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Pronájem Kamencového jezera je přínosemPronájem Kamencového jezera je přínosem

Co jste možná ještě nevěděli o VelikonocíchCo jste možná ještě nevěděli o Velikonocích

Chomutovské slavnosti: buřinky místo cylindrůChomutovské slavnosti: buřinky místo cylindrů

Teď se čarodějnice pálí, dřív se upalovalyTeď se čarodějnice pálí, dřív se upalovaly

Novinky v zooparkuNovinky v zooparku
komentované krmení, lanové centrum pro děti...komentované krmení, lanové centrum pro děti...



Hot line: 474 699 699  hotline@losan.cz www.losan.cz 

Akce platí do 13.4.2009. Vztahuje se na připojení rodinného domu.

zřízení za 

1 Kč
včetně přijímače 

a montáže

Stejná příchozí a odchozí rychlost
Vysoce kvalitní technologie
24hodinová technická podpora
Bez datových limitů

PŘIPOJTE SE KVALITNĚ

Velikonoční nadílka
Připojení pro Rodinné domy
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Vážení spoluobčané, 

tak máme konečně jaro! Po dlouhých zimních 
měsících znovu přichází teplejší počasí a s ním 
také pomalu začíná všechno rozkvétat. Mám 
tohle období moc ráda, protože podle mě je 
právě na jaře naše město nejkrásnější. A mám 
ráda jaro i proto, že zase přijdou Velikonoce 
a s nimi barvení vajíček, pečení bochánků 
a veselá jarní výzdoba. I v našem jarním ma-
gazínu věnujeme jako obvykle prostor veliko-
noční tématice. Možná se necháte inspirovat 
a tak jako naši předkové skočíte na Velký pátek 
ráno do potoka, abyste si koupelí ve studené 

vodě zajistili zdraví na celý příští rok. A možná si zkusíte uvařit nějaké 
tradiční velikonoční jídlo, třeba jidáše. Jaro mám ráda i proto, že s ním 
přicházejí naše tradiční Chomutovské slavnosti. Letos proběhnou opět 
na náměstí a ponesou se ve znamení prvorepublikových zlatých časů. 
Nechte se zlákat a přijďte v buřince – snad se nám podaří zapsat se do 
české knihy rekordů. A letos se na jaro těším ještě z jednoho důvodu: po 
dlouhých přípravách konečně 4. dubna zahájíme výstavbu sportovního 
a společenského centra v místě bývalých kasáren na Zadních Vinohra-
dech. Přijďte se podívat – budou tam soutěže pro děti, občerstvení, mu-
zika a taky položíme základní kámen budoucí stavby. Podrobnosti o této 
slavnosti také naleznete v tomto magazínu. A kromě toho si tu můžete 
přečíst také rozhovor s Danielou Šinkorovou, která uváděla společenský 
večer pro chomutovské učitele v Městském divadle, oblíbenou křížovku 
či čtení o procesech s chomutovskými čarodějnicemi. A spoustu dalších 
zajímavých článků. Jaro je prostě prima, tak si ho užijte třeba i s naším 
magazínem. 

                                                                        Hezké jarní dny Vám přeje 

                                                                                                     Vaše Ivana Řápková
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pro Podkrušnohorský zooparkpro Podkrušnohorský zoopark

DMSmezeraPZOOmezeraHESLODMSmezeraPZOOmezeraHESLO

  87 77787 777

Počátkem roku 2009 rozšířil zoopark způsob veřejné sbírky o Dárcovskou SMS. To 
znamená, že nyní již můžete přispívat na záchranu ohrožených druhů zvířat ze svého 
mobilního telefonu. Stačí jen zaslat SMS ve správném tvaru. Cena jedné dárcovské 
SMS (DMS) je 30 Kč (zoopark získá 27 Kč z každé zaslané DMS). DMS můžete zaslat 
přímo pro zvíře, které chcete podpořit. Chcete-li přispět na chov tímto způsobem, 

zašlete SMS ve tvaru 

např. DMS PZOO MEDVED a zašlete na telefonní číslo 

a obratem Vám přijde potvrzení o přijetí vašeho příspěvku.

Zvíře, které jste si oblíbili, můžete sponzorovat pravidelně každý měsíc po dobu 
jednoho roku. Stačí zaslat SMS ve tvaru DMSmezeraROKmezeraPZOOmezeraHESLO 
(např. DMS ROK PZOO KOCKA) na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky 
odečtena částka 30 Kč připisovaná zvířeti, které jste si vybrali.
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Jaké máte pocity po skončení sezony? Jaké máte pocity po skončení sezony? 
Už odeznělo zklamání?Už odeznělo zklamání? 

„To zklamání neodezní jen tak. Ale už to 
není tak intenzivní jako v prvních dnech 
po vyřazení.“

Jak hodnotíte sezonu z pohledu A muž-Jak hodnotíte sezonu z pohledu A muž-
stva?stva?

„V kontextu toho, že jsme vypadli v se-
mifinále, ji hodnotím jako neúspěšnou.“

V čem vidíte příčinu?V čem vidíte příčinu?
„V tom, že jsme prohráli sedmý zápas 

v Brně. Tam jsme byli i horší, ačkoliv si 
myslím, že v celé sérii jsme horší nebyli.“

Ale spokojeni nemůžeme být ani s před-Ale spokojeni nemůžeme být ani s před-
váděnou hrou…váděnou hrou…

„Ano, v sezoně nebyla hra bůhvíjaká, ale 
v play off, vyjma proher 0:3 a 2:6 s Brnem 
předvádělo mužstvo pěkný, účelný hokej. 
I atmosféra byla úžasná, byli jsme s diváky 
na jedné lodi.“

Jak hodnotíte působení hráčů zvučných Jak hodnotíte působení hráčů zvučných 
jmen v mužstvu?jmen v mužstvu?

„Jednoznačným přínosem byli Skořepa 
a Hlinka, zvlášť v play off. Se Skořepou tře-
ba dlouho spokojenost nebyla, ale já jsem 
si byl jistý, že kvalita se projeví, což se 
také potvrdilo. To byly dvě posily, které se 
opravdu vydařily. Míka není typem tech-
nického hráče, ale fyzickou sílu ukázal 
v play off, tam hrál velmi dobře. Pulpán 
byl excelentní v základní části, ale už míň 
byl vidět v play off. A o Finech musím bo-
hužel říct, že se nepovedli.“

Naděje fanoušků se v těchto dnech Naděje fanoušků se v těchto dnech 
upínají k případnému odkupu extraligové upínají k případnému odkupu extraligové 
licence od Znojma. Jak reálné to je?licence od Znojma. Jak reálné to je?

„V tuto chvíli bez komentáře.“
Předseda představenstva klubu Veverka Předseda představenstva klubu Veverka 

tuto možnost potvrdil…tuto možnost potvrdil…
„Ano, možnost to je.“
V případě, že by tato možnost nevyšla, V případě, že by tato možnost nevyšla, 

jak by vypadala další sezona v první lize?jak by vypadala další sezona v první lize?
„I k tomu bych se nerad vyjadřoval. To 

jsou všechno věci, které jsou v jednání.“

Zklamání ze sezony jen tak neodezní

Fanoušci se zajímají o složení mužstva, Fanoušci se zajímají o složení mužstva, 
o další působení trenéra Pešouta v klubu…o další působení trenéra Pešouta v klubu…

„Tyto záležitosti budeme řešit v ná-
sledujících dnech, musíte uznat, že vám 
nemohu nic říct.“

Dobře, přesuňme se k mládeži. Hod-Dobře, přesuňme se k mládeži. Hod-
nocení první extraligové sezony juniorů nocení první extraligové sezony juniorů 
a dorostenců je asi kladné…a dorostenců je asi kladné…

„No, kladné… Junioři skončili třináctí 
ze čtyřiadvaceti, což na nováčka je dob-
ré. V play off důstojně vypadli se Zlínem 
1:2 na zápasy. Přesto trošičku zůstali za 
očekáváním, myslím, že měli na to být 
mezi sedmým a devátým místem. Naopak 
u dorostenců jsme měli velké obavy, takže 
čtrnácté místo je výrazným překročením 
očekávání.“

Společný projekt Chomutova, Kadaně Společný projekt Chomutova, Kadaně 
a Klášterce nad Ohří 3K funguje?a Klášterce nad Ohří 3K funguje?

„Funguje velmi dobře. Když jsme ho 
přesně před pěti lety rozjížděli, hrál do-
rost krajský přebor a junioři na chvostu 
ligy. Dneska máme extraligu juniorů 
i dorostenců, navíc ligu v Klášterci a Ka-
dani, přičemž Klášterec hrál do poslední 
chvíle o první místo. V těchto družstvech 
jsou spojeny všechny tři kluby. Spolupráce 

Skončila jedna hokejová sezona a už se Skončila jedna hokejová sezona a už se 
připravuje další. Vedení KLH Chomu-připravuje další. Vedení KLH Chomu-
tov usilovně pracuje, fanoušci jsou ve tov usilovně pracuje, fanoušci jsou ve 
střehu. Živých témat je několik – zájem střehu. Živých témat je několik – zájem 
o extraligovou licenci, podoba mužstva, o extraligovou licenci, podoba mužstva, 
další působení trenéra Pešouta, výstav-další působení trenéra Pešouta, výstav-
ba nového zimního stadionu. Bohužel ba nového zimního stadionu. Bohužel 
generální manažer klubu Milan Vacke generální manažer klubu Milan Vacke 
(na snímku) si nejzásadnější informace (na snímku) si nejzásadnější informace 
nechal pro sebe. nechal pro sebe. 

jde jednoznačně správným směrem. Malou 
vadou na kráse je, že v dorosteneckých 
ročnících 1992 a 93 bohužel muselo hod-
ně hráčů přijít odjinud, protože v celém 
okrese jsme jich dali dohromady jen sedm 
nebo osm. Naopak v juniorech jsme měli 
vlastních hráčů sedmnáct, což už je vyso-
ké procento. Pro příští sezonu se chystá 
reorganizace mládežnických soutěží, 
bude mladší dorost, starší dorost a junioři. 
U toho mladšího dorostu, což jsou ročníky 
1994 a 95, bych chtěl, abychom měli deva-
desát i víc procent vlastních hráčů, tedy 
hráčů z okresu Chomutov. To je v rámci 
spolupráce naprosto zásadní vykročení 
kupředu a máme v tom velký náskok před 
ostatními kluby v republice.“ 

Brzy bude chomutovský hokej na špičce Brzy bude chomutovský hokej na špičce 
i v otázce zázemí, 4. dubna se bude po-i v otázce zázemí, 4. dubna se bude po-
kládat základní kámen nového zimního kládat základní kámen nového zimního 
stadionu. Těšíte se?stadionu. Těšíte se?

„Těším, moc. Zlepší se prostředí hráčům, 
trenérům, vedení klubu i divákům a hokej 
přestane být pouze sportovní akcí, ale stane 
se sportovně-společenskou událostí.“     (sk)
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www.nuts2severozapad.cz  |  www.europa.eu | „Vize p estane být  snem“

Regionální opera ní program regionu soudržnosti Severozápad  | Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

IPRM Chomutov

SOBOTA |
4.4.2009

14.00-17.00
AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN

kapela INNOMINANDO / bubeníci / Pell Mell / Úlet

Vrcholové tane ní centrum Beethoven D.C. EXE Chomutov 

exhibice v krasobruslení / ZOO Park

exhibi ní show mistr R, Evropy a sv ta Disco Dance 2008

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FYZICKÉ REALIZACE IPRM
A POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE CENTRA SPORTU A VOLNÉHO ASU
ZIMNÍ STADION A CENTRA SPORTU A VOLNÉHO ASU
Tréninková hala a šatnovací blok

Primátorka Chomutova Ivana ápková si Vás dovoluje pozvat na 

Patrik „Mrázek úst edna“ Hezucký z Evropy 2 

Tak tady by nem l žádný správný Chomutovák chyb t!

fotbalista Pavel Chaloupka
22x reprezenta ní start / MS ve Špan lsku

hokejista Zden k Sko epa

Odpolední lidová veselice s programem pro d ti. Sout že na ledové ploše o zajímavé ceny. Zahrajte si s našimi hokejisty! D tské atrakce. 
Autogramiáda slavných hokejist . Bohaté ob erstvení. P ij te strávit p íjemné odpoledne pro celou rodinu.

PLAKAT_A2.ai 1 19.3.09 12:37
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 „Na 20 policistů a strážníků zkontrolova-
lo 20 provozoven a tři neobydlené prostory. 
Řešili také přestupek rušení nočního klidu 
před jednou z restaurací a ve dvou přípa-
dech porušení vyhlášky proti hluku noční 
produkcí hudby. V průběhu akce nahlásili 
Romové, že je napadli mladíci hlásící se 
k extremistickým hnutím. „Dva z údajných 
útočníků jsou podezřelí, že se dopustili pře-
stupku proti občanskému soužití,“ uvedl Vít 
Šulc, zástupce velitele městské police.

 Případ mladistvých, jimž policisté pro-
kázali požití alkoholu, bude policie řešit 
ve spolupráci s odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví magistrátu. „Policie předa-
la výtečníky rodičům,“ doplnil Šulc.

 Město pokračuje také v preventivních 
akcích. Poslední z nich je projekt preven-
tivní skupiny LINKS. “Pro tento rok jsme 
připravili plakátovací kampaň, během níž 
se budeme snažit informovat veřejnost 
o různých formách nebezpečí, které číhá 
na jejich děti. První plakáty se objevili 
už na konci března a další pak vylepíme 
v průběhu roku,“ řekl vedoucí skupiny 
LINKS a radní Pavel K. Markvart

Jako první téma se na plakátech objeví 
problém drog. „Chtěli bychom rodiče upo-
zornit na některé projevy, které mohou 
signalizovat braní drog u dětí. Je důležité, 
aby rodiče včas tento problém odhalili 
a aby věděli, jak a kde hledat pomoc,“ po-
pisuje první téma radní Markvart.

Plakátová kampaň má zatím osm témat. 
Patří k nim problém drog, alkoholu, bez-
pečného sexu, kouření, vandalismu, gam-
blerství a připravují se další. „Důležité je, 
aby si rodiče svých dětí všímali. Aby doká-
zali včas zaregistrovat, že se mění jejich 
chování, že třeba děti najednou změnily 
okruh svých kamarádů, že opustily své dří-

Radnice tvrdě zasahuje, ale i pomáhá prevencí 
Při zátahu proti opilcům a narkomanům v Chomutově smíšené hlídky republikové a městské policie zadržely mimo jiné šest mladist-Při zátahu proti opilcům a narkomanům v Chomutově smíšené hlídky republikové a městské policie zadržely mimo jiné šest mladist-
vých, kteří pili alkohol. Zajistily také dvě osoby, po nichž pátrali kriminalisté, a tři osoby vykázaly z neobydlených prostor. Represe vých, kteří pili alkohol. Zajistily také dvě osoby, po nichž pátrali kriminalisté, a tři osoby vykázaly z neobydlených prostor. Represe 
jsou součástí projektu Záchranný kruh, jímž chce město chránit slušné lidi před těmi nepřizpůsobivými. jsou součástí projektu Záchranný kruh, jímž chce město chránit slušné lidi před těmi nepřizpůsobivými. 

vější koníčky, že začaly rodičům krást věci 
či peníze, že začaly znenadání víc spát či 
hubnout a podobně,“ podotýká Markvart. 
Tyto příznaky ještě nemusí znamenat, že 
jejich dítě bere drogy, ale mohlo by tomu 
tak být. Proto by rodiče měli v první řadě 
se svými dětmi v klidu promluvit a snažit 
se získat od nich informace.

V každé škole pracuje metodik prevence, 
který může rodičům doporučit odborníka, 
na kterého se mají obrátit. Pokud by však 
rodiče nechtěli, aby se o problému vědělo 

ve škole, mohou se o pomoc obrátit třeba 
na pedagogicko – psychologickou porad-
nu (www.pppuk.cz) nebo na K-centrum 
(www.os-svetlo.net). „Tam jim určitě po-
radí, jak postupovat dál. Hlavní je řešení 
problému drog neodkládat,“ radí Markvart 
rodičům, kde mají hledat pomoc v přípa-
dě, že jejich dítě se dostane do některého 
z popisovaných problémů. 

Preventivní skupinu LINKS zřídila rada 
města Chomutova na pomoc v boji proti 
rizikovému chování dětí a mládeže.     (tb)

Dlouho kritizovaný pronájem Kamenco-
vého jezera se za rok proměnil v přínos 
pro hospodaření města. Červená čísla, která 
v minulosti zatěžovala městskou kasu, se 
proměnila v černá. A je to vidět i na samot-
ném areálu jezera. „První rok jsme hlavně 
zjišťovali, co vše jezero potřebuje. Stav 
mnohých zařízení a staveb se ukázal horší, 
než jsme očekávali,“ řekl podnájemce jezera 
Zdeněk Fojtík, jednatel CV relax, a.s., s tím, 
že v letošním roce budou investice na jezeře 
ještě více vidět, než vloni. 

Správa sportovních zařízení hospodaři-
la na Kamencovém jezeře se ztrátou téměř 
dva a půl milionu korun, ale oproti tomu 
město získalo na nájemném, opravách 
a investicích od CV relax osm a půl mili-
onu korun. Celkově byl přínos pro město 
více než šest milionů korun. 

 Areál jezera se během posledního roku 
značně proměnil. Hlavní novinkou byl ob-
služný systém s čipovými kartami. Zbu-
dovala se páteřní optická síť a kamerový 
systém, který napomáhá většímu bezpečí 
návštěvníků, hlavně proti zlodějům. Počet 
krádeží klesl během minulé letní sezony 
o dvě třetiny. „Návštěvníkům jsme nabídli 
také více zábavy zakoupením vodních 
atrakcí,“ řekl Fojtík 

Nad rámec již zmíněných investic nový 
provozovatel zakoupil pro plavčíky, aby 

mohli rychle zasahovat v případě potřeby, 
motorový člun a vodní skútr. Návštěvníci 
navíc pro své rekreační zážitky získali 
nové lodičky a šlapadla. „Staré dvacetileté 
vodní lyže jsme nahradili novými a atrak-
tivnějšími,“ dodává Fojtík.

Začít s obnovou areálu Kamencového 
jezera nebylo vůbec jednoduché. „To, že 
jsou ve špatném stavu chatky, ploty, mola, 
jsme věděli, ale že je v takovém stavu také 
kanalizace a elektrosítě, bylo nemilé pře-
kvapení,“ komentoval začátek oprav areá-
lu Fojtík. Přesto se v letošním roce pustí 

CV Relax do dalších rozsáhlých investic. 
Mělo by vzniknout školicí středisko. Zre-
konstruují se stávající a postaví se nová 
sociální zařízení. „Za nuda pláží vyroste 
amfiteátr, kde by měly probíhat kulturní 
akce. Už máme domluvené i nějaké kon-
certy,“ říká Fojtík. Přibudou také stánky 
s občerstvením. Celkově by se investice 
v letošním roce měly vyšplhat k osmnácti 
milionům korun. „Pokud chceme být kon-
kurence schopní, jsou tyto investice nut-
né. Jinak by se mohlo stát, že lidé budou 
jezdit někam jinam,“ dodává Fojtík.     (tb)

Město pronájmem jezera získalo přes šest milionů korun

Hospodaření Kamencového jezera 
2006 2007 2008

Hospodářský výsledek organizací města -2 025 000 -3 428 000 -2 369 000

Investice vlastníka - města -4 906 000 -2 521 000 0

Nájemné od podnájemnce 0 0 208 000

Drobné opravy podnájemce** 0 0 792 000

Majetek města / investice podnájemce* 4 906 000 2 521 000 7 556 000

Ztráta /  přínos  pro město -2 025 000 -3 428 000 6 187 000

*od března 2008, ** povinost 250 000 Kč 

A re á l  K a m e n c ové h o  j e ze ra  by l  p ro n a j a t  f i r m ě  C V  R e l a x  o d  1 .  b ře z n a  ro k u  2 0 0 8
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Město na stále se zhoršující výnosy 
musí reagovat dalším snižováním nákla-
dů. Do odvolání pozastaví čerpání z fondu 
oprav majetku města, vyjma havárií. „Měs-
to sice má úspory z minulého roku, ale ty 
se nesmí projíst v provozních nákladech. 
Jsou určeny na investice, u nichž čerpáme 
dotace,“ řekla primátorka Ivana Řápková. 

Do odvolání se zastavuje realizace 
schválených investičních akcí města, vy-
jma investičních akcí, které jsou realizová-
ny za podpory získaných dotačních titulů. 
U ostatních schválených investičních akcí 

je povoleno vynaložit pouze nezbytně 
nutné výdaje související s přípravou akce. 
Radnice snižuje objem poskytovaných 
dotací z rozpočtu města a změní pravidla 
provozování doplňkové činnosti příspěv-
kových organizací. 

Úspory se týkají všech odborů magis-
trátu, i všech organizací. „Magistrát ušetří 
okolo dvou milionů na mzdových pro-
středcích. Mnohé organizace přistoupí k 
tomu, že nepovolí přesčasy, nebudou uza-
vírat dohody o provedení práce,“ popisuje 
primátorka některé z úspor. 

Město reaguje na krizi, šetří
Dopad globální ekonomické krize na rozpočet města se v současné době předpokládá Dopad globální ekonomické krize na rozpočet města se v současné době předpokládá 
v podobě snížení daňových výnosů ze sdílených daní až o 9 % plánovaných výnosů, v podobě snížení daňových výnosů ze sdílených daní až o 9 % plánovaných výnosů, 
což představuje přibližně 46,5 milionů korun.což představuje přibližně 46,5 milionů korun.

Pravý význam výrazu jarní úklid dá-
vají už pátým rokem chomutovští skauti. 
Také letos vyčistí Bezručovo údolí a při té 
příležitosti se s výzvou k pomoci obrace-
jí i na veřejnost. Sraz je v sobotu 4. dubna 
v 9 hodin u Povodí Ohře (konečná linky 
MHD č. 3), odkud se účastníci v rojnici 
vydají k Prvnímu mlýnu. Potřeba jsou 
jen pracovní oděv, rukavice a odhodlání 
pomoci dobré věci. Odměnou pak bude 
nejen hřejivý pocit, ale i lízátko, pamětní 
lístek a na závěr akce opečený buřtík. 
Chomutovskému středisku Junáka při 
úklidu pravidelně pomáhá město, které 
zdarma zajišťuje odvoz odpadu a jeho 
uložení na skládku.                                 (sk)

Úklidem Bezručova údolí
skauti pomáhají městu

Pětičlenná porota hodnotila šest vybra-
ných kritérií - povinné informace, úřední 
desku, doporučené informace, ovládání 
webu, navigaci a přehlednost stránek, 
výtvarné zpracování a bezbariérovou pří-
stupnost. Chomutovský web si jen průměr-
nou známku vydobil u výtvarného zpraco-
vání, v ostatních aspektech byl hodnocen 
nadprůměrně. S konečným průměrem 4,38 
(maximum 5,0) obsadil třetí místo jen o tři 
setiny bodu za Litoměřicemi. Vítězem ka-
tegorie se stal Úštěk, který také postoupil 
do celostátního kola.

Zlatý erb byl letos vyhlášen pojedenácté. 
Město Chomutov se v minulosti soutěže 
zúčastnilo již několikrát, přičemž nejlépe 
dopadlo hned při své první účasti v roce 
2004. V krajském kole s internetovými 
stránkami obsadilo 2. místo a s tehdy revo-
luční elektronickou službou řazení občanů 
pomocí SMS dokonce zvítězilo a ještě dosta-
lo zvláštní Cenu hejtmana Ústeckého kraje. 
V celostátním finále pak tatáž elektronická 
služba obsadila druhé místo.                     (sk)

Chomutov má třetí nejlepší web v kraji

Cenu za třetí místo převzal náměstek primátora Jan Řehák. Předala mu ji bývalá kolegy-
ně na náměstkovské pozici, nyní hejtmanka Jana Vaňhová. (foto: sk)

„Potřeba centra je opravdu velká, město 
musí spolupracovat s takovým partnerem, 
který je schopen služby centra zajistit. Tím 
partnerem je Oblastní charita Most,“ řekla 
primátorka Ivana Řápková. Kvůli liknavosti 
Kuprospěchu je město napadáno, že není 
schopno nízkoprahové centrum zajistit. 

Hlavním důvodem výpovědi je, že Kupro-
spěchu nedodrželo jediný bod časového 
harmonogramu založení nízkoprahového 
centra, který byl ve smlouvě ukotven. Ne-
ustále oddalovalo své sliby. Nepředložilo 
jediný doklad o finančním krytí tohoto 
projektu. Další z důvodů byl nepořádek 
v okolí kina. „Několikrát jsme Kuprospě-
chu přistavili zdarma kontejner, přesto se 
v okolí válely části vnitřního vybavení,“ po-
dotýká náměstek primátorky Jan Řehák. 

Kuprospěchu neplnilo smlouvu, musí z Evropy

Již na podzim zástupci Kuprospěchu byli 
na jednání městské rady, kde jasně slyšeli 
názory radních, kteří jim říkali, že nespl-
nili, co slíbili a nepředložili žádný návrh 
finanční ho krytí rekonstrukce Evropy. 

Je sice pravdou, že objekt kina byl ve 
špatném stavu po řádění vandalů. Kupro-
spěchu ale nemuselo budovu převzít. 
„Když si vzali klíče od budovy, zavázali 
se k povinnostem, tak nechápu, proč si 
nyní stěžují. Klidně mohli říct, takto si 
kino nepřevezmeme, pojďte jednat o jeho 
úpravách,“ řekl Řehák. Již v minulosti se 
podivný přístup OS Kuprospěchu projevil, 
když chtělo se svým projektem vstoupit 
do Integrovaného plánu rozvoje města – 
Sídliště, místo pro život. Vložení pilotního 
projektu na vybudování nízkoprahového 

a sociálně kulturního centra občanského 
sdružení Kuprospěchu v podobě tak, jak 
byl městu poskytnut, by vážně ohrozilo 
šance města Chomutova a jeho partnerů 
(sdružení vlastníků bytových jednotek) 
na získání 240 milionů z Integrovaného 
operačního programu. Projekt byl neúplný 
a nepodložený finančními zárukami a byl 
pozdě zpracován. 

„Město nemohlo riskovat, že by úsilí 
všech zainteresovaných subjektů přišlo 
vniveč, kdyby byl projekt Integrovaného 
plánu rozvoje města – Sídliště, místo pro 
život vyřazen z hodnocení u poskytova-
tele dotace kvůli nepřipravenosti jeho 
jedné dílčí části, kterým by byl pilotní 
projekt sdružení Kuprospěchu,“ řekl Jan 
Řehák.                                                         (tb)

Město Chomutov loni inovovalo svůj web, Město Chomutov loni inovovalo svůj web, 
a tak se s ním letos přihlásilo do Zlatého a tak se s ním letos přihlásilo do Zlatého 
erbu, soutěže o nejlepší webové stránky erbu, soutěže o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí. Výsled-a elektronické služby měst a obcí. Výsled-
kem je třetí místo v krajském kole mezi kem je třetí místo v krajském kole mezi 
třinácti účastníky v kategorii měst.třinácti účastníky v kategorii měst.

Chomutovská radnice má velký zájem na vybudování nízkoprahového centra, kde by našla chomutovská mládež využití svého Chomutovská radnice má velký zájem na vybudování nízkoprahového centra, kde by našla chomutovská mládež využití svého 
volného času, a které by fungovalo také jako poradna pro mládež. Město již ztratilo důvěru v občanském sdružení Kuprospěchu, volného času, a které by fungovalo také jako poradna pro mládež. Město již ztratilo důvěru v občanském sdružení Kuprospěchu, 
které několik let slibuje založení takového zařízení v bývalém kině Evropa. Místo toho Evropa chátrá a navíc v okolí si obyvatelé které několik let slibuje založení takového zařízení v bývalém kině Evropa. Místo toho Evropa chátrá a navíc v okolí si obyvatelé 
Chomutova stěžují na nepořádek a pohyb závadových osob. Město proto vypovědělo sdružení smlouvu o pronájmu kina. Chomutova stěžují na nepořádek a pohyb závadových osob. Město proto vypovědělo sdružení smlouvu o pronájmu kina. 
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Už první víkend v dubnu mohou 
u makaků, medvědů, v průchozí voliéře 
ptáků a u bazénu tuleňů získat zajímavé 
informace o jednotlivých druzích zvířat 
a o jejich chovu v zooparku při komen-
tovaném krmení. „Zaměstnanec zooparku 
podá podrobné informace o zvířatech, 
jejich chovu a bude připraven i na zvída-
vé otázky,“ představuje první z novinek 
ředitelka zoo Iveta Rabasová.

Další novinkou, která potěší především 
děti, bude nové lanové centrum PROUD. 
To je určeno především pro děti od tří 
let a vyroste vedle výběhu medvědů. Mezi 
jednotlivými stromy budou z lan, sítí 
a dřevěných trámků vytvořeny nejrůznější 
překážky, které děti překonávají. Překážky 
budou inspirované životem zvířat, a tak 
vhodně doplní prostředí zooparku.

Po zimní přestávce začala opět jezdit 
také Lokálka Amálka. Začátek pravidel-
ných jízd Eurosafari pracovníci zooparku 
plánují na začátek dubna. Eurosafari bude 
o sobotách a nedělích fungovat podle pev-
ného jízdního řádu. Ve všední dny safari 
vůz bude jezdit jen s minimálně deseti lid-
mi po předchozí telefonické objednávce. 

Také Ekocentrum přichází s novými 
aktivitami, které ocení především žáci 
mateřských, základních a středních škol. 
Od září loňského roku rozšířilo nabídku 
výukových programů. K původním dese-
ti přibyly letos ještě tři. A zájem o tuto 
alternativu ke klasické výuce je čím dál 
vyšší. V prvním pololetí loňského roku 
absolvovalo v zooparku výukový program 
143 dětí, za poslední čtyři měsíce loňské-
ho roku už jich bylo téměř 800.

Ekocentrum nabízí jako jednu z nových 
nabídek pro školy také celodenní zážitko-
vý den v zooparku. Program „Den v zoo“ 
je vhodné využít jako alternativu školní-
ho výletu, při kterém se děti v zooparku 
nejen pobaví, ale také získají zajímavé in-
formace o zvířatech a Podkrušnohorském 
zooparku samotném. 

Zoopark nabízí řadu novinek
Letošní sezona v chomutovském Podkrušnohorském zooparku odstartovala prvními teplejšími dny předjaří. Návštěvníci se mo-Letošní sezona v chomutovském Podkrušnohorském zooparku odstartovala prvními teplejšími dny předjaří. Návštěvníci se mo-
hou těšit nejen na procházku rozlehlým areálem zooparku, ale zoopark pro ně připravil i řadu novinek, které obohatí zážitek hou těšit nejen na procházku rozlehlým areálem zooparku, ale zoopark pro ně připravil i řadu novinek, které obohatí zážitek 
z návštěvy lesoparku.z návštěvy lesoparku.

Děti mohou strávit v zooparku i část 
letních prázdnin. „Pokud rodiče své dítě 
přihlásí na příměstský ekotábor budou 
mít jistotu, že o ně bude po celý týden 
nejen postaráno po dobu, kdy budou v za-
městnání, ale děti obohatí své vědomosti 
o přírodě, zvířatech a ekologii a prožijí 
den v příjemném přírodním prostředí,“ 
říká Martina Pelcová, tisková mluvčí Pod-
krušhorského zooparku. Dva turnusy jsou 
zaplněné a už plní třetí. 

„Pro návštěvníky připravujeme také 
řadu doprovodných akcí, při kterých si 
nejen odpočinou, ale také se pobaví. Je to 
například Den Země, Víkend dětí, nebo již 

tradiční a velmi oblíbené Pohádkové safa-
ri,“ dodává ředitelka Iveta Rabasová.

„A protože se bude opravdu na co dí-
vat a do zooparku se, jak věříme, budou 
návštěvníci vydávat čím dál častěji, zů-
stává i přes mírné zdražení vstupného 
celá řada slev,“ dodává Pelcová. Využít 
je mohou rodiny s dětmi, skupiny nebo 
senioři. Nejvýhodnější však zůstává za-
koupení permanentní vstupenky pro oby-
vatele Chomutova, jejíž platnost je dvanáct 
měsíců. Držitelům umožní vstup do areálu 
zooparku i na doprovodné akce, bezplatná 
bude také prohlídka výstav, instalovaných 
ve výstavní síni zoo.       (tb, foto: zoopark)
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V Chomutově bude unikátní sbírka 
i replika podkrušnohorské vesnice

9

První stavbou ve Staré Vsi je hrázděná 
kaple. Jedná se o kopii kaple původně 
postavené v obci Krupice v Doupovských 
horách. Následovala stavba větrného 
mlýna a hrázděného statku, ve kterém 
jsou chována krušnohorská plemena do-
mácích zvířat. Ze Soběnic u Úštěku byla 
dovezena roubenka, jež byla zachráněna 
před demolicí. Následovala rekonstrukce 
rybníka a byla vysazena lipová alej, na 
jejímž začátku stojí sloup Nejsvětější 
trojice. V dalších letech studenti českých 
a německých středních škol postavili ran-
ně středověkou osadu staroslovanských 
a starogermánských obydlí.

V rámci projektu Centra krušnohorského 
lidového umění se bude podkrušnohorská 
vesnice v budoucnu dále rozrůstat. Plánu-
je se dostavba řezbářské dílny, ve které 
budou návštěvníkům předvedeny ukázky 
lidových řemesel a nástrojů, dostavěna 
bude roubenka, vyroste zde také špejchar 

Zakladatel a první ředitel dřívějšího lesoparku Walter Markel přišel už v sedmde-Zakladatel a první ředitel dřívějšího lesoparku Walter Markel přišel už v sedmde-
sátých letech se záměrem vybudovat kromě expozic evropské fauny a přírodní sátých letech se záměrem vybudovat kromě expozic evropské fauny a přírodní 
rezervace také skanzen podkrušnohorské vesnice. V blízkosti areálu zooparku rezervace také skanzen podkrušnohorské vesnice. V blízkosti areálu zooparku 
vyrůstá replika podkrušnohorské vesnice až od roku 2005, kdy se objevila mož-vyrůstá replika podkrušnohorské vesnice až od roku 2005, kdy se objevila mož-
nost čerpat prostředky z Evropské unie a Markelova myšlenka se mohla změnit nost čerpat prostředky z Evropské unie a Markelova myšlenka se mohla změnit 
v realitu. Rozrostla se do projektu Centra krušnohorského lidového umění, které se v realitu. Rozrostla se do projektu Centra krušnohorského lidového umění, které se 
bude skládat z expozice v muzeu v Annabergu–Buchholzi v sousedním Německu, bude skládat z expozice v muzeu v Annabergu–Buchholzi v sousedním Německu, 
expozice v chomutovském muzeu, jejíž část bude i formou putovní výstavy před-expozice v chomutovském muzeu, jejíž část bude i formou putovní výstavy před-
vedena v mosteckém muzeu a repliky podkrušnohorské vesnice Stará Ves v areálu vedena v mosteckém muzeu a repliky podkrušnohorské vesnice Stará Ves v areálu 
Podkušnohorského zooparku. Podkušnohorského zooparku. 

Pozvánky 
do zooparku

Výstava 
dřevěných skulptur

Výstava dřevěných skulptur Věry 
a Jaroslava Stejných bude instalována 
ve výstavní síni zooparku od začátku od začátku 
dubna.dubna. Manželé Stejní spolu vytvořili 
sochy již za svého působení na zám-
cích Jezeří a Červený hrádek. Nyní 
působí v Centru krušnohorského lido-
vého umění Stará Ves, kam se výstava 
přesune v květnu. 

Velikonoce ve Staré Vsi 
Na 12. dubna12. dubna letos připadá Veli-

konoční neděle. Přijďte si společně 
s dětmi vyzkoušet pletení pomlázek. Od 
14 do 16 hodin budou připraveny ukáz-
ky zdobení velikonočních kraslic vos-
kovou metodou, batikováním či drátko-
váním, ukázky zdobení velikonočních 
perníčků, pečení domácího chleba 
v peci a kdo si přinese vyfouklá vajíčka, 
může si nazdobit vlastní kraslice.

Mládě tuleně 
kuželozubého

Dne 4. března se rodinka tuleňů 
v Podkrušnohorském zooparku rozrostla 
o mládě, které dostane jméno 18. dubna 18. dubna 
po 14. hodině při oslavách Dne Země.

Den Země
18. dubna18. dubna od 10 do 16 hodin pro-

běhnou v zooparku oslavy Dne Země. 
Po celém areálu bude připraven pestrý 
kulturní program. Na statku s domá-
cími zvířaty si zanotujete společně 
s cimbálovkou, u správní budovy vyroste 
indiánská vesnice a na Dětské ZOO vy-
stoupí mimo jiné tanečníci taneční školy 
Stardance, zpěvák Jindra Kejak, pro děti 
budou připravené soutěže a pohádka, 
kterou zahraje Divadlo v Pytli, vybrat si 
můžete pejska z psího útulku a seznámit 
se s činností Ligy na ochranu zvířat. VIP 
hosté Luboš Xaver Veselý a Roman Zach 
pokřtí narozená mláďata.

Stavění máje a pálení 
čarodějnic ve Staré Vsi
Ve čtvrtek 30. dubna30. dubna bude po 16. ho-

dině před statkem postaven máj. Hned 
potom začne rej masek s vyhodnoce-
ním nejlepší čarodějnice. U táboráku si 
budete moci opéct buřty, pro děti bude 
připraven doprovodný program.

se sociálním zařízením a nezbytným se 
stane oplocení areálu.

 Partneři se také chystají společně vy-
tvořit prezentaci Ströherské sbírky, která 
zahrnuje jak původní české, tak také 
saské historické předměty, především 
hračky, čímž vznikne poprvé přeshranič-
ní prezentace tradičního lidového umění. 
Ströherská sbírka, kterou zapůjčila švýcar-
ská sběratelka Dr. Erika Pohl-Ströher bude 
vystavena jak na německé, tak i na české 
straně. Společnou prezentací sbírky v An-
nabergu-Buchholzi a v Oblastním muzeu 
v Chomutově, kde budou upraveny nové 
výstavní prostory, chtějí partneři projektu 

podpořit příhraniční cestovní ruch a zdů-
raznit společné tradice.

Plánované vytvoření společné přeshra-
niční expozice krušnohorského lidového 
umění posílí rozvoj cestovního ruchu, 
zvýší se zaměstnanost a podmínky pro 
soukromé podnikání.

Při vytváření společného systému vstu-
penek budou zohledněny sociální aspekty, 
aby byl pokud možno umožněn přístup 
k výstavě všem skupinám obyvatel.

Společná prezentace krušnohorského 
lidového umění, jeho původu a vývoje 
na obou stranách hranice, přispěje ke 
vzájemnému porozumění a tím k pro-
hloubení identifikace obyvatel s Krušný-
mi horami, s územím společné kultury 
a tradic.                                      (mp, foto: tb)

  zoopark



S Velikonocemi bývala dříve spojena 
velká spousta tradic, z nichž se ale mno-
hé dnes již nedodržují nebo lidé neznají 
jejich původ a smysl. Pojďme si proto ně-
které z nich připomenout a třeba vás bu-
deme inspirovat k tomu, abyste si uvařili 
některé z tradičních velikonočních jídel 
nebo vyzkoušeli některou z polozapome-
nutých tradic. 

Období před Velikonocemi bývalo spo-
jeno s dlouhým čtyřicetidenním půstem, 
který zakazoval konzumaci masa, proto 
se lidé vždy těšili, že si oslavu Velikonoc 
spojí také s dobrým jídlem. Podle tradice 
to ale vždy byla jídla jarní, to znamená 
lehká a dobře stravitelná a mnohá z nich 
měla obsahovat alespoň trochu čerstvé 
jarní zeleně. 

Velikonoční půst končil na škaredou 
středu, kdy naše babičky obvykle smažily 
bramboráky nebo pekly placky. Určitě se 
snažily, aby se jim jídlo povedlo, ale na 
talíři se pak muselo upravit tak, aby jeho 
podoba odpovídala názvu tohoto dne. 
Takže se placky různě trhaly, kroutily 
a překládaly, aby vypadaly trochu škare-
dě. Odtud také vznikl název „trhanec“ pro 
různé typy placek. V bohatších rodinách 
patří k bramborákům či plackám třeba 
uzené vepřové, v chudších rodinách si 
pochutnali třeba i jen na kysaném zelí 
k plackám. Lidé se na ten den neměli 
mračit, protože v opačném případě se pak 
budou mračit každou středu po celý násle-
dující rok. Hospodyně na ten den vymetaly 
komíny, proto se také tomuto dni někdy 
říká sazometná středa. 

Dalším dnem svátků je zelený čtvrtek. 
Aby i tentokrát jídlo odpovídalo označení 
dne, vařily hospodyně jídlo, ve kterém 
bylo dost jarní zeleně a také bylo zvykem 
používat v kuchyni luštěniny. To mělo 
přinést zdraví na celý následující rok. Nej-
častěji to byla třeba fazolová či hrachová 
polévka nebo kaše, do které se zamíchala 
mladá kopřiva, špenát, petrželka či pažit-
ka. K polévce se pak přikusovaly preclíky, 
pletence, jidáše nebo škvarkové placky. 
Pokud tento den uslyšíte zvony, měli byste 
si rychle zacinkat mincemi. Prý to přináší 
bohatství. 

Zase bude znít: Hody, hody doprovody!
Velikonoce patří k těm nejkrásnějším svátkům roku. Již staří Slované slavili v období jarního slunovratu příchod jara po dlouhé 
zimě a podobně vnímá Velikonoce i většina z nás. Kromě toho jsou ovšem velikonoční svátky pro všechny křesťany hlavně připo-
menutím Kristovy oběti a zázraku jeho zmrtvýchvstání. 

Následuje Velký pátek, který je pro 
křesťany dnem smutku nad Ježíšovým 
ukřižováním. Proto se obvykle na tento 
den jedlo velmi skromně nebo vůbec. Po-
kud už hospodyně na tento den připravily 
nějaké jídlo, byla to buď polévka z toho, 
co dům dal, nebo se vařila ryba, která je, 
jak známo, symbolem křesťanství. V ně-
kterých krajích bylo zvykem péci buchtu 
z bramborového těsta ve formě ve tvaru 
ryby. Pokud chcete být po celý rok zdra-
ví, měli byste skočit po ránu do potoka. 
A pokud tam pusou vylovíte ze dna kamí-
nek a ten pak hodíte levou rukou za sebe, 
nebudou vás prý po celý rok bolet zuby. 
Také nezapomeňte, že na Velký pátek se 
podle pověstí otevírá země, aby vydala své 
poklady. Třeba budete mít štěstí a také ně-
jaký naleznete. Kostelní zvony ten den ne-
zvoní, říká se, že odletěly do Říma. Jejich 
vyzvánění by proto měl nahradit průvod 
chlapců s řehtačkami a klapačkami. 

Po Velkém pátku přichází bílá sobota, 
která přinášela také bohatší jídelníček. 
Na žádném stole nesměl chybět zlatý 
mazanec, do kterého patří různé dobroty, 
jako jsou mandle, oříšky a rozinky. Kromě 
toho se pekla také nádivka, kterou dělají 
v každém kraji a snad v každé rodině pod-
le svého vlastního receptu. Ale ve všech 
těch nádivkách, hlavičkách, velikonočních 
buchtách, sekanicích či sekaninách, jak 
se nádivce také říká, muselo být hodně 
vajec a hodně zeleného. Nejčastěji se do 
ní přidávaly mladé kopřivy. V bohatších 
rodinách bylo také zvykem nádivku obo-
hatit pořádnou dávkou uzeného masa. Na 
tento den také připadá úklid před Božím 
hodem, mnohde se na bílou sobotu také 
bílily světnice. Chlapci si pletou pomlázky 
a děvčata barví vajíčka. 

Vrcholem velikonočních svátků i veli-
konočního hodování byl vždy Boží hod 
velikonoční. V každé domácnosti se na 
velikonoční neděli peklo a vařilo několik 
druhů jídel. Buchty, dobrý masový vývar 
a především pečené maso. Tradicí bylo 
obědvat jehněčí či kůzlečí pečeni, ale tu 

mohlo nahradit i jakékoli jiné maso. Zá-
leželo vždy na bohatství rodiny a také na 
tom, jestli žila ve městě nebo na vesnici. 
S oblibou se jedlo i maso králičí, kuřecí 
nebo šunka. Někde se pekla holoubata. 
Na žádném stole však nesměl chybět 
oblíbený dezert, který ani dnes nechybí 
v žádné české domácnosti: pečený berá-
nek ze sladkého piškotového těsta. 

O Velikonočním pondělí nesměla na žád-
ném stole chybět vajíčka a různé pokrmy 
z nich. Vajíčko bylo považováno za symbol 
nového života, věčnosti a znovuzrození. Pro-
to také děvčata dávají chlapcům vajíčko jako 
koledu. Vejce se jedla plněná, smažená, dá-
vala se do salátů i jako příloha k masu či do 
omáček. Někdy se pekla další várka nádivky, 
kde rovněž vejce nesmí chybět, a rovněž se 
dělávaly různé vaječné pomazánky. Děvčata 
by neměla naříkat, že je chlapci vyplatí po-
mlázkou z vrbového proutí. Tento rituál jim 
zajistí mladistvý a svěží vzhled a zdraví na 
celý příští rok.                                             (pama)
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Jehněčí kýta 
na rozmarýnu 

1 kg jehněčí kýty, 3 česneky, olej, na-
strouhaná citronová kůra, šťáva z citro-
nu, rajčatová pasta, nahrubo mletý pepř, 
francouzská hořčice, lžička cukru, lžička 
tymiánu, větší množství čerstvého roz-
marýnu, sůl. 

Nakrájejte česnek a pomocí nože jím 
prošpikujte maso. Osolte ho a dejte do pe-
káče. Smíchejte olej, citronovou kůru a šťá-
vu, rajčatovou pastu nebo protlak, hořčici 
a cukr. Polovinou této směsi potřete maso 
a dejte ho do předehřáté trouby. Po deseti 
minutách maso opět pomazejte, po dalších 
deseti minutách znovu a posypte ho tymi-
ánem. Zmírněte plamen a maso pečte asi 
hodinu, průběžně polévejte šťávou. Nako-
nec ho posypte posekaným rozmarýnem 
a dopečte asi 15 minut. Báječnou přílohou 
jsou bramborové knedlíky nebo noky. 

Pár velikonočních receptů pro inspiraci...

Jidáše
500 g polohrubé mouky, 100 g másla, 

1/4 litru mléka, 50 droždí, 100 g moučko-
vého cukru, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, 
strouhaná kůra, trocha soli, 50 g sekaných 
loupaných mandlí na posypání, 1 bílek na 
potření těsta.

Droždí promíchejte se lžící cukru, při-
dejte trochu mléka a mouky. Kvásek nech-
te vzejít na teplém místě. Do mísy dejte 
ostatní přísady, přidejte vzešlý kvásek 
a vypracujte pružné těsto. Posypte mou-
kou, přikryjte utěrkou a dejte na teplé 
místo kynout, až těsto zdvojnásobí svůj 
objem. Vykynuté těsto rozválejte na vále 
posypaném moukou a skleničkou vykrajuj-
te kolečka. Přendejte na plech a ještě chvíli 
nechte kynout. Rádýlkem udělejte rýhy, po-
třete rozšlehaným bílkem s troškou mléka 
a posypte mandlemi. V předehřáté troubě 
pečte dorůžova. Jidáše se tradičně podávají 
čerstvé a pokapané medem.                (pama)

K velikonočním svátkům neodmyslitel-K velikonočním svátkům neodmyslitel-
ně patří velikonoční kraslice, které mají ně patří velikonoční kraslice, které mají 
dlouhou historii. Vejce je totiž odpradáv-dlouhou historii. Vejce je totiž odpradáv-
na symbolem zrození života, a proto se na symbolem zrození života, a proto se 
kladla do hrobů zemřelých. Lidé věřili kladla do hrobů zemřelých. Lidé věřili 
magické moci vajec a pomalovávaly je magické moci vajec a pomalovávaly je 
různými mystickými ornamenty. Dnes různými mystickými ornamenty. Dnes 
se sice od magie opustilo, ale vajíčka se se sice od magie opustilo, ale vajíčka se 
barví nadále.barví nadále.

Nechce se vám barvit vejce kupovanou 
barvou z obchodu? Tady je pár rad, jak 
získat hezky přírodní barvy pro vaše le-
tošní kraslice: 
• žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen 

krátce) nebo šafrán
• červená: odvar ze slupek červené cibule 

a octa, červené zelí nebo šťáva z červené 
řepy, šťáva z borůvek nebo bezinek

• světle zelená: lipový květ, kmín nebo 
šafrán

• tmavě zelená: mladé žito, voda ze špená-
tu nebo odvar z olšové kůry

• fialová: lipový květ nebo kmín
• hnědá: odvar z dubové nebo olšové 

kůry, odvar z cibulových slupek (déle) 
nebo čaj

• černá: roztok sazí, na jehož dně je několik 
rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry.

Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Aby slepička neutekla
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Omrzela vás klasická hodovací říkačka Omrzela vás klasická hodovací říkačka 
Hody, hody? To nevadí, máme pro vás Hody, hody? To nevadí, máme pro vás 
i jiné možnosti: i jiné možnosti: 
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Na hladinu jezera vyjedou dračí lodě

Čtyři takové procesy eviduje i cho-
mutovská historie. Zmiňuje se o nich 
městský kronikář Urtika, který tyto udá-
losti nezažil, ale informace o nich čerpal 
z dnes už neexistujících důvěryhodných 
zdrojů. Podle nich v roce 1579 byly ob-
viněny z čarodějnictví dvě ženy, jedna 
byla upálena, druhá zaživa zahrabána do 
země. Hned v následujícím roce se další 
podezřelá při mučení přiznala, že zača-
rovala kamencovou huť, aby v ní nemohl 
být vyroben žádný kamenec. Protože 
v noci na následky krutého zacházení ze-
mřela, byla upálena alespoň její mrtvola. 
Posledním známým případem je v roce 
1599 upálení Barbory Hirschové, která 
se při mučení přiznala, že je čarodějnice 
a že svého muže, který před časem zemřel, 
otrávila kouzelným lektvarem. „Celé šest-
nácté století bylo velmi pohnuté, v Evropě 
řádily morové a tyfové epidemie. Lidé si 
spoustu věcí neuměli vysvětlit, proto není 
divu, že z různých katastrof a neúspěchů 

Při pálení čarodějnic šlo ve středověku o život

vinily temné síly,“ vysvětluje vedoucí 
historického oddělení Oblastního muzea 
v Chomutově Jiří Šlajsna. „Upalování bylo 
klasickým trestem za čarodějnictví, věřilo 
se, že plameny očišťují.“ 

V Chomutově se za čarodějnictví upalo-
valo i v roce 1613, jednalo se ale o exekuci 
případu z Annabergu. Obviněnou a po-
sléze na hranici popravenou byla Sybilla 
Grossová.

Chomutovské procesy zapadaly do dru-
hé vlny čarodějnických procesů. Zejména 
v příhraničních oblastech s Německem 
byly běžné. Exekuce byly vyhledávány, 
byly jakousi lidovou zábavou. Chomutov-
ská soudní moc si je mohla dovolit, proto-
že město mělo hrdelní právo. To, a v menší 
míře i zdejší čarodějnické procesy, je jed-
ním z témat výstavy nazvané Chomutov-
ská výročí – díl 1. – události. Připravilo 
ji Oblastní muzeum ve svých výstavních 
prostorách na historické radnici, vernisáž 
je ve čtvrtek 2. dubna.                              (sk) 

„Spojením atraktivního závodu a oje-
dinělého Kamencového jezera, vznikne 
netradiční závod, který bude atrakcí pro 
všechny Chomutováky,“ řekla primátorka 
Ivana Řápková. Závod má ambice stát se 
každoročním závodem o pohár primátor-
ky s názvem Chomutovský Dragon Cup. 

Dračí loď je dlouhá zdobená loď pro dva-
cet závodníků, kormidelníka a bubeníka, 
který určuje tempo pro závodníky. Závod 
organizuje Sportclub 80, oddíl kanoistiky, 
společně s radnicí pro nejrůznější po-
sádky z řad zástupců měst, obcí firem či 
zájmových sdružení. A hned první ročník 
závodu je mezinárodní, jelikož dorazí také 
posádka z německého Annabergu-Buchol-
zu. Závodníci budou závodit v rozjížďkách 
na dvousetmetrové dráze a postupovat do 
semifinále a finále. 

V České republice se dračí závody jezdí 
asi na pěti místech. Chomutovští závodní-
ci si je vyzkoušeli vloni na závodech o po-
hár hejtmana Ústeckého kraje, který se jel 
v Račicích. Chomutovská posádka celkově 
skončila druhá a mezi městy první. 

Chomutovské slavnosti letos poprvé Chomutovské slavnosti letos poprvé 
ukončí závody dračích lodí, které se ukončí závody dračích lodí, které se 
pojedou na Kamencovém jezeře první pojedou na Kamencovém jezeře první 
květnový den.květnový den.

 Zatím se přihlásilo sedm posádek. 
„Stále se mohou hlásit další. Je to šance 
také pro party recesistů, kteří se dokážou 
pořádně vyhecovat,“ řekla Silvie Škubová, 
jedna z organizátorů akce. 

Dračí tradice vznikla ve starověké Číně 
před více než 2000 lety. Dračí lodě byly 
používány z náboženských důvodů k upo-
kojení bohů. Legenda praví, že v jednom 
městě žil básník Qu-Juan, který se mezi 
obyvateli těšil velké oblibě, dokonce se 
stal radním svého městečka. Nakonec však 
na protest proti politickým praktikám 
a korupci spáchal sebevraždu skokem ze 
skalního útesu do vod říčky Mi Lo. Obyva-

telé města vypluli na lodích ve snaze ho 
najít. Ačkoliv se jim to nepovedlo, vyplou-
vají na řeku každoročně a bubnováním 
si připomínají oběť tohoto legendárního 
muže. Tak vznikly první závody dračích 
lodí, jež se od té doby staly zásadní sou-
částí čínské kultury, představující přede-
vším vlastenectví a sounáležitost. 

Na akci jsou zváni všichni Chomuto-
vané. Během závodů bude připraveno 
občerstvení a společenský večer pod ši-
rým nebem, kde vystoupí místní kapely. 
Lákadlem pro návštěvníky bude vystou-
pení dvojice bavičů Josefa Náhlovského 
a Josefa Mladého.                                       (tb) 

Jedním z pohanských zvyků vztahujících se k jaru patří takzvané pálení čarodějnic v noci z 30. dubna na 1. května. Tento svátek ale Jedním z pohanských zvyků vztahujících se k jaru patří takzvané pálení čarodějnic v noci z 30. dubna na 1. května. Tento svátek ale 
nemá mnoho společného se středověkými inkvizičními procesy, které patří k nejtemnějším stránkám evropské civilizace a při nichž nemá mnoho společného se středověkými inkvizičními procesy, které patří k nejtemnějším stránkám evropské civilizace a při nichž 
zahynulo několik set tisíc žen obviněných z obcování s ďáblem.zahynulo několik set tisíc žen obviněných z obcování s ďáblem.
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Jaro je tu a s ním i nová křížovka o ceny

 soutěžní kupon 

jméno a příjmení: ...................................................................................................

adresa: .................................................................................................................................

správné znění tajenky: ..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V neděli uplynulo 757 let od mimořádně významné události z dějin měs-
ta. Tehdy totiž Bedřich z Chomutova… (dokončení v tajence). O události se 
dochoval písemný záznam, který je základní listinnou památkou města. 

Tajenku spolu s adresou vepište do přilehlého kuponu. Vystřižený ho pak 
poštou v obálce (Magistrát města Chomutova – Chomutovské noviny, Zbo-
rovská 4602, Chomutov, 430 28), případně osobně vhozením do schránky, 
která se nachází na stěně historické radnice vedle vchodu z Chelčického ul., 
doručte do redakce, a to nejpozději v pátek 24. dubna.v pátek 24. dubna. Z úspěšných luštite-
lů vylosujeme deset výherců, kteří dostanou knihu Chomutovská uličnice, knihu Chomutovská uličnice, 
mapu města s čísly popisnými, DVD historické pohlednice, hrnek, propisku, mapu města s čísly popisnými, DVD historické pohlednice, hrnek, propisku, 
klíčenku na krk a klíčenku s kuponem do košíku.klíčenku na krk a klíčenku s kuponem do košíku. Ten nejšťastnější se stane 
majitelem uměleckého díla, plastiky v ceně 5 000 korun od chomutovského plastiky v ceně 5 000 korun od chomutovského 
výtvarníka Vojtěcha Návrata. výtvarníka Vojtěcha Návrata. Všechny výherce vyrozumíme dopisem a je-
jich jména zveřejníme ve vydání Chomutovských novin 6. května.
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V Chomutově je inverze a sychravo, ale já už jsem duchem v krajině zalité sluncem. Je začátek listopadu a jako každý rok se nemů-V Chomutově je inverze a sychravo, ale já už jsem duchem v krajině zalité sluncem. Je začátek listopadu a jako každý rok se nemů-
žu dočkat, až budu sedět na palubě letadla do Kapského Města, mého zimního domova. Windsurfingové vybavení už mám dávno žu dočkat, až budu sedět na palubě letadla do Kapského Města, mého zimního domova. Windsurfingové vybavení už mám dávno 
zabalené, tedy spíše ještě nevybalené z posledních podzimních závodů, a těch pár triček, boardshortů a mikin mám v tašce za zabalené, tedy spíše ještě nevybalené z posledních podzimních závodů, a těch pár triček, boardshortů a mikin mám v tašce za 
deset minut. Kruci, už jen pár dní mě dělí od windsurfingového ráje, kde vládnou vlny a vítr. deset minut. Kruci, už jen pár dní mě dělí od windsurfingového ráje, kde vládnou vlny a vítr. 

Takhle podobně začíná moje každo-
roční zima, kterou trávím v mekce všech 
windsurfařů, totiž v Kapském Městě 
v Jihoafrické republice. Oblast, donedáv-
na pro turisty exotická, opředená mnoha 
dnes už pouze mýty o banditech, vysoké 
kriminalitě a slumech, kam až lidské oko 
dohlédne. 

Do Kapského Města můžete zavítat 
kdykoliv v průběhu roku. Roční období 
se tu dělí na sezonu a mimo sezonu. Nás 
surfaře zajímá jen období v sezoně, což je 
od začátku prosince do poloviny března. 
V těchto měsících je totiž relativně teplo, 
a to většinou kolem 24 °C, stabilní vítr 
a ideální vlny. Pokud se ale někdo chce do 
této oblasti podívat jako turista, může se 
rozhodnout pro zájezd i v jiných měsících.

Dle domluvy čeká před letištní halou 
auto, na střechu přivazuju svoje „hračky“ 
a vyrážím směr Tableview, do obydlené 
oblasti 10 km severně od středu města, 
která je centrem všech surfařů a kde byd-
lím v pronajatém domě s kamarády i já. 
Všechny administrativní záležitosti jsou 
tak vyřešeny během prvního dne a pak už 
následuje příprava vybavení a vytoužená 
první session na vodě. Je až s podivem, 
že i přesto, jak jsme všichni unavení 
ze závodní sezony, kdy v průběhu pěti 
měsíců absolvujeme kolem šesti závodů 
světového poháru a k tomu dalších něko-
lik stovek hodin tréninků, všichni se těší 
na první ježdění ve vlnách jako malé děti. 
Prostě týpci, co bez vody a větru nemůžou 
dýchat. A právě kvůli těmto dvěma živlům 

Kapské Město a jeho okolí je rájem

navštěvuje každým rokem tuto oblast ně-
kolik tisíc surfařů. Pravděpodobnost, že 
bude foukat typický jihovýchodní vítr, je 
bezmála devadesát procent a vlny přichá-
zející z Atlantiku téměř každý den jsou 
zárukou kvalitního windsurfingu. Ten lze 
provozovat na několika vyhlášených plá-
žích neboli spotech zhruba na 150 kilome-
trech podél západního pobřeží. I z tohoto 
důvodu se bez pronajatého auta bohužel 
nikdo neobejde. Asi nejznámějšími a záro-
veň pro většinu surfařů nejlepšími spoty 
jsou Sunset beach, Big bay a Melkboos be-
ach, které se nacházejí právě v naší oblasti 
Tableview a jsou od sebe vzdálené nece-
lých 10 km. Na všech těchto místech jsou 
písčité pláže, tudíž pohodlný přístup do 
vody, žádné skály ani korály, o které byste 
se mohli poranit nebo zničit vybavení. 

I v Cape Townu se někdy ale stane, 
že vůbec nefouká. Prostě někdo nahoře 
vypne na pár dní větráky a pak je třeba 
vymyslet náhradní program. Tedy ne 
tak úplně. Osobně využívám tyto dny 
k regeneraci, odpočinku a léčení drobných 
zranění a bolístek, ale většina lidí, kteří 
přijeli jen na dovolenou, věnuje toto volno 
výletům a návštěvám turistických atrak-
cí. Mezi největší taháky patří proslulá 
hora Table Mountain (snímek na protější 
straně), která se tyčí nad samotným měs-
tem, jako by ho chránila. Jméno dostala 
podle svého netypického rádoby vrcholu 
– vypadá, jako by ji někdo horizontálně 
přeříznul pilou. Dostat se nahoru můžete 
dvěma způsoby. Buď se necháte vyvézt 

Jméno:Jméno: Tom “Tománo” Malina 
Narozen: Narozen: 14. září 1978
Bydliště:Bydliště: Chomutov
Klub:Klub: Identity WS club Nechra 
Největší sportovní úspěchy: Největší sportovní úspěchy: 
9. místo na MS 2009, účast na olympiá-
dě v Aténách 
Vzdělání:Vzdělání: Právnická fakulta ZČU 
Záliby:Záliby: všechny extrémy 
Motto: Motto: 
“Život je krásnej, a proto se musí žít.” 
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pro surfaře i magnetem pro turisty
lanovkou, která není zrovna levná, nebo 
si nazujete pohory a z parkoviště si ji 
vyšlápnete po jedné z vyznačených ste-
zek. Po té nejlehčí jste na vrcholu za dvě 
hodiny, ovšem na té nejobtížnější a téměř 
horolezecké strávíte náročných pět hodin. 
Shora se pak rozhlédnete po celé kapské 
periferii a jdete zpět dolů. Vydáte-li se 
z Tableview směrem na jih, čeká vás po 
sto kilometrech jízdy autem proslulý mys 
Dobré naděje, který by měl určitě navští-
vit každý turista. Krásný výhled na oceán, 
všude okolo jen voda a voda. My windsur-
faři však jezdíme na mys pouze z jediného 
důvodu. Malá zátoka jménem Platboom je 
totiž nejradikálnější místo pro ježdění ve 
vlnách, které oblast nabízí. Žádná pláž, 
žádný písek. Přístup do vody přes útesy 
a na levé straně skála, která vytváří tu 
nejlepší a zároveň nejdrsnější vlnu. I vítr 
bývá na tomhle místě nejsilnější, proto 
doporučuji držet se zpátky a raději se 
jen dívat. I my kluci od vody máme někdy 
s tímto místem problémy a každý z nás už 
tu aspoň jednou zlomil a zničil svoje spor-
tovní náčiní. Dalším rizikem jsou tu také 
žraloci. Obecně je západní pobřeží JAR 
známé častým výskytem žraloků, kteří 
občas zavítají i na Sunset či Melkboos. I já 
osobně jsem se s nimi na vodě setkal, ale 
nepamatuju případ, že by napadli člověka. 
Platboom je něco jiného. Jelikož je tenhle 
spot téměř na samém konci pevniny bez 
civilizace, plavou sem za potravou tuleni, 
kteří se stávají kořistí právě pro žraloky. 
Zvlášt když pak vyjedete ze zátoky na vol-
né moře, určitě nějakého uvidíte. 

Když pak večer dorazíme zpět domů, 
unavení z celodenního windsurfingu, 
začíná další etapa. Noční život, který je 
tady vskutku rušný. Doma dáme rychlou 
sprchu, většinou i večeři, ale někdy na to 
není ani čas ani nálada, takže zajdeme do 
některé z místních restaurací. Musím říct, 
že jsem se tu nesetkal se špatnou restau-
rací nebo místem, kde by nevařili dobře. 
Z některých restaurací se následně po ur-
čité hodině stávají bary s živou muzikou 
a čilou zábavou. Takže dostaneme-li po 
několika drincích chuť jít si zatancovat, 
máme možnost. Téměř každý den hrají 
velmi dobře v místních klubech nebo jed-
noduše sedneme do auta a vyrazíme do 
samotného centra města. Ovšem pozor, ne 
všude je úplně bezpečno. Obzvlášť k ránu, 
kdy už člověk bývá „společensky unaven“, 
se může na ulici stát terčem černých bez-
domovců nebo podobných individuí, co 
chtějí drobné. Rada zní – raději se s nimi 
nepouštět do řeči a rychle odejít pryč. 

A tak než se naděju, uteče můj zimní 
pobyt v tomto nádherném koutu Afriky 

jako voda. Myslím, že každý, kdo západ-
ní pobřeží navštíví, bude nadšen a určitě 
nebude litovat. Je přitom jedno, jestli je 
nadšeným surfařem nebo turistou. Tro-
chu zklamaní by mohli být ti, kdo milují 
válení na pláži, chytání bronzu a občasné 
koupání v moři. Totiž přestože bývá velice 
teplý vzduch, vítr je naopak velmi stude-
ný a voda také. Na polehávání na písku to 

teda určitě není, ale nebojím se říct, že si 
tady každý najde to své. Můj názor je, že 
kdo jednou oblast kolem jihoafrického 
velkoměsta Cape Town navštíví, zamiluje 
si ji stejně jako my, co vyhledáváme vítr, 
vodu a adrenalin. My, kteří se jako tažní 
ptáci snažíme každou zimu vracet a kteří 
pokládáme tuhle oblast za svůj druhý do-
mov.                                    (tm, sk, foto: katu)
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Po cylindrech půjdeme za rekordem

Daniela Šinkorová říká: Před dobrým učitelem

Poslední dubnový víkend, první po svátku svatého Jiřího, proběhnou už počtrnácté Chomutovské slavnosti, tentokrát s podtitulem Poslední dubnový víkend, první po svátku svatého Jiřího, proběhnou už počtrnácté Chomutovské slavnosti, tentokrát s podtitulem 
Zlaté časy pod buřinkou. Náměstí 1. máje se stejně jako loni změní v jarmark, jen napodobované historické období se zase přesune Zlaté časy pod buřinkou. Náměstí 1. máje se stejně jako loni změní v jarmark, jen napodobované historické období se zase přesune 
po časové ose o pár desetiletí dál. „Loni jsme se pohybovali v devatenáctém století a lidem se slavnosti líbily, i když značný podíl po časové ose o pár desetiletí dál. „Loni jsme se pohybovali v devatenáctém století a lidem se slavnosti líbily, i když značný podíl 
na tom mělo počasí. A protože tento styl zdaleka nevyčerpal všechny možnosti zábavy, zůstaneme u něj, jen se v čase trochu na tom mělo počasí. A protože tento styl zdaleka nevyčerpal všechny možnosti zábavy, zůstaneme u něj, jen se v čase trochu 
posuneme do doby První republiky,“ zdůvodnil volbu období i podtitulu akce Jiří Šnábl, majitel agentury Modua, která slavnosti posuneme do doby První republiky,“ zdůvodnil volbu období i podtitulu akce Jiří Šnábl, majitel agentury Modua, která slavnosti 
spolu s městem tradičně připravuje. spolu s městem tradičně připravuje. 

Na centrálním chomutovském náměstí 
opět vyroste několik desítek stánků s době 
odpovídajícím sortimentem, v jedné jeho 
části pak bude probíhat dobytčí trh. Jar-
mark bude doprovázet kulturní program, 
jehož stěžejním bodem bude několikrát 
denně kabaret. Bude mít všechny tehdy 
obvyklé atributy, v hodinovém pořadu na 
pódiu vystoupí kankánové tanečnice, ale 
i zpěváci, komik, kouzelník nebo fakíři. 
Také dění mimo pódium navodí atmosféru 
lidové veselice ze začátku 20. století. Stej-

ně jako tehdy si o přízeň řekne medvědář 
se dvěma medvědy, provazochodec, krás-
né cikánky v širokých sukních, muzikanti 
s kramářskými písněmi, kolotoč, cirkus 
nebo třeba podomní prodejci zázračných 
mastí, „štěstíček“ a „planet“. „I když nepo-
běží kabaret, stále se bude na co dívat,“ 
ujišťuje Jiří Šnábl.

Už v sobotu proběhne ve dvou věkových 
kategoriích dětská soutěž o nejšikovnější-
ho Chomutováka. V neděli zase dostanou 
příležitost předvést svou zdatnost radní 

města Chomutova, kteří budou stejně jako 
loni soutěžit v čele svých družstev - cechů. 
Úplně všichni se pak mohou zapojit do 
pokusu o překonání rekordu, tentokrát 
v co největším počtu lidí na jednom místě 
v buřince. Tato pokrývka hlavy byla ve své 
době také symbolem společenského posta-
vení, ovšem dnes se její papírové repliky 
dají snadno a levně sehnat v internetovém 
prodeji. Organizátoři utvoření rekordu pod-
poří také prodejem buřinek přímo na místě 
i „v předprodeji“ v Městském informačním 

16

magazín Chomutovských novin

Jaký máte k učitelské profesi vztah?Jaký máte k učitelské profesi vztah?
„Učitelského povolání si vážím, podobně 

jako lékařského. Stavím ho na ty nejvyšší 
příčky, znamená pro mě velké poslání. Vy-
chovávat a ovlivňovat nové generace mla-
dých lidí je strašně zodpovědné a těžké 
a já před každým dobrým učitelem hlubo-
ce smekám!“

Půvabná herečka Daniela Šinkorová Půvabná herečka Daniela Šinkorová 
se opět představila na jevišti Městské-se opět představila na jevišti Městské-
ho divadla v Chomutově. Nebylo to ho divadla v Chomutově. Nebylo to 
v divadelní hře nebo muzikálu, jak by v divadelní hře nebo muzikálu, jak by 
se dalo čekat, ale v roli moderátorky se dalo čekat, ale v roli moderátorky 
a současně vystupující zpěvačky na a současně vystupující zpěvačky na 
společenském setkání, které město společenském setkání, které město 
připravilo ke Dni učitelů. Zavzpomí-připravilo ke Dni učitelů. Zavzpomí-
nala přitom na příjemné chvíle na nala přitom na příjemné chvíle na 
chatě za Chomutovem, kam ji při chatě za Chomutovem, kam ji při 
předchozí pracovní návštěvě cho-předchozí pracovní návštěvě cho-
mutovského divadla v květnu 2007 mutovského divadla v květnu 2007 
pozvali rodiče muzikálového kolegy pozvali rodiče muzikálového kolegy 
Jana Urbana. Především ale vzdala Jana Urbana. Především ale vzdala 
hold učitelům…hold učitelům…

Souhlasíte s tím, že společnost se k uči-Souhlasíte s tím, že společnost se k uči-
telům stále ještě nechová tak, jak by si tato telům stále ještě nechová tak, jak by si tato 
profese zasluhovala?profese zasluhovala?

„Určitě bych jim přála daleko více úcty 
i finančního ocenění... A možná také, 
že bych jim přenechala i tento prostor 
k rozhovoru. Proč vůbec se o nich víc 
nepíše?“

Vaše první filmová zkušenost byla právě Vaše první filmová zkušenost byla právě 
role učitelky dějepisu Heleny ve filmu Ex-role učitelky dějepisu Heleny ve filmu Ex-
perti. Jak na ni vzpomínáteperti. Jak na ni vzpomínáte?

„Bylo to velmi rychlé - jednoho dne mi 
zavolal přímo pan režisér, že má pro mě 
roli ´krásné dějepisářky ,́ jestli bych si ji 
chtěla zahrát. A já chtěla, moc! Byla to má 
první zkušenost s filmem a budu doufat, 
že ne poslední. Ovšem přestože jsem hrála 
učitelku, ve filmu ji vidíme jako tu vyučo-
vanou - zapíše se totiž do kurzů ovládání 
počítače, kde se poté zamiluje do svého 
mladšího učitele Kryštofa Hádka.“

Moderování stejně jako herectví a zpěv Moderování stejně jako herectví a zpěv 
si žádají bezvadné ovládání jazyka? Jak si žádají bezvadné ovládání jazyka? Jak 
jste dosáhla toho, že dnes už nikdo nepo-jste dosáhla toho, že dnes už nikdo nepo-
zná, že jste rozená Slovenka?zná, že jste rozená Slovenka?



Pozemky
v Chomutově
u Globusu

Pozemky
v Chomutově
u Globusu

Více na www.adaz.eu

Pozemky jsou rovinaté,

vzdálené 800 metrů

od školy a školky, 1000m

od nákupního centra Globus,

400m od autobusové zastávky

městské hromadné dopravy.

Parcely od 192 do 1400 m
2

Telefon 733 133 228

s buřinkami

hluboce smekám

centru v Chelčického ulici. Historickou mo-
zaiku doplní netradiční prohlídka městské 
věže ve stylu živých obrazů. Samozřejmos-
tí je bohaté občerstvení, jehož část bude 
připravena podle originálních dobových 
krušnohorských receptů.

Chomutovské slavnosti začnou na 
náměstí 1. máje v sobotu 25. dubna 
v 10 hodin, ukončeny budou druhý den 
v 17 hodin. Program zveřejníme v příštím 
čísle Chomutovských novin.                  (sk) 

Chomutovští radní si i letos obléknou 
historické kostýmy, na snímku z loňska 
Kamila Nováková a náměstek primátorky 
Jan Řehák. Znovu se představí i někteří 
osvědčení účinkující umělci.      (foto: dav)
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„Děkuji za pochvalu, ale pořád mám 
na čem pracovat. Snažím se hodně číst, 
i nahlas, píšu si texty v češtině, myslím 
česky… a pokud něco nevím, ráda se ze-
ptám (smích). V zásadě ale musím, ač nera-
da, přiznat, že v češtině už mám dokonce 
větší, košatější vyjadřovací schopnost než 
v mé rodné slovenštině.“

Která z uvedených „disciplín“, tedy he-Která z uvedených „disciplín“, tedy he-
rectví, zpěv, moderování, vás v současnos-rectví, zpěv, moderování, vás v současnos-
ti nejvíc naplňuje? Proč?ti nejvíc naplňuje? Proč?

„Baví mě všechny, a to právě proto, že je 
mohu střídat.“

Jaký je váš nejbližší program v oblasti Jaký je váš nejbližší program v oblasti 
showbyznysu?showbyznysu?

„Přijala jsem nabídku zahrát si ve slo-
venské Ordinácii v ružovej záhrade, čili 
do léta budu natáčet. Mezitím připravuji 
novou sólovou desku, mám i krásnou 
nabídku na jeden velmi vtipný muzikál. 
A krom sólového zpívání a moderování, 
kterým se momentálně věnuji nejvíce, 
jsem nazkoušela i nový koncertní program 
se skupinou 4Band. Hrajeme jazz, swing 
i muzikál a to mně baví!“                        (sk)



Nová služba Grape SC, a.s. - televizní vysíláníNová služba Grape SC, a.s. - televizní vysílání

 Co to vlastně znamená IPTV?Co to vlastně znamená IPTV? 
IPTV znamená Internet Protocol Televi-

sion a umožňuje šíření televizního signálu 
pomocí internetového protokolu IP. Není to 
ovšem “televize po Internetu”, jak se mno-
ho lidí mylně domnívá, ale plnohodnotná 
technologie kabelové televize. 

Jaké má výhody oproti ostatním tech-Jaké má výhody oproti ostatním tech-
nologiím? nologiím? 

Díky obrovské šířce pásma v optických 
trasách můžeme používat digitální kódo-
vání bez nutnosti úpravy kvality zdroje. 
Datový tok na kanál v průměru je dvou až 
čtyřikrát větší než u DVB-T, ADSL, levných 
satelitních operátorů nebo u klasických 
kabelových televizí, což v důsledku zna-
mená opravdu vysokou kvalitu obrazu i 
zvuku. Narozdíl od klasické televize umí 
tato technologie komunikovat i směrem od 
uživatele k poskytovateli. To nám umožní 

nabízet pomocí SetTopBoxu další služby, 
jako je například bankovní operace, pro-
hlížení Internetu na TV atd... 

V jakých lokalitách je službu poskyto-V jakých lokalitách je službu poskyto-
vána? vána? 

Všude v přímém dosahu naší optické 
sítě. V Žatci to znamená v lokalitách Jih 
II a III, část sídliště Jih I a v části Pod-
městí. V letošním roce chceme dokončit 
optickou síť na Jihu I a v Podměstí a také 
ji rozšířit do sídliště Šafaříkova/Pražská. 
Také bychom letos rádi stihli vystavět in-
frastrukturu v Podbořanech. Samozřejmě 
pokračujeme ve výstavbě sítě v Chomu-
tově a Jirkově.

Co je třeba ke zřízení služby? Co je třeba ke zřízení služby? 
Nejlepší je se informovat přímo na naší 

pobočce. Každý zájemce má možnost 
vyzkoušet testovací provoz zdarma. Ta-
kovému zájemci vše zapůjčíme. Pro naše 

zákazníky rozbíháme i zajímavou soutěž 
o ceny, kdy hlavní cenou bude špičková 
HDTV velkoplošná televize. Další informa-
ce se lze dovědět na webových stránkách 
www.grapesc.cz 

Co plánujete do budoucna?Co plánujete do budoucna? 
Nechtěl bych moc předbíhat. Jako další 

krok chceme rozběhnout přidané služby 
jako nahrávání pořadů na našich serve-
rech (tzn. bez nutnosti si pořizovat dra-
hé zařízení na straně uživatele), služby 
pause TV a timeshift, jednáme s dalšími 
zajímavými a nevšedními poskytovate-
li obsahu. Chceme pomocí této služby 
vybudovat místní informační systém, 
kdy by se uživatelé měli možnost sezná-
mit s novinkami místních obchodníků, 
družstva a sdružení vlastníků by měla 
možnost informovat své členy pomocí 
televize atd.                                               (PI)

Společnost Grape SC, a.s., která působí jako významný poskytovatel telekomunikačních služeb v našem regionu, právě zahajuje Společnost Grape SC, a.s., která působí jako významný poskytovatel telekomunikačních služeb v našem regionu, právě zahajuje 
provoz nové služby – kabelové televize provozované pomocí nové technologie IPTV. Proto jsme položili několik otázek řediteli provoz nové služby – kabelové televize provozované pomocí nové technologie IPTV. Proto jsme položili několik otázek řediteli 
Štěpánu Benešovi.Štěpánu Benešovi.
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Příští číslPříští číslo CHN vyjdeo CHN vyjde

15. dubna 200915. dubna 2009
www.chomutov–mesto.cz

Polepy 
dopravních 
prostředků
trend současnosti?

Ano! 
Dopravní prostředky 
jako reklamní nosiče jsou 
současnou jedničkou 
v signmakingových 
aplikacích. 

Inspirujte se.
Možnosti současné reklamy jsou 
skutečně neomezené. 
Kompletní portfolio reklamních 
služeb naleznete na našich 
webových stránkách www.sopko.cz

Kostnická 4103, Chomutov
tel.: 474 624 434, 773 110 001
www.sopko.cz

v e l k o p l o š n ý  t i s k     v ý ro b a  re k l a m y     t i s k o v i n y     g r a f i k a     s v ě t e l n á  re k l a m a

• Prodám dům na bydlení na Nechranicích, Loma-• Prodám dům na bydlení na Nechranicích, Loma-
zice – Dubina. Elektřina, voda. Tel. 604 62 52 12zice – Dubina. Elektřina, voda. Tel. 604 62 52 12
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rok správy                    ZDARMA!

My Vám nabízíme

+ jednu revizi plynu a elektro také ZDARMA!

Vašehodomu

Tak na co ještě  čekáte?
Pokud s námi Vaše společenství vlastníků bytových jednotek uzavře 

smlouvu na správu Vašeho domu, získáte 1 rok komplexní správy ZDARMA

a k tomu ZDARMA jednu revizi plynu a elektro. 

Po uplynutí této doby zaplatíte měsíčně za jednu bytovou jednotku

POUZE 99,- Kč bez DPH. Neváhejte a rozhodněte se včas! 

Se změnou správce Vám naši pracovníci pomohou a vyřízení všech

náležitostí pro Vás samozřejmě provedeme zcela zdarma. 

Víte, že platíte 
každý měsíc za správu 

Vašeho bytu v rámci 
společenství vlastníkůjednotek?

www.mestskaenergie.cz
info@mestskaenergie.czvolejte 800 260 300


