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Chomutov, Ruská 156, tel. 474 699 471 • Jirkov, Nám stí Dr. E. Beneše 1772, tel. 474 319 150

Reprezentativní p íklad pro zvýhodn ní bez poplatku za poskytnutí p j ky a p ed asné splacení: výše úv ru 80 000 K , 30 splátek, m sí ní splát-
ka 3 249 K , ro ní úroková sazba 15,9 %. Poplatky související s úv rem: poskytnutí úv ru 0 K , vedení úv rového ú tu 49 K  m sí n , vedení 
b žného ú tu 59 K  m sí n , jedna p íchozí platba na b žný ú et za m síc 5 K . RPSN 20,5 %, celková ástka splatná spot ebitelem 100 863 K .

KAŽDÝ SI K P J CE M ŽE ZVOLIT
1 ZE 3 VÝHOD. VSA TE SE.

VYBERTE SI
1 ZE 3 VÝHOD

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

S Expres p j kou od GE Money Bank si nyní každý z vás m že 
vybrat jednu ze t í výhod. Tu, která vyhovuje práv  vám:

 bez poplatku za poskytnutí p j ky a p ed asné splacení
 jedna splátka hrazena bankou
 odklad splátek o 3 m síce

Nabídka výb ru jedné ze t í výhod platí pro žádosti o p j ku
podané od 1. 3. do 31. 5. 2011 p i spln ní požadovaných podmínek.

Rozumíme si.

GE život podle vašich p edstav GE Money Bank

VSA TE NA EXPRES P J KU OD GE MONEY BANK.
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7. – 9.
dubna
pouze 3 dny

-50%

Nabídka platí od 7. do 9. dubna 2011

nebo do vyprodání zásob

-50%

www.intersport-chomutov.cz

zimu!uklidímešance než Poslední 
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do diáře
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Výročí Chomutovska

Chcete mě?
V psím útulku čeká na nové pány řada 

pejsků. Jednoho z nich vám představujeme. 

Více jich najdete na stránkách 

www.utulek-chomutov.estranky.cz. 

Útulek můžete kontaktovat také na 

telefonu 474 651 080.

Akim je osmiletý aljašský malamut. Je hod-

ný, ale zpočátku než 

si zvykne, potřebuje 

trpělivý přístup. Poté 

z něho bude skvělý 

hlídač zahrady nebo 

domu se zahradou.

9. 4. 1871 se narodil  ve Vilémově Alois 

BERNT, literární historik a jazykovědec, 

ředitel gymnázia v Kadani.

17. 4. 1896 se v dnes zaniklé obci Po-

hraniční v hostinci Malzhaus (Sladovna) 

konala zakládající schůze Krušnohorského 

lyžařského spolku (Erzgebirgsskilaufverein). 

V první polovině dubna

• zahájila v roce 1966 činnost protialkoholická 

záchytná stanice. V roce 1993 byla zrušena.

• roku 1981 byla otevřena ubytovna 

hotelového typu podniku Armabeton, která 

je současně nejvyšší obytnou stavbou Cho-

mutova, o 60 cm převyšuje městskou věž.

• roku 1981 v městské hromadné dopravě 

byl zrušen nástup předními dveřmi a místo 

placení mincemi byl zaveden systém předem 

zakoupených jízdenek, označovaných po ná-

stupu do autobusu v mechanických strojcích.

• roku 1981 po několikatýdenním stěhová-

ní z budovy bývalého jezuitského gymnázia 

do objektu okresního kulturního střediska 

(bývalé jezuitské koleje) zahájila opět svoji 

činnost okresní knihovna.

19. 4.
Chomutovské Velikonoce – zábavní pořad 

u městské věže a soutěž kraslic. 

23. a 24. 4.
Za světlem svaté Barborky – třetí akce 

Rodinného zápolení.

Chomutovské slavnosti.

do 29. 4.
lze podat přihlášku do 1. ročníku ČVUT na 

detašované pracoviště v Chomutově.

Jaký název ponese 
nové kino?
Do soutěže přišlo 40 různých návrhů názvu, 

rozhodne rada města.

Rozhovor: Karel Žižka
Ředitel ZUŠ o přeshraniční spolupráci 

uměleckých škol.

Oslavte Velikonoce 
v Chomutově
Velikonoční víkend bude ve znamení 

Chomutovských slavností a dalších akcí.

ROZA: Chomutované 
rodinně zápolili 
v městských lázních
Druhé soutěže Chomutovské ploutve se 

zúčastnilo mnoho malých i velkých plaváčků. 
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Trenér, to je další neštěstí posledních dvou 

let. Když si vezmete, kolik tu bylo trenérských 

výměn, aniž by o to stálo vedení, je jasné, že 

to týmu také nepřidá.

Milan Kašpárek,

hlavní trenér KLH Chomutovhlavní trenér KLH Chomutov

Nikdo od nás nemohl chtít víc než postup 
do extraligy. My jsme to věděli celou sezonu 
a celou sezonu jsme se na to připravovali.

Marek Sikora,
útočník KLH Chomutov

V zápase jde vždy o úspěch celého týmu. Jestli se 

trefím přímo já nebo někdo jiný, na tom tolik nezá-

leží. Důležité je, že dáváme branky a vyhráváme.

Milan Procházka,

nejlepší střelec semifinálové série 

My jsme s tady s Jihlavou odehráli skvělé zápasy. 

Doma jsme ji naprosto přejeli. Měli jsme 

herní pohodu.

Milan Kašpárek, hlavní trenér

KLH Chomutov

Téma

Pirátská výprava ve finále 
ztratila dobrý vítr v zádech

Ještě před pár týdny snili všichni fanoušci 
hokeje v Chomutově o postupu do 
extraligy. Zdálo se, že úspěchu druhé 
pirátské výpravy nestojí nic v cestě. 
Finančně zajištěný klub sestavil silné 
mužstvo s mnoha hráči s extraligový-
mi zkušenostmi, které po první části 
druhé nejvyšší soutěže okupovalo 
příčku nejvyšší. Přesto pirátská bárka 
nakonec ztroskotala, jen pár metrů 
od křížku, jenž označoval zakopaný 
poklad.  

Bez lodivoda
Ještě před začátkem 1. ligy se Chomu-
tov musel vyrovnat s prvními těžkost-
mi. Mužstvo měl původně do nového boje 
o extraligu vést oblíbený trenér Radim Rulík, 
který v minulém roce prošel s týmem až do 
baráže. Jenže Rulík se v létě rozhodl odejít 
za vidinou KHL v Popradu a Piráti rázem po-
strádali trenéra. „Nemohli jsme 

si dovolit zůstat delší dobu bez trenéra, a tak 
jsme angažovali Jaroslava Lišku a Vladimí-
ra Kolka,“ doplnil David Dinda, obchodní 
a marketingový ředitel KLH Chomutov. První 
komplikace však naznačila, že tento ročník 

nebude pro Chomutov procházka růžo-
vým sadem. 

Rozbouřené vody 
základní části

Přes krušnou přípravu vyšel začátek ligy 
chomutovskému týmu náramně, v prv-
ních dvanácti kolech si připsal pouze 

dvě porážky na ledě silných soupeřů z Ústí 
a Jihlavy. Jenže pak začal chomutovský koráb 
nabírat vodu. Vysoká prohra s Havlíčkovým 
Brodem odstartovala sérii nepovedených zá-

pasů, a tak Chomutov sáhl k další trenérské 
rošádě. „Vedení klubu nebylo spokojeno pře-
devším s herním projevem, kterým se muž-
stvo od začátku ligy prezentovalo,“ vysvětlil 
Dinda, proč byl na místo hlavního trenéra 
narychlo povolán Milan Kašpárek. 
I když se herní projev mužstva zlepšil, KLH 
Chomutov nadále připomínal bárku zmíta-
nou na vlnách. Po vysokých výhrách násle-
dovaly zbytečné ztráty bodů, kvůli kterým 
se týmu nepodařilo udržet první pozici po 
základní části. „Letos vedení zvolilo strategii 
uvolnění řady hráčů do extraligových klubů, 

V brance Ústí ničil nervy chomutovských 

útočníků Pavel Francouz.

Proti Jihlavě si Chomutovští zastříleli. 
Druhý domácí zápas vyhráli 6:0.

Vítězná radost Pirátů skončila 

po semifi nálové sérii.
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Nemyslím si, že by blízkost obou měst byla 
rozhodující. Pro nás je rivalem každý tým, který 

se nás pokouší zastavit na cestě k baráži.
Milan Kašpárek,

hlavní trenér KLH Chomutov 

Rivalita obou měst je velká, ale vychází spíše 
z charakteru prvoligového play-off. Jsme dva 

nejlepší celky první ligy a teď jde o baráž 
a možnost postupu.

Milan Procházka,
útočník KLH Chomutov
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Tady se hraje o něco jiného než o titul. Tady jste 
v každém zápase pod tlakem a Ústí teď bude 

také pod tlakem, protože to je něco jiného než 
hrát jen o titul, když nemusíte někam postoupit. 

Jen vyhrajete a jste slavní.

David Havíř, obránce KLH Chomutov 

Místo to možná chtělo víc toho srdíčka a byly to 
právě ty momenty, které rozhodly druhé utkání. 

Milan Kašpárek, hlavní trenér KLH Chomutov  

Je to těžký, ale život nekončí. Jdeme dál! 

Miroslav Hanuljak, brankář KLH Chomutov

Fanoušci byli super po celé play off. Udělali 

skvělou kulisu a hnali nás dopředu. Všichni to 

viděli a všichni to slyšeli. Dnes jsme to chtěli 

urvat především pro ně.

Marek Sikora, útočník KLH Chomutov 

Poměr 4:0 na zápasy je krutý a myslím si, že 

neodpovídá odvedenému výkonu. To je sport – my 

jsme udělali chyby, po kterých jsme inkasovali, 

a zahazovali jsme vyložené gólové šance.

To je hokej.

Milan Kašpárek, hlavní trenér KLH Chomutov 

Rozhodovala větší disciplinovanost. Všechny ty 

čtyři zápasy, i když tři byly jen o gól, bylo Ústí 

lepší a vyhráli zaslouženě. Nám chyběl důraz před 

jejich brankou, oni ho měli. Dávali ošklivé góly, 

my ošklivé góly nedáváme, proto jsme prohráli. 

Miroslav Hanuljak, brankář

Téma
protože jsme věřili, že si hráči návyky z ELH 
přinesou do play-off. Druhé místo bylo čás-
tečně výsledkem těchto oslabení,“ doplnil 
Dinda. Nikdo nemohl tušit, že druhé místo se 
ve fi nále stane Chomutovu osudným. 

ČtvrtfinálovÉ a semifinálové 
nebe bez mráčku

Jestliže si během základní části Pi-
ráti museli prožít nejednu bouři, 
začátek vyřazovacích bojů jim vrátil 

sebevědomí. Čtvrtfi nálovému soupeři z Hrad-
ce Králové dovolil Chomutov vyhrát pouze 
jediný zápas, i když výkon v prvním utkání 
neodpovídal představám fanoušků ani hráčů. 
„Ani v jednom z prvních zápasů nedominoval 
favorizovaný tým, což jen dokazuje, že play-
off je jiná soutěž,“ odmítl spekulace o úpadku 

formy po prvním zápase Kašpárek. 
KLH Chomutov nakonec potvrdil svou roli 
favorita a postoupil. Stejně se mu vedlo i v se-
mifi nále, kde doslova přejel Jihlavu, které ne-
daroval ani jeden zápas. Na cestě k vytoužené 
baráži stál poslední soupeř. 

Finálové zklamání:
Piráti stříleli slepými 

Ve fi nále se sešli staří známí z minulého roku, 
Chomutov a Ústí. Druhý jmenovaný tým 
dokázal plně využít výhody domácího star-
tu i kratší herní pauzy. Ač Chomutov mocně 
dotahoval, Ústečtí Lvi zvítězili v obou domá-

cích zápasech. Chomutovští se připravovali 
na domácí obrat, trenér zamíchal sestavou 
a proběhly i osobní pohovory s některými 
hráči. Nepomohlo to – ústecké komando jed-
noduchou týmovou hrou rozmetalo pirátský 
koráb na prach. Finále, které mělo trvat sedm 
zápasů, skončilo překvapivě už po čtyřech 
utkáních. „My jsme prostě víc chtěli,“ gloso-

val výsledek fi nále útočník Ús-
teckých Lvů Jan Klobouček. 

Vlajka na půl žerdi 
Přes obrovské zklamání mo-
hou být fanoušci ledního ho-
keje v Chomutově klidní. „I pro 
příští rok zůstává postup do 
extraligy naším cílem. Věříme, 
že přestěhování na nový zimní 
stadion nás bude ještě více mo-
tivovat,“ nastínil záměry týmu 
Dinda. Prozatím je jasné jen jed-
no: Milan Kašpárek již nebude 
působit v roli hlavního trenéra 
týmu a vrátí se k manažerským 
povinnostem. „Volba trenéra je 
pro nás samozřejmě prioritou. 

V tuto chvíli probíhají jednání,“ uzavřel otáz-
ku obsazení trenérského postu Dinda.

Nosí klobouky a kabátce a jejich příjezd 
oznamuje vlajka s lebkou a zkříženými 

hnáty, přesto chomutovští Piráti nebojuji 
na vlnách, ale na ledové ploše a místo kordů 
používají hokejky. Řeč je samozřejmě o cho-
mutovských hokejistech, kteří si již dva roky 
pěstují image pirátů na cestě za pokladem. 
Celý nápad vznikl před třemi lety. „Hledali 
jsme cestu, jak atmosféru okolo hokeje za-
traktivnit,“ vzpomíná na začátky hledání od-
lišné image klubu jeho obchodní a marketin-
gový ředitel David Dinda. Název klubu však 
mnohé možnosti nenabízel, a tak vedení hle-
dalo inspiraci jinde. Postupným vývojem se 
z rytířů stali elegantní piráti, kteří navíc svůj 
nový domov brzy najdou u břehů Kamenco-
vého jezera.
Skuteční piráti nebyli a nejsou právě  míru-
milovnými beránky, v nichž by někdo hledal 
sportovní vzor pro své děti. Avšak chomutov-
ští hráči mají do zamračených mořských vlků 
daleko. „My jsme piráty pojali jako pohádkové 

bytosti, které se budou líbit především dětem. 
Rozhodně jsme nechtěli, aby vzbuzovali do-
jem násilí,“ vysvětluje romantický ráz pirát-
ských převleků Dinda. Volbou pohádkového 
stylu klub potlačil možné negativní konotace, 
jež by mohlo označení piráti vyvolávat.

Poslední vývoj dokazuje, že představa pirátů, 
jež na začátku neměla s Chomutovem příliš 
společného, mezi fanoušky úspěšně zakoře-
nila. „Od fanoušků máme především pozitiv-
ní reakce. Již po prvním roce se vytvořila velká 
skupina fanoušků, která nápad vzala za svůj 
a aktivně se podílela na dokreslení pirátské 
atmosféry. Letos pak vznikly třeba fanouš-
kovské stránky, na kterých uveřejňují své fot-
ky v převlecích pirátů,“ hodnotí úspěch pirát-
ské image Dinda. Tomu dává za pravdu i řada 
malých dětí, které zápasy play-off sledovaly 
s pirátskými šátky na hlavách a podmrače-
ným pohledem ostřílených námořníků.
Prozatím není známo, jak se bude image 
pirátů vyvíjet dále. „Mohu prozradit jen to-
lik, že chystáme poměrně zásadní změny 
v prezentaci klubu na veřejnosti,“ usmívá se 
Dinda. Podle jeho slov již nemáme čekat na 
třetí výpravu za pokladem, ale teprve začátek 
příští sezony nám odhalí, co přesně si pro nás 
Piráti připravili.

Chomutovský Pirát Lukáš Půlpán.
Foto: Kamil Sopko, SOPKO ADVERTISING.

Proti ústeckému 
komandu Chomutov 
statečně bojoval. 
Na vítězství to však 
nestačilo.
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Aktuality

Starostové jednali 
s primátorem

Na chomutovské radnici se sešli staros-
tové čtyřiadvaceti obcí, které spadají do 
územní působnosti Chomutova. Společ-
né setkání po dohodě s vedoucími odborů 
magistrátu navrhl primátor města Cho-
mutova Jan Mareš.
Jednání bylo určeno především k tomu, 
aby starostové získali potřebné informa-
ce a rady při řešení problémů ve své obci 
a seznámili se s důležitými tématy pro 
celý region. Systém společné komunikace 
představili také úředníci zastupující stát-
ní správu.  „Pro spoustu z nás bylo důleži-
té se sejít a vzájemně se seznámit. Kromě 
praktických rad a návodů ze strany úřed-
níků vykonávajících státní správu máme 
s okolními starosty spoustu společných 
témat, která můžeme řešit jednotně,“ vy-
světlil setkání primátor Jan Mareš.
Starostové se tak mimo jiné dozvěděli, 
jaké je čekají náklady za žáky, kteří z je-
jich obcí navštěvují školu v Chomutově, 
jak řešit problémy v územně plánovacích 
dokumentacích, jaké jsou významné 
změny v oblasti vodního hospodářství, 
včetně změn v problematice protipovod-
ňové ochrany území.

Za potlesku plesových hostů předal v prů-
běhu večera primátor města Jan Mareš 

šek s výslednou sumou Jiřímu Krohovi, zá-
stupci fondu a zároveň primáři dětského 
oddělení chomutovské nemocnice. „Město 
pravidelně přispívá výtěžkem z prodeje vstu-
penek na nejrůznější dobročinné účely. Ten-
tokrát jsme se rozhodli zlepšit prostředí, které 
většina z nás vnímá jako nehostinné. Peníze 
tak věnujeme na rozvoj dětského oddělení 
chomutovské nemocnice, na zdraví našich 
dětí,“ vysvětlil rozhodnutí města Mareš.
Finanční dar Chomutovský dětský nadační 
fond využije na nákup resuscitačního lůž-
ka pro jednotku intenzivní péče na dětském 
oddělení. „Resuscitační lůžko je určené pro 
pacienty, kteří jsou v resuscitační nebo inten-
zivní péči. Jeho výhodou je volné polohování, 
které umožňuje pacienta uložit do potřebné 
a pohodlné polohy,“ vysvětlil funkci přístroje 
Kroh. Na nové resuscitační lůžko se těší také 
zdravotní sestřičky. „Takové lůžko je skvělé 
pro usnadnění péče o malé pacienty. Pro děti 
je navíc bezpečné a pohodlné,“ doplnila Jar-

mila Sedláková, dětská zdravotní sestra z jed-
notky intenzivní péče. Podle ní jsou stávající 
resuscitační lůžka plně využívaná. „Obsazení 
lůžek je nárazové, například ráno jsme měli 
všechna plná,“ potvrdil její slova Kroh.
Chomutovský dětský nadační fond již něko-
lik let shání fi nanční prostředky na nákup 
zdravotnického zařízení pro dětské odděle-
ní nemocnice. Za čtyři roky své existence se 
může pochlubit několika velkými investice-
mi. „Koupilo se toho více, ale mezi největší 
investice bezpochyby patří špičkový dětský 
inkubátor s vyhřívaným lůžkem, který jsme 
zakoupili před dvěma lety, nebo přístroj pro 
ultrazvukové vyšetření z minulého roku,“ 
vzpomíná Kroh na přístroje, které nyní slouží 
dětským pacientům.

To jsou závěry z diskusí u kulatého 
stolu, který uspořádalo v Cho-

mutově regionální zastoupení Svazu 
průmyslu a dopravy České republi-
ky. Školský systém České republiky 
v současné době není příliš nakloněn 
požadavkům zaměstnavatelů z vý-
robní sféry. Chybí jim technicky vzdě-
laní zaměstnanci. Na alarmující situ-
aci upozornili odborníci z profesních 
svazů, výrobních podniků a středních 
škol, kteří se k tomuto tématu sešli 
v Městském divadle v Chomutově, 
aby hledali cestu, jak podpořit vzdělá-
vání v technicky zaměřených oborech 
s výučním listem či maturitní zkouškou. „Za-
vírání očí a neřešení tohoto problému může 
zanedlouho řadu fi rem přivést do existenč-
ních potíží kvůli nedostatku zaměstnanců,“ 
řekl primátor Chomutova a bývalý dlouholetý 
ředitel střední odborné školy Jan Mareš. 
„Posílejme děti na gymnázia a obchodní aka-
demie, ale pak se nedivme, že mnohdy končí 

na pozicích sekretářek a sekretářů s platem 
lehce nad minimem,“ konstatoval Pavelek. 
Přitom v odborných řemeslných profesích 
se platy pohybují i výrazně nad průměrnou 
mzdou a požadavkem není maturitní vzdělá-
ní, ale kvalitní řemeslné dovednosti z učební-
ho oboru. Není tedy pravdou, že „učňák“ je 
méně významná škola. 

Z diskuse vyplynul například poža-
davek na změnu systému kariéro-
vých poradců na základních školách, 
kteří často nemají potřebný přehled o 
vývoji a situaci na trhu práce. Účast-
níci do návrhů dalšího řešení také 
zařadili zavedení, resp. obnovu poly-
technické výchovy v MŠ a ZŠ, mož-
nost daňových úlev pro zaměstnava-
tele v rámci poskytování stipendií, 
využívání jejich prostor k praktické 
výuce žáků, regulace rozvoje dalších 
nepotřebných oborů. Největším pro-
blémem je zavedení doporučení do 
reálné praxe. Podle primátora Jana 

Mareše jedním ze základních kamenů školství 
by měla být proto střednědobá až dlouhodobá 
strategie, zohledňující nejen vývoj průmyslu 
v ČR. „Nebojme se plánovat, kolik a jakou 
strukturu absolventů potřebujeme. To jediné 
nám pomůže vyvarovat se situace, kdy budou 
českému průmyslu chybět řemeslníci a střed-
ní technický personál,“ uzavřel Mareš.

Výtěžek z plesu města 
pomůže nemocným dětem

Firmy potřebují hlavně techniky, sekretářky již méně

Jedenáctý reprezentační ples města 

Chomutova nebyl věnován jen tanci 

a zábavě, ale také pomoci potřebným. 

Výtěžek z prodeje vstupenek putuje na 

konto Chomutovského dětského nadač-

ního fondu, který jej využije na nákup 

resuscitačního lůžka. Resuscitační lůžko 

by chtěl nadační fond do nemocnice za-

koupit ještě tento rok.
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Aktuality

Primátor ocenil 
pedagogy
Výročí narození Jana Ámose Komenské-
ho, letos 419., je zároveň Dnem učitelů. 
Rytířský sál Staré radnice, kde se usku-
tečnilo slavnostní setkání k tomu svát-
ku pracovníků škol, ozdobila výstava 
výtvarných dílek dětí z mateřských škol, 
které je původně vytvořily pro festival 
Mateřinka. A právě tyto malé umělce 
jednou ve svých třídách zřejmě uvítá de-
vatenáct pedagogů základních a střed-
ních škol, kteří byli se svými řediteli hos-
ty primátora města Jana Mareše. 
Vybraní učitelé získali svá ocenění za 
dlouholetý přínos, pedagogické úspěchy 
i netradiční přístup a práci pro kolektiv 
školy. „Všichni tito pedagogové si doká-
zali v dnešním světě získat úctu a respekt 
svých žáků. Všichni jsou skvělými lidmi 
a výbornými pedagogy a vážím si jejich 
profesních a lidských kvalit,“ vysvětlil 
ocenění primátor Mareš.
Ocenění pedagogové byli v hodnocení 
svých vlastních úspěchů skromní. „Jsem 
tím velice potěšen a zároveň překvapen, 
protože jsem přesvědčen, že mám mno-
ho zkušenějších kolegů, kteří by si oce-
nění zasloužili,“ neskrýval radost Filip 
Jančák, jeden ze tří oceněných mužů. 
Slavnostní událost zakončil jazzový sou-
bor vedený dalším oceněným pedagogem 
Jiřím Eisenhammerem.

Vysoký počet návrhů je důkazem, že ob-
čané mají o ideálním pojmenování kina 

různorodé představy. Někteří se nechali in-
spirovat blízkostí zimního stadionu u chysta-
ného kina, a tak se objevily názvy U Zimáku, 
Hokejka nebo Ice kino. Jiná označení vznikla 
jako hravé variace na tradiční kina, a tak by 
občané Chomutova mohli navštěvovat i kino 
Woko nebo Ucho. Nechyběly ani názvy od-
kazující k lokalitě Vinohrady nebo ty vzniklé 
spřežkou Chomutova a kina, například ná-
zev Chinema. „Osobně se mi líbí především 
názvy, které odkazují k zimnímu stadionu. 
Domnívám se, že právě stadion bude domi-

nantou daného prostoru, a tak občané budou 
kino označovat podle něj,“ hodnotí seznam 
návrhů Věra Flašková, jednatelka společnos-
ti Kultura a sport Chomutov, která soutěž 
vyhlásila.   
Jaký název nakonec vyhraje, prozatím neví-
me. „Seznam návrhů bude projednán dozorčí 
radou společnosti Kultura a sport Chomutov, 
která vybere několik nejvhodnějších. Ty bu-
dou následně dodány k projednání městské 
radě,“ vysvětluje celý proces Flašková. Autor 
zvoleného názvu pak bude odměněn volnou 
vstupenkou na akce pořádané společností 
Kultura a sport Chomutov.

Mostem mezi městem a neziskovými organizacemi zabývající-
mi se sociálním problémy je nově zřízená sociální komise rady 

města. „Bude zprostředkovávat přenos informací o problémech 
v sociální oblasti,“ říká Jiří Binter, předseda komise. Zároveň bude 
komunikovat přímo s občany. Protože komise začíná nově pracovat, 
mapuje si zatím terén v sociálním prostředí. 
Členové komise, která byla nově vytvořena jako poradní orgán rady, 
si nyní mapují situaci v sociální problematice. „Proto naše jednání 
jsou především výjezdová. Byli jsme v městském ústavu sociálních 
služeb, kde jsme se seznamovali s komunitním plánem,“ vysvětluje 
Binter.  Další jednání se týkalo chráněných dílen. „Zjišťujeme jejich 
potřeby. Největším problémem chráněných provozů je nedostatek 
práce pro klienty,“ říká členka komise Květoslava Krotilová. Komise, 
která bude projednávat i projekty týkající se sociální oblasti, příště 
navštíví také K-centrum a nízkoprahové centrum.

Chomutovské tříleté děti čekaly malé přijímačky do první školy je-
jich života. Mateřská škola totiž pořádala zápisy. Do jejích řad 

se chtělo připojit 429 dětí.  „Všem rodičům jsme vyhověli,“ řekla ředi-
telka Irena Kopecká. A to i přesto, že volná kapacita je pouze 404 dětí. 
Mateřská škola totiž navýší do nového školního roku kapacitu ve dvou 
školkách o 39 míst. V MŠ Zahradní to bude o 30 a v MŠ Dostojevského 
o devět míst. „Tím a průběžnými změnami během školního roku získá-
me dostatek míst pro všechny chomutovské děti, jejichž maminky  zís-
kají práci a budou potřebovat dát dítě do školky,“ dodává Kopecká. 
Bohužel ne všichni rodiče získali pro svou ratolest školku, která je 
v těsném sousedství s jejich bydlištěm. „U tří- a víceletých dětí jsme 
tuto podmínku splnili, u mladších dětí, které do školky bereme nad 
zákonnou povinnost, musí rodiče pochopit, že jejich dítě umístíme do 
školky, která má volnou kapacitu,“ vysvětluje Kopecká.  Velký zájem 
je v poslední době především o školky v centru města a okolí. Naopak 
sídlištní školky mají volnější kapacitu.

Jaký název ponese nové kino? 
Nápadů od občanů je plno

Sociální komise bude mostem 
mezi městem a neziskovkami 

Zápisy: Všechny děti mají školku

Soutěž o návrh názvu pro nové kino, které bude součástí kulturně-společenského cent-

ra v lokalitě Zadní Vinohrady, byla uzavřena. Sešlo se na čtyřicet různých návrhů od tra-

dičních názvů až po zcela originální. Poslední slovo bude mít Rada města Chomutova.
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Rozhovor

Dvě školy přes hranice vytvoří baletní představení 
Přeshraniční spolupráce je možná v ja-

kémkoli oboru. Cestu k sobě si našly 

i česká a německá umělecká škola. Cílem 

projektu je prolomit kulturní a jazykové 

bariéry mezi Německem a Českem umě-

leckou spoluprací mladých lidí. V sou-

časné době Základní umělecká škola 

Chomutov usilovně dokončuje projekt 

s partnerskou městskou hudební ško-

lou Chemnitz, který je nazvaný Unisono. 

Spolupráce se připravuje ve dvou rovi-

nách. První z nich je samotný projekt, 

jehož výsledkem pak bude baletní před-

stavení. Zeptali jsme se ředitele školy 

Karla Žižky na to, co společně s němec-

kou stranou chystají.

Co konkrétně nastudujete v rámci projektu?
Připravujeme volné zpracování baletu P. I. 
Čajkovského Labutí jezero, ve kterém mají 
obě školy své specifi cké úlohy. Žáci německé 
školy spolu se svým dirigentem budou tvořit 
převážnou část baletního orchestru, ke které-
mu se připojí hudebníci našeho smyčcového 
oddělení. Naše strana připraví samotný balet 
a scénické dekorace, které obstarají společně 
taneční a výtvarný obor.

Nastudování baletu českou a německou ško-
lou společně bude asi velice složité...
Nečeká nás žádný jednoduchý úkol. S odva-
hou se pouštíme do nejtěžší taneční techniky, 
kterou je klasický tanec a tanec na špičkách. 
V průběhu školního roku se pak bude přibliž-
ně sedmdesát českých a německých žáků pra-
videlně přesouvat na společný nácvik z Cho-
mutova do Chemnitz a naopak. Výsledkem 
bude představení v alternativním prostředí 
městského parku v Chomutově a samozřej-
mě počítáme s baletními představeními také 
v Německu, kde v současné době probíhají 

jednání o pronájmu Státní opery Chemnitz, 
což by byl pro všechny zúčastněné veliký záži-
tek. Uvažujeme ještě o dalších představeních 
na zámcích Červený Hrádek a Augustusburg.

Můžete trochu přiblížit vašeho partnera?
Je to Městská hudební škola Chemnitz, kte-
rá nabízí výuku především hry na hudební 
nástroje a zpěvu. V současné době mají na 
této škole přibližně dva tisíce žáků, což je ve 
srovnání s námi obrovské číslo. Z toho důvo-
du také předpokládáme, že pro mnohé naše 
mladé umělce bude setkávání s německými 
muzikanty velkou inspirací. První společné 
vystoupení se uskuteční již 14. dubna v Měst-
ském divadle v Chomutově na našem repre-
zentačním dnu, kde se zhruba v půlhodino-
vém bloku představí hudebníci z Chemnitz.

Vaše započatá spolupráce vyústí i v další ak-
tivity?
Vedle tohoto projektu plánujeme hlubší 
a především dlouhodobější spolupráci obou 
škol. Cílem budou vzájemné výměny žáků 

i učitelů ve výuce a společné koncerty. Dá se 
říci, že tímto navazujeme na dnes již historic-
kou spolupráci s hudebními školami v Riese 
a Grossenhainu, která skončila v roce 1989.

Toto jsou jediné mezinárodní aktivity vaší 
školy?
Podobným typem spolupráce, ale s jiným 
partnerem, je společné koncertování se sas-
kou Mozartovou společností. To je partner, 
který se zabývá pořádáním koncertů vážné 
hudby a podporou mladých hudebních talen-
tů. Tuto spolupráci připravujeme skoro rok 
a prvním výsledkem byl koncert našich a ně-
meckých talentů nazvaný Amadé in spe (bu-
doucí Amadeové), který se konal na zámku 
Augustusburg na konci března.

Vaše škola připravuje samé mezinárodní no-
vinky, ale co konkrétně nového je ve škole?
V novém školním roce jsme začali výuku 
v literárně-dramatickém oboru, jehož počet 
žáků už dnes téměř přesahuje naše kapacitní 
možnosti. Otevřeli jsme nový předmět hra na 
elektrickou kytaru, který se také úspěšně roz-
víjí. Pro následující školní rok připravujeme 
otevření oboru populární zpěv, kam bych rád 
pozval všechny zájemce, kteří si chtějí zkusit 
práci s populární písničkou s mikrofonem 
pod vedením zkušeného pedagoga. Všechny 
tyto obory už ale vyžadují nejmodernější tech-
nické vybavení, a proto jsme postupně začali 
nakupovat kvalitní techniku. Dokonce jsme 
zařídili vlastní nahrávací studio.

Když studio, tak se nemohu nezeptat, jestli ne-
chystáte nějakou nahrávku.
Studio jsme nakonec vytvořili a dnes už se 
můžeme pochlubit, že na konci března pro-
běhl křest CD našeho školního jazzového 
orchestru Tequila Band. Výjimečné je to tím, 
že celé CD opravdu vzniklo v našem studiu. 
Chtěl bych tímto poděkovat autorovi celého 
projektu, dirigentovi a zvukaři v jedné oso-
bě Jiřímu Eisenhammerovi, jehož zásluhou 
mohlo nové CD vzniknout.

Nácvik baletního vystoupení

Karel Žižka
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Kultura

Oslavte Velikonoce v Chomutově

Nešťastný Dracula navštívil Café Atrium

Výběr není náhodný, ale má svou logi-
ku. Slavnosti se budou konat o veliko-

nočním víkendu, proto se část programu 
a soutěží bude týkat svátků jara. Podtitul 
slavností Chomutov ve světle svaté Barbory 
avizuje hornickou tematiku, která je tomuto 
kraji blízká. „Pro občany našeho města, jejich 
děti i návštěvníky připravujeme bohatý pro-
gram se spoustou soutěží, které jim zpříjemní 
Velikonoce v Chomutově,“ zve primátor měs-
ta Jan Mareš.   
Šestnáctý ročník slavností zahájí v sobotu 23. 
dubna zažehnutím světla svaté Barbory, aby 
patronka horníků ochránila i tyto oslavy. Kro-
mě dobových prodejců a řemeslníků vystoupí 
řada hudebních a tanečních skupin, divadel, 
diváci se mohou těšit na kejklíře, šermíře, ak-
robaty. Po oba dva dny bude probíhat soutěž 
chomutovského Rodinného zápolení. Ten-
tokrát s názvem Za světlem svaté Barborky. 
Podle tradice se také utkají družstva radních. 
Čekají je překvapení v hornických disciplí-
nách. „V sobotu večer se chceme pokusit o re-

kord největšího počtu lucerniček na jednom 
místě, poté chystáme jedinečnou ohnivou 
show Cirque Garuda,“ přibližuje program 
pořadatel akce Jiří Šnábl. Jedlíci se mohou 
přihlásit do soutěže v pojídání velikonočního 
beránka, ti šikovní zase mohou zkusit štěstí 
v pletení největší pomlázky, kterou by si měli 
už hotovou přinést s sebou. 
V závěru slavností v neděli 24. dubna dostane 
primátor města do roční úschovy lampu se 
světlem, které v příštím roce zahájí setkání 
hornických měst České republiky, jehož bude 
Chomutov právě při příležitosti Chomutov-
ských slavností 2012 pořadatelem. „Je pro 
nás velkou ctí pořádat setkání hornických 
měst a chceme Chomutov skvěle prezentovat 
i reprezentovat,“ dodává primátor Mareš. 

Při představení divadla Nahoď se v Café 
Atrium promenoval samotný Dracula. 

Nešlo však o krvežíznivého hraběte, ale o po-
stavu herce, který legendu o upírovi proslavil, 
Belu Lugosiho. Tragický životní příběh této 
herecké legendy zpracovalo divadlo Nahoď 
pod názvem Jako den a noc.
Hra Jako den a noc vypráví o tragickém život-
ním osudu nejslavnějšího fi lmového předsta-
vitele hraběte Draculy, kterým nebyl nikdo 
jiný než maďarský herec Bela Lugosi, jenž se 
údajně sám zasadil o vznik divadelního a poz-
ději i fi lmového zpracování slavného Stokero-
va románu. „Hra je napsána na motivy knihy 
Pétera Müllera, který se zabýval Lugosiho 
osudy,“ vysvětluje principál divadla Nahoď 
a autor scénáře Ladja Dlouhý. Toho životo-
pisná látka i jistá poetičnost tragického osudu 
herecké legendy natolik zaujala, že scénář ke 
hře napsal během jednoho měsíce.
Divadlo Nahoď se při hře Jako den a noc 
oprostilo od svého běžného repertoáru mi-
lých komedií a přiklonilo se k tragické polo-

ze. „My jsme vzhledem k věku herců i diváků 
spíše divadlo založené na komediích. Tento-
krát jsme chtěli ukázat, že umíme zahrát i jiné 
žánry. Příběh Bely Lugosiho je velice tragický 
a temný příběh mizící slávy i nešťastné lásky,“ 
připomíná Dlouhý ústup Lugosiho ze scény 
a jeho fi xaci na nejslavnější roli, která devas-
tovala jeho osobní život. Mladí herci divadla 
Nahoď v čele s Lugosiho celoživotní láskou 
v podání Romany Králové prokázali, že se 
i s takto obtížnou látkou dokážou vyrovnat 
a že jim ani tragická poloha není zcela cizí.
Ačkoli se divadlo Nahoď přestěhovalo do pro-
stor městského divadla, vystoupení v Café 
Atrium patří mezi jejich oblíbené zastávky. 
„I když prostory kavárny nejsou úplně vhod-
né pro toto vystoupení, které je určené spíše 
pro divadelní prkna, jsme rádi, že můžeme 
v Café Atrium vystupovat. Přijdou tam lidé, 
kteří mají o naši hru skutečný zájem, a pro 
takové chceme vystupovat,“ vysvětlil Dlouhý, 
který si v této hře zahrál právě démonickou 
postavu Bely Lugosiho. 

Hlavním tématem letošních Chomutov-

ských slavností budou Velikonoce a ně-

které hornické tradice.

Čtenáři využili 
amnestie
Chomutovská knihovna připravila v rám-
ci měsíce března, který byl vyhlášen mě-
sícem čtenářů, řadu akcí. Velmi úspěšné 
bylo jako tradičně vyhlášení amnestie 
pro čtenáře, kteří zapomínají vracet vy-
půjčené dokumenty. „Do knihovny přišlo 
vrátit knihy, časopisy, CD, DVD a ostatní 
dokumenty celkem 203 dospělých čtená-
řů a 47 dětských čtenářů,“ řekl náměstek 
primátora Jan Řehák. Všichni už měli na 
svém kontě předžalobní upomínku. 
Pracovníci knihovny rozdali také na 90 
dárkových poukazů pro nejaktivnější čte-
náře. Rozhodujícím kritériem nebyl jen 
počet návštěv, vypůjčených knih a jejich 
pravidelné vracení. „Dětské oddělení se 
spolu s vedením rozhodlo odměnit také 
pedagogické pracovníky ZŠ, kteří chodí 
pravidelně se svými třídami do knihovny 
a půjčují si knihy a časopisy. Učitele, kteří 
v dětech pěstují lásku ke knihám a vedou 
je k dobré čtenářské gramotnosti,“ řekla 
ředitelka SKKS Marie Laurinová. 
14. března se konala beseda se spiso-
vatelem a historikem Vlastimilem Von-
druškou. Akce se zúčastnilo téměř 50 
posluchačů a všichni se dobře bavili při 
poutavém vyprávění autora. „Jako tra-
dičně byl také zcela zaplněn kurz Inter-
net pro seniory, který probíhal vždy úterý 
a byl zdarma,“ dodává Řehák. Celkem se 
ho zúčastnilo 29 seniorů.
V měsíci březnu si knihovna také připo-
mněla 100. výročí narození spisovatele 
Václava Čtvrtka výstavkou knih v dět-
ském oddělení spojenou s kvízem a vý-
tvarnou soutěží Malujeme z pohádek 
Václava Čtvrtka. „Velký dík patří dětem 
ze 13. MŠ z Palackého ulice a jejich paní 
učitelce Zetkové, které namalovaly spo-
lečnými silami nádherné obrázky vo-
dovkami,“ říká Laurinová.

inzerce

www.svet-kozesin.cz
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Sport

inzerce

Příjemná atmosféra Rodinného zápolení 
do městských lázní přilákala řadu zájem-

ců, což ocenil i primátor města. „Mám velkou 
radost, že se lidé rozhodli strávit nedělní dopo-
ledne s Rodinným zápolením. Ta spousta dětí 
i rodičů dokazuje, že lidé se baví a navazují na 
tradici Roku dítěte a rodiny z minulého roku,“ 
těšilo primátora Jana Mareše, který se přiznal, 
že plaveckým závodům příliš neholduje a u vody 
nejraději lenoší.

Pro rodiny bylo připraveno několik atrakcí. Děti 
mohly zkusit překonat padesátimetrovou pla-
veckou dráhu nebo skočit do vody z třímetrové a 
pětimetrové věže. Nejmenší plavce zase pobavil 
dětský minitobogan Kobra a sbírání předmětů 
ze dna bazénu. Rodiče mohli změřit své síly v pla-
veckém souboji padesát metrů volným stylem, ve 
hře byla kromě drobných dárkových předmětů 
také volná vstupenka do městských lázní. „Moc 
se nám tady líbí, jak mně, tak holkám. Hezké 

akce pro děti, je to paráda,“ usmíval se šťastný ví-
těz jednoho z plaveckých závodů Michal Hájek.
Kdo nechtěl soutěžit, mohl se dobře bavit při do-
provodném programu. Především ženy uvítaly 
možnost vyzkoušet si akvaaerobik. Pro všechny 
byla připravená i ukázka ploutvového plavání od 
závodníků z klubu Uhlomost. „Je to tady skvělé. 
Já jsem si vyzkoušela i plavecký závod, i akvaae-
robik. Je to zábava,“ smála se Petra Ouzká, která 
navštěvuje akce Rodinného zápolení pravidelně.
Pro všechny, kterým jsou vodní radovánky cizí, 
je určena další akce Rodinného zápolení, jež se 
koná na konci dubna v rámci Chomutovských 
slavností. Spolu s ostatními budou moci hledat 
pověstné Barborčino světlo. Rodiny se stále 
mohou registrovat a získat soutěžní kartu pří-
mo na akci nebo přes registrační formulář na 
webových stránkách www.rodinnezapoleni.cz.

Již počtyřicáté se sešli fanoušci 
sportu mezi pedagogy a zaměst-

nanci škol z Chomutova i okolí, 
aby bojovali o co nejlepší umístě-
ní ve volejbalovém turnaji. První 
místo v nejlepší skupině obhájila 
Střední škola energetická, která 
díky vítězstvím z minulých dvou 
let zkompletovala zlatý hattrick.
Volejbalový turnaj u příležitos-
ti Dne učitelů je již klasikou chomutovského okresu, jeho historie se 
začala psát v roce 1971, kdy mladý pedagog a nadšenec do volejbalu 
Josef Märc začal organizovat první setkání. „Snažil jsem se po přícho-
du do Chomutova trochu více prosadit volejbal. Napadlo mě, že když 
ho budou hrát kantoři, tak to spojí školní kolektiv a zároveň se volejbal 
dostane i mezi děti,“ vzpomíná po letech Josef Märc.
Z původních osmnácti týmů, u nichž se vítězové jednotlivých skupin 
utkali o nejvyšší příčky, se účast rozšířila po čtyřiceti letech až na rekord-
ních šestapadesát týmů. A změnil se i systém hry. „ Dnes jsou vytvoře-
né skupiny podle výkonnosti, první tým ze skupiny si zahraje příští rok 
na turnaji ve vyšší kategorii a naopak nejslabší tým sestoupí,“ vysvětlil 
současný systém primátor města a zároveň jeden z organizátorů turnaje 
Jan Mareš. Do letošního ročníku se přihlásilo čtyřicet čtyři týmů. 
Na turnaji se objevili také dva muži, jejichž vitalitu by jim mohlo mnoho 
mladíků závidět. Viktor Legát je pravidelným účastníkem turnaje a jako 
jediný z aktivních hráčů si ještě pamatuje první ročník. „Párkrát jsem 
turnaj vynechal, většinou protože jsme někam jeli, případně kvůli nemo-
ci,“ přiznává dvě tři absence Legát. Hru si užíval i jeho vrstevník Eduard 
Wypásek. „Dělal jsem za svůj život řadu sportů, i ten volejbal. Když jsem 
nastoupil jako vychovatel, byli jsme si zahrát volejbal a pan ředitel Polá-
ček řekl, že na turnaji prostě musím hrát s nimi,“ směje se Wypásek.
První místo v nejlepší skupině vybojovala Střední škola energetická, 
která tak obhájila vítězství z předchozích dvou let. Druhé místo ob-
sadilo Gymnázium Chomutov a třetí si  zajistila 5. ZŠ Písečná. Do 
nejvyšší skupiny se pro příští rok probojovala ZŠ Heyrovského, která 
vystřídá „A“ tým obchodní akademie. Podle Mareše je však konečné 
umístění pouze nadhodnotou. „V našem turnaji platí, že není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se. Při vyhlašování výsledků se nakonec tleská 
stejně vítězům i poraženým, a to je vnitřní krása tohoto turnaje,“ shr-
nul poselství turnaje Mareš.

Chomutovští hokejoví žáčci 2. třídy uspěli na Memoriálu Vladisla-
va Maška v konkurenci pěti dalších týmů.  Memoriál oslavil ten-

to rok již 11. výročí. O vznik tohoto turnaje se zasadil syn chomutovské 
sportovní legendy Vladislava Maška Daniel. „První ročník jsme uspořá-
dali po tátově smrti. Byl to turnaj jen pro ty nejmenší hokejisty, protože to 
bylo poslední tátovo trenérské angažmá a navíc on práci s prcky vždycky 
miloval,“ vysvětluje Daniel Mašek ze společnosti Kultura a sport Chomu-
tov, která turnaj organizuje. Žáčci z Chomutova v turnaji skutečně získali 
první místo. K tomu přispěl deva-
tenácti brankami  nejlepší střelec 
Stanislav Vrhel. Druzí skončili 
hráči z HC Příbram a třetí místo 
připadlo hráčům z HC Most. Nej-
lepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
Jiří Putzek z Hc Most, který převzal 
ocenění z rukou primátora města 
Jana Mareše. Nejlepšího střelce 
Stanislava Vrhela dekoroval ná-
městek primátora Jan Řehák.

Chomutované rodinně zápolili v městských lázních

Pracovníci škol slaví svůj svátek 
pod volejbalovou sítí

Chomutovští vyhráli memoriál

Druhá zastávka Rodinného zápolení cho-

mutovských rodin patřila plavání a vod-

ním radovánkám v bazénu městských 

lázní. Každá rodina, která se dostavila, 

získala nejen bodík do své soutěžní kar-

ty, ale také pěkné zážitky z pohodového 

sportovního dopoledne.

Mezinárodní 
chatkový tábor 

pro české  
a německé děti, 
podporovaný EU.

Cena 1250 Kč/týden
Přihlášku můžete vyplnit 

on-line nebo zaslat poštou.
e-mail: eurocamp@kalek.cz 

tel.: 414 146 000 
www.eurocamp.kalek.cz
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Bezpečnost a doprava

Koupelnové studio

40 vzorových kójí 
se sanitou a obklady

Po-Pá  (800-1700)

Kosmova 4721, Chomutov
(areál autoškoly Omega)

Tel.: 474 626 191, 777 233 131

www.eurokoupelny.cz

Sobota  (800-1200)

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
MODERNIZACE KOUPELEN
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inzerce

e-mail: balkony@sintras.com
tel.: 739 034 488  |  733 715 505

 ZASKLENÍ BALKONŮ A LODŽIÍ
 DODÁNÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ, 
SUŠÁKŮ NA PRÁDLO

 MALOVÁNÍ BALKONŮ
 KVALITNÍ MONTÁŽ
 100% SERVIS

www.bydlenijerabek.cz
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Na dvojce funguje
systém zón
Od prvního dubna se na lince číslo dvě 
mění ceník. „Důvodem je testování ko-
nečné podoby systému zastávkových 
zón, tedy spravedlivějšího jízdného,“ 
řekl náměstek primátora Jan Řehák.  
Zvýhodněné jízdné na Bus kartu činí 
pro dospělou osobu  8 korun při jízdě 
do 3 zastávek, 13 korun při jízdě od 
4 do 10 zastávek a 16 korun při jízdě 
nad 10 zastávek. Jízdné pro děti od 6 do 
15 let činí čtyři, šest a osm korun podle 
délky ujeté vzdálenosti. „Nástupní za-
stávka se nezapočítává, výstupní ano,“ 
dodává Jiří Melničuk, generální ředitel 
DPCHJ.
Další změnou bude zavedení jednot-
né částky, která se  odečte při nástupu 
z Bus karty, tedy  přiložení karty ke 
čtečce při nástupu do vozidla. U dospě-
lé osoby se z Bus karty odmaže vždy 20 
korun,  u dítěte 10 korun. Sleva se na 
kartu vrátí až při výstupu. „Při odhlá-
šení cestujícího při výstupu se na kar-
tu opět vrátí částka do výše projetého 
zvýhodněného jízdného,“ vysvětluje 
Jiří Melničuk. Proto se cestující nesmí 
zapomenout odhlásit.  

Kradli, loupili, a proto 
skončili v poutech strážníků

Trojici lupičů strážníci na-
sadili pouta po krátkém 

pátrání. V Palackého ulici kri-
minálníci praštili přes hlavu 
kovovou tyčí muže, kterému 
ukradli telefon, cigarety a klo-
bouk. Přestože se trojice dala hned za útěk, 
rychlá akce strážníků je dostane za mříže. 
„Stačilo, aby přepadený udal směr útěku 
a strážníci pomocí kamer lupiče rychle zadr-
želi v ulici V Alejích,“ řekl mluvčí strážníků 
Vladimír Valenta. 
Brutální zkopání musel prožít muž před ba-
rem Krijcos v Palackého ulici. Na místo se po 
oznámení sjely motohlídky městské policie 
a opět pomocí kamer se podařilo násilníky 
zadržet.  Kamery muže sledovaly až k zimní-
mu stadionu, kde nastoupili do taxíku. „Ta-

xikář se zřejmě hodně divil, když ho strážníci 
zastavili,“ řekl Valenta. 
Díky všímavým občanům zadrželi strážní-
ci pachatele krádeže, který dostal zálusk 
na plechy, které by jistě skončily ve sběrně. 
Hlídka zlodějíčka čapla ve chvíli, kdy kradl 
plechy z bývalé internátní budovy na Březe-
necké. Díky rychlosti zásahu si nakradený 
materiál nestihl odnést.
Všichni zadržení patří mezi nepřizpůsobivé, 
o které se delší dobu zajímá tým Záchranné-
ho kruhu.

Loupežné přepadení, bru-

tální zmlácení a krádeže 

kovů. Tyto činy mají na svě-

domí kriminální živly, které 

v posledních dnech zadr-

želi chomutovští strážníci. 

Některé z pachatelů už řeší 

Záchranný kruh
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T etí akce Rodinného zápolení…

se uskute ní 23. a 24. dubna v M stském parku
více informací najdete na webu…

Školy a volný čas

uvádějí  Martin Dejdar  a  Miloš Skácel
v úterý 19. dubna 2011 od 9 hodin u městské věže na náměstí 1. máje. 

zdobení břízek dětmi mateřských škol s doprovodným 
velikonočním programem (vystoupení smíšeného pěveckého 
sboru, pásmo lidových říkadel s názvem Český rok)
vystoupení zpěvačky Jany Kociánové

v 10.00 hodin v Rytířském sálu radnice
vyhodnocení 15. jubilejního ročníku soutěže 
O NEKRÁSNĚJŠÍ EKOLOGICKOU KRASLICI
Velikonoční výstava kraslic v Rytířském sálu 
potrvá do 24. 4. 2011 (8.00 – 17.00 hod.)

Statutární m sto 
Chomutov

CHOMUTOVSKÉ 
VELIKONOCE

2011

Velikonoce 2011a.indd 1 30.3.2011 8:31:25

Návštěvníci a obyvatelé města budou mít 
v sobotu 16. dubna příležitost navštívit 

chomutovské památky zdarma. Ty otevřou 
své brány v rámci Mezinárodního dne pamá-
tek a sídel. „Až na pár výjimek bude otevřeno 
od devíti do sedmnácti hodin,“ řekla Silvie  
Škubová z chomutovského magistrátu.  
V Jezuitském areálu bude otevřena expozice 
oblastního muzea, kostel sv. Ignáce, Městská 
galerie Špejchar a Galerie Lurago. „Hvězdář-
ská věž bude otevřena od deseti do šestnácti 
hodin a každou hodinu zájemce provede prů-
vodce,“ dodává Škubová.  
V budově radnice na náměstí 1. máje si 
zájemci mohou prohlédnout expozici ob-
lastního muzea, klenotnici s Tobiášovou 
legendou, kancelář primátora a Art galerii 
Radnice a městské informační centrum 
z ulice Chelčického.     
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí 

1. máje bude mít otevřeno od 11 do 17 hodin. 
Kostel sv. Barbory v Lipské ulici uvítá ná-
vštěvníky od 13 do 15 hodin. Kostel sv. Kate-
řiny a městská věž na náměstí 1. máje budou 
otevřené jako ostatní památky. Chrám sv. 
Ducha v Hálkově ulici bude mít otevřeno od 
9 do 14 hodin.

Na Den památek 
se brány otevřou 
i v Chomutově

Pozvání na nový 
mezinárodní tábor

Klienti tancem vesele 
oslavili Josefa

První ročník dětského eurocampu bude 
v provozu v Kalku na hřebenu Krušných 
hor za účasti německých dětí v červenci 
a srpnu. Děti budou pobývat  v dřevě-
ných chatkách, pomáhat s vařením, při-
pravovat táborák, hrát kolektivní hry, 
soutěžit a při tom všem se  přirozeným 
způsobem zdokonalí v německém jazy-
ce. Kapacita jednoho turnusu je cca 40 
dětí a vedoucích. Organizátoři věří, že 
tato česko-německá spolupráce  bude 
základem pro každoroční pořádání 
tábora a děti si jej oblíbí. Pro rodiče je 
dobrou zprávou nízká cena pobytu dítě-
te na táboře. Všichni se pak mohou těšit 
na spoustu zábavy, her, výletů a dárků 
v podobě triček, čepic, zápisníčků a dů-
ležitých slovníků.

Klienti domova s pečovatelskou službou 
na Písečné oslavili svátek Josefa. V řa-
dách obyvatel jsou čtyři Josefové a jedna 
Josefína. Ti si užili josefovskou zábavu 
nejvíce. Všichni se dobře bavili, zazpí-
vali si i zatančili. A jak se sluší a patří 
na každou zábavu, na stolech bylo plno 
koláčů, koblihů, buchet a slaného peči-
va. K pravidelným přípitkům posloužilo 
pivo a vínko. A protože muzikant Ol-
dřich Vávra dobře hrál, všichni se těší 
na další hudební odpoledne.

inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ 
PRÁCE, TAPETY

(prodejna tapet u KB)

REKONSTRUKCE BYTŮ

tel.: 732 445 149 
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Zábava

Sudoku

Křížovka
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Velikonoční vtipy
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší 
náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. 
K autu přijde mladá policistka a spus-
tí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta 
pomlázka za volantem?“
„Jé, promiňte, slečno,“ usmál se řidič, 
„já nevěděl, že chcete taky vyšupat...”

Nesmělý mladík prozrazuje své plány 
ohledně jedné krásné slečny: „Před Vá-
nocemi ji vezmu na večeři a pak jí pošlu 
valentýnku.“
Kamarád na to: „A proč ji radši nejdeš 
zítra vyšlehat?”

Na Velikonoce nehoduju... už jsem na 
ten proklatej svátek zrušil dvě auta!

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, 
nejsou dneska náhodou Velikonoce?“
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se 
ptáš?“
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”

 O Velikonocích u Doležalových: „Rych-
le, pojď se podívat, mámo. Je tu synek 
toho zazobaného podnikatele z vedlej-
šího vchodu. Má s sebou samošlehací 
pomlázku a venku náklaďák s kontejne-
rem a velkou rukou na nadílku!”

Odpovědi zašlete do 12. 4. e-mailem na adresu stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného čeká malý dárek! Výhercem z minulého čísla je Lucie Kalvodová.

Jaro už je tady, hurá, hurá do zahrady! Zahradnictví „U růže“ Vám s tím rádo pomůže. Najdete tu vše od... (dokončení v tajence)
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Inzerce/Servis

inzerce

inzerce

S
C

-3
0
1
6
6
0
/1

- prodej a pronájem kopírovací techniky
- prodej a servis výpočetní techniky
- prodej a servis kancelářské techniky
- FOTO - VIDEO

- kopírování čb/bar až do formátu AO
- skenování až do formátu AO
- tisk fotografií na trička a hrnky

www.nonac.cz    tel.: +420 602 669 999ac l.: +c. .: +c.c : +cz

y

z    tel.: +42z    tel.: +4z    tel.: +4ccc el.: +4 + 

kancelářská a kopírovací technikavýpočetní technikavýpočetní technikaaý č t í t h ikik

www.kosmetika-cv.cz

Škroupova 32
430 01 Chomutov
mob.: +420 604 919 340
e-mail: jpeksova@seznam.cz

kosmetické 
studio

Jaroslava Jelinowiczová Peksová
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Kino OKO

6. 4. st 19.00 127 HODIN
7. 4. čt 19.00 KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
8. 4. pá 19.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
9. 4. so 19.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
10. 4. ne 16.00 FIMFÁRUM 
10. 4. ne 17.30 FIMFÁRUM
13. 4. st 17.00 LÍTÁM V TOM
13. 4. st 19.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
14. 4. čt 17.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
14. 4. čt 19.00 DILEMA
15. 4. pá 17.00 DILEMA
15. 4. pá 19.30 ČERNÁ LABUŤ
16. 4. so 19.00 ČERNÁ LABUŤ
17. 4. ne 18.00 ČERNÁ LABUŤ
20. 4. st 19.00 BIUTIFUL

Městské divadlo

6. 4. st 17.00 KOMPONOVANÝ GALAVEČER
Mladý balet Praha, soubor Taneční konzervatoře Ivo Váni-Psoty 
v Praze společně s tanečním oborem ZUŠ T.G.Masaryka v Cho-
mutově představí to nejlepší ze svého současného repertoáru 
v oblasti klasického i novodobého tance. Představení je určeno 
široké taneční veřejnosti.

12. 4. út 19.00 VYHAZOVAČI
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Michal Novotný, Tomáš Racek, Ernesto 
Čekan, Antonín Duchoslav, Petr Vágner. 
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disko 
baru Cinders. Čtyři vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení 
chlapíci, kteří musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připra-
vující se na svůj velký večer, roztomile nakadeřené slečny uží-
vající se narozeninovou párty. Jeden kněz, dva rapeři a mnoho 
dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická 

paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý z nich nachází 
svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje 
skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.

19. 4. út 19.00 FINÁLE JUBILEJNÍ SEZÓNY
Slavnostní závěrečný večer plný nostalgie a vzpomínek na 20 let 
činnosti Festivalového orchestru Petra Macka. Léta plná interpre-
tace, krásné hudby a příjemných večerů tohoto tělesa pro věrné 
posluchače přijde připomenout řada osobností, hostů, sólistů - 
například Václav Hudeček, T. Ishikawa, Ivan Ženatý, K. Fiala, J. 
Bárta, sólisté opery Národního divadla a další. Koncert budou řídit 
dirigenti CH. O Munroe, F. Babický, německý host V. Hocke a jiní. 
Vstupné je 200 korun v předprodeji a 400 korun na místě.

Kulturní dům Zahradní

6. 4. st 17.00 VEČERNÍČEK 
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. Vstupné je 40 korun. 

10. 4. čt 15.00 O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH
Pohádka pro děti. Vstupné je 40 korun.

20. 4. st 17.00 VEČERNÍČEK
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou. Vstupné je 40 korun. 

Výstavy

Do 16. 4. HELMUT HELLMESSEN – Oblastní muzeum radnice

Do 28. 4. OBRAZY JOSEF ZEDNÍK – Galerie Lurago

Do 30. 4. KRESBY KATKA STAŇKOVÁ – Galerie na sch. SKKS

5. 4.–30. 4. OBRAZY VLADIMÍR MUZIČKA – Galerie Špejchar

5. 4.–30. 4. PIONÝR – Výstavní síň SKKS 

Do 31. 5. GRAFIKY LADISLAV STEŇKO – Galerie na sch. SKKS

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

Sport

6. 4. st 9.00–16.00 FLORBAL – Městská sportovní hala
7. 4. čt 9.00–12.00 FLORBAL – Městská sportovní hala
7. 4. čt 20.00  ZUMBA – Sportovní hala Březenecká
9. 4. so JARNÍ CENA NEJMLADŠÍHO ŽACTVA – Městs. lázně
9. 4. so 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha
9. 4. so 10.00–11.00 ZUMBA FIT – Dům dětí a mládeže
10. 4. ne 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sport. areál Duha
10. 4. ne 10.00–13.00 BASKETBAL – Městská sportovní hala
12. 4. út 19.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká 
14. 4. čt 20.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká 
16. 4. so 8.00–19.00 ŘECKO-ŘÍMSKÉ ZÁPASY – Městs. sp. h.
16. 4. so 8.30–15.15 FUTSAL CHLMF – Sportovní areál Duha
16. 4. so 10.15 FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ČLF – Letní stadion
16. 4. so 13.00–15.00 DNY ZDRAVÍ S VZP – Městské lázně
17. 4. ne 8.00–16.00; 17.00–18.30 HÁZENÁ – Měs. sport. ha.
19. 4. út 19.00 ZUMBA – Sportovní hala Březenecká 

Dům dětí a mládeže – DDM

9. 4. so 9.00 PATCHWORK CLUB I.
11. 4. po 17.00 PATCHWORK CLUB II.
14. 4. čt 9.00 PLETENÍ Z PAPÍRU
14. 4–22. 4.; 8.30–17.30 VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
16. 4. so 10.00; 14.00 VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
16. 4. so 9.00 KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ,
  ALE NEJEN PRO NĚ
19. 4. út 15.00 DEN ZEMĚ

SKKS

6. 4. st 18.00 POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – učebna č. 66
13. 4. st 18.00 ASTROLOGIE – AUTENTICITA,
  MOC A BEZMOC – učebna č. 66
14. 4. čt 17.00 VÍTÁME TĚ, JARO – učebna č. 66

6. 4.
Nám. Dr. Beneše, Mjr. Šulce, Čechova od Meis-
nerovy po Spořickou, Rokycanova, Nádražní, 
Poděbradova, Spořická od Školní po Čechovu – 
jen chodníky, Školní od Meisnerovy po Wolkero-
vu – chodníky, placené parkoviště v ul. Školní

7. 4.
28. října, K. Světlé vč. zadních traktů, Palackého 
(zadní trakt u magistrátu -„Podkova“), chodník 
v ul. Školní vpravo (mezi ul. 28. října a kruh. ob-
jezdem u ZS), sídl. Dehtochema vč. cyklistické 
stezky, Za Zborovskou, Bezručova od Zborovské 
po Škroupovu, chodník v ul. Zborovská.

12. 4.
Beethovenova (od Pražské po Školní jen chod-
níky), Dolní, Na Moráni, U Plynárny, V Přírodě, 
U Větrného mlýna, Šmilovského, Na Moráni – 
Dvůr Anna

13. 4.
Dukelská – chodníky, vjezd k bývalému dolu 
J.Žižky, Vodní, Ctiborova, Sladkovského, Ju-
goslávská, Žerotínova, Raisova, Pražská – od 
kruhového objezdu po Riegrovu – chodníky, 
Průmyslová zóna „Pražské pole“.

14. 4.
Kochova, Holečkova, Prokopova, Meisnerova od 
Čechovy po Kochovu, Daliborova, M. Gorkého, 
Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická od Če-
chovy po Dr. Jánského – chodníky, Bělohorská 
stanoviště VOK

16. 4.
Edisonova mimo chod. u NsP a VZP, Dr. Jánského 
– vždy v následující sobotu

19. 4.
Riegrova, Křivá – chodníky, Na Bělidle, Hálkova, 
Libušina, Ruská, Nerudova, Revoluční, Husovo 
náměstí, Puškinova, Jakoubka ze Stříbra, Puch-
mayerova, Ulička, Klostermannova, Farského, 
Mánesova, Na Příkopech, Příční.

20. 4.
Partyzánská, Heydukova, A. Muchy od Vinohrad-
ské po Kosmonautů, Selská, Arbesova, K. Buri-
ana, Grégrova, Sklepní, Mostecká od Mánesovy 
po Vinohradskou, Vinohradská – chodníky

BydleníKdy bude blokové čištění Ostatní

Pronajmu byt 2+1/60 m2 v Chomutově, ul. 
Hejdukova, centrum u soudu. Dlouhodobě,
5000 Kč +energie. Tel.: 777654457

Prodám byt 3+1 v OV na Zadních Vinohradech 
po celkové rekonstrukci, pěkná lokalita.
Tel: 731 419 676

Prodám byt 2+1 v Chomutově, ul. Blatenská, 
2. patro, po částečné rekonstrukci, volné od 
června 2011. Tel: 777 237 670

Pronajmu byt 1+2 v centru CV. Nájem vč. Poplatků 
8000 Kč, kauce dva nájmy předem. Tel: 733 156 328

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

Jste komunikativní? Hledáte volnou pracovní 
dobu? Obchodní činnost – zajímavé výdělky – 
doživotní příjem, školení zdarma.
Tel: 777990400

Prodám kočárek Mikado Oxford, 
2-komb., červenošedý, moderní, krásný, 
s příslušenstvím, ještě jeden rok v záruce. 
Cena 4 800 Kč. Tel: 721 800 758

Prodám levé přední dveře mírně promáčklé 
na Peugeot 307, černou kož. sedačku 3+2, 
skleničky 1 dcl bez cejchu – ceny dohodou. 
Tel.: 606208801
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Fotoreportáž

Město Chomutov tančilo na reprezentačním plese
Slavnostním večerem provázela návštěv-

níky sympatická moderátorská dvoji-
ce Tereza Kostková a Roman Vojtek, který 
v průběhu večera prokázal, že je mu vlastní 
také role zpěváka. O hudební doprovod ve-
čera se staral Velký taneční orchestr Josefa 
Hlavsy a zpěvačka Petra Janů. Ve velmi dobré 
pěvecké formě se představil zmíněný Roman 
Vojtek, který muzikálovými hity přilákal na 
taneční parket většinu hostů.

Kdo neholduje vlastnímu pohybu po tanečním 
parketu, mohl se pokochat ukázkou vysokého 
tanečního umění v podání STK Standarde 
Josefa Zelenky a zcela jistě mu učarovalo ne-
tradiční uchopení latinskoamerických tanců 
v podání Jana Ondera a Lucie Hunčárové.
Během tance a hudby se však nezapomnělo 
ani na dobročinnost. Výtěžek z prodeje vstu-
penek byl darován Chomutovskému dětské-
mu nadačnímu fondu.

Město Chomutov pořádalo již jedenáctý 

reprezentační ples. V kouzelných prosto-

rách městského divadla se o zábavu ele-

gantně oblečených párů starala celá řada 

umělců a tanečníků.
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Kulturn  spole enské centrumLetní stadion s tréninkovým zázemím

Oddychové a relaxa ní centrum

Centrum sportu a volného asu- Zimní stadion 
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T šíme se na nový Chomutov. T šte se s námi!

 „Vize p estane být snem” |  www.nuts2severozapad.cz |  www.europa.eu | Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad www.novychomutov.cz

2x2.ai   1   1.7.09   17:01

S
C

-3
0
1
2
1
0
/6


