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Slavnosti 
a krušení 
nabídly zábavu

Otevřeno: 
50 let bigbítu 
v Chomutově str. 9

Na domacím 
tatami uspěli 
judisté str. 11 NOVINY

CHOMUTOVSKÉ
9 čtrnáctideník statutárního města Chomutova

2. květen 2012 www.echomutov.cz
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MAKRO učí profesionály novým trendům v přípravě ryb
Společnost MAKRO vychá-
zí svým zákazníkům vstříc 
nejen širokým výběrem zbo-
ží za skvělé ceny, ale i další-
mi atraktivními službami. Pro 
HoReCa zákazníky jsou při-
praveny speciální kuchařské 
tréninky zaměřené na českou 
a italskou gastronomii, úpra-
vu sezonních surovin, zvě-
řiny a ryb. Právě kulinářský 
kurz nazvaný Mezinárod-
ní pokrmy z ryb proběhl 18. 
dubna v pražské centrá-
le MAKRO Cash & Carry na 
Stodůlkách. Skupinka maji-
telů provozů, kuchařů i dal-
ších pracovníků několika re-
staurací a hotelů si zde pod 
vedením kuchařského týmu 
MAKRO vyzkoušela moderní 
způsoby přípravy rybích po-
krmů. Své zkušenosti, rady 
a tipy kurzistům předávala 
Jitka Ulihrachová, František 
Lorenc a Luboš Brázda.

Jako všechny MAKRO kur-
zy byl i tento trénink inter-
aktivní a účastníci si vlast-
noručně vyzkoušeli všechny 
předváděné inovativní postu-
py. Z ryb a mořských plodů 
uvařili celkem šest jídel, která 

jistě potěší jejich hosty, jak-
mile je vyzkoušejí na své do-
mácí půdě. Mezi vybrané po-
krmy patřily např. ceviche 
z lososa a citrusových plo-
dů, sečuánská rybí polévka, 
šafránové rizoto s mořskými 
plody nebo opečená kamba-
la a mangoldové špecle s ital-
skou slaninou.

Vratislav Korecký z hote-
lu Hubertus velmi ocenil pří-
nos kurzu pro svoji každo-
denní práci. 

„Byli jsme již na čtvrtém 
MAKRO kuchařském kur-
zu a k žádnému nemáme je-

dinou výtku. Skvělá je orga-
nizace i přístup šéfkuchařů. 
Tyto kurzy jsou pro nás ve-
likým přínosem, proto jejich 
návštěvu určitě doporuču-
ji všem, kteří je ještě nevy-
zkoušeli.“

Všichni účastníci obdrželi 
certifikát o absolvování kurzu 
a s ním i kalkulace připravo-
vaných pokrmů.

Zákazníci, kteří mají o tuto 
službu zájem, mohou pro 
bližší informace kontaktovat 
svého obchodního zástupce 
MAKRO HoReCa nebo se za-
stavit na Pultu služeb part-

nerům, kde jim pracovníci 
MAKRO sdělí nejbližší termí-
ny kurzů a další podrobnosti.

Maximální počet regis-
trovaných účastníků kaž-
dého kurzu je 10 kuchařů či 
šéfkuchařů, vaří se ve dvoji-
cích a jedna přihlížející osoba 
(majitel, provozní) má vstup 
na jednu registraci zdarma. 
Celý kurz trvá cca 3-4 hodi-
ny, cena jedné registrace je 
1 499 Kč. Tréninky probíhají 
ve všech regionech. 

Účastníci kurzů se kromě 
praktického vaření dozvě-
dí také tipy, jak správně vy-
bírat, uchovávat, připravit 
a servírovat běžné i netradič-
ní sezonní suroviny. Z kaž-
dého kurzu si jeho absolventi 
odnesou informace, které jim 
určitě pomohou k úspěchu!

Více na www.makro.cz, 
případně na zákaznické lince 
844 999 111.

STaTUTárNí MěSTO CHOMUTOV
odbor rozvoje investic a majetku města

pronajme nebytové prostory:
1)  v budově č.p. 115 Táboritská a č.p. 116 Puchmayerova, CV (nad zrušeným kinem 

Praha) vhodné jako kancelářské prostory
2)  v budově č.p. 152 Mánesova, CV (prostory v patře nad kadeřnictvím naproti 

sportovní hale) vhodné jako kancelářské prostory
3)  v budově bez č.p. u č.p. 3949 Palackého, CV (přístavba na panelový dům) vhodné 

ke garážování motocyklu, skladový prostor
4)  na pozemku p.č. 122 m2 ve dvoře budovy čp. 38 Husovo náměstí, CV (dvorní trakt 

vysoké školy) vhodné pro parkování automobilu, kanceláří, skladových prostor.

Dotazy ke zveřejněnému záměru směřujte na Kateřinu Šárovou z odboru rozvoje investic a majetku města, tel. 474 637 485, 
Chomutov, Chelčického 99, (objekt staré radnice na náměstí).
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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737

ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL
VELKÁ ÚSPORA TEPLA
KOMPLETNÍ SERVIS
ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

20.800,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BT3

TAŠKOVÁ KRYTINA ELEGANT 
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Tel.:725 876 906

      

      www. .czBORGA

 a.drobny@borga.cz
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5 kg/m

støechy    fasády    okna    okapový systém   lakované plechy 

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  e-mail: honda@acura.cz

Veškeré služby pro motoristy

Navštivte náš autosalon, 

poznejte novou Hondu Civic

a další novinky pro letošní rok.

OSOBNÍ, DODÁVKY, NÁKLADNÍ A STROJE
LIAZ, TATRA, RENAULT, KAROSA, AVIA, MULTICAR, DAF, MERCEDES, MAN, IVECO, VOLVO  

A DALŠÍ OSOBNÍ A DODÁVKY VŠECH ZNAČEK:   výměny olejů   náplní   výfuky   brzdy
AUTOMYČKA:   motory   podvozky   karoserie   interiéry

tel.: 732 186 702, 776 565 780  |  e-mail: raiscv@seznam.cz
AC RAISOVKA, Raisova (Ctiborova) 5456, Chomutov

AC RAISOVKA AUTOSERVIS

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz
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 téma
CHOMUTOVSKÉ 
SlaVNOSTI a KrUšeNí 
NabídlY zábaVU
Třetí dubnový víkend už 
od pátku patřil horníkům 
a městským slavnostem. Bohatý 
program prezentující hornické 
tradice, ale i krásy Chomutova 
zaujal početné delegace.

 aktuality
deN zeMě SlaVIlI 
INdIáNI, MUzIKaNTI 
I OSlIčKa aMálKa
K oslavám Dne Země v zo-
oparku již tradičně patří křty 
nových přírůstků. Povinnos-
ti kmotry se ujala hejtmanka 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová 
a herečka Dana Batulková.

 aktuality
ŽáCI grIlOValI 
ředITele dOpraVNíHO 
pOdNIKU
Řadu podnětů, připomínek, 
ale i pochval si vyslechli 
zástupci dopravního podniku. 
Byli doslova v palbě otázek. 
O ty se postarali členové 
studentského parlamentu.

 rozhovor
děTI pOzNáVají 
I zaHraNIčNí jídla
Žáci chomutovské Základní 
školy Březenecká si 
vedle výuky cizích jazyků 
rozšiřují přeshraniční obzor 
i o chuťové zážitky.

 kultura
Malý prINC Hledal 
přáTele V CafÉ aTrIUM
Kavárnu si pro derniéru 
svého představení vybrala 
třída 7.B ze ZŠ Akademika 
Heyrovského.

 sport
CHOMUTOV SlaVIl 
S HOKejISTY
Piráti získali vstupenku do 
extraligy, oslavy nebraly 
konce.

 školy
Nejlepší MeCHaNIK 
je dOMáCí
Na Střední škole 
technické a automobilní 
v Chomutově se konalo 
finálové kolo celostátní 
odborné soutěže zručnosti 
Kovo – Junior 2012 v oboru 
Mechanik seřizovač.

bezpečNOSTI 
V SídlIšTíCH 
pOMOHOU SKúTrY
více na straně 11
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zapIšTe SI 
dO dIáře

5. 5. 
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin 

5. 5.
ROZA: Rodinný orientační běh 

8. 5.
67. výročí osvobození 
Československa v 9 hodin na 
hřbitově, v 10 hodin v parku 

13. 5.
ROZA: Mámení –  
oslava Dne matek 

17. 5.
setkání s občany lokality 
Kadaňská a Nové Spořice 
od 16 hodin v ZŠ Kadaňská

CHCeTe Mě?
alan je kříženec pudla. 
Je hodný, klidný a vhodný ke 
starším lidem. Může žít v bytě 
i v rodinném domku. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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Třetí dubnový víkend už od pátku patřil v Chomutově hornickému setkání a městským slavnostem, 
které se konaly na několika místech v centru. Bohatý program prezentující hornické tradice, ale i krásy 
Chomutova zaujal početné delegace horníků, návštěvníky i Chomutovany. „Chtěli jsme ukázat, 
že Chomutov není jen město spojované s hornictvím, ale že má svoji krásnou historii. Musím říci, 
že odezvy byly vynikající,“ sdělil primátor Chomutova Jan Mareš. Divácky nejatraktivnější byla páteční 
světelná show, sobotní dopolední a večerní průvod a stylový ohňostroj.

exkurze do 
chomutovské historie

Zástupci hornických delegací 
měli příležitost prohlédnout si cho-
mutovské památky. Návštěvy kos-
tela svatého Ignáce, galerie Špej-
char, starobylé radnice a kostela 

svaté Kateřiny umocnily pěvecké 
sbory Hlahol, Happy Smile a Vox 
Cantabilis, jež jsou také chomu-
tovskými klenoty. Světelná show 
Památky září rozsvítila potem-
nělé náměstí a poutavě představila 
památky a historii města.

dva průvody 
a ohňostroj

„V Chomutově jsme přivítali 
padesát devět delegací z jedenatřiceti 
měst. Přijely nejen z naší republiky, 
ale i z Polska, Německa a významné 
zastoupení měla Slovenská repub-
lika,“ přiblížil primátor Mareš. 
Všichni účastníci se sešli ve velkém 
hornickém průvodu, který za dopro-
vodu pěti dechových kapel, 150 
malých chomutovských permoníků 
a alegorických vozů prošel centrem 
města, všude znělo Zdařbůh. „Prů-
vod představil malé i velké hornické 
obce, spolky i s tradiční hudbou a 
kroji. Prostřednictvím alegorických 
vozů se prezentovaly chomutov-
ské organizace a školy,“ řekl náměs-
tek primátora Martin Klouda. Vel-
kolepou podívanou si nenechaly ujít 
stovky lidí. Večerní průvod již nebyl 
tak veliký, ale lucerničkami a lampi-
ony přivedl na náměstí všechny, kdo 

se přišli podívat na vystoupení s ohni 
a gigantický ohňostroj za doprovodu 
písně skupiny Kabát Dole v dole.

program pro všechny
Hornické tradice, jako jsou svě-

cení tupláku nebo skok přes kůži, 
připomněly divákům na náměstí zají-
mavosti z hornického života. K nim 
bezpochyby patří i pití piva, kte-
rého Chomutovem protekly hekto-
litry. Pestrá byla i nabídka občerst-
vení od sladkostí pro děti po staro-
české, maďarské nebo německé spe-
ciality, které šly na dračku. „Hlav-
ními hvězdami programu na něko-
lika pódiích byli především chomu-
tovští umělci. Při přípravách jsme 
vycházeli z toho, že chceme předsta-
vit město Chomutov všem návštěv-
níkům, což se nám s úspěchem poda-
řilo,“ dodává náměstek Klouda. Na 
náměstí 1. máje, Husově náměstí, v 
atriu knihovny či v městském parku 

Chomutovské  
slavnosti  
a krušení 
nabídly zábavu  
a představily Chomutov
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vystoupili chomutovští a regionální 
tanečníci, zpěváci a soubory.

partnerství 
s annabergem-
buchholzem

Slavnosti byly také příležitostí 
k prohloubení dlouhodobého part-
nerství s německým městem Anna-
berg-Buchholz. Díky projektu Při-
pomenutí hornických tradic partner-
ských měst Chomutova a Annaber-
gu-Buchholze v rámci setkání hor-
nických měst na Chomutovském kru-
šení spolufinancovanému z programu 
Cíl 3 na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svo-
bodným státem Sasko 2007–2013 
mohli přijet v hojném počtu přátelé 
ze Saska a přidat se k hornickému 
průvodu Chomutovského krušení v 
krásných dobových krojích, připomí-
najících tradici těžby rud na opačné 
straně Krušných hor. Dechová hudba 
a krojované hornické bratrstvo si 
se svými zástavami nezadalo se 
zástupci jiných měst a osvěžilo pře-
hlídku. V sobotních odpoledních 
hodinách dechová kapela z Anna-
bergu-Buchholze spolu s chomutov-
ským hornickým dechovým orchest-

rem zahrála k poslechu milovníkům 
rázné dechovky v městském parku.

zapojilo se i rodinné 
zápolení

V neděli se navíc v městském 
parku sešli příznivci Rodinného 
zápolení na Kozím krušení. Organi-
zátoři přidali aktuálně do celoroční 
soutěže novu akci za neuskutečněné 

lednové hrátky na sněhu, který nebyl. 
Rodinné týmy pod dohledem kozy 
Rózy a jejího brášky Rozmarýnka 
vyráběly lucerničky a malovaly hor-
nické symboly. O kousek dál se děti 
mohly protáhnout při dovednostních 
a tělocvičných disciplínách. 

tradice slavností 
a hornických setkání

Chomutovské slavnosti, které 
jsou v dubnu tradičně jedněmi z prv-
ních městských slavností v širo-
kém okolí, měly už svůj 17. ročník 

v novodobé historii města. Setkání 
hornických a hutnických měst a obcí 
České republiky je o ročník mladší. 
Právo uspořádat toto setkání, které 
neslo název Chomutovské krušení, 
převzal primátor Mareš při zaha-
jovacím ceremoniálu z rukou sta-
rosty Chodova Josefa Hory. „Na 
krásné a pestré slavnosti nám posví-
tilo i sluníčko a podle všech ohlasů 

byly povedené. Nechyběla zde pro 
všechny zábava, ale i výborná pre-
zentace města a připomenutí hornic-
kých tradic,“ zhodnotil akci primátor. 
Reakce účastníků ukázaly, že netu-
šili, jak je Chomutov krásné město 
s nádhernými památkami, ochot-
nými a příjemnými lidmi. „Potě-
šilo mne, že se nám podařilo vyu-
žít příležitosti a představit Chomutov 
v rámci České republiky i v zahra-
ničí jako krásné moderní město s pří-
tomnou historií. Chomutovské slav-
nosti a krušení 2012 byly výbornou 

vizitkou,“ dodává primátor Mareš. 
Požehnané světlo svaté Barbory, 
které na radnici hořelo od loňských 
slavností, jež byly patronce horníků 
zasvěcené, předal primátor pořada-
telům dalšího setkání – Kladenského 
fedrování. 

Další fotografie z Chomutovských 
slavností a krušení najdete na str. 15.

Chtěli jsme ukázat, že Chomutov není 
jen město spojované s horniCtvím, ale 
že má svoji krásnou historii. musím říCi, 
že odezvy byly vynikajíCí.

Na echomutov.cz najdete 
videoreportáže:

kozí krušení

chomutovské 
slavnosti

chomutovem  
znělo zdař bůh!
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Nechte si 
vyšetřit kůži

Opět po roce mají Chomuto-
vané možnost nechat si zdarma 
preventivně prohlédnout kůži, pře-
devším pak mateřská znaménka. 
Kožní oddělení chomutovské 
nemocnice v rámci Evropského 
dne melanomu otevře dveře všem 
zájemcům o vyšetření. „Vyšet-
ření pacientů je bezplatné a není 
nutné mít doporučení od praktic-
kého lékaře. K vyšetření může při-
jít každý, kdo má podezření na 
přítomnost kožního nádoru,“ říká 
primářka kožního oddělení Radka 
Neumannová. Pracoviště kožního 
oddělení v budově D bude mít pro 
veřejnost otevřeno 14. května od 
8 do 15 hodin. 

Každoroční akce Evropský 
den melanomu vznikla, aby upo-
zornila veřejnost na rizika této 
choroby. Maligní melanom stále 
zůstává jedním z nejčastějších 
zhoubných nádorů, jehož inci-
dence se stále zvyšuje zejména 
u mladých lidí, nejvyšší nárůst 
je pozorován u žen ve věku 
10–29 let. Nicméně je nejsnáze 
detekovatelným nádorem. V ČR 
na maligní melanom ročně zemře 
kolem 300 osob. 

Chomutov se i letos zapojí do 
projektu Barevná planeta, jehož 
cílem je vytvořit prostor pro setká-
vání obyvatel tuzemských měst a 
obcí s cizinci, kteří v naší republice 
trvale žijí. Výbor pro národnostní 
menšiny při zastupitelstvu města 
proto ve spolupráci s komunitami 
cizinců žijících v Chomutově připra-

vuje na srpen happening sestávající 
z multietnického hudebního festivalu 
a také ukázek umělecké tvorby růz-
ných etnik či ochutnávky jejich tra-
dičních jídel.

„Letošní druhý ročník setkání 
bude opět zaměřen na prezentaci 
cizích národnostních menšin. Sna-
hou je přiblížit jejich kulturu, což 

nám umožní vzájemně se lépe poznat 
a naslouchat si,“ uvedla předsedkyně 
výboru Marie Štáfková. 

Návštěvníkům happeningu se 
představí skupina tanečníků z Gam-
bie, Ghany a Konga, poslechnou si 
balkánskou či mongolskou lidovou 
hudbu. Chybět nebude ani prezentace 
vietnamské komunity.

Pracovníci Technických služeb 
města Chomutova opravují po zimě 
komunikace. „První opravujeme 
vozovky, kudy vedou trasy trolejbusů 
a autobusů, a páteřní komunikace. 
Poté se přistoupí k opravám vozo-
vek na sídlištích. Už v prvních dub-
nových dnech začalo frézování v cen-
tru města,“ sdělil náměstek primátora 
Martin Klouda.

Výspravy asfaltobetonových 
komunikací se provádí odfrézová-

ním poškozeného asfaltového povr-
chu vozovky, přilepovacím nátěrem 
a nahrazením novým asfaltobeto-
nem. Následně se vzniklá spára mezi 
novým a starým povrchem zalije 
póry vyplňující hmotou, která zabra-
ňuje vtékání vody. Výtluky po zimě 
se opravují podle důležitosti, havá-
rie a oprávněné stížnosti občanů tech-
nické služby zpravidla upřednostňují.

„Jarní opravy začaly nočním fré-
zováním v ulici Palackého. Postupně 

se dočkají i ulice Beethovenova, Rie-
grova, Na Příkopech, Mostecká, Čela-
kovského, Cihlářská, dále směrem na 
sídliště Březenecká, Kamenná a další. 
Noční frézování bude pokračovat 
i v květnu, aby těžká technika nebrz-
dila hustý provoz ve dne,“ upřesnil 
ředitel TSMCH Zbyněk Koblížek.

Technické služby opravovaly nej-
hůře poničené úseky vozovek i v zimě, 
během které spotřebovaly osm tun stu-
dené asfaltobetonové směsi.

Zábava, soutěže, tradiční i netra-
diční podívaná pro děti i dospělé, to 
je Bambiriáda. Obrovská přehlídka 
činností sdružení a středisek, která 
pracují s dětmi a mládeží, se usku-
teční v areálu Kamencového jezera 
25. a 26. května. Letošním láka-
dlem je kromě nesčetného množství 
akcí i autogramiáda chomutovských 
hokejistů. Možná přijde i Picaroon.

Letos se uskuteční již 14. ročník 
celorepublikové akce. „Je připraveno 
opravdu hodně akcí. Například skaut-
ský tábor, ukázky policejní a hasič-
ské techniky a mnoho dalšího,“ uvedl 
Milan Märc, ředitel chomutovského 
Domu dětí a mládeže. Chybět nebu-
dou bojová umění či ukázky histo-
rických zbraní a uniforem. Bambiri-
áda se ponese v duchu hesla „uvidíte 

nevídané, uslyšíte neslýchané“.
První akcí chomutovské Bam-

biriády bude již ve čtvrtek 24. 
května od osmi hodin ráno ve spor-
tovní hale florbalový turnaj žáků ZŠ 
o pohár primátora města Chomutova 
Jana Mareše. Hlavní program začne 
v pátek v 16 hodin v areálu Kamen-
cového jezera. Přehlídka skončí 
v sobotu v 16 hodin.

Každý rok na konci dubna dostává 
na celé planetě hlavní slovo matka 
příroda a environmentální hnutí. Den 
Země se letos dočkal již 43. roč-
níku a jako obvykle se k této akci při-
pojil i Podkrušnohorský zoopark. 
„Je to významný ekologický svá-
tek, při němž si lidé připomínají, že 
na této planetě nejsou sami, že o ni 
musí nadále pečovat,“ řekla Iveta 
Rabasová, ředitelka Podkrušnohor-
ského zooparku, který kvůli Chomu-
tovskému krušení slavil Den země 
o týden dříve.

K oslavám Dne Země v zooparku 
již tradičně patří křty nových pří-
růstků. Povinnosti kmotry na sebe 
tentokrát vzaly dvě dámy. Malého 
pelikána se ujala hejtmanka Ústec-
kého kraje Jana Vaňhová. Oslí slečně 
vybrala jméno herečka Dana Batul-
ková. „Na oslících se mi líbí jejich 

roztomilost. Jsou to laskavá zvířát ka,“ 
vysvětlila slavná kmotra, co se jí na 
oslících líbí. Vzápětí přiznala, že os-
li ce Amálka je její první kmotřenec. 

Zoopark nevynechal ani další tra-
dici, a tak se primátor města Chomu-
tova Jan Mareš již podruhé chopil 
lopaty a zasadil další z primátorských 
stromů. Pro letošní rok byla zvolena 
moruše. Vedení Podkrušnohorského 
zooparku se primátorovi za jeho práci 
odměnilo netradičním darem – pálen-
kou z plodů oskeruše, tedy stromu, 
který zde zasadil před rokem. „Je dobře 
vypálená, nemá ten takzvaný chu-
ťový ocas, který mnoha lidem u pále-
nek vadí,“ pochválil Mareš darovanou 
‚Primátorovici‘ a vzápětí přiznal, že 
on sám tvrdému alkoholu příliš nehol-
duje. Dárek tak zřejmě zůstane ulo-
žen v kanceláři primátora až do nějaké 
významné události na radnici. 

barevná planeta míří do Chomutova

Město opraví zimou poničené silnice

bambiriáda nabídne akce 
nevídané i neslýchané

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

více Čtěte na webu:

den země 
slavili indiáni 

i oslička amálka
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KráTCe
pelikáni nejsou 
v zimovišti 
Pelikáni bílí a kadeřaví se již 
přestěhovali ze zimoviště 
zooparku zpět na Kamenný 
rybník. Po čtyřech měsících 
dvanáct pelikánů užívá 
prostorné vodní hladiny.

knihy najdete 
rychleji
Opět se otevřelo oddělení 
beletrie chomutovské 
knihovny, které nabídne 
čtenářům nový systém řazení 
literatury na regálech. Místo 
mnoha skupin jsou knihy 
seřazeny abecedně podle 
jména autorů. Novinkou jsou 
piktogramy na hřbetech knih.

narodili se 
tři koníČci
Během několika dní se 
v Podkrušnohorském 
zooparku narodila 3 hříbata. 
Narodila se klisna plemene 
anglického plnokrevníka, 
hřebeček českého a hřebeček 
shetlandského pony. 

technické služby 
opravily chodníky
 Opravou prošly dlážděné 
chodníky – Březenecká, 
Moravská, K. Buriana, 
Schubertova, Štef. náměstí, 
park, Na Moráni , celkem byla 
opravena plocha 18 m2.

ve městě 
bude víc květin
 TSMCH zkrášlily skalku na Mos-
tecké ulici pod gymnáziem. 
Obyvatelé Chomutova se mo-
hou těšit na květinové pyrami-
dy a závěsné nádoby na slou-
pech veřejného osvětlení.

Nutno přiznat, že koza Róza i její 
mladší bratr Rozmarýnek jsou zřejmě 
největšími sportovními nadšenci ve 
svém druhu. V minulosti už dokázali, 
že jim nejsou cizí lední brusle. Nyní se 
statečně vrhli na plavání, následováni 
řadou zápolících rodin, které se přidaly 
k Chomutovské ploutvi. „Je vynikající, 
že Chomutované našli cestu na městská 
sportoviště a skutečně je využívají. Pří-
kladem mohou být právě plně obsazené 
plavecké závody Rodinného zápolení,“ 
potěšilo primátora města Jana Mareše, 
že Chomutov žije sportem.

Chomutovská ploutev se neob-

jevila v Rodinném zápolení poprvé, 
s trochou nadsázky ji lze označit za 
tradiční akci. Nejoblíbenější disciplíny 
z minulého roku tak na programu 
zůstaly. Závodů se dokonce zúčast-
nily děti, které nikdy předtím pade-
sátku neplavaly. Především nejmenší 
zástupce Rodinného zápolení potě-
šila novinka v programu – lovení 
puku s Rózou a Rozmarýnkem ze dna 
bazénu. Malí Chomutované proká-
zali, že se vody nebojí a pilně se do 
ní nořili pro další a další puky, jež si 
mohli odnést domů jako památku na 
další společnou akci.  

Řadu podnětů, připomínek, 
ale i pochval si vyslechli zástupci 
dopravního podniku. Byli doslova 
v palbě otázek. O ty se postarali čle-
nové studentského parlamentu, kteří 
si vedení podniku pozvali na své 
jednání. „Byla to zajímavá zkuše-
nost. Žáci byli perfektně připraveni. 
Řada z nich měla konkrétní pod-
něty. Přesně to k naší práci potřebu-
jeme. Jsou to názory a připomínky 

našich zákazníků a je úplně jedno, 
že jsou to děti,“ pochvaloval si 
generální ředitel podniku Jiří Mel-
ničuk. Přestože jednání parlamentu 
trvalo dvě hodiny, na všechny 
dotazy se stejně nedostalo. 

Připravenost byla opravdu pozo-
ruhodná. Jeden z žáků představil 
rozbor nákupů autobusů, dva čle-
nové parlamentu předložili desa-
tero správného chování v hro-

madné dopravě. „Několik žáků si 
dalo práci a na svých školách pro-
vedlo průzkum, z něhož vyšly kon-
krétní dotazy,“ říká náměstek primá-
tora Jan Řehák. 

Žáky zajímalo využití jednot-
livých linek, problémy se spoji na 
cestě ze a do školy, odbavovací sys-
tém či nastupování všemi dveřmi. 
Na dalším jednání parlamentu bude 
pod palbou vedení městské policie. 

Parkovací karty pro loka-
litu u nemocnice začnou platit od 
1. června. Zájemci si je budou moci 
vyzvednout od 7. května v informač-
ním servisu přízemí magistrátu ve 
Zborovské ulici. Rezidentní kartu 
mohou získat vlastníci aut, kteří 
v této lokalitě bydlí nebo vlastní 
nemovitost. To doloží občanským 
průkazem nebo výpisem z katastru 

nemovitostí. Dále s sebou potřebují 
technický průkaz vozidla a popla-
tek je 150 korun za měsíc nebo tisíc 
za rok. Podnikatelé mající zde sídlo 
firmy nebo provozovnu zaplatí 500 
korun za měsíc nebo 6 000 za rok 
a doloží výpis z obchodního, živ-
nostenského rejstříku nebo katastru 
nemovitostí a technický průkaz auta.   

Od června bude nově zpoplat-

něno parkování v těchto ulicích: 
Maxima Gorkého, Pionýrů, Roky-
canova, Bělohorská, Dr. Janského, 
Edisonova, Haškova, Kochova 
a na nám. Dr. E. Beneše. Část ulice 
Dr. Janského a Edisonova budou 
určeny pro krátkodobé parkování 
pro návštěvníky nemocnice a poli-
kliniky. Zde budou umístěny parko-
vací automaty. 

róza a rozmarýnek řádili v bazénu 

Žáci grilovali ředitele 
dopravního podniku 

začne prodej parkovacích karet 
do oblasti nemocnice
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Týden národních kuchyní je 
ale jen jednou z celé řady akti-
vit pracovnic jídelny. Snaží se 
tak zejména dětské strávníky 
zaujmout, pobavit a hravou for-
mou i poučit. Nemalý důraz kla-
dou na zdravou výživu, nezapomí-
nají ale ani na estetickou stránku. 
Autorkou nevšedních nápadů 
a organizátorkou akcí je vedoucí 
školní jídelny Václava Bublová.
Ve školní jídelně pracujete řadu 
let. Kdyvás napadlo opustit 
rutinu a k mnoha dennodenním 
povinnostem si přibrat časově, ale 
zejména na nápady a kreativitu 
náročné další aktivity? 

Já jsem začala po nástupu do 
ZŠ a po rozkoukání se nástěnkami. 
Pravidelně jsem na nich sezna-
movala naše strávníky s nějakou 
potravinovou surovinou – vystři-
hovala jsem barevné obrázky 
z časopisů a připsala několik 
základních informací k tématu. 
Dalším krokem bylo zlepšit pro-
středí jídelny samotné – nej-
dříve jsem měnila ubrusy. Když 
už jsme měli pěkné ubrusy, bylo 
potřeba udělat výzdobu v jídelně. 
Dětem i zaměstnancům se začalo 
v jídelně líbit, měli vždy na co kou-
kat a něco se o výživě i dověděli. 

To byly začátky. Dekorace i nadále 
měníme a doplňujeme.
Zásadní změnu ale doznal 
i jídelníček…

Kvalita stravy byla vždy na prv-
ním místě. Vylepšenému pro-
středí by ale zřejmě nesvědčila 
skladba stále se opakujících jídel-
níčků bez nápadu a nových suro-
vin, které jsou na trhu. Proto se 
snažíme jídelní lístky plánovat pes-

tré, musím přihlížet ke zvyklostem 
dětí, ale také k povinnosti plnit 
spotřební koš a výživové hodnoty. 
Důležité také je, aby jídlo bylo 
chutné. 
Jak se k vaší aktivitě postavily 
kuchařky? Určitě je to i pro ně 
práce navíc? 

Své aktivity bych nemohla pro-
sadit, kdyby mi vedení školy, jak 
minulé, tak současné, nevycházelo 
vstříc. Současně i ostatní zaměst-
nanci školní jídelny se mnou spo-
lupracují, rozhodně mou snahu 
nesabotují a spolu se mnou akce 
dotahují do konce.

Pro kolik strávníků vyvařujete?
Dnes vaříme 400 obědů. Možnost 

koupit si oběd mají i cizí strávníci.
Další speciální nabídkou jídelny 
jsou svačiny. Je o ně zájem?

V rámci vedlejší činnosti připra-
vujeme svačiny. Impuls k jejich pří-
pravě vzešel od rodičů budoucích 
prvňáčků. Zatímco loni jsme připra-
vovali svačiny pro 35 dětí, nyní už si 
je kupuje 55 dětí. Dostávají pečivo, 

pomazánky, sýry, saláty, ovoce 
a mléko, aby se dopoledne napily, 
zasytily a načerpaly energii a důle-
žité látky potřebné pro svůj vývoj. 
Někdy zhřešíme a připravíme jim 
pro radost to, co milují – pizzu, kru-
picovou kaši. Rodiče těchto dětí si 
pochvalují, že nemusejí přemýšlet 
nad tím, co dětem připravit. Naše 
služba jim také ulehčuje práci.
Jaké akce jste ve školní jídelně zor-
ganizovali v poslední době? Chys-
táte opět týden jídel jiné země? 
Pokud ano, která je na řadě? 

Jsou to například ochut-
návky v době třídních schůzek 

pro rodiče, a to i s recepty. Další 
akce jsou zaměřeny surovinově, 
vyhlašujeme týden bramborový, 
zelný, jablíčkový, rybí. Každý den 
v tomto týdnu zařazujeme jedno 
jídlo s danou surovinou. Ať je to 
polévka, hlavní chod, příloha nebo 
moučník. V rámci výuky jsem 
s dětmi druhých tříd besedovala 
o výživě. Připravili jsme ochutnávku 
koření, sváteční tabule. V dohledné 
době to bude den s rýží – možná 
se stylizujeme do Číny. Strávníci se 
mohou těšit i na den se špaldou, 
a hlavně další národní kuchyni, ten-
tokrát bulharskou.

Žáci chomutovské Základní školy Březenecká si vedle výuky cizích jazyků rozšiřují přeshraniční obzor i o chu-
ťové zážitky. Školní jídelna totiž nabízí jednou za čas týdenní ochutnávku tradičních jídel různých národů. Děti, 
ale i dospělí strávníci tak už okusili francouzská, italská, mexická, řecká, polská, německá, rakouská, maďarská, 
slovenská či cikánská jídla. Akce má velmi kladný ohlas, pestrou nabídku obědů si všichni pochvalují.

děti ve škole 
na březenecké poznávají 

i zahraniční jídla

vylepšenému prostředí by nesvědčila 
skladba stále se opakujíCíCh jídelníčků 
bez nápadu a novýCh surovin.
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Festival Otevřeno letos potěší 
všechny příznivce českého bigbítu, 
neboť součástí festivalu je i oslava 
50leté historie této hudby v Chomu-
tově. Během festivalu se představí 
kapely, jež v 60. a 70. letech hrály 
v legendárním klubu Švermák. Zno-
vu tak publiku zahrají Delfíni, Fon-
tána, WE, Víčka a další. 

Na oslavu půl století jejich milo-

vané hudby se pamětníci Švermáku 
připravovali téměř dva roky a ože-
leli i tradiční vánoční srazy v legen-
dárním klubu. „Byl to spontánní 
nápad. Rozhodli jsme se uspořádat 
větší akci a pozvat zahraniční kapelu,“ 
řekl Štěpán Alexa, který sám objíž-
děl po celé republice jednotlivé muzi-
kanty z bývalých chomutovských 
kapel a přemlouval je k návratu na 

pódium. „Někteří reagovali dobře, 
ale jiní zastávali poměrně nega-
tivní postoj ještě donedávna,“ při-
znal Alexa, kterému se nakonec poda-
řilo sehnat hudebníky ze všech cho-
mutovských bigbítových legend, a tak 
Otevřeno připomene rok 93 a kon-
cert v Armaďáku, kdy se rovněž sešli 
všichni pamětníci.

A jak se jednotlivé kapely při-

praví na svá vystoupení? Zřejmě 
budou zkoušet přímo v bývalém 
bigbítovém klubu. „Nikdo nemůže 
očekávat, že muzikanti, kteří léta 
nehráli, budou ve stejném laufu jako 
současné kapely, ale ti kluci prostě 
nezapomněli hrát,“ slíbil Alexa, který 
doufá, že Otevřeno přiláká i mladou 
generaci, která by pokračovala v tra-
dici tohoto hudebního stylu. 

Kavárnu Atrium si pro derni-
éru svého představení Malý princ 
vybrala třída 7.B ze ZŠ Akademika 
Heyrovského. „Odehrály jsme čtyři 
vystoupení ve škole, ale pro poslední 
představení pro rodiče chtěly děti 
zvolit jiné místo, které by mělo atmo-
sféru,“ prozradila třídní učitelka 
a scénáristka v jedné osobě Markéta 
Pravdová. 

Sedmáci si pro divadelní hru 
vybrali Malého prince od Antoine 
de Saint-Exupéryho, kterého znali 
z povinné četby. Markéta Pravdová 
přes léto napsala scénář, aby její svě-
řenci mohli začít brzy po návratu do 
lavic zkoušet. „Malý princ je trochu 

těžkopádná kniha, snažili jsme se ji 
trochu upravit, aby byla uchopitelná 
i pro mladší děti,“ dodala scénáristka.

Se zkoušením začali malí divadel-
níci brzy po začátku školního roku. 
„Zkoušeli jsme od října, postupně se 
intervaly mezi jednotlivými zkouš-
kami zkracovaly. Nakonec jsme 
se scházeli na dvakrát dvě hodiny 
týdně,“ nastínila přípravy třídní uči-
telka, kterou potěšilo, kolik volného 
času děti zkouškám věnovaly. 

Pro ni i žáky bylo vystoupení 
velkou odměnou za odvedenou 
práci a závěrečný potlesk si malí 
herci užili stejně jako následnou 
oslavu v pizzerii. 

Otevřeno připomene  
50 let bigbítu ve městě

Malý princ 
hledal přátele 
v Café atrium 

Zajímavý projekt dostal v těchto 
dnech prostor v galerii Špejchar. 
Sbírka obrazů a fotografií s názvem 
Chomutov ve výtvarné reflexi totiž 
potěší nejen milovníky výtvarného 
umění, ale i chomutovské patri-
oty. „Tato výstava vznikla z popudu 

Marie Hipské k příležitosti Chomu-
tovského krušení a slavností,“ pro-
zradil kurátor galerie Roman Kře-
lina. Oslovena byla řada umělců, 
kteří dostali příležitost vystavit svá 
díla s tematikou města. 

Výstava nabízí širokou přehlídku 

stylů a uměleckých rukopisů i tech-
nik. „Prozatím je do výstavy zapo-
jeno 16 umělců, kteří dohromady 
představili 49 obrazů, ale je možné, 
že se výstava v budoucnosti ještě 
rozroste,“ řekl při vernisáži Křelina, 
který sám přispěl několika obrazy. 

Kromě jeho perspektivy nabídly 
svůj pohled na Chomutov i Ladi-
slav Chabr, Kamil Sopko, Ladislav 
Steňko, Marie Svobodová, Jindřich 
Vytiska, Jitka Kůsová či Sylva Prch-
líková a další známí chomutovští 
výtvarníci a fotografové. 

Kolik tváří má Chomutov? Uvidíte ve špejcharu 
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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737

ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL
VELKÁ ÚSPORA TEPLA
KOMPLETNÍ SERVIS
ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

20.800,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BT3

TAŠKOVÁ KRYTINA ELEGANT 
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Tel.:725 876 906

      

      www. .czBORGA

 a.drobny@borga.cz
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5 kg/m

støechy    fasády    okna    okapový systém   lakované plechy 

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  e-mail: honda@acura.cz

Veškeré služby pro motoristy

Navštivte náš autosalon, 

poznejte novou Hondu Civic

a další novinky pro letošní rok.

OSOBNÍ, DODÁVKY, NÁKLADNÍ A STROJE
LIAZ, TATRA, RENAULT, KAROSA, AVIA, MULTICAR, DAF, MERCEDES, MAN, IVECO, VOLVO  

A DALŠÍ OSOBNÍ A DODÁVKY VŠECH ZNAČEK:   výměny olejů   náplní   výfuky   brzdy
AUTOMYČKA:   motory   podvozky   karoserie   interiéry

tel.: 732 186 702, 776 565 780  |  e-mail: raiscv@seznam.cz
AC RAISOVKA, Raisova (Ctiborova) 5456, Chomutov

AC RAISOVKA AUTOSERVIS

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

inzerce
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Tělocvičná jednota Sokol Cho-
mutov uspořádala ve své sokolovně 
tradiční šibřinky. Nejdříve vyzdobe-
nou tělocvičnu odpoledne zaplnila 
sokolská mládež, aby se představila 
tanečky i pohybovými dovednostmi, 
večer pak přicházeli starší návštěv-
níci, aby si spolu zatancovali, pobavili 
se a potěšili vystoupeními, například 
uměním tří elegantních gymnastek. 
A protože šibřinky jsou veselou maš-
karní zábavou, mnoho účastníků při-
šlo v různých převlecích. Raritou byl 
postarší muž s pestrobarevným úče-
sem současné mládeže – punkerů.

S přicházejícím jarem atletům 
skončila halová sezona. Pro atle-
tický oddíl VTŽ byla velmi úspěšná, 
zejména díky dvěma medailím ze 
žákovského mistrovství republiky.

Vrchol halové sezony proběhl 
v Jablonci nad Nisou a VTŽ Cho-
mutov na něm reprezentovaly Tereza 
Fisková a Dominika Burešová. 
První z nich získala bronz v běhu na 
60 metrů, když v semifinále časem 
7,76 vteřiny vytvořila nový krajský 
rekord. Druhá pak vybojovala bronzo-
vou medaili ve vrhu koulí.

Obě talentované atletky byly 
úspěšné i na žákovských kraj-
ských přeborech, kde Burešová opět 
vyhrála vrh koulí a Fisková běh na 

60 i 150 metrů. Tereza Fisková se 
coby starší žákyně zúčastnila také 
krajských přeborů dospělých a i zde 
v běhu na 60 metrů nenašla přemoži-
telku a na dvoustovce skončila druhá!

Podobně úspěšná byla i mladší 
žákyně Markéta Štolová. Ta ve své 
kategorii na krajských přeborech 
vyhrála běhy na 60 a 150 metrů, 
stejně jako 60 metrů překážek. 
Pro další velkou naději chomutov-
ské atletiky to byla nejvýznamnější 
akce halové sezony, protože pro 
mladší žactvo se republikový šam-
pionát nepořádá.

Medaile z krajských přeborů ve 
svých kategoriích si přivezli i další 
atleti VTŽ Chomutov. Mezi žáky 

zlato Michaela Miltnerová a stříbro 
Lukáš Kolátor a Anastasia Sabado-
šová, která navíc získala bronz i mezi 
ženami. V kategorii dospělých vybo-
jovali prvenství Jana Hyjánková, 
Jitka Bělohlávková a Milan Dzuriak, 
jenž zaujal i čtvrtým místem na MČR 
dorostu a juniorů. Druhé místo v kraj-
ském přeboru obsadil ještě Lubomír 
Čmuda, třetí pak Monika Müllerová.

Další příjemná skutečnost se váže 
k družstvu žen VTŽ Chomutov, které 
po loňském vítězství v krajském pře-
boru bude po mnoha letech starto-
vat v celostátní 2. lize. O přípravu 
závodníků VTŽ se starají trenéři Jana 
Hyjánková, Jiří Hyjánek, Zdeněk Brů-
žek a Lenka Fisková.

Městská sportovní hala hos-
tila Mezinárodní velkou cenu Cho-
mutova v judu, a tak její podlahu 
pokryly tatami, na kterých se utkalo 
618 mladých sportovců z 85 českých 
oddílů a jednoho německého. Kromě 
medailí bojovali i o účast na letoš-
ním přeboru ČR mladších a starších 
žáků a žákyň, dorostenců a doroste-
nek, juniorů a juniorek. 

V pořadatelském oddílu TJ 
VTŽ Chomutov se věřilo přede-
vším dorostencům a starším žákům. 
„Byli bychom rádi, kdyby se přiblí-
žili medailovým pozicím a zároveň 
posbírali důležité body do kvalifi-
kace na přebor ČR,“ přál si předseda 

oddílu juda TJ VTŽ a hlavní trenér 
Bohuslav Stareček před slavnostním 
zahájením, které obstarali primá-
tor Chomutova Jan Mareš, za Seve-
ročeské doly Rudolf Kozák a radní 
a předseda TJ VTŽ Jindřich Stádník. 

Vyslyšeli jej starší žáci, kteří 
v hodnocení týmů skončili na tře-
tím místě, když ve své váze získal 
zlato Jan Barcal, stříbro Tomáš Petr-
lík a bronz Bohuslav Brabec a Laura 
Boučková. Bronz bral i junior Geof-
froy Brejcha. V dorostencích na čtvrté 
místo dosáhli Petr Munzar a Mar-
tin Varmuža, bodoval i pátý Ondřej 
Brůna. „Každé utkání, i to neúspěšné, 
v takto kvalitním turnaji je pro mladé 

chomutovské judisty velká zkušenost 
a motivace na jejich sportovní cestě,“ 
ocenil výkon všech bojovníků hlavní 
trenér TJ VTŽ, který své svěřence 
společně s ostatními trenéry během 
bojů neúnavně povzbuzoval. 

Velká cena juda má v Cho-
mutově dvaadvacetiletou tradici 
a poslední dva roky se organizátoři 
pokouší nalákat i zahraniční hosty. 
„Zkoušíme to posunout za hra-
nice. Je to složité, protože všechny 
dohody jsou založeny na osob-
ních kontaktech s vedením jednotli-
vých klubů,“ řekl Stareček a dodal, 
že klub oslovil i týmy z Itálie či 
Rakouska. 

Sokol připravil 
šibřinky

Halovou sezonu ozdobily medaile 
z republikového šampionátu

judisté bojovali o účast 
na přeboru čr

první turnaj bobříků 
Microbeavers odehráli svůj 
první turnaj v extralize tee 
ballu. Bobříci jsou o 2 až 3 roky 
mladší než hráči ostatních 
týmů ligy, přesto dvakrát sahali 
po vítězství. 

nechte děti sportovat
Ve sportovní hale probíhá 
celoroční program „Sportovní 
informace“, ve kterém si děti 
osvojují základy mnoha sportů.

gymastky jedou na 
mistrovství Čr
SC 80 Chomutov bude mít 
své zastoupení na Mistrovství 
ČR. Ve volném programu 
se v Jablonci nad Nisou 
kvalifikovaly 4 z nich. 

KráTCe

Sen několika generací fanoušků 
je splněn, Chomutov bude po 
38 letech hrát nejvyšší hokejovou 
soutěž. Výjimečný počin si vyžá-
dal výjimečné oslavy. Těch si parta 
bojovníků okolo kapitána Milana 
Krafta a trenéra Jiřího Doležala 
užila nejprve přímo v Mladé Bole-
slavi, kde si vstupenku do extraligy 
zajistila. Po prohýřené noci čekaly 
Piráty další bouřlivé ovace na zapl-
něném náměstí 1. máje, kde dav 
vyvolával jména jednotlivých hráčů 
a hesla, která tým provázela po celé 
play off. Vítěze první ligy i baráže 
přišel pozdravit i primátor města 
Jan Mareš.

Chomutov slavil 
s hokejisty
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MěSTSKá pOlICIe
dvojice surově 
zmlátila mladíka 
Strážníci vyjeli k napadení mla-
díka do Jirkovské ulice. Tam ho 
surově napadli dva muži, pova-
lili ho na zem a pěstmi do něj 
bušili, poté napadeného dora-
zili kopanci. Nakonec pachatelé 
utekli. Pátrá po nich policie.

muž si ustlal 
na odpadcích 
V křoví v parčíku u nemocnice 
v blízkosti Kochovy ulice si ustlal 
devětačtyřicetiletý muž. Pod se-
bou měl podestláno z různých 
odpadků. Muže strážníci probu-
dili a nařídili mu nepořádek ukli-
dit. Poté ho z místa vykázali. 

přátelští chlupáČci 
se strážníky 
spolupracovali 
O víkendu hned tři psi změ-
nili dočasné bydliště. Nejpr-
ve strážníci vyjížděli odchytit 
středně velkého chlupáče do 
Přemyslovy ulice. Ten se tou-
lal po okolí zcela sám a opuš-
těn. Stejně tak v Bezručově ulici 
štěně retrívra a v Jirkovské uli-
ci kříženec. 

Podchody na Kamenné a Kamen-
ném Vrchu nás trápí, stěžují si 
občané. Není v nich bezpečno. Jejich 
podněty zazněly na setkání s občany. 
Problém pravidelně řeší strážník, 
který má sídliště na starosti. „Kont-
roly podchodů mají hlídky ve stálých 
úkolech. To znamená, že se do nich 
podívají několikrát denně,“ popisuje 
strážník Rudolf Svatoš. 

Obyvatelům vadí především 
hloučky mládeže, které posedávají 
na schodech a na zábradlí. Často se 
stává, že obtěžují a nadávají kolem-
jdoucím. „Starší občané se pak 
v podchodech necítí bezpečně,“ 
dodává Svatoš, jeden ze čtyř územ-
ních strážníků v rámci projektu Váš 
strážník.

Pro zlepšení situace územní stráž-
ník ještě pořádá namátkové akce 
zaměřené na nepřizpůsobivou mlá-
dež. „Nejsou to jen schody v pod-
chodech, ale také dětská hřiště, která 
si menší skupiny výrostků přivlast-

ňují. Proto několikrát do měsíce pro-
vedeme speciální akci, při které 
všechny hlídky najednou zkontro-
lují podchody a hřiště na Kamenné 
a Kamenném Vrchu a výrostky upo-
zorníme na jejich nevhodné cho-
vání,“ vysvětluje ředitel městské 
policie Vít Šulc. 

„Opět se ukazuje, že projekt Váš 
strážník není jen na papíře, ale nao-
pak územní strážníci řeší řadu pod-
nětů občanů,“ kvituje náměstek pri-
mátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. V rámci projektu bylo 
již řešeno přes sto padesát podnětů 
Chomutovanů. 

Strážníci mají novou flotilu malých 
elektroskútrů. Budou tak mnohem 
mobilnější a mohou častěji hlídko-
vat v nepřístupných místech. „Činnost 
strážníků bude ještě efektivnější a díky 
tomu se mohou občané cítit více bez-
pečnější,“ řekl náměstek primátora 
a velitel městské policie Jan Řehák. 

Čtveřici skútrů strážníci vyu-
žijí především k hlídkování zejména 
v městském parku, na cyklostezkách, 
v odlehlých místech, v okolí Kamen-
cového jezera, ale také v chomutov-
ských sídlištích, kde se mohou lépe 
pohybovat mezi paneláky. „Zvýšený 

pohyb uniforem bude působit pre-
ventivně a lumpové si tak rozmyslí 
páchat přestupky,“ říká ředitel měst-
ské policie Vít Šulc. 

Kromě zvýšení bezpečnosti v cho-
mutovských sídlištích mají skútry ještě 
další přednost. Jsou ekologicky šetrné. 
Jezdí totiž na elektřinu. Na jedno nabití 
ujedou až 100 kilometrů. Tím pádem 
čtyři strážníci denně v ulicích najezdí 
až čtyři sta kilometrů. „Takový objem 
hlídkové činnosti by pěší hlídky nikdy 
neobsáhly. Hlídky v autech se zase 
nedostanou na odlehlá místa a mezi 
paneláky,“ dodává Šulc. 

Kontrola podchodů je 
na denním pořádku

bezpečnosti v sídlištích 
pomohou skútry 
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hudebníci i umělci 
ukázali, co umí
Základní umělecká škola ukázala 
veřejnosti, čím se zabývá a co její 
žáci umí. V rámci reprezentační-
ho dne se představily všechny 
obory a orchestry školy.  

ze sedmáků se na 
chvíli stali ameriČani
Sedmáci ze Základní školy Ak. 
Heyrovského si upevňovali zna-
losti o americkém kontinentu 
při projektu Americký den. 

téma zdravého 
životního stylu děti 
zaujalo
Na Základní škole Kadaňská 
se uskutečnil již šestý ročník 
celoškolního projektu 
věnovaného zdraví a sportu. 

kamencové jezero 
představilo žákům 
novinky
Novinky z areálu Kamencového 
jezera si přišli vyzkoušet šesťáci 
a sedmáci ze Základní školy Na 
Příkopech. 

KráTCe

Na Střední škole technické 
a automobilní v Chomutově se 
konalo finálové kolo celostátní 
odborné soutěže zručnosti Kovo-
Junior 2012 v oboru Mechanik 
seřizovač.

Soutěžící se utkali ve dvou dis-
ciplínách, a to ve vypracování pro-
gramu pro CNC obráběcí centrum 
a provedení celkem deseti strojíren-

ských měření za pomoci měřidel. 
Soutěže se zúčastnilo 18 vítězů kraj-
ských kol z celkem 9 krajů.

Znalosti žáků byly velmi vyrov-
nané a o vítězi celé soutěže rozhodl 
jediný bod. Slavnostního vyhodno-
cení soutěže, které proběhlo v ZUŠ 
Jirkov, se zúčastnili přední předsta-
vitelé Ústeckého kraje. Vyhlašovate-
lem soutěže České ručičky, do které 

soutěž patří, je MŠMT, Cech Kovo 
a Jihomoravský kraj.

Vítězem celostátního kola a lau-
reátem České ručičky se stal Jiří 
Kozár ze Střední školy technické 
a automobilní Chomutov. Slavnostní 
ukončení celé soutěže, do které je 
zařazeno celkem 21 oborů ze všech 
oblastí, se uskuteční v červnu 2012 
v Divadle Reduta v Brně.

Hodinu anglického jazyka si šes-
ťáci ze Základní školy Zahradní 
obohatili zábavnou akcí, zahráli si 
na muzikanty a založili hudební 
skupiny. Zábavnou formou si tak 
procvičili slovíčka, tvorbu otázek 
a vět či popis vlastností lidí.

Po důkladné přípravě celkem 

patnácti žáků tak vznikla skupina 
s názvem The New Smurfs, inspi-
rovaná filmem Šmoulové, skupina 
nabitá nekonečnou energií Snickers, 
čtyři slečny vystupující pod názvem 
The Purring Cats a skupina SNA, 
jejíž název je složen z počátečních 
písmen jmen členů. „Každý člen 

kapely si vytvořil svůj profil, spo-
lečně si pak navrhli plakát na kon-
cert, přebal na CD, poskytli rozho-
vor fiktivním médiím a složili pís-
ničku. Ta musela obsahovat tři 
slova, která si kapela předem vylo-
sovala,“ uvedla Lenka Macková ze 
ZŠ Zahradní.

Detašované pracoviště Českého 
vysokého učení v Chomutově otvírá 
pro letní semestr 2012 nové kurzy 
v rámci Univerzity 3. věku. Zájemci 
se budou moci naučit pracovat s 
počítačem nebo získat informace z 
oblasti technologických trendů.

První kurz je zaměřen na 
základní počítačové dovednosti, 
začátečníci se zde naučí obsluho-
vat počítač a základní programy. 
Ve druhém počítačovém kurzu si 
lidé mohou své schopnosti s výpo-
četní technikou ještě prohlou-

bit. Poslední kurz je z trochu jiné 
oblasti, týká se technických oborů. 
Přednášky, laboratorní cvičení 
a exkurze jsou zaměřeny na získá-
vání nových informací ze součas-
ných technických a technologic-
kých trendů v průmyslu. 

Nejlepší mechanik seřizovač 
je z chomutovské školy

Složit anglickou píseň 
není pro šesťáky problém

pro seniory otvírá čVUT nové obory
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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737

ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL
VELKÁ ÚSPORA TEPLA
KOMPLETNÍ SERVIS
ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

20.800,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BT3

TAŠKOVÁ KRYTINA ELEGANT 
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Tel.:725 876 906

      

      www. .czBORGA

 a.drobny@borga.cz
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5 kg/m

støechy    fasády    okna    okapový systém   lakované plechy 

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  e-mail: honda@acura.cz

Veškeré služby pro motoristy

Navštivte náš autosalon, 

poznejte novou Hondu Civic

a další novinky pro letošní rok.

OSOBNÍ, DODÁVKY, NÁKLADNÍ A STROJE
LIAZ, TATRA, RENAULT, KAROSA, AVIA, MULTICAR, DAF, MERCEDES, MAN, IVECO, VOLVO  

A DALŠÍ OSOBNÍ A DODÁVKY VŠECH ZNAČEK:   výměny olejů   náplní   výfuky   brzdy
AUTOMYČKA:   motory   podvozky   karoserie   interiéry

tel.: 732 186 702, 776 565 780  |  e-mail: raiscv@seznam.cz
AC RAISOVKA, Raisova (Ctiborova) 5456, Chomutov

AC RAISOVKA AUTOSERVIS

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

STaTUTárNí 
MěSTO CHOMUTOV
vyhlašuje

výběrové řízení na 
poskytnutí půjČek 
z Fondu rozvoje 
města chomutova
Půjčky se budou poskytovat dle sta-
tutu Fondu rozvoje města Chomuto-
va jednotlivým majitelům nemovi-
tostí na území města Chomutova na 
opravu a rekonstrukci domů.
termín odevzdání žádostí 
je stanoven do 15. 6. 2012

Bližší informace poskytne R. Zemanová z odboru 
rozvoje, investic a majetku města – tel. 474 637 441 
nebo jsou umístěny na stránkách města Chomutova 
www.chomutov-mesto.cz.

inzerce
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sportovní vtipy
 
krkolomný sjezd
Ptá se lyžař: „Je pravda, že sjezd 
z toho kopce je hrozně 
nebezpečný?”
„To je kec, všichni se zabijí až dole!”

zahanbený šachista
Šachový velmistr z dlouhé chvíle 
vyzve k partičce staršího muže ze 
sousedního kupé… a ten partii 
neprohraje. Poražený velmistr 
praví: „Mohl jste mně dát mat již 
dřív, kdybyste táhl věží!”
„Ano? Věží se může taky 
táhnout?” diví se spolucestující.

selhání padáku
Instruktor parašutistického 
sportu se ptá posluchače svého 
kurzu: „Co uděláte, jestliže se 
vám neotevře padák, když 
zatáhnete za kroužek?”
„Pomyslím si, že mám ještě sedm 
vteřin, abych se naučil lítat!”

kanonýr
„Dneska jsem hrál opravdu 
výborně,” libuje si fotbalista. 
„Dal jsem dva góly!”
„A jak to skončilo?” zajímá se 
známý.
Podařenec na to: „Jedna jedna.”

křížovka Na webovém portále www.echomutov.cz najdete … viz tajenka.

inzerce

inzerce

NEW THINKING.

NEW POSSIBILITIES.

Myslíte, že je váš vůz opravdu kvalitní?

Proč má pouze 2letou záruku?

Žádejte více!
Jedině Hyundai vám nabíz

špičkovou kvalitu potvrzenou

5letou komplexní zárukou

bez omezení km.

V naši kvalitu věří i ostatní:

Značka Hyundai oceněna jako

nejkvalitnější v prestižním německém

reportu AutoBild - 2010 a 2011.

za 259 990 Kč
Hyundai ix20 Trikolor
v bílé nebo červené barvěTel.: 777 629 294 *
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balkonů a lodžií

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737

ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL
VELKÁ ÚSPORA TEPLA
KOMPLETNÍ SERVIS
ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 
PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

20.800,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ
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5 kg/m

støechy    fasády    okna    okapový systém   lakované plechy 

ACURA s.r.o.  |  Autorizovaný dealer vozů KIA  |  Autorizovaný dealer vozů, moto a strojů HONDA
Vinohradská 5647, 430 01  Chomutov  |  tel.: +420 777 140 320, 474 629 321  |  e-mail: honda@acura.cz
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Navštivte náš autosalon, 

poznejte novou Hondu Civic

a další novinky pro letošní rok.

OSOBNÍ, DODÁVKY, NÁKLADNÍ A STROJE
LIAZ, TATRA, RENAULT, KAROSA, AVIA, MULTICAR, DAF, MERCEDES, MAN, IVECO, VOLVO  

A DALŠÍ OSOBNÍ A DODÁVKY VŠECH ZNAČEK:   výměny olejů   náplní   výfuky   brzdy
AUTOMYČKA:   motory   podvozky   karoserie   interiéry

tel.: 732 186 702, 776 565 780  |  e-mail: raiscv@seznam.cz
AC RAISOVKA, Raisova (Ctiborova) 5456, Chomutov

AC RAISOVKA AUTOSERVIS

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012

6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

STaTUTárNí MěSTO CHOMUTOV
poptává činnost obchodního zastoupení pro

inzerci v chomutovských novinách
specifikace: Kompletní zajištění náboru inzerce do CHN, včetně vedení databáze inzerentů (objed-
návky, fakturace, spolupráce s redakcí a příprava podkladů pro tvorbu inzerátů, zajištění grafického 
zpracování inzerátů apod). Podmínka živnostenského oprávnění pro předmět poptávkového řízení. 
Bližší informace lze získat na www.chomutov-mesto.cz v sekci výběrová řízení nebo na tel: 474 637 484. 
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 2.5. st 17.00 láska a modřiny
 2.5. st 19.00 okresní přebor – poslední zápas pepika hnátka
 3.5. čt 17.00 avengers 
 3.5. čt 19.00 lov lososů v jemenu
 4.5. pá 15.00 šmoulové 
 4.5. pá 17.00 tady hlídám já
 4.5. pá 19.00 avengers 
 5.5. so 15.00 šmoulové 
 5.5. so 17.00 prci, prci, prciČky: školní sraz 
 5.5. so 19.00 avengers
 6.5. ne 15.00 krtkova dobrodružsví 2 
 6.5. ne 17.00 tady hlídám já 
 6.5. ne 19.00 okresní přebor – poslední zápas pepika hnátka 
 7.5. po 17.00 vrásky z lásky 
 7.5. po 19.00 lov lososů v jemenu 
 8.5. út 17.00 prci, prci, prciČky: školní sraz 
 8.5. út 19.00 vrásky z lásky 
 9.5. st 17.00 avengers
 9.5. st 19.00 musíme si promluvit o kevinovi 
 10.5. čt 17.00 street dance 2 
 10.5. čt 19.00 temné stíny
 11.5. pá 17.00 kocour v botách 
 11.5. pá 19.00 street dance 2 
 11.5. pá 19.00 temné stíny 
 12.5. so 15.00 kocour v botách 
 12.5. so 16.00 probudím se vČera 
 12.5. so 19.00 street dance 2 
 13.5. ne 15.00 o kocouru mikešovi 3 
 13.5. ne 17.00 street dance 2 
 13.5. ne 19.00 zatímco spíš 
 14.5. po 17.00 titanic 
 15.5. út 17.00 avengers 
 15.5. út 19.00 tady hlídám já 
 15.5. út 19.00 zatímco spíš 

 14.5. po 19.00  charleyova teta – vstupné: 270 Kč
Hrají: R. Holub, L. Langmajer, V. Jílek, M. Šplechtová / V. Zawadská a další.

 do 25.5. loutky – galerie Lurago
 do 30.6. obrazy – Kostel sv. Ignáce
 od 2.5. mc kolibřík – výstavní síň knihovny
 do 31.6. akvarely – galerie Na schodech
 do 20.6. cv ve výtvarné reFlexi – galerie Špejchar

 2.5. st 19.00 chÓr uralských kozáků – kostel sv. Ignáce
 4.5. pá 18.00 povídání o bylinkách – učebna č. 66
 10.5. čt 16.00 setkání s biotronikem – učebna č. 66
 12.5. so 17.00 dotek orientu – velký sál
 13.5. ne 15.00 o třech medvídcích – velký sál
 15.5. út 9.30 byl veČer májový – velký sál

 4.5. pá 18.00 grand prix 2012 – městská sportovní hala
 5.5. so 7.30 grand prix 2012 – městská sportovní hala
 9.5. pá  den ve Fitness – městské lázně

 2.5. st  18.00 country taneČní klub laso
 2.5. st 17.00 keramika pro dospělé a mládež 
 9.5. st 18.00 country taneČní klub laso 
 9.5. st 17.00 keramika pro dospělé a mládež 
 9.5. st 17.00 pletení z papíru 
 15.5. út 9.00 dopolední keramika 

KINO SVěT

MěSTSKÉ dIVadlO

VýSTaVY

SKKS

SpOrT

důM děTí a MládeŽe – ddM 

chomutovské noviny 
Čtrnáctideník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Chomutově, referátem kultury 
pod č.j. 4/1995 • vydává statutární 
město Chomutov • adresa 
vydavatele, redakce a distribuce: 
Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, 43028 Chomutov • 
Tiskne Astron Studio CZ Praha • 
náklad 22 600 výtisků • distribuce 
výtisků zdarma prostřednictvím 
České pošty

redakce:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzerce:
stanislav král, 474 637 444, 
s.kral@chomutov-mesto.cz

 2. 5.  Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského vč. parkovišť, Bezručova 
od Husovy po Lužickou – chodníky a parkoviště, Jiráskova od Husovy 
po Kostnickou, akademika Heyrovského vč. parkoviště za č. p. 4238 
a 4239, Erbenova u pošty 3, Havlíčkova od Husovy po Kostnickou, 
Kostnická, Zengerova vč. parkovišť, Gerstnerova vč. parkovišť.

 3. 5  Jiráskova od Kostnické po Lužickou, Seifertova vč. parkovišť, 
Havlíčkova od Kostnické po Lužickou, Roháčova, Václavská vč. 
parkovišť a chodníků, Erbenova u Václavské ulice, Svahová vč. 
parkovišť a chodníků, Lužická, Děvínská, komunikace souběžná 
s ul. Bezručova (rodinné domy u Chomutovky).

 9. 5.  Klicperova, M. Kopeckého vč. chodníků, Adámkova, Na Průhoně, 
Trocnovská, Komenského vč. chodníků, Sokolská od Klicperovy po 
Kadaňskou, Fibichova, Palachova od Kadaňské po Klicperovu, Alešova 
od Kadaňské po Adámkovu. 

 10. 5.  alešova od Kmochovy po Resslovu, Kmochova, Dvořákova, 
Krušnohorská, Čermákova, Resslova, K. Čapka, Podhorská, Višňová, 
lokalita RD Filipovy rybniky.

 15. 5.  Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od Kadaňské po ul. V Alejích, 
Osvobození vč. chodníků, Sokolská od Kadaňské po ul. V Alejích, 
Kukaňova, 5. května, V Alejích, Kadaňská – Chodníky a parkovací 
zálivy, Černovická – chodníky

 16. 5.  Černovická od kruhového objezdu ke světelné křižovatce Nové Spořice 
– chodniky, Potoční, Nové Spořice – U Hačky vč. chodníků, Osadní, 
Luční, obě spojky mezi Luční a Osadní, Polní a komunikace souběžná 
se silnicí č. I/13 (Karlovarská), komunikace k firmě EATON vč. chodníků. 

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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PRÁDLA ZDARMA

zasklívání

AKCE!

20.800,-

INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BT3
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ČESKÝ
VÝROBEK
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6 > 5 6-komorová okna za cenu 
5-komorových od konkurence

ZDARMA
žaluzie, teplý rámeček k objednaným oknům

ZELENÝ ÚVĚR 
PODPORUJTE I VY OBJEDNÁVKOU 

NAŠICH PLASTOVÝCH OKEN 

www.svet-oken.cz 800 101 004
LINKA pro ČECHY

AKČNÍ

až 9000 Kč

ZIMNÍ 

SLEVA 

CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

tel.: 474 659 281, fax: 474 650 590
e-mail: chomutov@svet-oken.cz

inzerce

STaTUTárNí MěSTO CHOMUTOV
zve obyvatele lokality okolí kadaňské ulice a nové spořice na územně zaměřené
setkání s obČany
čtvrtek 17. 5. 2012, 16–17 hod., školní jídelna zš kadaňská  
(trakt vlevo od hlavního vchodu, přístup přes parčík)
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku 
a příslušných odborů magistrátu
program: problémy a potřeby lokality okolí kadaňské ulice a nové spořice
(ulice Kadaňská, Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova, Osvobození, V Alejích, Sokolská, 5. května, Kukaňova, Fibichova, Komenského, 
Na Průhoně, Trocnovská, Klicperova, Alešova, Matěje Kopeckého, Adámkova, Dvořákova, Podhorská, Krušnohorská, Čermákova, Karla 
Čapka, Resslova, K Lesíku, U Filipových rybníků, Černovická, Pod Černým vrchem, U Hačky, Osadní, Luční, Polní, Potoční, Karlovarská)



servis fotostrana

fotostrana | 15fotostrana | 15

Chomutovské  
slavnosti a krušení 
nabídly zábavu a představily Chomutov
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MAKRO učí profesionály novým trendům v přípravě ryb
Společnost MAKRO vychá-
zí svým zákazníkům vstříc 
nejen širokým výběrem zbo-
ží za skvělé ceny, ale i další-
mi atraktivními službami. Pro 
HoReCa zákazníky jsou při-
praveny speciální kuchařské 
tréninky zaměřené na českou 
a italskou gastronomii, úpra-
vu sezonních surovin, zvě-
řiny a ryb. Právě kulinářský 
kurz nazvaný Mezinárod-
ní pokrmy z ryb proběhl 18. 
dubna v pražské centrá-
le MAKRO Cash & Carry na 
Stodůlkách. Skupinka maji-
telů provozů, kuchařů i dal-
ších pracovníků několika re-
staurací a hotelů si zde pod 
vedením kuchařského týmu 
MAKRO vyzkoušela moderní 
způsoby přípravy rybích po-
krmů. Své zkušenosti, rady 
a tipy kurzistům předávala 
Jitka Ulihrachová, František 
Lorenc a Luboš Brázda.

Jako všechny MAKRO kur-
zy byl i tento trénink inter-
aktivní a účastníci si vlast-
noručně vyzkoušeli všechny 
předváděné inovativní postu-
py. Z ryb a mořských plodů 
uvařili celkem šest jídel, která 

jistě potěší jejich hosty, jak-
mile je vyzkoušejí na své do-
mácí půdě. Mezi vybrané po-
krmy patřily např. ceviche 
z lososa a citrusových plo-
dů, sečuánská rybí polévka, 
šafránové rizoto s mořskými 
plody nebo opečená kamba-
la a mangoldové špecle s ital-
skou slaninou.

Vratislav Korecký z hote-
lu Hubertus velmi ocenil pří-
nos kurzu pro svoji každo-
denní práci. 

„Byli jsme již na čtvrtém 
MAKRO kuchařském kur-
zu a k žádnému nemáme je-

dinou výtku. Skvělá je orga-
nizace i přístup šéfkuchařů. 
Tyto kurzy jsou pro nás ve-
likým přínosem, proto jejich 
návštěvu určitě doporuču-
ji všem, kteří je ještě nevy-
zkoušeli.“

Všichni účastníci obdrželi 
certifikát o absolvování kurzu 
a s ním i kalkulace připravo-
vaných pokrmů.

Zákazníci, kteří mají o tuto 
službu zájem, mohou pro 
bližší informace kontaktovat 
svého obchodního zástupce 
MAKRO HoReCa nebo se za-
stavit na Pultu služeb part-

nerům, kde jim pracovníci 
MAKRO sdělí nejbližší termí-
ny kurzů a další podrobnosti.

Maximální počet regis-
trovaných účastníků kaž-
dého kurzu je 10 kuchařů či 
šéfkuchařů, vaří se ve dvoji-
cích a jedna přihlížející osoba 
(majitel, provozní) má vstup 
na jednu registraci zdarma. 
Celý kurz trvá cca 3-4 hodi-
ny, cena jedné registrace je 
1 499 Kč. Tréninky probíhají 
ve všech regionech. 

Účastníci kurzů se kromě 
praktického vaření dozvě-
dí také tipy, jak správně vy-
bírat, uchovávat, připravit 
a servírovat běžné i netradič-
ní sezonní suroviny. Z kaž-
dého kurzu si jeho absolventi 
odnesou informace, které jim 
určitě pomohou k úspěchu!

Více na www.makro.cz, 
případně na zákaznické lince 
844 999 111.
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