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Správa kulturních zařízení pro vás připravuje

KAMENČÁK 2006
5. srpna 2006; hlavní host skupina ÈECHOMOR + spousta další prima muziky i zábavy

Milí spoluobčané, nedávno jsem byla 
jedním člověkem dotázána, zda mě 
práce politika baví. Abych pravdu 
řekla, trochu mě ta otázka zaskočila, 
protože jsem o nějaké zábavnosti této 
práce zatím nepřemýšlela. Pravdou ale 
je, že jako každé povolání přináší 
i práce politika okamžiky radosti 
a uspokojení i chvíle, které přinášejí 
pochybnosti či dokonce pocit mar-
nosti. Byla bych samozřejmě ráda, 
kdybych měla častěji důvod ke spoko-

jenosti, protože jsem přesvědčená, že 
bez ohledu na názory některých lidí, 
kteří jsou politikou otrávení, je práce 
politika hlavně veřejnou službou a měla 
by být prací, jež občanům jejich život 
spíše usnadňuje a zpříjemňuje než aby 
ho obtěžovala nebo mu život kompliko-
vala. Já vím, že to může znít jako fráze, 
ale v mé práci mi opravdu dělá největší 
radost, když dokážu najít řešení něja-
kého složitého problému a pomoci tak 
lidem, kteří žijí v našem městě. Nebo 
když vidím radost občanů třeba z nově 
opraveného chodníku nebo i z toho, že 
jsou spokojení se službami, které jim 
Chomutov poskytuje.
A protože se blíží Den dětí, rozhodli 
jsme se dnešní magazín věnovat právě 
dětem a mladým lidem. Právě jejich 
spokojenost a radost je pro mě vždy 
velkým povzbuzením a jsem vždy ráda, 
když se nám podaří udělat něco pro ty, 
kteří jsou nejmladší generací Chomuto-
va a jeho nadějí do budoucna. I proto se 
dnes dočtete například jak se děti staly 
spoluúčastníky historických slavnos-
tí, ale i o našich školkách a o tom, co 
všechno poskytují dětem. Od výtvarné 
výchovy přes dětské pěvecké sbory až 
třeba ke speciální logopedické péči, 
učení základům práce s počítači či zá-
kladům poznávání cizích jazyků. Nebo 
si můžete přečíst o našich plánech, jak 
uspokojit mladé lidi, kteří rádi tráví vol-
ný čas trošku netradičními sporty, jako 
je skateboarding nebo trialová cyklisti-

ka. Těchto nadšenců je čím dál víc 
a v našem městě zatím chybělo místo, 
kde by se mohli vyřádit a přitom ne-
byli na obtíž lidem, kterým třeba vadí 
hluk, který je s jejich sporty spojen. 
Rádi vás také seznámíme s tím, jaká 
hřiště a ve kterých částech města bu-
dou ještě letos pro naše děti vybudo-
vána. Nebo si můžete přečíst článek 
o studentech jedné střední školy, kteří 
se díky finanční podpoře města mohli 
vzdělávat o historii a umění v Římě. 
A kromě toho je pro vás samozřejmě 
připraveno čtení o dění v našem městě 
včetně kultury a sportu. Věřím, že bu-
dete s dnešním magazínem spokojeni 
alespoň tak jako s tím minulým. 
Na závěr bych se přeci jen chtěla vrátit 
k otázce, jestli mě práce politika baví. 
Musím přiznat, že když jsem si pročí-
tala články našeho magazínu, podařilo 
se mi trochu zapomenout na některé 
těžkosti, které politika, jako jsem já, 
zvláště v předvolebním období prová-
zejí. Třeba na zlobu určitých lidí, na 
fauly některých politiků nebo na poli-
cejní vyšetřování dávno prošetřených 
a odložených nesmyslných udání. A tak 
i když tuším, že tím někoho naštvu, 
chci říct: ano, práce, kterou dělám, mě 
baví a věřím v její smysl. A všem našim 
čtenářům přeji totéž – aby je jejich prá-
ce, ať dělají cokoliv, hodně bavila. 
A dětem přejik jejich svátku hodně 
radosti a lásky nás všech dospěláků. 
                             Vaše Ivana Řápková

MĚSTO CHOMUTOV VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK 

Z FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA Z FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA 

Půjčky se budou poskytovat dle Zásad použití 
Fondu rozvoje města Chomutova jednotlivým 
majitelům nemovitostí na území města Chomu-
tova na opravu a rekonstrukci domů.

Poslední termín odevzdání žádostí je 15. 6. 2006.

Žádosti o jednotlivé půjčky a informace jsou 
k dispozici na Městském úřadě v Chomutově 
- radnice č.p. 1, nám. 1. máje , Odbor rozvoje a in-
vestic města, I. patro, kancelář č. 38 - R. Zemanová - 
tel. 474 637 441, nebo na stránkách města Cho-
mutova www.chomutov-mesto.cz odkaz: Samo-
správa města/Dokumenty rady a zastupitelstva 
města/č.015a-03-05 (článek 2.).
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Areál Kamencového jezera projde v bu-
doucnu výraznými proměnami a bude 
doplněn o novou infrastrukturu odpovída-
jící soudobým nárokům na rekreaci. Mo-
dernizace byla započata v minulých letech 
vybudováním víceúčelového objektu s drá-
hami na kuželky. Pokračuje rekonstrukcí 
mol, která společně s instalací čtyř nových 
sociálních zařízení v chatkách autokempu 
proběhla letos. Na rekonstrukci mol při-
spěla i Evropská unie. Stará dřevěná mola 
jsou nahrazována novými, z materiálu 
zvaného kompozit. Před pěti lety vše za-
čalo výměnou hlavního mola. Těch dalších 
je šest, postupně docházelo i na ně, letos 
byla na řadě tři, zbývají poslední dvě, 
které se dočkají výměny zřejmě příští rok. 
Více než dvoumilionový letošní projekt 
pokryje ze tří čtvrtin dotace. 

V příštích dvou až třech letech by však 
Kamencové jezero mělo doznat i dalších, 
podstatně výraznějších změn. Velkory-
sá rekonstrukce jihovýchodního břehu 
(vchod od Bandy) počítá s náklady bez-
mála sedmdesát milionů korun. Zahrnuje 
rekonstrukci vstupu, výstavbu nových 
sociálních zařízení včetně bezbariérové-
ho WC a letní restaurace, nové parkoviště 
s kapacitou 99 míst, zřízení točny 
a zastávky MHD, napojení na cyklostezku, 
úpravu zeleně uvnitř areálu, vybudování 
nových hřišť na plážový volejbal, tenis, 
basketbal, stolní tenis a další sportoviště 
a dětský koutek včetně zázemí. „Je dobře, 
že se nám podařilo přesvědčit příslušná 
místa Evropské unie, že Kamencové je-
zero je unikátní lokalitou, jejíž rozvoj je 
vhodné podporovat,“ připomíná projekto-

vá manažerka města Alexandra Zdeňková. 
„Dotace z těchto zdrojů jsme už získali 
a počítáme s tím, že podpory se dočkají 
i další záměry rekonstrukce v hodnotě 
řádově desítek milionů korun. Kromě 
plánů na zatraktivnění východního břehu 
se už letos pracuje na projektové doku-
mentaci modernizace západního břehu, 
včetně rekonstrukce restaurace známé 
jako Dřevák. Celkem lze předpokládat, že 
v příštích třech letech se v areálu Ka-

mencového jezera proinvestuje kolem sto 
dvaceti milionů korun.“ 
Neustálé zlepšování turistické infrastruk-
tury areálu jezera se už dočkalo kon-
krétní odezvy. Autokemp získal certifikát 
tříhvězdičkového kempu. Cílem je tento 
status o ještě jednu hvězdičku vylepšit. 
Po realizaci plánovaných změn to jistě 
nebude problém a Kamencovému jezeru 
bude o to víc slušet už dnes užívané 
označení Perla Krušných hor. (lm)(lm)

Areál Kamencového jezera prochází rozsáhlou modernizací
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Ceny tepla a teplé vody vzbuzují mezi obča-
ny stále pozornost. Jeden z nich na dubno-
vém setkání s vedením města poukázal na 
to, že ceny za tyto komodity v Kadani jsou 
značně levnější a v Chomutově stále stou-
pají. Starostka Chomutova Ivana Řápková 
problematiku na místě vysvětlila, nicméně 
přítomní se shodli v tom, že toto téma 
občany města natolik zajímá, že mu bude 
věnována pozornost v následujícím čísle 
Chomutovských novin. 

O vysvětlení jsme tedy požádali Karla Roven-
ského, ředitele společnosti Actherm s. r. o., 
odštěpný závod Chomutov, která má od roku 
2005 tepelné hospodářství v pronájmu. „Zá-
kladním faktorem, který určuje cenu tepelné 
energie z podstatné části, je cena, za kterou ji 
vykupujeme od dodavatele, společnosti Uni-
ted Energy Komořany,“ zdůraznil úvodem K. 
Rovenský. „Ta je pro Chomutov a Jirkov stejná, 
ale například pro Kadaň skoro o osmdesát 
korun na GigaJoule nižší, což je skoro třicet 

Proč se zdražuje teplo a teplá užitková voda
procent. Nemohu se vyjadřovat k tepelnému 
hospodaření Kadaně, ale předpokládám, že 
právě od tohoto rozdílu, který je dlouholetý, 
se odvíjí odlišné ceny v tomto městě a u nás. 
Výrobce tepelné energie pro Kadaň, Elektrárna 
Tušimice, ji totiž společnosti United Energy, 
prodává za podstatně nižší cenu než Elekt-
rárna Prunéřov, výrobce energie dodávané do 
Chomutova a Jirkova.“ (viz graf 1)

Cenu za teplo a tepelnou vodu v domácnos-
tech ovlivnilo rovněž rozhodnutí Energetic-
kého regulačního úřadu z roku 2002, podle 
něhož musí být nejpozději do 1. ledna 2005 
cena pro domácnosti i organizace stejná. 
„Do té doby organizace, tedy například 
i školy, školky či nemocnice, doplácely na 
domácnosti. Zmíněné rozhodnutí se v Cho-
mutově začalo zavádět postupně od roku 
2004, takže to občané mohou vnímat jako 
stálé zdražování, ale jde o logické sjednoce-
ní cen,“ připomněl Rovenský další hledisko 
problému. (viz graf 2)

Od roku 2005, kdy Actherm začal spra-
vovat tepelné hospodářství Chomutova, 
dochází ke dvěma protichůdným trendům. 
Actherm náklady snižuje, (vloni o 7 pro-
cent, letos je podle jejího chomutovského 
ředitele reálné dosažení dalších úspor 
nejméně o 5 procent), majoritní producent 
ČEZ i dodavatel UE pro rok 2006 své ceny 
zvýšily o 4 procenta. 

„My jsme snížili vlastní náklady, proti tomu 
šlo zvýšení ceny od dodavatele.“ Celkové 
zvýšení tedy činí 3,7 procenta, úspory 
Acthermu v řádu milionů korun však cel-
kový nárůst eliminovaly jen o tři desetiny 
procenta. „Naše hospodaření pozorně sle-
dujeme na každém pracovišti po měsíčních 
intervalech, vše je doložené. Snižování 
nákladů předpokládáme i do budoucna, 
podmínky jsou však nastavené tak, že 
nemůžeme garantovat cenu za tepelnou 
energii, pokud ji dodavatel bude stále zdra-
žovat,“ dodal Karel Rovenský. (lm)(lm)

Cena od dodavatele tepelné elekt iny v roce 2006 
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Jezero láká návštěvníky nejen z Chomutova. Na snímku Stáňa Hošková z Rudné u Prahy.



Den poté, co byl zvolen hlavou české a slovenské pravoslavné 
církve, navštívil metropolita Kryštof Chomutov. Posvětil zde knihu 
Katechizmus, kterou za finančního přispění chomutovské radnice 
vydalo zdejší občanské sdružení Zvony naděje. Na snímku metropo-
lita Kryštof (vlevo) hovoří s radním Jiřím Polanským.           (foto: fed)

Výzva vzdělávacím 
a výchovným organizacím
Komise pro výchovu a vzdělávání připravuje elektronický 
katalog všech organizací, které působí na území města Cho-
mutova a jejichž náplní práce je vzdělávání, výchova, pora-
denská péče, vzdělávání dospělých, volnočasové aktivity dětí 
a mládeže a podobně. Tento katalog bude po zkompletování 
umístěn na webové stránky města a bude průběžně aktua-
lizován. Každý občan tak bude mít dobrý přehled o všech 
výchovných a vzdělávacích organizacích a hlavně o jejich 
nabídce pro děti, mládež i dospělé. Komise pro výchovu 
a vzdělávání proto vyzývá všechny organizace (příspěvko-
vé, neziskové i obchodní společnosti), které chtějí být do 
elektronického katalogu zařazeny, aby se přihlásily na elek-
tronické adrese z.horakova@chomutov-město.cz, načež jim 
bude zaslán elektronický dotazník k vyplnění. Upozorňuje-
me, že elektronický katalog služeb ve výchově a vzdělávání 
je příležitostí i pro střední školy a sportovní organizace. 
Hlásit se nemusejí organizace zřizované městem, jejichž 
údaje má komise k dispozici. Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 30. června 2006! (pama)(pama)
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Přesně od poloviny roku bude Chomutov 
statutárním městem. Statutární město je 
výjimečné právě tím, že se může členit 
na samostatné městské části s vlastním 
starostou, radou a zastupitelstvem. Někteří 
škarohlídové kriticky poukazovali na vznik 
nových radnic, nárůst byrokracie a s tím 
spojené finanční výdaje. „My ale nechce-
me vytvářet žádné nové městské části,“ 
zdůrazňuje starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „K tomu by došlo pouze v případě 
spojení s Jirkovem, kde již radnice je, ale 
v současné době není tato otázka zrovna 
aktuální. Pro naše občany změna na sta-
tutární město rozhodně nebude znamenat 
žádné zvyšování nákladů.“

Jak to tedy bude s orgány chomutovské sa-
mosprávy po 1. červenci? V čele statutární-
ho města stojí primátor. Tento post nahradí 

funkci starosty, z místostarostů budou 
náměstci primátora, z městského úřadu se 
stane magistrát. 

Tato změna zařadí Chomutov mezi dvacít-
ku největších nebo nejvýznamnějších měst 
v České republice. „Je to významná událost 
v životě města, a tak jako slavíme všechna 
významná výročí, připomeneme si i ji. 
Chceme uspořádat oslavu, ale nic škrobené-
ho a příliš oficiálního,“ přiblížila starostka 
záměr, na kterém pracuje s týmem spolu-
pracovníků. „Měla by to být spíš lidová zá-
bava s muzikou a občerstvením v různých 
částech města, Chceme aby si každý našel 
to své, mladí, rodiče s dětmi i ti zralejšího 
věku. Každopádně myslím, že už teď můžu 
slíbit příjemnou zábavu a pohodu,“ řekla 
žena, která po změně příslušného zákona 
bude jedinou primátorkou v Čechách. (lm)(lm)

Chomutov oslaví změnu statutu Projekt regenerace sídliště 
Horní Ves – lokalita Jitřenka 
Starostka města Chomutova Ivana Řápková 

zve občany města Chomutova 
k besedě nad projektem regenerace lokality 

Jitřenka na sídlišti Horní Ves.

BESEDA S OBČANY
dne 24. 5. 2006 od 18.00 hodin dne 24. 5. 2006 od 18.00 hodin 

ve společenské místnosti 
12. ZŠ v ulici Akademika Heyrovského 12. ZŠ v ulici Akademika Heyrovského 

Program:Program:
1) Seznámení s projektem 
2) Dětská hřiště v sídlišti – realizace a 

příprava
3) Diskuse 
4) Závěr

Další informace o besedě lze získat na 
tel. číslech 474 637 440 a 474 637 427.

Už řada řidičů se někdy zděsila, že nám 
byl automobil na ulici ukraden, pak nás 
napadne: Nestál jsem na zákazu stání? 
Nebyl jsem odtažen? Kam mám zavolat, 
abych zjistil, kde své auto naleznu?
V Chomutově realizují nucené odtahy vo-
zidel technické služby města ve spolupráci 
s městskou policií. Informace o odtažení 
vozidla poskytne stálá služba městské po-
licie na telefonním čísle 474 637 457 nebo 
na lince 156.
Odstavné parkoviště pro vozidla odtažená 
na základě rozhodnutí Městské policie 
města Chomutova: NON-STOP hlídané par-
koviště v Kosmově ulici (naproti autoškole 
Omega). Tel. číslo: 474 622 389. Spojení: 
autobus č. 5 směr z Palacké ulice k su-
permarketu Globus – zastávka Autoškola, 
oplocený pozemek naproti autoškole. (jmš)(jmš)

Již řadu let musí řidiči počítat s tím, 
že za odstavení svého vozidla na par-
kovacích plochách ve středu města 
zaplatí poplatek za parkování. Systém 
placených parkovišť se postupem času 
rozšiřoval a změnil se i způsob placení 
za parkování. Na určených parkovištích 
za stání aut platili motoristé výběrčím, 
na ostatních si za parkování zaplatili 
u parkovacího automatu. Od dubna za-
znamenali řidiči, kteří parkují ve cent-
ru města, změnu. Z parkovišť, kde ještě 
v březnu postávali výběrčí poplatků za 
parkování, zmizely nezhledné budky 
a výběrčí byli nahrazeni parkovacími 
automaty. Tímto krokem byl ujednocen 
systém způsobu placení za parkování 
ve městě. „Město však za tento krok 
nezaplatilo ani korunu,“ připomíná 
místostarosta Jan Řehák. „Instalace 
moderních parkovacích automatů byla 
vybrána jako nejvýhodnější z došlých 
nabídek poptávkového řízení na pro-
nájem vybraných parkovišť ve středu 
města.“

Řidiči se setkají i se změnou kontroly 
zaplacení parkovného, která se značně 

zefektivní. Na základě dohody provo-
zovatele parkovišť firmy Activ Kladno 
a Městské policie Chomutov budou po 
městě od 15. května 2006 soustavně 
jezdit dvě auta s takzvanými botičkami 
a kontrolovat parkující vozidla. 
„Firma dodá vozidla s „botičkami“ 
a řidiče, městská policie doplní osádku 
strážníkem,“ líčí změnu Řehák, který 
má kromě dopravy na starosti také 
práci strážníků. Ti nebudou provádět 
jen kontrolu zaplacení poplatků za 
parkování v centru města jako dosud, 
ale jejich akční rádius se značně roz-
šíří. „Nově budou soustavněji dohlížet 
na parkování řidičů na celém území 
města.“

Ve vozidlech pro řešení nesprávného 
parkování budou k dispozici „botičky“ 
pro osobní, terénní i nákladní automo-
bily. Jedno vozidlo bude projíždět cen-
trum města po dobu 12 hodin a druhé 
budou řidiči potkávat na celém území 
města každý den po celých 24 hodin. 
„Pro městskou policii je tato spolupráce 
výhodná,“ konstatuje J. Řehák. „Strážní-
ci, kteří dohlíželi na oblast dopravy, se 
budou moci věnovat dohledu nad veřej-
ným pořádkem. Po městě bude zvláště 
v nočních hodinách posílen dohled 
o další vozidlo.“ (jř/lm)) (jř/lm))

Dejte si pozor na nesprávné parkování!Kde mám své auto?

Tento pohled už je minulostí. Botičky už 
strážníci nerozvážejí, jen při jejich „roz-
dávání“ asistují.
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Chomutovské slavnosti, které proběhly 
poslední dubnový víkend, byly tentokrát 
zaměřeny především na nejmladší část 
návštěvníků. Atmosféru středověku na-
vodilo také sobotní pasování některých z 
nich na panoše a pážata, které si ovšem 
musely děti vysloužit.

„Ve středověku bylo vrcholem a smyslem 
života mužské části šlechtické populace 
stát se rytířem. Cesta k získání tohoto ti-
tulu nebyla nijak snadná. Malý šlechtic byl 
často odeslán na dvůr jiného, pokud mož-
no co nejurozenějšího feudála, kde sloužil 
jako páže. Posluhoval u stolu, učil se zá-
kladům dvorních mravů, hře na hudební 
nástroje a samozřejmě boji,“ vysvětlil Jiří 
Šnábl z agentury Modua, která slavnosti po-
řádala. „Ve starším věku se z něj stal panoš, 
který v této výuce pokračoval. Rytířem se 
pak mohl stát po vykonání nějakého udat-
ného skutku nebo po složení zkoušek, mezi 
něž patřily například plavání v části brně-
ní, jízda na koni, boj s mečem a podobně.“

Panoši a pážata zasedli k hostině

Organizátoři se inspirovali historickými 
reáliemi a adepti na panoše a pážata mu-
seli plnit různé úkoly. Vyzkoušeli si osm 
soutěžních disciplín, například střelbu 
vrhacím prakem na hrad, hod šipek na 
terč, střelbu z kuše, rytířské kuželky 
(na snímku vlevo) a podobně. Soutěží 
se účastnilo i přes nepřízeň počasí přes 
100 dětí. Z nich bylo vybráno nejlepších 
deset dívek a deset chlapců (na snímku 
vpravo dole při nástupu k pasování) . 
V odpoledním slavnostním ceremoniálu 
je starostka svobodného královského 
města Chomutova poklepáním mečem na 
rameno uvedla do stavu pážecího a pa-
nošského. Předala jim pasovací glejty 
a pozvala je do rytířského tábora na 
hostinu, kterou uspořádala na jejich 
počest. Dětem zjevně pokrmy podávané 
osobně paní starostkou chutnaly a zau-
jal je starý zvyk házet zbytky masitých 
pokrmů mezi „prostý lid“ přihlížející 
hostině. Samy si ho zkusily a snažily 
se přitom trefit své rodiče. 

Také část nedělního programu slavností byla 
vyhrazena školákům a předškolákům. 
Na rozdíl od pážat a panošů se na jejich 
vystoupení usmívalo sluníčko, takže je 
shlédlo početné publi-
kum. V jeho čele byla 
odborná porota slo-
žená z části městské 
rady, která pozorně 
posuzovala drama-
tické scénky, taneční 
vystoupení i hudební 
produkce. Přehlídka 
měla téma „Z historie 
města Chomutova“ a 
ukázalo se, že mladí 
Chomutováci se k 
možnosti vystoupit na 
slavnostech postavili 
s elánem, typickým 
právě pro nejmladší 
generaci. Porota měla 
těžkou práci. Jak pro-
hlásil jeden z jejích 

Přehlídka na téma Z historie města Chomutova
členů, Jiří Polanský (na snímku po pravici 
starostky), odměnu by si zasloužili všichni. 
Mezi oceněnými bylo i vystoupení žáků ze 
ZŠ v ulici 
17. listopadu (snímek vlevo).

Na konci hostiny jim byla ještě udělena 
privilegia. Těm mladším volný vstup do 
Podkrušnohorského Zooparku a těm star-
ším do městských lázní. 

Odpoledne se počasí začalo umoudřovat 
a tak se mnozí se vydali ještě potrénovat 
disciplíny, které jim dopoledne moc nešly. 
Zřejmě pro jistotu. Co kdyby náhodou 
zase příští rok... 

Foto ze slavností: Hugo Sedláček
Foto ze setkání veteránů: Luboš Mizun
Dvoustranu připravil: Luboš Mizun
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K Chomutovským slavnostem patří řada K Chomutovským slavnostem patří řada 
doprovodných akcí. K těm, které se těší doprovodných akcí. K těm, které se těší 
snad největšímu zájmu, patří Sraz historic-snad největšímu zájmu, patří Sraz historic-
kých vozidel. Pořádá ho ve spolupráci kých vozidel. Pořádá ho ve spolupráci 
s městem Veteran Car Club Chomutov s městem Veteran Car Club Chomutov 
a letos proběhl už podvanácté.a letos proběhl už podvanácté.

„Na počátku to bylo vlastně setkání přá-„Na počátku to bylo vlastně setkání přá-
tel, které spojuje stejný koníček,“ vzpo-tel, které spojuje stejný koníček,“ vzpo-
míná Jaroslava Škvorová, hospodářka míná Jaroslava Škvorová, hospodářka 
chomutovského VCC. „První rok se sjelo chomutovského VCC. „První rok se sjelo 
dvanáct vozidel, v dalších letech se pak dvanáct vozidel, v dalších letech se pak 

nabalovali další a další zájemci, a letos se nabalovali další a další zájemci, a letos se 
nám jich přihlásilo pětasedmdesát.“ nám jich přihlásilo pětasedmdesát.“ 

Sraz probíhal v sobotu a značně ho ovlivnil Sraz probíhal v sobotu a značně ho ovlivnil 
vytrvalý déšť, který odradil část účastníků, vytrvalý déšť, který odradil část účastníků, 
takže vozidel nakonec dorazilo o třetinu takže vozidel nakonec dorazilo o třetinu 
méně, 36 automobilů a 13 motocyklů. Už méně, 36 automobilů a 13 motocyklů. Už 
od počátku se této akce na základě společ-od počátku se této akce na základě společ-
ného projektu účastní partneři ze soused-ného projektu účastní partneři ze soused-
ního Saska ního Saska (na snímku vlevo část německé (na snímku vlevo část německé 
výpravy se svými stroji)výpravy se svými stroji) . Jeden z nich, . Jeden z nich, 
Ludwig Fritz z Marienbergu, přijel na nej-Ludwig Fritz z Marienbergu, přijel na nej-

starším motocyklu, starším motocyklu, 
který byl na parkoviš-který byl na parkoviš-
ti Severočeských dolů ti Severočeských dolů 
za Priorem k vidění, za Priorem k vidění, 
stroji DKW – E 200 stroji DKW – E 200 
z roku 1925. Právě z roku 1925. Právě 
tento německý přízni-tento německý přízni-
vec veteránů vlastní vec veteránů vlastní 
ještě jeden unikát ještě jeden unikát 
– Ford z roku 1906. – Ford z roku 1906. 
„Původně měl přijet „Původně měl přijet 
s ním, ale kvůli dešti s ním, ale kvůli dešti 
to nešlo. Mnoho částí to nešlo. Mnoho částí 
karosérie je totiž ze karosérie je totiž ze 
dřeva a mohly by se dřeva a mohly by se 
mu rozklížit,“ dodala mu rozklížit,“ dodala 
Škvorová a upozorni-Škvorová a upozorni-
la na další exempláře, la na další exempláře, 
které stály v popředí které stály v popředí 
zájmu, červený Ja-zájmu, červený Ja-
guar E z roku 1969, guar E z roku 1969, 

motocykl Motosacoche z roku 1930, Aero motocykl Motosacoche z roku 1930, Aero 
662 z roku 1932 či unikátní trojkolka BMW, 662 z roku 1932 či unikátní trojkolka BMW, 
jejíž jediné dveře se otvíraly dopředu spo-jejíž jediné dveře se otvíraly dopředu spo-
lečně s volantem (na snímku vpravo). lečně s volantem (na snímku vpravo). 

Přestože se počasí nevyvedlo, pořadatelé Přestože se počasí nevyvedlo, pořadatelé 
považují Sraz historických vozidel za zda-považují Sraz historických vozidel za zda-
řilý. „Lidé se po zimě svezli, je to vlastně řilý. „Lidé se po zimě svezli, je to vlastně 
zahájení sezony,“ shrnula za milovníky zahájení sezony,“ shrnula za milovníky 
autoveteránů J. Škvorová. A ti ostatní, autoveteránů J. Škvorová. A ti ostatní, 
převážně kluci všech generací, si smysl převážně kluci všech generací, si smysl 
pro eleganci a fortel našich předků užili pro eleganci a fortel našich předků užili 
alespoň důkladnou prohlídkou.alespoň důkladnou prohlídkou.

Historická vozidla se sjela už podvanácté

Své dovednosti ukázala diváků řada 
umělců, mezi nimi zaujal kejklíř Vojta. 

Drsnější stránku středověku předváděla 
skupina historického šermu Briganti. Je-
jím členům se jistě lépe bojovalo v neděli, 
kdy byl terén sušší a diváků víc. 

Vystoupení šermířů odlehčovaly půvabné 
tanečnice z pražské taneční skupiny Ro-
mance. 

Novinkou, která zaujala nejen ty nejmenší, 
ale i dospělé, byl „středověký“ kolotoč. 



Hřiště pro vyznavače skateboardu, svah 
pro divokou jízdu bikerů, řada sportovišť, 
trasa pro vyznavače jízdy na kolečkových 
bruslích – to vše a mnohem víc obsahují 
plány na regeneraci bývalého plochodráž-
ního stadionu. Záměr měl svůj počátek při 
tvorbě společného programu koaličních 
stran na chomutovské radnici. Tehdy radní 

Jindřich Stádník přišel s tím, že pro tuto 
plochu by se mělo hledat smysluplné vy-
užití. Následně starostka Ivana Řápková 
zplnomocnila vedoucího odboru rozvoje 
a investic města Petra Chytru k jednání 
s odborníky. „Zadal jsem zpracování celé-
ho projektu a pak už se postupovalo jako 
obvykle,“ dodává Chytra. „O postupu jsem 

průběžně informoval na pravidelných in-
vestičních poradách.“

Projekt zatím není definitivní a bude před-
mětem dalších jednání a připomínek. 
K dialogu o něm bude pochopitelně vyzvána 
i veřejnost, protože právě občanům města 
je určen.

Kromě toho, že studie regenerace počítá 
s místy pro některé adrenalinové sporty, 
jež vyznává především mladá generace, má 
ovšem i širší záběr. „V našem městě schází 
místo, kam by si mohla zajít na procházku 
celá rodina a každý by si přitom našel for-
mu relaxace podle svého,“ řekla starostka 
Řápková. „Místo, kde by se dalo sportovat, 
ale kde by si také mohly hrát i nejmenší 
děti, a rovněž si tu v klidu posedět i ti star-
ší.“ Proto je projekt pojat multigeneračně 
a kromě již zmiňovaných sportovišť počítá 
například s parkovou plochou s víceúčelo-
vými hřišti, klidovou částí pro starší občany, 
jezírkem, technickým zázemím včetně re-
staurace a rozsáhlou plochou zeleně.

Záměr je to velkorysý, a tedy také finančně 
náročný, počítá s náklady převyšujícími 
částku dvacet milionů korun. Existuje reálná 
možnost, jak dosáhnout na peníze 
z evropských fondů, jež by umožnily reali-
zaci nejen jeho, ale i řady dalších, neméně 
rozsáhlých. Zatím je předčasné mluvit 
o dotacích, když je záměr pouze ve formě 
studie. Jisté však je, že město Chomutov 
podobné aktivity podporuje, takže tento 
projekt má zelenou, úspěšnost snahy o zisk 
dotace jen ovlivní rychlost jeho realizace.

Bývalý plochodrážní stadion 
bude místem pro sport i odpočinek
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V areálu bývalého letního kina na Kamen-
ném Vrchu, který vznikl v 80. letech minu-
lého století a prakticky nikdy nesloužil plně 
svému účelu, by mohlo být zanedlouho opět 
živo. Radnice se rozhodla z lokality zvané 
Eldorádo vytvořit místo, kde by si mohli 
vybít energii mladí sportovci vyznávají ska-
teboard a různé styly „řádění“ na kole. 

„Mluvili jsme o tom už dlouho, ale není 
možné řešit vše najednou,“ připomíná 
starostka Chomutova Ivana Řápková. 

Eldorádo pro mladé – rozsáhlý areál postupně ožije

„Eldorádo patří mezi řadu problémových 
lokalit, které řešíme postupně. Několikrát 
tu už hořelo. Přemýšleli jsme, jak z tohoto 
prostoru plného zeleně udělat zase místo, 
jež by lidé mohli bez obav využívat.“

Jak dodal vedoucí odboru rozvoje a in-
vestic města Petr Chytra, město oslovilo 
architekta, který projekt zpracovával před 
lety. „Ten přišel na svou dobu s moderním 
pojetím projektu, po letech ho zbývalo jen 
přizpůsobit dnešním podmínkám.“ 

Celá revitalizace prostoru počítá s trasou 
pro cyklisty v rámci areálu, plochu na cyk-
lotrial, ale také s hřištěm pro malé děti 
a restaurací jako zázemím. Dominovat mu 
bude rozhledna, a atraktivní zejména pro 
mladé by měl být prostor pro vyznavače 
skateboardu v místech stávajícího letního 
kina. „Tato část mládeže už dlouho po ta-
kovém místě volá,“ dodává P. Chytra. Právě 
skateboardovým hřištěm by se mělo s re-
vitalizací areálu Eldoráda začít. Pro letošní 
rok je na ni vyčleněno pět milionů. 

Anketa: Co říkáte záměru zřídit na Kamenném Vrchu skatepark a trasu na cyklotrial?

Pozvánka 
Městský úřad Chomutov, Odbor životního prostředí Vás srdečné zve na

Výstavu trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2005
Výstavu pořádají: Okresní myslivecký spolek ČMMJ Chomutov, Městský úřad Chomutov, Kadaň 

a Město Jirkov
Zahájení výstavy proběhne dne 24. 5. 2006 v 10 hodin v galerii Špejchar v Chomutově.
Otevřeno: St 24. 5. – So 27. 5. od 10.00 do 16.00 hodin Ne 28. 5. od 9.00 do 12.00 hodin
 V sobotu 27. 5. vystoupení trubačů KRUŠNOHORSKÉ LESNICE

Tomáš Zdeněk (10 let), JirkovTomáš Zdeněk (10 let), Jirkov: 
Určitě to bude fajn. V Jirkově nic 
takového není, musíme jezdit až 
do Vysoké Pece. Do Chomutova 
bych si určitě rád zajel.

Denisa Pelcová (17 let), JirkovDenisa Pelcová (17 let), Jirkov: 
Nic takového tu zatím není, 
jen malé hřiště v Jirkově na Vi-
nařicích a pak u Globusu, ale 
to už je rozbité.

Michal Pira (17), KadaňMichal Pira (17), Kadaň: Já se 
věnuji dálkové cyklistice, tak-
že mě osobně to nic nepřine-
se, ale rozhodně je dobré pro 
ostatní.

Anna Schönfeldová (25 let), Anna Schönfeldová (25 let), 
ChomutovChomutov: Je to správný krok, 
aspoň tu bude něco pro mladé. 
Pracuji s nimi, vím, že si stěžují, 
že nemají kde se vyřádit. 

Dvoustranu připravil: Luboš Mizun

Příští číslo CHN vyjde 

7. června 20067. června 2006
www.chomutov-mesto.cz
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Město Chomutov je zřizovatelem pří-
spěvkové organizace Mateřská škola 
Chomutov, která bude mít od příštího 
školního roku třináct odloučených pra-
covišť. Svou činnost ukončí mateřská 
škola v Dřínovské ulici a děti, jež do ní 
docházely, přejdou do sousedních školek 
v Kundratické, na Zahradní a na Školní 
pěšině. 

Jak zdůrazňuje ředitelka MŠ Chomutov 
Irena Kopecká, všichni zaměstnanci 
organizace se řídí filozofií, že veškerá 
jejich práce směřuje k tomu, aby děti 
byly maximálně šťastné a spokojené. 
„Zároveň však každé z těchto předškol-
ních zařízení má své specifické rysy, 
svou specializaci, program či projekt, 
z něhož při práci s dětmi vychází,“ do-
dala vzápětí a poté se s námi vydala na 
pomyslnou cestu všemi mateřinkami, 
aby je postupně představila.

MŠ Klíček v Šafaříkově ulici MŠ Klíček v Šafaříkově ulici má 117 dětí 
a projekt Se zvířátky do světa. V něm 
děti poznávají svět prostřednictvím tříd 
zvířátek a klíček mají k otvírání brány 
poznání.

MŠ U sluníčka v Alešově MŠ U sluníčka v Alešově navštěvuje 
62 dětí. Zdejší projekt Cesta kolem světa 
vychází z tradic české předškolní výcho-
vy, tedy objevování a poznávání pomocí 
práce v pěstitelských dílnách, při péči 
o ovocné stromy a podobně. Je zde třída 
pro děti s kombinací vad. Pedagogický 
personál pracuje s muzikoterapií a reha-

bilitací. Děti mají k dispozici perličkovou 
lázeň, kyslíkový a inhalační přístroj. 
Jak podotkla I. Kopecká, je to důsledek 
úspěšné spolupráce se sponzory.

MŠ Abeceda v Blatenské ulici MŠ Abeceda v Blatenské ulici navštěvuje 
112 dětí. Pracují zde s projektem Pozná-
váme svět, rozloženým do celého roku. 
Jaro – já a probouzející se příroda, léto 
– já a toulky světem, podzim – já a moji 
noví kamarádi, zima – já a život v zimě. 
Děti porovnávají to, co znají, své město, 
s tím, co je daleko, například zámořské 
velkoměsto. Cílem je osvojení si širokých 
znalostí celého světa.
Do MŠ Duhový svět v Prokopově ulici MŠ Duhový svět v Prokopově ulici do-
chází 62 děti. Je to mateřinka rodinného 
typu, s důrazem na citovou a estetickou 
výchovu. Od příštího školního roku by 
tu měl být zahájen program společenské 
výchovy.
MŠ Pastelka v Třebízského ulici MŠ Pastelka v Třebízského ulici je 
nejmenší, chodí do ní 35 dětí. Soustředí 
se na rodinnou výchovu v rámci pro-
gramu Jaro, léto, podzim, zima, v naší 
školce je to prima. Od září se chystá 
spuštění nového projektu, zaměřeného 
na sport – z capartů z Pastelky by se tak 
mohli stát zdatní lyžaři.
MŠ Radost MŠ Radost má 160 dětí, které docházejí 
do dvou budov, v ulici Palackého v ulici Palackého 
a Vodních staveba Vodních staveb. Program Dětská tvoři-
vá dílna vychází ze zázemí, které tvoří 
krásná keramická dílna. Ta slouží nejen 
dětem z této mateřinky, ale i ostatních, 

Chomutovské mateřinky se představují
a také je k dispozici rodičům a žákům 
základních škol.

Bolek a Lolek na cestě kolem světa do-
provází 75 dětí z MŠ Kopretinka v Dosto-MŠ Kopretinka v Dosto-
jevského ulicijevského ulici, která se zaměřuje zejmé-
na na výtvarnou výchovu.

MŠ Pohádka v Kundratické ulici MŠ Pohádka v Kundratické ulici s 87 dět-
mi vychází z programu Od pondělka do 
pátku povídáme pohádku, který přináší 
všestranný harmonický rozvoj prostřed-
nictvím pohádek a jejich hrdinů.

MŠ Kvítek na Písečné MŠ Kvítek na Písečné má 90 dětí. Její 
program Objevuj sebe a okolní svět je 
zaměřen na citovou výchovu a vychází 
ze základních principů Porozumění, Bez-
pečí a jistota, Tvořivost, Spolupráce. Jsou 
tu tři třídy pro děti s kombinací vad. 

MŠ Úsměv v ulici 17. listopaduMŠ Úsměv v ulici 17. listopadu, do níž 
dochází 120 dětí, se může pyšnit certi-
fikátem Zdravá mateřská škola. Už 8 let 
každoročně prokazuje, že splňuje krité-
ria, založená na základě harmonie mezi 
člověkem a přírodou, rovnováze mezi 
psychickou a fyzickou pohodou pro-
střednictvím přírody. K dispozici je třída 
pro děti se sluchovými vadami.

MŠ Písnička na Zahradní MŠ Písnička na Zahradní má 100 dětí 
a jak vyplývá z jejího názvu, je zamě-
řená na hudební výchovu, pracuje s 
programem Dětský svět s písničkou. Od 
nového školního roku tu bude třída pro 
talentované děti s urychleným vývojem, 
která by měla navazovat na třídu stejně 
zaměřenou v sousední základní škole.

MŠ Pohádka na Školní pěšině MŠ Pohádka na Školní pěšině má rovněž 
100 dětí. Podle programu S kamarády 
za pohádkou tu každý měsíc jednu dů-
kladně rozeberou ze všech výchovných 
aspektů.

MŠ Kamarád v Růžové ulici MŠ Kamarád v Růžové ulici s 87 dětmi 
klade důraz na mravní a citovou výcho-
vu. Vychází přitom z programu Kamarád 
se nenudí, ukáže nám, co umí. Je zde 
třída pro děti s vadami řeči.

Kde je Klíček k dětskému Úsměvu?
Co přináší našim nejmenším Radost? 
Písnička nebo Pohádka? 

To tvoje paní učitelka se snaží,
abyses naučil první písmenka Abecedy života,
abys poznal význam slova Kamarád.

Ale také, aby tvůj dětský svět byl pestrý, Duhový, 
aby v něm pořád svítilo Sluníčko.
Tak vezmi Pastelku a nakresli jí Kvítek, vždyť si ho zaslouží…

První krůčky na cestě poznání s angličtinou
Už i ti nejmenší mají možnost se sezná-
mit s některým ze světových jazyků. 
Jak prozradila ředitelka Mateřské školy 
Chomutov Irena Kopecká, je tomu tak ve 
většině školek. Záleží na zájmu rodičů, 
kteří tento minikurz dětem hradí. „Není 
to pochopitelně žádná výuka, jde spíš 
o formu zábavy, hry, ve dvou zařízeních 
zaměřené na němčinu, v ostatních na 
angličtinu,“ podotkla Kopecká. V sou-
časné době 20 pedagogických pracovnic 

prochází vzdělávacím kurzem, po jehož 
absolvování získají odpovídající certifi-
kát i potřebný metodický materiál. „Od 
nového školního roku bychom chtěli 
s angličtinou začít na všech školkách,“ 
dodává Kopecká. „Vycházíme z cílů Ná-
rodního programu rozšiřování jazykové 
vzdělanosti. Ten počítá s výukou cizích 
jazyků už na prvním stupni. Chceme, 
aby naše děti šly do škol s nějakými 
základy, na něž pak navážou.“

Než k tomu dojde, využívá mateřská 
škola služeb externisty, pedagoga Davida 
Ďulíka. Co říká on svým malým žákům? 
„Kolikrát se sám divím, kolik se toho stačí 
za tak krátkou dobu naučit,“ poznamenal 
těsně před tím, než se pustil do práce 
s deseti caparty v mateřské škola Kopre-
tinka. Pracuje v duchu zásady Škola hrou. 
Deset dětí, mezi nimiž převažují děvčátka 
(čtyři kluci jsou nemocní), nejprve odpo-
vídá na anglické otázky typu Kde je okno, 
Kde je skříň a podobně, a pak společně 
pojmenovává druhy ovoce a zvířátka. 
Dostane se i na pohyb, při písničce děti 
skotačí, ale zároveň podle textu ukazují 
na oči, nos, rameno, kolena a podobně. 
Nechybí ani sladká odměna v podobě 
bonbonů. Půlhodinka s angličtinou rychle 

ubíhá a její účastníci se při ní rozhodně 
nenudí. Ani si přitom neuvědomují, že dě-
lají zábavné, ale zároveň užitečné první 
krůčky na cestě poznání. (text a foto: lm)(text a foto: lm)

Poznávání zvířátek je jednou ze zábavných 
forem osvojování anglických slovíček.

Nejlepší motivací je sladká odměna. Kdo 
pozná, co je to Orange, dostane pomeran-
čový bonbon..
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Peníze na ně se v rozpočtu města vždycky najdou, letos to bude nejméně pět milionů

11

  pro děti...

Přísné regule Evropské unie konstatují, že většina stávajících 
dětských hřišť v našich městech je pro děti nebezpečná. Tyto 
bezpečnostní a hygienické normy po vstupu České republiky 
do EU znamenaly hromadné rušení dětských koutků, písko-
višť a hřišť. To se samozřejmě setkalo s nelibostí rodičů. Ani 
Chomutov se nemohl vyhnout přísné legislativě, zároveň však 
na radnici hledali způsoby, jak novým podmínkám vyhovět. 
Je to především otázka priorit, protože novinky v této oblasti 
jsou nákladné. V Chomutově však považují dětská hřiště 
za důležitý prvek občanské vybavenosti a zázemí pro spoko-
jenost občanů. Proto se na ně peníze v městském rozpočtu 
našly v minulých letech i letos, a nejinak tomu má být 
i do budoucna.

Stručné shrnutí aktivity města v této oblasti za poslední roky 
provedla Martina Valešová, pracovnice odboru rozvoje a in-
vestic města. „V roce 2004  se podařilo pořídit nová hřiště 
také díky dvoumilionové dotaci společnosti ČEZ, takže vedle 
školky v ulici 17. listopadu vzniklo Duhové hřiště,“ řekla úvo-
dem (snímek 2). „Další Duhové hřiště, tentokrát pro větší, 
s horolezeckou stěnou, vzniklo u takzvaných experimentů. 
To město doplnilo z vlastního rozpočtu o sportoviště pro 
míčové hry za půl milionu.“ (snímek 1)

Vloni pak bylo za 1,4 milionu korun zprovozněno hřiště na 
Kamenném vrchu a za půl milionu další hřiště pro malé děti 
v Havlíčkově ulici (snímek 3) . Letos vzniklo v téže lokalitě 
také hřiště pro větší děti (snímek 4) a těm menším je určena 
další hrací plocha u experimentu. Každá z těchto investičních 
akcí stála přibližně 300 tisíc korun. 

Do konce května budou dokončeny 
práce v Jiráskově ulici, kde bude 
otevřeno hřiště kombinující herní 
prvky určené větším i menším dě-
tem. Je určeno věkové kategorii od 
šesti do čtrnácti let a vyjde na 
600 tisíc korun. Rovněž v tomto 
měsíci vrcholí práce na zajímavém 
hřišti na Zadních Vinohradech, je-
hož herní prvky jsou z akátového 
dřeva. Za tuto novinku vydá město 
0,9 milionu korun. Na stejnou část-
ku přijde montované hřiště, které 
se v těchto dnech instaluje na síd-
lišti Zahradní, a milion budou stát 
úpravy v ulici Matěje Kopeckého, 
kdy vzniknou hřiště dvě, zvlášť pro 
menší a pro větší děti.

Protože podle Valešové je pravděpo-
dobné, že nějaké peníze v rozpočtu 
určené na tuto oblast zbydou, měs-
to zřejmě podpoří zajímavý projekt 
mateřské školy na Zahradní nazva-
ný Otevřená školka. „Jde o umístění 
nového herního prvku za téměř dvě 
stě tisíc korun na hřišti zdejší ma-
teřinky a otevření tohoto prostoru 
pro veřejnost, tak aby si tu mohly 
hrát i děti z okolí, a to i mimo pro-

vozní dobu. Znamená to zřízení správce, který by na to dohlí-
žel,“ popisuje průkopnický projekt Martina Valešová. „Letos 
se v městském rozpočtu počítá na dětská hřiště s částkou  pět 
milionů korun. A protože se podařilo získat čtyřmilionovou 
dotaci na regeneraci sídliště Písečná, bude peněz ještě víc. 
Z dotace tak budou v této lokalitě pořízena další tři hřiště: fot-
balové s novým trávníkem a palisádami, průlezné podél lesíku 
u ústavu sociálních služeb a oplocené dětské minihřiště se 
skluzavkou a pískovištěm.

„Město Chomutov se nevy-
dalo cestou likvidace hřišť, 
ale jejich obnovy. Ta spočívá 
mimo jiné v odstranění 
zastaralých a nebezpečných 
herních prvků, které jsou 
rozmístěny mezi domy, 
a v soustředění nových mo-
derních a bezpečnějších na 
jedno místo,“ shrnuje strate-
gii radnice starostka Ivana 
Řápková. „Samozřejmě nejde 
všechno najednou, 
k obnově dochází postupně 
podle finančních možností, 
ale rozhodně nelze říct, že 
bychom se dětských hřišť 
zbavovali, jako to je v jiných 
městech.“ (text a foto 1 a 2: (text a foto 1 a 2: 
sk, foto 3 a 4: mp) sk, foto 3 a 4: mp) 

Dětská hřiště – důležitý prvek občanské vybavenosti



Některým dětem pohled na větší zvířata v zooparku zevšedněl, zato hmyzí knihy jsou 
pro ně něco nového...                                        (foto: sk)

Činnost Podkrušnohorského zooparku v Cho-
mutově není zaměřena pouze na zvířata 
a práci s nimi. Důraz je kladen na návštěv-
níky, na to, aby byli spokojeni a do zoopar-
ku se rádi vraceli. Velkou návštěvnickou 
skupinou jsou děti, pro které je vedle zvířat 
připraveno mnoho atrakcí. 

K dětskému vyžití je tu především řada dře-
věných skulptur, jejichž autorem je zdejší 
sochař Vojtěch Návrat. V takzvané dětské zoo 
mohou malí návštěvníci lézt po obří pavuči-
ně s pavoukem, houpat se v síti s housenkou 
nebo na třech houpačkách s lučními kobyl-
kami, točit se na kolotoči se dvěma brouky 
roháči nebo se vozit na lanové dráze, kterou 
střeží velká vážka. Také u voliér malých 
ptáků jsou různé houpačky a prolézačky se 
sochami zvířat, stejně jako u opic. Přímo nad 
jejich výběhem je další atrakce, a to vyhlíd-
ková chýše, ke které vede lanový žebřík. Do 
kryté pozorovatelny uprostřed vlčího výběhu 
se zase odvážní zájemci dostanou norou 
skrz zem. Další dvě velké zdobené dřevěné 
prolézačky z dílny Vojtěcha Návrata přibyly 
do zooparku vloni. Strom zvířat 
u horní pokladny nabízí spirálovitou pavuči-
nu s pohodlnou skluzavkou a velmi oblíbené 
obří mraveniště zase široké možnosti lezení 
a šplhání a rovněž skluzavku s pískovištěm. 
„Zoopark mimo řady dalších funkcí plní také 
úlohu klidové a odpočinkové zóny. Jsme rádi, 
když k nám dospělí i děti chodí nejen za 
zvířaty, ale také za relaxací. Základem této 
filozofie jsou právě herní prvky pro děti,“ 
uvedl mluvčí Podkrušnohorského zooparku 
Martin Pilař. 

Některé atrakce mají také vzdělávací charak-
ter, například naučné knihy a hmyzí domeč-
ky, které jsou v nabídce zooparku úplnou 
novinkou. Hmyzí naučné knihy, kterých je 
zatím pár u horní pokladny a před dětskou 
zoo, jsou zasklené krabice napodobující 
skutečné knihy a zájemce se z nich dozví 
leccos ze života šestinohých obyvatel Země. 
Stejné poslání mají i hmyzí domečky, které 
mají jednu stěnu skleněnou, takže je vidět 
veškerý pohyb uvnitř žijícího hmyzu. 

Pro děti, jejichž zájem o přírodu je ještě 
hlubší, vyvíjí v zooparku činnost ekocen-
trum. „Nabízí smysluplné využití volného 
času dětí a mládeže podle věkových kate-
gorií. Jeho činnost probíhá formou zábavy, 
výletů, odborných exkurzí a her zaměřených 
na poznávání přírody, budování pozitivního 
vztahu k ní, na problematiku ekologie a na 
práci s přírodními materiály,“ vysvětlil Martin 

Děti čeká v zooparku nejen poučení, ale i zábava

Pilař funkci zařízení. Jeho zázemí ve vzdě-
lávacím a chovném centru na Šichtově dole 
prošlo v loňském roce rekonstrukcí, která 
byla hrazena z prostředků programu Phare 
2002 a částečně ministerstva pro místní roz-
voj. Provoz by měl začít v dohledné době. 

Zejména pro děti ze sídlišť si získal znač-
nou přitažlivost také statek, kde jsou cho-
vána hospodářská zvířata. V rámci projek-
tu Ústecký kraj – kraj přírody i člověka, 
který je financován ze tří čtvrtin z Evrop-
ského sociálního fondu a z jedné čtvrtiny 
z prostředků ministerstva životního pro-
středí, se zde veřejnost seznamuje 
s běžným životem na farmě i s některými 
speciálními aktivitami. „V současné době 
zde probíhají dva vzdělávací programy. 
Jedním je stříhání ovcí, druhým kování 
koní. První probíhá tento měsíc, kdy je po-
třeba ovce ze statku ostříhat. Kování koní 
zde bude k vidění každý sedmý až osmý 
týden. V obou případech je ukázka dopl-
něna výkladem vzdělávacího pracovníka,“ 
řekl Martin Pilař.

Na děti zoopark myslí i při akcích kona-
ných při konkrétních příležitostech, jako 

jsou oslavy Dne Země nebo Dne zvířat. 
Přímo na dětské návštěvníky jsou pak 
zaměřeny oslavy Dne dětí. Letos proběh-
nou o víkendu 3. a 4. června, po oba dny 
od 10 do 16 hodin. (sk)(sk)

VÍKEND DĚTÍ 3. – 4. června 2006

Sobota 3. 6. od 10 do 16 hodinSobota 3. 6. od 10 do 16 hodin
Dětský den pro celou rodinu Dětský den pro celou rodinu 
se Skupinou ČEZ se Skupinou ČEZ 
Soutěžní disciplíny pro celou rodinu, 
zábavný program doprovázený slovem 
a hudbou, pódiové soutěže pro děti 
i dospělé, moderuje Zora Jandová.

Neděle 4. 6. od 10 do 16 hodinNeděle 4. 6. od 10 do 16 hodin
Dětský den se zooparkem Dětský den se zooparkem 
(děti v masce zvířátka mají vstup zdarma)
Soutěže a hry pro děti na dětských 
atrakcích, křtění mláďat, stříhání ovcí 
a kování koní s výkladem, promítání 
pohádek v kinosále, hudební produkce, 
indiánská vesnice. 

V pestrobarevnou galerii se změnil asfalt 
u altánku v městském parku. Optimistickými 
obrázky ho křídami vyzdobily děti 
z chomutovských mateřských škol v rámci 
každoroční akce Malujeme pro radost. Slu-
níčka, kytičky, zvířátka, autíčka, pohádkové 
bytosti a další oblíbené motivy předškoláků 
krášlily chodník do prvního deště... Na sním-
ku u svého dokončovaného kolektivního díla 
děti z MŠ Klíček v Šafaříkově ulici.     (foto: sk)

Kamencové jezero ožije Bambiriádou
Kamencové jezero projde v úvodu letní 
sezony zatěžkávací zkouškou, jeho areál 
bude 26. a 27. května patřit Bambiriádě. 
A to je akce, které se v Chomutově kaž-
doročně účastní tisícovka vystupujících 
a několikanásobně vyšší počet diváků.

Letos zde tato přehlídka činnosti občan-
ských sdružení a středisek volného času 
dětí a mládeže proběhne už posedmé. 
Organizátoři z Domu dětí a mládeže 
v Jiráskově ulici připravují pestrý kok-
tejl z osvědčených ingrediencí. Po oba 
dny vždy mezi 10. a 18. hodinou zde 
budou k vidění hudební, pěvecká a ta-
neční vystoupení, lasování, rajtování, 
aerobik, bojová umění, ukázky činnosti 
skautů, mažoretek, členů klubu vo-
jenské historie Nord-Sever atd. „I díky 
městu Chomutov, které je tradičním 
přispěvovatelem, se nám letos podařilo 
získat dost peněz. Proto třeba atrakce, 

které jsme dřív měli na jeden den, nyní 
budeme mít po oba dny. Nebo Bambusy, 
kterými bezplatně svážíme a odvážíme 
návštěvníky, nebudou tentokrát obyčej-
né autobusy, ale historické. Jeden z nich 
možná bude doubledecker,“ prozradil 
některá plánovaná vylepšení ředitel 
DDM Chomutov Milan Märc.

Chomutovská Bambiriáda si rok od roku 
získává větší kredit. Česká rada dětí 
a mládeže, která zaštiťuje Bambiriádu 
ve 26 městech, poctila letos organizáto-
ry té chomutovské hned dvakrát. „Jed-
nak nám udělila statut krajské Bambiriá-
dy a jednak sem na jakousi stáž přiveze 
zástupce organizací zabývajících se 
volnočasovými aktivitami dětí 
a mládeže z deseti evropských zemí, 
aby se podívali, jak Bambiriáda funguje, 
a navázali zde nové kontakty,“ pochlubil 
se Milan Märc. (sk)(sk)
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  kultura • sport

Výkonostní propad dospělých fotbalistů 
FC Chomutov se mládežnických týmů 
nedotýká. Ty stále pracují na tom, aby 
budoucnost klubu byla co nejzářivější.

Naději vzbuzují i ti nejmladší. Takzvaná 
přípravka, kluci převážně ve věku šest až 
osm let, trénuje dvakrát týdně na hřišti 
u nemocnice. Na trávníku se jich prohání 
okolo pětadvaceti, většinou rozděleni do 
několika skupin. „Kluků je dost, ale šikov-
né hráče, hlavně ročníku 1998, bychom 
ještě uvítali,“ nadnesl šéftrenér přípravky 
Jaroslav Zahrádka. Přípravku FC Chomu-
tov si před rokem vzal na starost zejmé-
na proto, že v ní začal trénovat jeho syn, 
nyní pětiletý. „Ano, někteří hráči jsou tak 
malí, že jim zavazujeme tkaničky a dává-
me je vyčůrat,“ s úsměvem prozradil na 
budoucí hvězdy Jaroslav Zahrádka. Své 
svěřence učí fotbalové základy – zpraco-
vání a vodění míče, střelbu, vzájemnou 
spolupráci, základy taktiky... „Pro trenéra 
to znamená spoustu času a nervů. Od-
měnou pak je, když vidíte, že se kluci 
zlepšují.“ Jaroslav Zahrádka i čtyři jeho 
pomocní trenéři se podle všeho odměny 
pravidleně dočkávají. Nejmenší fotbalisté 
FC Chomutov totiž už navzdory nízkému 
věku hrají pravidelnou soutěž, a to sate-
litní turnaje proti čtyřem týmům, repre-
zentovaným hráči ročníku 1997. Jaroslav 
Zahrádka je přesvědčen, že pro chomu-
tovské družstvo to je prospěšné: „Ze za-
čátku jsme od starších soupeřů dostávali 
deset gólů, ale na minulém turnaji jsme 
už nebyli poslední. Doufám, že příští rok 
už je budeme porážet.“ Prestižní prověr-
ka, na kterou se těšili hráči 

Budoucí hvězdy si nechávají zavazovat tkaničky 

Zajistí tito špunti chomutovskému fotbalu lepší budoucnost? (sk) 

Dotazník pro oporu přípravky:

Jméno: Danek KlímaDanek Klíma
Věk: 7 a půl roku7 a půl roku

Jak jsem se dostal k Jak jsem se dostal k 
fotbalu:fotbalu: „Přemluvil jsem 
tátu, aby mě dal na fot-
bal. Od podzimu budu 
ještě trénovat hokej.“

Na jakém postu nastupuji:Na jakém postu nastupuji: „V obraně, 
v útoku i v bráně. Ale chtěl bych být 
brankář, to je nejlepší. Včera na zahra-
dě na mě táta střílel pořádný prdy 
a všechny jsem mu vychytal.“

Komu fandím:Komu fandím: „Česku, Slavii a Spartě. 
Česku budu fandit při mistrovství svě-
ta, ale nepojedu tam, tak jen v televizi. 
V Chomutově jsem byl na zápase do-
spělých jen jednou.“

Kterého fotbalistu obdivuji:Kterého fotbalistu obdivuji: „Petra 
Čecha, mám doma jeho plakát. A taky 
plakát Baroše.“ (sk)

i trenéři, čekala na přípravku FC Chomu-
tov včera, v úterý. Na Strahově se totiž 
utkali se stejně starými fotbalisty slavné 
Sparty Praha. (sk)(sk)

• Správa sportovních zařízení Chomu-Správa sportovních zařízení Chomu-
tov zve děti ve věku šest až dvanáct let tov zve děti ve věku šest až dvanáct let 
na Letní miniškolu sportu. na Letní miniškolu sportu. V osmi pě-
tidenních bězích budou účastníci for-
mou her a soutěží uvedeni do základů 
mnoha sportů, například basketbalu, 
házené, volejbalu, tenisu, plavání, atle-
tiky, in-line bruslení a minigolfu. Bližší 
informace na tel. číslech 474 651 079 
nebo 736 481 075.

Čtyřmetrový nafukovací míč, na který 
fotbaloví fanoušci psali vzkazy pro čes-
kou reprezentaci startující na MS v Ně-
mecku, neminul na své pouti jednadva-
ceti tuzemskými městy ani Chomutov. 
Na snímku ztvárňují svá hesla Tomáš 
Jasinský (vlevo) a Jiří Huml. (foto: sk)
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Tak trochu nezvyklou spolupráci v rámci 
výuky německého jazyka rozvíjí Základ-
ní škola Chomutov na Zahradní. Jejím 
partnerem je totiž gymnázium z polské 
Bytomi.

„Hledali jsme přes internet, s kým by-
chom si mohli dopisovat v němčině. Ale 
německé školy už většinou partnery mají 
a o další spolupráci nemají zájem. Zato 
se nám ozvalo gymnázium z Bytomi,“ 
popsala zrod partnerství učitelka němec-
kého jazyka Jitka Haluzová.

Po roce dopisování přišel první osobní 
kontakt, Poláci loni pozvali své chomutov-
ské protějšky do Bytomi a připravili jim 
program postavený na místních pověstech. 
Nyní jim deváťáci ze Zahradní oplatili stej-
nou mincí. V rámci projektu Poznejme naše 
sousedy, který je financován z prostředků 
Akčního programu Evropské unie a dva-

Po návštěvě zámku Jezeří vyráběli mla-
dí polští hosté keramické reliéfy. Tomu 
ovšem předcházelo kolektivní zpracování 
výtvarného návrhu.                         (foto: sk)

Studenti Chomutovského soukromého 
gymnázia měli letos na jaře příležitost 
navštívit během několika březnových a 
dubnových týdnů hned tři hlavní města 
Evropy – Berlín, Londýn a Řím. Nejpr-
ve se vypravili do Berlína, kde během 
dvou dnů stihli navštívit to nejzajíma-
vější, co současná metropole Německa 
nabízí. Úžasné starověké sbírky Per-
gamonského muzea i televizní věž na 
Alexandrově náměstí, Braniborskou 
bránu i budovu německého parlamentu. 
I když byla ještě pořádná zima, neod-
pustili si procházku po slavné třídě 
Pod Lipami a samozřejmě viděli i zbyt-
ky nechvalně známé berlínské zdi, kte-
rá dřív dělila východní Berlín od jeho 
západní části. 

Po Berlíně přišla na řadu cesta do již-
ní Anglie, kde se studenti celý týden 
věnovali intenzivní výuce angličtiny a 

Tři metropole Evropy během několika týdnů

ceti tisíci korunami ho podpořilo i město 
Chomutov, navštívilo sedmnáct mladých 
gymnazistů z Bytomi a jejich doprovod 

Mladí Poláci oplatili chomutovským školákům návštěvu
Chomutov. Hostitelé jim uchystali bohatý 
sedmidenní program, jehož jádro se vzta-
hu k pověstem z Jezeří. Kromě návštěvy 
zámku školáci na dané téma uspořádali 
fotosoutěž a vyráběli kachle a keramické 
reliéfy. Dále například společně sportovali, 
zazpívali si u táboráku, zavítali do Bezru-
čova údolí, do zooparku a na Kamencové 
jezero. 

„Naším původním společným zájmem bylo 
prohlubování němčiny. Navzájem jsme si 
psali, co děláme, jaké máme koníčky, a už to 
bylo poznávání. Pak jsme vymysleli společ-
ná setkání, nejdřív u nás, teď u vás, a musím 
říct, že je to velmi zajímavé srovnání,“ řekla 
Ewa Szmidt – Sabat, taktéž učitelka němec-
kého jazyka. Bytom je průmyslové město, 
jehož okolí je poznamenáno hlubinnou 
těžbou černého uhlí, proto polskou výpravu 
mimo jiné velmi zaujala návštěva povrcho-
vého dolu v Tušimicích. (sk)(sk)

odpoledne pak poznávali krásy okolních 
měst jako Dover, Canterbury či Brigh-
ton. V Hastingsu, kde bydleli a chodili 
do školy, se stačili seznámit i s vyhláše-
nými anglickými hospůdkami a ochut-
nat místní speciality včetně proslulých 
hranolků se smaženou rybou. Závěr je-
jich pobytu v Anglii byl věnován návště-
vě Londýna a jeho pamětihodností. Stu-
dentům se asi nejvíce líbilo světoznámé 
muzeum voskových figurín, soudě podle 
toho, kolik fotek si tam udělali se slav-
nými osobnostmi. Nejvíce nadšení ale 
byli z toho, že i přes počáteční obavy 
dokáží porozumět rodilým Angličanům 
a nemusejí se bát vyzkoušet si na nich 
své školní znalosti angličtiny.

V dubnu pak čekal studenty soukromé-
ho gymnázia týdenní pobyt ve městě, o 
kterém se říká, že do něj vedou všechny 
cesty. Tentokrát však nejeli autobusem, 

ale vyrazili letadlem. Šest dnů v Římě 
stačilo na to, aby studenti poznali antic-
ké, renesanční i barokní památky tohoto 
města. Nejvíce se jim asi líbilo Kolo-
seum a Pantheon, ale nadšení byli i ze 
sbírek Vatikánských muzeí, kde nejvíce 
obdivovali Sixtinskou kapli. V Římě stu-
dentům přálo i počasí, a tak se několik z 
nich dokonce odvážilo i do dost stude-
ného moře na pláži nedaleko města. 

Smyslem všech těchto zahraničních 
akcí není jenom zábava, ale především 
možnost rozšíření znalostí studentů.        
„Tyto vzdělávací zájezdy mají pevné 
místo v našem programu vzdělávání. 
Chceme, aby studenti nejen na vlastní 
oči viděli, o čem se v lavicích učí, ale 
aby si také ozkoušeli, jak jsou na tom 
s jazykovými schopnostmi. Proto jsme 
rádi, že nám Město Chomutov vyšlo 
vstříc a zájezd do Říma finančně pod-
pořilo. Samozřejmě chystáme podobné 
akce i v dalším školním roce, protože 
jsme si ověřili, jak velký význam pro 
naše studenty mají,“ řekl o akcích ško-
ly její ředitel Pavel Cibulka. (pama)(pama)

Procházka památkami antického Říma je nesporně zajímavější než klasická výuka, 
průvodcem při ní byl studentům jejich pedagog Pavel Markvart. 

Pozůstatky antického cirku Koloseum 
budí oprávněný údiv turistů dodnes.
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POMATURITNÍ STUDIUM
Jednoleté pomaturitní studium angli tiny a n m iny v CV na školní rok 2006/2007 

Agentura PAROLE, tel. 474 683 729, www.parole.cz                17.999 K

Příští setkání Příští setkání 
vedení města s občanyvedení města s občany

se uskuteční 25. května 2006 
od 16 hodin v zasedací 

místnosti č. 13 v historické 
radnici na náměstí 1. máje. 



www.skz-chomutov.cz

ČTVRTEK 8. ČERVNA

 21.00 | ZUŠ Chomutov | KORZÁR | atrium SKKS

 

PÁTEK 9. ČERVNA

 14.00 | TRUBAČI KRUŠNOHORSKÉ LESNICE | městská věž

 15.00 | MALÉ VINOHRADSKÉ DIVADLO Praha | MASOPUSTNÍ ŠELMOVSKÝ KOUSEK | radnice

 16.00 | PROJEKT NOVÁ SÍŤ 2006 Praha | POLARIS | kino Praha

 17.00 | DIVADLO KVELB České Budějovice | OTESÁNEK | náměstí 1. máje

 18.00 | DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU Brno | PARIS | kino Praha

 19.00 | SESTRY STEINOVY Praha | náměstí 1. máje

 20.00 | DIVADLO VOSTO 5 Praha | KOŠIČAN 3 | atrium SKKS

 21.00 | KHOIBA Praha | Kulisárna

 21.00 | DIVADLO V PYTLI Hrob u Teplic | KDO ZABIL MÁRDA | kino Praha

 22.30 | PROJEKT NOVÁ SÍŤ 2006 Praha | TUŽBA | kostel sv. Ignáce

 24.00 | DIVADLO KVELB České Budějovice | VZPLANUTÍ | náměstí 1. máje

 00.30 | XAVIER BAUMAXA Ústí nad Labem | Kulisárna/Mušle

SOBOTA 10. ČERVNA

 14.00 | DIVADÝLKO JAKOUBEK Kostelec nad Orlicí | JAK ČERTI LECHTALI RAMPUŠÁKA | nám. 1. máje

 15.00 | PROJEKT NOVÁ SÍŤ 2006 Praha | TY JSI JEN SAJTKÁRA | kino Praha

 16.00 | PAVEL FAJT | AUTOPILOTE S YUMIKO | atrium SKKS

 17.00 | DIVADLO MIMOTAURUS Praha | VYSOKÉ IMPRNÁKLE | náměstí 1. máje

 17.30 | DIVADLO BUCHTY A LOUTKY Praha | ROCKY IX | kostel sv. Ignáce

 19.00 | DIVADLO MIMOTAURUS Praha | AKROBOLIS | městský park, ulice B. Němcové

 20.00 | MONIKA NAČEVA + MICHAL PAVLÍČEK Praha | kostel sv. Ignáce

 21.00 | BÍLÉ DIVADLO Ostrava | TY, KTERÝ LYŽUJEŠ | kino Praha

 22.30 | MONKEY BUSINESS Praha | náměstí 1. máje

 24.00 | ČERNÍ ŠVIHÁCI Kostelec nad Orlicí | ČILIMNÍK | kino Praha

 00.30 | UŽ JSME DOMA Praha | Kulisárna
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ZA PODPORY  ÚSTECKÉHO KRAJE A STAROSTKY MĚSTA CHOMUTOVA


