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Inzerce

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., Kři-
žíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení částky rovnající se konečné 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 CHOMU-
TOVSKÁ 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: 32521

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

Jirkovská 5008/7 1+1 25.000 Kč 5.000 Kč 30.000 Kč

Poděbradova 1308/2 1+1 25.000 Kč 5.000 Kč 30.000 Kč

Poděbradova 1308/6 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 3614/6 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

Za Zborovskou 3616/3 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

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

Bezručova 4200/47 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Palackého 3656/4 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Palackého 3995/17 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Palackého 4089/2 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Palackého 4449/10 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Legionářská 3878/9 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Legionářská 3882/4 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Legionářská 3882/7 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Sokolská 3711/4 1+2 35.000 Kč 7.000 Kč 42.000 Kč

Kadaňská 3749/1 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

Kadaňská 3689/4 1+3 45.000 Kč 9.000 Kč 54.000 Kč

Palackého 3995/9 1+3 45.000 Kč 9.000 Kč 54.000 Kč

NEOPRAVENÉ BYTY

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena 20 % DPH Konečná cena

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou
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6. - 12.
října

pouze týden

-30% -40%

Nabídka platí od 6. do 12. října 2011

nebo do vyprodání zásob

-50%

-70%

-30%

SNB
boty, vázání,

prkna

SKI 
lyže, hole,

boty

zimní
textil

www.intersport-chomutov.cz

zboží!zimníhošance pro nákupJedinečná
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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.

Částkou pět tisíc korun tentokrát můžete 

adoptovat ibise skalního. Ten v minulosti 

obýval Střední východ, sever Afriky a jih 

Evropy, podle fosilií zde 

navíc žil již před 1,8 mili-

onu let. V Evropě byl zcela 

vyhuben zhruba před 300 

lety a v současné době je 

řazen do kategorie kriticky 

ohrožených druhů.

Výročí Chomutovska
8. 10. 1921 V budově městského divadla 

byl otevřen nový druh zábavního podniku – 

bar s tanečním parketem.

10. 10. 1926 Na průmyslové škole začala 

přístavba dalšího podlaží. Stavební práce, 

při nichž budova získala svůj dnešní vzhled, 

trvaly celý rok a vyžádaly si náklad téměř 

tři miliony korun.

16. 10. 1771 Ve čtyři hodiny odpoledne 

přicestoval do Chomutova císař Josef II., který 

zde přenocoval v senátní světnici na radnici 

a příští ráno v sedm hodin odjel dále do Žatce.

23. 10. 1806 Na základě dvorského 

dekretu mělo být zrušeno chomutovské 

gymnázium. Po námitkách městské rady 

bylo toto rozhodnutí odvoláno.

18. 10. 1871 Zahájení provozu městské 

plynárny. K výrobě plynu se používalo černé 

uhlí dovážené ze Saska. Plynárna stála 

v dnešním areálu železáren u železničního 

přejezdu v dnešní Hálkově ulici.

15. 10.
Drakiáda. Další akce Rodinného zápolení 

se uskuteční na ploché dráze. Více na

www.rodinnezapoleni.cz.

20. 10. 
Gala fashion show se uskuteční 

v Městském divadle.

Chomutov je nejlepším 
městem pro podnikání
Ukázal to srovnávací výzkum Město pro byznys. 

Chomutov porazil šestnáct konkurenčních 

měst, a to především díky kvalitním službám 

města a jeho úřadu pro občany a podnikatele.
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Tanečník Yemi navrhl 
módní show
Jeho performanci měli možnost zhlédnout 

diváci například v Paříži, Londýně, Istanbulu, 

New Yorku, Los Angeles, Tokiu, Šanghaji. 

K těmto městům se připojí i Chomutov.

Drahými auty pro dávky? 
Už ne!
Radnice si opět posvítila na ty, kteří zneužívají 

sociální dávky. Při jejich vyplácení totiž 

uspořádala speciální akci.

Kino Svět bylo pokřtěno 
odvarem z babského 
ucha
V čarodějnickém stylu Saxány a Lexikonu 

kouzel  bylo otevřeno Kino Svět. Zprovoznila 

se tak další část nového areálu na Zadních 

Vinohradech.
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Za extraligou s novým názvem a logem

Sportem, který si v diváckém zájmu v Cho-
mutově dlouhodobě drží první místo, je lední 
hokej reprezentovaný klubem Piráti Chomu-
tov. „V Česku je hokej jedním z nejpopulár-
nějších sportů. V Chomutově mu konkurují 
jen méně sledované sporty, jako třeba basket-
bal nebo softbal. Navíc náš klub momentálně 
disponuje týmem, zázemím a vším dalším na 
úrovni nejvyšší soutěže,“ vysvětluje ono pr-
venství David Dinda, obchodní a marketin-
gový ředitel Pirátů.

Letos klub změnil identitu, v srpnu veřej-
nosti představil nový název i logo. „Při stěho-
vání do nové haly jsme hledali nějaký motiv, 
kterým bychom začali novou éru,“ vysvět-
lil Dinda, podle kterého původní název Klub 
ledního hokeje postrádal možnost identifi ka-
ce fanoušků s klubem. „Jsme si vědomi toho, 
že v současnosti je velká konkurence nejen v 
té sportovní oblasti, ale také v oblasti zábavy 
pro děti a širokou veřejnost, proto jsme chtě-
li fanoušky zaujmout,“ doplnil. Název Pirá-
ti Chomutov a pirátská lebka v novém logu 
odkazují k uplynulým sezonám, kdy se KLH 
Chomutov stylizoval do rolí bukanýrů při ta-
ženích play off.

Hokej v Chomutově má dlouhou tradici. 
Asi nejúspěšnější období prožil v 50. letech, 
kdy před mnohatisícovými návštěvami na 
ledě řádila parta okolo kapitána a fenomenál-
ního střelce Miroslava Klůce. V letech 1955 a 
1956 obsadil Chomutov 3., respektive 2. mís-
to v nejvyšší soutěži. V novodobé historii se 
Chomutov dvakrát prokousal až do baráže o 
extraligu. V sezoně 2000/2001 neuspěl v du-
elu s Karlovými Vary, loni zase podlehl Mla-
dé Boleslavi.

Úspěšně si klub vede i v kategoriích juni-

orů a starších a mladších dorostenců, kteří 
hrají celostátní nejvyšší soutěž. V Chomuto-
vě se s hokejovou mládeží pracuje systema-
ticky a výsledky se dostavují. „Není bez zají-
mavosti, že po letech máme znovu zástupce 
v mládežnických reprezentačních výběrech,“ 
říká k tomu Dinda. Klub má nyní více než 300 
hokejových mládežníků a zhruba 35 mládež-
nických trenérů. Letos se také stal společně s 
pěticí extraligových klubů držitelem statutu 
hokejové akademie a zapojil se tak do prestiž-
ní sítě klubů, které mají pozvednout úroveň 
výchovy české hokejové mládeže. Piráti Cho-
mutov se mohou hokejovou akademií pyšnit 
jako jediný prvoligový klub. „Přináší nám to 
především kredit kvality a výjimečnosti. Je to 
vizitka klubu a signál pro rodiče,“ zhodno-
til přínos akademie na ofi ciálních stránkách 
Pirátů Chomutov ředitel sportovního úseku 
mládeže a šéf nově vzniklé akademie Jaroslav 
Liška.

Basketbalisté znovu v nejvyšší soutěži

Klub basketbalu byl založen v roce 1949 pod 
názvem Baník Chomutov. Postupem let mě-
nil název na TJ VTŽ Chomutov, poté DIOSS 
Chomutov a donedávna BK ASK Chomutov. 
Od loňska klub funguje pod názvem Levharti 
Chomutov. Prvního výraznějšího úspěchu do-
sáhli chomutovští basketbalisté v letech 1955 
až 1957, kdy se stali Mistry České republiky v 
kategorii starších dorostenců pod taktovkou 
bratří Jaroslava a Jiřího Tětivů. Další úspě-
chy přicházely až v novodobé historii klubu. 

V sezoně 1992/1993 Chomutovští postoupili 
do 1. národní ligy s trenérem Lubošem Buluš-
kem. Pod stejným trenérem se klubu následu-
jící rok podařil první historický postup do Ná-
rodní basketbalové ligy. „Největší úspěch nás 
čekal v sezoně 1998/1999, kdy jsme dosáh-
li na osmé místo v národní basketbalové lize 
a zúčastnili se play off,“ říká mluvčí klubu 
Jindřich Svojanovský. Po dalším postupu do 
Mattoni Národní basketbalové ligy pod vede-
ním trenéra Pavla Budínského, současného 
kouče mužské reprezentace, nastaly pro cho-
mutovský basketbal časy nevelkých úspěchů 
ve středu tabulky druhé nejvyšší soutěže. Le-
tos na jaře ovšem tým do Mattoni NBL znovu 
přivedl trenér Tomáš Eisner.

Úspěšné tažení druhou nejvyšší soutěží za-
znamenali fanoušci a návštěvnost chomutov-
ské sportovní haly se rapidně zvedla. „Měli 
jsme dvojnásobek diváků, Matonni NBL je 
však něco zcela jiného, a proto jsme přesvěd-
čeni, že si cestu na naše domácí zápasy na-
jdou další sportovní fanoušci z města i široké-

Podpora sportu zajišťuje městu řadu hvězd  
V tomto čísle pokračujeme v představení 

podporovaných sportů. Tentokrát se za-

měříme na kolektivní sporty, které lákají 

širokou veřejnost. Podporou sportu chce 

město Chomutovanům zprostředkovat 

také zážitky z vrcholového sportu či se-

tkávání se sportovními hvězdami. „Řada 

chomutovských sportovců dosáhla nejen 

na republikové, ale i světové vrcholy,“ říká 

primátor Jan Mareš. Podpora ze strany 

radnice pomáhá talentům v jejich rozvoji. 

Ti se pak stávají vzory pro širokou základ-

nu žákovského i mládežnického sportu. 

Představíme hokej, fotbal, basketbal a 

národní házenou. Pro první dva sporty 

město postavilo nebo staví za pomoci do-

tací Evropské unie nové sportovní stánky. 

To chomutovským sportovcům zvedne 

prestiž a jejich fanouškům zase komfort 

při sledování zápasů.

Téma
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ho okolí, kteří zatím na basketbal nechodili,“ 
doufá Svojanovský. Chomutovská hala je jed-
nou z nejlepších, kde se letos MNBL hraje, a 
je známo, že diváci jsou v basketbalu šestým 
hráčem na palubovce. „Snad není třeba ani 
uvádět, že naši hráči udělají maximum mož-
ného a svými výkony budou chtít zaplnit halu 
do posledního místa,“ dodává. Zájem fanouš-
ků se projevil také formováním Fan klubu 
Levhartů, jehož činnost chce klub podpořit.

V současné době má klub v celonárodních 
soutěžích tři družstva - A tým mužů, star-
ší žákyně a žáky. V regionálních soutěžích za 
Chomutov střílí koše béčko mužů, starší mi-
nižáci, mladší minižáci a nejmladší minižac-
tvo. Členskou základnu tvoří stovka členů, o 
kterou se stará osm trenérů. Snahou klubu 
je vytvořit generační návaznost jednotlivých 
věkových kategorií a dosáhnout vyššího za-
stoupení v celonárodních soutěžích. Výběr z 
této geneze by pak měl být zásobárnou talen-
tů pro A tým dospělých. První úspěchy jsou už 
na světě. V minulé sezoně mladší žákyně ob-
sadily 5. místo ve skupině A žákovské ligy ČR, 
mladší žáci 18. místo mezi 24 týmy žákovské 
ligy ČR, starší minižáci 2. místo a mladší mi-
nižáci 5. místo v oblastním přeboru.

Fotbalistům roste nový stadion

Historie chomutovské kopané sahá do let před 
první světovou válkou, kdy Chomutov byl sil-
ně německým městem. Vedle německého klu-
bu zde byl českou menšinou založen i fotba-
lový Český sportovní klub. Záznamy o jeho 
činnosti jsou však mizivé, a tak po 2. světo-
vé válce v Chomutově vznikal fotbalový klub 
prakticky od základů. Přes řadu názvů, jako 
Spojocel, Sokol, Hutě, Baník, nověji FK Cho-
mutov, se dopracoval až k současnému názvu 
FC Chomutov. Do podvědomí českosloven-
ské fotbalové veřejnosti se Chomutov popr-
vé zapsal v roce 1967, kdy si vybojoval postup 
do tehdejší celostátní 2. ligy. „V této době cho-
mutovská sportovní přízeň kopané ale příliš 
nakloněna nebyla a více navštěvovala spor-
toviště hokejistů, zápasníků a národní háze-
né,“ uvádí hrající sekretář klubu Radek Zať-
ko. Následovala éra působení ve druhé nebo 
třetí nejvyšší soutěži, ať již v důsledku postu-
pů či sestupů, nebo následkem různých reor-
ganizací soutěží. V roce 1986 dokonce Cho-
mutov až do posledních kol bojoval s Plzní o 
postup do celostátní 1. ligy, ale nakonec skon-
čil druhý. „Tato sezona byla v historii oddílu 
nejúspěšnější,“ komentuje to Zaťko. FC Cho-
mutov má v současnosti mužstvo dospělých, 
dvě družstva dorostu, osm žákovských a dva 
týmy přípravky. Mladší žáci z ročníku 1998 
letos zatím ani jednou neprohráli v krajském 
přeboru. Na čelných příčkách svých soutěží 
hrají i starší žáci a mladší dorost.

Letní stadion leží ve středu města v měst-
ském parku a má kapacitu 12 000 diváků. 
Klub má k dispozici i dvě tréninková hřiště, 
jedno s travnatou plochou a druhé se škváro-
vým povrchem. Zanedlouho se ale fotbalisté 
přestěhují do nového areálu na Zadních Vi-
nohradech, kde město buduje nový fotbalo-
vý a atletický stadion. Tam by jim slušela vyšší 
soutěž, než je současná Česká fotbalová liga. 
„Musela by se sejít spousta faktorů. Zaprvé 
fi nančně stabilizovaný klub, což je nejdůle-
žitější. Také dobře poskládaný kádr, skloube-
ný z mladých i zkušených fotbalistů. Pak by-
chom o postupu mohli uvažovat,“ je realistou 
sekretář Zaťko.

Excelentní bilance národních házenkářek

Mezi sporty, které v Chomutově vynikají, pat-
ří také ženská národní házené. Od roku 1997, 
kdy klub SK Chomutov NH převzal jako nový 
subjekt práva na 1. ligu od Loko Chomu-
tov, dělá dobré jméno městu i svým partne-
rům po celé České republice. Za éru čtrnácti 
ukončených sezon získaly házekářky 10 titu-
lů mistryň republiky, třikrát klub obsadil dru-
hé místo. V devíti  případech dokázal zvítězit 
v Českém poháru. „Z historického hlediska 
jsme se díky těmto výsledkům stali nejúspěš-
nějším klubem národní házené. Takovou bi-

lanci nemá nikdo jiný v ženské ani mužské 
kategorii,“ říká Vojtěch Čihař, předseda SK 
Chomutov NH. Ani v letošním roce nechce 
klub upustit od medailových cílů.

Vynikající útočnice Radka Češková (rozená 
Botlová) získala osmkrát ocenění pro nejlep-
ší házenkářku republiky a je tak nejúspěšněj-
ší hráčkou historie. Jednou ji místem nejvyš-
ším napodobila i Suková coby ještě hráčka 
Loko Chomutov a Čihařová. Právě Čihařová 
je také nejlepší střelkyní minulého ligového 
ročníku, se spoluhráčkou Benešovou okupu-
jí nejvyšší příčky v každé sezoně. „Mimo oce-
nění Svazem národní házené se naše hráčky 
každoročně velmi vysoko umísťují i v anketě 
o nejlepšího sportovce Chomutovska,“ dodá-
vá Čihař.

Klub nemá problémy ani s házenkářským 
potěrem. „Děvčata v jednotlivých kategori-
ích dosahují medailových pozic v regionu, ale 
hodně mimořádných úspěchů jsme dosáh-
li i na mistrovstvích republiky a v pohárech,“ 
chlubí se Čihař. Kvůli specifi kům české háze-
né je pro klub hodně náročné zabezpečit svůj 
chod, především dopravu na zápasy a s tím 
spojené náklady.  „Kromě jižních Čech se prv-
ní liga hraje ve všech krajích ČR. Od Studén-
ky u Ostravy až po západní Čechy. V sezoně 
skutečně najezdíme tisíce kilometrů,“ doklá-
dá Čihař. V posledních letech se hraje závěr 
soutěže systémem play off a chomutovské há-
zenkářky jsou jeho každoročními účastnice-
mi, čímž se náklady na dopravu dál zvyšují. 
Nemalou část fi nančních prostředků spolkne 
sportovní areál, který klub provozuje. „Díky 
přístupu našich dvou největších podporova-
telů Severočeských dolů a města Chomutov, 
ale i zásluhou menších partnerů se nám za-
tím daří rozpočet naplňovat,“ říká předseda 
klubu.

 a Chomutovanům skvělé sportovní zážitky
Téma
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Demolice Evropy je na spadnutí, centrum se otevře příští Vánoce

Pro dávky autem? Ne!
Speciální akce odhalila i dlužníky

Demolice kina Evropa  se blíží.  Bourací 
stroje se do kina pustí na konci zimy. 

Nové obchodní centrum by mělo být otevřeno 
do prosince příštího roku. V současné době 
investor žádá o územní rozhodnutí.  Po něm 
si musí vyřídit stavební povolení. „Pokud 
všechna povolovací řízení budou probíhat 
bezproblémově, může být zahájena demolice 
v lednu,“ říká František Bouda ze společnosti 
Rent, která je investorem stavby.
Bourací práce by měly co nejméně rušit oby-
vatele okolních domů. „Firmu na demolici 
budeme teprve vybírat. Jednoznačnou pod-
mínkou bude zajištění maximální bezpečnos-
ti a co největší omezení prašnosti,“ vysvětluje 
Bouda. Práce skončí na jaře, následně začne 

samotná výstavba  centra. „Tu bychom chtě-
li dokončit tak, aby Chomutované stihli v no-
vém obchodním centru vánoční nákupy,“ plá-
nuje Bouda.
Jaké budou v centru obchody, zatím není zce-
la jasné. „Jednání s budoucími nájemci jsou 
v plném proudu. Určitě bude prodejna po-
travin,“ říká investor. Velký zájem o prodej-
nu projevila fi rma Mountfi eld. Vážná jedná-
ní jsou vedena s fastfoodovým KFC a Burger 
Kingem, ve hře je však i McDonald´s. Dalším 
plánovaným sortimentem v centru bude elek-
tro a smíšené zboží nebo drogerie. Centrum 
tak zlepší dostupnost základního sortimentu 
pro obyvatele sídliště.
Díky výstavbě obchodního areálu se zlepší 

také doprava v sídlišti. Příjezd a výjezd na sil-
nici 1/13 u centra ulehčí nájezdu do sídliště u 
benzinové pumpy Shell.  Také se zjednoduší 
výjezd na třináctku, a to i pro vozidla městské 
policie.  „Pomocí stavebních opatření ome-
zíme rychlost, čímž chceme zvýšit bezpeč-
nost,“ dodává Bouda. Zlepšení dopravní situ-
ace ukázala i studie renomované fi rmy, která 
provedla počítačovou simulaci. Situaci v do-
pravě zlepší i vybudovaná parkoviště, z nichž 
jedno bude sloužit výhradně obyvatelům síd-
liště, pro které bude k dispozici 92 parkova-
cích míst. Pro zákazníky bude připraveno 102 
míst na druhém parkovišti. Bezpečnost cyk-
listů a chodců na cyklostezce, kterou protne 
výjezd od obchodů, zajistí nadzemní lávka.

Drahými auty pro dávky? S tím už je ko-
nec. Radnice si totiž posvítila opět na 

ty, kteří zneužívají sociální dávky. Při jejich 
vyplácení totiž uspořádala speciální akci, kte-
ré se zúčastnilo několik odborů magistrátu, 
městská policie a daňoví exekutoři. Úřední-
ci se zaměřili nejen na zneužívání dávek, ale 
také na dlužníky, neplatiče zákonného pojiš-
tění a další nešvary, kterých se nepřizpůso-
biví dopouštějí. „Stále nám jde o komplexní 
řešení. Nebudeme tolerovat zneužívání sys-
tému dávek, ale ani přestupky a neplnění si 
zákonných povinností,“ říká primátor Jan 
Mareš. Hned z prvních výsledků je jasné, že 
akce měla úspěch. Několik lidí přišlo o dávky, 
exekutoři zabavili pět aut dlužníků. Strážníci 
zadrželi pachatele trestného činu.
Někteří vychytralí příjemci dávek totiž stále 
jezdí autem. Mysleli si, že pokud auto přepí-
ší na příbuzného či známého, obejdou jednu 
z podmínek pro vyplacení dávek. A to že ne-

smí vlastnit žádný majetek, kterým však auto 
je. „Na vozidla ale dále platí zákonné pojistky 
a vesele s nimi jezdí. Tím porušují účel, za kte-
rým jim jsou dávky vypláceny,“ říká vedoucí 
odboru sociálních věcí Kamila Faiglová. Při 
akci jsme zjistili, že šest lidí místo toho, aby 
dávky použili na základní potřeby, platili po-
jistku a jezdili autem. O dávky přijdou.
Během kontrol aut, kterými si dávkaři přije-
li pro peníze, úředníci zjistili, že pět majitelů 
aut dluží městu.  Daňoví exekutoři auta ihned 
zabavili. Většina z dlužníků dluh na místě za-
platila. „Radnici se vrátilo čtyřicet tisíc korun 
dluhu. Je vidět, že když se dlužníkům sáhne 
na majetek, dokážou rychle sehnat peníze,“ 
řekl ekonom města Jan Mareš.
Strážníci zjistili, že dvě z kontrolovaných aut 
jezdí bez zákonné pojistky. Jejich majitelům 
hrozí pokuta až čtyřicet tisíc korun.  Při akci 
objevili také hledaného pachatele trestného 
činu a vyřešili několik dopravních přestupků. 

Parlament řešil 
hlavně dopravu

Studentský parlament chomutovských 
škol se po prázdninách opět sešel. Žáci 
středních a základních škol měli připra-
veno na řešení mnoho problémů z řady 
oblastí. Na otázky členů parlamentu od-
povídal primátor města Jan Mareš.
 Největší zájem byl o problematiku do-
pravy, především pak při cestách do a ze 
školy, dále pak do nového areálu na Zad-
ních Vinohradech. Studentský parlament 
se dohodl na monitoringu, který společně 
se svými kamarády provede. „Výsledky 
poté předáme vedení dopravního podniku 
k vyhodnocení, případně zajistíme přímo 
schůzku s vedením dopravního podniku,“ 
přislíbil primátor. Bez zájmu nezůstaly ani 
stavby a úpravy sídlišť v rámci projektu 
Sídliště, místo pro život, které se pozdržely 
kvůli podanému odvolání ve výběrovém 
řízení. Jedním z podnětných výstupů je 
také  zájem o přednášky a diskusní fóra zá-
stupců vedení města ve školách na témata 
spojená s výkonem samosprávy, hospoda-
ření města, ale také politologie a dalších 
společenských problémů. Další jednání 
parlamentu se uskuteční v listopadu.
Parlament se schází jednou za dva měsí-
ce. Je rozdělen na dvě sekce základních 
a středních škol a vznikl a funguje na pod-
nět a přání žáků a studentů. „Primátor jim 
tuto formu setkávání nabídl s tím, že se 
rád bude jednání účastnit jako host s po-
radním hlasem, stejně tak další předsta-
vitelé města. Program setkání a iniciativa 
však vychází od dětí,“ sdělila mluvčí rad-
nice Šárka Schönová.
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Město převzalo štafetu, uspořádá 
hornické Chomutovské krušení

Zvířata se mají skvěle! řekla obří licenční kontrola

Chomutov je nejlepším městem pro byznys

Chomutov převezme hornickou štafetu 
a po Jihlavském havíření, Stříbrském 

stříbření či Chodovském dolování uspořádá 
Chomutovské krušení. Stane se tak organizá-
torem 16. ročníku setkání hornických měst. 
„Od starosty Chodova jsem na letošním se-
tkání přezval zásady pro nominace a udílení 
ceny Českého permonu za významné zásluhy 
o rozvoj hornických tradic, což je v podstatě 
pověření k uspořádání dalšího ročníku setká-
ní,“ říká náměstek primátora Martin Klouda. 
Chomutovské krušení se uskuteční příští rok 
v druhé polovině dubna současně s Chomu-
tovskými slavnostmi.
Chomutovské krušení, na první pohled možná 
trochu exotický název, má svůj důvod. „Název 
napovídá, že se akce bude konat pod Krušnými 
horami. Ty své pojmenování dostaly po zvlášt-
ním způsobu těžby rud a kovů, což je staročes-
ky krušiti,“ vysvětluje primátor města Jan Ma-

reš. Již nyní jsou v provozu internetové stránky 
k tomuto setkání www.chomutovske-kruse-
ni.cz, kam v příštích měsících budou přibývat 
informace o přípravách pestrého a zajímavé-
ho programu. „Snažíme se ho sestavit tak, aby 
byl pro Chomutovany a příznivce hornických 
a hutnických tradic co nejatraktivnější, a Cho-
mutovské krušení se tak zapsalo nezapomenu-
telně do historie setkání hornických měst,“ do-
dává primátor.
Od letošních Chomutovských slavností má 
primátor města v opatrování posvěcené svět-
lo svaté Barborky, která byla odpradávna 
ochránkyní horníků. Přípravy tohoto význam-
ného setkání jsou v plném proudu. „Již dnes 
spolupracujeme s řadou organizací. Mezi 
nejvýznamnější patří spolupráce se Severo-
českými doly a s partnerským městem An-
naberg-Buchholz, jehož hornická kapela je vy-
hlášená,“ prozrazuje z příprav primátor.

Stejně  jako auto musí být v bezvadném 
technickém stavu a musí každé dva roky 

projít technickou kontrolou, tak Podkrušno-
horský zoopark každé dva roky čeká zevrubná 
ministerská kontrola, která zkoumá, jak se 
zvířátkům daří a jak je o ně pečováno. Není to 
ledajaká kontrola. „Kromě odborníků z minis-
terstva životního prostředí nás přijela zkont-
rolovat také Komise pro zoologické zahrady, 
Česká inspekce životního prostředí a Krajská 

veterinární správa,“ popisuje velikost kontro-
ly ředitelka zooparku Iveta Rabasová.
Odborníci zjišťovali, zda jsou průběžně pl-
něny všechny podmínky nutné k provozová-
ní zoologické zahrady. Kontrolovali celý areál  
zooparku včetně expozic zvířat, prostor pro 
návštěvníky a provozního zázemí. V hledáčku 
měli především péči o chovaná zvířata, zapo-
jení do záchranných a rozmnožovacích pro-
gramů a zajištění ekologické výchovy. „Dal-

ším z bodů kontroly bylo bezchybné vedení 
evidence zvířat, dodržování bezpečnosti prá-
ce a bezpečnosti návštěvníků,“ dodává Raba-
sová.  Veřejnosprávní kontrola nezjistila žád-
ný nedostatek. „Výsledek jsme předpokládali. 
Zoopark se neustále rozvíjí. Péče o zvířata se 
zlepšuje, rozšiřují se výukové programy pro 
návštěvníky. Díky všem těmto skutečnostem 
stoupá obliba zooparku,“ pochválil Jan Ře-
hák, náměstek primátora.

Chomutov je nejlepším měs-
tem pro podnikání v Ús-

teckém kraji. Ukázal to srovnávací 
výzkum Město pro byznys, který 
již čtvrtým rokem vyhlašuje týde-
ník Ekonom. Chomutov porazil 
šestnáct konkurenčních měst, a to 
především díky kvalitním službám 
města a jeho úřadu pro občany 
a podnikatele. „Jsme velmi silně 
proklientsky zaměřená radnice a dlouhodobě 
se snažíme zkvalitňovat naše služby. Ať už je 
to zjednodušením administrativy, objednává-
ním klientů přes SMS, vyřešením záležitostí 
klienta na jednom místě či úrovní poskytova-
ných služeb,“ vysvětluje náměstek primátora 
Martin Klouda. Město se také snaží odlehčit 
Chomutovanům od pochůzek po úřadech, 
například v oblasti dopravy či živnostenského 
úřadu. „Chceme dosáhnout toho, aby si ob-
čané časem mohli většinu věcí vyřídit pomocí 
dálkového přístupu přes internet, jako je to na-
příklad v bankovních ústavech,“ dodal první 
náměstek primátora Jan Řehák.

Velký význam pro dobré umís-
tění měly i investiční akce 
z prostředků Evropské unie. 
Ať už je to obnova sídlišť, vý-
stavba sportovně-kulturního 
areálu na Zadních Vinohra-
dech a mnohé další. Klad-
ně hodnocena byla i podpora 
podnikání, například v ob-
lasti průmyslových zón, kam 

město láká investory s nabídkou levnějších 
pozemků za podmínky vytvoření nových pra-
covních míst. Dalším kladem bylo i zrušení 
poplatků za předzahrádky restaurací. „Nově 
uvažujeme o zvýhodnění majitelů domů při 
opravách fasád,“ představuje další vstřícný 
krok náměstek Klouda.
Město Chomutov je dlouhodobě výborně hod-
noceno v oblasti hospodaření a za služby ma-
gistrátu. To potvrzují ceny republikové i ev-
ropské úrovně. V loňském roce to bylo druhé 
místo mezi nejlépe hospodařícími městy Čes-
ké republiky a v minulých letech město vyhrá-
lo i evropskou cenu za omezení byrokracie.

Dotace pomohla

Radnice hledá využití 
pro městské lázně
Budova městských lázních by měla zís-
kat nové využití. S blížícím se dokonče-
ním relaxačního a oddychového centra 
v areálu se blíží také proměna městských 
lázní v objekt, který by měl občanům po-
skytovat jiné služby. „Nyní jsme vyhlásili 
výběrové řízení na nové využití budovy, 
které by mělo být v souladu s územním 
plánem,“ říká primátor Jan Mareš. Měs-
to se v minulosti pokusilo najít nového 
provozovatele městských lázní. Přesto, 
že nabízelo pronájem za jednu korunu, 
nikdo se nepřihlásil.
V lázních by tak mohly časem vzniknout 
malé obchůdky, areál nejrůznějších slu-
žeb, kanceláře či jiná komerční či spor-
tovní  vybavenost. Budoucí investor však 
bude mít také řadu omezení. „Územní 
plán například nedovoluje v místě lázní 
postavit supermarket, poskytovat služby 
motoristům. Podmínkou je také postave-
ní adekvátního parkoviště podle rozsahu 
nabízených služeb,“ říká Lenka Petříko-
vá z odboru rozvoje, investic a majetku 
města. Možností je řada. Město nyní 
čeká na záměry investorů.
K vyhlášení výběrového řízení radnice 
vedla skutečnost, že ve fi nančních silách 
města není provozovat oba bazény. „Nově 
vznikající relaxační a oddychové centrum 
Chomutovanům nabídne širší nabídku 
atrakcí a tím i využití volného času včetně 
kondičního plavání,“ říká primátor.

Opět se vracíme k našemu seriálu o vý-
sledcích projektů IPRM Sídliště pro život. 
Tentokrát si přiblížíme projekt společen-
ství vlastníků jednotek v Kundratické ulici  
č.p. 4491, které v rámci projektu nechalo  
odvodnit spodní část budovy a moderni-
zovat ležatou kanalizaci. Zrekonstruovaly 
se také rozvody plynu a elektroinstalace 
společných prostor. Do celého projektu, 
jehož realizace trvala šest měsíců, spole-
čenství investovalo částku 307 tisíc korun, 
z čehož dotace činila 123 tisíc korun.
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Rozhovor

Yemi navrhl pro Chomutov módní show
Yemi Akinyemi Dele se narodil roku 1981 

v severočeském Liberci. Jeho otec pochá-

zí z Nigérie a matka je Češka. Od 16 let 

se věnuje tanci, v současnosti zejména  

experimentální a alternativní umělecké 

tvorbě. Yemi je přínosem a inspirací pro 

českou uměleckou a taneční scénu. Prá-

vě díky svým česko-africkým kořenům 

propojuje ve své práci etniky různých 

kultur. Jeho performance měli možnost 

zhlédnout diváci po celém světě v Paříži, 

Londýně, Amsterdamu, Stockholmu, Bu-

dapešti, Istanbulu, New Yorku, Los Ange-

les, Tokiu, Šanghaji, Taipei, Soulu, Bom-

baji a v dalších městech. K těmto místům 

se připojí i Chomutov, protože se zde 20. 

října v Městském divadle uskuteční Gala 

fashion show, kterou navrhl.

Čím bude chomutovská přehlídka netradiční?
Nebude jen lokálním pokusem udělat rádoby 
slavnost na téma módy. Bude to originální 
večer se skvělým moderátorem, moderním 
tancem, známými modelkami a zpěvákem. 
Hlavním rysem scénáře je srovnání módních 
trapasů, které známe z dob minulých a bohu-
žel i současných, a na druhé straně stylová 
móda místního butiku, správně nakombino-
vaná a v různých žánrech.

Co vás inspirovalo?
Ulice. Ulice kdekoli ve světě i u nás. Všímám 
si lidí, barev, pohybu, prostě všeho, a je to vel-
mi inspirující.

Mělo na přípravy vliv ještě něco jiného?
Zadáním města jako pořadatele bylo vytvořit 
dialog s divákem a ne jen přehlídku. Lidé bu-
dou moci tedy během příchodu například živě 
sledovat ukázky líčení.

Jaká jména do Chomutova přivezete?
Bude to úspěšný český zpěvák, herec ze seri-
álu Ordinace, moderátor Fashion TV a také 
tanečník Ben Cristovao, který vystoupí s ně-
kolika svými písněmi. A v módní přehlídce se 
představí VIP modelky Renata Langmanová, 
Vlaďka Erbová, Hanka Svobodová a Lili Sa-
rah Fischerová. Večerem bude provázet zná-
mý hvězdný reportér Tomáš Kraus.

Zúčastníte se této společenské akce?
Ano, rád bych. Pokud budu v Čechách, určitě 
přijedu.

Jaké jsou vaše současné aktivity?
Dělám choreografi e, uměleckou tvorbu a re-
žii v různých projektech v Čechách i v USA. 
Minulý týden jsem se vrátil z Texasu, kde 
končilo naše turné zpěváka Kanyeho Westa. 
V Praze učím ve svém tanečním studiu Dance 

Academy Prague a o víkendu letím do Paříže 
na Fashion Week.

Co chystáte, jaké máte plány do budoucna?
V listopadu mám připravovat koncert v Bra-
zílii, na což se velmi těším. Je to další velká vý-
zva. Mou hlavní náplní již zdaleka není street 
dance, řekl bych spíš design pohybu, režie 
a kreativita.

Jak jste se k tanci dostal?
Můj život se převážně točí kolem tance. Od 
svých šestnácti let tančím. Prvním velkým 
úspěchem byla reprezentace na MS ve street 
dance v roce 1999. Poté jsem dostal hlavní 

sólovou taneční roli v muzikálu Monte Cris-
to. Založil jsem taneční skupinu JAD Dan-
ce Company, později agenturu pro talenty 
a konečně i svoji taneční školu. Spolupracuji 
s řadou známých českých zpěvaček a zpěváků 
na jejich choreografi ích. A úspěšně se rozvíjí 
moje práce v zahraničí.

Jakých úspěchů jste dosáhl?
Za úspěchy lze považovat získání nějakých 
ocenění, ale já si především vážím pracovních 
setkání s některými lidmi a své práce, která mě 
nesmírně baví. Těšilo mě, když jsem jako prv-
ní uspořádal dnes již známou prestižní street-
dancovou soutěž Tanečník roku, kde každo-
ročně dostávají prostor noví talentovaní lidé. 
Bavilo mě moderování hudebních pořadů, 
zajímavé byly i herecké příležitosti v českém 
seriálu nebo u zahraničních produkcí, nejví-
ce vzpomínám na roli Kentaura ve druhém 
díle Letopisů Narnie. Úžasné bylo vystoupení 
s mojí taneční skupinou v New Yorku v Čes-
kém domě na Manhattanu nebo právě ukon-
čené turné se zpěvákem Kanyem Westem. Za 
své úspěchy ale vždy považuji různé charita-
tivní akce, ke kterým se připojuji. Pokud se mi 
v mojí práci daří, jsem rád, že mohu pomoci 
dětem, ať už jsou v Africe nebo v Čechách, 
podpořit boj proti šíření HIV a AIDS nebo va-
rovat před rasismem a extremismem.
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Kultura

PROâ JE STAVEBNÍ SPO¤ENÍ ATRAKTIVNÍ?
Na tuzemském trhu neexistuje 
produkt, kter˘ by se svou v˘nosností 
pfii srovnatelné mífie jistoty stavebnímu 
spofiení vyrovnal.

� ROâNÍ ZHODNOCENÍ MÒÎE P¤EKROâIT 5 %.
U nov˘ch smluv mÛÏe b˘t roãní efektivní úroková míra
i po úpravách státní podpory a zdanûní úrokÛ z vkladÛ
vy‰‰í neÏ 5 % p.a. Napfiíklad ve srovnání s bûÏn˘m spofii-
cím úãtem mÛÏe b˘t v˘nosnost stavebního spofiení aÏ
trojnásobná. 

� ÚSPORY NA STAVEBNÍM SPO¤ENÍ JSOU SAMO-
Z¤EJMù OD ZÁKLADU MAXIMÁLNù BEZPEâNÉ. 

Základem je pevné finanãní zázemí âeskomoravské sta-
vební spofiitelny, nejvût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební
spofiitelny v âeské republice. A samozfiejmostí je i stopro-
centní poji‰tûní vkladÛ aÏ do ãástky odpovídající 
100 tisícÛm eur.

� SPO¤ENÍM SI VYTVÁ¤ÍTE NÁROK NA V¯HODN¯ ÚVùR.
PfiibliÏnû po ‰esti letech má klient pfii pravideln˘ch 
mûsíãních vkladech naspofienu zajímavou ãástku 
a souãasnû mÛÏe ãerpat v˘hodn˘ úvûr.  Splátka úvûru se

pfiitom pfiíli‰ neli‰í od spofiené ãástky, a proto se rodinn˘
rozpoãet v˘raznû nezmûní ani v této fázi.  

Stavební spofiení jako kolektivní systém, kter˘ se sám refinan-
cuje, je bezpeãn˘m finanãním systémem. BliÏ‰í informace
o nabídce âMSS získáte na www.cmss.cz a tam téÏ snadno
najdete kontakt na nejbliÏ‰ího finanãního poradce âMSS.

S
C
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1
1
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inzerce

Herecký koncert Jaroslava Duška a Na-
taši Burger pod vedením Jana Hřebejka 

uvedlo minulý týden chomutovské městské 
divadlo. Komorní hra francouzského dra-
matika E. E. Schmitta Manželské vraždění 
rozebírá a glosuje dlouholetý manželský život 
a odhaluje skryté bolesti obou manželů, a tak 
se na tvářích publika leskly nejen slzy smíchu, 
ale také slzy dojetí. 
Hra je popisem jednoho společného večera 
páru, který se dostává do krize. Jill v podání 
Jaroslava Duška se vrací po čtrnácti dnech 
z nemocnice s amnézií. Manželka Líza, Na-
taša Burger, je jeho průvodkyní po minulosti 
a pokouší se navrátit mu vzpomínky. Pub-
likum se stává svědky odhalování stinných 
zákoutí společného vztahu a jejich glosování, 
v němž Dušek zosobňuje mužský pedantský 
racionální princip a Burger emotivní ženské 
vidění světa. S gradací děje se roztáčí koloběh 
vzájemného obviňování, které končí větou Ja-
roslava Duška: „Abych se po patnácti letech 
konečně dozvěděl pravdu. A teď čumím. Mám 
pravdu a nevím, co s ní,“ vykřikne Jill, když 
přiznává, že jeho amnézie byla předstíraná.
Ač je Manželské vraždění jemnou komedií, 
díky svému občas až tragickému tónu nepa-
tří rozhodně k jednoduchým únikům z reali-
ty. Naopak slovní přestřelky mezi manžely, 
i když stále ponechávají naději na nalezení 
konsenzu, připomenou řadě diváků některé 

vlastní zážitky a především zoufalství Lízy 
působí v podání Nataši Burger tak přirozeně, 
že v divácích vyvolává touhu ji před Duškový-
mi otázkami ochránit. 
Přestože Schmittova hra dokazuje, že lás-
ka v manželství někdy zabíjí i vraždí, příběh 
manželů končí vroucím objetím, v němž se 
rozpouští všechny viny. Romantické duše 
v publiku tak mohou uronit slzu nad nekoneč-
ností lásky ve všech jejích podobách, realisté 
budou dojati spíše bezvýchodností situace, 
kdy celý popsaný manželský večer dává tušit, 
že podobnou diskusi v budoucnosti manželé 
povedou znovu. 
Manželské vraždění bylo první z šesti her při-
pravených v tomto pololetí chomutovským 
divadlem. Další hrou bude 12. října komedie 
Světáci, v níž se objeví Adéla a Dalibor Gon-
díkovi, Mahulena Bočanová nebo například 
Martin Zounar.

Zklamaní fanoušci, kteří se nedočkali kon-
certu skupiny Nightwork, která měla 

vystoupit začátkem srpna na festivalu Ka-
menčák, se mohou zaradovat. Hity, jako jsou 
Tepláky nebo Globální oteplování, totiž zazní 
v chomutovské sportovní hale. „Po dohodě 
s kapelou, jejíž vystoupení bylo z důvodu zdra-
votní indispozice jednoho z jejích členů zru-

šeno, jsme našli náhradní termín koncertu,“ 
řekla Věra Flašková, jednatelka společnosti 
Kultura a sport, která koncert zajišťuje. Ten se 
uskuteční v sobotu 8. 10. v půl deváté večer.
Fanoušci, kteří si schovali lístky z festivalu 
Kamenčák, je mohou nyní na tomto koncertě 
uplatnit. Ostatní si vstupenky mohou zakou-
pit za 350 korun.

O krutostech a radostech společného 
života promluvilo Manželské vraždění

Vstupenky na Nightwork z Kamenčáku platí

Barevná planeta 
představila cizince
Cizinci pocházející z nejrůznějších koutů 
světa se sjeli do chomutovského parku 
na multietnický hudební festival Barevná 
planeta. První ročník festivalu uspořádal 
Výbor pro národnostní menšiny a porad-
na pro integraci. Chomutované tak měli 
šanci poznat zvyky lidí z celého světa. 
„Program je zaměřený na prezentaci 
národnostních menšin, které žijí s námi 
v České republice. Chceme, abychom se 
trochu přiblížili k jejich národnostní kul-
tuře, a všichni se tak lépe poznali a doká-
zali si vzájemně naslouchat,“ řekla orga-
nizátorka akce Marie Štáfková.
Návštěvníci si vychutnávali bohatý pro-
gram. Zhlédli kloboukový tanec vietnam-
ské komunity, vystoupení mongolské, 
africké nebo kubánské skupiny a slyšet 
mohli i tradiční ukrajinské či ruské pís-
ně. Nechybělo ani vystoupení našinců 
– bubeníků ze základní umělecké školy 
v Chomutově, kteří celou akci zahájili. 
Kromě zajímavé podívané se zájemci 
mohli i něčemu přiučit, například plést 
africké copánky či tancovat orientální 
tance. Ve stáncích bylo možné zakoupit 
africké obrazy, oblečení nebo suvenýry. 
K ochutnávce byla připravena tradiční 
africká jídla či indická jídla. První ročník 
Barevné planety nezůstane posledním, 
pořadatelé z akce hodlají vytvořit tradici.
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Sport

Již několik let funguje v Chomutově pres-
tižní škola Taekwon-do I.T.F. GBHS, jejíž 

lektoři se snaží předat základní myšlenky 
taekwon-da Chomutovanům. Taekwon-do 
totiž nepředstavuje klasický bojový sport. „Je 
to bojové umění a umění je životní cesta,“ 
charakterizuje taekwon-do Tomáš Komrska, 
trenér ze školy Taekwon-do I.T.F. GBHS. 
Taekwon-do si klade za cíl harmonický rozvoj 
cvičenců po fyzické, psychické i morální strán-
ce, a tak jsou jeho hlavní zásady formulované 
v následujících heslech: zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. 
V České republice se taekwon-do cvičí již od 
roku 1987. „Je organizováno Českým svazem 
taekwon-do ITF, jehož je naše škola členem. 
Jako technický dohled zde působí korejský 
mistr Hwang Ho-Yong,“ vysvětlil Komrska 

a připomněl, že v posledních letech české 
sportovní taekwon-do vybojovalo řadu cen-
ných umístění. Větší důraz než na sportovní 
stránku však škola klade na výuku tradičního 
bojového umění sebeobrany. 
Činnost školy Taekwon-do I.T.F GHBS je za-
měřena především na mládež školního věku. 
„Ale mezi členy máme i děti předškolního 
věku, i členy dávno plnoleté,“ řekl Komrska 
a dodal, že škola pravidelně pořádá zkoušky 
na všechny technické stupně, výukové semi-
náře, soustředění, závody a nabízí i individu-
ální výuku. „Tréninky vedou kvalifi kovaní tre-
néři, nositelé černých pásků. Velký důraz je 
kladen na rozcvičku, zahřátí a důkladné pro-
tažení. Teprve potom můžeme začít s techni-
kami taekwon-do podle technických stupňů 
cvičenců,“ vysvětlil trenér, podle kterého je 

systém výuky bojového umění propracovaný 
a nastavený tak, aby cíleně vedl cvičence. 
Koho toto bojové umění zaujalo, může se 
k chomutovským taekwondistům přidat. 
„Stačí přijít podívat se na trénink do tělo-
cvičny Střední pedagogické školy a Vyšší od-
borné školy nedaleko náměstí T.G.Masaryka 
a vzít si s sebou sportovní oblečení. Podle 
mé zkušenosti většina nově příchozích cvičí 
již na prvním tréninku,“ prozradil Komrska. 
Taekwon-do je vhodným bojovým uměním 
i pro jemnější polovičku lidstva. „Dívky i ženy 
jsou našimi členkami a mají velký potenciál 
a respekt, neboť jsou úspěšné závodnice,“ 
pozval Chomutovanky do školy taekwon-da 
trenér a doplnil, že děvčata vyhrála na letoš-
ním mistrovství světa několik cenných kovů 
v jednotlivcích i týmech. 

Stereotyp, že úředníci a úřednice jsou 
nudní patroni, pro které je sport věcí ne-

známou, vyvrátila při závodech dračích lodí 
posádka chomutovského magistrátu pod 
názvem Lochnessky. Její loď si dojela v obou 
závodech pro první místo a stala se tak abso-
lutním vítězem závodů.
Třetího ročníku závodů o Pohár dračích lodí, 
který pravidelně organizuje SC 80 – oddíl kano-
istiky na Kamencovém jezeře, se zúčastnilo cel-
kem sedmnáct posádek. „Bylo to osm školních, 
složených ze žáků základních a středních škol, a 
devět takzvaných fun posádek, složených z růz-
ných institucí nebo sdružení přátel,“ vysvětlil 
Pavel Tomášek z SC 80 oddílu kanoistiky. 
Závody probíhaly na dvou tratích. První 
z nich, kterou jely všechny posádky, měřila 
200 metrů. „Nejlépe disponované posádky 
změřily síly i na trati 1000 metrů,“ doplnil 
Tomášek a dodal, že každá z posádek jela dvě 
rozjížďky a jednu fi nálovou jízdu. Absolutním 

vítězem se stala posádka Lochnessek, která 
vyhrála oba své závody, na druhém místě rov-
něž v obou zápasech skončili Draci z Moniky. 
Třetí a čtvrté místo si pak mezi sebou proho-
dili Rafani a Chemtec-Sokol Maxičky, když se 
na kratší trati radovali z bronzu Rafani a na 
dlouhé Chemtec-Sokol. 
V kategorii základních škol oba závody ovlád-
la oddílová loď SC 80 Chomutov, kterou na 
kratší trati následovaly týmy Dragonstar 
– červení a Dragonstar – modří. Na dlouhé 
trati na druhém místě skončili Draci z Příkop 
a třetí Dragonstar – modří.
O zábavu se po celé závody staraly orchestr 
Červený trpaslík při ZUŠ Jirkov a country 
skupina Makovec a tradičně pořadatelům 
akce vyšlo i počasí, které je, jak poznamenal 
Pavel Tomášek, základem úspěchu akce po-
řádané pouze pod širým nebem. I díky tomu 
se všichni zúčastnění těší na příští podzim 
a čtvrtý ročník poháru.

Prestižní škola taekwon-da učí Chomutovany životní cestě

Úředníci z Lochnessek
si dojeli pro první místo

S TAT U TÁ R N Í  M Ě S TO  C H O M U TO V
zve obyvatele lokality U Nemocnice

(vymezené ulicemi Spořická,

Palackého, U Plynárny)

na územně zaměřené

Setkání s občany
které se bude konat

ve čtvrtek 13. října 2011
od 16 do 17 hodin

 v koncertním sále

Základní umělecké školy T. G. Masaryka 

za přítomnosti

zástupců vedení města, městské policie, 

technických služeb, dopravního podniku 

a příslušných odborů magistrátu

program:

Problémy a potřeby lokality U Nemocnice

(ulice Rokycanova, Wolkerova, Poděbradova, K. Světlé, 

nám. Dr. Beneše, 28. října, Palackého, Zd. Štěpánka, Mjr. Šulce, 

Vršovců, Školní, Meisnerova, nám. T. G. Masaryka, Vodních 

staveb, Křižíkova, Purkyňova, Smetanova, Legionářská, 

Beethovenova, Čechova, Spořická, Max. Gorkého, Pionýrů, 

Dr. Janského, Haškova, Bělohorská, Edisonova, Kochova, 

Daliborova, Prokopova, Holečkova, U Větrného mlýna, 

V Přírodě, Na Moráni, U Plynárny)

Házenkáři, hlaste se
Má váš syn rád míčové hry? Přihlaste ho 
na házenou.
Klub národní házené v Chomutově hle-
dá nové posily. Do svých řad rád přijme 
šikovné chlapce od 9 do 11 let. Nábor se 
koná na hřišti ve Školní ulici u 8. základní 
školy. Rodiče své ratolesti mohou přivést 
každý pátek v 16.30 hodin. Děti s sebou 
musí mít sportovní obuv, trenky, tričko, 
teplákovou soupravu a láhev s pitím.
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Bezpečnost a doprava

inzerce

inzerce

Už tři roky se prochází ulicemi Chomuto-
va civilní pracovníci městské policie. Za 

tu dobu objevili tisíce přestupků a nešvarů. 
„Jsou v podstatě očima městské policie. Je to, 
jako by bylo v ulicích více strážníků. Když vidí 
někoho páchat přestupek, zavolají k řešení 
hlídku, v ostatních případech občany upozor-
ňují,“ říká náměstek primátora a velitel měst-
ské policie Jan Řehák.
Městská policie v červnu uspěla se svým pro-
jektem u ministerstva vnitra a získala fi nanč-
ní prostředky na pět nových civilních pracov-
níků na dva roky. Ti by se měli objevit v ulicích 
města od začátku příštího roku.
Dvanáct „civilkářů“ má městská policie v uli-
cích už tři roky. Jejich mzdu po celou dobu 

hradí z větší části  úřad práce. „I na další rok 
chceme požádat úřad práce o dotaci na stejný 
počet pracovníků,“ říká manažerka preven-
ce městské policie Iva Ejim. Jejich počet by 
se tak rozrostl na sedmnáct. „To by výrazně 
ovlivnilo bezpečnost a veřejný pořádek ve 
městě,“ říká Řehák.
Civilní pracovníci při svých pochůzkách sledují 
široké spektrum problémů veřejného pořád-
ku. „Mimo jiné kontrolují pejskaře, aby jejich 
mazlíčci neznečišťovali město, pátrají po čer-
ných skládkách či ostatních přestupcích,“ říká 
zástupce ředitele městské policie Petr Zálešák. 
Významně se také podílí na boji s prostitucí 
v ulicích Lipská a Kadaňská. „Každý z nich mě-
síčně objeví na sto událostí,“ uzavírá Zálešák.

Městská policie bude mít 
dalších pět civilkářů

Nelíbily se jim 
dopravní značky

Strážnici zajistili dvojici mladíků, kterým 
se vyloženě nelíbily přenosné dopravní 
značky. Pár minut po půlnoci oznamo-
vatel veliteli směny telefonicky sdělil, 
že v Kyjické ulici jsou dva mladíci, kteří 
sbírají přenosné dopravní značky a háze-
jí je do příkopu. Ještě udal popis a směr, 
kterým se dali. „O věci byla prostřednic-
tvím radiostanice okamžitě informována 
nejbližší motohlídka. Ta byla na místě 
během několika okamžiků a povedenou 
dvojici zadržela,“ sdělil Vladimír Valen-
ta, mluvčí strážníků. Patnáctiletí hoši 
byli rychlým zásahem tak překvapeni, 
že se nezmohli na slovo. Následně došli 
pro pohozené dopravní značky a dali je 
na jejich místo. Při odchodu jim v kapse 
šustily pokutové bloky.

Mycí program Glanc obsahuje:   ruční mytí karoserie šampón, vosk   ruční vysušení karoserie včetně 
prahů a vnitřních hran dveří   vyčištění alu disků + ošetření pneu   suché čištění a vysátí interiéru  

 kompletní ošetření vnitřních plastů   umytí a vyleštění oken a zrcátek   ošetření exteriérových plastů  
 vytepování textilních koberečků   provonění interiéru   konzervace a ochrana laku voskem s UV filtrem

Orientační doba trvání programu: 1,5 hod.

rezervace na tel.: 732 186 702 a raiscv@seznam.cz, min 24 hod. předem
Autocentrum RAISOVKA, Raisova 5456, Chomutov

AutoCentrum RAISOVKA slaví
Získejte kompletní ruční 
mytí za cenu 499 Kč! 
Původní cena 1 100 Kč
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U bydlíte.cz uvidíte svůj nový domov do všech koutů

Exkluzivně nabízíme RD na Blatenské 
ul. 6+2/G v Chomutově.
tel.: 724 657 425

Exkluzivně nabízíme RD v Černovicích, 
7+2  (2666 m2)
tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme RD na Jiráskově 
ulici v CHomutově, po rekonstrukci.
tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme RD Pod 
Vodárnou, Jirkov, novostavba 3+1/G.
tel.: 724 657 056

Exkluzivně nabízíme RD na Pražské 
ulici v Chomutově, hrubá stavba.
tel.: 724 657 421

Exkluzivně nabízíme RD 4+1/G, 
Březno u Chomutova.
tel.: 724 657 425
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Koupě nemovitosti je časově 
náročná. Prodírání se řadou 

nabídek domů a bytů zabere mno-
ho drahocenných hodin. Jaké pak 
zklamání přijde, když přijdete na 
prohlídku vybrané nemovitosti, a 
zjistíte, že vůbec nevyhovuje va-
šim požadavkům. U realitní kan-
celáře bydlíte.cz se vám to nesta-
ne. „U všech nabídek používáme 
3D virtuální prohlídky. Ta je ná-
zorným ztvárněním nabízených 
nemovitostí, kterou zákazníci 
často a s oblibou využívají,“ říká 
Karel Škrdle, ředitel společnosti 
ORIONIS, s.r.o., držitel franší-

zingové licence bydlíte.cz.
Tato mezi realitními kanceláře-
mi ojedinělá služba zákazníkům 
poskytuje unikátní možnost pro-
hlédnout si vše důležité z pohodlí 
domova, a ušetřit tak drahý čas. 
Dům nebo byt si zákazník může 
prohlédnout doslova do všech 
koutů, a o nemovitosti si tak 
vytvořit dokonalou představu. 
„Klientům se snažíme šetřit čas 
dlouhodobě. Už v roce 2009 jsme 
začali u všech nabídek zpracová-
vat také 3D půdorys,“ doplňuje 
Karel Škrdle. 3D půdorys a 3D 
virtuální prohlídka jsou přesně ty 
služby, které klientovi pomohou 
v rychlém rozhodování o koupi. 
A to jedině na www.bydlite.cz.

Kvalitní, moderní a jedinečné 
služby realitní kanceláře bydlí-
te.cz patří v mnoha ohledech ke 
špičce v našem regionu. Bydlíte.
cz patří mezi největší domácí re-
alitní kanceláře. V současné době 
má na dvě desítky vlastních po-
boček po celé České republice. Ta 
chomutovská byla v posledních 
třech letech vyhlášena jako nej-
lepší pobočka v rámci celé repub-
liky. Bydlíte.cz Chomutov se může 
pyšnit dlouhodobě také největší 
nabídkou nemovitostí ze všech 
realitních kanceláří v regionu, ak-
tuálně pobočka Chomutov nabízí 
241 nemovitostí a jejím prostřed-
nictvím je průměrně každý druhý 
den prodána jedna nemovitost.
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Školy a volný čas

Tři desítky dětí mladších tří let chodí od 
září do Mateřské školy Zahradní. „Vyšli 

jsme vstříc rodičům, od nichž přicházely po-
žadavky na umístění dvouletých dětí,“ řekla 
ředitelka školky Irena Kopecká. „Režim ve 
třídách je však velmi upravený. Pokaždé je 
v jedné třídě maximálně sedm dětí. S rodiči 
jsme museli domluvit harmonogram, podle 
kterého děti do tříd chodí. Většina maminek 
dává děti do školy jen na pět dní v měsíci.“
Pro potřeby „jeslat“, jak dvouletým dětem 
pracovně ve školce říkají, mateřská škola 
upravila prostory. Nové nebo upravené jsou 
sociální zařízení, kuchyňka pro výdej jídel, 
třídy, herny a šatny. „Podařilo se sehnat dvě 
učitelky, které byly ochotné s tak malými dět-
mi pracovat. Ráno a odpoledne učitelkám ješ-
tě pomáhají kolegyně,“ říká ředitelka. Přesto, 
že se jedná o děti, které patří do jeslí, ve škol-
ce se zapojují do vzdělávacího programu pro 
předškolní děti. „Samozřejmě jen velmi lehce. 

Hlavním cílem je pro nás, abychom děti nau-
čili základní samoobslužné návyky, jako je, 
aby se děti dokázaly napít, říct si, že potřebují 
na toaletu, umýt si ruce či se alespoň částečně 
samy najíst,“ vysvětluje ředitelka.
Mateřská škola v Chomutově již v minulosti 
přijímala děti mladší tří let. „Vždy se jednalo 
o integraci mezi starší děti. Tyto dvě třídy po 
patnácti dětech jsou experimentem, ve kte-
rém, pokud se osvědčí, budeme pokračovat,“ 
uzavírá Kopecká. „Jde o krok správným smě-
rem, který je také výsledkem neustálého sle-
dování naplněnosti našich mateřských škol 
na straně jedné a požadavků rodičů na straně 
druhé,“ dodává primátor města Jan Mareš.
Klasické jesle v Chomutově provozuje měst-
ský ústav sociálních služeb. „V současné době 
máme zcela naplněnou kapacitu patnácti dětí,“ 
říká jeho ředitelka Alena Tölgová. Jesle přijíma-
jí pouze děti, které chodí celoměsíčně, a základ-
ní podmínkou je, aby rodiče pracovali.

Chomutované poprvé 
slavili sklizeň vinné 

révy. První ročník vinobra-
ní se uskutečnil ve skanze-
nu Stará ves v Podkušno-
horském zooparku. „Na 
návštěvníky čekaly stánky 
s ukázkou staročeských ře-
mesel, například pletení košíků či paličkování 
krušnohorské krajky, a mohli se také podívat 
na grafi ka při práci, který maloval suchou jeh-
lou,“ řekla pořadatelka akce Věra Stejná. Celý 
program provázelo i vystoupení folkových 
a country kapel, které přispěly k dobré náladě 
při ochutnávce vína a burčáku. „Burčák šel 
na dračku,“ řekl jeden z prodejců vína.

Nejzručnější návštěvníci se zú-
častnili dřevorubecké soutěže, 
ve které museli přeseknout kládu 
a nařezat ji na pravidelná polín-
ka, která museli naskládat do 
komínku. Vyhrál ten nejrychlejší 
a nejpřesnější. Bavit se mohli i ti 
nejmenší, pro které bylo připra-

veno mnoho atrakcí. „Děti jezdily na ponících 
nebo na traktůrku a s králíky procházely pře-
kážkovou dráhu. V pohádkovém mlýně je pro-
vedl samotný čert, od kterého se dozvěděly, jak 
to dříve v takovém mlýně vůbec fungovalo a že 
umlít mouku není vůbec jednoduché,“ řekla 
Stejná. Vinobraní si nenechaly ujít stovky ná-
vštěvníků, kteří se už teď těší na další ročník.

Mateřská školka otevřela
dvě třídy dvouletých dětí

Chomutované poprvé oslavili 
vinnou révu ve skanzenu
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O prevenci se děti 
učily s úsměvem

Policisté, hasiči, 
strážníci, psycho-
logové, sociální 
pracovnice a mno-
ho dalších odbor-
níků ukázalo cho-
mutovským dětem, 

jak se vyvarovat nejrůznějším nástrahám 
tak, aby každý jejich den byl šťastný. Před 
městským divadlem se konal totiž tradiční 
Happy Day. Akce, pořádaná preventivní 
pracovní skupinou LINKS při Radě měs-
ta Chomutova, je zaměřena na děti a je-
jich rodiče a rozvíjí povědomí o prevenci 
rizikového chování. „Seznamujeme děti 
zábavnou formou například s dopravní-
mi pravidly nebo s první pomocí. Kromě 
toho si mohly třeba i zastřílet nebo si ne-
chat odebrat otisky prstů či se dozvědět 
něco o hasičích a jejich práci,“ řekl Pavel 
K. Markvart, vedoucí skupiny LINKS.
Nenucenou formou se děti seznamovaly 
s různými nebezpečími. Například u sta-
noviště pracovníků z Pedagogicko-psy-
chologické poradny musely uhodnout, 
co je špatně na obrázcích s nezbednými 
postavičkami, které záměrně vyvolávají 
nebezpečí. Poučná byla i ukázka první 
pomoci. „Ukazovali jsme resuscitaci, 
masáž srdce a dýchání,“ popisovala sta-
noviště zdravovědy studentka ze Střední 
zdravotnické školy v Chomutově Lenka 
Pauknerová. Strážníci městské policie 
se zase zaměřili na nebezpečí v dopravě. 
Děti se mohly projet i na malém doprav-
ním hřišti a získat základy pohybu v ruš-
ných městských ulicích. Nenudili se ani 
rodiče. Ti si mohli nechat odebrat krev 
na testy pohlavních chorob nebo mohli 
sledovat cvičení tai-či, ukázky bojového 
umění a výcviku psů. Chomutované si 
akci, která se konala počtvrté, oblíbili, 
což potvrzuje i letošní velká návštěvnost.

Setkání s odborníky, tentokrát po handicapované
Trpíte nějakým zdravotním handicapem nebo máte postiženého člověka v rodi-
ně? Přijde v úterý 11. října od devíti hodin do Městského divadla v Chomutově. 
Město tady pořádá již druhé tematické setkání s odborníky pod názvem
Jak se žije zdravotně handicapovaným v Chomutově.

Cílem akce je informovat širokou veřejnost o možnostech pro postižené občany 
například v oblasti bezbariérového bydlení či uplatnění na trhu práce. Odborníci 
návštěvníky též seznámí s možností sociálních služeb a pomoci.  
Organizátoři akce budou na oplátku velmi rádi, když se od postižených dozví, 
co by si přáli ve městě zlepšit, aby se jim zde lépe žilo.

O svých problémech budou moci občané diskutovat s primátorem a zástupci 
města z odboru sociálních věcí, úřadu práce, ale také s představiteli organizací, 
které v Chomutově zajišťují služby pro zdravotně handicapované občany.

inzerce
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Inzerce/Zábava

Křížovka
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PRONAJMU 
NEBYTOVÉ 
PROSTORY

75 m2 na Zadních Vinohradech.
Prostor se skládá ze dvou větších 

místností a sociálního zařízení. Vhodné 
jako kancelář, sklad, salon, prodejna.

INFO na tel.: 608 215 777

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují

každoroční Týden sociálních služeb ČR.

V návaznosti na tuto akci Městský ústav sociálních služeb 

Chomutov, příspěvková organizace zve všechny zájemce na 

Dny otevřených dveří, ve dnech 10. 10.–14. 10. 2011.

Těšíme se na vás na těchto pracovištích:

Centrum denních služeb
Bezručova 4512, Chomutov 430 03

po, út, čt, pá: 8.00–15. 00 hod., středa: 8.00–17.00 hod.

Domov pro seniory
Písečná 5062, Chomutov 430 04 

po–pá: 9.00–17.00 hod.

Centrum pro osoby se zdravotním postižením
Písečná 5176, Chomutov 430 04

po–pá: 8.00–16.00 hod.

Sociální centrum
Písečná 5030, Chomutov 430 04

po, út, čt, pá: 8.00–15.00 hod., středa: 8.00–17.00 hod.

inzerce

Je tu podzim a v Zahradnictví „U růže“ si můžete vybrat jako vždy za skvělé ceny... (tajenka)

Odpovědi zašlete do 11. 10. 2011 e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na výherce čeká malý dárek! Výherce z minulého čísla je Daniela Vejrová.
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Inzerce/Servis

V ulicích a místech, které jsou v textu zvýraz-
něné, bude po dobu blokového čištění umístěn 
kontejner na velkoobjemový odpad. Občané 
tak mají dvakrát ročně možnost vyklidit si 
sklep či vyhodit starý nábytek.

5. 10.
Březenecká – 17. listopadu od Holešické 
k č.p. 4777 vč. parkovišť, Dřínovská od Ho-
lešické po 17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická 
vč. parkovišť.

6. 10.
Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po 
křižovatkou na Březenec, Hutnická vč. parko-
višť a chodníků.

11. 10.
Kamenná – Kamenný Vrch u č.p. 5282 – 5266 
vč. parkovišť, plochy a chodníky u 6.ZŠ a stř. 

služeb, komunikace na Březový Vrch k odboč-
ce na Kamenný Vrch, stanoviště VOK před 
č.p. 5266

12. 10.
Kamenná – Školní pěšina až k nákupnímu 
středisku vč. parkovišť a chodníků, ul. Ka-
menná k č.p. 5119 vč. parkovišť a sjízdných 
chodníků, stanoviště VOK

13. 10.
Kamenná – Kamenná od č.p. 5163 k nákupní-
mu středisku vč. parkovišť a sjízdných chodní-
ků, Školní pěšina.

18. 10.
Zahradní – komunikace a parkoviště od č.p. 
5165 k č.p. 5189, Výletní, od č.p. 5256 k č.p. 
5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, sta-
noviště VOK ul. Výletní.

Kdy bude blokové čištění

inzerce

inzerce
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KOUPELNOVÉ 
STUDIO

www.eurokoupelny.cz

REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE 
KOUPELEN

40 vzorových 
kójí se sanitou 
a obklady

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

Po-Pá  (800–1700), So (800–1200)
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Kino Svět

5. 10. st 17.00 AVATAR 3D
5. 10. st 19.00 ALOIS NEBEL
6. 10. čt 17.00 AVATAR 3D
6. 10. čt 19.00 KAMARÁD TAKY RÁD
7. 10. čt 17.30 NOC ŽRALOKA 3D
7. 10. pá 19.00 KAMARÁD TAKY RÁD
7. 10. pá 20.30 U2 3D (koncert)
8. 10. so 15.00 ŠMOULOVÉ
8. 10. so 18.00 NEZVRATNÝ OSUD 3D
8. 10. so 20.30 U2 3D (koncert)
9. 10. ne 15.00 LVÍ KRÁL 3D
9. 10. ne 17.00 JANA EYROVÁ
9. 10. ne 19.00 NEZVRATNÝ OSUD 5 3D
10. 10. po 17.00 THOR 3D
10. 10. po 19.00 BEZ DECHU
11. 10. út 17.00 THOR 3D
11. 10. út 19.00 BEZ DECHU
12. 10. st 17.00 ŠMOULOVÉ 3D
12. 10. st 19.00 CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER 3D
13. 10. čt 17.00 AUTA
13. 10. čt 19.00 CAPTAIN AMERIKA: PRVNÍ AVENGER 3D
14. 10. pá 17.00 AVATAR 3D
14. 10. pá 18.00 RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
14. 10. pá 20.30 JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
15. 10. so 15.00 LVÍ KRÁL 3D
15. 10. so 18.00 RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
15. 10. so 20.30 JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
16. 10. ne 15.00 ŠMOULOVÉ 3D
16. 10. ne 17.00 MUŽI V NADĚJI
16. 10. ne 20.00 JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

17. 10. po 17.00 PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
17. 10. po 19.30 MUŽI V NADĚJI
18. 10. út 17.00 PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
18. 10. út 19.30 LIDICE 
19. 10. st 17.00 RIO 3D
19. 10. st 19.00 ELITNÍ ZABIJÁCI

Městské divadlo

12. 10. st 19.00 SVĚTÁCI
Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, 
Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo 
Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková 
nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, 
Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lu-
mír Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, Pavel Vítek a 
Lukáš Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté účinkují 
v roli emeritního profesora Jan Přeučil nebo Josef Oplt.

19. 10. st 19.00 ZAHAJOVACÍ KONCERT
  FESTIVALOVÉHO ORCHESTRU
Zahajovací koncert 21. sezony Festivalového orchestru Petra 
Macka a 16. sezony cyklu Chomutovské hudební večery. 
SLAVNÍ JUBILANTI W. A. MOZART, F. LISZT, G. VERDI A TI DRU-
ZÍ. Účinkují sólisté operních scén. Doprovází a spoluúčinkuje 
Festivalový orchestr P. Macka. Dirigent D. Švec.

Kulturní dům Zahradní

5. 10. st 17.00 VEČERNÍČEK 
Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

19. 10. st 17.00 VEČERNÍČEK
Tradiční taneční podvečer. Vstupné je 40 Kč.

Výstavy

5. 10.–5. 11. TOMÁŠ HŘIVNÁČ – MALBA, GRAFIKA
  Galerie Špejchar

Do 25. 10. ČISTÝ PRŮSTŘEL MOU TVORBOU
  DORIS OPLOVÁ – Galerie Lurago

Do 31. 10. ZAČÁTKY – MARTIN REIHS
  Velký sál knihovny

Do 31.12.  MALÍŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA SUCHOPÁRKA
  Galerie na schodech

Sport

5. 10. st 18.00 BASKETBAL MUŽI – Městs. sport. hala
8. 10. so 9.00 VOLEJBAL JUNIORKY – Městs. sport. hala
8. 10. so 17.30 HOKEJ 1. LIGA – Zimní stadion
9. 10. ne 15.00 BASKETBAL MUŽI – Městs. sport. hala
12. 10. st 17.30 HOKEJ 1. LIGA – Zimní stadion
15. 10. so 9.00 VOLEJBAL ŽENY – Městs. sport. hala
16. 10. ne 10.00 BASKETBAL ŽÁCI – Městs. sport. hala
16. 10. ne 15.00 FLORBAL MUŽI – Městská sportovní hala

DDM 

5. 10. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
7. 10. pá 16.00 PLETENÍ Z PAPÍRU
8. 10. so 10.00; 14.00 PODZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ
12. 10. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
19. 10. st 9.00 DOPOLEDNE PRO MŠ
19. 10. st 17.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

SKKS

5. 10. st 18.00 POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Učebna č. 66

11. 10. út 10.00 ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
  PRO SENIORY – Studovna

12. 10. st 9.30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY
  Modrý salonek

12. 10. st 17.30 ASTROLOGIE – ŽIVLY A TEMPERAMENT
  Učebna č. 66
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Fotoreportáž

Kino Svět bylo pokřtěno odvarem z babského ucha

V čarodějnickém duchu se nesl celý den. 
Kdo měl odvahu a chuť, přišel na otevře-

ní kina v čarodějnickém převleku a malí i velcí 
návštěvníci si mohli fi lmové odpoledne zpest-
řit soutěžemi, jež byly rovněž inspirovány ča-
rodějnými tématy. „Jsem více než překvapen 
nejen novým kinem, ale i přípravou celé akce, 
která se nese v duchu Saxány,“ ocenil Václav 
Vorlíček, který s sebou přivezl nejen předsta-
vitelku fi lmové Saxánky, ale také maskota fi l-
mu Chlupáčka, s nímž se po celé odpoledne 
návštěvníci kina nadšeně fotili.
Kromě Saxány se první den promítal i záznam 
z koncertu hudební skupiny U2 a celovečerní 
fi lm o hrdinech dětského seriálu Šmoulové. 
„Těší mě, že se v průběhu soboty přišlo po-
dívat přes tisíc lidí. Připravujeme zajímavou 
nabídku programu, která by měla Chomuto-
váky zaujmout, aby nové kino opravdu žilo,“ 

poznamenala jednatelka Kultury a sportu 
Chomutov Věra Flašková, která prozradila, 
že v budově kulturně-společenského centra 
budou vedle Kina Svět se dvěma sály pro 225 
a 120 návštěvníků umístěny i hudební zku-
šebny a klubovny pro neziskové organizace 
a spolky.
Nově otevřené kulturně-společenské centrum 
je další částí Integrovaného plánu rozvoje 
města v areálu bývalých kasáren na Zadních 
Vinohradech, který je fi nancován z Regio-
nálního operačního programu Severozápad. 
„Otevření Kina Svět je dalším významným 
milníkem v dějinách Chomutova. Kulturně-
společenské centrum s moderními kinosály 
a zejména nejnovější technologií je v Ústec-
kém kraji skutečným unikátem. Jsem ráda, 
že se daří naplňovat náš hlavní cíl, který stál u 
zrodu myšlenky vytvořit tak velký projekt, ja-

kým IPRM bezesporu je, a tím je snaha zlepšit 
kvalitu života ve městě,“ řekla k otevření kina 
poslankyně parlamentu Ivana Řápková, kte-
rá ve funkci primátorky stála u zrodu projektu 
a zasloužila se o získaní dotace více než jedné 
miliardy korun pro Chomutov.
Stavba kulturně-společenského centra včet-
ně kina s 3D technologií stála 155 milionů 
korun, z nichž 72,7 milionu tvořila zmíněná 
dotace. V příštím roce by se v areálu na Zad-
ních Vinohradech měly otevřít také fotbalový 
a atletický stadion a relaxačně-oddychové 
centrum. „Postupně se dokončují jednotlivé 
stavby a zároveň s tím i infrastruktura, jako 
je parkování nebo terénní úpravy,“ vysvětlil 
primátor Mareš a dodal, že je úžasné sledo-
vat, jak celý areál ožívá, slouží lidem a stává 
se běžnou součástí každodenního života 
města.

Stylový křest odvarem z šalvěje přeslenité, známé díky fi lmu Dívka na koštěti jako babské ucho, předcházel prvnímu promítání 

v novém chomutovském Kině Svět. „Společně otevíráme nové kino, které bude sloužit všem generacím. Kinu Svět přeji nejen 

světové fi lmy, jak napovídá jeho název, ale i krásné české, které mají velkou tradici,“ řekla primátor města Jan Mareš a dodal, že 

v novém kině by si měl každý z diváků najít to své. Při slavnostní chvíli nechyběl ani režisér Václav Vorlíček, který sem přijel před-

stavit nový fi lm Saxána a Lexikon kouzel, historicky první fi lm Kina Svět.
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Jedenáctá akce 
Rodinného zápolení. 
Podzimní hrátky 
s mnoha sout žemi ve 
spolupráci s Rádiem 
Blaník a o.s. Domovina.

Generální sponzor: Partneři: Mediální partneři:Sponzoři:

sobota 
15. října 

Plochá dráha 

Projekt byl realizován 
s finan ní podporou 
Ústeckého kraje

asový harmonogram:
Program rádia Blaník: 13.00–15.00 hodin
Pokus o rekord: 13.40–14.00 hodin
Registrace: 13.00–15.00 hodin

Registrace a podmínky:
Registrace a výdej hracích karet 
v registra ním stánku Rodinného zápolení. 
Sout žní známku obdrží rodinný tým, pokud 
p inese vlastnoru n  vyrobeného draka.

Doprovodný program:
vystoupení Petry ernocké
opékání bu t , pe ení brambor 
v popelu
stánky s ob erstvením

•
•

•

Sout že:
o nejhez ího draka
o nejvýše letícího draka
pokus o rekord ve vytvo ení 
nejv tšího sluní ka z kaštan

•
•
•


