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zjistěte si počet bodů pomocí sms
občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CV BODY POZ JménO PříJmení žaDatele ČíslO řP 
na tel. číslo 9020925
•  cenou sms (25 Kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace žádosti
•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s počtem bodů a k tomu informaci, že si můžete do konce 

dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků
Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

nechte si hlídat limit 7 bodů
občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CHVlIm ČíslO řP JménO PříJmení žaDatele
na tel. číslo 9023099
•  cenou sms (99 Kč) automaticky uhradíte poplatky a obdržíte potvrzení registrace žádosti 

na příštích 12 měsíců

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s aktuálním počtem bodů 

•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, magistrát Vás o tom 
automaticky v sms vyrozumí 

•  ve 12. měsíci Vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení služby na dalších 12 měsíců
Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420 234 493 131

www.chomutov-mesto.cz/sms

www.chomutov-mesto.cz/sms

aktuální počet bodů

limit 7 bodů

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz

Rozvážíme nejen pizzu po Chomutově a Jirkově ZDARMA! 
Revoluční 45, Chomutov 

tel.: 607 554 554   773 554 554   722 554 554 

 

Denní nabídka poledního menu 
11.00 - 14.00 hodin 

Revoluční objednávkový systém na facebooku Ti zajistí nejen pohodlné objednávání, ale přinese spoustu výhod!  
      Objednávej a my Ti „přivezeme baštu až pod nos“. 

www.pizza-mafia.cz 

Akce! 
10 + 1 MENU zdarma 

Otevírací doba: 
Po 10.00 - 23.00 
Út 10.00 - 23.00 
St 10.00 - 23.00 
Čt 10.00 - 23.00 
Pá 10.00 - 02.00 
So 11.00 - 02.00 
Ne 11.00 - 23.00   

Nabízíme: 
pizza - 39 druhů 
domácí těstoviny 
skvělé steaky 
dokonalá obsluha 
možnost oslav a večírků 
narozeninová sleva 20% 
cateringové služby 
wifi free zone 
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 4 DíKY DOTaCíM Se 

OpraVí TaKÉ šKOlY
Chomutov – město projektů 
a dotací. Zásobník investičních 
akcí města obsahuje na pět 
desítek menších projektů.

 aktuality
 6 raDNICe CHCe VíCe 

pODNěTů, MěNí MíSTO 
SeTKáNí
Lidé již nechodí na lokální 
setkání s občany. Ta se proto 
budou konat na radnici.

 aktuality
 7 BYT Na půl CeSTY 

pOMOHl rODINě 
Se TřeMI DěTMI
V tíživé sociální situaci město 
pomohlo rodině, která se 
musela vystěhovat z bytu.

 rozhovor
 8 NejraDějI MáM TY, 

CO zpíVají
Tak ohodnotila zpěváky Helena 
Čermákova v rozhovoru 
o soutěži pro amatérské 
zpěváky z Chomutova i okolí 
Mladá píseň.

 kultura
 9 MUzeUM SI přIpOMeNe 

OSUD SKlaDaTele 
THeODOra VeIDla 
Už posedmé si Oblastní 
muzeum v Chomutově 
připomene výročí úmrtí 
skladatele Theodora 
Veidla, jenž začínal na 
chomutovském gymnáziu.

 sport
 10 leVHarTI BUDOU 

BOjOVaT O přeDKOlO 
plaY-Off
Levharti Chomutov uzavřeli 
zápasem proti mistrovskému 
Nymburku
základní část nejvyšší 
soutěže. Vytyčený cíl splnili.

 školy
 12 přIBýVá VaD řečI, 

pOMůže MOBIlNí 
lOgOpeD
Chomutovské mateřinky 
bojují s logopedickými 
vadami řeči u dětí. Jednotlivá 
zařízení navštěvuje takzvaný 
mobilní logoped.

16. 2.
Masopust ve skanzenu 
Stará Ves v Podkrušnohorském 
zooparku

17. 2.
ROZA: Maškarní na ledě 
zimního stadionu od 13 hodin

21. 2.
setkání s občany celého města 
na radnici od 16 hodin

28. 2.
poslední možnost podat 
žádost o dotaci na činnost

zapIšTe SI 
DO DIáře

DěTI MělY 
peSTrÉ 
prázDNINY
více na straně 7

CHCeTe Mě?
Bessy je starší fenka křížence 
německého ovčáka. Na svůj věk 
je velice vitální. Má milou povahu 
a miluje lidi. Snese se i s jinými 
psy. Ráda chodí na procházky. 
Hodí se do domku se zahradou.

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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Díky dotacím se 
opraví také školy

Město projektů a dotací. Tak by se s nadsázkou dalo mluvit o Chomutovu. Město na dotacích získává 
miliardy. Nejznámější pro občany jsou obří projekty výstavby společensko-relaxačního areálu na Zadních 
Vinohradech a investice na chomutovských sídlištích. Velkými projekty ale rozvoj města nekončí. Zásobník 
investičních akcí obsahuje na pět desítek menších projektů. „Díky získaným dotacím není při realizaci 
projektů tolik zatížen rozpočet města, ze kterého se v mnoha případech hradí pouze patnáct procent 
spoluúčasti a předfinancování projektu,“ říká primátor Jan Mareš. 

Každou získanou dotační koru-
nou město zhodnocuje majetek města 
a poskytuje občanům lepší služby, 
aniž by muselo v plné výši sahat na 
své prostředky. V loňském roce se 
úspěšnost pohybovala kolem sedmde-
sáti procent, a město tak mohlo zahájit 
nebo ještě zahájí projekty v hodnotě 
téměř 200 milionů korun. Některé 
z nich představujeme podrobněji.

ZatePlení škOl usPOří 
energIe

Zpříjemnit žákům a učitelům po-
byt ve škole a zároveň snížit náklady 
na energie jsou hlavními důvody, proč 
město pokračuje i v letošním roce 
v zateplování školních budov včetně 
výměny oken za plastová. „Celkem 
chceme takto zvelebit tři školy, práce 
by měly začít v červnu. Stavby vy-
jdou na 101 milionů korun. Na dota-
cích jsme získali asi padesát procent 
částky,“ upřesnil primátor Mareš.

Zateplení obvodových stěn, vý-
měna oken za okna s izolačním dvoj-

sklem či trojsklem, zateplení střešní 
konstrukce a ve dvou pavilonech také 
zateplení stropu průchodu chodby si 
v základní a mateřské škole v ulici 
17. listopadu vyžádá 31 milionů ko-
run. Dotační příspěvek by mohl činit 
13,6 milionu korun.

Zateplení obvodových stěn, střeš-
ních konstrukcí i podlahy pod suteré-
nem a výměna oken čeká i základní 
školu na Písečné. Předpokládané ná-
klady jsou ve výši 38 milionů korun, 
z toho dotace 16,1 milionu.

Také učitelé a žáci základní školy 
v ulici Březenecká se mohou těšit na 
nový vzhled zateplené fasády školní 
budovy a na plastová okna. Město zde 
investuje 32 milionů korun, dotace 
práce zlevní o 12,9 milionu korun.

ZaJIštění VOlnéHO Času 
PrO DětI a mlaDIstVé Ve 
VYlOuČenýCH lOkalItáCH

V sídlištích Kamenná a Písečná, 
jež jsou považována za sociálně vy-
loučené lokality, žije na 2 200 dětí 

a mladistvých. Dlouhodobým zámě-
rem města je zajistit pro tuto sku-
pinu obyvatel smysluplnou náplň 
volného času. Letos v září by proto 
mělo začít fungovat sociální cen-
trum Kamínek, jež vznikne pře-
stavbou bývalého ústavu sociální 
péče v ulici Školní pěšina v sídlišti 
Kamenná. „Mladým lidem ve věku 
od 15 do 26 let nabídne výchovné 
a vzdělávací, ale také hudební, vý-
tvarné, rukodělné i sportovní čin-
nosti. Za klienty budou docházet 
i čtyři terénní sociální pracovníci,“ 
uvedla projektová manažerka Jana 
Hronová, která bude mít sociální 
centrum na starosti.

Náklady na vybudování centra 
a jeho vybavení, jež by měly dosáh-
nout 14 milionů korun, chce město 
uhradit z dotace. Příspěvek 11,4 mi-
lionu korun z operačního programu 
Lidské zdroje zajistí i provoz cen-
tra v prvních dvou letech. Poté bude 
radnice hledat jiné možnosti získání 
finanční podpory.

„V současnosti připravujeme za-
dávací řízení k veřejné zakázce na 
výběr poskytovatelů budoucích so-
ciálních služeb. V nedávné době 
byly zdemolovány objekty bývalého 
ústavu sociální péče, které nebudou 
po přestavbě na sociální centrum 
využívány. Rekonstrukce se týká 
dvou zbývajících pavilonů, které vy-
bavíme nábytkem, výpočetní techni-
kou a materiálem potřebným k pro-
vozu centra. Už jsme vyhlásili výbě-
rové řízení na stavební práce,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Nízkoprahové zařízení by mělo 
během roku uskutečnit 4000 kon-
taktů s klienty se ze sociálně vy
lou  čených lokalit. V budově bu-
dou fungovat také Sociálně aktivi-
zační služby. Ty jsou určeny rodi-
nám, u nichž je vývoj dítěte ohro-
žen v souvislosti s tíživou sociální 
situací, kterou rodiče nedokážou bez 
pomoci zvládat. Sociální pracov-
níci pomohou najednou až 80 rodi-
čům s dětmi.

Děti ze ZŠ Písečná se těší na nová okna.
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DětI sI ZařáDí 
na nOVýCH HřIštíCH

Nové prolézačky, houpačky, la-
nové minidráhy či trampolína oživí 
do konce května zahrady u základ-
ních škol v ulici Březenecká, Na 
Příkopech a Kadaňská. Město za ně 
vydá 1,1 milionu korun, dalších po-
třebných 300 tisíc přidá z dotačního 
programu Ústecký kraj. „Moderní 
herní prvky z přírodních materi-
álů jistě nadchnou všechny děti, 

které v zahradách tráví volný čas. 
Projektová dokumentace je před do-
končením, připravujeme výběrové ří-
zení na dodavatele,“ upřesnil Mareš.

Mimo školních zahrad přibu-
dou nová hřiště také v sídlištích. 
V Hutnické ulici půjde jen o malou 
herní plochu, spíše klidovou zónu, 
v sídlišti Kamenná vznikne sporto-
viště a víceúčelové hřiště. Budou vy-
bavena herními prvky podle věku 
jejich uživatelů. „Myslíme na děti 
a mladé lidi od předškoláků až po 
práh dospělosti. Takže kromě hřiště 
pro nejmenší chlapce a dívky posta-
víme i víceúčelové hřiště pro trénink 
a rekreační vyžití v míčových hrách,“ 
popisuje primátor. Vybudování všech 
tří hřišť by mělo stát 5,7 milionu ko-

run. Město požádalo o dotaci, může 
získat příspěvek ve výši 85 procent 
doložených nákladů. 

Další stavbou v této kategorii 
je druhá etapa rekonstrukce sporto-
viště a prostranství u základní školy 
na Písečné. Projekt počítá s polože-
ním umělého povrchu místo stávající 
trávy na fotbalovém hřišti. Podél ce-
lého sportoviště vznikne inline dráha 
pro bruslaře a instalovány budou zají-
mavé herní prvky. „Cílem je, aby pro-

stor nevyužívali jen školáci, ale také 
rodiče s dětmi z blízkého okolí. Je to 
velká plocha uprostřed sídliště, která 
dosud po vyučování či během prázd-
nin zela prázdnotou. Rádi bychom do 
ní vrátili život,“ řekla projektová ma-
nažerka Lenka Kynčilová.

FItPark neJen 
PrO senIOrY

Zájemci z řad starších obyva-
tel Chomutova si už brzy budou 
moci zdarma pilovat fyzickou kon-
dici. V lesoparku v blízkosti sídliště 
Písečná totiž v létě přibude devět po-
silovacích strojů, které by měli vyu-
žívat obyvatelé z blízkého domova 
pro seniory. Nový systém cest k nim 
navíc umožní bezbariérový přístup. 

Investice je součástí obnovy zeleně 
v části sídliště, která si klade za cíl 
dnešní lesoparkovou podobu přemě-
nit do podoby parku. Posilovací stroje 
budou rozmístěny do vycházko-
vého okruhu. Kromě výsadby nových 
stromů a keřů záměr počítá i s odstra-
něním starých či nemocných dřevin.

Obnova zeleně, pořízení posilova-
cích strojů a mobiliáře vyjde na 3,36 
milionu korun. „V případě úspěšné 
žádosti o dotaci město může získat 
příspěvek ve výši až 85 procent ná-
kladů,“ dodává Kynčilová.

ParkY t. g. masarYka 
a Dr. Beneše BuDOu 
krásněJší

Krásnější výhled z okna budou 
mít obyvatelé v okolí parků T. G. 
Masaryka a Dr. Beneše, pokud se 
městu podaří získat finance na zve-
lebení obou „prezidentských parků“. 
Na obnovu zeleně za 4,7 milionu ko-
run radnice může získat z dotač-
ního programu až tři miliony korun. 
„Počítáme s rozšířením travnatých 
ploch i s ošetřením stávajících a s vý-
sadbou nových keřů,“ představil zá-
měr primátor Mareš.

Všechny dřeviny v parku jsou stej-
ného stáří, proto se již nerozvíjejí, ne-
rostou. Důsledkem je prosychání ko-
run stromů, narušena je i jejich sta-
bilita. Kromě nové výsadby tak od-
borníci navrhli také bezpečnostní řez 
či pokácení uhynulých a nestabilních 
stromů a keřů.

Pokud radnice získá dotaci, mo-
hou se návštěvníci parku na náměstí 

T. G. Masaryka těšit na novinku v po-
době obloukové konstrukce pro po-
pínavé dřeviny. Vzniklé loubí chod-
cům umožní nevšední průhled na so-
chu státníka, po němž je prostor po-
jmenován.

DO městskéHO Parku Za 
relaxaCí I POnauČením

Čtyři informační tabule na hlav-
ních pěších trasách by mohly obohatit 
v příštím roce procházku v cho mu
tov ském městském parku. Zájemci 
získají poznatky o historii parku, jeho 
významných stavbách, fauně i flóře. 
Zároveň se mohou těšit na nové 
trávníky a výsadbu stromů a keřů. 
Vzhledem ke stáří části stromů je 
nutné přistoupit i k jejich prořezáv-
kám, tedy odstranění či ošetření ne-
mocných jedinců. Tím park získá 
také na vzdušnosti.

„Cílem je regenerovat cenné ve-
getační prvky v parku, zároveň se za-
měříme na obnovu kompozice, dru-
hové skladby rostlin, zajištění bezpeč-
nosti rekreačního prostoru, prohlou-
bení vztahu obyvatel k přírodě po-
mocí osvětové a naučné funkce parku 
a vytvoření klidové zóny pro relaxaci 
a setkávání všech generací,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Práce by vybraná firma mohla za-
hájit v září letošního roku, zvelebený 
park lidé uvidí v plné kráse začátkem 
dubna 2014. Investice si vyžádá 2,8 
milionu korun. Město však významně 
ušetří, dotace by totiž měla pokrýt 
většinu vynaložených nákladů, a to 
více než dva miliony korun.

Každou zísKanou dotační Korunou město 
zhodnocuje majeteK města a posKytuje 
občanům lepší služby, aniž by muselo 
V plné Výši sahat na sVé prostředKy.

 schváleno 191 500 000 Kč
 v řešení 13 740 000 Kč
 zamítnuto 7 500 000 Kč

úsPěšnOst V ZískáVání DOtaCí V rOCe 2012 Park by se měl stát místem rodinných pikniků.

Na tomto místě vyroste nové sociální centrum Kamínek. 
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radnice chce více podnětů, mění místo setkání 

Chomutov poskytuje už deset 
let elektronické služby

Patnáct ku čtyřem. Tak zhruba ta-
kový byl poměr zástupců města a jeho 
organizací vůči obyvatelům na něko-
lika posledních setkáních s občany. 
„Řečeno sportovní terminologií hráli 
jsme přesilovku. Často padl jen jeden 
či dva dotazy. Tím se vytratila efekti-
vita setkání,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Město proto veřejnosti otevře zase-
dací sál radnice a novinkou bude roz-
šíření tématu na problémy a podněty 
z celého města.

Úbytek diskutujících je podle pri-
mátora přirozený. „Řadu podnětů 
se podařilo během let vyřešit nebo 
jsme občanům podali maximum in-
formací, které je zajímaly,“ vysvět-
luje. Podstatná část podnětů směřo-

vala k městské policii a veřejnému 
pořádku. „Zde se ukázal úspěšný náš 
projekt Váš strážník. Podobná setkání 
v jednotlivých lokalitách města to-
tiž pořádá samostatně i městská poli-
cie v rámci tohoto projektu. Odděleně 
jsme tak s občany řešili bezpečnostní 
problémy konkrétních míst,“ sdělil 
náměstek primátora a velitel městské 
policie Jan Řehák. Činnost lokálních 
strážníků a jejich samostatná setkání 
s občany se také zasloužily o spoko-
jenost občanů, kteří už pak na setkání 
s vedením města nepřišli.

Nový způsob setkání Cho mu to
va nům umožní diskutovat s vedením 
města častěji do roka. „A to je pro nás 
velmi důležité, protože získáváme 

zpětnou vazbu od občanů, podněty 
pro zlepšení chodu města, ale i mož-
nost vysvětlit plánované kroky a zod-
povědět dotazy,“ upozorňuje primátor.

První setkání s občany celého mě

sta se bude konat ve čtvrtek 21. úno ra 
od 16 hodin v zasedacím sále staro bylé 
radnice na náměstí 1. máje. Další pak 
budou vyhlášena s periodicitou 6 týdnů 
s ohledem na prázdniny a svátky.

Historické centrum Chomutova 
bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou 
památkovou zónou. Na její obnově 
se podílelo město, soukromí investoři 
a ve velké míře i dotační program mi-
nisterstva kultury Regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón. „Za dvacet 
let získalo město Cho mu tov z tohoto 
programu téměř 19,5 milionu korun 
a na obnovu památek přidalo dalších 
50 milionů ze svého rozpočtu,“ uvedl 
primátor města Jan Mareš. Díky těmto 
investicím se může Chomutov pyšnit 
ojedinělými středověkými památkami, 
které lákají k prohlídce nejen občany 
města, ale i množství návštěvníků, jež 
obdivují historii města. 

Nejen peníze města a minister-
stva pomáhají lesku památkové zóny. 
Na některých opravách kostela sv. 
Ignáce se podílel ještě okresní úřad, 
kostel Nanebevzetí panny Marie zase 
opravuje za pomoci dotací Ústeckého 
kraje římskokatolická církev. V loň-
ském roce přispěl na přeložení střešní 

krytiny kostela svaté Kateřiny ČEZ. 
„O opravy většiny domů v centru 
se zase postarali soukromí vlastníci. 
Pomáhají nám tak s vylepšováním 
vzhledu centra města,“ upozornil pri-
mátor na další investory. V loňském 
roce si navíc majitelé těchto domů 
mohli na opravy fasád půjčit z Fondu 
rozvoje města. 

 Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska vydalo souhrnnou 
publikaci, z níž vyplývá, že v Cho mu
tově program napomohl v opravách 
kostelů sv. Kateřiny, Nanebevzetí 
panny Marie, sv. Ignáce, radnice, špý-
charu, fary, bývalé měšťanské školy, 
domů č. p. 12 a 13, ale třeba i soch 
sv. Anny a sv. Josefa před sportovní 
halou nebo sv. Jana Nepomuckého 
z parčíku v Chelčického ulici. „Naši 
městskou památkovou zónu ocenili 
účastníci loňského Chomutovského 
krušení, kteří měli příležitost památky 
obdivovat nejen ve dne, ale i krásně 
nasvícené v nočním programu s pou-
tavým vyprávěním,“ dodal primátor.

Letos uplyne deset let od chvíle, 
kdy chomutovský magistrát zavedl 
první elektronickou službu pro ob-
čany, a to objednání na úřad pomocí 
SMS z mobilního telefonu. Nabí zí 
ji registr vozidel, živnostenský úřad, 
úsek občanských průkazů a cestov ních 
dokladů. Vzápětí následovala další 
služba v tuzemské premiéře – možnost 
uhradit poplatky platební kartou.

„Nejvíce využívanou je ovšem 
další zavedená služba, vyrozumění 
v SMS o stavu vyřízení žádosti. Po
sky tují ji úseky registr řidičů, ces-

tovní doklady, občanské průkazy, živ-
nostenský úřad a silniční správní úřad. 
Loni službu využilo 48 700 občanů, 
tedy každý druhý občan ve správním 
území,“ uvedl vedoucí odboru doprav-
ních a správních činností cho mu tov
ského magistrátu Bedřich Rathouský.

„Pouze Chomutov ze všech čes-
kých a moravských měst nabízí svým 
občanůmřidičům ještě další dvě elek-
tronické služby, kterými jsou výpis 
počtu bodů řidiče a info limit bodů ři-
diče,“ řekl náměstek primátora Jan 
Řehák. Za jednorázové ověření počtu 

bodů zájemce zaplatí 25 ko run, za ce-
loroční monitorování bodů pak 99 ko-
run. Největší podíl na využití eslužby 
měla v loňském roce agenda občan-
ských průkazů, a to v souvislosti s led-
novým přechodem na nové, elek-
tronické průkazy. Úředníci pomocí 
SMS zpráv vyrozuměli 32 000 mužů 
a žen s novým občanským průkazem 
a 20 000 s cestovním dokladem.

Město se také může pochlubit ně-
kolika oceněními za elektronické 
služby. V únoru 2012 získalo Národní 
cenu za inovaci ve veřejné správě.

Úřady práce 
sjednotily 
pracovní dobu

S platností od 1. února všechna 
kontaktní pracoviště úřadu práce sjed-
notila pracovní dobu. Týká se to tedy 
i cho mu tov ské pobočky. V pondělí 
a ve středu si lidé vyřídí potřebnou 
agendu od 8 do 12 a od 13 do 17 ho-
din. V úterý a ve čtvrtek 8 do 11 ho-
din. Pátek od 8 do 11 hodin je vyčle-
něn pro evidenci nových uchazečů 
o zaměstnání a příjem žádostí o nepo-
jistné sociální dávky či pozvané kli-
enty. V úředních hodinách je vždy za-
bezpečena i služba podatelny.

za dvacet let 
sedmdesát 
milionů na 

památky
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KráTCe
BaVIlI se PřI BItVě
Senioři z Domova pro seniory 
Písečná se utkali v bitvě s klien-
ty Centra pro osoby zdravotně 
postižené. Látkovými dorty se 
trefovali do terče. 

OslaVIlI VýrOČí
Dvacet let od vzniku Sociálních 
služeb Chomutov oslavila or-
ganizace v městském divadle. 
Společenský večer obohatila 
hudba i občerstvení. 

karneVal s míšOu
S Míšou Růžičkovou si zatan-
čí děti při zábavné karnevalové 
show v neděli 17. února od 15 
hodin v městském divadle.

DO kIna PřIJDOu 
V maskáCH
Masopustní veselí oživí 
kino Svět v sobotu 9. února 
od 15 hodin. Děti v maskách si 
užijí zajímavé soutěže i pohád-
ku Kozí příběh se sýrem.

POkáCeJí staré 
strOmY
V Chomutově a okolí budou 
lesníci provádět mýtní těžby 
dřeva z přestárlých porostů. 
Práce potrvají zhruba do kon-
ce března.

Běžte sI ZaBruslIt
Na zimní stadion si od 1. úno-
ra může přijít veřejnost zabruslit 
v úterý mezi 18. a 19. hodinou, 
o víkendu pak mezi 10. a 11. 
a 16. a 17. hodinou

Byt na půl cesty pomohl
rodině se třemi dětmi

Rodina z Chomutova se třemi 
dětmi v obtížné sociální situaci, 
která se musela vystěhovat z nájem-
ního bytu, požádala o pomoc město. 
Pro takové případy má odbor soci-
álních věcí k dispozici čtyři byty na 
půl cesty, jež zájemci mohou získat 
do pronájmu na přechodné období. 
Do půl roku by si rodina měla najít 
nové bydlení. Radní žádost rodiny v 
nouzi schválili, pětičlenná rodina se 
do vybaveného bytu na půl cesty na-

stěhovala loni na konci července.
Matka se stará o jedenáctiletá 

dvojčatachlapce a čtyřletou dceru. 
Denně navíc dochází za nemoc-
nými rodiči. Otec je v evidenci úřadu 
práce. „Přes složitou situaci rodina 
neměla v předchozím bydlišti pro-
blémy. Majitelka se však rozhodla 
byt prodat,“ řekla vedoucí odboru so-
ciálních věcí Kamila Faiglová. Nové 
vhodné bydlení se rodičům sehnat 
nepodařilo. 

„Od počátku bylo jasné, že man-
želé mají snahu svou situaci řešit. 
Ve spolupráci s odborem sociálních 
věcí se posléze podařilo najít vhodný 
byt 2+1 v Palackého ulici v majetku 
společnosti Chomutovská bytová. 
Rodiče převzali dekret 21. ledna. Byt 
na půl cesty tak dokonale splnil svůj 
účel. Poskytl rodině kvalitní zázemí 
do doby, než své bydlení definitivně 
vyřešila,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda.

Děti měly 
pestré 
prázdniny

Děti dluží za odpady, jak je to možné? 

Pololetní prázdniny chomutovské 
děti nemusely strávit u televize či po-
čítače. Řada z nich využila nabídku 
kina Svět, které právě pro školáky 
promítalo už od 11 hodin animovaný 
belgický film Sammyho dobrodruž-
ství 2 o příhodách dvou želvích ka-
marádů. Kdo si nepotrpí na zvířecí 
hrdiny, dal přednost od 17 hodin ani-
movanému dobrodružnému rodin-
nému filmu Legendární parta.

Nenudily se ani děti, jež dávají 
přednost aktivnímu odpočinku. 
Prázdninové bruslení na zimním sta-
dionu nabídlo kromě radosti z po-
hybu na bruslích tentokrát i zábavu 
s občerstvením a diskotéku na ledě.

Dům dětí a mládeže otevřel pro 
zájemce posilovnu a tělocvičnu, 
k dispozici byla i horolezecká stěna 
a internet. 

Některým rodinám přišly upo-
mín ky, že jejich děti či jiní členové ro-
diny dluží za odpady, přestože už po-
platky zaplatili. Podle zákona musí mít 
každý poplatník s rodným číslem svůj 
variabilní symbol. V souvislosti s da-
ňovým řádem se tak pro ekonomy stá-
vají děti či další členové domácností 
dlužníky a naopak ti, kteří za ně platili, 

mají přeplatky. „Snažili jsme se tyto 
poplatníky kontaktovat, a kde jsme 
byli úspěšní, už je vše účetně v po-
řádku. Ostatní nám musí oznámit, za 
které členy domácnosti a jaké období 
platí,“ vyzval ekonom Jan Mareš. Kdo 
tedy nehradí poplatek za odpady přes 
SIPO, ale třeba bankovním příkazem, 
může si telefonicky na číslech 474 637 

237 nebo 252 zjistit variabilní sym-
boly pro konkrétní osoby. Pro hromad-
nou platbu za celou rodinu je pak za-
potře bí při každé platbě vyplnit žádost 
o přeúčtování platby za komunální od-
pady, jež je k dispozici na webu města. 
Díky tomu bude moci být hromadná 
platba rozdělena na konkrét ní osoby 
a období, za které se platí. 

V boji s hazardem 
padnou větší pokuty

Pokuta až 200 tisíc korun a další 
soudní klání s ministerstvem financí. 
To jsou nové konkrétní kroky v boji 
s hernami a jasné signály provozo-
vatelům výherních automatů, kteří 
nehodlají respektovat městské vy-
hlášky. „Od února začnou za nedo-
držování vyhlášky padat další tvrdé 
postihy,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Strážníci během ledna kontrolovali, 
jak provozovatelé vyhlášku dodržují. 
Ti si s ní však zatím hlavu nelámou.

Na vině je ministerstvo financí, 
která záměrně hatí všechna opatření 
města v regulaci hazardu. Radnice 
na sklonku roku 2011 nařídila měst-
skou vyhláškou plošný zákaz ha-
zardu. Úředníci ministerstva téměř 
rok na právo města hazard regulo-
vat nereagovali, v rozporu se záko-
nem vyhlásili tříleté přechodné ob-
dobí, ve kterém dlouhodobě vy-
dané licence rušit nebudou. „Je tedy 
zcela logické, že přišlo další roz-
hodnutí města, jak se domoci svého 
práva na regulaci. Vydali jsme další 

vyhlášku, která omezuje provoz 
herních terminálů pouze na dobu od 
osmi do čtrnácti hodin, kdy je vět-
šina lidí v práci a děti ve školách,“ 
popisuje boj s ministerstvem primá-
tor. Nová vyhláška platí pro auto-
maty, u kterých pražští úředníci ne-
zrušili licence.

Kromě vyhláškové přestřelky 

musí radnice bojovat s minister-
skými úředníky i na soudním bitev-
ním poli. „Tady jsme úspěšní. Soudy 
všech stupňů postupně potvrzují, že 
město má právo na svém území ha-
zard regulovat, a tedy i takto snižo-
vat problémy gamblerství a s ním 
spojenými sociálními problémy 
a kriminalitou,“ doplňuje Mareš. 
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Mladá píseň se dočkala svého 
23. ročníku. Vzpomenete si, jak 
tato soutěž začala? 

Mladá píseň jako interpretační 
soutěž amatérských zpěváků tu byla 
už za minulého režimu. Tehdy to byla 
soutěž postupová, kterou vyhlašoval 
ÚV SSM a která stála na počátku ka-
riéry Petry Janů nebo Karla Štědrého. 
Po roce 1989 se soutěž zastavila. Po 
návratu z mateřské mi bylo líto, že ne-
vznikla žádná náhrada. Protože jsem 
se už před rokem 1989 podílela na 
soutěži coby okresní metodička hu-
deb, prosadila jsem v SKKS obnovení 
tradice, byť s upravenými pravidly. 
Jak se za porevolučních 23 let Mladé 
písně změnil zájem soutěžících? 
A jak se proměnili sami soutěžící? 

S úpravou pravidel padly i hra-
nice okresu. Soutěž se nejdříve stala 
regionální a posléze se hlásili i zá-
jemci z jiných měst či krajů. Jinak 
jsou soutěžící stále stejní. Jsou mezi 
nimi tací, kteří zpívají doma při rádiu 
a mají pocit, že jsou profíci. Ti jsou 
nekritičtí a těžko se srovnávají s re-
alitou, když jim odborníci na zkouš-
kách něco vytknou. Ale takových je 

minimum. Jsou tu zpěváci, kteří pro-
šli sborovým zpěvem, amatéři s kyta-
rou od táboráku i ti, kteří navštěvují 
hudební kroužky v ZUŠ nebo DDM. 
Nejraději mám ty, kteří zpívají jen 
tak pro samotnou radost ze zpěvu. 
Jak se proměnily písničky, které 
si interpreti pro soutěž vybírají? 

Zpívá se to, co letí u nás a přede-
vším ve světě, protože zahraniční pro-
dukce je zastoupena asi ze sedmde-
sáti procent. Většinou je to pop, občas 
se objeví něco rockovějšího, sem tam 
něco z folku, RnB nebo soulu. Jeden 
čas letěla Lucie Bílá, ta se teď vytrácí. 
Podepsala se nějak existence sou-
těží SuperStar a Česko-Slovensko 
má talent na Mladé písni? 

Co se objevila první SuperStar, 
je přihlášených dvakrát tolik. Museli 
jsme si stanovit limitní počet čty-
řiceti přihlášených a další již nebe-
reme. Sítem zkoušek nakonec stejně 
projdou jen ti, kteří na to mají. Naši 
soutěžící se totiž připravují tři měsíce 
před samotnou soutěží. Pomáhají jim 
v tom hudební odborníci, kteří jim 
poradí s výběrem skladby, přednesem 
i pohybem po jevišti. 
Je účast v Mladé písni událostí 
jednorázovou, nebo se Vám zpě-
váci vracejí? 

Většinou se vracejí. Třeba 
Kristián Drapák soutěžil v histo-

rii vůbec nejdéle. Nejdříve byl třetí, 
pak několikrát druhý a nakonec dva-
krát první. V následujícím ročníku 
jsme na návrh hosta soutěže Vaška 
Neckáře panu Drapákovi udělili titul 
absolutního vítěze Mladé písně s tím, 
že už nemůže soutěžit. Ostatní soutě-
žící totiž jeho nadvláda demotivovala. 

Kristián pak při příležitosti 20. roč-
níku Mladé písně vystoupil jako nej-
úspěšnější soutěžící, ve stejném roce 
skončila na druhém místě jeho dcera. 
Pamatujete si, kdo Vás za ty roky 
nejvíce překvapil? 

Byl to Lukáš Horváth, žák z osmé 
třídy základní školy, kterého přihlásila 
jeho třídní učitelka s písní You are so 
beautiful. Na pódiu nebyl vůbec vidět, 
ale když otevřel pusu, spadla všem 
brada. Většinou se porota dohaduje, 
ale tenkrát byl vítěz jasný. Bohužel 
další rok se už nezúčastnil, neboť ro-
dina se přestěhovala Lukášovi se 
zhoršily životní podmínky, a tak už 
nemohl dojíždět na zkoušky. 
Živí se někteří z účastníků Mladé 
písně hudbou? 

Ano, například František Pytloun, 
který v roce 2002 obsadil druhé 
místo s písničkou Sandy z muzi-
kálu Pomá da, dnes zpívá v Hudeb
ním divadle v Karlíně a je autorem 
rodinného muzi kálu Kapka medu 
pro Verun ku. Honza Hönig vyučuje 

zpěv v ZUŠ Most a hraje v muzikálu 
Děti ráje. Kamila Hybá šková alias 
HÜBSCH zase se svojí dívčí kapelou 
The Ladies vystupuje na koncertech 
a vydává alba. 
Už víte, kdo bude hostem na 
červnovém finále? 

Hosta pro letošní rok ještě ne-
mám. Musím se poradit s přáteli 
z bran že. Už pomalu není koho 
zvát. V mi nu losti jsme tu měli Petru 
Janů, Karla Zicha, Karla Čer no cha, 
Petru Černockou, Standu Hložka, 
Petra Rezka nebo Jitku Zelenkovou. 
Většinou hosty získávám přes něja-
kého společného známého, protože 
přes agenturu nebo manažera bychom 
to nezaplatili. Výše honoráře je nej-
větším omezením při výběru hosta. 
Co Vás nejvíce baví jako organi-
zátorku na Mladé písni? 

Baví mě úplně všechno od komu-
nikace s mladými lidmi, přes jejich 
podporu, návraty zpěváků a sdílení 
jejich radosti až po adrenalin při sa-
motném finále. 
A jaký je Váš vztah k hudbě? 

Bez hudby bych nemohla exis-
tovat. Je spolu s knihami můj nej-
větší kamarád. Můj syn vystudoval 
státní konzervatoř, je profesionální 
bubeník a skladatel. Doma poslou-
cháme skladby od Janáčka, Dvořáka, 
Martinů až po nejtvrdší rock i bra-
try Ebeny. Já si zvlášť ujíždím na Hair 
a Baladě pro banditu. A zpěv? Náš 
dvorní zvukař a hlavní poradce zpě-
váků v soutěži mi zakázal zpívat před 
lidmi, a tak si zpívám jen v duchu, 
nebo když jsem sama. 

na pódiu nebyl Vůbec Vidět, ale Když oteVřel 
pusu, spadla Všem brada. Většinou se porota 
dohaduje, ale tenKrát byl Vítěz jasný.

V záplavě televizních pěveckých reality show můžeme snadno přehlédnout tradiční soutěže, mezi které patří 
i chomutovská Mladá píseň. Soutěž přitahuje amatérské zpěváky z Chomutova i okolí už téměř čtvrt století. 
Letos v červnu Chomutov pozná jejího 23. vítěze, proto jsme se zeptali organizátorky Heleny Čermákové ze 
Střediska knihovnických a kulturních služeb, jak vzpomíná na uplynulých dvacet dva ročníků. 

Helena čermáková:

Nejraději mám ty, co zpívají 
pro radost ze zpěvu
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Muzeum si připomene osud 
skladatele Theodora Veidla

Heidi šottová: Malovat jsem 
začala v důchodu

Už posedmé si Oblastní muzeum 
v Chomutově připomene výročí 
úmr tí skla da tele Theodora Veidla, 
jenž své první hudební kroky učinil 
při studiu na cho mu tov ském gymná-
ziu, a přece zůstává městem opomí-
jen. „V Cho mu tově rozvíjel své hu-
dební klavírní vzdělání a setkal se 
s prvním živým provedením hudeb-
ních skladeb,“ naznačil důležitost to-
hoto období pro skladatele ředitel 

muzea Stanislav Děd a doplnil, že 
Veidl v Cho mu tově rov něž složil své 
první orches trální dílo a založil a di-
rigoval školní symfoni cký orchestr. 

Město Chomutov však na něj 
mělo daleko širší vliv. „Prostředí ma-
loměsta a jeho přirozený sklon k hu-
mornému nazírání světa mu byly in-
spirací při zpracování komické opery 
Maloměšťáci,“ dodal ředitel Děd, 
podle kterého byl Veidl právem pova-

žován za jednoho z tvůrců sudetoně-
mecké hudby. Jeho opery založené na 
kvalitní literární látce, básnických tex-
tech, jež nepostrádaly srozumitelnost 
a vtip, si našly cestu na scény praž-
ských i zahraničních divadel. 

Tragický osud skladatele se napl-
nil během druhé světové války, kdy byl 
nejdříve perzekuován nacistickým reži-
mem, aby posléze 16. února 1946 zahy-
nul na podvýživu v Terezíně. Tam byl 

internován coby Němec po skončení 
války. Česká strana pak na skladatele 
na dlouho zapomněla, než jej v roce 
2006 připomnělo právě chomu tov ské 
muzeum. „Theodor Veidl je sym bolem 
osudu sudetských Němců i do kla dem 
nepří pust nosti uplatnění kolektivní viny 
na konkrétní lidský život. Je symbolem 
novodobé historie města,“ vysvětlil ře-
ditel muzea Děd projevenou úctu k ne-
doceněnému skladateli.

Obrázky Heidi Šottové nyní 
zdobí galerii Na schodech. I když má 
tato amatérská umělkyně za sebou 
několik výstav, sama říká, že se kres-
lením především dobře baví. 
Jak jste se dostala k výtvarnému 
umění? 

V pubertě jsem namalovala pár 
obrázků do památníčku. Už tehdy 
jsem měla ráda květiny, a tak jsem 
vytvářela hlavně různé ornamenty. 
Pak jsem se ovšem stala úřednicí 
a poslechla své rodiče, kteří mi řekli, 
ať si umění nechám na důchod. 
Takže jste se do kreslení pustila 
znovu v důchodu? 

Asi dva roky po konci práce. 
Ne če kala jsem, že by se mi to ještě 
mohlo podařit, ale najednou mě na-
padaly nejrůznější obrazy, které jsem 

chtěla reali zovat. V té době jsem také 
začala navštěvovat galerie a sezná-
mila se se skupinou kolem malíře 
Sopka. U nich jsem však byla spíše 
čestný host, protože nejsem na figu-
rální kresbu. Já se zkrátka vrátila k or-
namentům. 
A co na to říkala Vaše rodina?

Museli si všichni zvyknout na to, 
že kresba mi zase vrátila zpět vlastní 
život. Najednou jsem měla svou zá-
bavu a radost. V tomto postoji mne 
utvrdily i knihy od Paola Coelha, ke 
kterým mne přivedl syn. Díky nim 
jsem se srovnala se svým životem a to 
se odrazilo na tom, co nyní dělám. 

Oslavte svátek všech zamilovaných 
v městském divadle, na jehož prkna 
přijede Divadlo Bolka Polívky s ko-
medií plnou nezvyklých situací, gagů, 
vtipných dialogů i rekvizit. Nenechte 
se však mýlit, hra Pro dámu na bal-
koně nepostrádá ani romantiku, nostal-
gii a nenaplněnou touhu.

Ústředním tématem hry je netra-
diční vyznání lásky od jednoho velmi 
netypického lovce ženských srdcí, 
kterému v jeho nelehkém úkolu asi-
stují Barin a Fretti známí z televizní 
Manéže. A kdo je ona neznámá na bal-
koně? „Vzpomínaná dáma je ideál. 
Láska, která nepřichází. Možná se v ní 
mnoho mých přítelkyň pozná,“ prozra-
dil o hrdince své autorské hry Bolek 
Polívka. Možná se v ní poznáte i vy. 
Divadlo uvede hru Pro dámu na bal-
koně ve čtvrtek 14. února od 19 hodin. 

Oslavte Valentýna s dámou 
na balkoně 

nOVý trOškůV FIlm 
BaBOVřeskY
Komedie a Zdeněk Troška – víc 
ne tře ba dodávat. Při svém posled-
ním filmu vycházel z osvěd če né ho 
re cep tu: řady známých he re ckých 
tváří a především spou sty legrace. 
Kino Svět, 14. 2., 19 hodin.

žalman V kulIsárně
Legendární jihočeský bard, jed-
na z nejvýraznějších osobnos-
tí české folkové scény vystoupí 
15. 2. od 19 hodin v Kulisárně se 
svou skupinou Žalman a spol.

HVěZDa eVY HOluBOVé
One woman show – herecká 
exhi bice Evy Holubové v roli 
napsa né přímo pro ni. Úsměvné 
na hléd nutí do zákulisí českého 
šoubyznysu se odehraje 20. 2. 
v městském divadle od 19 hodin.

KráTCe
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Zemětřesení  
u PIrátů 
Pořádné personální zemětřese-
ní se událo u Pirátů. Nejenže do 
hokejového klubu zamířilo pět 
nových hráčů, ale nový je i tre-
nér Jiří Čelanský. 

POsIla u leVHartů 
Také basketbalisté posílili. Do 
města, kde s basketbalem za-
čínal, se vrátil z USK Praha Jan 
Hartman, který doplní rotaci 
hráčů při dlouhodobém zraně-
ní Zdeno Hanzlíka. 

úsPěCH mlaDšíCH 
žáků Ve slaném 
Mladí Levharti U14 uspěli v ex-
tralize na hřišti Slaného. Po 
dvou kolech extraligy jim tak 
patří páté místo s bilancí čtyři 
výhry a čtyři porážky. 

PráZDnInY ZaPlní 
sPOrtem
Pro děti školou povinné je na 
dny jarních prázdnin připrave-
na miniškola sportu. Na progra-
mu budou míčové hry, plavání 
i základy bruslení.

KráTCe

florbaloví dorostenci okusí atmosféru superfinále 

juniorský tým má potenciál, 
říká trenér jaroslav Beck 

levharti budou bojovat 
o předkolo play-off 

Neočekávané se stalo skutečností. 
Florbalový výběr Ústeckého kraje 
U17, v němž hraje osm chlapců 
z klu bu FbC 98 Cho mu tov, ovládl Iso
line Cup a zajistil si účast v dubnovém 
superfinále v O2 aréně, kde se střetne 
s výběrem Moravskoslez ského kraje. 

Nově složený tým mladíků se 

opíral především o hráče z Ústí nad 
Labem a Chomutova. „Složení týmu 
vychází z aktuálního stavu doros-
tenecké kategorie v našem kraji. 
Chomutov a Ústí jsou první dva týmy 
severočeské divize nejvyšší soutěže, 
proto ve výběru dostávají šanci ze-
jména hráči těchto dvou klubů,“ vy-

světlil trenér Martin Bocian nomi-
naci. Chlapci důvěru trenérům bo-
hatě oplatili, když dokázali porazit ne-
jen Karlovarský a Plzeňský kraj, ale 
také favorizovanou Prahu. Tu dokonce 
dvakrát, jednou ve skupině a podruhé 
ve finále Isoline Cupu. 

Po superfinále se však z jedné 

party stanou znovu soupeři. „Hráčům 
účast a zejména úspěch na reprezen-
tační akci jistě dodá sebevědomí, ale 
soutěž je něco zcela jiného. S Ústím 
hrajeme vždy kvalitní zápasy a těšíme 
se, že to tak bude i nadále,“ dodal tre-
nér Bocian, jehož tým se nyní bude 
snažit dohnat náskok vedoucího Ústí. 

Výbušné derby s Litvínovem ukon
čilo pro chomutovské juniory základní 
část hokejové extraligy, v níž pirát ští 
mladíci obsadili druhé místo. „Jsme 
spokojení, je to na bedně. Jsem pře-
svědčen, že tento tým má v plné formě 
potenciál obsadit nejvyšší příč ky,“ řekl 
hned po zápase trenér Jaroslav Beck. 

Jeho svěřenci budou bojovat o play
off s Litvínovem, Libercem, Zlínem, 

Brnem a Spartou. Startovní čára je 
pro všechny stejná, neboť body ze zá-
klad ní části se mažou. „Ambice jsou 
samo zřej mě vysoké, ale bez opor je to 
těžké. Pokud bude upřednostněno na-
sazení mladých kluků v ligové Kadani, 
musíme mířit jen tam, kam to zvlád-
ne me,“ dodal Beck, kterému hráči 
mizí do se nior ských mužstev Kadaně 
i Chomutova. „Základ týmu však zůstal 

a ten by měl dokázat svůj potenciál.“
V minulém roce získali junioři 

pod vedením Jaroslava Becka titul mi-
strů ČR, a potvrdili tak úspěšnost pro-
jektu hokejové akademie, jenž mimo 
jiné předpokládá i spolupráci střed-
ních škol a vedení mladých hokejistů. 
Trenér Beck a jeho svěřenci nyní bu-
dou to samé chtít dokázat ve změně-
ném systému soutěže. 

Levharti Chomutov uzavřeli zápa-
sem proti mistrovskému Nymburku 
základní část nejvyšší soutěže. „Před 
sezonou jsme si vytyčili cíl osmi ví-
tězství v základní části. To jsme spl-
nili, ale byly tu zápasy, které jsme 
mohli také zvládnout,“ mrzí trenéra 
Tomáše Eisnera domácí prohra se 
Svitavami a prohra v Kolíně. 

Stejně jako v loňském roce Lev

har ty čeká skupina A2, a tedy boj 
o předkolo playoff, jež zároveň zna-
mená jistotu záchrany v nejvyšší sou-
těži. „Bylo by fantastické mít o jedno 
až dvě vítězství víc,“ přál si do druhé 
části sezony Eisner. „Teď jsme v prů-
měru, a musíme se s tím popasovat 
a vrátit se k naší hře.“ 

Poslední zápasy kompliko-
vala Levhartům i zranění, která 

rozšiřovala marodku. „Vinou zra-
nění se nám naše hra malinko roz-
padla,“ připomněl Eisner, že pů-
vodně jeho mužstvo zdobil přede-
vším dravý přechod do útoku, díky 
kterému dosáhlo tří důležitých ví-
tězství na hřištích soupeřů. K tomu 
se jeho tým chce ve skupině A2 
vrátit a znovu dosáhnout na před-
kolo playoff. 

Mladí sparťané z Chomutova mo-
hou slavit. V posledním kole 1. celo-
státní juniorské ligy ve futsale si zajis-
tili účast mezi nejlepšími týmy. „Je to 
ohromný úspěch, o který jsme se sna-
žili tři roky. Teď to konečně vyšlo,“ 
radoval se prezident Sparty Chomutov 
Ladislav Drobný. 

Postup měli jeho hráči jasný ještě 
před začátkem turnaje, neboť o den 
dříve nezvládl své zápasy konku-
renční Mělník. „Měl jsem strach, že 
hráči k zápasům nepřistoupí zodpo-
vědně, ale oni ukázali kvalitu i cha-
rakter,“ okomentoval prezident klubu 
vysoké vítězství 10:0 nad Slavií a re-
mízu 2:2 s nejlepším týmem Čech, 
pražskými Bohemians. Final four ce-
lostátní juniorské futsalové ligy se 
koná 16. února v Otrokovicích, semi-
finálovým soupeřem Chomutova bude 
ERAPACK Chrudim. 

Sparta Chomutov jede 
na final four do Otrokovic 
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strážníCI Je CHYtIlI 
BleskurYCHle
Do areálu městských lázní v Má-
nesově ulici se vydali krást dva 
mladíci. Třiadvacetiletý lapka 
s osmnáctiletým kumpánem si 
chtěli odnést barevné kovy. Na 
místě je ale zadrželi strážníci. 
Muži budou své chování vysvět-
lovat před komisí.

s luPem CHtěl Jít 
na magIstrát
Z taxi zaparkovaného ve Farské-
ho ulici odloupl osmadvacetile-
tý poberta magnetické nápisy. 
Strážníci však muže chytili, scho-
vával se pod budovou Armabe-
tonu. Udělal to prý proto, že sly-
šel, že na magistrátu za tyto mag-
nety dávají tisíc korun.

CHtěl se OBěsIt
O sebevraždu se pokusil šestadva-
cetiletý muž v ulici Na Bělidle. Sám 
v noci zavolal strážníky a řekl jim, 
že se chtěl oběsit. Jeho družka pak 
hlídce potvrdila, že stál na okně 
s uvázanou smyčkou. O sebevraž-
du se muž nepokusil poprvé.

CHYtIlI ZlODěJe 
PřI ČInu
Velkou práci s vytrháváním ko-
vového dílu plotu u areálu ve 
Škroupově ulici si dal šestatři-
cetiletý lapka. Pracoval tak usi-
lovně, že si hlídky strážníků ani 
nevšiml. Místo železa k výkupu 
si odnesl pokutové bloky. 

malý FasáDník 
malOVal na Zeď
Se štětkou a kýblem barvy se 
vydal ven teprve jedenáctiletý 
chlapec. Náčiní položil u domu 
v Holešické ulici a začal oranžo-
vou barvou malovat na fasádu 
domu velké M. Ještě ho ani ne-
dobarvil a už u něj stáli strážníci. 
Nakonec skončil na policii.

MěSTSKá pOlICIe

zaměstnané ženy se opět 
budou učit bránit 

Technické služby nemohou sypat chodníky solí

Matka opustila děti, 
odskočila si na pivo

Preventistky městské policie za-
měřily jednu ze svých preventivních 
akcí opět na ženy pracující v průmys-
lové zóně ve směnných provozech. 
Cílem je naučit je základní prvky se-
beobrany a správně používat osobní 
alarm. „Tyto ženy při cestě do práce 
a domů procházejí rizikovými částmi 
města, často ve tmě. Je zapotřebí, 
aby se uměly bránit,“ uvedl velitel 
městské policie Jan Řehák.

V letošním roce budou preventisté 
městské policie také pokračo vat v be-
sedách pro žáky základních a mateř-
ských škol. „Loni jsme uspo řádali té-
měř padesát přednášek pro mateřinky 
a více než sto pro základní školy,“ 
dokumentuje Iva Ejim, manažerka 
prevence Městské policie Chomutov. 
Strážníci tak poutavou formou děti 
varují před hrozícím nebezpečím zá-
vislostí, šikany nebo obecné krimina-

lity. Letos budou přednášky pro de-
váťáky zaměřené i na nebezpečí ne-
chráněného sexu.

Plán prevence nezapomíná ani 
na další skupiny obyvatel. Ty bu-
dou varovány před hrozícími nástra-
hami na monitorech v autobusech, 
pro širokou veřejnost je také určena 
akce Happy day aneb prevence zá-
bavně, kterou pořádají preventisté 
vždy v září.

Technické služby musejí v zimě 
ošetřovat chodníky drtí namísto soli. 
V současných podmínkách totiž ne-
jsou jejich pracovníci schopni za-
jistit, aby slaný roztok nezatékal do 

pásů zeleně. Pokud by se tak stalo, 
technické služby by porušily zákon. 
„Musíme se řídit ustanovením zákona 
o pozemních komunikacích. Ten sice 
umožňuje obci, aby o způsobu údržby 
rozhodovala sama, ovšem za jasně da-
ných podmínek, které musíme dodr-
žet. Posyp chodníků drtí naopak ví-
tají majitelé psů. Právě zvířata měla 
v minulosti s chemickými posypy 
problémy, které jsou nyní již zane-
dbatelné,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda.

V letošní zimní sezoně se občané 

často dotazují, zda je nutné chodníky 
ošetřovat drtí místo soli. Jeden z oby-
vatelů města uvedl, že sůl je podle něj 
účinnější, hlavně v případě, kdy na 
posyp znovu nasněží. Ostré kousky 
drtě podle něj také ničí podrážky 
bot. Technické služby ale nemají ji-
nou možnost, než chodníky ošetřovat 
právě tímto způsobem.

Zákon o pozemních komunikacích 
umožňuje sypat chodníky a stezky 
solí za předpokladu, že v nich nejsou 
uloženy inženýrské sítě bez uzavře-
ného krytu a že jsou odděleny od zele-

ných ploch a pásů pro stromy, aby na 
ně nemohl stékat slaný roztok. „Když 
už bychom vytipovali chodníky s uza-
vřeným krytem, nedokážeme splnit 
další z podmínek, tedy aby slaný roz-
tok nekontaminoval zeleň,“ vysvět-
lil ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek. Tato 
metoda navíc ušetří ve srovnání s po-
užíváním soli téměř polovinu ná-
kladů. Po skončení zimy se drť i jiné 
znečištění z chodníků snadno od-
straní v rámci blokového čištění ko-
munikací.

Nemalý údiv se zračil ve tvářích 
strážníka a dvou strážnic chomutov-
ské městské policie, když 20 minut 
před půlnocí zahlédli malou holčičku 
s kočárkem, a to bez doprovodu do-
spělé osoby. „Hlídka později zjistila, 
že krkavčí matka nechala děti doma 
více než hodinu bez dozoru a šla 
si dát pivo a zahrát na automatech 
v baru,“ sdělil náměstek primátora 
a velitel městské policie Jan Řehák.

Devítiletá dívka vezla v kočárku 
patnáctiměsíčního bratra. Strážníkům 
sdělila, že maminka nechala na stole 
lístek se vzkazem, že jde pro ciga-
rety. Když se nevracela, dívka ob-
lékla brášku, uložila jej do kočárku 
a vydala se maminku hledat. Oběhla 
všechny večerky v okolí, byly však 
zavřené. Rozhodla se proto za-
jít k tetě, aby maminku zavolala. 
Mezitím ji však objevila hlídka.

„Strážníci okamžitě převezli 
obě děti i s kočárkem na služebnu. 

Chlapec byl totiž nedostatečně oble-
čený a byl už prochlazený. Operační 
poté kontaktoval pracovnici ma-
gistrátu z oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, která přes pozdní noční 
hodinu dorazila během několika mi-
nut a začala situaci řešit,“ sdělil ředi-
tel městské policie Vít Šulc.

Nezodpovědnou matku nalezl 
v baru strážník, který s kolegyněmi 
opuštěné děti v ulicích města objevil. 
Matce vysvětlil, co se stalo, a přivedl 
ji na služebnu.

Rodina bude nyní pod důsledným 
dohledem oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, které bude zkoumat její 
celkové sociální poměry. Na základě 
zjištěných výsledků sociální pracov-
nice rozhodnou o dalším postupu. 
Matka bude navíc muset docházet na 
pohovory, nemine ji ani výchovné 
opatření. „Matce bude uděleno pí-
semné napomenutí, což je první 
krok v řešení této situace,“ řekla ve-

doucí odboru sociálních věcí Kamila 
Faiglová.

Tento odstrašující příklad nepl-
nění mateřských povinností je záro-
veň ukázkou skvěle fungující spo-
lupráce městské policie a sociálního 
odboru magistrátu.

Strážnice městské policie zahřívá 
nalezené batole.
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POPrVé na lYžák
První ročníky chomutovské-
ho gymnázia se chystají na ly-
žařský výcvik. Začátkem března 
vyjedou do rakouského středis-
ka Hinterstoder.

BaVIlI se u ZáPIsu
Osmáci základní školy na Za-
hradní pomáhali kantorům při 
organizování zápisu. Pobavilo 
je mimo jiné, že i někteří rodiče 
si pletli levou ruku s pravou.

seZnamOValI se PO sítI
Do projektu eTwinning se zapoji-
ly děti ze základní školy v Kadaň-
ské ulici. Navázaly tak kontakt 
prostřednictvím internetu se 
školami po celé Evropské unii.

DětI už VěDí, 
PrOČ tříDí ODPaD
Všechny ročníky základní školy na 
Březenecké se v rámci akce Tonda 
Obal na cestách poutavě dozvě-
děly, jak a proč třídit odpad.

ZaČínaJí trénOVat 
na PětIBOJ
Sportovci ze základní školy 
v ulici Ak. Heyrovského se již 
začali připravovat na letošní 
ročník pětiboje OVOV. Síly za-
tím poměřili při školním kole.

KráTCe

Do divadla Minor v Praze se vy-
dali páťáci ze základní školy v Kadaň
ské ulici. Poučné divadelní předsta-
vení si okořenili i prohlídkou města. 
Ve škole si pak otestovali, zda si zapa-
matovali zajímavosti z celého světa, 
o kterých představení pojednávalo.

Dobrodružný výlet začal jízdou 
vlakem. Z pražského nádraží do diva-
dla šli žáci pěšky. Důvodem nebyl jen 
zdravý pohyb, ale také prohlídka za-
jímavých míst. „Viděli jsme třeba bu-
dovu státní opery, národního muzea, 
sochu svatého Václava na koni, his-
torickou tramvaj na Václavském ná-

městí,“ vyjmenovala Eva Dušková ze 
základní školy Kadaňská.

Představení s názvem Můj atlas 
světa malé diváky vzalo na cestu ko-
lem světa. Poutavé vyprávění o nej-
různějších místech na planetě strhlo 
k pozornosti všechny přítomné a na-
byté vědomosti pak ve škole prově-
řil malý test.

Také cesta zpět byla ve znamení 
poznávací procházky na nádraží. 
„Tentokrát jsme viděli Stavovské di-
vadlo, Prašnou bránu a krásně osvět-
lenou budovu Obecního domu,“ uza-
vřela Dušková.

V divadle poznávali 
zajímavosti planety

Sportovci z Hornické 
slavili několik úspěchů

Svět dětí z Kopretinky je plný barev

přibývá vad řeči, pomůže 
mobilní logoped

Krajskými přeborníky ve florbalu 
mladších žáků se stal tým ze základní 
školy v ulici Hornická. Vítězství si 
zajistili výhrou ve všech zápasech tur-
naje a postoupili tak do kvalifikace na 
mistrovství republiky.

Úspěch mladších žáků o pár dní 
později doplnili i jejich starší kole-

gové. Ti se po čtyřech vítězstvích 
a jedné remíze stali také krajskými 
přeborníky. Tyto úspěchy završila 
ještě družstva šachistů. „Tým z dru-
hého stupně obsadil skvělé třetí místo 
a ti menší z prvního stupně se umístili 
na třináctém místě,“ doplnil zástupce 
ředitele Zdeněk Schück.

Malování, kreslení, stříhání, lepení 
a plno dalších výtvarných činností 
provází děti z mateřinky Kopretinka 
v Dostojevského ulici doslova na kaž-
dém kroku. Tato školka je totiž za-
měřená právě na výtvarnou výchovu. 
Prostřednictvím obrázků a nejrůzněj-
ších barevných výrobků si děti mimo 
jiné osvojují životní situace a učí se, 
jak je řešit. 

Tvoření s barvami je dětem před-
školního věku velmi blízké, ve školce 

však pracují i jinak než s pastelkami. 
Malí umělci lepí obrazce z odpado-
vého nebo přírodního materiálu, vy-
střihují ozdoby, ale vytvářejí i zvířátka 
či hrníčky z hlíny. „Výtvarná výchova 
nás provází při každé činnosti, za-
měřujeme se při ní i na grafomoto-
riku, aby si děti uvolnily ruku a tím 
se připravovaly na psaní,“ uvedla ve-
doucí mateřinky Dagmar Lutovská. 
V činnosti pomáhá i pracovní sešit 
KuliFerda, na němž se podílely také 

učitelky z mateřinky. 
Výsledky práce učitelek i dětí jsou 

vidět po celé budově. „Při mnoha čin-
nostech také spolupracujeme s rodiči, 
pomáhali nám například při vánoční 
výzdobě školky,“ doplnila vedoucí.

V současné době čtyřiaosmdesát 
dětí ze tří tříd školky připravuje vý-
stavu s názvem Putování po vesmíru, 
právě na toto téma pak také děti tré-
nují vystoupení na letošní ročník sou-
těžní přehlídky Mateřinka.

Mateřinky sdružené pod organi-
zaci Mateřská škola Chomutov bo-
jují s logopedickými vadami řeči 
u dětí. Jednotlivá zařízení navště-
vuje takzvaný mobilní logoped, který 
pomáhá učitelkám v této oblasti 
správně s dětmi pracovat.

V posledních letech stoupá počet 
dětí, které mají s výslovností a řečí 
samotnou problémy. „Rozhodli jsme 
se, že dětem i rodičům v této oblasti 
pomůžeme. K tomu, abychom doká-

zali pomoci kvalifikovaně, byly naše 
paní učitelky vyslány na tříměsíční 
kurz logopedické prevence,“ infor-
movala ředitelka Mateřské školy 
Chomutov Irena Kopecká. Na kurzu 
získaly učitelky nejen teoretické zna-
losti z oblasti logopedie, ale i prak-
tické dovednosti pro práci s dětmi. 
Přímo v prostředí mateřské školy 
jim v letošním roce pomáhá i mo-
bilní logoped. Kromě toho mohou 
rodiče se svým dítětem přijít na pře-

dem smluvenou schůzku s logope-
dem, který jim ukáže, jak s dítětem 
pracovat doma.

Samotné cvičení však není je-
diným způsobem, jak dětem jejich 
řeč zlepšovat. Velmi přínosné je 
i mlu vené slovo, tedy čtení pohádek 
z knížky nebo vyprávění. V někte-
rých školkách již učitelky nahradily 
reprodukované vyprávění pohádky 
z magnetofonu před odpoledním spa-
ním za klasické čtení z knížky.
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křížOVka Připravte si (tajenka) na další dovádění s kozou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem. 

OsmIsměrka Další akcí Rodinného zápolení je… 

sleDuJte rePOrtáže 
Z CHOmutOVa na weBu:

VtIPY

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

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. 
Za prvé – připnout si lyže, za 
druhé – spustit se po svahu, a za 
třetí – naučit se chodit o berlích.

Lyžařský nováček si na sjezdovce 
zlomí nohu: „Přece jen ten kurz má 
výsledky, loni jsem si ji zlomil už 
při vystupování z vlaku."

Ptají se zlatokopky: 
„Tak jak bylo na horách?” 
„Nanic, v novinách psali, že na 
Šumavě je starý prašan, ale byli 
tam samí mladí a všichni švorc!”

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, 
nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”

Telefonát na horskou službu: 
„Jsem vysoko v horách, nevím kde 
a zlomil jsem si nohu. Už nemůžu 
dál. Co mám dělat?” 
„Nemusíte dělat nic. Náš doktor 
vám napíše neschopenku.”

AKTA, ANOA, AURA, DEKL, DOLŮ, HŘAD, IKONA, JUPA, KOALA, LEICH, LOCIKA, 
MANIACI, NAIVNOST, NERV, NESTVŮRY, NIKDO, POCTÍT, POVŘÍSLO, PRAVÁCI, 
PROVDAT, ŘADA, ŠITÍ, TCHOŘI, TŘASK, TUŘI, ÚLOV, ZVĚŘ
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 6.2. st 17.00 lInCOln 19.00 BíDníCI
 7.2. čt 17.00 HašIšBáBa 17.00 HItCHCOCk 19.00 manIak
 8.2. pá  17.00 snížek, Bílý kOžíšek 18.00 manIak 

19.30 nIC nás nerOZDělí
 9.2. so 18.00 kOneČná 19.00 Carmen (3D)
 10.2. ne  15.00 snížek, Bílý kOžíšek 17.00 lInCOln 

18.00 nesPOutaný DJangO
 11.2. po 17.00 manIak 19.30 mláDežI nePřístuPnO
 12.2. út 17.00 VražeDná Hra 18.00 kOneČná
 13.2. st  17.00 Paříž–manHattan 19.00 DIaZ: neuklíZeJ tu kreV 

19.00 VraHem Z POVOlání
 14.2. čt 17.00 náDHerné BYtOstI 19.00 BaBOVřeskY
 15.2. pá  17.00 kOZí PříBěH se sýrem (3D) 

18.00 manIak 19.30 BaBOVřeskY
 16.2. so  15.00 snížek, Bílý kOžíšek 16.00 anna karenIna

19.00 BaBOVřeskY
 17.2. ne 15.00 O mYšCe a meDVěDOVI 18.00 náDHerné BYtOstI
   19.00 BaBOVřeskY
 18.2.  po 17.00 BaBOVřeskY 18.00 gangster squaD – lOVCI maFIe
 19.2. út 17.00 BaBOVřeskY 18.00 HItCHCOCk
 20.2. st 17.00 mláDežI nePřístuPnO 19.00 BaBOVřeskY

 6.2. st 18.00 POVíDání O BYlInkáCH – učebna č. 66 SKKS
 9.2. so 15.00  masOPust V kIně sVět – 

oslavy v maskách, soutěže, pohádka – kino Svět
 13.2. st 17.00  trans amerICa – na kOle naPříČ seVerní amerIkOu 

– beseda s cyklocestovateli Lucií a Michalem Jonovými – velký sál SKKS
   17.30  astrOlOgIe – ZáklaDY VýklaDu BlíZké 

BuDOuCnOstI – učebna č. 66 SKKS
 16.2. so 13.00  masOPustní VeselICe – vepřové hody a maškarní rej ukončí 

ve stylovém prostředí Staré Vsi masopustní období. Pobaví se děti 
i dospělí – Podkrušnohorský zoopark

 19.2. út 18.00  HOmeOPatIe – žena – JeJí VýVOJ, OnemOCnění 
a JeJICH léČBa – učebna č. 66 SKKS

 20.2. st 14.00  králOVé České DeCHOVkY – komediální pořad věnovaný 
skladatelům české dechovky, Karlu Vackovi, Josefu Poncarovi 
a Jaromíru Vejvodovi – učebna č. 14 SKKS

 20.2. st 16.00 úVOD DO BIBle – učebna č. 66 SKKS

 
KINO SVěT

přeDNášKY, BeSeDY, aKCe
 Do 28.2. Z ČínY DO tIBetu – renata menClOVá – výstavní síň knihovny
 Do 31.3. kresBY – HeIDI šOttOVá – galerie Na schodech
 Od 7.2.  OBraZY – markéta mYškOVá, Olga OtáHalOVá – 

galerie Špejchar

 15.2. pá 19.00  žalman a sPOl. – Pavel Lohonka Žalman, český písničkář, jedna 
z nejvýraznějších postav české folkové scény – Kulisárna

 19.2. út 19.00  DOBří Přátelé se VraCeJí – Festivalový orchestr Petra Macka 
hraje se svými přáteli: Shizuka Ishikawa (housle), Karel Fiala (violoncel-
lo), Věra Eretová (housle), Pavel Eret (housle), Jan Machat (flétna), Václav 
Vonášek (fagot), Bronislava Klablenová (harfa) – městské divadlo

 14.2. čt 19.00  PrO Dámu na BalkOně – Bolek Polívka jako věčný lovec 
ženských srdcí ve svém autorském představení. Komedie plná 
nezvyklých situací, gagů, dialogů a rekvizit. Přitom hlavní sdělení je 
vlastně plné nostalgie, romantiky a skryté nenaplněné touhy.

 17.2. ne 15.00  ZPíVáme a tanČíme s míšOu – Zábavná show Míši Růžičkové 
plná tanečních písniček a soutěží pro děti ve věku od 2 do 10 let. 
U písniček se děti rozhýbou, zacvičí si i zazpívají.

 20.2. st 19.00  HVěZDa – Patrik Hartl, režisér nejúspěšnější české one man 
show Caveman, napsal původní českou one woman show pro Evu 
Holubovou. Jde o komedii se záznamem myšlenek nejúspěšnější české 
seriálové herečky během nejdivočejšího týdne jejího života.

    sVět krušnýCH HOr – v expozici je k vidění přes 400 předmětů 
z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

    POklaDY gOtIkY a renesanCe seVerOZáPaDníCH ČeCH – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    HIstOrICká lékárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    FIalůV POHYBlIVý Betlém – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

 9.2. so 15.00 Veteránská FutsalOVá lIga – sportovní hala Spořice
   17.00 FBC 98 CHOmutOV–rOkYCanY – florbal – městská sport. hala
 10.2. ne 08.00 6. ZImní FutsalOVá lIga – městská sportovní hala
   17.00 FBC 98 CHOmutOV–PlZeŇ – florbal – městská sportovní hala
 15.2. pá 17.30 PIrátI CHOmutOV–HC PlZeŇ 1929 – hokej – zimní stadion
 16.2. so 08.00 1. ZImní FutsalOVá lIga – městská sportovní hala
 16.2. so 14.30 5. ZImní FutsalOVá lIga – sportovní hala Spořice
 17.2. ne 08.00 3. ZImní FutsalOVá lIga – městská sportovní hala

 

VýSTaVY

KONCerTY

MěSTSKÉ DIVaDlO

OBlaSTNí MUzeUM

SpOrT

PODrOBný kalenDář 
akCí naJDete na weBu:
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 13.2. st 09.00 OlYmPIáDa V Českém JaZYCe – okresní kolo 
 15.2. pá 09.00  sOutěž V anglICkém JaZYCe – okresní kolo kategorie III.A
 16.2. so 15.00 masOPusŤáČek – veselé skotačení a tombola
 20.2. st 09.00 sOutěž V anglICkém JaZYCe – okresní kolo kategorie I, II.A, II.B

DůM DěTí a MláDeže

připojte se 
k masopustnímu 
průvodu

Tradiční masopust s průvodem maškar, vepřovými hody a veselicí 
ve stodole krušnohorského statku pořádá Podkrušnohorský zoopark 
v sobotu 16. února. Ve 13.00 hodin vyjde průvod od restaurace Tajga 
v zooparku, ve 13.30 se k němu můžete přidat u chomutovské radnice.
Po návratu do Staré Vsi v zooparku se účastníci mohou těšit na zabijačkové 
pochoutky, horké nápoje, soutěže pro děti a tancovačku s hudební 
skupinou Druhej dech. „Zveme Chomutovany, aby s námi utvořili nejdelší 
masopustní průvod, pobavili se a ochutnali zabijačkové speciality,“ řekla 
Martina Pelcová z propagace zooparku.
Účastníci průvodu v maskách mají vstup zdarma, ostatní návštěvníci 
mohou do Staré Vsi vstoupit branou vedle restaurace U Pratura. Dospělí 
zaplatí vstupné 40 Kč a děti 25 Kč.
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ferda Mravenec 
zahájil novou éru 
divadla Nahoď 

Veselou komedií o pracovitém 
mravenci zahájilo divadlo Nahoď 
svou novou éru po přestěhování 
do bývalého kina Oko. „Hru Ferda 
Mravenec jsme zvolili, protože byla 
nejméně náročná na zkoušení,“ řekl 
scénárista a režisér Ladja Dlouhý. 
Dodal, že ve hře hrají žáci ZŠ 
Březenecká, a tak děti mohly zkoušet 
v prostorách školy, než bylo připra-
veno bývalé kino. 

Dlouhý spojil do scénáře něko-
lik známých příběhů z pera Ondřeje 
Sekory, a tak se nesetkáme pouze 
s Ferdou Mravencem, ale také 

s broukem Pytlíkem, namyšlenou 
Beruškou, šnekem nebo lučním ko-
níkem. Vše v podání žáků páté třídy. 
„Začali jsme hru zkoušet už před 
čtyřmi lety, ale pak jsme se rozhodli 
ji na nějaký čas odložit, než děti hla-
sově dorostou potřebám divadla,“ 
prozradil Dlouhý. Jeho malí svěřenci 
se nejprve představili spolužákům ze 
ZŠ Březenecká, ale už druhé předsta-
vení sledovali nejen prvňáčci z dané 
školy, ale také jejich rodiče a něko-
lik tříd z blízkých mateřinek. Další 
školky se na Ferdu Mravence mohou 
těšit v následujících měsících. 



Časový harm
onogram

:
Trvání akce: 

13.00–16.00 hodin
Registrace: 

13.00–14.30 hodin
Soutěže: 

13.00–15.00 hodin
Diskotéka na ledu: 15.00–16.00 hodin
Vyhlášení nejhezčích m

asek: 15.30 hodin

Program
:

• soutěžní disciplíny na ledu pro bruslící rodiče 
 

s dětm
i

• diskotéka na ledu s kozou Rózou, Rozm
arýnkem

 
 

a Picaroonem
• soutěž o nejhezčí dětskou m

asku
• soutěž o nejhezčí dospělou m

asku

Registrace a podm
ínky:

Registrace a výdej hracích karet v registračním
 stánku Rodin-

ného zápolení. Soutěžní znám
ku obdrží rodinný tým

, pokud 
absolvuje jednotlivé disciplíny na ledu a všichni členové rodiny, 
kteří se akce účastní, budou v m

asce nebo v kostým
u.

 Pro soutěžící bude zajištěno:
• broušení bruslí za poplatek
• restaurace s občerstvením

Upozornění:
• na led m

ožný vstup pouze na bruslích
• děti m

usí m
ít při vstupu na led helm

u (cyklistická, lyžařská,
  

hokejová apod.) a rukavice
• nebude zajištěno hlídání odložených věcí (za odložené
  

věci pořadatel neručí)

neděle 17. února  |  Zim
ní stadion 

D
ruhá akce Rodinného zápolení 20

13. 
Rodinné bruslení s m

noha soutěžem
i ve 

spolupráci s KU
LTU

RA
 A

 SPO
RT C

H
O

M
U

TO
V 

a KLH
 PIRÁTI C

H
O

M
U

TO
V.

G
enerální sponzor:

Partneři:
M

ediální partneři:


