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Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 731 890 473, 351 151 339, e-mail: hanka.p@mybox.cz
tel.: 731 890 474, e-mail: sieglinde-riedel@t-online.de

MAXIMÁLNÍ 

SPOKOJENOST
JEDINĚ 
V JYSKU!

MAXIMÁLNÍ JEDINĚ 
V JYSKU!

NEJNIŽŠÍ

CENY
500,-

SLEVA 
50%

POLŠTÁŘ Z PAMĚŤOVÉ PĚNY CONTOUR
30x50x7/10 cm
999,-

PLUS
KOMFORT 
A KVALITA

Nabídka platí od 21. března do 24. dubna 2013.
www.JYSK.cz

SC-330459/1, 1/8 růžek, Zahradnictví Kozly.indd   1 26.02.13   9:40
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 téma
 4 MěSTO OCeNIlO UčITele 

CHOMUTOVSKýCH šKOl
Sedmnáct pedagogů 
chomutovských základních 
a středních škol převzalo 
v Rytířském sále historické 
budovy radnice z rukou 
primátora města Jana Mareše 
ocenění za kvalitní práci.

 aktuality
 6 VeřejNOST Může 

MlUVIT dO VzHledU 
zaHradNí
Obyvatelé Zahradní a Písečné 
se v dotazníku mohli vyjádřit 
k budoucímu vzhledu 
okolí objektu KASS v sídlišti 
Zahradní.

 aktuality
 7 PaMáTKY Se TradIčNě 

OTeVřOU VeřejNOSTI
Město se v polovině dubna 
tradičně připojí k Mezi ná rod
nímu dni památek a sídel, 
veřejnosti své brány otevře 
16 památkových a sakrálních 
objektů či expozic. 

 rozhovor
 8 SParTa CHOMUTOV 

SlaVí 20 leT 
Od zalOžeNí
Rozhovor s prezidentem 
jednoho z nejlepších 
futsalových klubů v regionu 
Ladislavem Drobným.

 kultura
 9 Bára NeSVadBOVá PřI 

BeSedě VzPOMíNala 
Na OTCe 
Spisovatelka Bára 
Nesvadbová byla hostem 
čtenářských besed Večery 
pod lampou. Přiznala, že 
návštěva Chomutova je její 
premiérou.

 sport
 10 CHOMUTOVšTí 

MladíCI Míří dO 
rePrezeNTaCe
Čtyři mladí zápasnici týmu 
Czech Wrestling Chomutov 
uspěli v mezinárodní 
prověrce, tři z nich z Grazu 
přivezli medaile.

 fotostrana
 15 PleS MěSTa 

TradIčNě POMOHl
Třináctý reprezentační ples 
města Chomutova zakončil 
letošní plesovou sezónu 
v městském divadle. Výtěžek 
ve výši 50 tisíc korun putoval 
do chomutovské nemocnice.

4. 4.
setkání s občany celého města 
na radnici od 16 hodin

7. 4.
RoZa: Zdraví jako rybičky 
od 13 do 17 hodin 
ve Střední zdravotnické škole

10. 4.
veřejné projednání záměrů 
úprav okolí KASS na Zahradní 
od 16 hodin v KASS

13. 4.
•  otevřené památky při 

příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel

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

zaPIšTe SI 
dO dIáře

SBěrNY 
I SBěračI jSOU 
STále POd 
dOHledeM
více na straně 11

CHCeTe Mě?
Meggie je 3 roky stará fenka men
šího až středního vzrůstu. Snese 
se i s jinými psy a je vhodná do 
bytu, jak k dětem, tak ke starším 
lidem, protože je milá a poslušná.

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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Město ocenilo učitele 
chomutovských škol
Sedmnáct pedagogů chomutovských základních, středních a mateřských škol převzalo v Rytířském sále 
historické budovy radnice z rukou primátora města Jana Mareše ocenění za kvalitní práci. Město učitele 
oceňuje tradičně u příležitosti Dne učitelů. Každoročně připadá na 28. březen, kdy si celý svět připomíná 
výročí narození Učitele národů Jana Amose Komenského. Letos od této události uplynulo 421 let. 
Mimořádného uznání se dočkaly i tři učitelky mateřské školy. Díky pozornosti a rychlému zásahu se jim první 
březnový den podařilo zachránit dítě, u něhož se při odpoledním spánku projevil neočekávaný záchvat.

Irena Zeťková si všimla, že dí-
těti vlivem záchvatu zapadl jazyk 
a dusí se. Ihned začala dítě oživo-
vat a s pomocí kolegyň Edity Rudolf 
a Michaly Novotné se jí život 
svého svěřence podařilo zachránit. 
Primátor předal trojici žen pamětní 
list a poděkoval jim za příkladný po-
stup v plnění nelehkých pedagogic-
kých povinností.

Konkrétní jména kandidátů na 
ocenění navrhly jednotlivé školy. 
Měřítkem výběru byly kromě vy-
sokých profesních kvalit také práce 
pro školu nad rámec běžných povin-
ností či vstřícný přístup k žákům při 
řešení jejich problémů.

„Vaše práce je poslání, kterému 
dnešní společnost ubrala na vážnosti 
a uznání. Město Chomutov si však 
uvědomuje důležitost, náročnost a 
velký význam této práce, která ne-
spočívá jen v předávání vědomostí 
budoucím generacím, ale především 

je i výchovou, psychologickou po-
mocí a formováním osobností, ži-
votních názorů a postojů vašich 
žáků. Ocenění je důkazem toho, že 
si vedení města vaší náročné práce 
velmi váží,“ oslovil laureáty primá-
tor, který je původním povoláním 
rovněž pedagog. Poděkoval za práci 
zároveň všem pracovníkům chomu-
tovských škol. 

Ocenění převzali: Jana Topin
ko vá (ZŠ Zahradní), Lenka Fú do rová 
(ZŠ Na Příkopech), Šárka Ba zal
ková (ZŠ Kadaňská), Jiří Be neš 
(ZŠ Písečná), Jana Eich hor nová 
(ZŠ Hornická), Jaro slava Kou bo vá 
(ZŠ Školní), Eva Opál ková (ZŠ Aka
de mika Heyrovského), Jiřina Igle rová 
(ZŠ Bře ze nec ká), Jana Be rán ková 
(ZŠ a MŠ 17. listopadu), Jaroslava 
Hanousko vá (ZUŠ T. G. Masaryka), 
Mag da léna Mlčkovská (ZŠ a MŠ 
speciální Palachova), Marcela Kašná 
(MŠ Šafaříkova), Jana Himmlová 

(soukromá ZŠ Duhová cesta), 
Eva Cvetanovová (Gymnázium 
Chomutov), František Houzar 
(Střední průmyslová škola a vyšší od-
borná škola), Josef Uchytil (ESOZ), 
Václav Malý (Střední škola tech-
nická, gastronomická a automobilní).

Jaroslava Koubová: 
učitel Musí Mít děti rád

Pracuje ve školství více než 
35 let. Během své učitelské kariéry 
vyučovala český jazyk a hudební vý-
chovu na třech základních školách 
v Chomutově, ale také na středním 

Jaroslava Koubová
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odborném učilišti technickém. Vždy 
se snažila dětem vštípit lásku k rod-
nému jazyku a zpěv se stal jejím ce-
loživotním koníčkem. Je přístupná 
a tolerantní, těší se ale zároveň po-
třebnému respektu a autoritě.
Máte za sebou bohatou pedago-
gickou praxi. Jaký podle Vás musí 
být učitel?

Dobrý učitel si musí být jistý sám 
sebou. Tomu, co říká dětem, musí 
především sám věřit. Měl by být em-
patický a přístupný. Ovšem jen do 
určité míry. A samozřejmě – musí 
mít děti rád.
Ačkoli žijete muzikou, done-
dávna jste hrála aktivně volejbal 
a o sport se stále zajímáte. Jde to 
dohromady?

Hudba mě uchvátila od mala. 
Záhy jsem ale začala inklinovat ke 
sportu a hrát volejbal. Při výběru po-

volání se ale tyto dvě činnosti příliš 
neslučují. Přihlásila jsem se proto na 
gymnázium, abych se zorientovala. 
Přiznávám, že i s ohledem na rodiče 
jsem nakonec dala přednost hudbě 
a sport nadále provozovala jako ko-
níček. Má volba stát se učitelkou 
byla ale stejně trochu překvapivá, v 
rodině žádného kantora s mou vý-
jimkou nemáme.
Zažila jste ve své dosavadní kari-
éře výjimečného žáka?

Ano, řekla bych, že absolutního 
génia. Je to Míša Kočkovská, dnes 
asi sedmadvacetiletá. Je chytrá, inte-
ligentní a navíc i velmi hezká. Jako 
češtinářce mi udělala velkou radost 
vítězstvím v olympiádě z mateř-
ského jazyka. Prospívala však velmi 
dobře ve všech předmětech. Svědčí o 
tom i její volba studia vysoké školy. 
Zvolila jadernou fyziku. Přitom jí 
nedělalo ani problém naučit se za půl 
roku perfektně francouzsky. Prostě 
nevídaná osobnost. Jsem ráda, že 
jsem se s ní setkala a mohla ji učit.

lenKa Fúdorová: 
PoKračuJi v rodinné 
tradici

Od začátku své pedagogické ka-
riéry vyučuje na prvním stupni zá-
kladní školy Na Příkopech. Letos 
je tomu 20 let. Neváhá věnovat své 
profesi a především svým svěřen-
cům velký díl volného času. Nebojí 
se ani zavádět a využívat ve vyučo-
vání nové technologie a trendy.
Proč jste zvolila povolání učitele?

Učitelkou byla má maminka, 
takže vlastně pokračuji v rodinné 
tradici. Až při oznámení mé nomi-

nace na ocenění jsem si uvědomila, 
jak učím dlouho. Že už patřím ke 
generaci, z níž se zasloužilí adepti 
vybírají. Pochopitelně si ale této 
pocty moc vážím.
Ve výuce saháte i po nových me-
todách a neotřelých postupech. 
Jakou formu výuky preferujete?

Kromě využívání interaktivní ta-
bule, což už je v současné době té-
měř všude běžné, učím podle pro-
gramu Začít spolu (Step by Step). 
Děti vede k samostatné práci ve sku-
pinách. Prezentují výsledky své 
práce, hodnotí, co a jak se jim da-
řilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto 
vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž 
se učí od sebe navzájem. Metodický 
model nabízí prostor i pro vzájemné 
hodnocení mezi dětmi a samozřejmě 
i pro hodnocení učitele. Od letošního 
školního roku učím nově i matema-

tiku, a to podle profesora Hejného. 
Metoda je zaměřená spíše na logické 
poznávání. Spíše na kvalitu myšlení 
než na rychlé a správné počítání. To 
umí každá kalkulačka.
Předáváte denně dětem vědo-
mosti, rozšiřujete jim obzory. 
Existuje zpětná vazba?

Doufám a věřím, že dětem pře-
dávám základní penzum vědomostí 
a znalostí, že jsou připraveny pokra-
čovat bez problémů ve vyšších roč-
nících. Určitým zadostiučiněním je, 
pokud mí bývalí žáci projeví přání, 
abych učila i jejich děti. Každopádně 
s každou třídou se mi po pěti letech 
společné práce jen těžko loučí.

JoseF uchytil: ve výuce 
uPlatňuJe zKušenosti 
z výroby i PodniKání

Vyučuje ve Střední odborné 
škole energetické a stavební, Ob
chod ní akademii a Střední zdra-
votnické škole Chomutov (ESOZ), 
a to od roku 1996. Výrazně se po-
dílel na přípravě a realizaci nástav-
bového studia v oboru podnikání. 
Je autorem mnoha učebních textů 
a výukových materiálů. Mezi žáky 
i rodiči je velmi oblíben.
Jste učitelem s dlouholetou praxí ve 
výrobě. Je to při výuce výhodou?

Jsem vystudovaný zootechnik 
s dvacetiletou praxí v zemědělství. 
S postupným zánikem státních 
statků po roce 1990 jsem musel ře-
šit, jak a kde se budu dál živit. 
S ko le gou jsem založil firmu, brzy 
však zemřel. Pro samotného bylo 
táhnout podnikání obtížné. A právě 
v té době jsem dostal nabídku učit 
ekonomiku a nový obor marketing. 
Přijal jsem a nějakou dobu vyučo-
val při podnikání. Od roku 1996 už 
na plný úvazek. Uplatnil jsem se v 
předmětech blízkých svému oboru, 
kam patřily i základy ekologie, che-

mie, postupně i účetnictví a základy 
korespondence. Své zkušenosti 
z praxe jsem tak mohl využít při 
výuce. Nástavbové studium umož-
ňuje našim žákům s výučním listem 
elektrikáře, zámečníka, kuchaře či 
prodavače získat po dvou letech 
maturitní vysvědčení. Je to velmi 
důležité, vytvářejí si tak výrazně 
lepší postavení na trhu práce.
Uplatňují se absolventi vaší školy 
jako podnikatelé, živnostníci 
a řemeslníci?

Ekonomická situace je složitá 
a zvlášť pro mladého člověka není 
snadné postavit se na vlastní nohy 
a uživit se ve svém oboru. Z tohoto 
důvodu určitě neopouští naši školu 
většina chlapců a dívek s tím, že bu-
dou podnikat. Výjimkou jsou děti, 
které mohou zamířit do rodinné 
firmy. Ale každopádně, jak už jsem 
říkal, výhodou je nástavbové stu-
dium. Žáci, kteří jsou vyučeni a ve 
svém oboru získali kvalitní zna-
losti a dovednosti, mají navíc i te-
oretické základy fungování ekono-
miky, stvrzené maturitní zkouškou. 
To je devíza, jíž by měli zaměstna-
vatelé využít.

MěřítkeM výběru kandidátů byla kroMě 
vysokých profesních kvalit také práce pro 
školu nad ráMec běžných povinností.

Josef Uchytil

Lenka Fúdorová
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zhasla městská 
věž i světla 
v domácnostech

děti ze školek vítaly jaro v rytířském sále

lidé mohou darovat stará 
kola africkým dětem

Chomutov nezůstal ani letos 
lhostejný ke stavu životního pro-
středí a připojil se ke kampani 
Hodina Země. V sobotu 23. března 
přesně ve 20.30 hodin potemněla 
na hodinu městská věž. Aktivitu 
projevila i řada obyvatel města, 
kteří vypnuli ve stejný čas alespoň 
jedno světlo ve svém bytě či domě. 
„Ochraně životního prostředí i kli-
matu město věnuje velkou pozor-
nost. Ke kampani jsme se přihlásili 
už poněkolikáté. Vždy ale dbáme na 
to, abychom neohrozili bezpečnost 
obyvatel a nenarušili veřejný pořá-
dek,“ uvedl primátor Jan Mareš.

Celosvětový happening letos pro-
pojil už pošesté obce, firmy i jednot-
livce ve snaze chránit a zlepšovat stav 
životního prostředí a klimatu na Zemi.

Děti z mateřských školek přiví-
taly jaro v Rytířském sále chomutov-
ské radnice. Předškoláci z mateřinek 
ozdobily větve břízek a připravili 
doprovodný program k zahájení vý-
stavy. O celkovou výzdobu se posta-
ral chomutovský Domeček. 

Veselými písničkami všechny 
přítomné potěšil smíšený dětský 
sbor, malí herci z mateřské školky 
Radost pak zahráli představení Na 
statku, které bylo plné zvířátek. 
„Připravili jsme program, který při-
měje diváky k úsměvu a pohladí jim 

duši. Jaro sice ještě nedorazilo, ale 
uvnitř sálu bylo díky dětem velmi 
příjemně,“ uvedla Eliška Smetanová 
z mateřské školky Písnička. 

Na výstavě se značnou měrou 
podílely děti a dospělí z domu dětí 
a mládeže. Ti nejrůznějšími techni-
kami vyrobili jak kraslice, tak i za-
jíčky, kuřátka a další jarní motivy. 
„Výrobky připravovali členové růz-
ných kroužků asi měsíc, podílely se 
děti od útlého věku i jejich rodiče 
a prarodiče,“ řekl Milan Märc, ředi-
tel Domu dětí a mládeže Chomutov. 

Obyvatelé Chomutova mohou ve 
dnech 8. až 12. dubna do informač-
ního servisu ve vestibulu budovy ma-
gistrátu ve Zborovské ulici dopravit 
opotřebovaná jízdní kola. Přispějí tak 
do sbírky, jejímž cílem je pomoci af-
rickým dětem cestovat za vzděláním. 
„Víme, že Chomutované jsou při po-
dobných charitativních akcích velice 

vstřícní. Touto cestou jim chceme po-
moci kola darovat. Shromážděná kola 
odvezou pracovníci technických slu-
žeb do sběrného místa v Žatci,“ uvedl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Sbírka Kola pro Afriku začala 
zhruba před rokem. Dárci z celého 
Česka věnovali dosud africkým dě-
tem na sedm tisíc kol. Organizátoři 

sbírky prvních 500 horských kol 
poslali do Gambie. Právě v těchto 
dnech je rozdávají tamním dětem, 
aby jim zkrátili cestu do školy.

Gambie je nejmenší zemí Afriky. 
Žije tu zhruba 1,7 milionu lidí, při-
čemž polovina z nich jsou děti do 
15 let. Do školy by jich mělo chodit 
70 procent.

V březnu bylo odstartované do-
tazníkové šetření především mezi 
obyvateli Zahradní a Písečné, jak 
chtějí, aby v budoucnosti vypadalo 
okolí objektu KASS na Zahradní. 
Zároveň se uskutečnila pracovní 
jednání vybraných skupin obyva-
tel této lokality, kteří vytvářeli tak-
zvané pocitové mapy. Děti, se-
nioři, zástupci SVJ a nezisko-
vých organizací barevnými body 
označovali místa, kterými pro-
cházejí nebo se jim naopak vyhý-
bají, kde se jim líbí, či se necítí 
dobře. „Závěry dotazníkového še-

tření i následných workshopů bu-
dou společně s projektovou studií 
představeny veřejnosti na setkání 
10. dubna v 16 hodin v Kulturním 
domě na Zahradní. Pro další pří-
pravné práce je důležitý názor lidí, 
kteří zde žijí, proto s nimi chceme 
o novém vzhledu tohoto prostoru 
diskutovat,“ zve primátor města 
Jan Mareš veřejnost. Na úpravy 
okolí KASS má město přislíbeny 
finanční prostředky pro příští rok. 
Zároveň se však budou projedná-
vat i možnosti dalšího využití ce-
lého objektu.

Veřejnost 
může mluvit do 
vzhledu zahradní

Na slavnosti si vyhraďte 
poslední dubnový víkend

Rok se s rokem sešel a po loň-
ských slavnostech, které byly spo-
jené s Chomutovským krušením, 
což bylo setkání hornických a hut-
nických měst České republiky i ze 
zahraničí, máme opět duben a oče-
kávání nových slavností. „Přípravy 
jsou v plném proudu a všichni 
Chomutované a návštěvníci města 
se mohou těšit na Chomutovské 

slavnosti, které tradičně široko da-
leko zahajují sezonu městských 
akcí,“ uvedl primátor města Jan 
Mareš. Letošní ročník slavností při-
pomene 100. výročí zemské vý-
stavy a 200. výročí setkání tří pa-
novníků. „Celý program se bude 
odehrávat v městském parku a 
mohu prozradit, že na své si přijdou 
všechny generace. Novinkou bude 

vojenské ležení a expozice připomí-
nající zemskou výstavu,“ řekl pri-
mátor Mareš. Nebude chybět diva-
dlo, pohádka, kabaret, hudba, tanec, 
hry, soutěže, ukázky řemesel, stán-
kový prodej, občerstvení, pouťové 
atrakce, ale třeba i sraz historických 
vozidel. Chomutovské slavnosti v 
městském parku proběhnou v so-
botu 27. a v neděli 28. dubna.
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Chomutov má další partnerské 
město, slovenskou Trnavu

Veletrh Technodays představí 
řemesla a technické obory

Počet zahraničních partnerských 
měst Chomutova se pravděpodobně 
rozroste na pět. Ke třem německým 
a jednomu italskému přibude slo
ven ská Trnava. Cho mu tov ští zastu
pi telé dostali informaci, že trnav-
ské zastupitelstvo schválilo návrh 
partnerské smlouvy. „My budeme 
o možné spolupráci rozhodovat 
v červnu. Ta by měla hlavně napo-
máhat rozvoji kultury, vzdělávání, 
sportu, cestovního ruchu, obchodu 
a dalších sfér společenského a eko-
nomického života,“ řekl primátor 
Jan Mareš.

Styky již navázaly školy z obou 
měst, krátce nato se uskutečnily 

první výměnné praxe žáků. Obě 
města spojuje i historie. Už ve stře-
dověku v nich fungovala jako vzdě-
lávací instituce jezuitská centra. 
Cho mu tov se může pochlubit 
kom ple xem jezuitského gymnázia 
a koleje, jehož výstavbu inicio-
val na sklonku 16. století Jiří Popel 
z Lobkovic. Škola ukončila činnost 
v roce 1773 v důsledku zrušení jezu-
itského řádu. V areálu, který je kul-
turní památkou, nyní sídlí oblastní 
muzeum a knihovna. V Trnavě zalo-
žil v polovině 17. století arcibiskup 
Péter Pázmány první jezuitskou uni-
verzitu v Uhrách. Roku 1777 byla 
přesunuta do Budapešti.

Děti na druhém stupni základních 
škol a jejich rodiče ne vždy mají jasno 
o dalším studiu. Aby si měli z čeho 
vybrat, pořádá Okresní hospodářská 
komora v Chomutově třídenní vele-
trh Technodays. „Poutavá výstava ře-
mesel a prezentace firem s technic-
kými obory by měly dětem nejen ze 
základních škol a jejich rodičům po-
moci s výběrem budoucího povolání. 

Nabídka škol je velmi pestrá, ale také 
zůstává spousta absolventů nezaměst-
naných. Chceme proto zprostředkovat 
kontakt s konkrétními firmami, které 
řemeslníky a techniky poptávají a za-
městnávají,“ zve na veletrh ředitelka 
OHK Ivana Košanová. Návštěvníci 
tak budou mít příležitost nahlédnout 
pod pokličku významným chomu-
tovským firmám a připomenout si, že 

řemeslo má stále zlaté dno. „Při vý-
běru povolání je velmi důležitým fak-
torem další uplatnění a v současné 
době platí, že chybí šikovní řemesl-
níci, zatímco přebývají administra-
tivní pracovníci,“ dodala Košanová. 
Veletrh Technodays bude od 25. do 
27. dubna v městském divadle dopro-
vázen ukázkami technických oborů 
a řemesel.

Prostitutky se 
exekucím nevyhnou

Exekuce, tedy zabavení majetku 
neplatičů, je stále jednou z nejúčin-
nějších zbraní města proti dlužníkům 
peněz za poplatky či pokuty. Městští 
správci daně je uplatňují také vůči 
prostitutkám. Poslední případ je z 
minulého týdne. „Zabavit se nám 
však nic nepodařilo, žena u sebe ne-
měla žádnou finanční hotovost ani 
jiný majetek,“ uvedl vedoucí ma-
gistrátního odboru ekonomiky Jan 
Mareš.

V potírání prostituce se podle něj 
osvědčila spolupráce s obyvateli po-
stižených ulic. Prostitutky se před 
správci daně neskryjí na ulici, v ba-
rech, v hernách ani na „trase“. Jedna 
z nich tak díky bdělosti správců daně 
přišla o výdělek těsně po svém pra-
covním výkonu. Mezi zabavené 
předměty patří také šperky, mobilní 

telefony nebo digitální fotoaparát.
„Při osobních prohlídkách 

správci daně často naleznou u pro-
stitutek injekční stříkačky, škrtidla 
a malé dávky drog. Musejí tak být 

velmi opatrní,“ doplnil Mareš. Po
stu pem Chomutova vůči neplati-
čům a prostitutkám se inspirovala 
i další česká města, například zápa-
dočeský Cheb. 

KráTCe
Koně zdolaJí 
PřeKážKy
Druhé kolo Chomutovské par
kurové ligy 2013 začne v kryté 
jezdecké hale zooparku v sobo
tu 6. dubna v 11 hodin. Vstup 
je zdarma.

oPravily stříšKy 
Pro KonteJnery
Technické služby opravily stříš
ky kontejnerového stání v uli
cích Na Průhoně a Hutnická. 
V ulici Kamenná pak zřídily stá
ní pro kontejner na sklo. 

sníh zPozdil 
Pěstební Práce 
Městské lesy kvůli špatným kli
matických podmínkám nemo
hou zahájit pěstební práce v le
sích. Předpokládají, že výsadba 
začne za tři týdny.

PřiJďte zvolit do 
zooParKu neJ Mládě 
V sobotu 13. dubna od 13 ho
din vybere veřejnost nejlepší 
mládě Podkrušnohorského zo
oparku. Vítěz pak postoupí do 
celostátního kola.

aerobic cvičí ve vodě
Každé úterý od sedmi hodin 
večer se v Aquasvětě konají 
nově otevřené kurzy aqua ae
robicu. Zájemci si mohou při
jít zacvičit.

do Kina i na 
čaroděJnice 
Děti mohou v sobotu 30. dubna 
přijít od 14 hodin do kina na pás
mo pohádek Signály z nezná
ma a na stejnou vstupenku pak 
od 15 hodin na pálení čarodějnic 
v areálu Tomáše ze Štítného. 

Památky se tradičně 
otevřou veřejnosti

Obyvatelé Chomutova i jeho 
návštěvníci se mohou v polovině 
dubna vydat na exkurzi po historic
kých budovách i prostorách, z nichž 
do některých veřejnost běž ně nemá 
přístup. „Město se v sobo tu 13. 
dub na již tradičně připojí k Mezi
ná rod nímu dni památek a sídel, své 
brány otevře šestnáct památkových 
a sakrálních objektů či expozic,“ 
sdělila Silvie Škubová z kanceláře 
primátora. 

Pro zájemce budou bezplatně 
přístupné nejen obvyklé památky, 
mezi které patří kostel sv. Kateřiny, 
kostel sv. Ignáce, galerie Lurago či 

Špejchar. Pohled z ptačí perspek-
tivy na centrální náměstí 1. máje 
umožní výstup na městskou věž. 
Otevřeny pro veřejnost budou i je-
zuitský areál s expozicí či hvězdář-
skou věží oblastního muzea, budova 
starobylé radnice, městské infor-
mační centrum, chrám sv. Ducha, 
kostely Nanebevzetí Panny Marie či 
svaté Barbory.

Fanoušci železniční dopravy si 
mohou prohlédnout železniční de-
pozitář Národního technického mu-
zea v lokomotivním depu Českých 
drah. Návštěva této expozice je 
zpoplatněna. 
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Má Sparta Chomutov nějakou 
návaznost na pražský klub? 

Před 20 lety se Sparta Praha při-
pravovala na oslavy 100. výročí od 
založení a chtěla rozšířit a prohlou-
bit organizaci svých fanklubů v okre-
sech a krajích. Byl jsem osloven 
jako registrovaný fanoušek, jestli ne-
chci vést fanklub tady v Chomutově, 
ale já jsem místo toho navrhl futsa-
lový klub. 
Jak si v Chomutově zvykli na to, 
že zde hraje Sparta? Přece jen 
tento název patří neodmyslitelně 
k pražskému klubu. 

Trvalo to, ale teď už nás všichni 
jako Spartu berou. V rámci juniorské 
futsalové ligy se dokonce naše zápasy 
se Slavií berou stejně prestižně jako 
derby pražských S ve velkém fotbale. 
Kolik úspěchů Sparta Chomutov 
získala a v jakých soutěžích? 

Tři tituly v Chomutovské lize 
malého fotbalu, dále jsme se čty-
řikrát zúčastnili Českého poháru 
a hned dvakrát v něm došli do os-
mifinále. Velkým úspěchem je i le-
tošní účast ve Final four junior-
ské celostátní ligy. Také jsme se tři-
krát zúčast nili turnaje fanklubů vel-
koklubů pořádaných Ein trach tem 
Frankfurt. Jeli jsme tam namíchaní 
s dalšími sparťanskými fanoušky 
a pokaždé turnaj vyhráli. Po třetím 
vítězství jsme byli přijati staros-

tou Frankfurtu. Byla tam úžasná at-
mosféra. 
Za 20 let historie prošla klubem 
i řada fotbalových osobností… 

Takovým silným trojlístkem jsou 
kluci, kteří se k nám na začátku při-
dali jako fotbaloví dorostenci. Jsou to 

Alois Šebek, David Svoboda, David 
Holeček. Hvězdou je samozřejmě 
Patrik Gedeon. Doteď zůstávají duší 
týmu, jsou tvrdé jádro, které drží 
Spartu Chomutov pohromadě. 
Ceníte si toho, že Patrik Gedeon 
stále nastupuje za Spartu? 

Je tahoun týmu a obrovský vzor 
pro všechny mladé kluky ze Sparty 
Chomutov. Je pro nás přínosem, ne-
boť do hry vnáší prvky profesionál-
ního přístupu a dokáže kluky na-
hecovat. I proto jsme s ním proží-
vali celou jeho kariéru v dobrém 
i zlém. Věřím, že právě díky Páťovi, 
Lojzovi Šebkovi, Davidu Holečkovi 
a Davidu Svobodovi jsme při na-
šem vstupu do CHLMF ihned vy-
hráli druhou ligu a postoupili do 
první a také díky nim za všechny ty 
roky v CHLMF jsme nikdy neskon-
čili hůře než pátí. 

Naznačil jste, že Sparta Cho mu tov 
si nově vychovává i mladé talenty… 

Třetím rokem působíme v 1. celo-
státní juniorské lize futsalu. Přihlásili 
jsme se tam, když do správného 
věku dorostli kluci, které jsem spolu 
s Tomá šem Banovičem trénoval 

v přípravce FC Chomutov. S věkem 
se rozprchli i do jiných měst, ale nám 
se podařilo je spojit v dresu Sparty 
Chomutov. Navíc s sebou přivedli ta-
lentované spoluhráče, a tak jsme se 
hned dobře uvedli. Týmu šestnáctile-
tých dokonce chybělo málo k postupu 
do Final four. To se povedlo až o dva 
roky později, když je převzal trenér 
Císař a složil vynikající tým, z něhož 
dva dokonce dostali pozvánku do re-
prezentace. Bohužel se i zde setká-
váme s problémem kolize futsalo-
vých termínů s přípravou ve velkém 
fotbale. To je daň za to, že hrajeme 
s kvalitními fotbalisty. 
Starat se o Spartu Chomutov 
v roli prezidenta musí být časově 
náročné… 

Ten klub je moje dítě. Když při-
byla juniorská liga, znamená to 
spoustu příprav a zařizování. Navíc 

působím v subkomisi rozhodčích fut-
salu FAČR, což je také časově ná-
ročné. V jednu chvíli je to tak na-
pnuté, že si člověk říká, proč to 
vlastně dělá. Ale pak zase přijdu na 
jiné myšlenky, začnu zařizovat a sna-
žím se to zvládnout. Nakonec ta juni-
orská liga má úroveň a přispívá k pro-
pagaci města. Naštěstí se aspoň v ro-
vině finanční můžeme spolehnout 
na dlouholetý sponzoring ze strany 
Miroslava Hradeckého, bez kterého 
by Sparta Chomutov asi nebyla. 
Jak se chystáte oslavit 20 let od 
založení Sparty Chomutov? 

Určitě bychom v prosinci chtěli 
sehrát přátelský zápas s Viktorií 
Žižkov, jež byla v minulosti vlaj-
kovou lodí českého futsalu. Díky 
tomu, že jsem se znal s preziden-
tem Viktorky Žižkov, utkávali jsme 
se s nimi tak jednou ročně v přá-
tel ském zápase. Nikdy jsme je ne-
porazili, ale byla to čest zahrát si 
proti reprezentantům. Nyní bychom 
tuto tradici chtěli obnovit a zahrát 
si s nimi znovu. Do Cho mu tova by 
tak měl přijet třeba trenér národ-
ního týmu Tomáš Neumann nebo 
jeho bývalý kapitán Martin Dlouhý. 
Navíc bychom se rádi ucházeli o fi-
nále Českého poháru. Věříme, že by 
tomu mohlo být nakloněno i město, 
protože to znamená i přímý přenos 
v televizi a další propagaci.

byl jseM osloven, jestli nechci vést 
fanklub tady v choMutově, ale já jseM 
Místo toho navrhl futsalový klub.

Mnohý prezident klubu ve velkém fotbalu by mu mohl závidět. Vždyť ladislav drobný vydržel u kormidla 
futsalové Sparty Chomutov 20 let, tedy od založení klubu. Proto je nadcházející jubileum Sparty i jeho 
osobním výročím. Společně s ním jsme se ohlédli za dvacetiletou historií jednoho z nejlepších futsalových 
klubů v chomutovském regionu. 

Sparta Chomutov 
slaví 20 let od založení 
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Každý den neJMéně 
Jeden oscar
Od pondělí 8. do neděle 
14. dubna se v kině Svět bude 
postupně promítat osm snímků, 
které uspěly v posledním klá
ní o Oscary. Chybět nebudou ví
tězové hlavních kategorií: Argo 
(nejlepší film), Pí a jeho život 
(nejlepší režie), Lincoln (nejlepší 
herec v hlavní roli).

FolK – country 
z Krušnohoří
Pravidelný příděl country hud
by v Kulisárně u divadla tento
krát zajistí představitelé severo
českého folku, skupina Stráníci, 
která kombinuje folkovou klasi
ku s trampskou muzikou. Čtvr
tek 18. dubna od 19 hodin.

divadlo Je tu 
i Pro Malé diváKy
Co se může přihodit, když 
princezna najde divné vejce 
a z něho se vylíhne drak a když 
se oba skamarádí? Původní po
hádka v podání Liduščina diva
dla, které se specializuje na tvor
bu pro děti. Městské divadlo, ne
děle 21. dubna, 15 hodin.

herečKy na útěKu
Zajímavá zápletka, střídání vese
lých i smutnějších momentů, to 
vše přináší francouzská tragiko
medie Na útěku v nastudování 
pražského Divadla Ungelt s he
rečkami Štěpánkovou a Ada
movskou. Městské divadlo stře
da 24. dubna od 19 hodin.

KráTCeBára Nesvadbová při besedě 
vzpomínala na otce 

Kino Svět potřetí pozvalo diváky 
na outdoorový adrenalin 

Cyklus čtenářských besed Večery 
pod lampou přivedl do Chomutova 
Báru Nesvadbovou, která přiznala, že 
do města přijela vůbec poprvé. „Máte 
to tady moc hezké,“ smála se spiso-
vatelka a smlouvala s posluchači o 
četbu. Knížky přivezla, ale předčítat 

se jí nechtělo. „Hrozně nerada čtu své 
texty, protože se stydím.“ 

Přesto nakonec autorka Bestiáře 
přečetla několik povídek i ukázky 
ze své knihy Pohádkář, k níž by měl 
v srpnu vzniknout film. Daleko více 
si však užívala následnou debatu. 

Posluchače zajímal spisovatelčin 
vztah k slavnému otci i její názory na 
literaturu. „Táta byl tlustý, v noci cho-
dil jíst, ale vždycky vypadal hrozně 
dobře a byl strašně fajn a chytrý,“ 
vzpo mínala na dětství Nesvadbová. 
Zároveň přiznala, že některé vlast-
nosti po otci podědila. „Také cho-
dím v noci vyjídat ledničku, ale jsem 
mu podobná i v jiných vlastnostech 
a jsem za to ráda.“ Na závěr debaty se 
spisovatelka přihlásila k náklonnosti 
k feminismu a myšlence rovnosti po-
hlaví. „Myslím, že bychom všichni 
měli být trochu feministé, protože ne-
jde jen o postavení žen v Cho mu tově, 
v České republice, ale o postavení žen 
na celém světě.“ 

Už potřetí nabídlo kino Svět ná-
vštěvníkům filmový festival Expediční 
kamera. „Festival si udržuje přibližně 
stejnou návštěvnost, v průměru sto di-
váků na představení. Potěšitelné je, že 
v publiku přibývá mladých,“ přisvěd-
čila jednatelka společnosti Kultura a 
sport Chomutov Věra Flašková, že fes-
tival si už našel své publikum. 

Kromě výběru nejlepších doku-

mentárních filmů s outdoorovou tema-
tikou láká kino Svět diváky i na zají-
mavé hosty. „V některých městech se 
promítají jen filmy, my se ale snažíme 
divákovi pokaždé nabídnout něco na-
víc,“ potvrdila Flašková. Letos byl 
hostem Jakub „Kajman“ Šedivý, sou-
časná světová špička ve sjíždění di-
voké vody na kajaku, který vyprávěl 
o své expedici do Nepálu. 

Expediční kamera není jediným 
dokumentárním festivalem v kině Svět, 
protože loni na podzim uvedlo už po-
druhé Festival zimních sportů. „V sou-
časné době jednáme se zahra nič ním 
distributorem o možnosti projekce ce-
lovečerního dokumentu Marley. Rádi 
bychom jej divákům nabídli v rámci 
letošního ročníku multižánrového festi-
valu Otevřeno,“ řekla Flašková. 

Pell Mell slaví 10 let existence 
Chomutovská skupina Pell Mell 

v letošním roce oslaví 10 let od zalo-
žení a pro fanoušky chystá jako dárek 
k výročí hned několik překvapení. Od 
nového aranžmá písní ze svých za-
čátků až po velký podzimní koncert. 
„Nebude to nic megalomanského. 
Chceme udělat koncert, na který po-
zveme nějakou známější kapelu a na 
kterém si s námi zahrají všichni muzi-
kanti, co Pell Mellem prošli,“ řekl za-
kladatel skupiny Pavel Torro Geci. 

Pell Mell má za sebou úspěš-
ných deset let. Skupina natočila ně-
kolik klipů pro vysílání stanice TV 
Óčko, vydala dvě desky a její písně 
prorazily do rádií. „To vše můžeme 
nazvat úspěchem, ale pouze dílčím. 
Největším úspěchem je skutečnost, že 
skupina Pell Mell existuje deset let,“ 
řekl Pavel Geci a přiznal, že na za-
čátku nebyl o dlouhém životě kapely 

zcela přesvědčen. „Před Pell Mellem 
jsem založil už dvě skupiny Hard 
Change a Šůgr Bůgr. Vždy jsem vě-
řil, že je to ta pravá skupina, se kte-
rou něco dokážeme, a nikdy nepřežila 
víc než dva tři roky. S Pell Mellem to 
bylo stejné, proto jsem úplně nevě-
řil, že bychom mohli dosáhnout dese-
tiletého výročí. Jsem rád, že je tomu 
naopak.“

Na konec své první dekády vyhlá-
sila skupina Pell Mell tvůrčí pauzu, 
aby se fanouškům mohla ukázat v no-
vém kabátě. První změnou by mělo 
být oživení písní z debutového alba 
Jedna Cesta. „Tyto skladby mají vel-
kou poslechovost, a tak by byla škoda 
nezařadit některé z nich do součas-
ného playlistu. Dostanou novější 
sound, než je budeme opět prezento-
vat. Na koncertech zazní samozřejmě 
i nové skladby, a tak chceme, aby ty 

starší zapadly do našeho nového hu-
debního pojetí,“ potvrdil Geci. 

Novou hudební tvář kapela odha-
lila v posledním singlu a klipu Kom
pro misy. „Chceme se vrátit k pop 
rockovému pojetí, jelikož tak oslo-
víme více posluchačů a tento styl 
je nám bližší. Singl Kom promisy je 
touto cestou a reakce fanoušků jsou 

veskrze pozitivní,“ potvrdili oba za-
kladatelé Pell Mellu Pavel Torro Geci 
a Radek Červenka a dodali, že v sou-
časnosti kapela zvažuje přijetí nového 
člena. „Chtěli bychom někoho, kdo 
by obsluhoval elektroniku, tedy klá-
vesy a samplery, ale zatím je to ve fázi 
dohod. Výměna nastane také na postu 
bubeníka.“ 
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atleti VTž uzavřeli halovou 
sezonu a těší se na jaro

Chomutovští mladíci 
míří do reprezentace

Valná hromada 
Sokola volila 
a bilancovala

Snad ještě víc než my ostatní 
se na jarní počasí těší atleti VTŽ 
Chomutov. Halovou sezonu už uza-
vřeli, ale přetrvávající chlad jim za-
tím neumožňoval naplno se připra-
vovat venku. Zimní část sezony vy-
vrcholila v únoru a březnu tradičními 
závody v hale – nejprve krajskými 
přebory, poté mistrovstvími repub-
liky v jednotlivých kategoriích.

Seriál prověrek výkonnosti ote-
vřel krajský přebor dospělých, juni-
orů a dorostenců. Chomutovské atle-
tice přinesl nejslabší výsledek za po-
sledních sedm let – jen tři bronzové 
medaile. Nebyla to ovšem otázka 

kvality, jako spíše kvantity, protože 
oddíl po odchodech několika star-
ších závodníků z důvodů přestupu 
do jiného oddílu nebo kvůli ukon-
čení kariéry vinou nechuti dál spor-
tovat, studijního či pracovního vytí-
žení prakticky postrádá „dospělác-
kou“ složku. Následné přebory star-
ších žáků už trenéry naladily na po-
zitivní vlnu – jejich svěřenci na nich 
získali 4 zlaté, 3 stříbrné a 5 bronzo-
vých medailí, navíc většinou v osob-
ních rekordech.

Ještě lepším výsledkem byla 
účast čtyř mládežníků VTŽ na halo-
vých mistrovstvích ČR. Nebýt ne-

moci dalšího, mohlo jich být pět. 
Anastasiya Sabadosh obsadila na do-
rosteneckém šampionátu 12. místo 
v trojskoku, na který se přeorien-
tovala z běhání dlouhých tratí. Na 
MČR žactva si kopec smůly vybrala 
Tereza Fisková, která v běhu na 
60 metrů skončila čtvrtá o dvě setiny 
vteřiny. Její čas z rozběhu by přitom 
ve finále stačil na stříbro! Ve stejné 
disciplíně se představily i další dvě 
mladé chomutovské atletky. Markéta 
Štolová postoupila do meziběhů a 
Kateřina Banovičová vypadla už 
v rozbězích, ale i samotná účast pro 
ni byla úspěchem. 

Po vydařených mistrovstvích 
České republiky hlavní trenér Czech 
Wrest lin gu Cho mu tov Ladi slav 
Šnelly oznámil, že cílem klubu je 
získat co nejvíce nominací na mi-
strovství Evropy a světa. Kadeti 
chomutovského zápasu si jeho 
slova vzali k srdci.

Do dvacetičlenného reprezen-
tačního týmu kadetů, který pod do-
hledem Šnellyho coby reprezen-
tačního trenéra odjížděl na meziná-
rodní turnaj ASKÖ Graz, byli nomi-
nováni čtyři zápasníci z Cho mu tova, 
Jakub Meleganič, Jakub Bielesz, 
Štěpán Toman a Zdeněk Klement. 

Pětinu celého českého výběru tak 
tvořili kluci z chomutov ské ho klubu. 
„I když s výjimkou Štěpána to byla 
pro zbylý trojlístek první reprezen-
tační zkuše nost, rozhodně se v kon-
kurenci 112 závodníků ze sedmi ev-
ropských zemí neztratili,“ chválil 
své cho mu tov ské svěřence repre-
zentační trenér Šnelly. Měl proč. 
Mele ganič s To ma nem dosáhli na 
zlaté medaile, Klement přivezl bronz 
a Bie lesz páté místo. Díky jejich vý-
sledkům Česká republika dosáhla 
v soutěži družstev na druhé místo za 
Chorvatskem. Na druhém nominač-
ním turnaji v Maďarsku se pak nej-

více dařilo Klementovi, který ve své 
kategorii skončil pátý.

Menší radost má ze své účasti 
na mistrovství Evropy v Tbilisi 
Artur Omarov, kterému los na úvod 
postavil do cesty bývalého mistra 
světa, mistra Evropy a účastníka 
olympiády v Londýně. Cho mu tov
ský sportovec sice bojoval srdnatě, 
ale na Marinova nestačil. „Špička 
zápasu je nyní tak vyrovnaná, že 
rozhodují drobnosti. Neznamená 
to, že se z 23. příčky nemůže stát 
na mistrovství světa místo v první 
pětce,“ dodal hlavní trenér chomu-
tovského zápasu. 

Tělocvičnou jednotu Sokol Cho
mu tov povede i v následujícím tříletém 
období Oluše Suchensteinová a její zá-
stupkyní zůstává Michaela Bie lí ko vá. 
Tímto výsledkem skončila volební 
valná hromada jednoty.

Také se na ní bilancoval minulý 
rok, který byl kvůli nácviku a účasti 
na Všesokolském sletu velmi náročný. 
„Členům jsme předložili plán práce ne-
jen v oblasti sportu, ale i při údržbě 
majetku jednoty. Vyjádřili jsme podě-
kování městu Cho mu tov za podporu 
dotacemi na provoz a činnosti,“ uvedla 
Bie lí ková. Cho mu tov ská jednota se 
pomalu rozrůstá, momentálně eviduje 
182 členů, z nichž je 92 dětí a mládeže.

letní futsalová liga začíná, nemá jasného favorita 
Letní futsalová liga startuje do 

další sezony a přes zachování her-
ního modelu čtyř soutěží po dva-
nácti týmech slibuje několik novi-
nek. „Do soutěže naskočilo hned 
několik nových týmů, což bude oži-
vením. Dokonce nám přibyl tým 
z Oseku u Teplic a stal se tak nej-
vzdálenějším účastníkem,“ řekl Jiří 
Kupec, předseda Chomutovské ligy 
malého fotbalu.

O favoritovi nadcházejícího roč-
níku nechce Kupec spekulovat. 
„Elitní ligu může vyhrát více muž-
stev. Ambice mají Betis Kadaň, MTL 

či Altryss Most,“ řekl Kupec a při-
znal, že bude nadále věřit úřadují-
címu mistru L.A. Interiéru Chrontoš, 
v němž až do nedávné doby působil 
jako manažer. Překvapit mohou i jiní. 
„V první lize bude letos startovat 
trojice nováčků, což může být zají-
mavé,“ dodal předseda CHLMF, kte-
rého budou zajímat i výkony týmu 
Unique. „Hrál jsem za ně devět let, 
ale do první ligy s nimi už nejdu.“ 

Vítanou novinkou by pro všechny 
byla rekonstrukce hrací plochy v are-
álu Duha. „Věříme, že k ní dojde 
už v letošní sezoně. Po deseti letech 

stálého hraní to je třeba,“ potvrdil 
Kupec a slíbil, že změna čeká i letní 
turnaje. „Na každý jsme sehnali sil-

ného partnera a v nejbližší době roze-
šleme pozvánky, tak ať se týmy ne-
zapomenou přihlásit.“

Naděje chomutovské atletiky (zleva): 
Anastasiya Sabadosh, Kateřina Bano vi čová, 

Michaela Miltnerová, Jakub Sýkora, Lukáš 
Kolátor a Jakub Klíma.

Foto: CHLMF
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sPreJeři ztratili 
PaMěť
Nenápadně se k popelnici na 
Kamenné blížil muž se ženou. 
Rychle pak vytáhli sprej a kon
tejner ozdobili po svém. Strážní
ci je po chvilce zadrželi, dvojice 
však vandalství popřela. Paměť 
jim vrátil až kamerový záznam.   

hodně Pil, sKončil 
v neMocnici
Na přílišné popíjení doplatil 
26letý muž z Chomutova. V ně
kolika barech na sídlišti popíjel 
tak mocně, že u kulturního stře
diska na Zahradní se skácel 
k zemi. Strážníci mu poskytli prv
ní pomoc a přivolali zdravotníky. 

ohřáli se v cizíM doMě
Parta mladíků se před zimou 
schovala v jednom z experi
mentů. Hlasitým hovorem ruši
li obyvatele a dělali nepořádek 
odhazováním papírů od svačin. 
Strážníkům řekli, že zde nebyd
lí, byla jim zima, proto šli sem. 
Za pět minut už byli venku.

MěSTSKá POlICIe

Inzerce

Sběrny i sběrači jsou 
stále pod dohledem

Majitelé sběren ve městě se musí 
mít na pozoru. Strážníci totiž stále 
kon tro lují výkupny, čímž chtějí za-
mezit krádežím železných kanálo-
vých poklopů, mříží a dalších obecně 
prospěšných zařízení. Jakmile ve 
sběrně tyto věci nebo jejich části na-
jdou, hrozí majiteli správní řízení 
a vysoká pokuta. Ve sběrnách se ka-
nálová víka objevit nesmí, zakazuje 
to zákon. „V kontrolách sběren bu-

deme stále pokračovat, stejně tak se 
zaměřujeme i na takzvané sběrače 
kovů. Hlídky kontrolují každou kárku 
naloženou šrotem a zajímají se o jeho 
původ,“ uvedl velitel městské policie 
a náměstek primátora Jan Řehák.

Důslednými kontrolami strážníci 
život sběračům kovů skutečně znepří-
jemňují. Značně jim v tom také pomá-
hají obyvatelé města, kteří čím dál čas-
těji volají hlídky k osobám nesoucím 

podezřelý kovový materiál. „Zadrželi 
jsme například mladíka, který nesl po-
klop od kanálu do sběrny. Dojít tam 
nestihl, musel ho vrátit na místo a ještě 
dostal pokutu,“ popsal nedávný zásah 
ředitel městské policie Vít Šulc. 

Pravidelné kontroly přináší úspě-
chy. Nejenže už několik zlodějů mu-
selo těžké poklopy odnést zpět na je-
jich místo, ale původním majitelům se 
vrací i jiný kovový materiál.

KOUPÍM POLE  
kdekoli v Chomutovském 

kraji za odhadní cenu,  
1 ha a více, nejlépe  

2–5 Kč za 1 m2.
Tel.: 604 287 347

Znak městské policie by se měl 
změ nit. Shodli se na tom druháčci 
ze všech zá klad ních škol ve městě 
a ihned se pustili do práce. V rukou 
pre ven tistek tak skončilo přes tisíc 
obrázků s nej růz něj šími návrhy. 
„Znak strážníků samozřejmě měnit 
nebudeme, jen nás zajímalo, jak by si 
ho představovaly děti. Výsledky byly 
vskutku zajímavé, dětská fantazie ne-
zná mezí. Nejlepší návrhy jsme proto 
museli ocenit,“ uvedl velitel Městské 
policie Chomutov Jan Řehák.

Znaky barevné i černobílé, slo-
žité i jednoduché zaplnily výstavní 
síň v knihovně. „Tato výstava je sou-
částí našich preventivních předná-
šek na školách. Děti při nich varu-
jeme před různorodým nebezpečím, 
ale také je seznamujeme s prací 

strážníků,“ vysvětlila manažerka 
prevence městské policie Iva Ejim. 
Právě práce městských policistů se 
promítla v řadě obrázků. „Chlapci 
tvořili hlavně akční znaky. Často se 
objevoval také lev, který je znakem 
české státnosti,“ dodala Ejim.

Výtvarná soutěž je součástí 
přednášek o bezpečném chování ve 
městě či doma, ale o i předcházení 
úrazům. „Soutěž doplňuje poučnou 
část přednášek a děti si tak lépe za-
pamatují informace, které jim pře-
dáváme,“ vysvětlila Ejim. Se zada-
ným tématem si nejlépe poradily 
dívky. Nejlepší návrh namalovala 
Anastázia Ostapiv z dru hého roč-
níku ZŠ Ka daň ská, druhá byla Lili 
Pandrlová ze ZŠ Zahradní a třetí pak 
Míša Šulcová ze ZŠ Březenecká.

znaku strážníků 
chybí podle dětí 

lev a barvy

dopravní podnik:

zrychlujeme cestu do Prahy
Cesta do Prahy se Cho mu to va nům 

a Jirkovanům zkrátí. Dopravní podnik 
přichystal na lince Jirkov, Chomutov–
Praha od 1. dubna několik změn. Na 
základě podnětů cestujících se od-
jezd jednoho z ranních autobusů do 
Prahy posune o půl hodiny. Z autobu-
sového nádraží v Chomutově vyjede 
v 6.30 a k pražskému metru dorazí 
již za hodinu a deset minut. Změny 
se týkají i dvou odpoledních spojů z 
Prahy do Chomutova a Jirkova. Místo 
původních 13.00 bude autobus vy-
praven z Florence až ve 13.30 ho-

din. „Následující odpolední spoj ve 
14.20 hod. se posouvá jen o deset mi-
nut, měly by ale stačit k tomu, aby 
naši cestující nemuseli autobus dobí-
hat na poslední chvíli. Ráno naopak 
chceme dát klientům možnost vypít si 
v klidu čaj nebo si přispat,“ vysvětlil 
ředitel divize linkové dopravy DPCHJ 
Milan Toms.

Autobusy nebudou zastavovat na 
rozcestích k obcím Údlice, Všehrdy, 
Nezabylice a Lažany. K zastávkám 
v Postoloprtech a Lounech budou za-
jíždět jen vybrané spoje, zastávka 

Louny – U Spravedlnosti se ruší. 
Autobusy nebudou zajíždět ani do 
Slaného. „Změny budou pochopi-
telně uvedeny v novém jízdním řádu. 
Garantujeme také, že v letním období 
vypravíme do Prahy a z Prahy jen au-
tobusy opatřené klimatizací, na pod-
zim zakoupíme pro tuto linku nový 
autobus,“ uvedl Toms.

Příjemnou novinkou pro cestující 
z Cho mu to va a Jirkova, kteří vystu
pu jí v Praze na Dědině, Dejvické nebo 
na konečné na Florenci, je zavede ní 
de se ti ko ru no vé slevy ze základní ho 
jízd né ho při placení elektronickou 
peně žen kou – Buskartou. Sleva platí 
i v opačném směru, tedy z Prahy do 
cílových stanic v Cho mu to vě a Jir
kově. „Pro cestující, kteří našich linek 
využívají pravidelně, to bude výraz ná 
úspora. Ušetří se také čas, nebude totiž 
nutné vracet peníze na bankovky vyšší 
nominální hodnoty,“ doplnil Toms.

do Prahy
Chomutov, AN 05.00 06.30 08.00 10.00 11.45 13.40 14.15 15.45 16.05 17.30 17.35
Praha, Dejvická 06.15 07.40 09.15 11.15 13.00 14.55 15.25 16.55 17.20 18.40 18.50
Praha, UAN Florenc 06.35 08.00 09.30 11.30 13.15 15.10 15.40 17.10 17.35 18.55 19.05
 
z Prahy
Praha, UAN Florenc 08.00 10.00 13.30 14.30 15.35 16.15 17.20 18.00 19.15 19.30 20.30
Praha, Hradčanská 08.10 10.12 13.42 14.42 15.47 16.27 17.32 18.12 19.27 19.42 20.42
Chomutov, AN 09.15 11.30 14.55 15.55 17.10 17.40 18.55 19.30 20.45 21.00 22.00

Podrobný jízdní řád naleznete na stránkách www.dpchj.cz.
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PoMáhaJí v chovu Koz
Kozu kamerunskou z cho mu
tov ského zooparku si adop to
va ly děti z družiny při základní 
škole Školní. Přispívají tak na její 
chov i krmení.

KarKulKu hráli 
v něMčině
Německé pohádky poznávali 
deváťáci ze základní školy 
Zahradní. Nejprve se naučili 
jména postav v cizím jazyce, 
pak si zkoušeli i jednu zahrát. 

disciPlíny zvládli 
výborně
Netradiční olympiády se zúčast
nili sportovci ze základní školy 
v Palachově ulici. V jízdě na ko lo
běžce, prolézání obručí i v nošení 
míčků si vedli velmi dobře. 

zeMěPis na JedničKu
Úspěšně reprezentovali 
základní školu na Písečné její 
žáci při zeměpisné olympiádě. 
V různých kategoriích získali 
druhé a třetí místo. 

Jsou neJlePší 
v rePublice
Historický úspěch slaví Střední 
průmyslová škola a vyšší od bor
ná škola. Její tým volejbalistů 
totiž letos v Jin dři cho vě Hradci 
dosáhl na první příčku v celo
stát ním klání. 

sPolečně MaluJí 
a tvoří
Starší děti a dospělí mohou 
navštěvovat nový klub vý
tvar né ho umění v Domečku. 
Výtvarníci se scházejí každé 
úterý od tří hodin odpoledne. 

KráTCe

U Sluníčka má každý svůj prostor

Skauti i dobrovolníci uklidí Bezručovo údolí

děti odvracely útok psa, 
pak se s ním mazlily

Velmi individuálně přistupují 
učitelky mateřské školky U Sluníčka 
v Alešově ulici ke každému dítěti. 
Je to dáno také tím, že dvě ze čtyř 
tříd jsou určené pro děti se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Děti 
z běžných tříd i speciálních najdou 
ve školce prostor pro svůj všestranný 
rozvoj, učitelky respektují názory 
dětí a podporují jejich sebevědomí.

Práce s dětmi s logopedickými 
vadami i se speciálními potřebami je 
náročná, přesto se stejnou měrou zú-
častní všech pořádaných akcí, spor-
tovních soutěží i zahradních slav-
ností. Při organizování těchto čin-
ností školka úzce spolupracuje s ro-
diči. „Někteří rodiče jsou spor-
tovně založeni, proto nám pomá-
hají například, když jdeme lyžovat. 

Jiní se zase lépe cítí v tvořivé díl-
ničce. Velmi zdařilé jsou také různé 
akce na zahradě, tam se vždy sejde 
nejvíce dětí s rodiči,“ uvedla Ivana 
Vlčková, vedoucí mateřské školy 
U Sluníčka.

Školka ve vilové zástavbě je 
spíše rodinného typu, má dvě běžné 
třídy a dvě speciální. Celková kapa-
cita je dvaašedesát dětí. 

Bezručovo údolí bude po zimě 
opět čisté. Dobrovolníci pod vede-

ním chomutovských skautů se totiž 
vydají s pytli a lopatkami po stezkách 
a uklidí vše, co do přírody nepatří. 
Akce se letos uskuteční 6. dubna, dob-
rovolníci se setkají u správní budovy 
Povodí Ohře v devět hodin ráno.

Jarní úklid je akcí chomutovských 
skautů zaměřenou na sběr odpadků, 
starých pneumatik, PET lahví a dal-
šího nepořádku. Klade si za cíl přispět 
malou měrou ke zlepšení stavu život-

ního prostředí ve městě. 
Sběr odpadu probíhá na trase mezi 

správní budovou Povodí Ohře a re-
staurací 1. mlýn, jelikož tento úsek je 
z hlediska rekreačního využití, a tedy 
znečištění odpadem, nejzatíženější.

Akce se koná vždy jedno so-
botní dopoledne v dubnu a je pří-
stupná všem občanům města, zá-
jmovým kroužkům a dalším občan-
ským sdružením.

Chlupatá návštěva potěšila děti ze 
základní školy Kadaňská. Výuku jim 
totiž přišel zpestřit Arčí, belgický ov-
čák malinois. Pes je vycvičen pro ca-
nisterapii, a tak se žáci dozvěděli, co 
tento pojem obnáší, komu nejvíce po-
máhá a jak se na ni chlupáč připravuje. 
Cvičitelka Eliška Hořejší také dětem 
ukázala, jak se ke psům správně cho-

vat nebo jak poznat jeho náladu. To si 
mohly děti s Arčím vyzkoušet. Také se 
naučily vést ho na vodítku. 

Součástí přednášky byla i výuka 
obrany před agresivním hafanem. To 
se děti musely skrčit na zemi a ru-
ka ma si přikrýt hlavu. Arčí se pak za 
odměnu s dětmi mazlil a aportoval 
jim hračku. 

Zapojit do výuky moderní tech-
nologii se rozhodli učitelé základní 
školy na Zahradní. Čtyřicet iPadů, 
tedy malých počítačů s dotykovými 
obrazovkami, nyní pomáhá dětem jak 
v běžné výuce, tak i v rozvoji před-
stavivosti či motoriky.

Práce s iPadem není novinkou jen 
pro žáky, ale i pro kantory. „Příprava 
na výuku pomocí iPadů je jiná, pro 
učitele časově náročnější. Samotná 
výuka ale děti více baví,“ uvedla ře-
ditelka školy Libuše Slavíková. 

V současné době užívají počítače 
šesťáci při výuce českého a cizího ja-
zyka, matematiky, přírodopisu a země-
pisu. Každý má svůj přístroj a může si 
ho nosit domů. Třináct počítačů pak 
zůstává ve škole a děti se o ně střídají. 
„Umí s nimi pracovat i prvňáčci. Pro 
ty je například zajímavá aplikace, kdy 
se jim na obrazovce zobrazí jednodu-

chý početní příklad a výsledek děti ne-
musí napsat, leckdy to ještě ani neumí, 
ale monitoru se dotknou správným po-
čtem prstů,“ vysvětlila ředitelka. 

Tento alternativní způsob nena-
hrazuje klasické učení, pouze ho do-
plňuje a obohacuje. V přístrojích jsou 
nahrány jak různé učebnice, tak i za-
jímavé aplikace. Mezi ty patří třeba 
i skládání kostek. Vytvořený model si 
děti mohou v iPadu přetáčet a vidí ho 
tak ze všech stran. 

Výhodou užívání počítačů pro 
kantory je hlavně flexibilita úrovní 
jednotlivých cvičení. Když jeden žák 
dokončí zadané téma, může volně 
přejít na další úroveň a nemusí čekat 
na ostatní. 

Škola do budoucna plánuje rozši-
řovat počty i druhy technologií ve vý-
uce. Zatím s tím mají velmi pozitivní 
zkušenosti i ohlasy od učitelů a žáků. 

iPady 
učí prvňáčky 

i učitele
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KřížovKa Již popáté bude zahájena vodácká sezóna na Kamencovém jezeře 1. května závodem (tajenka). 
Ještě do 15. dubna se mohou hlásit libovolné posádky firem, institucí nebo sdružení.
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 3.4. st  17.00 Martin a venuše 19.00 hostitel
 4.4.  čt  17.00 JacK a obři (3d) 19.00 lesní duch
 5.4.  pá  17.00 croodsovi 18.00 sPring breaKers 19.30 lesní duch
 6.4.  so  15.00 čtyřlísteK ve službách Krále 18.00 JacK a obři (3d)
    19.00 vedleJší účinKy
 7.4.  ne  15.00 JacK a obři (3d) 17.00 našrot 19.00 lesní duch
 8.4.  po  17.00 bídníci 18.00 vedleJší účinKy
 9.4.  út  17.00 lincoln 18.00 sPring breaKers
 10.4.  st  17.00 nesPoutaný dJango 19.00 JaKo za stareJch časů
 11.4.  čt  17.00 Pátrání Po sugar Manovi 19.00 našrot
 12.4.  pá  17.00 JursKý ParK (3d) 17.00 argo 20.00 PrásKač
 13.4.  so  15.00 rebelKa 17.00 JursKý ParK 18.00 30 Minut Po Půlnoci
 14.4. ne  15.00 KrtKova dobrodružství 1 17.00 Pí a Jeho život (3d)
    19.00 hostitel
 15.4.  po  17.00 babovřesKy 18.00 JursKý ParK (3d)
 16.4. út  17.00 Martin a venuše 18.00 dáváM toMu roK
 17.4.  st  17.00 g.i. Joe 2: odveta (3d) 19.00 5 Pravidel

 4.4. čt 16.00  angel Face – prezentace kosmetického studia – Café Atrium
 5.4. pá 19.00  noc s anderseneM 2013 – soutěž pro dětské čtenáře – 

pobočka SKKS na Březenecké
 6.4. so 09.00 úKlid bezručova údolí – Bezručovo údolí
 8.4. po 17.00  voda a voda – film Ladislava Klimeše s komentářem – Café Atrium
 9.4. út 09.30  Finanční graMotnost a JeJí úsKalí ii. – přednáška 

Akademie 3. věku – velký sál SKKS
   17.00  reiKi – přednáška Petry Dinušové – Café Atrium
 10.4. st 17.00  FytoteraPie – přednáška Jany Vránové – Café Atrium
   17.30  astrologie – zdraví a neMoci v horosKoPu 

zrození – Radim Žáček – učebna č. 66 SKKS
 11.4. čt 17.00  Keňa – Masai Mara – přednáška F. Pospíšila – velký sál SKKS
   17.30 art zastavení – prezentace žáků ZUŠ Chomutov – Café Atrium
 13.4. so 08.00 FarMářsKé trhy – náměstí 1. máje
   09.00 Mezinárodní den PaMáteK a sídel – zpřístupnění památek
   13.00  babyzooM 2013 – zvolení nejkrásnějšího narozeného mláděte – 

Podkrušnohorský zoopark
 17.4. st 14.00  zavřete oči, odcházíM – pořad věnovaný Oldřichu Novému – 

učebna č. 14 SKKS
   16.00 úvod do bible – Vladimír Moravec – učebna č. 66 SKKS
   17.00  rePrezentační Koncert zuš choMutov – měst. divadlo
   18.00 šaMansKá PřednášKa – vědoMí času – Café Atrium

 
KINO SVěT

PředNášKY, BeSedY, aKCe
 5.4. pá 18.30 Koncert bří JáchyMů – Café Atrium
   19.00  Karel Kahovec a viKtor sodoMa s george and 

beatovens – Hřebíkárna
 7.4. ne 14.00  taneční odPoledne s Malou MuziKou 

Pana vávry – kulturní dům Jirkov

 Do 6.4. s harFou na zádech – výstava historických hudebních nástrojů

KONCerTY

OBlaSTNí MUzeUM

 4.4. čt 08.00 soutěž v PrograMování – okresní kolo pro ZŠ a SŠ
 10.4. st 08.00 biologicKá olyMPiáda – okresní kolo pro kategorii D
   17.15 šPerKování – seznámení s hmotou Cernit 
 17.4. st 08.00 MateMaticKá olyMPiáda – okresní kolo pro kategorii Z6, Z7, Z8

důM děTí a Mládeže

 Do 31.5. obrazy – Jan Kutra – kostel sv. Ignáce
 Do 29.4. Fotoobrazy – alena tučínová – výstavní síň knihovny
 Do 30.6. aKvarely – JarMila JiráKová – galerie Na schodech v SKKS
 Od 11.4. retroFuturosPeKtiva – M. Pecák, V. Návrat, M. Zhouf – galerie Špejchar

 6.4. čt 10.15 Fc choMutov–PíseK – fotbal – letní stadion
   11.00  ParKurové závody – 2. kolo Chomutovské parkurové 

ligy 2013 – Podkrušnohorský zoopark
 7.4. pá 09.30  běh bezručovýM údolíM – 36. ročník silničního běhu na 

15 km – Bezručovo údolí
   17.30 Piráti choMutov–Mladá boleslav – hokej – zim. stadion 
 12.4. pá 17.30 Piráti choMutov–oloMouc – hokej – zimní stadion
 14.4. ne 16.30 loKo choMutov–louny – fotbal – hřiště Březenecká
 16.4. út 18.05 Piráti choMutov–liberec – hokej – zimní stadion
 17.4.  st 17.00 Fc choMutov–JisKra doMažlice – fotbal – letní stadion

VýSTaVY

SPOrT

Inzerce

Navštivte naši prodejnu 
v OC Chomutovka

JARNÍ KOLEKCE 

JIŽ V PRODEJI!
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 3. 4.  28. října, K. Světlé vč. zadních traktů, Palackého (zadní trakt u magistrátu – Podkova), chodník 
v ul. Školní vpravo (mezi ul. 28. října a kruh. objezdem u Lidlu), sídl. dehtochema vč. cyklistické 
stezky, Za Zborovskou, Bezručova od Zborovské po Škroupovu, chodník v ul. Zborovská.

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

 9. 4.  Dukelská – chodníky, vjezd k bývalému dolu J. Žižky, Vodní, Ctiborova, Sladkovského, 
Jugoslávská, Žerotínova, raisova, Pražská – od kruhového objezdu po Riegrovu - chodníky, 
průmyslová zóna Pražské pole.

 10. 4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Meisnerova od Čechovy po Kochovu, Daliborova, M. Gorkého, 
Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická od Čechovy po Dr. Janského – chodníky.
Edisonova mimo chod. u NsP a VZP, Dr. Janského – následující sobotu 17. 8.

 11. 4.  Riegrova, Křivá – chodníky, Na Bělidle, Hálkova, Libušina, Ruská, Nerudova, revoluční, Husovo 
náměstí, Puškinova, Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Ulička, Klostermannova, Farského, 
Mánesova, Na Příkopech, Příční.

 16. 4.  Partyzánská, Heydukova, A. Muchy od Vinohradské po Kosmonautů, Selská, Arbesova, 
K. Buriana, Grégrova, Sklepní, Mostecká od Mánesovy po Vinohradskou, Vinohradská – chodníky.

 17. 4.  Chodníky a parkoviště v ul. Mostecká (mezi č. p. 4554 a 3858), Kosmonautů vč. parkovišť 
a lokality Finské domky, Patočkova, Sluneční, V. Nezvala vč. parkovišť, A. Muchy od 
Kosmonautů po Zadní Vinohrady, Zadní Vinohrady vč. parkovišť.

KOMPlexNí BlOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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Ples města 
opět pomohl

Třináctý reprezentační ples města 
Chomutova zakončil letošní plesovou 
sezonu v secesním městském divadle. 
K tanci a poslechu hrála hned dvě hu-
dební tělesa Orchestra – taneční or-
chestr Josefa Hlavsy a Tequila band 
ze Základní umělecké školy T. G. 
Masa ryka. Své taneční umění před-
vedli vítězové soutěže StarDance 
Jan Onder a Kateřina Baďurová, 
kterým konkurovala chomutovská 

Taneční škola Stardance. „Přítomní 
nadšeně uvítali například vystoupení 
nestárnoucího Josefa Laufera a dua 
Kamelie,“ sdělila organizátorka 
plesu Silvie Škubová.

Ples měl tradičně i charitativní 
význam. Primátor města Jan Mareš 
předal výtěžek plesu prostřednic-
tvím šeků na 50 tisíc korun cho
mu tov ské nemocnici. „Díky vám 
můžeme věnovat 25 tisíc korun 

Cho mu tov ské mu dětskému nadač-
nímu fondu jako příspěvek na vyba-
vené resuscitační lůžko a 25 tisíc ko-
run Nadačnímu fondu Krajské zdra-
votní na výtvarné ztvárnění interiérů 
dětského oddělení v chomutovské 
nemocnici,“ poděkoval přítomným 
a sponzorům primátor Mareš. Šeky 
převzal za chomutovskou nemocnici 
doktor Jiří Mrázek, který ocenil opa-
kovanou podporu ze strany města.
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neděle 7. dubna  |  Střední zdravotnická škola (vchod z Palackého ulice)

Časový harm
onogram

:
Trvání akce: 13.00–17.00 hodin
Registrace: 13.00–16.30 hodin

Registrace a podm
ínky:

Registrace a výdej hracích karet ve vestibulu 
v přízem

í školy. Soutěžní znám
ku obdrží rodinné 

tým
y za absolvování úkolů na soutěžních 

stanovištích.

Upozornění:
• 

11 soutěžních stanovišť v areálu školy 
se zdravotnickou tém

atikou.
• 

m
ěření tlaku a pulsu

• 
ukázky resuscitace s m

ožností vyzkoušení
• 

M
inim

uzeum
 zdravotnictví

• 
besedy o zdravotnickém

 právu
• 

lidské tělo v cizích jazycích
• 

prevence užívání drog
• 

tělocvičné aktivity
• 

zdravá výživa

Zdraví jako rybičky

Pátá akce Rodinného zápolení 
k M

ezinárodním
u dni zdraví ve spolupráci se 

Střední zdravotnickou školou ESO
Z C

hom
utov 

a Zdravou Pětkou.

Partneři:
G

enerální sponzor:
M

ediální partneři:


