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DÁREK zDaRma
Koupelnové doplňKy 
a příslušenství v hodnotě 
až 10 000 Kč!

Koupelnovými doplňky a příslušenstvím se rozumí např. mýdlenky, 
háčky, držáky na ručníky, zrcadla, aj., jak jsou uvedeny v našem 
aktuálním katalogu koupelen. Akce platí ve všech studiích koupelen 
PTÁČEK do 30. 6. 2012. Slevu nelze kombinovat s jinými druhy 
slev. Sleva 20 % neplatí na výrobky RONAL a vybrané série 
LAUFEN a ROCA.

Objednávejte na:
www.koupelny-ptacek.cz nebo na
bezplatné zákaznické lince 800 100 509

studio koupelen 
Chomutov
. Dolní 3868
. 430 01 Chomutov  
. tel. 474 334 997

Garance 
nejlepších
služeb a cen
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 téma
CHOMUTOVSKÉ 
NagaNO
Mohl by z toho být 
hollywoodský trhák. Sezona 
plná napětí, srdceryvných 
momentů a nečekaných 
zvratů skončila happy 
endem – postupem Pirátů 
Chomutov do extraligy.

 aktuality
PřIPOMNělI SI 
67. VýrOčí OSVObOzeNí
Na šest desítek pamětníků, 
legionářů, představitelů 
města i politických stran se 
sešlo u pomníku obětem 
válek v městském parku.

 aktuality
STrážNíCI I MagISTráT 
VedOU bOj PrOTI 
NePOjIšTěNýM aUTůM
Chomutovský magistrát 
zřejmě jako jediný úřad 
bojuje proti řidičům, kteří 
jezdí auty bez zákonného 
pojištění.

 rozhovor
CHTělI jSMe CHOMUTOV 
OTeVříT HUdbě, TaNCI 
a dIVadlU
Věra Flašková v rozhovoru 
vzpomíná na začátky 
festivalu Otevřeno a nechává 
nahlédnout do jeho zákulisí.

 kultura
dílO gabrIellY HÉjja je 
POCTOU fOTOgrafII
Chomutovské muzeum 
připravilo výstavu fotografií 
EX/POSITION Gabrielly Héjja, 
rodačky z Maďarska.

 sport
flOrbalISTÉ 
bIlaNCUjí úSPěšNOU 
SezONU
FbC 98 Chomutov zažívá 
dobré časy – rozrůstá se 
členská základna i sbírka 
úspěchů.

 bezpečnost
STrážNíCI Mají 
NOVý web
Městská policie se chce 
ještě více přiblížit občanům, 
znát jejich názory či 
podněty a hlavně je více 
informovat, proto zřídila 
nové webové stránky.

MaraTON 
S KOzOU rózOU 
POKračOVal
více na straně 7
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zaPIšTe SI 
dO dIáře

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

19. 5.
Severočeské farmářské 
trhy od 8 do 12 hodin 
na náměstí 1. máje

24. 5.
Bambiriáda – florbal 
ve sportovní hale

25.–26. 5. 
Bambiriáda 
na Kamencovém jezeře

1.–9. 6.
multižánrový festival Otevřeno 

adOPTUjTe Mě
Díky částce 400 Kč se můžete 
stát adoptivním rodičem 
chameleona jemenského.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412. 
Částka bude použita na náklady spojené 
s chovem a výživou vybraného zvířete. 
Adopci můžete věnovat i jako dárek.
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Chomutovské Nagano
Mohl by z toho být hollywoodský trhák. Sezona plná napětí, srdceryvných momentů a nečekaných 
zvratů skončila happy endem – postupem Pirátů Chomutov do extraligy.

Chomutov je v nejvyšší hoke-
jové soutěži po 38 letech. Než z ní 
na konci sezony 1973/74 defini-
tivně vypadl, byl brán jako její tra-
diční účastník. Nyní tedy navazuje 
na nejslavnější období své exis-
tence. Pojďme si znovu přehrát stě-
žejní a dramatické scény nejúspěš-
nější sezony novodobé historie cho-
mutovského hokeje.

Chomutov v extralize 
byl už Před sezonou

Nejmodernější zimní stadion 
s veškerým vybavením. Vypilovaná 
marketingová strategie korespondu-
jící s novým názvem Piráti. Mládež-
nická akademie Českého svazu led-
ního hokeje. Vynikající hokejisté 
v čele s Milanem Kraftem, junior-
ským mistrem světa a někdejším spo-

luhráčem Jágra a Lemieuxe, a Davi-
dem Hruškou, vyhlášeným střelcem. 
Renomovaní trenéři Václav Sýkora a 
Jan Votruba. Z toho všeho pramenící 
kredit v hokejovém světě a respekt 
u soupeřů. Kolik klubů v českém 
hokeji se takovou úrovní může poch-
lubit? V tomto smyslu Chomutov v 
extralize byl už před sezonou. 

velká očekávání 
vystřídaly rozPaky

Piráti v přípravě porazili Kar-
lovy Vary, Spartu Praha i Litvínov, 
také bez porážky vyhráli kvalitní 
turnaj na Slovensku. Když ale při-
šly soutěžní zápasy a s nimi soupeři 
jako Benátky nad Jizerou, Šum-
perk, Beroun nebo Třebíč, lehkost, 
nadšení a bojovnost byly ty tam. 
Trápení v koncovce a časté bodové 
ztráty Chomutov prakticky hned 
v začátku vyřadily z bojů o první 
místo, které pevně držel jediný 
vážný konkurent z Ústí nad Labem. 
V listopadu a prosinci sice přišlo 

herní a výsledkové vzepětí a s ním 
přiblížení se Ústí, ale to skončilo 
po Novém roce porážkou právě 
na ledě lídra tabulky. Za zmínku 
stojí v rámci 1. ligy rekordní výsle-
dek 14:3, kterým Chomutov před 
Vánoci znectil poslední Most.

Posila z khl ve stínu 
PrvoligovýCh stáliC

Byla to přestupová bomba, ale 
tahle na ledě vybouchla. Brankář 
Tomáš Duba přišel na konci ledna 
k Pirátům s vizitkou dvojnásobného 
juniorského mistra světa, mistra ČR 
a opory Lva Poprad v KHL. Ale 
v Chomutově hned v prvním zápase 
šel z branky po 20 minutách a třech 
gólech a po dalších průměrných 
výkonech se v pátém utkání zranil. 
Když se do branky vrátil v play off, 
inkasoval v Ústí sedmkrát. Lépe se 
dařilo prvoligovým stálicím Miro-
slavu Hanuljakovi a především 
Milanu Řehořovi, jenž se stal jednou 
z hvězd postupového tažení.
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Na vzestupu hokeje má podíl i nový zimní stadion
Pod starým zimním stadionem 

muselo být indiánské pohřebiště nebo 
zakopané vyhořelé palivo z Černobylu, 
okomentoval jeden z fanoušků Pirátů 
fakt, že zatímco na původním zimáku 
se hokejistům léta postoupit neda-
řilo, na novém se jim to povedlo hned 
v prvním roce provozu. Jisté je, že 
moderní prostředí s dvěma ledovými 

plochami, posilovnou, rehabilitací 
a všemožnými technickými vymože-
nostmi pozitivní roli v úspěšné sezoně 
sehrálo. Potvrzuje to i generální mana-
žer klubu Jaroslav Veverka: „Jsme nad-
šení, že máme tak krásný domácí stá-
nek. Prostředí na starém a novém zim-
ním stadionu se nedá srovnat. Zejména 
pro mládež je důležité, že může tré-

novat a hrát v čistém a novém pro-
středí. A důležité je to i pro fanoušky – 
na naše zápasy teď chodí daleko víc 
rodin s dětmi.“ Nový zimní stadion 
dobře posloužil i českým reprezentan-
tům, kteří zde v prosinci v rámci Euro 
Hockey Tour prohráli se Švédskem 
1:2, když jediný gól domácích dal po 
rekordních pěti vteřinách hry Průcha.

aNKeTa
Co říkáte PostuPu 
Pirátů do extraligy?

Jan mareš, 
primátor
„Pirátům k postu
pu gratuluji. Záro
veň gratuluji k vý
konům také všem 

mládežnickým družstvům klubu. 
Věřím, že se družstva v nejvyšších 
soutěžích prosadí a budou nadále 
naše město skvěle reprezentovat.“

lenka hešíková, 
fanynka
„Je to velký 
úspěch. Kluci hráli 
výborně, do všech 
zápasů play off 

a baráže dávali všechno, za to 
jim patří velký dík. Už se těším 
na první kolo extraligy, kdy se 
tady představí Kometa Brno.“

viktor hübl, 
hokejista, 
odchovanec 
klubu
„Po tolika letech, 
co se o to Cho

mutov pokoušel, si to určitě 
zaslouží. Postup jsem přál sa
mozřejmě Chomutovu, proto
že jsem tu hokejově vyrůstal 
a vždycky jsem klukům fandil.“ 

Personální Paradoxy
Podobně jako u brankářů velký per-

sonální paradox postihl trenérské posty. 
Do extraligy Chomutov nedostalo duo 
Václav Sýkora – Jan Votruba ověn-
čené mistrovským titulem z extraligy 
i úspěšným působením v KHL, nebo 
předtím Radim Rulík, ale triumvirát Jiří 
Doležal – Leo Gudas – Stanislav Mik-
šovic, přičemž ani jeden z nich dosud 
většího trenérského úspěchu nedosáhl 
a první z nich byl dokonce pro špatné 
výsledky odvolán z lavičky Berouna. 
Když v Chomutově došlo ke změně 
trenérů během semifinále s Olomoucí, 
tedy v nejméně pravděpodobné chvíli, 
leckdo na generálního manažera klubu 
Jaroslava Veverku posílal filmového 
cvokaře Chocholouška. Ovšem brzy se 
ukázalo, že to, co se zprvu jevilo jako 
čiré šílenství, byl správný krok.

z hloubi duše věříCí
Ze slibů, že po rozpačité základní 

části budou v play off jako máv-

nutím kouzelného proutku výkony 
týmu daleko lepší, byl běžný cho-
mutovský fanoušek lehce nervózní. 
Přesto když klub vyhlásil jedno-
duchou marketingovou kampaň 
VĚŘÍM, většina příznivců začala 
věřit upřímně, zbývající aspoň tiše 
doufali. Víru krátkodobě nahlo-
dala výměna trenérů, ale když se po 
ní mužstvo semklo a vystupňovalo 
bojovnost a obětavost, stal se Cho-
mutov druhým Vatikánem. A pro-
tože věřili i samotní hokejisté, a to 
nejen na billboardech a v médiích, 
bylo zaděláno na úspěch.

Jak Je důležité míti 
kováře a gaJovského

Rčení, že kdo má Jana Kováře, 
vyhrává finále 1. ligy, potřetí pla-
tilo. Současný reprezentant ČR na 
jaře 2010 v chomutovském dresu 
gólem rozhodl 7. zápas v Ústí, o rok 
později zase v ústeckém pomohl 
sestřelit Chomutov. Tentokrát 

k vítězství Chomutova v sedmém 
duelu přispěl třemi asistencemi. 
Roli štístka osud přiřkl i Nikolovi 
Gajovskému, s nímž Mladá Bole-
slav čtyřikrát v řadě uspěla v baráži. 
Po přestupu do Chomutova a střetu 
obou týmů v baráži se tak logicky 
museli radovat Piráti!

sedmizáPasové série 
mužstvo nePoložily

Piráti museli v uplynulé sezoně 
sehrát rekordních 78 zápasů. Mohou 
za to především tři sedmizápa-
sové série v play off 1. ligy a baráži 
(obránce David Havíř, který část 
sezony oblékal dres Plzně a Par-
dubic, absolvoval dokonce čtyři!). 
Několikrát přitom zvládli otočit ve 
svůj prospěch nepříznivě se vyví-
jející sérii nebo zápas. V této sou-
vislosti je potřeba připomenout 
předsezonní přínos trenérů Sýkory 
a Votruby, kteří jsou náročnou fyzic-
kou přípravou proslulí.

oslavy, oslavy, oslavy
Div, kolik sil Pirátům ještě zbylo 

na oslavy! Křepčili už na ledě čers-
tvého odpadlíka z extraligy, radovali 
se s fanoušky na svém zimním stadi-
onu, pak se postupový mejdan přelil 
na diskotéku a po skromném odpo-
činku znovu předstoupili před jása-
jící dav na náměstí 1. máje. Oslavy 
byly grandiózní i na straně fanoušků. 
Mnozí na „chomutovské Nagano“ 
čekali desítky let, jiní VĚŘÍ, že tohle 
je potkalo jednou za život, že totiž 
Chomutov a hokejová extraliga 
k sobě budou patřit „na věčné časy“.

video z oslav 
a rozhovor 
s v. hÜblem
na eChomutov.cz
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podrobnější článek

 videoreportáž k článku

víCe čtěte na webu:

Úpravna, která je zdrojem vody 
pro Chomutov a blízké okolí, pro-
chází právě rekonstrukcí. První ze 
dvou etap oprav byla zahájena a její 
průběh nebude mít na obyvatele 
vliv. Úpravy by měly skončit kon-
cem října letošního roku.

Rekonstrukce úpravny vody 
Třetí mlýn bude stát celkem téměř 
45 milionů korun a jejím inves-
torem je Severočeská vodárenská 
společnost. „Průběh stavby nebude 
mít na obyvatele žádný nega-
tivní dopad, protože vzniklý defi-
cit ve výrobě vody v soustavě bude 
pokryt vyšší produkcí z jiných 
zdrojů,“ uvedl radní Chomutova 
a současně člen představenstva 
SVS Jindřich Stádník.

V současnosti má úpravna vody 
Třetí mlýn zastaralé technolo-
gické zařízení. V první etapě dojde 
k rekonstrukci kalového hospodář-
ství, které bude nahrazeno moderní 
technologií strojního odvodnění 
kalů. Ve druhé etapě budou rekon-
struovány ostatní části úpravny.

Společnost Chomutovská by
tová, a.s., převzala v roce 2009 
pohledávky nezaplaceného nájem-
ného v hodnotě cca 20,5 milionu 
korun. „Pohledávky vymáháme 
domluvou a soudní cestou. Soudu 
jsme předali 954 spisů v celkové 
výši 7,89 milionu korun bez příslu-
šenství. Do konce března se podařilo 
vybrat dlužné nájemné s příslušen-
stvím přes 13,5 milionu korun,“ sdě-
lil ředitel Chomutovské bytové Jaro-
slav Schindler.

I přes tvrdý přístup vůči dlužní-

kům se firma snaží lidem, kteří mají 
zájem splácet své dluhy, pomoci. 
„Nabízí splátkové kalendáře, radí 
jak postupovat, aby nevznikaly 
další dluhy,“ říká náměstek primá-
tora Martin Klouda. Jedním z nejú-
činnějších způsobů vymáhání pohle-
dávky je podle něj neprodloužení 
nájemní smlouvy a následné vystě-
hování. „Exekučně bylo vystěho-
váno 18 nájemců, dalších 67 lidí ode-
vzdalo byty bez exekuce. Po úhradě 
dlužného nájemného jsme opětovně 
přidělili byty 79 osobám. V současné 

době soud eviduje 83 našich žalob na 
vyklizení bytu,“ uvedl.

Společnost se snaží přede-
jít nárůstu dlužných částek tím, že 
nájemní smlouvy uzavírá na dobu 
určitou, konkrétně na jeden rok 
s možností opětovného prodlou-
žení. „Jiné preventivní možnosti 
prakticky nemáme. V bytech dluž-
níků navíc neprovádíme opravy 
s výjimkou těch, jež by způsobily 
škody na našem majetku, případně 
majetku jiných osob,“ vysvětlil 
Jaroslav Schindler.

Na šest desítek pamětníků, legi-
onářů, představitelů města i politic-
kých stran se sešlo u pomníku obě-
tem válek v městském parku. Osla-
vili tak tichou vzpomínkou a polože-
ním květin státní svátek Den vítěz-
ství. „V tento významný den vzdá-
váme poctu všem vojenským i civil-
ním obětem největšího válečného 
konfliktu v dějinách lidstva – druhé 
světové války, od jehož konce uply-
nulo 67 let,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Ten převzal z rukou předsedy chomu-
tovské jednoty Československé obce 
legionářské plukovníka Rostislava 
Lysoňka čestné uznání pro statutární 
město Chomutov za zásluhy o obnovu 
a šíření legionářských tradic.

Jaký byl první rok nového zim-
ního stadionu? Koho přilákal a jaké 
úspěchy má na svém vrubu? Kromě 
tréninků a utkání hokejových týmů 
na úrovni amatérské, výkonnostní 
a vrcholové zde sportují krasobrus-
laři, mateřské, základní i střední 
školy a neorganizovaní sportovci. 
„Denně se tu vystřídalo na dva a 
půl tisíce lidí. Stadion plní svoji 
funkci jak sportovního vyžití, tak 
i smysluplného trávení volného 
času dětí a mládeže,“ říká primátor 
města Jan Mareš.

 „Velké oblibě se těší i veřejné 
bruslení, které díky druhé ledové 
ploše může být častěji než na sta-

rém stadionu. Sto tří veřejných 
bruslení využilo přes třináct tisíc 
bruslařů,“ hodnotí Věra Flaš-
ková, jednatelka provozující spo-
lečnosti Kultura a sport Chomu-
tov. S městem zde připravili Lední 
hrátky s kozou Rózou, s Ústeckým 
krajem Silvestrovskou brusli pro 
celou rodinu. Stadion je však mul-
tifunkční halou, ve které se mohou 
konat i jiné akce než na ledu. Hala 
hostila dvoudenní mezinárodní 
závody v judu a další se plánují.

Nejhezčí narozeninový dárek 
dali stadionu sami hokejisté ve 
všech kategoriích. Nejprve chomu-
tovský hokejový klub získal sta-

tut hokejové akademie, poté se 
dva mládežnické týmy staly mis-
try republiky a na konci sezony se 
Piráti Chomutov probojovali po 
38 letech do extraligy. Na těchto 
úspěších má podíl i nová hala.

Sport není jedinou úspěš-
nou oblastí v ročním životě zim-
ního stadionu. Uznání a ceny sbírá 
i stavba samotná. Moderní hala 
s nápadným obloukem ocelové 
konstrukce, který vytváří kon-
text ke zvlněnému terénu před-
hůří Krušných hor, získala mezi-
národní ocenění Evropské asoci-
ace ocelových konstrukcí. Uchází 
se i o titul stavba roku. 

Chomutov 
nezůstane 
bez vody

Chomutovské bytové se daří 
vymáhat pohledávky

Připomněli si 67. výročí osvobození

zimní stadion funguje už rok, 
město s ním slaví úspěchy
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KráTCe
narodil se arkal 
V zooparku se narodila dvě mlá
ďata vzácného arkala – ovce 
stepní. Arkaly chová Podkrušno
horský zoopark jako jediná zoo 
v Čechách. Jsou k vidění ve spo
lečné expozici s opicemi. 

drátkování 
Pro malé i velké 
Navštivte 26. května Starou Ves 
a vyzkoušejte si drátkování a jiné 
výtvarné techniky. Workshop pro 
děti i dospělé je zdarma, platí se 
pouze vstup do zooparku.

uklízeJí 
černé skládky 
Po provedení jarních zales
ňo vacích prací zahajují jako 
kaž doročně Městské lesy 
Chomutov na cestách a v lesních 
porostech úklid černých skládek.
To odčerpává poměrně značné 
finanční prostředky z rozpočtu 
organizace.

sněhurka a loveC 
ve světě 
Kino Svět uvede 31. května 
2012 již dlouho očekávaný film 
Sněhurka a lovec.

Pohádky 
Pro neJmenší 
Městské divadlo zve všechny 
milovníky dětského divadla 
v neděli 27. května od 15 hodin 
na veselou pohádku Jak se 
zbavit čerta.

výstava Plakátů 
z arChivu
V kině Svět probíhá v průběhu 
května až do konce června 
výstava starých českých 
filmových plakátů se symbo
lickým názvem Z archivu.

Doslova maraton Rodinného 
zápolení prožívá v posledním 
měsíci Chomutov. Rodiny se se 
svými oblíbenými maskoty Rózou 
a Rozmarýnkem scházejí téměř 
každý víkend. Výjimkou nebyly ani 
ty právě uplynulé. 

Nejdříve se ke slovu dostali 
nadšení zahradníci, protože úko-
lem šesté akce bylo osadit ozdobný 
truhlíček nějakou květinou či byli-
nou. Tím však pro zúčastněné akce 
nekončí. Truhlíčkem totiž mohou 
ozdobit své okno, balkon či terasu 
a zapojit se do speciální soutěže. 
„S kozou Rózou budeme hledat 
a hodnotit vyzdobené balkony či 

okna, očekáváme mnoho krásných 
fotografií a těžkou práci pro porotu,“ 
řekl primátor Jan Mareš.

O týden později vytáhl Rodinný 
orientační běh do Bezručova údolí 
více než stovku sportovně založe-
ných rodin, které se nechaly vést čer-
venými fáborky. Běh ovšem pro-
věřil i vědomosti všech zúčastně-
ných. „V lesíku na trase běhu bylo 
připraveno deset kontrolních otá-
zek, které rodiny musely zodpově-
dět,“ řekla organizátorka Rodinného 
zápolení Marie Heřmanová. Z vítěz-
ství v nepovinném závodě se rado-
vali Suchánkovi, kteří proběhli cílem 
v čase 17 minut a 40 sekund.  

Pohár primátora města Chomu-
tova v již tradičních závodech dra-
čích lodí Dragon Cup nad hlavu 
zvedla posádka Městské policie Cho-
mutov, která ve finálové jízdě zís-
kala vrtkavé dračí sympatie a pora-
zila o jednu desetinu sekundy hasiče, 
obhájce loňského vítězství. „Rozkaz 

zněl jasně. Vyhrát! A rozkaz byl spl-
něn tak, jak se to čeká od policejních 
sborů,“ nepřekvapilo velitele měst-
ské policie a náměstka primátora 
Jana Řeháka.

Městská policie však nebyla roz-
hodně jedinou posádkou, která tento-
krát byla nadmíru dobře připravená. 

Magistrátní Draci na matraci se letos 
zlepšili a dopádlovali na 7. místě. 
Tradiční účastníci závodů Čoch-
tani se dokonce probojovali až do 
čtyřčlenného finále. „To jsou takoví 
matadoři závodů, ale většinou jez-
dili kolem devátého místa,“ řekl Vik-
tor Legát z oddílu kanoistiky SC 80 
Chomutov, který zároveň pochvá-
lil i výkony a odvahu všech nováčků. 
Z nich výborným výkonem překva-
pili především Zelenáči ZKZ, kteří si 
při své premiéře dojeli pro 5. místo. 
„Těší mne, že se každý rok ve star-
tovních blocích objeví nové posádky. 
V letošním ročníku získala sympa-
tie téměř výhradně ženská posádka 
Interna JIP chomutovské nemocnice. 
Jako nováček závodů měli těžkou 
pozici, ale i tak si zachovali úsměv 
ve tvářích a neztratili humor,“ ocenil 
zdravotníky primátor Jan Mareš. 

Pokračování na straně 15

Chomutovský magistrát zřejmě 
jako jediný úřad bojuje proti řidi-
čům, kteří jezdí auty bez zákon-
ného pojištění. A ví proč. „Je to 
týden, co strážníci zasahovali 
u nehody, při níž řidič bez pojiš-
tění naboural dvě auta v Holešické 
ulici. Jejich majitelé budou mít pro-
blém s náhradou škody. Podobných 
případů jsou stovky,“ řekl náměstek 
primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák.

Městská policie prolustruje 

každé auto, se kterým se setká při 
běžné činnosti, zda je pojištěno. 
„Kromě toho nepravidelně pořá-
dáme akce, zaměřené na nepojiš-
těná auta,“ upozorňuje ředitel měst-
ské policie Vít Šulc. Magistrát pak 
hříšníkům uděluje pokuty za jejich 
nezodpovědnost, která poctivým 
řidičům způsobuje značné pro-
blémy. Hrozí jim postih pět až čty-
řicet tisíc korun. Od roku 2010 
pokutu dostalo téměř 450 nepojiště-
ných řidičů.

Strážníci v roce 2010 prolustro-
vali 932, vloni již 1 252 vozi-
del. Snaha města chránit poctivé 
řidiče nese ovoce. Prokazatelně 
totiž klesla doba nepojištění vozi-
del. V roce 2010 nebyly výjimkou 
automobily, které byly bez pojiš-
tění 2 až 3 roky. V současnosti je to 
maximálně 8 měsíců bez pojištění. 
V Chomutově také výrazně klesl 
podíl nepojištěných vozidel regis-
trovaných v Chomutově. Naopak 
roste podíl nepojištěných vozidel 

registrovaných v jiných městech. 
„Už třetí rok nám nebylo k řešení 
postoupeno jediné ‚chomutovské‘ 
nepojištěné vozidlo z jiného úřadu, 
naopak náš magistrát za tutéž dobu 
jich postoupil k projednání místně 
příslušným úřadům 338. Z toho 
usuzujeme, že boj proti nepojiště-
ným vozidlům vedeme takto syste-
maticky zřejmě jako jediní v ČR,“ 
vysvětluje vedoucí odboru doprav-
ních a správních činností magis-
trátu Bedřich Rathouský.

Maraton s kozou rózou pokračoval

závod dračích lodí vyhráli strážníci 

Strážníci i magistrát vedou boj 
proti nepojištěným autům 
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Jaká myšlenka stála na počátku fes-
tivalu Otevřeno? Vzpomenete si na 
některé hosty z prvního ročníku? 

Chtěli jsme Chomutov otevřít 
hudbě, tanci, divadlu a oslovit tak 
i náhodné kolemjdoucí, kteří se do 
našich kulturních stánků nedosta-
nou, a zároveň nabídnout publiku 
projekty, které není možné během 
roku z finančních důvodů realizo-
vat. První festival, pro který byl 
vybrán dnes již tradiční první červ-
nový víkend, se konal na řadě míst. 
Návštěvníci si vzpomenou na Černé 
šviháky ve sklepení svaté Kate-
řiny, cestující v autobuse zase na 
úsměvnou záležitost královéhradec-
kého divadla DNO. Zajímavé bylo 
i noční představení v kostele sva-
tého Ignáce a divadlo Teatr novogo 
fronta před městskou věží. 
V určitých chvílích byl festival 
Otevřeno programově širší. Co 
ovlivňuje bohatost programu? 

Porovnámeli programy minulých 
ročníků, je pravdou, že počet hudeb-
ních a především divadelních hostů 
byl vyšší oproti posledním dvěma 
ročníkům. Příčinou redukce jsou 
pouze finanční důvody. V posled-
ních letech je velmi náročné získat 
finanční prostředky od společností v 
našem regionu. Krize se výrazně pro-
jevila právě v tomto směru. 

Můžete připomenout některé 
slavné hosty festivalu? 

Během devíti let se představila 
celá řada velmi známých umělců, 
zejména hudebníků. Připomněla bych 
vystoupení Richarda Müllera či kon-
cert Mňágy a Žďorp v Kulisárně, kte-
rým jsme jeden z ročníků zakončo-
vali a na jehož elektrizující atmosféru 

dodnes všichni účastníci vzpomínají. 
Z divadel zde vystupovalo třeba zmí-
něné DNO – myslím, že mnozí ces-
tující z autobusové linky č. 1 netuší, 
že to, čeho byli kdysi svědky na 
trase mezi hypermarketem na Černo-
vické a sídlištěm Písečná, bylo skvěle 
sehrané divadelní číslo.
Jak vybíráte skupiny a divadla 
pro festival? 

Dramaturgie vychází z nabídky 
současných alternativních směrů 
umění, ovšem vždy se prolíná i 
s mainstreamovými trendy. Sta-
vět pouze na alternativě by bylo 
komerčně neúnosné, známá jména 
přitahují nejen diváky, ale snáze 
oslovují i partnery festivalu. Proto 
nasloucháme přání publika, sledu-

jeme názory hudebních a divadel-
ních kritiků či programy jiných fes-
tivalů. Existují ale limity komerce 
a umělecké nenáročnosti, které jsou 
pro dramaturgii akce nepřekroči-
telné, a proto se s těmi nejpopu-
lárnějšími jmény českých zpěváků 
či hudebních skupin na Otevřenu 
určitě nesetkáme. Potěšitelné je, že 

díky slušnému renomé akce se na 
nás s nabídkou spolupráce obracejí 
již mnozí umělci sami.
Jak dlouho před festivalem je 
nutné začít s organizací? 

První přípravy pro nás začínají 
krátce po letních prázdninách, inten-
zivně se věnujeme akci od konce 
roku. První jednání probíhají s největ-
šími hvězdami, neboť jejich kalendář 
bývá zaplněn. Zima bývá obdobím 
vyhlašování výsledků nejrůznějších 
diváckých a posluchačských anket 
a tady se zase snažíme zprostředko-
vat Chomutovanům produkci těch, 
kdo na sebe upozorní právě v tomto 
období krátce před festivalem. 
Festival je zčásti volně přístupný 
a zčásti placený přímo na jednotlivá 

vystoupení. Proč jste zvolili tuto 
kombinovanou formu placení? 

Rozsah akce vylučoval od 
počátku zajištění výběru vstup-
ného na všech místech, na druhou 
stranu bohužel musíme s ohledem 
na finanční náročnost některých 
vystoupení ke zpoplatnění pro-
dukce přistoupit.
Je letošní ročník Otevřena něčím 
zvláštní? A na jaké vystoupení se 
osobně těšíte? 

Myslím, že koncert hlavních 
hvězd Uriah Heep je zážitkem, na 
který chomutovští příznivci rocku 
čekali desítky let. Kromě zmíně-
ných Uriah Heep se těším na come-
back legendy 90. let, skupiny Tichá 
dohoda, z nových tváří pak na 
skvělé mladé hudebníky ze sku-
piny Zrní.
Máte nějaké tajné přání, koho 
byste chtěla na Otevřenu, 
kdybyste měla neomezené 
finanční prostředky? 

Těžko se mi vybírá z mnoha 
desítek podobných přání, proto 
snad dvě jména. Z hudebníků by šlo 
o neuvěřitelně energickou cikánskou 
punkovou skupinu Gogol Bordello 
z New Yorku, z divadla pak o dnes 
již komerčně úspěšný, přesto stále 
fascinující nový cirkus v podání 
francouzského Cirque du Soleil.

Už devátým rokem se město Chomutov chystá na multižánrový festival Otevřeno, jehož hlavním 
organizátorem je společnost Kultura a sport Chomutov. S jednatelkou společnosti věrou Flaškovou 
jsme vzpomínali na začátky festivalu a nahlédli do jeho zákulisí. 

Chtěli jsme 
Chomutov otevřít 

hudbě, tanci a divadlu 

Potěšitelné je, že díky slušnému renomé 
akce se na nás s nabídkou sPoluPráce 
obracejí již mnozí umělci sami.
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čtěte na  
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Jiří Krampol, jenž se nedávno 
představil televizním 
divákům v seriálu Život je ples 
z prostředí domova důchodců, 
navštívil Domov pro seniory 
Písečná se svým pořadem 
Stáří je stav mysli. Proto jsme 
s ním hovořili o hodnotě stáří 
v české společnosti, hereckém 
důchodu a nutnosti brát 
lidský život i jeho podzim 
s nadhledem a humorem. Jinak 
se snad ani nedá přežít.  

rozhovor 
s jiřím 

Krampolem

Chomutovské muzeum připravilo 
výstavu fotografií EX/POSITION od 
Gabrielly Héjja. Rodačka z Maďar-
ska v současnosti žijící v Bavorsku 
vzdává svým přístupem hold fotogra-
fii jako médiu. Výstava sama sestává 
ze čtyř cyklů, které se liší užitými 
technikami i zvolenými objekty.

Chomutovské muzeum navá-
zalo kontakt s mladou fotografkou 

díky úzké kulturní spolupráci mezi 
městy Erlangen a Chomutov, jejímž 
výsledkem byla i výstava fotogra-
fií Rostislava Stacha a Václava Šilhy 
v německé galerii Treppenhaus. „Na 
vernisáži jsme se seznámili s Gab-
riellou Héjja. Nabídka výstavy její 
práce v chomutovském muzeu ji 
velice potěšila,“ popsal ředitel Děd 
začátky organizace této výstavy 

a přiznal, že jej práce fotografky pří-
jemně překvapily. „Mohla by vysta-
vovat v jakékoliv galerii, její práce 
jsou skutečně povedené. Některé 
vypadají jako obrazy,“ potvrdil ředi-
tel muzea a připomněl, že autorka 
přednáší fotografii na erlangenské 
Volkshochschule. Prodejní výstava je 
otevřena v muzejních prostorách rad-
nice až do 30. června. 

Po pěti letech se do Chomutova 
vrátil Chór uralských kozáků, svě-
tově proslulý mužský sbor, který 
láká posluchače nejen dokona-
lou souhrou a energickým předne-
sem široké palety liturgických písní 
a lidových balad, ale také pohnu-
tou historií. 

Chór uralských kozáků při 
svých velkých turné celou Evropou 
přibližuje hudbu a tradice pravo-
slaví svým posluchačům. „Napro-
stá většina koncertů se odehrává v 
sakrálních stavbách. Jsou to stavby 
s dokonalou akustikou, kterou hra 

s hlasy v podání chóru potřebuje,“ 
vysvětlil Richard Šula ze společ-
nosti MCS, jež kozáky zastupuje, 
a dodal, že sbor se kvůli tomu snaží 
vyhnout vystoupením v prostředí 
kulturních domů a sálů, neboť tam 
by písně zpívané a cappella pří-
padně jen s tradičním doprovodem 
tahací harmoniky zanikly. Chór 
uralských kozáků vznikl v roce 
1924 v Paříži, kde se setkávali 
kozáci vyhnaní po revoluci a pádu 
carského Ruska v roce 1917 a pís-
němi a tanci si připomínali svou 
starou vlast.

Sbor Comodo Gymnázia Cho-
mutov získal na Celostátní pře-
hlídce středoškolských sborů po 
páté v řadě zlaté pásmo. Sbor 
bude o další prvenství bojovat již 
15. dubna na celostátní soutěžní pře-
hlídce Zahrada písní v Praze.

Sbor v uplynulém roce změnil 
svůj název. Když sbormistři sboru 
chomutovského gymnázia man-
želé Hánovi rekapitulovali u pří-

ležitosti 18. výročí sboru jeho čin-
nost za posledních několik let, 
shodli se spolu se svými zpěváky na 
tom, že název Vokálně instrumen-
tální soubor již neodpovídá skuteč-
nosti. Sbor totiž interpretuje pře-
vážně skladby a cappella, případně 
písně pouze za doprovodu klavíru 
či kytary. Začali tedy společně hle-
dat nějaký hudební název. Název 
Comodo se nabízel, výraz znamená 

v italském hudebním názvosloví 
pohodlně. A to je cílem práce sboru.

dílo gabrielly Héjja 
je poctou fotografii

Uralští kozáci rozezněli 
kostel svatého Ignáce

Sbor Comodo má pohodu v názvu

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE, CHOMUTOV
19. 5. A 2. 6. OD 8.00 DO 12.00 HODIN

patron projektuTrhy se konají pod záštitou 
hejtmanky Jany Vaňhové

Trhy pořádají sdružení Český um 
a statutární město Chomutov

www.chomutov-mesto.cz
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Klub FbC 98 Chomutov zažívá 
dobré časy. Nejenže se mu utě-
šeně rozrůstá členská základna, 
ale navíc v této sezoně zazname-
nal řadu úspěchů. „Sezonu hodno-
tíme jako úspěšnou. ‚Áčko‘ splnilo 
cíl hrát na špičce 2. ligy, junioři 
i dorostenci vyhráli své soutěže. 
Starší žáci si zajistili účast v nej-

vyšší regionální soutěži i na příští 
rok,“ vypočítal úspěchy sekretář 
klubu Martin Bocian, jenž nezapo-
mněl ani na vydařená utkání mlad-
ších žáků či elevů a na pokrok 
u ženského družstva. 

Klub tak naplňuje své dlouho-
dobé cíle. „Stále se snažíme posilo-
vat roli florbalu jako sportu v Cho-

mutově a pozici FbC 98 jako flor-
balového lídra regionu,“ shrnul 
záměry klubu Martin Bocian, kte-
rého těší, že se florbal pro řadu lidí 
stává životním stylem, přestože 
se tento sport potýká s nedostat-
kem financí. „Sportovní podmínky 
jsou v Chomutově velmi dobré. 
Máme k dispozici vše, co potřebu-

jeme. Překážkou zůstávají peníze,“ 
řekl Martin Bocian a dodal, že flor-
balová unie nyní nedostává peníze 
od Sazky, a tak klub musel zvýšit 
členské příspěvky. 

Do příští zimní sezony chystá 
Chomutovská liga malého fotbalu 
novinku, která potěší především starší 
ročníky. Rozběhnout by se totiž měla 
futsalová liga pro hráče nad 35 let. 
„Je to pro generace, které s futsalo-
vou ligou v Chomutově začínaly, aby 
se teď nemusely honit s mladíky,“ 
smál se předseda CHLMF Jiří Kupec 
a dodal, že účast ve veteránské lize 
samozřejmě nevylučuje starty v ostat-
ních soutěžích CHLMF. 

„Potřebovali bychom dvanáct při-
hlášených týmů, abychom dodrželi 
herní model jako u ostatních soutěží. 
Zájem je, a tak věřím, že počet muž-
stev naplníme,“ dodal Jiří Kupec. 

Plavecký klub Slávie Chomu-
tov uspořádal 28. ročník Velké ceny 
Chomutova pro třináctileté a starší 
plavce a současně také 25. roč-
ník Memoriálu Jaroslava Jezbery, 
který se plave v kategorii od deseti 
do dvanácti let. A přestože chyběli 
plavci české špičky, kteří ve stej-
ném termínu plavali v Ostravě na 
závodech druhého kola Českého 
poháru, závody měly slušnou úro-
veň a atmosféru.

O nejhodnotnější výkon se posta-
rala chomutovská olympijská naděje 
Simona Baumrtová, když překo-
nala vlastní český rekord na 100 
metrů znak. Čas z Mistrovství světa 
v Římě 2009 zkrátila o 11 setin a sta-

novila mu tak hodnotu 1:01,45. 
Tímto časem se také přiblížila svému 
již druhému olympijskému limitu. 
Kromě znakové stovky plavala další 
tři disciplíny (50 a 200 metrů kraul, 
200 metrů polohově), ve kterých také 
s přehledem vyhrála.

Výborně se předvedli také další 
chomutovští plavci. Ondřej Baumrt 
byl dvakrát první (400 metrů kraul 
a 200 metrů znak), třikrát druhý 
(50 metrů znak, 100 a 200 metrů 
motýlek) a dvakrát třetí (50 metrů 
motýlek a 200 metrů polohově). 
Filip Škorvaga vyhrál třikrát (100 
a 200 metrů prsa a 400 metrů polo-
hově) a jednou byl druhý (400 metrů 
kraul). Tomáš Franta i přes konku-

renci mnohem starších plavců skon-
čil třikrát druhý (50 metrů motýlek 
v oddílovém rekordu, 50 metrů kraul 
a 100 metrů znak) a jednou třetí 
(100 metrů kraul). Štěpánka Šilha-
nová získala tři medaile – zlatou na 
100 metrů kraul, stříbrnou v oddílo-
vém rekordu na 100 metrů motýlek 
a bronzovou na 50 metrů kraul.

Mezi nejmladšími plavci startu-
jícími v rámci Memoriálu Jaroslava 
Jezbery se nejvíce dařilo Kristiánovi 
Kolumberovi, který z devíti startů 
získal dvě zlaté medaile (100 metrů 
prsa a 200 metrů polohově) a sedm 
stříbrných (50, 100, 200, 400 metrů 
kraul, 50, 100 metrů motýlek a 100 
metrů znak).

Stolní tenisté Baníku Březenecká 
uspořádali ve své herně na sídlišti 
Zahradní 6. ročník turnaje O pohár pri-
mátora města Chomutova. Mezi sedm-
desáti osmi hráči z českých klubů i ze 
zahraničí si úspěšně vedli zástupci 

Chomutova, byť se jim na nejvyšší 
stupeň vystoupit nepodařilo. V urput-
ném finále se totiž štěstí odklonilo od 
Feifrlíka z Baníku Březenecká a Skle-
náře z VTŽ Chomutov, kteří pro-
hráli s Broumem hrajícím v Německu 

a Kroupou z Lubence. Překvapením 
turnaje se stali třetí Burda a Sýkora, 
oba z Baníku Březenecká. 

Turnaj je unikátní v tom, že 
jsou v předvečer turnaje nalosováni 
k hráčům z republikových žebříčků 
hráči z okresních žebříčků nebo 
neregistrovaní a ti potom v týmové 
dvojici bojují o putovní pohár. Tur-
naj zahájil náměstek primátora Jan 
Řehák, v závěru akce ceny předal 
tajemník Magistrátu města Chomu-
tova Theodor Sojka.

Stolní tenisté Baníku Březe-
necká byli úspěšní i na turnaji dvo-
jic ve Vejprtech, kterého se zúčastnilo 
34 hráčů z okresních a krajských sou-
těží. Loňské prvenství obhájili Morá-
vek z Baníku Březenecká a Maršík 
z Prahy, kteří ve finále porazili Sout-
nera ml. z Baníku Březenecká s Mil-
dorfem z Mostu.

florbalisté bilancují sezonu 

liga malé 
kopané 
i pro veterány 

baumrtová zaplavala stovku znak 
v novém českém rekordu

Stolní tenisté březenecké 
úspěšní na dvou frontách

návrat hrdiny
Softbaloví Beavers slaví první 
vítězství. Velkou měrou k nim 
přispěl Luboš Vrbenský, který 
by měl odpočívat po operaci 
kolene. Ovšem při zranění 
ostatních nadhazovačů se 
rozhodl týmu pomoci.

Chomutovský šerm 
boduJe
Jednu akci před závěrem 
sezony sahají šermíři DDM 
Chomutov po medailích. 
Dan Nezbeda v žácích nemá 
konkurenci a je na 1. místě 
bodovací soutěže, Davidu 
Dyršmídovi patří 3 příčka 
v kadetech.

olymPiJský sen
Kajakáři Branko Tarkulič 
a Jiří Kraft stále mohou snít 
o olympiádě. V Račicích ovládli 
olympijský kvalifikační závod 
a v polovině května mohou 
udělat v Poznani poslední krok 
na cestě do Londýna.

KráTCe

rozhovor 
s martinem boCianem
na eChomutov.cz
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MěSTSKá POlICIe

nad kamerami 
nevyhrála 
Lehká děva nad kamerovým sys
témem nevyhrála. Po 22. hodině ji 
totiž na trase v Lipské ulici spatřilo 
bystré oko kamery. Z nemalé blo
kové pokuty radost neměla. Trasu 
samozřejmě musela opustit. 

muž ležel v trávě 
obestlaný odPadky
Dalšího pobudu, který si pod 
sebe pěkně podestlal, vyprovodi
li strážníci z trávníku na Písečné. 
Dvaapadesátiletému muži z Jirko
va strážníci siestu přerušili a do
nutili ho, aby si po sobě uklidil. 

drzý zloděJ se do 
ProdeJny vrátil 
Otrlý zloděj se vrátil do prodej
ny Norma v Holešické ulici, kde 
o den dříve kradl. Ochranka si 
ho ale zapamatovala. Muže za
držela a zavolala strážníky. 

Městská policie se chce ještě 
více přiblížit občanům, znát jejich 
názory a především podněty ke 
zlepšení bezpečnosti ve městě. 
„Projekt Váš strážník, v rámci kte-
rého mohou občané komuniko-
vat přímo se svým územním stráž-
níkem, se velmi osvědčil, ale my 
chceme občany ještě více informo-
vat o práci městské policie a být 
s nimi ještě více v kontaktu,“ říká 
náměstek primátora a velitel měst-
ské policie Jan Řehák. 

Městská policie proto v těchto 
dnech spouští nové webové stránky, 
které jsou k dispozici na stáva-
jící adrese www.mpchomutov.cz. 
„Občané na nich najdou informace 

především o projektu Váš strážník. 
Mohou si zjistit, jaké problémy stráž-
níci řešili v jejich lokalitě a jak byly 
vyřešeny,“ upřesňuje ředitel městské 
policie Vít Šulc. Na stránkách bu dou 
moci také občané města své mu 
územ nímu strážníkovi předat podnět. 

Na webu budou také aktu-
ální informace o měření rych-
losti. „Každý den tam bude infor-
mace o tom, na jakém místě se bude 
měřit,“ dodává Šulc s tím, že pro 
městskou policii je v dopravě před-
nější prevence a bezpečnost než 
represe. Děti a mládež na stránkách 
najdou schránku důvěry. Pro všechny 
zájemce budou na nich připraveny 
informace o každodenní práci měst-

ské policie. „Tento otevřený přístup 
jsme si již odzkoušeli na facebooku. 
Lidé mají opravdu zájem o práci 
městské policie. Během tří měsíců 
existence facebookové stránky nám 
narostl počet fanoušků na více než 
čtyři stovky,“ říká ředitel Šulc. 

Strážnici nechtějí s občany komu-
nikovat jen přes webové stránky, ale i z 
očí do očí. Pravidelně pořádají v jed-
notlivých lokalitách setkání s územním 
strážníkem. Letos zavádějí novinku – 
odpoledne s městskou policií. „Na jed-
notlivých školních hřištích připravíme 
program pro širokou veřejnost. Děti při 
hrách získají řadu preventivních infor-
mací a rodiče budou moci opět probrat 
s územním strážníkem a vedením měst-

ské policie, co je trápí v jejich okolí,“ 
informuje ředitel strážníků Šulc. Pro 
všechny pak budou připraveny ukázky 
policejní techniky. 

Strážníci mají nový web

Parkování 
u nemocnice
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Po zavedení placeného parkování 
v areálu nemocnice začala spousta 
řidičů parkovat v jejím okolí. To pod-
statně ztížilo život lidem bydlícím 
v sousedství nemocnice. Na jejich 
žádost magistrát rozšířil od června 
zóny systému parkování (viz mapka). 

Nově mají obyvatelé těchto 
ulic možnost zakoupit si rezidenční 
karty, jež jim umožní parkování za 
150 korun na měsíc nebo za 1 000 na 
rok. Abonentní karty pak budou stát 
500 korun měsíčně. Karty si mohou 
v recepci magistrátu ve Zborovské 
ulici zakoupit vlastníci aut, kteří zde 
mají trvalý pobyt, sídlo firmy nebo zde 
vlastní nemovitost. Navíc část ulic Dr. 
Janského a Edisonova budou určeny 
i pro krátkodobé parkování za 5 korun 
na 30 minut a dále 15 korun za hodinu. 
Zpoplatněná bude však jen doba od 
7 do 16 hodin od pondělí do pátku.

 nová zóna

 rozšíření stávající zóny

  místa pro držitele 
parkovacích karet

  místa pro návštěvníky – 
parkovací automat 
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žáCi z kadaňské 
Pomáhali uklízet 
bezručák
U Povodí Ohře se sešli ti, kte
ří mají rádi Bezručovo údolí 
a jeho vzhled jim není lhostej
ný. Rozhodli se ho uklidit. Bri
gádu pořádal Junák a přidali se 
i pomocníci ze základní školy 
na Kadaňské. 

hasiči ukázali svou 
teChniku a vybavení
Nová hasičská stanice v Cho
mutově přivítala návštěvu dru
háků, třeťáků a páťáků ze Zá
kladní školy Školní. Děti se při
šly podívat na techniku i práci 
hasičů. 

záPasník vyPrávěl 
dětem o své kariéře
O sportu, úspěchu, zkušenos
tech i o účasti na olympiádě při
šel žákům Základní školy Píseč
ná povyprávět zápasník Bohu
mil Kubát.  

Při soutěži 
reCitovali v ruštině
Žákyně Základní školy Na Příko
pech bodovaly v soutěži Ars po
etica  Puškinův památník. Ta je 
zaměřena na přednes básní a 
písní v ruském jazyce.  

KráTCe

podrobnější článek

 videoreportáž k článku

víCe čtěte na webu:

Poznat noční oblohu měli možnost 
sedmáci ze Základní školy Akade-
mika Heyrovského. Díky kvalitnímu 
dalekohledu prozkoumali povrch 
Měsíce i jiné planety. Noc strávená ve 
škole však nebyla jen o hvězdářství, 
sportovní tým využil prázdné tělo-
cvičny k tréninku na soutěž Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV).

Dvaadvacet žáků sedmých roč-
níků se sešlo navečer ve škole, nave-

čeřeli se, připravili spaní, a když se 
setmělo, vydali se ven pozorovat 
noční oblohu. „Dalekohledem jsme 
zaměřili Měsíc, jehož povrch bylo 
možno detailněji pozorovat. Počasí 
nám přálo a po chvíli jsme pozoro-
vali i planetu Venuši a podařilo se 
nám zachytit i planetu Mars,“ uvedla 
Marie Pruskavcová, učitelka ze ZŠ 
Ak. Heyrovského. „Děti však nejvíc 
zaujal Měsíc, zřejmě proto, že je nej-
blíž a jeho povrch byl onu noc dobře 

pozorovatelný,“ dodala.
V rámci astronomické noci se 

konalo také soustředění OVOV. 
Dívčí a chlapecký tým ve večerních 
hodinách natrénoval hod medicinba-
lem, skok přes švihadlo i lehysedy. 
„Tyto disciplíny nejsou atletické, 
a tak nejsou zařazeny v běžných 
hodinách tělocviku, proto jsme uví-
tali možnost tréninku navíc,“ sdělila 
Ivana Poláková, taktéž učitelka ze 
ZŠ Ak. Heyrovského.

Po padesáti letech se setkají 
býva lí žáci Základní školy Kundra
tice. Setká ní se usku teční 30. června. 
Uplynulo již více či méně půl století 
od doby, kdy poslední žáci opustili 
brány ZŠ v Kundraticích. Tato škola 
spolu s celou obcí musela začátkem 
sedmdesátých let minulého století 
ustoupit těžbě hnědého uhlí.

V roce 1973 byla s konečnou 
platností škola zrušena. Všichni oby-

vatelé byli nuceni se vystěhovat. Vět-
šina jich byla přesídlena do Chomu-
tova na sídliště Březenecká, někteří 
si koupili domky v přilehlých obcích. 
Dnes je na místě Kundratic obrov-
ská díra – povrchový důl, kde se stále 
těží hnědé uhlí.

„Jelikož rádi vzpomínáme na bez-
starostná dětská léta a s přibývajícími 
léty snad stále častěji, rozhodli jsme 
se uspořádat setkání všech žáků, kteří 
tuto školu kdy navštěvovali. Někteří 
se možná scházejí na pravidelných 
srazech jednotlivých tříd, někteří se za 
celých 50 let nikdy nesešli a neviděli,“ 
uvedla Anna Kučerová z Vysoké 
Pece, jedna z organizátorů setkání. 
„A protože jsme do této školy chodili 
rádi a měli jsme tam i prima učitele, 
na které rádi vzpomínáme, napadlo 

nás uspořádat setkání všech žáků, a to 
co nejblíže místu, které bylo místem 
našich školních let, dětských rošťáren, 
ale i prvních dětských lásek, v obci 
Vysoká Pec na místním koupališti,“ 
doplnil Alois Nývlt z Vrskmaně, další 
z organizátorů.

Sraz účastníků setkání je ve 
12 hodin. Oficiální zahájení pro-
běhne o hodinu později. Toto setkání 
se bude konat za finanční podpory 
Obecního úřadu Vysoká Pec, do 
jehož katastru bývalá obec Kundra-
tice spadá. „Doufáme, že mezi sebou 
uvítáme například i paní učitelku 
Hlaváčkovou, za svobodna Pivoň-
kovou, která ještě do loňského roku 
vykonávala své učitelské povolání na 
ZŠ Březenecká v Chomutově,“ uza-
vřeli organizátoři.

Již sedm let provozují Sociální 
služby Chomutov univerzitu tře-
tího věku, kde se vzdělávají seni-
oři. A zájem o studia v pokročilém 
věku je vážně velký, kapacita ročníku 
je vždy naplněna a mezi studenty 
jsou nejen zájemci z Chomutova, ale 
i z okolních měst a obcí.

Témata přednášek jsou velmi pes-
trá, právě probíhající ročník je zamě-
řen na různá pojetí astrologie a medi-
cíny, část kurzu je věnována historii 
Chomutova. „Témata na další akade-
mický rok si volí studenti sami. Letos 

jsou nadšeni z astrologie a historie 
Chomutova, zřejmě se v těchto téma-
tech bude pokračovat,“ informovala 
Alena Tölgová, ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov.

Výuka se koná v prostorách orga-
nizace na Písečné. Každý kurz obsa-
huje zhruba deset přednášek. Studenti 
mají také možnost využít bezplatných 
bonusových individuálních předná-
šek Začínáme na PC a internetu. Pro 
studium není podmínkou absolvování 
předcházejících ročníků, roční školné 
je 400 korun.

děti v noci pozorovaly 
oblohu i sportovaly

Po půl století se sejdou 
žáci zaniklé školy

Senioři na univerzitě odhalují 
tajemství astrologie
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TAŠKOVÁ KRYTINA ELEGANT 
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støechy    fasády    okna    okapový systém   lakované plechy 

Po dlouhých osmatřiceti letech se 
chomutovští hokejisté vracejí mezi 
hokejovou elitu. V baráži o postup 
do nejvyšší soutěže zdolali tým Mladé 
Boleslavi. Pro fanoušky a nový zimní stadion, 
na jehož výstavbu získalo město Chomutov 
dotaci z Regionálního operačního programu 
Severozápad bezmála 360 milionů korun, 
je to zasloužený bonus. „Potvrdilo se naše 
moto. Věřit, věřit až do konce, a povedlo se 
to,“ říká kapitán týmu Milan Kraft.
Město Chomutov s projektem uspělo 
v rámci integrovaného plánu rozvoje 
města, revitalizace areálu bývalých kasáren 
na Centrum sportu a volného času. Jeho 
součástí je zimní stadion a tréninková 
hala se šatnami. Hokejová aréna je 
stavebněarchitektonickým unikátem v České 

republice – nenápadný oblouk ocelové 
konstrukce vytváří kontext ke zvlněnému 
terénu předhůří Krušných hor. Stadion je 
vybaven nejmodernějšími technologiemi. 
Hokejová hala nabízí pro sportovce 
i návštěvníky celou řadu služeb. Sportovci 
mohou využívat posilovnu, tělocvičnu či 
regenerační místnost. Tréninková hala pak 
slouží nejen pro přípravu hokejistů, ale 
především pro veřejné bruslení a aktivity 
krasobruslařského klubu a žákovských 
a juniorských hokejových mužstev. Součástí 
projektu je i nově vybudované parkoviště 
pro velký počet návštěvníků.
Kapacita stadionu je 5,5 tisíce diváků a je 
více než pravděpodobné, že v nadcházející 
extraligové sezóně bude po takovémto 
dárku v podobě postupu vyprodaný. 

„Chtěl bych poblahopřát chomutovským 
hokejistům. Ti nejenže podávali celou 
sezónu dobré výkony, ale také ukázali, že si 
nového stadionu z ROP Severozápad váží,“ 
uvedl na adresu hokejistů ředitel Úřadu 
Regionální rady Pavel Karel Markvart.
Fanouškům aréna dále nabízí obrazovou 
kostku, obrazovky na chodbách, 
restaurace, bufety, šatny pro diváky, 
ale i dětský koutek. Zimní stadion byl 
postaven za 580 milionů korun, přičemž 
dotace na samotnou výstavbu stadionu 
činila 232 milionů korun a dalšími 
127 miliony korun přispěl ROP Severozápad 
na vybudování tréninkové haly.

Po osmatřiceti letech se Chomutov dočkal extraligy

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK
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AKČNÍ
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ZIMNÍ 
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CHOMUTOV 
Písečná 5285 (v přízemí zdravotního střediska)

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

OSOBNÍ, UŽITKOVÁ, NÁKLADNÍ A STROJE LIAZ, TATRA, AVIA, MULTICAR, RENAULT, KAROSA, AVIA, DAF, 
MAN, IVECO, VOLVO, MERCEDES, OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VŠECH ZNAČEK, VÝMĚNY OLEJŮ, NÁPLNÍ, OPRAVY

AUTOMYČKA OSOBNÍ, UŽITKOVÁ, NÁKLADNÍ A STROJE, MOTORY, PODVOZKY, KAROSERIE
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ SUCHÝ-MOKRÝ PROCES SLEVA 52% JARNÍ AKCE INTERIÉR PREMIUM: 599 Kč

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

AC RAISOVKA  AUTOMYČKA
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křížovka Koza Róza s bráškou Rozmarýnkem si pro vás přichystali bonusovou akci, kterou bude 17. června Den otců…

sleduJte rePortáže 
z Chomutova na webu:
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2

5 kg/m

støechy    fasády    okna    okapový systém   lakované plechy 

Po dlouhých osmatřiceti letech se 
chomutovští hokejisté vracejí mezi 
hokejovou elitu. V baráži o postup 
do nejvyšší soutěže zdolali tým Mladé 
Boleslavi. Pro fanoušky a nový zimní stadion, 
na jehož výstavbu získalo město Chomutov 
dotaci z Regionálního operačního programu 
Severozápad bezmála 360 milionů korun, 
je to zasloužený bonus. „Potvrdilo se naše 
moto. Věřit, věřit až do konce, a povedlo se 
to,“ říká kapitán týmu Milan Kraft.
Město Chomutov s projektem uspělo 
v rámci integrovaného plánu rozvoje 
města, revitalizace areálu bývalých kasáren 
na Centrum sportu a volného času. Jeho 
součástí je zimní stadion a tréninková 
hala se šatnami. Hokejová aréna je 
stavebněarchitektonickým unikátem v České 

republice – nenápadný oblouk ocelové 
konstrukce vytváří kontext ke zvlněnému 
terénu předhůří Krušných hor. Stadion je 
vybaven nejmodernějšími technologiemi. 
Hokejová hala nabízí pro sportovce 
i návštěvníky celou řadu služeb. Sportovci 
mohou využívat posilovnu, tělocvičnu či 
regenerační místnost. Tréninková hala pak 
slouží nejen pro přípravu hokejistů, ale 
především pro veřejné bruslení a aktivity 
krasobruslařského klubu a žákovských 
a juniorských hokejových mužstev. Součástí 
projektu je i nově vybudované parkoviště 
pro velký počet návštěvníků.
Kapacita stadionu je 5,5 tisíce diváků a je 
více než pravděpodobné, že v nadcházející 
extraligové sezóně bude po takovémto 
dárku v podobě postupu vyprodaný. 

„Chtěl bych poblahopřát chomutovským 
hokejistům. Ti nejenže podávali celou 
sezónu dobré výkony, ale také ukázali, že si 
nového stadionu z ROP Severozápad váží,“ 
uvedl na adresu hokejistů ředitel Úřadu 
Regionální rady Pavel Karel Markvart.
Fanouškům aréna dále nabízí obrazovou 
kostku, obrazovky na chodbách, 
restaurace, bufety, šatny pro diváky, 
ale i dětský koutek. Zimní stadion byl 
postaven za 580 milionů korun, přičemž 
dotace na samotnou výstavbu stadionu 
činila 232 milionů korun a dalšími 
127 miliony korun přispěl ROP Severozápad 
na vybudování tréninkové haly.

Po osmatřiceti letech se Chomutov dočkal extraligy

POZOR SMLUVNĚ 
GARANTUJEME ČESKOU 

VÝROBU OKEN

ČESKÝ
VÝROBEK

58 %54 % + NAVÍC 4 % =

SLEVY
Platí do 29. 2. 2012
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5-komorových od konkurence
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tel.: 776 565 780, 732 186 702  |  e-mail: raiscv@seznam.cz
AC RAISOVKA, Raisova (Ctiborova) 5456, Chomutov

AC RAISOVKA  AUTOMYČKA
SERVIS
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Po dlouhých osmatřiceti letech se 
chomutovští hokejisté vracejí mezi 
hokejovou elitu. V baráži o postup 
do nejvyšší soutěže zdolali tým Mladé 
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je to zasloužený bonus. „Potvrdilo se naše 
moto. Věřit, věřit až do konce, a povedlo se 
to,“ říká kapitán týmu Milan Kraft.
Město Chomutov s projektem uspělo 
v rámci integrovaného plánu rozvoje 
města, revitalizace areálu bývalých kasáren 
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hala se šatnami. Hokejová aréna je 
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republice – nenápadný oblouk ocelové 
konstrukce vytváří kontext ke zvlněnému 
terénu předhůří Krušných hor. Stadion je 
vybaven nejmodernějšími technologiemi. 
Hokejová hala nabízí pro sportovce 
i návštěvníky celou řadu služeb. Sportovci 
mohou využívat posilovnu, tělocvičnu či 
regenerační místnost. Tréninková hala pak 
slouží nejen pro přípravu hokejistů, ale 
především pro veřejné bruslení a aktivity 
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projektu je i nově vybudované parkoviště 
pro velký počet návštěvníků.
Kapacita stadionu je 5,5 tisíce diváků a je 
více než pravděpodobné, že v nadcházející 
extraligové sezóně bude po takovémto 
dárku v podobě postupu vyprodaný. 

„Chtěl bych poblahopřát chomutovským 
hokejistům. Ti nejenže podávali celou 
sezónu dobré výkony, ale také ukázali, že si 
nového stadionu z ROP Severozápad váží,“ 
uvedl na adresu hokejistů ředitel Úřadu 
Regionální rady Pavel Karel Markvart.
Fanouškům aréna dále nabízí obrazovou 
kostku, obrazovky na chodbách, 
restaurace, bufety, šatny pro diváky, 
ale i dětský koutek. Zimní stadion byl 
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dotace na samotnou výstavbu stadionu 
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STaTUTárNí MěSTO CHOMUTOV
vyhlašuje

výběrové řízení na Poskytnutí PůJček 
z Fondu rozvoJe města Chomutova
Půjčky se budou poskytovat dle statutu Fondu rozvoje města Chomutova 
jednotlivým majitelům nemovitostí 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.
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 16.5. st 17.00 kouPili Jsme zoo 
 16.5. st 19.00 streetdanCe 2 
 17.5. čt 17.00 kouPili Jsme zoo 
 17.5. čt 19.00 líbáš Jako ďábel 
 17.5. čt 19.30 líbáš Jako ďábel 
 18.5. pá 17.00 líbáš Jako ďábel 
 18.5. pá 17.00 Piráti 
 18.5. pá 20.00 líbáš Jako ďábel 
 19.5. so 15.00 Piráti 
 19.5. so 16.00 líbáš Jako ďábel 
 19.5. so 19.00 diktátor 
 19.5. so 19.00 líbáš Jako ďábel 
 20.5. ne 15.00 z Pohádky do Pohádky 
 20.5. ne 18.00 vrtěti ženou 
 20.5. ne 19.00 líbáš Jako ďábel 
 21.5. po 17.00 vrtěti ženou 
 21.5. po 19.00 diktátor 
 22.5. út 17.00 knoFlíková válka
 22.5. út 19.00 diktátor 
 23.5. st 17.00 knoFlíková válka 
 23.5. st 19.00 líbáš Jako ďábel 
 24.5. čt 17.00 streetdanCe 2 
 24.5. čt 19.00 moJe letní Prázdniny 
 25.5. pá 17.00 hurá do aFriky! 
 25.5. pá 19.00 líbáš Jako ďábel 
 25.5. pá 19.30 moJe letní Prázdniny 
 26.5. so 15.00 hurá do aFriky! 
 26.5. so 18.00 moJe letní Prázdniny 
 26.5. so 19.00 líbáš Jako ďábel 
 27.5. ne 15.00 Povídání o PeJskovi a kočičCe 
 27.5. ne 17.00 bitevní loď 
 27.5. ne 19.00 okresní Přebor – Poslední záPas PePika hnátka 
 28.5. po 17.00 můJ vysvlečeneJ deník 
 28.5. po 19.00 bitevní loď 
 29.5. út 17.00 můJ vysvlečeneJ deník 
 29.5. út 19.00 den zrady 
 30.5. st 17.00 líbáš Jako ďábel 
 30.5. st 19.00 Příliš mladá noC 
 31.5. čt 17.00 sněhurka a loveC 
 31.5. čt 19.00 muži v černém 3

 27.5. ne 15.00  Jak se zbavit čerta
Hraje pražské DIVADLO NA roz HRANÍ 
Pohádka pro velké i malé diváky, jak se z nepovedeného čerta díky lás-
ce stane povedený člověk. V pekle plném kouře, ohně a sazí vládne Lu-
cifer Fintipál. Jediné, na čem mu záleží, je odraz vlastní krásy v zrcadle. 
Spokojeně v pekle panuje až do okamžiku, než mu jeho ministerský čert 
Podlejzal oznámí strašlivou zprávu o narození krásného, modrookého 
a blonďatého čerta Mikoláše…
Vstupné je 50 korun.

 31.5. čt 19.00  natěrač
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček a Zuzana Mixová 
Od premiéry Natěrače uplynulo v listopadu 2011 neuvěřitelných dvacet 
jedna let, a přesto se tato hra, ozdobená hereckou improvizací, stále se-
tkává s plnými sály. Diváci se na ni dokonce opakovaně vracejí. Vypráví 
příběh natěrače Waltera, který je souhrou pikantních okolností nucen se-
hrát roli manžela své klientky, za což je také náležitě odměněn… 
Vstupné je 270 korun.

 do 25.5. loutky – galerie Lurago
 do 30.6. obrazy – kostel sv. Ignáce
 do 31.5. mC kolibřík – výstavní síň knihovny
 do 31.6. akvarely – galerie Na schodech
 do 20.6. Cv ve výtvarné reFlexi – galerie Špejchar

 16.5. st 15.00 otvírání studánek – kostel sv. Ignáce
 16.5. st 17.30  astrologie – 

vztahy a Partnerské horoskoPy – učebna č. 66
 17.5. čt 16.00 11. ročník Chomutovského kalamáře – učebna č. 66
 17.5. čt 17.00 Cesta Po kamčatCe – velký sál
 19.5. so 18.00 máJový konCert – kostel sv. Ignáce
 24.5. čt 13.00 Přírodní Památky v čr – učebna č. 66
 24.5. čt 17.00  Putování Jižní amerikou 

se šebestiánem šulCem – velký sál
 25.5. pá 18.00 duhový konCert – velký sál
 26.5. so 9.00 Chomutovský skřivánek – celá SKKS

 18.5. pá 19.30 basketbal – muži „b“ – městská sportovní hala
 19.5. so 10.00 basketbal – muži „b“ – městská sportovní hala
 26.5. so 8.00 Judo – memoriál h. tauda – městská sportovní hala
 27.5. ne 9.00 házená – mladší žáCi – městská sportovní hala

 17.5. čt 16.00 Chomutovský kalamář
 18.5. pá 16.00 koloběžkiáda
 23.5. st 17.00 Pletení z PaPíru
 23.5. st 8.00 arChimediáda
 24.5. čt 8.00 bambiriáda
 25.5. pá 15.00 zlatá udiCe
 26.5. so 9.30 Chomutovský skřivánek
 30.5. st 9.00 doPoledne Pro mš

KINO SVěT

MěSTSKÉ dIVadlO

VýSTaVY

SKKS

SPOrT

důM děTí a Mládeže – ddM 
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 16. 5.   Černovická od kruhového objezdu ke světelné křižovatce Nové Spořice – 
chodníky, 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.

 17. 5.  Lipská od Vinných sklepů k vodárně – chodníky, parkoviště u kina 
OKO, Mýtná, El. Krásnohorské od Lipské po Kosmovu, Kosmova, 
Hraničářská od Lipské po Kosmovu, Třebízského, Sukova, Blanická od 
Sukovy po Kosmovu, Sládkova od Sukovy po Kosmovu.

 22. 5.  El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, 
Hraničářská od El. Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásno-
horské po Kosmovu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu.

 23. 5.  Pod Strážištěm vč. parkoviště, Ve Stráni, Pod Lesem, Dobrovského, Blaten-
ské okály vč. chodníků, U Třešňovky, Barákova, Na Lucině, Jabloňová, Na 
Vyhlídce, Winterova, Šrobárova, Kozinova, lipanská, Tylova, V Zahradách, 
Na Spravedlnosti, Blatenská od Cihlářské po ul. Pod lesem – chodníky.

 24. 5.  Březenecká – Stavbařská, komunikace, chodníky a parkoviště u č.p. 4689, 
4596, 4750, okolí nákupního střediska Krystal, březenecká stanoviště VOK.

 29. 5.  Březenecká – Kundratická vč. parkovišť, komunikace, chodníky 
a parkoviště u č.p. 4450–4454, komunikace a parkoviště u bývalého 
kina Evropa, dřínovská u č.p. 4556–4559, komunikace u sport. haly, 
parkoviště u zdravotnického zařízení.

 30. 5.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, 
komunikace a parkoviště u č.p. 4614–4615, Holešická vč. parkovišť, 
plochy u nákupního střediska Beseda, Dřínovská u č.p. 4601.

 31. 5.  Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č.p. 4777 vč. parkovišť, dří-
novská od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická vč. parkovišť. 

 5. 6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po křižovatku na Březenec, 
Hutnická vč. parkovišť a chodníků. 

 6. 6.  Kamenná – Kamenný Vrch u č.p. 5282–5266 vč. parkovišť, plochy 
a chodníky u bývalé školy a střediska služeb, komunikace na Březový 
Vrch k odbočce na Kamenný Vrch, stanoviště VOK před č.p. 5266.

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

Podrobný kalendář 
akCí naJdete na webu:
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závod dračích lodí 
vyhráli strážníci 

Pokračování ze strany 7
Před vítěznou posádkou stojí 

velká výzva v podobě obhajoby 
titulu. „Je to určitě těžší. Hasiči se 
o to dnes hodně snažili, nepovedlo 
se jim to. Teď se musíme zamyslet 
nad taktikou pro příští rok. Zvažu-
jeme, že budeme měřit rychlost lodí 
a kdo pojede víc než třicet, dostane 
pokutu,“ smál se Jan Řehák, kte-
rého jeho posádka na oslavu hodila 
do vody Kamencového jezera.



CHOMUTOVSKÉ
NOVINY


