pronajímání bytů.

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí menšího bytu s tím, že 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt o větší rozloze v majetku 
společnosti či Statutárního města Chomutov (tzv. byt za byt). V těchto případech 
nebude vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

informace: 474721233 – p. Elisová
variabilní symbol: 32520

číslo účtu: 2103480237/0100
specifický symbol: rodné číslo

www.chomutovska-bytova.cz

Prohlídky nabízených bytů umožní domovní správa QARK 
ul. Na Bělidle, tel.: 474 624 124

Konečná částka bude navýšena o 20% DPH

Dřínovská 4595/11 1+1 25.000 Kč 5.000 Kč 30.000 Kč

Přemyslova 5394/19 1+1 25.000 Kč 5.000 Kč 30.000 Kč

Přemyslova 5394/20 1+1 25.000 Kč 5.000 Kč 30.000 Kč

Grégrova 3773/3 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Za Zborovskou 3605/6 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Za Zborovskou 3608/3 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Za Zborovskou 3616/1 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Kadaňská 3679/5 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Kadaňská 3721/3 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Kadaňská 3687/6 1+3 45.000 Kč 9.000 Kč 54.000 Kč

Legionářská 3878/10 1+3 45.000 Kč 9.000 Kč 54.000 Kč

Seznam nabízených bytů do nájmu
Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena 20 % DPH Konečná cena

Nabídka neopravených 
bytů do nájmu veřejnou 
nabídkou

C H O M U T O V S K Á
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Výročí Chomutovska
15. 6. 1591 Jiří Popel z Lobkovic předal 

v Praze Tovaryšstvu Ježíšovu zakládací 

listinu chomutovské jezuitské koleje, kterou 

již předtím schválil císař Rudolf II. a papež. 

Vlastní kolej se měla skládat z deseti tříd, 

gymnaziální auly, dormitářů a dalších 

místností potřebných pro její chod.

22. 6. 1831 Požár zničil pět domů a věž 

městského opevnění v dnešní Ruské ulici.

22. 6. 1956 zemřel Václav ŘEZÁČ, spiso-

vatel a novinář, činný též na Chomutovsku 

a Kadaňsku.

29. 6. 1961 Svoji činnost zahájila úpravna 

vody v Bezručově údolí u Třetího mlýna pod 

Křimovskou přehradou.

29. 6. 1991 Zahájen provoz vodního vleku 

na Otvickém rybníku za Kamencovým 

jezerem.

15. 6.
Odevzdání přihlášek do výběrového řízení 

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města.

21. 6.
6. dražba exekučně zabavených věcí.

29. 6.
Oslavy pátého výročí Statutárního města 

Chomutova na náměstí 1. máje.

Adoptujte mě
Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 

a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud se 

rozhodnete stát se adoptivním rodičem, sta-

čí vyplnit jednoduchý formulář na webových 

stránkách www.zoopark.cz nebo zavolat na 

telefon 474 624 412. Částka bude použita 

na náklady spojené s chovem a výživou 

vybraného zvířete. Adopci lze darovat jako 

originální dárek pro své blízké.

Agama hardún obývá sever Saúdské Ará-

bie, Sinaj a jižní Jordánsko. Před několika 

dny se  podařilo v Podkrušnohorském zo-

oparku tento druh 

poprvé rozmnožit.  

Pokud se chcete 

stát adoptivním 

rodičem agamy,  

stačí uhradit jen 

400 Kč.

V Chomutově klesá počet 
nepojištěných aut
Strážníci pravidelně pátrají po nezodpovědných 

hříšnících.

Děti slavily s Kozou 
Rózou v zooparku
V dalším díle rodinné soutěže děti pátraly, 

proč má Róza rohy.

Muzejní noc se roztančila 
v rytmu romských písní
Diváci si mohli poslechnout romskou hudbu, 

básně, ukázky z literatury i pohádky. 
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Galavečer v thajském 
boxu mají na svědomí 
dva Chomutované
Rozhovor s Jiří Žákem a Bóďou Cikánem.
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Téma

F
estivalová zábava se v prostorách před 
divadlem, v Kulisárně a nakonec i v di-
vadle samotném postupně rozjížděla. 

Citlivě sestavený program po celé páteční 
odpoledne gradoval. Po vystoupeních žáků ze 
ZUŠ a skupinách Cirkus Ponorka a Beňa & 
Ptaszek přišel v páteční podvečer jeden z diva-
delních vrcholů festivalu, vystoupení divadla 
Vosto5, které přijelo se svým Teatromatem. 
„Hra funguje podobně jako kinoautomat, di-
váci mohou rozhodnout o vývoji několika si-
tuací,“ vysvětlil Petr Prokop z divadla Vosto5, 
které je známé svou interakcí s diváky.
Jen co diváci rozhodli o osudu mladé dívky 
z Teatromatu, následoval další, tentokrát 
hudební klenot festivalu Otevřeno, americká 
skupina Julien-K. „Jsem přesvědčena, že tak-
hle kvalitní kapela ještě v Chomutově nikdy 
nehrála,“ nešetřila chválou Věra Flašková, 
jednatelka společnosti Kultura a sport, která 
festival pořádá. Julien-K předvedli velkole-
pou show nejen pro fanoušky elektronické 
hudby. Poté dostali prostor Pub Animals, kte-
ří roztančili Kulisárnu.
V sobotu patřilo Otevřeno především bej-
bypunkáčům, přijel Kašpárek v rohlíku i se 
svou postelí, trampolínou. „Přivezli jsme 
vše, co jsme měli. Co jsme neměli, to jsme 
nepřivezli,“ poznamenal Kašpárek, který 
sem přijel obhlédnout chomutovskou bejby-
punkáčskou základnu. Rodiče i děti si pak 
mohli zazpívat společně s Kašpárkovými 
muzikanty, mezi kterými nechyběly takové 
osobnosti jako Jan Kalina, Lenka Dusilová 
nebo Filip Nebřenský. Kdo se nechtěl bavit 
s Kašpárkem, mohl se ponořit do vod fanta-
zie společně s divadlem Pohoda a jejich před-
stavením Piráti.
Hudební tečku za festivalem udělalo vystou-
pení pardubické skupiny Vypsaná fi xa v so-
botu večer. Na divadelní uzavření si festival 
Otevřeno počkal až do minulé středy. Jaroslav 
Dušek v Městském divadle seznámil Chomu-
tovany se základy toltécké moudrosti v kul-
tovní divadelní hře Čtyři dohody.

Chomutov se na dva dny 
otevřel hudbě a divadlu

Osmý ročník hudebního 
a divadelního festivalu
Otevřeno se otevřel v diva-
dle a jeho okolí. Jako každý 
rok čekalo na návštěvníky 
netradiční hudební i diva-
delní menu, které nemohlo 
zklamat ani náročné festi-
valové gurmány.

Petr Prokop, Vosto5: Teatromat
Teatromat je jen pokračováním naší prá-
ce s publikem, protože my ve většině her 
zapojujeme publikum více, než je běžné. 
Již před časem jsme měli hru založenou 
na podobném principu. Samozřejmě, že 
nás diváci volbou někdy překvapí. Nejčas-
těji je to tam, kde už jsme hru předváděli 
a diváci si chtějí vyzkoušet, jakou další 
cestou se děj mohl vyvíjet.

Jaroslav Dušek: Čtyři dohody 
Představení se za ty roky velice proměnilo. Různými způsoby se mění stále. 
Někdy do hry vstoupí nějaká událost, ať už přímo při představení či se něco 
výrazného přihodí během dne a stane se to inspirací. Představení se mění i na 
zájezdech, protože na hru má vliv i velikost a akustika sálu, množství diváků 
a celkové vyladění obecenstva. A určitě se představení mění i jaksi nepozoro-
vaně, žije si prostě svým záhadným životem.



TémaKašpárek v rohlíku: Něco chystáme… 

Jak hodnotíte základnu takzvaných
bejbypunkáčů v Chomutově?

Já je hodnotím kladně jako všechny bejbypunká-
če. My s chomutovskou buňkou už spolupracujeme 
hodně dlouho. Teď jsme si posílali nějaké faxy, takže 
jsem dohodnutí na něco, co vám nemůžu prozradit, 
ale myslím si, že pan primátor bude hodně pře-
kvapený. Mělo by to vypuknout někdy 10. července 
v jednu ráno. Ale víc
vám neřeknu :)

Jan Kalina: Byl jsem poctěn
Kdy začala vaše spolupráce 
s Kašpárkem v rohlíku?
Asi před třemi roky mě oslovil principál 
celého projektu David Dvořák, jestli bych 
nenazpíval na druhé album Kašpárka Píseň 
o ničem. Jelikož jsem Kašpárka znal a měl 
jsem dokonce doma jeho proslulé molitano-
vé číro, které jsem pořídil svým dětem, byl 
jsem nesmírně poctěn.
Čím vás projekt Kašpárek v rohlíku zaujal? 
Kašpárek se snaží vytvářet protipól prosto-
duchým a dementním popěvkům některých 
českých interpretů, kteří mají pocit, že 
když je to pro děti, tak to musí být nutně 
roztomilé, růžové a zcela blbé. A navíc 
v Kašpárkovi je spousta známých z jiných 
kapel, které mám rád.

David Dvořák, principál:
Název byl stěžejní a určil směr
Jaké byly začátky Kašpárka v rohlíku?
V Jihočeském divadle jsme domluvili, že 
vymyslím a zrežíruju kabaretní před-
stavení. Čas odevzdání klesal pod histo-
rická minima, nervozita trhala rekordy 
a ve chvíli, kdy se vyšplhala na hyste-
rická maxima, jsem poslal název, aby 
se vše trochu uklidnilo. Je to, jako když 
vám v restauraci přinesou po čase pří-
bory. Název byl stěžejní a určil směr. No 
a pak už stačilo vymyslet ten kabaret. 
Překvapil vás úspěch Kašpárka?
Určitě ano, sice jsme pořád pod pěti- 
procentní hranicí spontánní známosti 
značky, takže reklamní pracovními by 
řekli, že to tak žhavé není. My na to 
jdeme cestou „hrajme, vymýšlejme, 
pracujme, a když se to někomu líbí, 
tak je to spontánní fanoušek“. Prostě 
pomalé rozšiřování věrných kamarádů 
v publiku.

Lenka Dusilová:
Věhlas Kašpárka mě uhranul 
Jak začala vaše spolupráce na projektu 
Kašpárek v rohlíku? 

Kašpárek mi jednou zavolal, jestli si s ním 
nechci zazpívat na nové desce Kašpárek 
Navždy. Věhlas Kašpárka mě uhranul už 
dříve, takže jsem to vzala a od té doby je 
mi ctí být jeho kámoškou. 

Jak se vám daří propojovat vlastní hudební 
tvorbu s projektem Kašpárek v rohlíku? 

Můj svět nijak neovlivňuje Kašpárkův a to 
samé naopak. Každý si děláme, co chceme, 
a když je příležitost si spolu zahrát, je to 
odměna a pro mě vytržení z mého věčného 
ztrácení a nalézání se. V Kašpárkovi totiž 
není místo pro nějaké vlastní ukňourané 
ego. To musím vždy nechat doma.

Julien-K:
Chomutov je jako New York 
Jak se vám líbí Česká republika
a Chomutov?
Ryan Shuck: Prozatím jsme neměli čas 
si Chomutov více prohlédnout, ale do-
stali jsme výborné jídlo a tohle je krásné 
místo. Čechy se nám velice líbí, zatím je to 
paráda.
Amir Derakh: Je to zajímavé, ale hrozně 
mi to připomíná stát New York, kde jsem 
se narodil. Je to velice podobné.
Vnímáte nějaké rozdíly mezi českým 
a americkým publikem na koncertech? 
Ryan Shuck: Pro české publikum jsme 
nová kapela, jsme tady poprvé, takže na 
naše koncerty prozatím nechodí tolik lidí. 
Je nutné nadále lidi navštěvovat a připo-
mínat se jim. Budeme muset ještě něko-
likrát přijet, abychom získali pozornost 
fanoušků. My děláme hudbu již patnáct let, 
s Orgy a Dead in sunrise, takže víme, jak 
to dělat a jak získat publikum.
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Aktuality

Chomutov jako zřejmě jediné město v re-
publice aktivně vyhledává nepojiště-

ná vozidla. Od začátku roku 2010 mu to totiž 
umožňuje zákon. Proti loňskému roku letos 
výrazně narostl výskyt nepojištěných aut na 
území Chomutova, která jsou však přihláše-
na v jiných městech. „Kontrola odstavených 
aut na veřejných komunikacích je především 
prevencí. Snažíme se tímto způsobem snížit 
počet nepojištěných aut, která jsou hrozbou 
pro ostatní účastníky silničního provozu,“ vy-
světluje náměstek primátora a velitel městské 
policie Jan Řehák. 
Za uplynulý rok řešil ve správním řízení odbor 
dopravních a správních činností chomutov-
ského magistrátu 432 majitelů vozidel bez po-
vinného pojištění, z toho 28 procent aut bylo 
z jiných měst. Za první čtyři měsíce letošního 
roku to bylo již 182 nepojištěných aut, z nichž 
celých 39 procent je odjinud. „Z těchto čísel lze 
odvodit, že v Chomutově klesá počet nepojiš-
těných vozidel registrovaných v našem správ-
ním území, takže zaměření městské policie 
i tímto směrem přináší své ovoce,“ říká vedou-
cí odboru Bedřich Rathouský. Chomutovský 
magistrát zasílá podle územní příslušnosti na 
úřady jiných měst k řešení přestupku majitele 
aut, která jsou registrovaná jinde než v Cho-

mutově. „Protože jsme za celou dobu platnosti 
novely zákona o pojišťovnictví neobdrželi ani 
jeden spis z jiného úřadu, jsme zřejmě jediní 
v republice, kdo takto systematicky ve spolu-
práci s městskou policií napomáhá bezpečnos-
ti silničního provozu,“ dodává Rathouský. 
Význam kontrol pojištění podtrhuje fakt, že 
podle statistiky policie v roce 2010 ujelo od 
dopravních nehod 17 procent viníků. Zá-
kladními důvody jejich konání je buď řízení 
nepojištěného vozidla, nebo nemají řidičské 
oprávnění. V letošním roce tento počet stou-
pá a navíc při těchto nehodách umírají lidé. 
„Pokud chce majitel auto odhlásit z pojištění 
z důvodu nepoužívání, musí jej dočasně vyřa-
dit z registru a odstavit na uzavřeném pozem-
ku mimo veřejné komunikace,“ upřesňuje 
správný postup Řehák.

Vlastnili dům, byt, chatu, chalupu, za-
hrádku nebo pole a zároveň si chodili 

na magistrát pro sociální dávky jako osoby 
v hmotné nouzi. Takhle zneužívalo celý soci-
ální systém 29 lidí z Chomutova, kteří nyní 
o přiznané dávky přišli. „Tito lidé se svým ma-
jetkem nejsou v sociální nouzi. Obohacují se 
na úkor nás všech. Peníze, na které nemají ná-
rok, mohou pomoci těm opravdu sociálně po-
třebným, což je jeden z významů Záchranné-
ho kruhu,“ říká primátor města Jan Mareš.
Dvacet devět hříšníků odhalili úředníci při 
rozsáhlé kontrole katastru nemovitostí. Při 
žádosti totiž všichni svůj nemovitý majetek 

zatajili. Mezi těmi, kteří dávky zneužívají, jsou 
mnohdy milionáři. „V loňském roce řešil ma-
gistrát případ muže, který získal více než mili-
on korun z prodeje domu, ale myslel si, že mu 
bude dál úřad vyplácet dávky v hmotné nouzi,“ 
upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí Ka-
mila Faiglová.  Takoví chytrolíni mají útrum.  
Chomutovská radnice jim nedá šanci. Pravi-
delně kontroluje nejen příjmy a majetek dáv-
kařů, ale i to, zda nehází dávky do automatů.
Kromě okamžitého odebrání dávky v hmotné 
nouzi hrozí nepoctivcům, kteří majetek ne-
přiznali, trestní stíhání za podvod. Neopráv-
něně vyplacené dávky úředníci vymáhají zpět 

výzvami a poté i soudní cestou.
Systém dávek je nastaven tak, aby každý do-
stal šanci majetek neprodávat.  Každý, kdo se 
ocitne v hmotné nouzi, může vlastnit dům, 
byt či auto a dávky dostávat. Po uplynutí pře-
chodné doby půl roku by si měl svoji situaci 
vyřešit. Teprve až pak prodat auto, zahradu, 
dům či byt a nečekat jen na pomoc sociálního 
systému.  „Dokonce pokud lidé ve svém bytě 
nebo domě bydlí, tak je nikdo nenutí, aby je 
prodávali, protože bydlení je základní lidskou 
potřebou. Pokud ale bydlí jinde a svůj byt pro-
najímají, pak jde jednoznačně o neoprávněné 
pobírání dávek,“ vysvětluje Faiglová.

Na dalším setkání vedení města s občany, 
tentokrát z lokality Zahradní a Písečná, 

zazněl v podstatě jediný problém. Soužití 
s nepřizpůsobivými. Obyvatelé lokalit si stě-
žovali na řadu nešvarů, které je potkávají.
Ve vchodech řádí mladí nepřizpůsobiví, ničí 
vybavení vchodů, zvláště zvonky. „Dokon-
ce tam fetují a napadají nás,“ postěžovala si 
jedna z obyvatelek. A neodehrává se to jen 
ve vchodech. „Fetující mládež se válí kolem 
domu, ničí lavičky. Scházejí se okolo už od 

časného rána. Dokonce jsem byl svědkem 
předávání fi nancí za dávku,“ popisuje další 
občan. Za nepořádkem v sídlišti lidé také vidí 
nepřizpůsobivé. „Hraboši popelnic rozhazují 
odpadky. Město může dávat, kolik chce kon-
tejnerů, přesto ti lidi věci vyhodí před barák,“ 
stěžuje si další z účastníků brífi nku. „Toto 
jsou vše podněty pro Záchranný kruh, jeho 
tým se podněty bude zabývat. S podobnými 
připomínkami se mohou obyvatelé sídlišť ob-
rátit přímo na svého strážníka, který je bude 

ihned řešit,“ řekl primátor Jan Mareš. Lidé se 
mohou také obrátit na e-mailovou adresu za-
chrannykruh@chomutov-mesto.cz.
Lidé také volali po více kamerách, které by 
monitorovaly řádění nepřizpůsobivých před 
jejich domy. „Přesuneme na sídliště mobilní 
kameru,“ řekl náměstek primátora Jan Ře-
hák. Ten také připomněl, že lidé by měli oka-
mžitě volat na linku 156 v případě, že vidí ně-
jakou nekalost. „Jedině tak může být reakce 
strážníků rychlá,“ dodal.

V Chomutově klesá počet nepojištěných 
aut, více jich je z jiných měst

Měli majetek a chodili si pro dávky. Magistrát si na ně posvítil

Problém sídlišť Zahradní a Písečná: Nepřizpůsobiví

Když se chceš opalovat, 
musíš se chránit
Bojíte se, že se spálíte nebo že vám slu-
níčko způsobí vážnější onemocnění? Jak 
se správně opalovat, jak se chránit před 
slunečním zářením či  jak sebe sama vy-
šetřit – na tyto otázky vám odpoví tým 
lékařů z kožního oddělení chomutovské 
nemocnice v areálu Kamencového jezera 
v pátek 27. června. V tento den se usku-
teční druhý ročník akce Když se chceš 
opalovat, musíš se chránit.
Hlavní částí programu jsou bezplatné 
lékařské prohlídky všech, kteří přijdou 
v plavkách. Lékaři budou k dispozici od 
jedenácti do sedmnácti hodin. „Speci-
alisté návštěvníkům poradí, jak poznat 
kožní nádorové a přednádorové změny 
a jak správně provádět samovyšetření 
kůže,“ říká primářka Radka Neumanno-
vá, jejíž specializované pracoviště Cent-
rum pro maligní melanom akci pořádá. 
Jako dárky si mohou ti, kteří se nechají 
vyšetřit, odnést vzorky kvalitních krémů 
s vysokým UV fi ltrem. Akci zaštítil pri-
mátor Chomutova Jan Mareš.
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Aktuality

Už počtvrté si mohou děti, které se dobře 
učí, užít řádění v areálu Kamencového 

jezera celý rok zdarma.  Každý žák základní 
školy nebo student střední školy, který bude 
mít na vysvědčení samé jedničky, získá per-
manentku k volnému vstupu do areálu Ka-
mencového jezera. „Touto akcí již tradičně 
podporujeme děti, které jsou zodpovědné a 
pilné. Za to jim chceme dát prázdninovou 
odměnu, aby si mohly řádně odpočinout a 
nabrat síly do dalšího školního roku,“ řekl 
Zdeněk Fojtík z CV Relax, a.s., která je provo-
zovatelem areálu Kamencového jezera.

Tuto výhodu mají premianti již čtvrtým ro-
kem. Jedničkáři, kteří se prokážou vysvěd-
čením, získají kartu Premiant, se kterou si 
mohou užívat opalování a vodních hrátek na 
celém jezeře až do konce června následujícího 
roku. Pak si kartu, pokud mají opět samé jed-
ničky, mohou po předložení vysvědčení ne-
chat znovu nabít na další rok. „Tím je chceme 
motivovat ke stejně vynikajícím výkonům ve 
škole. Teoreticky kartu mohou využít po celou 
dobu svého studia na základní a střední škole. 
Záleží jen na nich,“ vysvětluje motivační část 
slevové akce  Fojtík.

Dobrovolné dárce krve, kteří mají na svém 
kontě již osmdesát bezplatných odběrů, 

ocenil primátor města Jan Mareš. Třináct 
dobrovolníků, již se dárcovství věnují déle 
než dvacet let, přijal při příležitosti udílení 
Zlatých křížů třetího stupně Českého červe-
ného kříže. „Vážím si vaší humánní činnosti, 
díky které pomáháte těm méně šťastným v je-

jich boji o život,“ řekl při slavnostním obřadu 
primátor.
Vedení města se s dárci sešlo v obřadní síni 
chomutovské radnice na výraz slavnostního 
významného okamžiku. Vyznamenání dár-
cům krve předala ředitelka Úřadu Oblastního 
spolku Českého červeného kříže v Chomutově 
Irena Wachtfeidlová. Poté se všichni zúčast-
nění zapsali do pamětní knihy a převzali malé 
dárky za svoji morální a solidární pomoc. 
„Jste příkladem nastupujícím generacím 
a vaše dlouhodobá nezištná činnost naplňuje 
heslo Českého červeného kříže ,Daruj krev, 
zachráníš život‘,“ dodal primátor. Všichni 
ocenění začali darovat krev v mládí. „Začal 
jsem jako student a pak mi to zůstalo,“ řekl 
jeden z nich, Theodor Sojka.

V Podkrušnohorském zooparku chomu-
tovské děti oslavily svůj den společně 

s Kozou Rózou. Ta si pro soutěžící rodiny při-
pravila zábavnou trasu, při které pátrala, proč 
má rohy. Na jednotlivých stanovištích museli 
děti i rodiče plnit úkoly, díky kterým zjistili 
mnohé zajímavosti z živočišné říše a také si 
pořádně protáhli tělo. „Účast na Rodinném 
zápolení v zooparku byla nad rámec očeká-
vání, zaznamenali jsme dvě stě třicet tři sou-
těžících rodin,“ informovala Marie Křenová 
z kanceláře primátora, která dodala, že do se-
riálu Rodinného zápolení se od konce února 
zapojilo čtyři sta třicet rodin.
Co by to však bylo za Den dětí v zooparku, 
kdyby se veškerá pozornost věnovala pouze 
nejmenším dvounožcům. Proto si slavnost-
ní chvilku zažila také tři mláďata ovce stepní 
zvané arkal. „Ovce stepní chovají pouze čty-
ři zoologické zahrady v Evropě a zoopark je 
jedinou českou zoo, kde můžete tato zvířata 
vidět,“ vysvětlila výjimečnost jehňat Iveta 
Rabasová, ředitelka Podkrušnohorského zo-
oparku v Chomutově. Dva samečci a jedna 
samička, kteří od svého nového kmotra mo-

derátora a herce Petra Vágnera dostali jméno 
Max, Kristián a Mia, jsou díky tomu prvními 
mláďaty arkala odchovaná v České republice.
Doprovodný program Dne dětí nabídl také 
skvělou zábavu pro všechny generace. Kro-
mě hudebních a divadelních vystoupení se ke 
slovu dostali také šermíři ze skupiny Rekruti 
a úžasné kousky převedly mladé akrobatky na 
koňském hřbetu.

Jedničkáři, hurá na Kamenčák. Zdarma!

Primátor ocenil dobrovolné dárce krve

Děti oslavily svůj svátek s Kozou Rózou Za pejska z útulku už 
žádné poplatky
Vemte si pejska z chomutovského útul-
ku a nebudete za něj již nikdy platit po-
platek ze psa. Takovou změnu vyhlášky 
o poplatku ze psů doporučila rada města 
schválit zastupitelstvu. Zatímco dopo-
sud byli držitelé psa z útulku osvobozeni 
pouze na dva roky, nově bude osvoboze-
ní od poplatku trvalé. Lidé, kteří si  osvojí 
pejska, ušetří ročně až 1500 korun. 
Psům jistě bude lépe u nových majitelů 
než v útulku, přestože je zde o ně výborně 
postaráno. Každý pes, který bude osvo-
bozen natrvalo od poplatku, bude mít 
elektronický čip. To zamezí předávání 
známek na jiné psy, kteří nesplňují pod-
mínky osvobození a podléhají poplatku. 
„V minulosti jsme často odhalili, že cho-
vatelé používali známku, která jim byla 
vydána na osvobozeného psa, na zcela 
jiného psa nebo ji předali osobě, jíž osvo-
bození nenáleží. Evidenční mikročip 
jednoznačně ztotožní psa s vydanou psí 
známkou i s majitelem psa,“ říká Jan Ma-
reš, vedoucí odboru ekonomiky magis-
trátu. Osvobození od poplatku má i další 
pravidla. Platí pouze pro prvního psa 
převzatého z městského útulku a chova-
tel jej musí přihlásit na magistrátu a do-
ložit protokol o převzetí psa z útulku.

Chomutov v desítce 
nejlepších v třídění
Chomutov  se po roce opět vrátil mezi de-
set nejlepších měst ve třídění komunální-
ho odpadu. „V letošním ročníku soutěže 
Skleněná popelnice jsme skončili na šes-
tém místě. Zasloužili se o to především 
Chomutované, kteří pilně třídí odpady,“ 
říká náměstek primátora Martin Klou-
da. Díky úspěchům v třídění odpadu 
město získává od společnosti Eko-kom 
kontejnery pro tříděný odpad. „Letos 
jsme obdrželi dvacet nových kontejnerů 
na papír, dvacet na plast a padesát na 
barevné sklo,“ dodává Klouda, který na 
snímku přebírá cenu v soutěži Skleněná 
popelnice.
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Rozhovor

Navrátili svátek thajského boxu do Chomutova
Jeden z nich je držitelem profesionálního 

titulu mistra světa asociace WFCA v thaj-

boxu, druhý v minulosti nastupoval do 

ringu při řecko-římských zápasech. Spo-

lečně navrátili svátek thajboxu do Cho-

mutova. Zeptali jsem se, jak náročné je 

organizovat galavečer v thajboxu a jak 

na bojovníky působí domácí publikum...

Jirka Žák: Před domácím 
publikem je nervozita větší

Před zápasem jste říkal, že výměna soupeře 
pro vás nepředstavovala problém. Bylo to 
skutečně tak, nebo vás Sikking něčím v ringu 
překvapil?
Výměna soupeře pro mě opravdu nezname-
nala problém. Věděl jsem, že Fred Sikking 
je dobrý bojovník, vždyť jsme měli bojovat 
o světový titul. Znám jeho styl, nemohl mě 
ničím překvapit.

Ihned po vítězství jste k sobě byl hodně kritic-
ký. Jak nyní hodnotíte svůj páteční zápas?
Vím, jak umím bojovat, a tady se mi to moc 
nedařilo. Nebylo to podle mých představ. Celý 
zápas jsem se snažil jít na jistotu a neudělat 
chybu, která by mě mohla stát vítězství, a to 
dost ovlivnilo můj výkon v ringu. Soupeř byl 
hodně odolný a spoustu ran ustál. Chtěl jsem 
ukončit zápas k. o., ale nepodařilo se.

Je pro vás rozdíl bojovat o titul v Chomutově 
a mimo něj? Pokud ano, v čem se zápasy liší? 
Rozdíl to je. Je to domácí publikum, měl jsem 
tu rodiče, spoustu známých. Člověk je tím 
ovlivněný a chce ukázat to nejlepší. Tedy ne, 
že bych to jinde nechtěl, to chci v každém zá-
pase, ale přece jen domácí publikum je domá-
cí publikum, a tak je nervozita o to větší.

Jste držitelem čtyř titulů mistra světa. Jaký ti-
tul pro vás bylo nejtěžší vybojovat? A z jakých 
důvodů?
Ani jeden z titulů nebylo jednoduché vybo-
jovat. Nejraději vzpomínám na zápas o titul 
mistra světa asociace WFCA, který se ode-
hrál loni v Žilině. Soupeřem mi byl Kanaďan 
Clifton Brown, který je vynikající bojovník 
se zkušenostmi z mnoha zápasů a spoustou 
titulů. Ale my jsme s trenérem připravili dob-
rou strategii a já se jí celý zápas držel, zápas 
jsem si užíval a dotáhl jsem ho do vítězného 
konce.

Během galavečera se představilo i několik 
chomutovských bojovníků. Jak hodnotíte je-
jich vystoupení?
Myslím si, že kluci odvedli dobrou práci a di-
vákům předvedli pěkné zápasy. Radek Buš 
vyhrál na body, Jirka Doležel a Marek Wenzl 
na body prohráli. Z doslechu vím, že se to li-
dem líbilo, a to je důležité.

Vidíte mezi českými profesionálními thajbo-
xery svého nástupce, budoucího mistra světa?
Určitě se jednoho dne objeví někdo, kdo za-
ujme moje místo. Česká thajboxerská scéna 
má spoustu dobrých bojovníků.

Máte po zisku dalšího titulu mistra světa ještě 
motivaci bojovat dále?
Samozřejmě, že mám. Pořád někde čeká ně-
jaká nová výzva a nová meta, které bych chtěl 
dosáhnout. Až ucítím, že jsem opravdu dosá-
hl všeho, čeho jsem chtěl, pak skončím, ale 
zatím se k tomu nechystám.

Kdy a kde vás vaši fanoušci mohou znovu uvi-
dět v ringu?
To zatím přesně nevím, ale teď bych měl mít 
zápasy spíše v zahraničí.

Bóďa Cikán: Chtěl 
jsem dostat thajbox 
do povědomí 
Chomutovanů

Jak vznikl nápad uspořá-
dat galavečer thajského 
boxu v Chomutově?

Měl jsem pocit, že Jirka Žák je tady doma tro-
chu zapomenutý, přestože je světovým šam-
pionem. Doufal jsem, že po takovém předsta-
vení se lidé v Chomutově začnou více zajímat 
o tento sport a ocení Jirkovy výkony.

Jirka Žák byl hlavní postavou večera. Jak jste 
pro galavečer vybírali další bojovníky?
Celý večer měl být představením chomutov-
ského thajboxu. Naším záměrem bylo po-
stavit do ringu ty nejlepší bojovníky z Cho-
mutova, aby lidé poznali, že to nejsou nějací 
hospodští rváči, ale opravdoví sportovci.

Kromě lákadla v podobě hvězd českého thajbo-
xu se chomutovský galavečer thajského boxu 

mohl pochlubit i dvěma titulovými zápasy.
Do celé organizace akce jsem šel s tím, že 
chci, aby zde Jirka bojoval o titul.

Během příprav došlo k několika změnám 
v připravených dvojicích. Zřejmě to nebyly 
příjemné zprávy…
Byl jsem těchto starostí zčásti ušetřen. Pře-
devším o zranění Popova, původního soupeře 
Jirky Žáka, mi nikdo neřekl. Petr Ottich asi 
viděl, že už je toho na mě dost, a tak jsem se 
tuto zprávu dozvěděl až ve chvíli, kdy bylo 
všechno vyřešeno.

Věřil jste, že titulové zápasy dopadnou vítěz-
stvím českých bojovníků?
Já jsem Jirkovi věřil, protože vím, že je to veli-
ce zodpovědný člověk i bojovník. On nenechá 
nic náhodě. On se pomalu rozjíždí, ale když se 
ve druhém kole dostane do rytmu, tak se nedá 
zastavit. Reinderse jsem viděl poprvé, ale on 
má pověst velkého bojovníka, takže ani tam 
jsem nepochyboval.

Jak hodnotíte celý průběh večera a výkony do-
mácích bojovníků?
Mně se to opravdu moc líbilo. Já jsem skuteč-
ně ani nečekal, že Jirka Žák má takhle kvalitní 
bojovníky. Nikdo z nich se určitě nemusí sty-
dět za svůj výkon. Určitě mě zaujal chomu-
tovský Radek Buš, a pak samozřejmě Filip 
Sýkora z Prahy.

Kdy můžeme očekávat další galavečer?
Udělám maximum pro to, aby se thajský 
box vrátil do Chomutova už příští rok. Na 
úspěchu tohoto večera se mnou spolupraco-
val i Petr Ottich a Oldřich Pastyřík z České 
Muay-Thai asociace a Jiří Gaudl, kterým 
bych chtěl poděkovat. Ukázalo se, že když 
je dobrá parta, tak se dá zvládnout všechno. 
I proto věřím, že se gala večer thajboxu do 
Chomutova znovu vrátí.
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  www.orchidea-cv.cz
  Na příkopech 396/7, Chomutov tel.: 725 505 280 (po–so)

Výprodej 30–50 % 
na zboží včetně zařízení.
Konec akce i činnosti ke dni 30. 6. 2011k v ě t i n o v ý  s a l o n

S
C

-3
1
0
5
7
6
/3

S
C

-3
1
0
6
8
7
/2

Z V E M E  V Š E C H N Y  P R O D E J C E  I  K U P U J Í C Í  N A  N O V É  T R H Y

POKRAČUJEME 19. 6. (6–13 hod.)

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

CELOROČNĚ    |    MÁLKOV U CHOMUTOVA    |    směr KV – 3 km od CV

Moderní a kvalitní nábytek na zakázku 
 

 Kuchyně 
 Ložnice 
 Obývací pokoje 
 Předsíně 
 Kanceláře 

S
C

-3
1
0
6
7
4
/2

Jak šel čas od 
Mannesmannky k VTŽ
Zajímavou výstavu nyní připravilo Ob-
lastní muzeum v Chomutově. Výstava od 
Mannesmannky k VTŽ není věnována 
jen historii výroby bezešvých trubek, ale 
díky dobovým fotografi ím přibližuje pro-
měny podniku i celé společnosti.
Výstava nevznikala náhodou. „Prvotním 
impulzem k přípravě výstavy bylo sto 
dvacáté výročí patentu bezešvé trubky, 
kterou lze považovat za jeden z nejdů-
ležitějších vynálezů devatenáctého sto-
letí,“ prozradila Markéta Prontekerová, 
kurátorka historického oddělení Ob-
lastního muzea v Chomutově. Výstava 
by podle ní měla představit celý vývoj 
Mannesmannových závodů a Válcov-
nám trub a železárnám v období prospe-
rity a růstu i v období útlumu. „Nechtěli 
jsme zde prezentovat jen holá fakta, ale 
přiblížit historii Mannesmannky také 
dobovými fotografi emi pro navození 
atmosféry,“ dodala Prontekerová, která 
zároveň připomněla, že v současnosti se 
spojení Chomutova a bezešvých trubek 
přece jen vytrácí z povědomí lidí.  „Byly 
doby, kdy to byl významný závod i v ob-
lasti Evropy,“ poznamenala kurátorka 
muzea.
Výstava nepředstavuje historii jen v člán-
cích a dobových fotografi ích. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout i model válcovací 
stolice z Národního technického muzea 
v Praze a také část druhé bezešvé trub-
ky vyrobené v Mannesmannce. „V dané 
době bylo vyrobení prvních trubek velkou 
událostí, kterou oslavoval celý závod,“ 
vysvětlila Prontekerová, která zároveň 
prozradila, že s přípravou výstavy začal 
kolektiv již v lednu tohoto roku.

Osmý ročník Muzejní noci 
v Chomutově byl plný 

tance a zpěvu. Představil to-
tiž kulturu romského etnika. 
Muzejní noc tematicky na-
vázala na předchozí ročník, 
který se věnoval minoritám, 
i na několik výstav s romskou 
tematikou.
„My jsme minulý rok zahájili 
takový volný cyklus spoluprá-
ce s Výborem pro národnost-
ní menšiny v Chomutově. Pů-
sobí zde sedm národnostních 
menšin a nám se zdálo, že 
by bylo dobré, kdyby se společně představily 
veřejnosti,“ připomíná Stanislav Děd, ředitel 
Oblastního muzea v Chomutově, jak se mi-
nulý rok začala psát historie této spolupráce. 
Výsledkem byla velká výstava a sedmý ročník 
Muzejní noci věnovaný společné prezentaci 
všech chomutovských minorit.
Kvůli velkému úspěchu se muzeum rozhodlo 
věnovat se postupně jednotlivým minoritám. 
„Začali jsme to romskou minoritou, proto-
že jsme byli přesvědčení, že tuto menšinu 
je společensky žádoucí připomenout a více 
představit. A zároveň tak dáváme prostor 
příslušníkům minority, aby ukázali, že mají 
co nabídnout,“ vysvětlil ředitel Děd výběr 
romské menšiny a doplnil, že na přípravách 
Muzejní noci i několika výstav spolupracoval 

i s Muzeem romské kultury v Brně.
Právě vernisáží výstavy Romská socha, kterou 
připravilo Muzeum romské kultury, začala 
Muzejní noc v Chomutově. Následovaly ukáz-
ky tanců i hudby, recitace romské literatury 
a poezie i romská pohádka. Většinu vystou-
pení obstaraly skupiny z Chomutova a okolí. 
„Živá vystoupení byla připravena s Radou 
Romů a výborem pro národnostní menšiny 
tak, aby zde vystupovali především regionální 
umělci. Nemá cenu vozit sem umělce celo-
republikového významu, protože cílem této 
noci bylo především vybudit místní, což se po-
dařilo,“ uzavřel ředitel Děd. Komu bude patřit 
příští rok, a tedy i příští Muzejní noc, prozatím 
není jasné. Muzeum však potvrdilo, že se chce 
i nadále věnovat problematice minorit.

Městský park opět po roce přivítá mi-
lovníky dobré dechovky. Radnice 

v parku pořádá pravidelné Koncerty decho-
vých hudeb. První koncert se uskuteční na 
DEN HUDEB v úterý 21. června 2011 od 
17:00 hodin. „Pokračovat budou poté kaž-
dou středu až do konce srpna ve stejném 

čase,“ upřesňuje Silvie Škubová z kancelá-
ře primátora.
První koncert odehraje na Den hudeb Hor-
nický dechový orchestr Severočeských dolů 
a.s. pod vedením Josefa Zástavy. O dalších 
středách se bude střídat se Staročeskou de-
chovkou.

Muzejní noc se roztančila 
v rytmu romských písní

Blíží se pravidelné koncerty v parku
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Sport

inzerce

Společnost KŠV Group se sídlem 
v Obchodní zóně vedle Kauflandu působí 
na trhu již 14 let. Je autorizovaným pro-
dejcem a servisem automobilových značek 
Hyundai, Mazda, Ford a od ledna 2011 
také Opel. Společnost nabízí také výkup 
vozů, autobazar, zapůjčení náhradního 
vozidla, pneuservis a montáž LPG.

Společnost KŠV Group rozšiřuje své 
služby. Nově postavená moderní lakovna 
s vlastním systémem míchání barev a la-
kovací box přispívají k kvalitním opravám 
poškozených vozů. Nový Showroom pak 
zajistí dokonalé podmínky pro výběr a ná-
kup nového vozu.

Při této příležitosti si Vás dovolujeme 
pozvat na ROADSHOW a otevření nové 
prodejny, která se koná 17. 6. 2011. Akci 
budou provázet soutěže pro dospělé, jízdy 
ve vozech 4x4 na motokrosové trati, ale 
také pro děti, dětská autoškola. Nebude  
chybět skákací hrad, malování na obličej 
a mnoho dalšího. K chuti jistě bude 
opečené prase a pivo.

KŠV GROUP s. r. o. 
Obchodní zóna 250, 431 11 Otvice
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Oddíl moderní gymnastiky 
SC 80 Chomutov pořá-

dal v minulých dnech nejen 
Oblastní přebor nejmladších 
nadějí a II. a III. kolo Severo-
české oblastní ligy, ale také 
26. ročník Chomutovského 
poháru. Mladé chomutovské 
gymnastky se musely vyrovnat 
s velkou konkurencí ze sever-
ních Čech  i z celé republiky. 
Už výsledky nejmladších gym-
nastek naznačily, že děvčata chtějí starty v do-
mácím prostředí přetavit v pěkná umístění. 

„Dařilo se nám, dobře děvčata 
získala druhé a třetí místo. Vě-
řím, že další úspěchy přijdou,“ 
prohlásila ihned po oblastním 
přeboru Eva Bachroňová, 
předsedkyně oddílu moderní 
gymnastiky SC 80 Chomutov. 
Nemýlila se, během dvou-
denních závodů získaly dívky 
z pořadatelského klubu dohro-
mady devatenáct medailových 
umístění, z toho sedm zlatých, 

a dokázaly, že Chomutov v gymnastice patří 
mezi republikovou špičku.

Místo ledu se na novém zimním stadio-
nu rozprostřelo tatami, stadion hostil 

judistický dvoudenní svátek. Na 21. ročník 
Mezinárodní velké ceny Chomutova a Memo-
riál Helmuta Tauda, kterým si chomutovští 
judisté pravidelně připomínají památku ob-
líbeného trenéra, se dohromady sjelo tři sta 
šedesát pět účastníků z třiceti oddílů z celé 
České republiky. Ve velké konkurenci se pro-

sadili také sportovci z pořadatelského oddílu 
TJ VTŽ. „Největší úspěch jsme zaznamenali 
v kategorii starších žáků, kteří získali pohár 
ze soutěže družstev,“ prozradil předseda ju-
distického oddílu TJ VTŽ Bohumil Stareček, 
který dodal, že v dorostenci skončili v soutěži 
družstev druzí. O den později získala hned 
tři poháry vítězná družstva mláďat, tedy nej-
mladších závodníků z TJ VTŽ.

Chomutovské gymnastky 
patří mezi nejlepší 

Místo na ledu, bojovalo se na tatami

Bezručovým údolím se 
prohnali maratonci
První ročník chomutovského cyklistic-
kého maratonu Hustá rubárna, který byl 
zařazen do série Pohár Peruna, přilákal 
ve slunečném nedělním odpoledni do 
Bezručova údolí mnoho zájemců. „Hlav-
ního závodu maratonu se zúčastnilo 
dvě stě jezdců. Tak vysokou účast určitě 
ovlivnilo i slunečné počasí,“ dodal ředi-
tel závodu Jiří Novakovský. V hlavním 
závodu zvítězil Tomáš Trunska, ostatní 
budou mít příležitost k odvetě za rok na 
druhém ročníku chomutovského mara-
tonu, na který organizátoři již nyní shá-
nějí fi nanční prostředky.
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Bezpečnost a doprava

inzerce

Platíte jen výši splátek

Jednoduše dostupné

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplatky 
za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. Výše splátky platí 
za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni 
v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Informujte se ve Finančním centru Ústí nad Labem 
nebo na vaší nejbližší poště.

Sjednejte si od 30. 5. do 30. 6. 2011 Era půjčku a vyhrajte jeden 
ze tří zájezdů k moři nebo některou z tisíců dalších cen. 
Více informací o soutěži na www.postovnisporitelna.cz.

Když se známe, jednoduše 
vám půjčíme. Era půjčka

Blíží se doba dovolených. Doba, kterou 
zneužívají lapkové ke svému řádění. 

Chomutovské noviny vám společně s Policií 
České republiky přinášejí několik rad, jak se 
vyvarovat nepříjemné a nečekané návštěvy. 
Hlavní zásadou je zabezpečit byt. „V bytě je 
nutné především zajistit dveře proti vypáčení 
a překonání vložky v zámku pomocí bezpeč-
nostních štítků a zámků, zavřít okna, nepo-
nechávat otevřené ventilačky,“ říká mluvčí 
Policie České republiky Marie Pivková. 
Byt lze zabezpečit také komfortněji pomocí 
elektronických čidel pohybu či otevření dve-
ří a oken. Zařízení je možné napojit na pult 
centrální ochrany (bezpečnostní službu). Do 
oken je možné nechat nainstalovat bezpeč-
nostní fólie či mříže. „Vhodná je kombinace 
ochrany mechanické a elektronické,“ dodává 
Pivková.  Lidé také mohou využít služeb bez-
pečnostních agentur, které jejich byty a domy 

v době nepřítomnosti ohlídají. 
Důležité je také nedávat zlodějům vědět, že 
jste odjeli na dovolenou. „Nezatahovat zá-
věsy, rolety nebo žaluzie.  Požádat souseda, 
aby nám vybíral schránku. Nevybíraná poš-
ta opět svědčí o tom, že nejsme doma,“ říká 
mluvčí policie. Vhodné je také požádat dob-
rého souseda nebo příbuzného, aby nám byt 
občas zkontroloval. „Obecně platí zásada, že 
před neznámými lidmi nesdělujeme, jaký ma-
jetek máme doma, kolik obrazů, šperků či ji-
ného majetku. Pro případ vloupání je vhodné 
pořídit si soupis, popřípadě fotografi e věcí,“ 
upřesňuje Pivková. V blízkosti rodinných 
domů policie doporučuje nenechávat ulože-
né žebříky nebo jiné věci, které by vniknutí 
do domu zlodějům usnadnily. „Zloděje může 
odradit i světelná signalizace, která se spouš-
tí večer v určitém časovém intervalu,“ zakon-
čuje seznam rad Pivková.

Jezdíte často trolejbusy a au-
tobusy? A možná ne vždy 

věnujete pozornost spotům na 
reklamní obrazovce. Už druhý 
měsíc se na monitoru objevují 
preventivní spoty chomutovské 
městské policie, z nichž může-
te získat řadu informací. „Varovali jsme před 
kapesními zloději. V červnu upozorňujeme 
na nebezpečí týkající se drog,“ říká náměstek 
primátora a velitel městské policie Jan Řehák. 
Každý měsíc až do října se bude téma po měsí-
ci střídat. V červenci se například bude na ob-
razovkách probírat téma nechráněného sexu. 
„Mladí budou mít prázdniny a mládež více  

či méně zkušená či nezkušená 
bude mít spoustu volna a jistě 
se bude věnovat i této aktivitě. 
Proto jsme zvolili téma nechrá-
něného sexu a varování  před 
nebezpečím nákazy pohlavní-
mi nemocemi,“ upřesňuje Iva 

Ejim, preventistka městské policie.
Cestující preventivní vysílání městské policie 
jistě nepřehlédnou. V pětadvaceti trolejbu-
sech  a autobusech MHD jsou spoty opako-
vány pětkrát  za hodinu a za celý kalendář-
ní měsíc jsou vysílány až  45 000krát. Spoty 
v MHD jsou jedním z řady  projektů prevence 
kriminality městské policie.

Jak zabezpečit byt nebo dům 
před odjezdem na dovolenou?

V červnu drogy, další měsíc nechráněný sex 

Květiny opět zdobí 
centrum města

Vyzdobení města mobilními květináči 
je dlouholetou tradicí a tento rok není  
výjimkou. „Občané Chomutova se již 
mohou těšit z květinových pyramid, zá-
věsných váz a záhonů letniček,“ říká ná-
městek primátora Martin Klouda.
Květinové pyramidy zdobí od konce 
května pět v minulosti již osvědčených 
míst, tedy ulice Palackého, Zborovskou, 
Farského a náměstí 1. máje. Technické 
služby instalovaly také řadu závěsných 
váz na sloupech veřejného osvětlení na-
příklad v ulici Revoluční, Chelčického, 
Na Příkopech a mnoha dalších. Pyrami-
dy a závěsné vázy jsou osázeny převážně 
červeně a růžově kvetoucími muškáty.
Záhony letniček v parčíku T. G. Masary-
ka, v parku sady Československé armády 
v ulici Chelčického, Táboritská jsou osá-
zeny begoniemi, šalvějí zářivou, dračíky, 
afrikány a zelencem.
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P O Z O R
Na silnici k Prvnímu mlýnu bude v sobotu 18. 6. 

od 15 do 16 hodin velmi omezen provoz z důvodů 
konání cyklistické akce pro rodiny s dětmi. Prosí-

me řidiče, aby se v této době úseku vyvarovali.
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Školy a volný čas
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Hlinovský Miroslav  |  Kadaňská 2349/4, Chomutov 430 03

Sídlo v areálu VINNÉ SKLEPY CHOMUTOV

tel.: 474 628 651, mobil: 602 333 453

www.opravy-elektromotoru.cz

OPRAVY  elektromotorů   čerpadel 
 el. ruční  nářadí   transformátorů 
 startérů   alternátorů...
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V minulém čísle přinesly Chomutovské 
noviny několik tipů na prázdninové trá-

vení volného času vašich děti. Nyní pokraču-
jeme dvěma příměstskými tábory. Společnost 
Kultura a sport Chomutov, s.r.o., navazuje na 
již tradiční příměstské tábory Letní miniško-
ly sportu. Děti mají o těchto prázdninách na 
výběr ze sedmi turnusů. Na každém z nich je 
čeká přemíra sportovní zážitků pod vedením 
zkušených trenérů. „Během týdne přičichnou 
k řadě sportů. Čeká je například basketbal, 
plavání, atletika, tenis i gymnastika,“ říká 
Kateřina Chytrová, vedoucí městské sportov-
ní haly. Miniškoláčci si užijí také in-line brus-
lení, překážkové dráhy a nejrůznější závody. 
„Nebude chybět ani minigolf a cyklovýlet,“ 

dodává Chytrová. Bližší informace lze získat 
ve sportovní hale nebo na telefonech 474 651 
126 a 775 702 851.
Občanské sdružení Lachtánek pořádá příměst-
ský tábor s názvem Vodní hrátky pro plavce 
i neplavce. Tábor se uskuteční v termínu 1. 7.–
15. 7. A jak název napovídá, děti si budou pře-
devším užívat vody. Děti se zdokonalí v plavec-
kých dovednostech. Mimo výuky plavání budou 
v programu zařazeny i další sportovní a kultur-
ní aktivity a jeden celodenní výlet. „Děti navští-
ví zoopark, Bezručovo údolí, hrad Hasištejn, 
seznámí se také s významnými rodáky, projdou 
si Gerstnerovu naučnou stezku,“ říká Jana Fid-
lerová ze sdružení Lachtánek. Bližší informace 
získáte na tel: 606 248 053.

Kam poslat děti o prázdninách?

Účastnice soutěže Hubneme do plavek 
2011, kterou pořádá Tiger Relax Club 

s Chomutovskými novinami, mají za sebou již 
měsíc tvrdé dřiny. Podívejme se za jednotlivý-
mi soutěžícími, abychom se sami přesvědčili, 
jak jim jde cvičení od ruky, respektive od těla.
Tereza Maršíková má již za sebou druhé kon-
trolní měření, které proběhlo 8. 6. Toto měření 
přineslo s sebou první pozitivní výsledky. Te-
reza snížila svou celkovou hmotnost o 3,1 kg, 
tuková vrstva ubyla o 3,2 kg současně s mír-
ným nárůstem svalové hmoty o 0,1 kg, ale to 
nejpozitivnější přineslo goniometrické měře-
ní. V pase bylo naměřeno o 7 cm méně, přes 
boky o 4 cm a stehna zeštíhlela o celé 2 cm.
U paní Ivany Merhoutové proběhlo měře-
ní po prvním měsíci s následujícími výsled-
ky. Hmotnost se posunula o 3,5 kg směrem 
dolů, došlo k úbytku 5,2 kg tukové tkáně na 
druhou stranu o téměř 1 kg přibyla svalová 

hmota, která je při boji s nadbytečnými kilo-
gramy nanejvýš důležitá. V pase bylo naměře-
no o 5 cm méně, v bocích o 2 cm a stehna ze-
štíhlela o 5 cm.
Za měsíc se paní Romaně Vaňkové poda-
řilo celkově zhubnout o 3,6 kg, z čehož úby-
tek tuku byl 4,6 kg a současný nárůst svalo-
vé hmoty o 0,6 kg. Obvod pasu se zmenšil 
o 5 cm a obvod přes boky je menší o 2 cm. 
Paní Vaňková zhubnula velké množství tuku, 
dokonce více, než je obvyklé, ale cítí se skvěle 
a nemá hlad, což je ukazatel správného hub-
nutí a dobrého výsledku.
Za první měsíc se paní Monice Bělohlávko-
vé podařilo zhubnout o 4,7 kg, z čehož úby-
tek tuku byl 5,3 kg a současný nárůst svalové 
hmoty o 0,4 kg. Obvod pasu se zmenšil o 2 cm 
a obvod přes boky je menší o 4,5 cm. Paní Mo-
nika zhubnula více, než je obvyklé, ale pořád 
je její hubnutí ve zdravé normě.

Bojovnice s nadváhou nezklamaly

Děti se proplavaly
pohádkovou říší

Děti z chomutovských mateřinek si uží-
valy Vodní pohádkovou říši v městských 
lázních. „Formou různých her a jednoho 
plaveckého závodu ukončily pravidelný 
plavecký výcvik, který probíhá od září do 
června,“ řekla Jitka Nezbedová z mateř-
ské školy. Pátého ročníku vodních hrátek 
se zúčastnila stovka dětí z 15 chomutov-
ských školek.
Předškoláci v lázních chytali rybičky 
s vodníky, lovili vílám kytičky nebo hle-
dali vodníkovi ztracený klíč. Děti se 
také vyřádily na krokodýlí cestě. „Děti 
ji absolvovaly na člunu a po cestě na ně 
útočili krokodýli,“ popisuje Nezbedová. 
Mezi další atrakce patřila střelba u ča-
rodějnic. Každá trefa vodní pistolkou 
oživila pavouka. Na závěr si malí plavci 
zkusili závod.

inzerce
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Inzerce/Zábava

Křížovka
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PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH 

PROSTOR
Organizace v Chomutově pronajme 

za výhodných podmínek své 
nevyužité prostory jako kanceláře, 

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

www.dumsalve.cz
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SKLENÁŘSTVÍ
Kilian glass s.r.o.

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

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

v areálu firmy Losan | Kilianglass@tiscali.cz
tel.: 474 654 618 | mobil: 777 153 800–801

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 
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Sedmá akce Rodinného zápolení. 
S kozou Rózou na kole vst íc létu.

sobota 18. června 
Start: zahrada školy Ak. Heyrovského
Cíl: První mlýn

asový harmonogram:
Registrace: 14.00–14.50 hodin
Hromadný start: 15.00 hodin

Registrace a podmínky:
Registrace a výdej hracích karet na startu.
Sout žní známku obdrží ú astníci v cíli na Prvním mlýnu.

Doprovodný program:
p ed startem preventivní akce m stské policie 
s tématikou silni ního provozu
prezentace Kola Dvo ák, sponzora sout že
v cíli opékání bu t

Upozorn ní:
Cyklovýlet je po ádán formou pelotonu 
s hromadným startem. 
Trasa cyklovýletu vede po silnici, proto dle 
zákona musí d ti být v doprovodu dosp lého 
a mít cyklistickou helmu.

•

•
•

Chůze se ukazuje jako nejvýhodnější prostředek pro pravidelnou pohybovou aktivitu...

Odpovědi zašlete do 21. 6. e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká malý dárek od fi rmy Dům Salve!

Výhercem z minulého čísla je Marta Martinovičová.
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Inzerce/Servis

Chelčického 100, 430 01 Chomutov

Chystáte oslavu? Slavte u nás!!!
Přineste si vlastní občerstvení, 

o nápoje se postará CAFÉ ROUGE.
Volejte 737 946 681

Pronajmu 
krásné prostory 
(63 m2) s výlohou 
v Chomutově 
v blízkosti 
náměstí.
Cena dohodou.

tel.: 602 229 850

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

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

Kukaňova 2262 
430 03 Chomutov
tel.: 474 620077

www.grapesc.cz

Ke skvělému 
internetu 
skvělé pivo
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17. 5. Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od Ka-
daňské po ul. V Alejích, Osvobození vč.chodníků, Sokol-
ská od Kadaňské po ul. V Alejích, Kukaňova, 5. května, 
V Alejích, Kadaňská – Chodníky a parkovací zálivy, Čer-
novická – chodníky

18. 5. Černovická od kruhového objezdu ke světelné 
křižovatce N.Spořice – chodníky, Potoční, Nové Spoři-
ce – U Hačky vč. chodníků, Osadní, Luční, obě spojky 
mezi Luční a Osadní,  Polní a komunikace souběžná se 
silnicí č. I/13 (Karlovarská), komunikace k fi rmě EATON 
vč. chodníků

19. 5. Lipská od Vinných sklepů k vodárně – chodníky, 
Parkoviště u kina OKO, Mýtná, El. Krásnohorské od Lip-
ské po Kosmovu, Kosmova, Hraničářská od Lipské po 
Kosmovu, Třebízského, Sukova, Blanická od Sukovy po 
Kosmovu, Sládkova od Sukovy a Kosmovu

24. 5. El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, 
Zdravotnická, Sadová, Hraničářská od El. Krásnohorské 
po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské po Kosmovu, 
Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu

25. 5. Pod Strážištěm vč. parkoviště, Ve Stráni, Pod 
Lesem, Dobrovského, Blatenské okály vč. chodníků, 
U Třešňovky, Barákova,  Na Lucině, Jabloňová, Na 
Vyhlídce, Winterova, Šrobárova, Kozinova, Lipanská, 
Tylova, V Zahradách, Na Spravedlnosti, Blatenská od 
Cihlářské po ul. Pod lesem – chodníky

26. 5. Březenecká – Stavbařská, komunikace, chod-
níky a parkoviště u č.p. 4689, 4596, 4750, okolí nákup-
ního střediska Krystal, Březenecká

Kdy bude blokové čištění

Objednejte si natrhání třešní srdcovek, 
červeného rybízu, josty – letos je ovoce méně. 
Levně. Tel.: 605 806 665.

Prodám zachovalou válendu s ÚP, celá 
čalouněná, za 500 Kč, dále větší pěknou 
ždímačku na chalupu za 500 Kč, hupcuk tov. 
výroba za 1 500 Kč. Tel.: 605 806 665.

Prodám větší množství libečku domácího na 
sušení i zamražení, dále bezinky – zdravé jako 
borůvky. Tel.: 605 806 665.

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

Prodám Mercedes Smart, r.v. 2000, 6 rychlostí, 
Automatická převodovka, v plné výbavě, plus 4x 
zimní penu, el. stahování oken, panoramatická 
střecha, centrální zamykání, velmi dobrý stav. 

Cena: 67 000 Kč. Tel.: 777 680 096

Prodám byt v osobním vlastnictví M. Kopeckého, 
zděné jádro, nové rozvody elektřiny a vody, 
částečně zařízená. Nízký nájem. Cena 600 000 
Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 774 950 627

Prodám baráček  3+1+půdní vestavba. 
Už. plocha 150 m2, uhelna, velká dílna, alší 
místnost na kola, moto, nářadí atd., ústřední 
topení, střecha sedlová s pálenou taškou. 
Možnost dostavět garáž a venkovní posezení. 
Malá zahrádka, 60 m od baráčku rybníček, 
klidná část obce. Pro rodinu s dětmi jedinečné 
bydlení. Tel.: 724 972 253

Prodám skleněný TV stolek. Jeden rok starý. 
Levně. Tel.: 721 958 905

Prodám oblečení na holčičku do 1 roku. Levně.  
Tel.: 728 770 297

Inzerce

Kino Oko

15. 6. st 19.00 ODNIKUD NĚKAM

16. 6. čt 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

17. 6. pá 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

18. 6. so 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

19. 6. ne 17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

22. 6. st 18.00 V PEŘINĚ

23. 6. čt 19.00 RYCHLE A ZBĚSILE 5

24. 6. pá 16.30 MEDVÍDEK PÚ

24. 6. pá 18.00 RYCHLE A ZBĚSILE 5

25. 6. so 16.30 MEDVÍDEK PÚ

25. 6. so 18.00 WESTERNSTORY

26. 6. ne 18.00 WESTERNSTORY

29. 6. st 18.00 SUCKER PUNCH

Městské divadlo

20. 6. po 8.45; 10.15; 11.30 FANTOM OPERY
Určeno žákům druhého stupně a SŠ. Taneční představení žáků 
tanečního, výtvarného a hudebního oddělení ZUŠ Chomutov 
a taneční skupiny Dundrdance je volným zpracováním zná-
mého příběhu lásky. Hudebním podkladem kromě živé hudby 
a hudby z fi lmu je Nigtwish.

21. 6. út 19.00 NEVĚRA
Premiéra divadelní hry v podání divadelního sdružení Nahoď.

Co všechno se může přihodit manželské dvojici, která se pod-
vádí, o tom vypráví komedie Nevěra, která je napsaná podle 
námětu hry Ivana Krause. Společný víkend se totiž oba zá-
letníci rozhodnou strávit mimo teplo domova a své milence 
vytáhnou na menší výlet. K tragické situaci ale dojde ve chvíli, 
kdy zjistí, že si oba vybrali k záletům stejný hotýlek nedaleko 
Prahy. Ve hře se také objevují další nešvary, než jenom samot-
ná nevěra, ale i třeba jistý druh vydírání, pohodlnost a lenost 
restauračních zaměstnanců i neznalost základních životních 
pojmů (debilita Václava).

Kulturní dům Zahradní

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

Výstavy

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

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

Do 30. 7. OD MANNESMANNKY K VTŽ – Obl. muzeum radnice

Do 30. 6. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
 ZUŠ T. G. MASARYKA – SKKS

Do 30. 6. CO VELBLOUDI DĚLAJÍ, KDYŽ JE LIDI NEVIDÍ – PZOO

21. 6. út 17.00 VERNISÁŽ ŽÁKŮ LADISLAVA CHABRA
  Café Atrium

Od 21. 6. OBRAZY Z CEST A DOMÁCÍ ÚKOLY PODRUHÉ
 Galerie Špejchar

Sport

17. 6.–18. 6. NEJDELŠÍ FLORBALOVÝ ZÁPAS 
  V HISTORII – Městská sportovní hala

18. 6. so  CYKLOVÝLET – Bezručovo údolí

18. 6. so 10.15 FOTBAL – Letní stadion

21. 6. út  PLAVECKÁ LIGA ZŠ – Městské lázně

DDM 

15. 6. st 15.00 HURÁ NA PRÁZDNINY

16. 6. čt 9.00 PLETENÍ Z PAPÍRU

18. 6.–19. 6. PŘEŽITÍ V PŘÍRODĚ

SKKS

16. 6. čt 17.00 BIG BAND ZDEŇKA TÖLGA – Atrium SKKS

17. 6. pá 17.30 OLDIES PARTY – Atrium SKKS

23. 6. čt 17.00 BIG BAND ZDEŇKA TÖLGA – Atrium SKKS

ZUŠ T. G. Masaryka

23. 6. čt 18.30 KONCERT JAZZOVÉHO DUA
  MARTIN KRATOCHVÍL A TONY ACKERMAN
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Fotoreportáž

Módní přehlídka pomohla klientům Café Atrium
Milovníci módy se setkali v atriu Středis-

ka knihovnických a kulturních služeb, 
aby přihlíželi módní přehlídce, odnesli si ně-
jaký ten textilní úlovek a pomohli dobré věci. 
Benefi ční odpoledne Café Atrium pořádané 
společně s občanským sdružením Egéria 
však nabídlo mnohem více.
Nápad uspořádat módní přehlídku s násled-
ným prodejem modelů začal nabývat pev-
ných obrysů asi před měsícem. „Prostřed-
nictvím plakátů jsme oslovili veřejnost, aby 
nám do kavárny přinesla nejrůznější oděvy 
a doplňky. Některé dámy z Chomutova tato 
výzva tak zaujala, že nám donesly oprav-
du velmi originální a kompletní modely,“ 

vysvětluje Martina Řápková, pracovnice 
PR v Café Atrium. Na pomyslném molu se 
rychle střídaly modelky, které se nenechaly 
rozhodit ani neustávajícím cvakáním foto-
aparátů. „Některé z nich jsou profesionální 
modelky, ale šaty zde předvádějí i naše ka-
marádky a dvě bývalé klientky Café Atrium,“ 
doplnila Řápková.
Po předvedení modelu putovaly šaty i do-
plňky do takzvané „hrabárny“, kde si každý 
mohl najít něco, co by mu opravdu slušelo, 
a za nový modýlek zaplatil jen symbolickou 
cenu. „Veškerý výtěžek z prodeje šatů a do-
plňků bude věnován klientům Café Atrium, 
aby si mohli dovolit zaplatit například výlet 

nebo návštěvu divadla či kina,“ informova-
la o využití utržených peněz Řápková, která 
připomněla, že klienti v kavárně nedostávají 
stálý plat, ale jen odměny.
Vedle přehlídky si mohli diváci samozřej-
mě dát něco dobrého v Café Atrium nebo 
navštívit stánek občanského sdružení Egé-
ria a zakoupit si vynikající domácí koláče 
nejrůznějších chutí. Benefi ční odpoledne 
otevřely pohádkou o šíleně smutné princez-
ně děti ze ZŠ a MŠ 17. listopadu a pak svůj 
um předvedl Taneční orchestr ZUŠ Kadaň. 
Slunečné odpoledne v atriu, kterým provázel 
Petr Stehlík, tak všem zúčastněným rychle 
a příjemně uteklo.
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29. ervna 2011 
od 16.00 hodin na nám stí 1. máje
ekají na vás: 

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

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

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

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

ob erstvení

od 20.00 hodin vystoupí hudební skupina

partne i akce

ECHOMOR
T ŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

CHOMUTOVA

LET


