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Nabídka bytů do nájmu 
veřejným výběrovým řízením

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Vyvolávací cena

1 Sokolská 3721/1 1+1/60,10 17.500 Kč

2 Sokolská 3721/2 1+1/47,50 12.500 Kč

3 Sokolská 3721/3 1+2/60,35 17.500 Kč

4 Sokolská 3721/4 1+2/61,28 17.500 Kč

Konečná vylicitovaná částka bude navýšena o 21% DPH.

Dne 18. 5. 2016 v 15.00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 13 v 1. patře 
budovy radnice na nám. 1. máje v  Chomutově veřejné výběrové řízení (dále 
jen VVŘ) volných, zrekonstruovaných bytů v  domě čp. 3721, ul. Sokolská 
v Chomutově. Registrace zájemců o byt se koná dne 18. 5. 2016 v době od  
8.00 hod. do 14.30 hod. v  sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., 
Křižíkova 1098/6,Chomutov (za průmyslovou školou). Zájemci o získání bytu formou 
VVŘ při registraci předloží platný občanský průkaz a uhradí v hotovosti jistinu ve výši 
7.000 Kč. Pro získání bytu jsou rovněž zájemci povinni splňovat kritéria, uvedená 
v čl. 5 „Pravidel pro pronajímání bytů v majetku a správě společnosti“.

Informace: 474 721 233 - p. Kodríková

Nabídka bytů nezpůsobilých k bydlení 
do nájmu veřejným výběrovým řízením

Pořadí Adresa Č. p.
/č. b.

Velikost
m2 Cena

Termíny 
prohlídek 
- rok 2015

1
Beethove-

nova
3885/12 0+1/38,94 7.500 Kč

10. 5. a 12. 5. 
ve 14.30 hodin

2 Palackého 3656/7 1+2/57,48 17.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
ve 14.00 hodin

3 Kadaňská 3685/1 1+2/64,60 17.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
ve 14.30 hodin

4 Kadaňská 3688/1 1+2/63,97 17.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
ve 14.30 hodin 
sraz u čp. 3685

5 Legionářská 3879/10 1+2/48,41 17.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
ve 14.00 hodin

6 Legionářská 3879/11 1+2/49,05 17.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
ve 14.00 hodin

7
Beethove-

nova
3885/6 1+2/59,71 17.500 Kč

10. 5. a 12. 5. 
ve 14.30 hodin

8
Beethove-

nova
3885/9 1+2/58,56 17.500 Kč

10. 5. a 12. 5. 
ve 14.30 hodin

9 Palackého 4089/5 1+2/54,33 17.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
v 15.15 hodin

10 Spořická 1666/12 1+3/100,68 22.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
v 15.45 hodin

11 Kadaňská 3684/3 1+3/82,61 22.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
ve 14.30 hodin
sraz u čp. 3685

12
Beethove-

nova
3889/4 1+3/70,95 22.500 Kč

10. 5. a 12. 5. 
v 15.00 hodin

13 Palackého 3951/6 1+3/71,90 22.500 Kč
10. 5. a 12. 5. 
ve 14.45 hodin

Konečná vylicitovaná částka bude navýšena o 21% DPH.

dle článku 3 Pravidel pro pronajímání bytů 
v majetku a správě společnosti

Dne 18. 5. 2016 v 15.00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 13  
v  1. patře budovy radnice na nám. 1. máje v  Chomutově veřejné 
výběrové řízení (dále jen VVŘ) volných bytů nezpůsobilých k bydlení. 
Registrace zájemců o byt se koná dne 18. 5. 2016 v době od 8.00 hod. do 
14.30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 
1098/6,Chomutov (za průmyslovou školou) Zájemci o  získání bytu 
formou VVŘ při registraci předloží platný občanský průkaz a  uhradí 
v hotovosti jistinu ve výši 7.000 Kč. Pro získání bytu jsou rovněž zájemci 
povinni splňovat kritéria, uvedená v čl. 5 „Pravidel pro pronajímání bytů 
v majetku a správě společnosti“.

Informace : 474 721 233 - p. Kodríková

Nabídka bytů do nájmu veřejnou 
nabídkou v Chomutově – 4. 5. 2016

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Vyvolávací 
cena

Termíny prohlídek 
– rok 2016

1 Legionářská 3879/1 0+1/22,33 9.075 Kč 10. 5. a 12. 5. 
ve 14.00 hodin

2 Beethovenova 3886/10 0+1/31,30 9.075 Kč 10. 5. a 12. 5. ve 
14.00 hodin sraz u čp. 3888

3 Beethovenova 3888/1 0+1/20,83 9.075 Kč 10. 5. a 12. 5. 
ve 14.00 hodin

4 Přemyslova 5394/27 1+1/46,11 15.125 Kč 10. 5. a 12. 5. ve 14.00 hodin

5 Kadaňská 3750/5 1+2/64,26 21.175 Kč 10. 5. a 12. 5. v 15.15 hodin 
sraz u čp. 3678

6 Kadaňská 3678/3 1+3/81,84 27.225 Kč 10.5. a 12.5. v 15.15 hodin

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou. 
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí, rovnající 
se ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 4, odst. 5 Pravidel pro 
pronajímání bytů), a splňuje kritéria uvedená v článku 5. Pravidel pro pronajímání 
bytů. – www.chomutovska-bytova.cz.

Informace: 474 721 233 - p. Kodríková
UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě 
společnosti (tzv. byt za byt). V těchto případech bude vyžadován poplatek dle 
článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů. V případě obsazení bytu je termín 
prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit!!
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7. a 21. 5.
Farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 hodin.

15. 5.
Den Rodin v rámci Rodinného 
zápolení 2016 v RC Rozmarýn 
od 14 hodin.

16.–22. 5.
Historický legiovlak na 
chomutovském hlavním 
nádraží. 

24. 5.
Přehlídka pěveckých sborů 
mateřinek Otvírání studánek 
v kostelu sv. Ignáce od 
15 hodin.

26. 5.
•   Koncert sborů Sluníčka, Happy 
Smile a Na-Hlas v kostele 
sv. Ignáce od 18 hodin. 

•   Představení Liga proti nevěře 
v městském divadle od 
19 hodin.

ZaPIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Míša je osmiletý bišonek. Do 
útulku se dostal po smrti majitele. 
Je to milý, hodný a mazlivý psík, 
který miluje pohlazení, ale také 
procházky.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představuje-
me. Více informací získáte na stránkách  
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

NOVÉ HřIšTě baVí 
děTI V ČeCHOVě UlICI
Nové hřiště pro děti od tří do čtrnácti let bylo slavnostně otevřeno 
v Čechově ulici. Jeho vznik iniciovali tamní obyvatelé. Výstavba přišla 
na necelých 370 000 korun, které městu poskytla společnost ČEZ. 
Děti se mohou vyřádit například na houpačkách, pískovišti, kolotoči 
či herním hradu. 

 aktuality
 5 Z OKOlí CYKlOSTeZKY 

ZMIZelO OSM SeT KIlO 
OdPadKů
Rukavice, pytle a bodáky. To 
bylo hlavní náčiní padesátky 
dobrovolníků, která přišla zba-
vit část města odpadků v rámci 
akce Ukliďme Chomutov.

 téma
 6 TrOlejbUSY ZůSTaNOU

Alespoň v příštích deseti letech. 
S tímto horizontem počítá 
smlouva s dopravním podnikem. 

 rozhovor
 8 TOMáš CIHlář: CeSTa 

dO KalIfOrNIe bYla  
PříMá
Tomáš Cihlář, český vědec, 
biotechnolog a biochemik. 
Dlouhodobě spolupracoval 
s profesorem Antonínem Holým.

 minitéma
 9 deSíTKY TISíC 

PřeSTUPKů TýdNě, 
MěSTO NaSadí radarY
Alarmující počty přestupků 
na chomutovských silnicích 
přiměly město k pořízení staci-
onárních radarů.

 historie
 13 POPel Z lObKOVIC bY 

ObSTál I V SOUČaSNÉ 
POlITICe
Jiří Popel z Lobkovic (*1551, 
†28. 5. 1607) je příkladem 
osobnosti, jejíž posmrtný obraz 
je zcela odlišný od jeho skuteč-
ného života.

 školství
 17 VOjeNšTí ZáCHraNářI 

PředVedlI PrVNí 
POMOC V TerÉNU
Čtyři profesionální vojáci, zdra-
votníci ze 41. mechanizovaného 
praporu ze Žatce a ze 4. brigády 
rychlého nasazení, navštívili 
střední zdravotnickou školu.

 sport
 22 aTleTI OSlaVIlI 

SedMdeSáTKU
Atletický oddíl TJ VTŽ 
Chomutov si připomíná 
sedmdesát let své existence.

 fotostrana
 23 CHOMUTOVSKÉ 

SlaVNOSTI ZaVedlY 
NáVšTěVNíKY dO dOb 
rYTířů
Do středověku se podívali 
návštěvníci Chomutov-
ských slavností. Nejprve 
potleskem uvítali na nádvoří 
města tři urozené pány 
s průvodem.
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KráTCe
Workshopy ve staré 
vsi začínají
Ve skanzenu Stará Ves začnou 
v květnu víkendové workshopy. 
Květnové soboty budou zaměře-
né na téma Jedlé plevele kolem 
nás, o nedělích se návštěvníci 
naučí zpracovávat vlnu.

ekotábory hlásí 
volná Místa
Termíny letních příměstských 
ekotáborů v zooparku ještě 
nejsou zcela obsazeny. Rodiče 
mohou své děti přihlásit pomocí 
on-line formuláře na webu 
zooparku. 

opravená zeď 
a zbourané zábradlí
Technické služby v těchto dnech 
opravily opěrnou zeď v Palacké-
ho ulici, zabudovaly nový herní 
prvek na hřišti ve Stavbařské ulici 
a vybouraly zábradlí v parku ČSA.

radůza v divadle
Zpěvačka, šansoniérka, písnič-
kářka, multiinstrumentalistka 
a hudební skladatelka zve do 
městského divadla 11. května od 
19 hodin.

tábory jsou obsazené
Přestože pro letošní prázdniny 
chomutovský Domeček rozšířil 
nabídku příměstských táborů, je-
jich kapacita je již zcela naplněna. 

Památky zaplnily davy 
návštěvníků

Primátor: Kamenčák je  
zase Chomutovanů

legiovlak navštíví Chomutov

Dveře všech chomutovských 
památek se otevřely veřejnosti, 
která si je mohla prohlédnout 

zdarma. „Při Dnu památek byly 
navíc zpřístupněné i některé pro-
story, které jsou po zbytek roku 

návštěvníkům nepřístupné. Třeba 
klenotnice, tam zavítalo 320 ná-
vštěvníků,“ řekla Silvie Škubová 
z kanceláře primátora.

Den památek a sídel se slaví od 
roku 1982. Nejnavštěvovanějšími 
byly letos kostel sv. Kateřiny, 
městská věž a kostel sv. Ignáce, 
tyto památky si prohlédlo přes čtyři 
sta lidí. Velmi oblíbená je také 
kancelář primátora nebo muzeum, 
kam přišlo přes tři sta návštěvníků. 
Další desítky lidí si prohlédly je-
zuitský areál, kostel sv. Barbory, 
chrám sv. Ducha, informační cent-
rum a muzeum Na Kočičáku.

Kamencové jezero se vrací do 
správy města. Končí tak éra pod-
nájemce CV Relax, který jezero 
provozoval za velmi nevýhodných 
podmínek pro město. To platilo tři 
miliony korun ročně, ale veškerý zisk 
šel soukromníkovi. Prioritou města 
je teď co nejdříve areál otevřít, aby 
se Chomutováci mohli vrátit na svoje 
oblíbené koupaliště. „Začneme s in-
venturou a přebíráním majetku. Na 
to naváže oprava bočních mol a další 
infrastruktury, aby návštěvníci mohli 
jezero znovu využívat,“ říká primátor 
Daniel Černý.

Je zřejmé, že se brány Kamenčáku 
neotevřou s tradičním začátkem se-
zony 1. května. „Do majetku města se 
dlouho neinvestovalo, bude s tím dost 
práce. Musíme taky zajistit provozní 

věci, administrativu, zaměstnance 
a mnoho dalšího. Chomutovákům 
se omlouváme za opožděný start 
a improvizované podmínky, chceme 
zachránit aspoň část sezony. Reálně 
hrozilo, že by jezero zůstalo zavřené,“ 
komentuje to primátor.

Kamencové jezero bude s velmi 
vysokou pravděpodobností pro-
vozovat městská organizace, a to 
chomutovský zoopark. Má zkuše-
nost s návštěvníky, umí pronajímat 
stánky a obecně má předpoklady ke 
zvládnutí provozování areálu. Na 
něm se budou podílet i další městské 
organizace.

Město Chomutov se také bude 
muset finančně vyrovnat s odcháze-
jícím podnájemcem, který do areálu 
investoval. Udělá tak na základě 

znaleckých posudků a inventarizace, 
která už na jezeře probíhá.

Velké molo zůstane letos nepří-
stupné, začne se pracovat na jeho 
obnově. „Chtěl bych všechny požá-

dat o trpělivost a pochopení. Letošní 
sezona nebude na Kamenčáku sto-
procentně komfortní. Určitě se to pro-
mítne i do cen vstupného, které sní-
žíme,“ dodává primátor Daniel Černý.

Chomutov je poslední zastávkou 
Legiovlaku, legionářského muzea na 
kolejích, v Ústeckém kraji. Na cho-
mutovském hlavním nádraží představí 
život a boj legionářů na Transsibiřské 
magistrále během první světové války. 
Veřejnosti bude k dispozici zdarma od 
16. do 22. května.

V současnosti se Legiovlak skládá 
již z dvanácti zrekonstruovaných va-
gonů, jakými se desetitisíce čs. legio-

nářů přepravovaly napříč Ruskem po 
Transsibiřské magistrále v letech 1918 
až 1920. „Legionáři mají pro naše 
pohraničí zvláštní význam. Ačkoli 
se z povědomí místních prakticky 
vytratili, byli to právě oni, kdo sehrál 
velmi významnou roli po vzniku re-
publiky a jako spolehliví občané byli 
často příslušníky armády, bezpeč-
nostních sborů, četnictva a finanční 
stráže, kteří zajišťovali klid a pořádek 

v pohraničních oblastech,“ řekl Jiří 
Charfreitag, tajemník projektu Legie 
100. V Chomutově bude vlak stát hned 
na první koleji. „Do bývalé staniční 
restaurace připravíme ještě doprovod-
nou výstavu,“ dodal tajemník. Místní 
nadšenci, badatelé a spolky připravují 
další doprovodný program, a tak se 
chomutovští mohou těšit například na 
přednášku o obrněných vlacích v ruské 
občanské válce.

V areálu jezera probíhala intenzivní inventura majetku před předáním městu.
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Z cyklostezky 
zmizelo osm set 

kilo odpadků

Rukavice, pytle a bodáky. 
To bylo hlavní náčiní padesátky 
dobrovolníků, která přišla zbavit 
část města odpadků v rámci akce 
Ukliďme Česko. Město se zapojilo 
do akce a na základě podnětů od ob-
čanů vybralo část cyklostezky u hor-
ního vchodu do zooparku.

Děti i dospělí se rozešli po trase 
a pytle se brzy začaly plnit. V okolí 
cyklostezky bylo rozházeno neuvěři-
telných osm set kilogramů odpadků. 
„Jsme rádi za každého, kdo přišel. 
Věříme, že každý, kdo stráví čas 
uklízením, bude méně házet odpadky 
a časem to bude Chomutov dělat 
hezčí,“ uvedl náměstek primátora 
Marian Bystroń.

„Našli jsme obrazovku, mrtvá 
zvířata, injekční stříkačky a pak 

různý odpad, plasty, nějaké oděvy 
a hygienické potřeby,“ doplnil ná-
městek primátora Marek Hrabáč.

Při akci pomáhali také stráž-
níci, kteří bezpečně sbírali injekční 
stříkačky do připravených nádob. 
Ostatní odpad, ať už v pytlích nebo 
volně naskládaný u cesty, odvezly 
technické služby.

Další velká část Chomutováků 
uklízela v Bezručově údolí, kde akci 
tradičně organizují skauti, turisté 
a další dobrovolníci. Na obě akce 
přišlo více než sto lidí. Vedle toho 
se zapojily některé školy a také lidé, 
kteří uklízeli sami ve svém okolí. 
V okolí zooparku sběrači nashro-
máždili přes osm set kilo odpadů, 
v Bezručově údolí to bylo přes šest 
set padesát kilogramů.

Koukněte se online, 
kolik lidí čeká

Motoristé si mohou umýt auta 
v myčce dopravního podniku

lidé chtěli upravit jízdní řád i parkování

U domovinky a u lávky 
přibudou přechody

Chystáte na registr vozidel? Bojíte 
se fronty? Podívejte se web města 
www.chomutov-mesto.cz. Na hlavní 
stránce dole najdete tlačítko monito-
ring přepážek. Po rozkliknutí uvidíte 
stav čekajících klientů na jednotlivých 

přepážkách správních a dopravních 
činností (např. pasy, občanky, registr 
vozidel a další). Magistrát vylepšil 
vyvolávací systém, aby zlepšil servis 
pro občany, kteří se chystají vyřídit si 
záležitosti na magistrátu.

Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova uvedl do provozu novou 
mycí linku, která vedle potřeb pod-
niku bude sloužit veřejnosti. „Pořízení 
nové myčky spadá do koncepce roz-
voje a zkvalitňování služeb doprav-
ního podniku,“ řekl předseda předsta-
venstva Jaroslav Komínek.

Investice do nové myčky byla 
1 245 000 korun. Myčka funguje 

nonstop a je pro dopravní podnik 
cenným zdrojem příjmů, ročně umyje 
téměř tři tisíce externích vozidel. 
S novou myčkou souvisí i zkulturnění 
místnosti pro čekání řidičů na umytí 
vozidla, například televize, automat 
na kávu a tisk. 

Nová myčka byla pořízena po 
deseti letech provozu předchozího 
zařízení. 

Budoucnost Kamencového je-
zera, chomutovského hokeje, par-
kování, spoje městské hromadné 
dopravy a další podněty od občanů 
řešilo vedení města na veřejném 
setkání.

Dopravní situace u mateřinky 
v Blatenské ulici trápí obyvatelku 
z Havlíčkovy ulice. Rodiče, kteří 
přivážejí děti do školky, zajíždějí do 
areálu a projíždějí kolem chodců. 
„Než se tam parkování vyřeší, za-
jišťujeme tam dohled. Jsme však li-
mitováni personálním stavem,“ vy-

světlil ředitel městské policie Tomáš 
Douda. Obyvatelka se dále ptala na 
možnost parkování u taneční školy 
v Havlíčkově ulici. Tam však platí 
zákaz parkování, takže motoristé 
musejí nechat své vozy jinde.

Obyvatel z Kadaňské ulice chtěl 
změnit jízdní řád tak, aby linky 
4 a 9 nejezdily deset minut po sobě. 
„Pak je hodinu pauza, nešlo by, aby 
jezdily po půl hodinách?“ ptal se. 
Václav Záveský z dopravního pod-
niku však vysvětlil, že nyní jízdní 
řád vyhovuje potřebám většiny ces-

tujících. Stejně tak nelze upravit čet-
nost spojů do Údlic. „Záleží na tom, 
kolik spojů obec požaduje, tím se my 
musíme řídit,“ dodal Záveský.

Lidé se na setkání také do-
zvěděli, že je pro město priorita, 
aby zůstal zachován hokejový 
klub, o podpoře klubu nyní probí-
hají jednání. Dále obyvatele trápí 
černá skládka na cestě k Partyzánu 
a nepořádek u bývalého hotelu na 
Kamencovém jezeře. Obě místa 
město zkontroluje a bude se sklád-
kami zabývat.

Na četné žádosti občanů i student-
ského parlamentu město vybuduje 
dva přechody pro chodce. Jeden bude 
v Lipské ulici, nedaleko zastávky 
MHD a vstupu na hřiště Domovinka. 
Druhý se chystá nedaleko, v ulici 

Bezručově, kde přetne silnici přímo 
před novou lávkou k TJ Veros. 
Přechody budou vysunuté do silnice, 
s výkonnými lampami. Pracuje se na 
potřebných povoleních, přechody by 
se mohly začít budovat v létě.
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Trolejbusy budou. Alespon v příštích deseti letech. To zajišťuje smlouva s Dopravním podnikem měst Chomutova 
a Jirkova (DPCHJ), kterou schválili chomutovští zastupitelé. Naopak město Jirkov od roku 2017 již na svém území 
trolejbusovou dopravu nechce. Ohrozí to celistvost chomutovské a jirkovské městské hromadné dopravy?  

Dopravní podnik, jehož akcio-
náři jsou obě města, se nevzdává. 
„Chtěli bychom smlouvu s Jirkovem 
uzavřít. Určitě by to bylo dobré pro 
integritu MHD a tudíž pro cestu-
jící z obou měst. Navíc by nás to 
posílilo v žádostech o dotace na 
nové vozy,“ říká předseda předsta-
venstva DPCHJ Jaroslav Komínek. 
Současný scénář je takový, že když 
Jirkov neobjedná od příštího roku 
trolejbusové linky, které nyní jezdí 
po území obou měst, Chomutov je 
na svém území zachová. „Budou 
jezdit ve stejných intervalech a kon-
čit na Písečné. Nechceme zhoršit 
dopravní komfort pro naše občany, 
proto je zachováme,“ říká náměstek 
primátora Marek Hrabáč, který má 
dopravní podnik v gesci. Z analýzy 
dopravce vyplývá, že ze současných 
deseti trolejbusů devět na těchto 
linkách uživí. Objednávka Jirkova 
je pro dopravní podnik velmi vý-
znamná, proto chce Jirkovu nabíd-
nout takové služby, aby zabezpe-
čil pohodlné cestování pro občany 
z obou měst. Z Jirkova přicházejí 
totiž zprávy o tom, že existuje mož-
nost, že si neobjedná ani autobusy 
pro MHD.

dopady na cestující
Podle Komínka je propojení 

Chomutova s Jirkovem skrze MHD 
velmi významné, zvláště co se 
týká „čtyřicítkových“ linek a linky 
č. 1. Nyní tvoří jednu dopravní síť. 
Pokud Jirkov neobjedná MHD u do-
pravního podniku, tato propojitel-
nost a jednotná síť by se narušila. 
„Nedovedu si představit, že by si 
Jirkov objednal MHD u někoho 

jiného. Nastal by problém pro ces-
tující z Jirkova s čipovými kartami. 
Podle přehledu cestujících také dost 
Chomutovanů cestuje do Jirkova do 
práce. Naruší celý systém. Pohodlí 
pro cestující už by určitě nebylo 
takové, jako je nyní,“ argumentuje 
Hrabáč.

kolik choMutov 
zaplatí navíc

Pokud Chomutov ponese veške-
rou trolejbusovou dopravu na svých 

bedrech, současné odhady hovoří 
o tom, že na prokazatelné ztrátě 
zaplatí dopravnímu podniku o osm 
milionů více než v současné době. 
Ale číslo se může změnit. „Chceme 
předložit městu návrh na možné sní-
žení prokazatelné ztráty. Dopravní 
podnik hledá další vedlejší příjmy. 
Získali jsme licenci na prodej CNG, 
takže zahájíme prodej plynu pro 
veřejnost. Parkují u nás externí do-

pravci, prodáváme naftu firmám, 
provozujeme myčku. Snažíme se 
dostat finanční prostředky do do-
pravního podniku jinak než od akci-
onářů,“ podotkl Komínek.

vozový park se zMění
Tím, že Jirkov nechce trolejbusy, 

musí dopravní podnik začít uvažo-
vat nad změnou vozového parku. 
Firma nemá žádné volné finanční 
prostředky na pořízení jakého-
koli nového vozu. Pomoci mohou 

jen dotace. „Ty můžeme využít ve 
dvou případech. Za prvné naftový 
autobus za CNG nebo trolejbus za 
nový trolejbus, případně ještě elek-
trobus za trolejbus,“ říká Komínek. 
Firma nemá tolik autobusů, aby 
jimi mohla plně uspokojit potřeby 
Jirkova po zrušení trolejbusové do-
pravy. Proto se bude snažit nakoupit 
z dotačních prostředků trolejbusy 
s přídavným akumulátorovým poho-
nem. Ty by mohly obsluhovat třeba 
linku číslo 1, která by na území 
Chomutova jezdila pod trolejemi 
a od Písečné do Jirkova na akumu-
látory. V plánech je ještě zakoupení 
pěti trolejbusů, pěti parciálních tro-
lejbusů s přídavným pohonem a tři 
CNG autobusy. Parciální vozy mají 
kromě výhody jízdy na akumulátory 
jednu nevýhodu. Při změně pohonu 
musí řidič vystoupit a vůz vyhák-
nout či zaháknout na troleje. Naopak 
oproti elektrobusům, jejichž nákup 
se také zvažoval, se parciální trolej-
busy nabíjí při jízdě pod trolejemi.

Dopravce chce postupně obměnit 
všechny naftové autobusy za CNG 
vozy nebo za trolejbusy s přídav-
ným pohonem. Ty by postupně 
měly nahradit deset hodně starých 

„Nechceme zhoršit dopravNí komfort  
pro Naše občaNy, proto trolejbusy 
zachováme,”říká Náměstek primátora  
marek hrabáč

Trolejbusy 
zůstávají 
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trolejbusů. Firma v současné době 
disponuje ještě šesti desetiletými 
trolejbusy. „Předpokládáme, že nové 
trolejbusy budou i úspornější, pro-
tože používají modernější technolo-
gie,“ připomněl Hrabáč.

rozšiřování 
trolejového vedení 
nehrozí

Přestože trolejbusy mají zajiště-
nou budoucnost na nejméně deset 
let, rozšiřovat vedení se nebude. 
„Vybudování nové infrastruktury je 

dražší než pořízení trolejbusů s pří-
davným pohonem. Pokud vhodně 
nakombinujeme spoje tak, aby se 
autobus nabíjel pod dráty a ne na 
konečných zastávkách, tak je lepší 
jít touto cestou,“ tvrdí Komínek. 
Navíc v době parciálních vozů 
je rozšiřování trolejí nelogické. 
Trolejbus může jet pouze tam, kde 
jsou troleje, ale trolejbus s přídav-
ným pohonem může operativně 
jet i na linku, kde zrovna vypadne 
autobus. „Tento způsob dopravy je 
variabilnější,“ dodává Hrabáč.

integrace jízdného
Dopravní podnik se intzenzivně 

chystá na integraci do krajské do-
pravy. Tím by se cestujícím zlev-
nilo jízdné, protože by mohli na 
jednu jízdenku přestupovat mezi 
všemi dopravci, kteří se pohybují 
na území Chomutova. „Například 
když cestující přijedou autobusem 
z Vejprt, přestoupí na trolejbus 
do nemocnice, a to vše na jednu 
jízdenku. Dnes dopravní podnik 
nemá přestupní jízdenku. Pokud 
by byla integrace, mohli by lidé 

v časovém pásmu přestupovat, jak 
by potřebovali,“ popisuje před-
seda představenstva. Třeba školák 
přijede z Jirkova do Chomutova 
trolejbusem, na autobusovém ná-
draží přestoupí na zelený autobus 
a dojede ke škole. Už to tak fun-
guje v Teplicích, v Ústí, v Děčíně 
a v Bílině. V rámci integrace do-
pravní podnik nepřijde o tržby. 
Ty se přepočítávají a na základě 
smlouvy s krajem o propadu tržeb 
by kraj chomutovskému podniku 
tržby dorovnal.

vladiMír koten
PRO Chomutov

Usnesení zastupitelstva města Chomutova o zachování trolejbusové dopravy přijaté na dubnovém zasedání je 
důležitým rozhodnutím, které bude i nadále řadit Chomutov mezi města provozující a podporující tento moderní 
způsob městské dopravy. Trolejbusy představují progresivní, ekologický a na budoucnost zaměřený způsob pře-
pravy občanů města. Přechod na jiný způsob by znamenal zhoršení životního prostředí, v našem městě již tak dost 
zatížené. Pro dopravní podnik pak toto rozhodnutí znamená několik velkých výzev.  Ve spolupráci s městem musí 
najít dotační titul, který by umožnil čerpání dotací na obnovu stávajících dožitých trolejbusů. Nepodaří-li se dotace 
využít, je možné zvážit možnost úvěru na nákup nových vozidel. V současné době, kdy jsou na trhu „levné peníze“, 
není tento způsob financování až tak nemožný. Další výzvou pak je zlevnit náklady na ujetý kilometr. Je nutné jít 
cestou nikoliv snižování nabídky, tj. omezováním provozu vozidel tak, jak se dělo v minulosti, ale naopak využitím 
moderních typů vozidel s hybridním pohonem rozšířit provoz trolejbusů tam, kam si budou přát občané např. 
k obchodním centrům na okraji města. V neposlední řadě se pak musí dopravní podnik vypořádat s rozhodnutím 
Jirkova o zrušení trolejbusové dopravy ve svém městě.

Marek hrabáč
ANO 2011

Poté, co se Jirkov rozhodl, že od příštího roku už nebude na svém území provozovat trolejbusy, musíme najít od-
pověď na zásadní otázku. Zůstane mezi Chomutovem a Jirkovem zachován jednotný dopravní systém? Budeme 
se snažit o to, aby se i nadále obyvatelé chomutovských sídlišť dostali bez problémů do Jirkova za prací, do školy, 
na nákupy nebo za zábavou. Stejně tak je důležité, aby i Jirkované měli stále možnost cestovat veřejnou dopravou 
nejen do centra Chomutova, ale také na chomutovská sídliště. Rozhodnutí o pokračování trolejbusové dopravy 
pouze na území Chomutova by se do budoucna nemělo stát důvodem pro rozdělení jednotného systému měst-
ské hromadné dopravy. Z hlediska dopravní obslužnosti nelze na Chomutov a Jirkov nahlížet jako na dvě samo-
statná města. Je třeba o nich uvažovat jako o souměstí, které dohromady vytváří jeden přirozený funkční celek 
bez ohledu na katastrální hranice. Z ekologicko-ekonomického hlediska považuji kombinaci trolejbusové dopravy 
spolu s provozováním plynových autobusů za ideální.

Milan Märc
Nový sever

Svůj postoj k zachování trolejbusové dopravy vyjádřili členové Nového severu jednotným hlasováním na zastupi-
telstvu. Každopádně si uvědomujeme, že nebude pro město jednoduché především financování modernizace tro-
lejbusů, které již pomalu končí svoji životnost. Jsme pro nahrazení či zapojení trolejbusů parciálních, to znamená, 
že se jedná o trolejbusy, které mohou vyjet i mimo troleje. Tímto by se zvýšil komfort cestujících v MHD. Dále je 
nutno řešit otázku motivace občanů, aby více a častěji využívali MHD. S tím souvisí problematika jízdních řádů, cen 
jízdného a další otázky. 

jaroslav koMínek
KSČM

Myslím, že pro dopravní podnik je prvořadé zabezpečit kvalitní dopravu, kterou využívají cestující pro cesty do 
zaměstnání,  škol,  k  doktorovi  či  za  zábavou. To  znamená  za  přijatelnou  kvalitu  cestování  odpovídající  jízdné. 
Hlavní zaměření by mělo být tedy na moderní a bezpečné nízkopodlažní vozy, tak i na variabilitu přestupování 
v rámci jedné zakoupené jízdenky – tedy výhodné jízdné. Proto bychom se měli co nejdříve integrovat do Dopravy 
Ústeckého kraje. Poté cestující při zakoupení jedné jízdenky nemusí řešit, s jakým dopravcem bude cestovat, bude 
si moci vybrat nejkratší spojení z bodu A do bodu B a v rámci času ještě i bezplatně přestoupit. Již nyní dopravní 
podnik nabízí cestujícím wifi a tato služba je velmi využívaná. Proto by bylo dobré hledat další způsoby, jak služby 
pro cestující zkvalitnit. Stejně tak k již určitým výhodám cestování pro seniory a  dárce krve najít další výhody pro 
další skupiny cestujících. 

Martin klouda
ČSSD

Zastupitelé za ČSSD respektují rozhodnutí zastupitelstva o zachování trolejbusové dopravy ve městě bez ohledu 
na negativní postoj města Jirkova, druhého akcionáře dopravního podniku. Rozhodnutí je jasně politickým stano-
viskem. Takto jej označil v rámci debaty i předseda představenstva DPCHJ Jaroslav Komínek. Výrok zastupitelstva 
totiž není jen o zachování trolejbusové dopravy, ale také obrovským závazkem uhradit dopravnímu podniku, který 
získal mandát provozovat městskou dopravu až do roku 2027, jakoukoliv výši prokazatelné ztráty, kterou bude 
DPCHJ po městě požadovat. Nad stávající dotace podle odhadu ředitele DPCHJ to bude za deset let 100 milionů 
korun. Klubu zastupitelů ČSSD při projednání tohoto bodu chyběla lepší ekonomická analýza. Chyběly například 
údaje o tom, jaké kategorie obyvatel budou mít v budoucnu možnost jezdit MHD zadarmo, zda dojde ke změně 
linek, zda a jak bude DPCHJ vyvíjet vlastní činnost na posílení rozpočtu a snížení úhrady měst. Jsme přesvědčeni, 
že rozhodnutí bylo učiněno v časové tísni, kterou vyvolává nutnost zpracovat žádost na dotaci pro modernizaci 
dopravních prostředků z evropských dotací.

NáZOrY ZaSTUPITelů K ZaCHOVáNí TrOlejbUSOVÉ dOPraVY
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Patříte v současnosti mezi celosvě-
tovou vědeckou špičku. Jaká byla 
cesta „kluka z Chomutova“ do 
jedné z velkých farmaceutických 
firem v USA?

Musím se přiznat, že moje cesta 
z Chomutova do Kalifornie byla pře-
kvapivě přímá. Po maturitě na cho-
mutovském gymnáziu jsem nastoupil 
na VŠCHT v Praze, kde jsem ukončil 
studium bioinženýrství v roce 1989. 
Pak se mi víceméně náhodně naskytla 
příležitost k vědecké aspirantuře 
v Ústavu organické chemie a bio-
chemie (ÚOCHB), kde už v té době 
úspěšné působil profesor Holý. Začal 
jsem pracovat na nových látkách proti 
různým virům, které Holého tým vy-
nalezl. O tyto látky se začala zajímat 
řada farmaceutických firem z ciziny 
a v roce 1991 koupila licenci malá 
začínající firma Gilead Sciences. Když 
jsem v roce 1994 ukončil postgradu-
ální studium, pozvali mě do Gileadu 
na dva roky na vědeckou stáž. Ty 
dva roky se nakonec prodloužily na 
stávajících dvacet dva let. Takže jsem 
v podstatě měl veliké štěstí, když jsem 
se ocitl ve správný čas na správném 
místě a pracoval s vynikajícími lidmi 
v týmu profesora Holého.
V jednom rozhovoru jste uvedl, že 
se občas vracíte do Česka, navštěvu-
jete rodinu v Chomutově. Uvažoval 
jste někdy o trvalém návratu?

Snažím se pravidelně navštěvovat 
rodiče, kteří stále žijí v Chomutově. 
V minulém roce se mi to podařilo 
čtyřikrát. Když to vyjde během letních 
prázdnin, tak přijede celá naše rodina 
alespoň na pár dní. Moje manželka 
Gabriela je také z Chomutova. O ná-

vratu do Čech jsme uvažovali mnoho-
krát, ale spíše v prvních letech, velmi 
se nám stýskalo. Časem jsme si zvykli 
a v blízké budoucnosti o trvalém ná-
vratu do Čech neuvažujeme. Naše tři 
děti vyrůstaly od malička v Kalifornii 
a je to jejich domov. Od září už bu-
dou všechny tři na studiích v různých 
koutech Spojených států, a tak snad 
budeme mít s manželkou více času na 
návštěvy našich rodin v Čechách.

Je něco, čím vás Chomutov formo-
val v mládí a co zůstává aktuálním 
až do dnešních dnů? Něco jako fak-
tor Chomutov?

S manželkou jsme chodili čtyři 
roky do stejné třídy na gymnaziu, 
máme společné zážitky a vzpo-
mínky. I když se ne vždycky shod-
neme, jak se věci ve škole staly, byl 
to začátek našeho společného života 
a tedy důležitý faktor. Hodně jsem 
také sportoval, dělal jsem aktivně 
atletiku a orientační běh, a naběhal 
jsem v okolí Chomutova mnoho 
kilometrů. Znal jsem každou pěšinu 
v Bezručově údolí, na Partyzánu, 
na Hradišti. Pořád se chystám, že 
do těch míst zase vyrazím. Stále 
se snažím běhat alespoň dvakrát 
za týden, pomáhá mi to vyčistit si 
hlavu a utřídit myšlenky. Myslím, 
že sport mi dal úctu k jednoduchým 
věcem, přírodě, respekt ke kamará-
dům i k soupeřům, vůli pokračovat 
někam dál a hledat něco nového. To 

je bezesporu také součástí mého fak-
toru Chomutov.
Kdy jste se rozhodl pro váš studijní 
a následně vědecký obor? Tíhnul 
jste k tomu již na základní nebo 
střední škole?

Během studií na gymnáziu mě 
začala bavit chemie, kterou nás učila 
profesorka Straková. Líbily se mi 
tvary a vzorce organických molekul, 
a jak se dají spojovat. Měli jsme také 

předmět chemická výroba, učil ho pro-
fesor Baron a znal neuvěřitelné věci 
včetně různých biotechnologických 
procesů, učil nás například o výrobě 
léků. Odtud už byl jen krůček na 
VŠCHT a pak později do ÚOCHB. 
Profesorka Straková a profesor Baron 
mi dali ten prvotní směr. Jsem jim za 
to vděčný, i když v té době bych si asi 
zaťukal na čelo, kdyby mi někdo řekl, 
že ten směr povede až do Kalifornie.
Splnil jste si prací ve Spojených stá-
tech „americký sen“?

Neodjížděl jsem do Spojených 
států za žádným snem, byla to spíše 
zvědavost a touha poznat, jak se věda 
a výzkum dělá v Americe. Pár týdnů 
před odletem do Čech mi nabídli stálé 
místo v oddělení virologie, nakonec 
jsme se rozhodli s manželkou zůstat. 
V té době byl Gilead ještě malou začí-
nající firmou. Všechen výzkum se dě-
lal na dluh za peníze investorů. Jedna 
z Holého látek tehdy neprošla něko-
likaletým klinickým vývojem a řada 

lidi se rozhodla firmu opustit. Když 
se na to dívám zpětně, byl jsem příliš 
mladý a nezkušený, abych si všechna 
ta rizika plně uvědomil, což byla další 
šťastná shoda okolností. V roce 2001 
byl pak dokončen vývoj další Holého 
látky, ze které se později stal nejúspěš-
nější preparát pro léčbu HIV infekce. 
Od té doby už Gilead rychle rostl 
a s tím i výzkum virostatik, který teď 
ve firmě řídím. 
Jakou máte nyní před sebou nej-
větší výzvu, ať už pracovní či 
životní?

Hlavní výzvou pro mě vždycky 
bylo skloubení rodinného života 
s prací. Bez podpory mé rodiny 
a man želky bych tu práci nebyl nikdy 
schopen dělat. Rád bych chtěl rodině 
jednoho dne všechno vrátit. I malé 
věci jsou přitom důležité, tak třeba teď 
plánuji naši poslední společnou dovo-
lenou před tím, než naše dvojčata ode-
jdou v září studovat. Největší pracovní 
výzvou je úspěšné dokončení vývoje 
látky pro léčbu smr telné infekce virem 
Ebola. Léky na Ebolu lze klinicky 
zkoušet jen v západní Africe. Stále se 
vyskytují ojedinělé případy, ale není 
jednoduché předpovědět, kde přesně 
k tomu dojde. Navíc tam v podstatě 
neexistuje infrastruktura pro klinický 
výzkum. Začátkem března jsem byl 
v Libérii, kde jsme s dalšími odbor-
níky připravovali testování naší látky. 
Toto je ale pouze začátek cesty, která 
podle výsledků testování může trvat 
i několik let.

Tomáš Cihlář, český vědec, biotechnolog a biochemik. Dlouhodobě spolupracoval s věhlasným profesorem 
Antonínem Holým.  Od poloviny devadesátých let působí v americké společnosti Gilead Sciences, nyní je 
viceprezidentem pro virologii.  Většinu kariéry se věnoval zkoumání látek proti virům (HIV, hepatitida a další), 
v oboru patří mezi světovou špičku. Se svým týmem objevil látku proti smrtelné horečce Ebola. Pochází 
z Chomutova, rozhovor děláme na základě podnětu našeho čtenáře.

Tomáš Cihlář:

do Kalifornie 
byla cesta přímá 

během studií Na gymNáziu mě začala 
bavit chemie. líbily se mi tvary a vzorce 
orgaNických molekul a jak se dají spojovat.

Rozhovor v plné verzi  
najdete na echomutov.cz

Foto: Michal Cihlář
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Inzerce

desítky tisíc přestupků týdně, 
město nasadí radary

Alarmující počty přestupků na 
chomutovských silnicích přiměly 
město k pořízení stacionárních ra-
darů. „Řidiči jsou schopni během jed-
noho týdne překročit rychlost v téměř 
dvaceti šesti tisíci případech. Na ně-
kterých přechodech se chodci téměř 
bojí přecházet,“ vysvětlil záměr poří-
dit radary náměstek primátora Marek 
Hrabáč. Výjmečné nebylo překročení 
o deset či dvacet kilometrů. Objevily 
se i extrémy, kdy řidiči jeli rychlostí 
až 114 kilometrů v hodině. 

Strážníci analyzovali chování 
řidičů přes dva měsíce. Výsledky 
jsou tristní. Během jednoho týdne 
překročí rychlost 25 904 řidčů. 
„Přitom radary jsou nastaveny tak, 
aby přestupek zaznamenaly až 
nad 56 kilometrů za hodinu,“ říká 
tajemník dopravní komise Martin 
Kovácz. Analýza prozradila, že 
mezi nejhorší úseky patří Palackého 
ulice, na které jelo rychleji přes 

2 800 řidičů, či Lipská ulice, kde 
porušilo rychlost 30 procent ři-
dičů. Mezi další nebezpečná místa 
patří Blatenská ulice. „Po sjezdu 
z kopce u mateřské školy překro-
čil rychlost každý dvanáctý řidič,“ 
dodává Hrabáč. Podobně je na tom 
Vinohradská ulice, kde nesundavá 
nohu z plynu každý jedenáctý řidič. 
Naproti tomu u základních škol se 
řidiči chovají celkem zodpovědně. 
Z naměřených výsledků vyplývá, že 
zde předpisy porušuje maximálně 
půl procenta řidičů. 

První dva radary budou umís-
těny v Palackého a Vinohradské 
ulici, střídat se budou s Mosteckou 
a Blatenskou. Pokud zastupitelé 
rozhodnou o koupi radarů, pořídí 
se čtyři měřící stanoviště. To jsou 
speciální schránky pro radary, které 
mezi jednotlivými ulicemi budou 
kolovat. „Řidič nebude vědět, zda 
právě projíždí místem, které je sku-

tečně měřeno. To bude mít velký 
preventivní dosah,“ řekl Hrabáč 

Radary budou nastaveny tak, aby 
nehlásily řidiče jedoucí o dva či tři 
kilometry rychleji. „Cílem není poku-
tovat, ale snížit množství řidičů, kteří 
výrazně překračují rychlost,“ podotkl 
náměstek primátora Marek Hrabáč. 
Ze zkušeností ostatních měst vy-
plývá, že během jednoho měsíce klesl 
počet přestupků až o tři tisíce a pro-
voz se na měřených úsecích zklidnil.

Rada města již koupi radarů po-
tvrdila, rozhodovat budou v červnu 
zastupitelé. Investice přijde na více 
než dva miliony korun. Radary bu-
dou automatizované pomocí internetu 
a budou předávat informace o pře-
stupku přímo městské policii. Ta je 
vyhodnotí a předá dopravní přestup-
kové komisi, která obešle přestupce. 

Výhodou stacionárních radarů je, 
že pracují 24 hodin denně a nemusí je 
obsluhovat strážníci z výkonu služby. 

aKCe:
•  Přímé přenosy
•  Promítání světových koncertů 
•  Školní představení
•  Mimořádné akce pro rodiny s dětmi
•  Setkávání kultur (Vietnamská, Romská, Ukrajinská, …)
•  Filmové festivaly
•  Představení pro seniory

Počet představení rok 2015 –  celkem: 1060
Návštěvnost rok 2015 –  59 375 diváků

Kulturně 
společensKé 
centrum
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Vaše témata
 podněty

Workout na 
doMovince by  
byl super

Dobrý den,
přečetl jsem si článek paní Mgr. 

Opálkové v Chomutovských novi-
nách. Musím říct, že je super nápad 
vybudovat na ploché dráze wor-
koutové hřiště. Já sám si rád venku 
zacvičím, ale nemám auto, ani 
v tuhle dobu kolo, takže buď MHD 
nebo pěšky a obě možnosti zaberou 
dost času, takže nápad vítám a třeba 
by se povedlo na toto hřiště umís-
tit i jiné nářadí, než je v Eldorádu 
nebo v Jirkově, každopádně pokud 
byste vybírali dodavatele, určitě vy-
berte RV13. To jsou totiž profíci na 
tuhle oblast dodávek.

Martin Slaninka

náMěstíčko 
u jitřenky je bez 
stínu

Dobrý den,
zasílám inspiraci řešení našeho 

„náměstíčka“. Jedná se o zeleň 
v prostoru před školou v ulici Ak. 
Heyrovského. Celý projekt tohoto 
prostoru je vybudován velmi hezky 
a opravdu slouží k setkávání a trá-
vení volného času mnoha občanů 
a sousedů, kde to funguje jako na 
vesnici. Je to centrum celé Horní 
Vsi. Bohužel jen ve dnech, kdy 
je teplota cca do 25 °C nebo pod 
mrakem. Celý prostor je situován 
na jih až jihozápad, je tam 20 super 
laviček a jen jedna je ve stínu. Z be-
tonu sálá vedro a není kam se ukrýt. 
Jsou zde dvě hospůdky s před-
zahrádkami. V případě slušného, 
snesitelného počasí se zde pohybuje 
klidně 70 až 100 lidí a spousta ma-
lých dětí.

Stromy, které tam jsou vysá-
zené, uschly již ve druhém roce po 
výsadbě. Myslím, že celý střed hři-
ště měl zakrýt stínem platan vysa-
zený přesně k jihu, ale i on totálně 
živoří, a za celé ty roky nemá ani 
centimetrové přírůstky v koruně. 
Stín nedává žádný. Nevím, zda je to 
ignorací péče ze strany technických 
služeb – zálivka se neprováděla 
celé léto – nebo nevhodně zvole-
ným kultivarem.

Ptáme se tedy, zda by s tím 
něco nešlo dělat? Výsadba jiných, 
rychleji rostoucích dřevin, výměna 
uschlých a doplnění vykácených 
stromů nebo jiný typ částečného 
zastínění?

A ještě jedna maličkost – v pro-

storu spojky, chodník mezi ulicemi 
Jiráskova a Havlíčkova, bylo od-
straněno technickými službami 
8 laviček bez náhrady. Posedávali 
tam pejskaři, důchodci i maminy, 
které čekaly na děti z taneční školy 
nebo z Domečku. Lavičky zůstaly 

pouze u dětských hřišť. To se asi 
nevyřeší, ale jen pro ilustraci práce 
TS. Místo opravy – odstranění, je to 
asi jednodušší.

Moc děkuji za trpělivost.
Ivana Slunečková

Vážená paní Slunečková,
 Váš podnět na zlepšení veřej-

ného prostoru jsme prošetřili a sdě-
lujeme, že projekt počítal s pohy-
bem, shromažďovacím prostorem 
pro žáky ZŠ a předzahrádkami ně-
kterých provozoven v Jitřence, ale 
na úkor těchto ploch ubylo zeleně. 
Místa, která na zeleň „zbyla“, byla 
využita maximálně. V tom asi také 
spočívá hlavní problém se zásobe-
ním těchto ploch vodou v parných 
letních dnech. Vzhledem k teplot-
ním extrémům, které se v posled-
ních letech objevují, není v silách 
technických služeb poskytovat 
takovou frekvenci zálivky, která 
by zajistila zdárný růst těchto dře-
vin. Celou situaci ještě komplikuje 
velké množství zpevněných ploch, 
které se v létě zahřívají a přispívají 
tak k nadměrnému výparu z ploch 
nezpevněných a celkový úbytek 
přirozených srážek. Projekt rege-
nerace tohoto území, který vznikl 
před téměř 10 lety, s tímto extrém-
ním vývojem nepočítal a ve snaze 
maximálně využít volné plochy pro 
co největší množství okrasné zeleně 
tyto v tomto směru předimenzoval. 
Rostliny (především stromy) v tomto 
prostředí neprospívají a výměna by 

byla na místě. Vzhledem k řešení 
naléhavějších zásahů v jiných lo-
kalitách ve městě k tomu ještě ne-
došlo, nicméně se s touto úpravou 
počítá. Obecně je ale velmi těžké 
skloubit potřeby tohoto prostoru 
pro setkávání lidí s potřebami 

dřevin, které by vytvořily stinná 
místa. Co se týká laviček, ty byly 
odstraněny na žádost občanů, kteří 
poukazovali na to, že se tam shro-
mažďují občané, kteří dělají v okolí 
nepořádek a obtěžují ostatní ob-
čany hlukem.

 Marcela Čermáková,
odbor interní audit

co bude 
s chodníkeM v ulici 
e. krásnohorské

Dobrý den,
přináším podněty na zlepšení 

veřejného prostoru v Chomutově. 
Pro chodce nepohodlná a místy 
nebezpečná je prakticky celá ulice 
Elišky Krásnohorské. Ve směru od 
Lipské je chodník nejprve štěrkový 
a postupně chybí úplně. Široké kři-
žovatky a prostorná ulice umož-

ňují navíc řidičům dupnout na 
pedál o něco víc, než je dovoleno, 
což ještě ztěžuje bezpečný přesun 
chodců po komunikaci. Šířka by 
pohodlně umožňovala vybudování 
chodníku nebo alespoň cyklopruhu.

Jako další užitečná investice 
se mi jeví modernizace pěší zóny 
mezi ulicemi Elišky Krásnohorské 
a Kmochovou (kolem kolejí). 
Jedná se o hlavní pěší tah do centra 
z tamní čtvrti a je využíván stále 
více nejen ve spojení s vybudo-
váním přilehlého dětského hřiště 
Domovinka. Není zpevněn prak-
ticky vůbec, vyšlapaný chodník 
se na jaře a během dešťů mění 
v bahno a pouliční osvětlení by zde 
jistě také přispělo ke zlepšení veřej-
ného prostoru.

Děkuji předem za reakci 
a přeji pěkný den.

Martin Černý

Dobrý den, pane Černý.
Děkuji vám za podnět. Náš 

odbor rozvoje a investic připra-
vuje projektovou dokumentaci 
pro vybudování chodníku v ulici 
E. Krásnohorské. Přípravu máme 
rozdělenu do tří etap. V současné 
době se dokončuje projekt na pro-
pojení z ulice Kmochovy ke hřbi-
tovu. Následovat bude zpracování 
projektové dokumentace pro etapu 
od ulice Lipská ke hřbitovu a ná-
sledně se připraví projektová doku-
mentace na propojení chodníků až 
do ulice Zdravotnická. Realizace 
těchto chodníků však bude záležet 
na finančních možnostech města, na 
schválení těchto investic zastupi-
telstvem města a jejich zařazení do 
rozpočtu města. Z tohoto důvodu 
vám nejsem nyní schopna sdělit ter-
mín realizace.

S pozdravem
Ing. Lenka Petříková,

odbor rozvoje a investic

Máte také zajíMavý nápad, 
podnět či zkušenost s něčíM 
ze Života ve Městě?

Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz

Upozoňujeme, že příspěvky mohou být redakčně upraveny.

Usychající stromy v prostoru před školou Ak. Heyrovského 
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MIlaN 
TUreK
V Domečku vyučuji bojové umění 
bujinkan. Dříve jsem se věnoval karate, 
které je u nás hlavně sportem. Bujinkan 
zasahuje dál, než jsou techniky a stupně, 
je to učení, dalo by se říci „životní cesta“.  
Pochází z Japonska, kam každoročně 
jezdím už asi dvacet let na delší dobu. 
Velmi mě naplňuje cestování a vnímání 
různých odlišností kultur. Je to pro mě 
další způsob, jak prožívat život.

aleNa 
frICOVá
Starám se o pandy červené, makaky, 
u kterých bydlí ovečky stepní, pak jsou tu 
rysové a samec manula. Čekáme narození 
rysů a malých arkalíků (ovce), probíhá 
to přirozeně a perfektně, samice už jsou 
zkušené a krásně se o mladé postarají. 
Na konci léta by měla přibýt další opička. 
Pracuji jako chovatelka a ošetřovatelka. 
Příroda mě vždycky bavila, po škole jsem 
v zooparku požádala o místo. Jsem tady od 
roku 1989 a baví mě to pořád.
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Tanečníci přivezli 
zlato i bronz

děti si zadovádí se šmouly při velké show

Team oslaví Kristova 
léta koncertem

Otevřeno 2016 má nabitý program

Zlaté medaile přivezli tanečníci 
ze skupiny TerryDance Company 
z největší republikové pohárové sou-
těže Dance Děčín 2016. Loňské juni-
orky letos soutěžily v hlavní katego-
rii a získaly zlaté medaile. „Poprvé 
na soutěž se vydala i skupina dětí ve 
věku 5 až 9 let. Ve své kategorii, ve 
které závodilo devět skupin, si vy-
tancovaly také zlaté medaile,“ uvedla 

Simona Kvasnovská z TerryDance 
Company.

Na dalším pohárovém klání, 
které se konalo v Praze, se taneč-
níkům také vedlo. Skupina starších 
tanečníků si z osmi týmů vybojovala 
bronzové medaile. Mladší v silné 
konkurenci čtrnácti výkonnostně 
zdatnějších týmů postoupila do finále 
a obsadila sedmou příčku.

Hudební, divadelní i umělecká 
vystoupení čekají na návštěvníky 
multižánrového festivalu Otevřeno. 
Ten se bude v Chomutově konat od 
27. května do 12. června. „Festivalu 
se zúčastní několik vzácných hostů 
a českých hvězd, program je velmi 
pestrý. Lidé se mohou těšit napří-
klad na Ondřeje Sokola, Lenku 
Dusilovou, skupinu Znouzectnost 
a mnoho dalších,“ zve Věra 
Fryčová, jednatelka společnosti 
Kultura a sport Chomutov, která 
festival pořádá.

Vše začne v pátek 27. května 
v Hřebíkárně, šňůru vystoupení od-
startuje v 17 hodin skupina Vagyny 
dy Praga. Ve 23 hodin se před-
staví skupina Fast Food Orchestra, 
která si získává stále více fanoušků 
a nechybí snad na žádném českém 
festivalu. 

Festival bude pokračovat další 
víkend. Kulisárna se nejprve roze-
zní zpěvem Emmy Smetany, svou 
skupinu This pak přivede zpěvák 
Vojta Kotek a vystřídá ho zpěvačka 
Debbie.

Městské divadlo se zaplní 
v úterý 7. června. Představení Deja 
Vu ztvární Černé divadlo Metro od 
19 hodin. O den později v Kulisárně 

potěší sluch fanoušků skupina 
Kieslowski, před divadlem vystoupí 
Teatr Novogo Fronta.

Čtvrtek 9. června si užijí mi-

lovníci žánru stand-up, toho se 
v divadle od 19 hodin zhostí Ondřej 
Sokol, před desátou hodinou ve-
černí odehrají na náměstí předsta-
vení Notre Dame de Paris žáci umě-
lecké školy. 

Před divadlem o den  později vy-
stoupí od 16 hodin skupiny Kupo-
divu, po nich Sundial, Downbelow 

a od 21.30 hodin Lenka Dusilová. 
Kdo má raději tvrdší styl hudby, 
stráví večer v Kulisárně. Poprvé 
v historii pořádání festivalu 

Otevřeno se bude konat celonoční 
techno maraton, který zahájí ve 
21.30 DJ Corl B2B Estewes, svou 
hudbu představí také DJ Bifidus 
Aktif.

Celý festival uzavře v sobo tu 
11. června přestavení Bílého divadla 
Ostrava v městském divadle a vy-
stoupení skupin Zuby Nehty a Už 

jsme doma na stage před divadlem. 
Celý program je k dispozici na 

www.kultura-sport.cz nebo  
www.otevreno-chomutov.cz. 

Multižánrový festival Otevřeno 
bude v tomto roce obohacen o další 
uměleckou složku. K baletu, divadlu 
a hudebním produkcím přibude vý-
tvarné umění. A protože jde o akci 
nabízející kulturní aktivity poněkud 
vybočující z hlavního proudu, nejinak 
tomu bude i v této oblasti, jak nazna-
čuje samotný název akce Z periferie 
do galerie. „Vyzveme sprejery, aby 
své výtvarné kousky předvedli nikoli 
v ústraní a na hraně zákona, případně 
za ní, ale na veřejnosti, přímo před 
zraky diváků,“ uvedla Věra Fryčová. 
„Před divadlem budou mít připravené 
velké desky a ty budou předmětem 
jejich výtvarných kreací na předem 
dané téma – film,“ dodala.

Tato výtvarná vsuvka do festiva-
lového programu je naplánovaná na 
pátek 10. června od 16 hodin, tedy 
na dobu, kdy se dá očekávat velký 
počet návštěvníků, v tomto případě 
i diváků. Po ukončení festivalu bude 
z prací sprejerů uspořádána výstava 
v prostorách kina Svět. Sprejeři, 
hlaste se na e-mailu asistent@kul-
tura-sport.cz. 

Nestárnoucí modří trpaslíci 
potěší děti a nechají dospělé vrá-
tit se do dob vlastního dětství. 
Šmoulové přivážejí do Chomutova 
svou velkolepou show, se kte-
rou cestují po celé republice. 
„Představení u nás se ale pod-
statně liší od ostatních. Jako jediní 
jsme totiž diváky přesunuli z plo-
chy zimního stadionu do hlediště 
a nechali velký prostor volný pro 
děti, které tak rozhodně nebudou 

muset představení trávit v sedě, 
ale mohou spolu se šmouly tan-
čit a dovádět,“ uvedla jednatelka 
společnosti Kultura a sport Věra 
Fryčová.

Šmoulové mají mnoho podob 
a jednou z nich je i show, která 
vloni slavila velké úspěchy na 
Slovensku, kde ji pod názvem 
Rozprávkoland zhlédlo přes třicet 
tisíc diváků různých věkových ka-
tegorií. Tým tvůrců projektu v něm 

pokračuje také letos a na jaro 
přichystal sérii čtrnácti koncertů 
s názvem Pohádkoland – Šmoulové 
jsou zpět po českých zimních sta-
dionech, mezi nimiž nechybí ani 
ten chomutovský.

Devadesátiminutová atraktivní 
podívaná je plná světelných efektů, 
výtečných tanečních vystoupení 
a hlavně oblíbených šmoulích hitů. 
Zimní stadion šmoulové zaplní 
v úterý 31. května v 17 hodin.

Chcete slyšet novou skladbu 
kapely Team Viem, čo cítiš na-
živo? Pak si do diáře zapište da-
tum 3. června. Ten den totiž Pavol 
Habera a kapela Team přijedou 
do Chomutova a svými novými 
i současnými hity zaplní SD arénu. 
V rámci projektu Habera a Team 33 
Tour 2016 se skupina vrací do čes-
kých i slovenských hal, přestože již 

párkrát oznámila ukončení kariéry. 
Tour připomíná, že kapela příští rok 
oslaví Kristova léta. Koncert slibuje 
kapela odehrát z plných sil a s not-
nou dávkou energie. 

Pokud chcete vyhrát vstupenky na 
koncert, sledujte facebookový profil 
eChomutov.cz. Kdo správně zodpoví 
soutěžní otázku a bude vylosován, 
uvidí koncert Teamu zcela zdarma. 
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poŽár ničil doMy
Požár zničil 23. května 1571 přes čtyřicet domů v Dlouhé ulici a v Mok-
ré čtvrti. Mokrá čtvrť byla navzdory svému jménu znovu postižena 
ohněm o devět let později. 

zeMřel jiří popel
Ve vězení na hradě Lokti zemřel 28. května 1607 Jiří Popel z Lobkovic, 
zakladatel jezuitské koleje v Chomutově. 

přepadli Město
Švédové operující z česko-saského pomezí několikrát ve dnech 8. až 
23. května 1639 přepadli a vyplenili Chomutov. Mnoho obyvatel zbili, 
zranili a hanebně zacházeli se ženami. 

nová střecha
Celková oprava střechy městské věže začala 22. května 1651. Místo 
hvězdy a slunce byl na vrcholek věže nově osazen orel s korunkou. 

pivo na cestách
Do pivovaru se 3. května 1889 vrátila lahev piva odeslaná v prosinci 
1888 do Bombaje. I po absolvované cestě zůstaly prý chuťové vlast-
nosti nápoje nezměněny. 

zaMítli sloučení
Členové městského zastupitelstva zamítli 4. května 1923 rozdílem 
dvou hlasů v pořadí již třetí návrh vlády na sloučení Chomutova 
a Horní Vsi. 

bisMarckovo náMěstí
Prostor před bývalými městskými lázněmi byl 9. května 1939 přejme-
nován na Bismarckovo náměstí. 

otevření koMunikace
Součástí prvomájové manifestace 1. května 1971 bylo otevření rozšíře-
né a nově upravené komunikace v Palackého ulici.

HISTOrIe Ve ZKraTCe

Popel z lobkovic by obstál 
i v současné politice

Jiří Popel z Lobkovic (*1551, 
† 28. 5. 1607) je příkladem osob-
nosti, jejíž posmrtný obraz je zcela 
odlišný od jeho skutečného života. 
Pro současníky byl bezohledným 
kariéristou a typickým politikem 
s nedozírnými ambicemi. Svůj 
život na několik významných oka-
mžiků spojil s Chomutovem. Jiří 
Popel z Lobkovic byl politikem, 
který by jistě obstál i na současné 
politické scéně. Když mu nebyl již 
platný jeho první ochránce arcikníže 
Ferdinand Tyrolský, bez problému 
jej zradil a přešel roku 1581 do 
tábora císaře Rudolfa II., kde mu 
kynulo více výhod. Zde se díky 
podpoře maršálka císařského dvora 
Pavla Sixta Trautsona stal zem-
ským soudcem. Jeho bratr Ladislav 
zaujal místo prezidenta české ko-
mory a další bratr Mikuláš Popel 
z Lobkovic byl jmenován hejtma-
nem Prahy. 

Již v roce 1586 Jiří intrikou 
zaútočil na nejvyššího purkrabího 
království Viléma z Rožmberka. 
Ve svém listě z roku 1586 píše: „cí-
sař tancuje, jak mu pískáme“. Při 
jednání s papežským nunciem se 
začal prezentovat jako příští český 
král. Za svoji pomoc katolické věci 
požadoval po papeži arcibiskup-
ský úřad a kardinálský klobouk. 
Císař Rudolf II. však byl o jeho 
aktivitách informován. Spojil se 
s původním Popelovým ochráncem, 
Ferdinandem Tyrolským, kterému 
v roce 1593 píše mimo jiné, že 
Lobkovic, jeho bývalý nehodný slu-
žebník, prohlašuje, že je tím pravým 

dřívím, ze kterého se dělají králové. 
Nevyjasněné byly i Jiřího ma-

jetkové zisky. Jako ochránce vdovy 
po Krajířovi z Krajku paní Martě 
z Veselice získal za velice výhod-
ných podmínek její dědictví, pan-
ství Mladou Boleslav. Vdova pak 
za nejasných okolností zemřela na 
otravu přímo v Lobkovickém pa-
láci. Mladoboleslavské panství pak 
vyměnil s Bohuslavem Jáchymem 
Hasištejnským z Lobkovic za 
hodnotnější panství Chomutov. 
Bohuslav Jáchym pak byl stavov-
skou obcí litován, že byl výměnou 
s Popelem ošizen.

Na chomutovském panství zahá-
jil nový pán po roce 1589 rekato-
lizační kampaň, kterou vykonával 
zámecký hejtman Kryštof Křižnický 
za pomoci jezuitů, kteří vstou-
pili roku 1589 do města a zahájili 
zde stavbu své koleje a semináře. 
Konfrontační přístup vrchnosti mu-
sel zákonitě vyústit v povstání, které 
bylo potlačeno a potrestáno červe-
nohrádeckou exekucí s popravami 
a s exemplárním odejmutím chomu-
tovských městských privilegií. 

Otevřený útok bratří Lobkoviců 
na zemském sněmu 1593 proti císaři 
Rudolfu II. vyústil v protiakci, která 
vyvrcholila odsouzením Ladislava 
z Lobkovic zemským soudem 
26. ledna. 1594 ke ztrátě života, cti 
a majetku. Ladislav stihl uprch-
nout ze země, čímž se dle soudu ke 
své vině přiznal. Jiřímu Popelovi 
z Lobkovic byla doručena obsílka 
k soudu. Byl si jist svou politickou 
pozicí a přímluvami papežského 

nuncia a lobkovického rodu, tak zů-
stal v Praze. Ale 31. března 1594 mu 
bylo oznámeno, že ztrácí život, čest 
a majetek za zradu, podvod a urážku 
císařského majestátu. Císař mu 
však udělil milost a zmírnil trest na 
doživotní žalář. Byl pak vězněn na 
Líčkově, v Kladsku a na Lokti, kde 
zemřel raněn mrtvicí v roce 1607. 

Zatímco v roce 1594  soudobé 
prameny připisovaly Jiřímu Po-
pelovi z Lobkovic krajně nega-
tivní charakterové vlastnosti, tak 
pro historii se pro svoje věznění 
stal nevinnou obětí zlovůle císaře 
Rudolfa II. Kladný obraz Jiřího 
Popela vytvořili především jezuité, 
kteří zdůraznili jeho zakladatelskou 
úlohu hmotně zajištěného areálu ko-

leje, semináře a gymnázia a snahu 
o založení univerzity (23. 1. 1592 
byla vydána císařská univerzitní vý-
sada). Chomutovským gymnáziem 
byla vždy zdůrazňována zaklada-
telská úloha Popelova. Je parado-
xem historie, že zachránce koleje 
a gymnázia po Lobkovicově pádu, 
Jaroslav Bořita z Martinic (1582–
1649 ) a jeho synové Bernard Ignác 
(1603–1685) a Maxmilián Valentin 
(1605–1677), jsou připomenuti 
pouze znaky nad průčelím kostela 
svatého Ignáce. Kladné stránky 
Jiřího života v současnosti reflektuje 
také cena Jiřího Popela z Lobkovic, 
kterou chomutovští zastupitelé udě-
lují zasloužilým občanům města od 
roku 2005.
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dobrovolníci pacientům 
příjemně krátí dlouhé chvíle

S výchovnými problémy dětí 
pomáhá středisko výchovné péče

Deset dobrovolníků přináší 
radost i pochopení pacientům cho-
mutovské nemocnice. „Vzhledem 
k dlouhodobé hospitalizaci pacientů 
na oddělení následné péče jsou 
pacienti rádi za jakýkoliv kontakt, 
který jim zpestří dlouhé dny na 
lůžku. S dobrovolníkem si mohou 
povídat, hrát společenské hry, spo-
lečně malovat, předčítat nebo jen 
naslouchat vyprávění či předčítání. 
Vždy je přitom zohledněn aktuální 
zdravotní stav pacienta,“ uvedla 
koordinátorka dobrovolnického 
programu Krajské zdravotní Anna 
Makarová. 

Dobrovolníci v chomutovské 
nemocnici působí od roku 2009. 
V současné době je evidováno de-
set aktivních dobrovolníků, z nichž 
devět dochází na lůžkové oddělení 
následné péče a jeden se podílí na 
zvelebování nemocničního pro-
středí. Osm dobrovolníků je v se-
niorském věku, dva jsou mladší 
třiceti let. Aktuálně převládají ženy. 
Dobrovolníci si mohou vybrat od-
dělení, kde se budou cítit nejlépe 
a nejprospěšněji. Dobrovolnictví 

přináší dobrovolníkovi nejen dobrý 
pocit, ale i výbornou příležitost 
získat praxi ve zdravotnictví. Pro 
studenty, kteří uvažují nad lékař-
skou kariérou, je dobrovolnictví 
vhodným nástrojem, který jim po-
může se ujistit nad správností svých 
záměrů.

Dobrovolnický program nabízí 
pacientům i možnost canisterapie, 
která se koná pravidelně jednou 
týdně. „Návštěva speciálně vycvi-
čeného psa je jednou z nejoblíbe-
nějších aktivit dobrovolnického 
programu a je poptávána i na ostat-
ních odděleních. V současné době 
je v evidenci pouze jeden dobro-
volník, jehož pes splňuje všechny 
požadavky na provádění canis-
terapie, a proto poptávku nemů-
žeme kapacitně pokrýt,“ vysvětlila 
koordinátorka. 

Všem dobrovolníkům je posky-
tován kvalitní dobrovolnický servis. 
Na koordinátora se mohou kdykoliv 
obrátit s jakýmkoliv dotazem, pro-
blémem nebo návrhem. Iniciativa 
dobrovolníků přispívá ke zkvalit-
nění služby a je podporována.

Jelikož dobrovolníků není ni-
kdy dost, mohou se další zájemci 
stále přidávat. Noví dobrovolníci se 
mohou hlásit v kanceláři dobrovol-
nického programu, který sídlí v bu-

dově polikliniky ve 4. patře v sekci 
A. Termín návštěvy je vhodné si 
předem domluvit na telefonním 
čísle 778 087 861 nebo na e-mailu 
anicka.dobrovolnici@seznam.cz.

Na správnou životní cestu po-
máhají přivést děti a mladistvé pra-
covníci Střediska výchovné péče. 
Ti pracují hlavně s klienty ve věku 
od 3 do 18 let nebo do dokončení 
studia. „Jedná se o různé výchovné 
problémy doma i ve škole, při vol-
nočasových aktivitách nebo přímo 
o poruchy chování, kam patří napří-
klad záškoláctví, experimentování 
s návykovými látkami, prekri-
minální chování, lhaní, podvody, 
projevy šikany, možné závislosti na 
počítačových hrách či mobilech,“ 
uvedla Marcela Sakařová, vedoucí 
Střediska výchovné péče Most, pod 
které spadá chomutovská pobočka. 

Konkrétní činnost střediska je 
velmi různorodá, s klienty se pra-
cuje jak individuálně, tak i skupi-
nově. Návštěvy mohou být ambu-
lantní i pobytové. Při ambulantních 
návštěvách je důležitý kontakt 

a rozhovor pracovníka s klientem. 
Nápravě chování velmi pomáhají 
i různé zájmové činnosti, například 
keramický, výtvarný či kuchař-
ský kroužek. Při nich se děti učí 
správným návykům, poznávají své 
možnosti a schopnosti a vytvá-
řejí si kladný vztah ke společnosti 
ostatních. Několikrát do roka po-
řádá středisko pobytové terapie. 
„Připravujeme až dvoutýdenní 
prázdninové terapeutické pobyty či 
dvouměsíční diagnosticko-terapeu-
tické pobyty. Při nich se věnujeme 
problémovým dětem a mladist-
vým z celého regionu,“ vysvětlila 
vedoucí. 

Práce se nevztahuje pouze na 
klienty, ale i jejich rodiče či zá-
konné zástupce. Je velmi důle-
žité, aby oni dítě k nápravě vedli 
i v domácím prostředí. Pracovníci 
střediska také spolupracují s vyu-

čujícími dítěte, jeho vychovateli, 
kurátory, popřípadě i lékaři a soci-
álními pracovníky. 

S klienty ve středisku pracují 
speciální pedagogové, psycholog, 
vychovatelé a sociální pracovnice. 
Pro ně je odměnou, když se dítě 
nebo dospívajícího podaří navést 
správným směrem. „Je hezké, 
když se k nám klienti, kteří měli 
problémy s učením, záškoláctvím, 
respektem k autoritám, po letech 
vracejí pochlubit se výučním listem 
či maturitním vysvědčením. Někdy 
přijdou vyprávět, jak si v životě 
úspěšně vedou, že založili rodinu 
nebo že se jim daří v práci,“ sdělila 
Marcela Sakařová.

Na dítě s možnými výchovnými 
problémy mohou upozornit sami 
rodiče nebo například školy, oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí, 
dětské psychiatrické ambulance, 

pedagogicko-psychologické po-
radny, speciálně pedagogická centra 
či neziskové organizace zabývají-
cími se prací s dětmi a rodinou.

V loňském školním roce se 
v chomutovské pobočce stře-
diska nově zaevidovalo 92 klientů, 
z nichž 32 bylo z 1. stupně zá-
kladní školy, 52 z 2. stupně, 7 ze 
střední školy a jeden z mateřinky. 
Chomutovská pobočka funguje již 
šestnáctým rokem, za tu dobu pro-
šlo evidencí přes tisíc klientů. 

Středisko výchovné péče je 
součástí Dětského diagnostického 
ústavu v Liberci, zřizovatelem zaří-
zení je Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Odloučené 
ambulantní pracoviště najdou lidé 
v Cihlářské ulici v Chomutově. 
Více informací a kontakt jsou k dis-
pozici na internetových stránkách 
www.svp-dyada.cz.
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Skončení nájmu bytu – výpověď 
dohodou neexistuje

Mohu pracovat, když pobírám invalidní důchod?

Kdy přestane stát platit pojisté za studenta Vš? 

Často jsou zaměňovány pojmy 
ukončení nájmu výpovědí a ukon-
čení nájmu dohodou.  

Ukážeme si to na příkladu. 
Nájemce pan Novák dne 28. 4. 
2016 obdržel od pronajímatele do-
kument „Výpověď z nájmu bytu“. 
V textu „výpovědi“, kterou prona-
jímatel i nájemce už společně po-
depsali, je uvedeno, že se smluvní 

strany dohodly na ukončení ná-
jemního vztahu k 30. 6. 2016. Pan 
Novák si pak v občanském záko-
níku najde, že v případě výpovědi 
mu plyne tříměsíční výpovědní 
doba, a v bytě chce zůstat do 31. 7. 
2016. „Výpověď“ považuje za neo-
právněnou a chce se soudit. 

Zásadní je, jak se ukončí ná-
jemní vztah – zda výpovědí či 

dohodou. Veřejnost často mezi 
těmito způsoby nerozlišuje, někdy 
je i spojuje v sousloví „dostal jsem 
výpověď dohodou“. Rozdíl mezi 
jednotlivými pojmy je zásadní. 
U výpovědi se jedná o jednostranné 
vypovězení a musí splňovat zá-
konné podmínky. 

V případě dohody zcela záleží 
na domluvě dvou stran. Pokud 

pan Novák podepsal „výpověď“ 
ve smyslu, že se smluvní strany 
dohodly na ukončení vztahu ke 
30. 6. 2016, nemůže se domáhat 
tříměsíční výpovědní doby ani 
soudního přezkumu, neboť uzavřel 
dohodu, tzn. souhlasil s ukončením 
nájmu ke dni 30. 6. 2016.

Mgr. Ing. Jiří Dostál, advokát
advokátní kancelář Dostál & Sorokáč

Často se mě lidé nemocní du-
ševním onemocněním a pobírající 
invalidní důchod ptají, zda a kolik 
si mohou vydělat k invalidnímu 
důchodu. Ve své praxi vidím, jak je 
práce pro ně důležitá a jak režim, 
který zaměstnání přináší, finance 
a pocit užitečnosti mění jejich ži-
vot a zlepšují jejich zdravotní stav. 
Považuji proto otázku souběhu in-

validního důchodu a zaměstnání za 
velmi podstatnou. 

Legislativa ČR neomezuje 
částku, kterou si je možno vydělat 
k invalidnímu důchodu. Při za-
městnání je nutno jen pohlížet na 
omezení, která plynou ze zdra-
votního stavu dané osoby. Zákon 
mluví o práci „v rozsahu zbylé 
schopnosti soustavné výdělečné 

činnosti“. To znamená, že pokud 
máte ve svém posudku napsáno, 
že se vám snížila pracovní schop-
nost na 50 % (II. stupeň invalidity) 
nebudete pravděpodobně schopni 
pracovat na plný úvazek. Pokud by 
taková situace nastala, riskujete, 
že při dalším přezkumu vám bude 
invalidní důchod snížen. Pokud je 
ale váš úvazek adekvátní k vašemu 

zdravotnímu stavu, nemělo by vaše 
zaměstnání, jeho délka ani výdělek 
hrát při posouzení invalidity roli. 

Pokud si nejste jisti, je možno se 
vždy zeptat na Okresní správě soci-
álního zabezpečení. 

Mgr. Jana Matoušková, 
vedoucí Klubu Esprit, Masopust, z.s., 

který se zabývá péčí o osoby  
s duševním onemocněním.

Připravuji se na bakalářské 
zkoušky a nechci už ve studiu na 
vysoké škole pokračovat, alespoň 
ne hned. Jak je to s platbou po-
jistného na zdravotní pojištění – 
do kdy ho nemusím platit? 

Jestliže skončíte studium na vy-
soké škole bakalářskými zkouškami 
a dál studovat nebudete, přestáváte 
být skoro hned nezaopatřeným dí-
tětem, za které platí pojistné stát. 

Nebudete totiž mít státní platbou po-
jistného kryté ani poslední prázdniny.

Stát zaplatí pojistné za kalendářní 
měsíc, v němž student ukončil řádně 
studium na vysoké škole, tedy měsíc, 
ve kterém byla složena poslední zá-
věrečná zkouška, a také jeden kalen-
dářní měsíc po něm následující. Ale 
pozor, zatímco v tom prvním měsíci 
můžete být i výdělečně činný, pro 
druhý platí omezení: pokud byste po 

celý tento měsíc vykonávala výdě-
lečnou činnost nebo měla nárok na 
podporu v nezaměstnanosti nebo na 
podporu při rekvalifikaci, vyřadí vás 
to z kategorie státních pojištěnců.

Následně existuje pro absolventa 
VŠ několik možností. Obvykle na-
stoupí do zaměstnání a hradí pojistné 
prostřednictvím zaměstnavatele, 
případně začne podnikat jako osoba 
samostatně výdělečně činná a platí 

pojistné sám jako OSVČ. Když práci 
nesežene a přihlásí se na úřadu práce 
jako uchazeč o zaměstnání, hradí 
za něj pojistné stát. Pokud se ale na 
úřadu práce nepřihlásí (a ani z jiného 
důvodu za něj nehradí pojistné stát), 
musí si platit pojistné sám jako tzv. 
osoba bez zdanitelných příjmů, pro 
které pojistné činí 1 337 Kč měsíčně.

Mgr. Oldřich Tichý,
tiskový mluvčí VZP 

jak správně počítat úřední lhůty? 
klienti sociální poradny při sociálním centru písečná mají velice často potíže s počítáním procesních lhůt k učinění nějakého úkonu, 
např. podání odvolání. promeškání lhůty může mít nenapravitelné důsledky. 

základní pravidla pro počítání lhůty: Renata Pašková, Sociální centrum Chomutov,
tel. 474 620 005, e-mail poradna@soschomutov.cz

Do běhu lhůty se nezapočítává den, 
kdy došlo ke skutečnosti určující 

počátek lhůty. Pro počítání lhůty je 
rozhodující datum doručení. 

příklad: Doručeno bylo ve čtvrtek 7. 4. 2016. Lhůta pro 
podání např. odvolání proti správnímu rozhodnutí je 15 dnů 
ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Začátek 15denní 
lhůty je tedy v pátek 8. 4. 2016, konec lhůty připadne na 
pátek 22. 4. 2016. Protože se jedná o procesní lhůtu, musí 
být do půlnoci 22. 4. 2016 odvolání podáno na poště nebo 
zasláno na úřad s uznávaným elektronickým podpisem.

Konec lhůty určené podle týdnů, 
měsíců nebo let připadne na den, 

který se svým označením shoduje se 
dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující 
počátek lhůty, není-li v měsíci takový den, 
končí lhůta posledním dnem měsíce.

příklad: Účastník řízení může např. podat žádost 
o obnovu pravomocně skončeného řízení do 3 měsíců 
ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl. Pokud 
se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl 15. dubna, 
musí podat žádost o obnovu nejpozději 15. července.

Připadne-li konec lhůty na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním 

dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

příklad: Doručeno bylo pátek 8. 4. 2016. Lhůta 
pro podání např. odvolání proti správnímu rozhodnutí 
je 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Začátek 
15denní lhůty je tedy v sobotu 9. 4. 2016. Lhůta by 
měla skončit opět v sobotu 23. 4. 2016 (15. den). 
V souladu s tímto pravidlem ale skončí teprve 
následující pondělí 25. 4. 2016 (17. den), odvolání je 
tak možné podat nejpozději v pondělí.

Lhůta je zachována, 
jestliže je posledního 

dne lhůty učiněno podání 
buďto u věcně a místně 
příslušného správního 
orgánu, nebo je zásilka 
předána k poštovní 
přepravě.

1 2 3 4
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Nejlepší mechanici 
soutěžili v Chomutově

děti si díky výtvarné soutěži 
uvědomily důležitost vody

Ve Střední škole technické, gastro-
nomické a automobilní Chomutov se 
uskutečnilo regionální kolo celostátní 
soutěže Kovo Junior 2016 v oboru me-
chanik seřizovač.

Soutěže se zúčastnily čtyři střední 
školy Ústeckého kraje vyučující před-
mětný obor, které vyslaly soutěžit cel-
kem sedm žáků. „Hlavním soutěžním 
úkolem bylo vypracování programu 
pro výrobu dané součásti na CNC ob-
ráběcím centru. Žáci si mohli vybrat 

z programu Heidenhain a Siemens. 
Druhým úkolem byla strojírenská 
měření včetně výpočtů strojírenských 
veličin,“ uvedl zástupce ředitele školy 
Jiří Mladý.

Vítězem soutěže se stal Aleš 
Pěnička ze Střední školy tech-
nické, gastronomické a automobilní 
Chomutov a do celostátního kola po-
stupuje spolu s Václavem Kuglerem 
ze Střední školy technické Most, který 
obsadil druhé místo.

Voda jako povolání. Toto téma 
zvolilo ministerstvo zemědělství 
pro letošní ročník výtvarné soutěže, 
která je už 10 let vyhlašována k pří-
ležitosti výročí Světového dne vody. 
Do soutěže se zapojily děti z dru-
žiny při základní škole Kadaňská. 
„Účast v soutěži byla skvělou pří-
ležitostí, jak dětem problematiku 
přiblížit a hovořit s nimi o správ-
ném zacházení s vodou. Příjemným 
zjištěním bylo, že toto téma není 
dětem ani zdaleka cizí. Správně si 
uvědomovaly důležitost každoden-
ního užívání jak z osobního pohledu 
pro zajištění pitného režimu nebo 
osobní hygieny, tak velice dobře do-
kázaly diskutovat o využití při běž-
ných pracovních činnostech, hlavně 
pak v průmyslu a zemědělství,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky Sabina 
Dudová Fiedlerová.

Při otázce, zda znají někoho, 
kdo pracuje s vodou, chviličku děti 
váhaly, ale když si uvědomily, že je 
vody zapotřebí téměř všude, jmeno-
valy jedno povolání za druhým. Mezi 
těmi typickými vodními povoláními, 
jako je námořník či rybář, jmenovaly 
i povolání jako brusič skla, záchra-
nář nebo lékař. Témat na kreslení 
tedy bylo mnoho. „Mezi ta nejčas-
těji ztvárňovaná patřili hasiči, rybáři, 
námořníci, ale také cvičitelky delfínů, 
plavčíci a potápěči. Účast v soutěži 
byla dobrovolná. Maloval každý, kdo 
měl chuť. Po ukončení soutěže jsme 
všechny výkresy rozložili na podlaze 
herny ve školní družině a jen tak tak 
se všechny vešly,“ doplnila zástup-
kyně s tím, že se do soutěže přihlásilo 
přes sedmdesát autorů.

S vyhlášením vítězů družinového 
školního kola pomohly děti z druhého 

stupně. V kategorii prvních a druhých 
tříd zvítězil druhák Jakub Malý, mezi 
třeťáky a čtvrťáky si nejlépe vedla 
Ráchel Krausová ze třetí třídy. „Aby 
měly všechny zúčastněné děti stejnou 
šanci i v celorepublikovém kole, ode-
slali jsme do hlavní soutěže všechny 

obrázky bez ohledu na to, jak se 
umístily ve školním kole,“ upozornila 
Sabina Dudová Fiedlerová. 

Světový den vody připadá na 
22. března a od roku 1993 se slaví 
z iniciativy Organizace spojených 
národů po celém světě. 

Středoškoláci 
se ponořili do 

hlubin literatury

Již tradičně se v obchodní aka-
demii koná jednodenní akce v du-
chu posílení čtenářské gramotnosti 
žáků. Letos se přidalo ještě čtyřsté 
výročí úmrtí Williama Shakespeara, 
nejznámějšího dramatika všech dob. 
„Žáci byli rozděleni po třídách do 
jednotlivých skupin, kde měli na 
různých stanovištích plnit literární 
úkoly. Splnění všech zadání na jed-
notlivých stanovištích záviselo na 
samostatné práci skupin,‟ popsala 
manažerka projektů a propagace 
Eva Čížková.

Úkoly se skládaly například 
z kvízových otázek týkajících se 
povinné četby, vyhledávání konkrét-

ních postav a textových pasáží v li-
terárních dílech, třídění knih české 
i světové literatury podle doby 
vzniku a v neposlední řadě plnění 
zadání týkající se divadelních her 
Williama Shakespeara.

Poměrně velký zápal žáků při ře-
šení úkolů byl vcelku překvapením. 
„Žáci nakonec sami uznali, že tento 
den brali jako příjemnou změnu 
při výuce literatury. Naší snahou 
bylo také přiblížit žákům literární 
skvosty české i světové literatury 
a upevnit v nich návyky souvise-
jící s pravidelným půjčováním knih 
z naší školní knihovny,“ doplnila 
Eva Čížková. 

Učitelský turnaj vyhrála 
pořadatelská škola

Volejbalový turnaj si chomu-
tovští učitelé ke svému meziná-
rodnímu dni pořádají již 45 let. 
Jubilejního ročníku se zúčast-
nilo 35 družstev rozdělených do 
7 výkonnostních skupin, které se 
hrály v tělocvičnách chomutov-
ských a jirkovských základních 
a středních škol. Vítězem elitní 
první skupiny se stalo A družstvo 
pořádající Střední odborné školy 
energetické a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnické 
školy Chomutov.

Celkem bylo ve všech skupinách 
sehráno 71 zápasů a v nich 160 setů, 
počet hráčů dosáhl čísla 248. Spolu 
s týmy škol chomutovského okresu 
se zúčastnily i dva celky základních 
škol z Mostu, stejně jako několik 
týmů mimo školství. Závěrečné vy-
hodnocení turnaje a ocenění nejlep-
ších družstev proběhlo v Kulisárně 
u chomutovského divadla.
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Hry přátelství bavily 
děti již popáté

Poznávali 
zdravé jídloNa zahradě mateřské 

školy řádily čarodějnice

Vojenští záchranáři předvedli 
první pomoc v terénu

Přes sto handicapovaných 
dětí se sešlo při pátém ročníku 
Sportovních her přátelství. Ty sice 
bývají ve znamení soutěží, ale 
mnohem důležitější je setkávání 
účastníků, zábava a přátelství. 
„Letos se zúčastnilo 102 dětí a do-
spívajících se středním, těžkým 
a kombinovaným postižením. 
Nejmladšímu malému sportovci 
bylo šest let, nejstaršímu šesta-
dvacet,“ uvedla ředitelka Základní 
školy speciální a Mateřské školy 

Palachova Marie Grimlová. Tato 
škola společně se Sdružením pro 
pomoc mentálně postiženým akci 
organizovala. 

Přítomní měli za úkol zdolat 
třináct sportovních disciplín, které 
byly vždy přizpůsobené různým 
druhům jejich postižení. Sportovci 
házeli na koš, jezdili na „lunárním 
vozíku“, běhali slalom či shazo-
vali kuželky. „Zvládli také trojskok 
a chůzi po obřích pěnových sto-
pách,“ doplnila ředitelka školy. 

Mezi děti druhých tříd ze zá-
kladní školy Hornická zavítala lek-
torka z republikového vzdělávacího 
programu Zdravá pětka. Ve dvou-
hodinovém bloku při aktivním, 
zajímavém a názorném povídání 
si děti ověřily znalosti o zdravém 
stravování. „Například o správném 
složení jídelníčku či o nutnosti zařa-
zování ovoce a zeleniny do zdravé 
svačiny ve škole. Teorie byla pro-
kládána ukázkami a ochutnávkami 
zdravých potravin,“ uvedla třídní 
učitelka Věra Antoňová.

Čarodějnicemi i čaroději se to 
hemžilo na nové zahradě u mateřské 
školky Úsměv v ulici 17. listopadu. 
Pro děti i rodiče byl totiž připraven 
čarodějnický rej, tedy ta pravá oslava 
příchodu jara. „Děti přišly v rozmani-
tých kostýmech a učitelky neváhaly 
a také se z nich na odpoledne staly 
čarodějnice. Ty pak prováděly děti 
soutěžními stanovišti,“ uvedla zástup-
kyně ředitelky Hana Vítešníková. 

Úkoly, které děti hravě zvládly, 
byly zaměřeny právě na dobu čaro-
dějů a využívaly hrací prvky na nově 
otevřené zahradě. Děti tedy házely 
kroužky na pavoučí nožky nebo si 
otestovaly zručnost i ohebnost při 
prolézání dřevěných prolézaček. 
„Zahrada je v této školce upravená 
tak, aby jednotlivé prvky tvořila 
sama příroda. Stromy a keře jsou 
tady nejen na ozdobu, ale jsou právě 

i součástí her. To se skvěle hodí 
právě k tématu čarodějnic, protože 
dominantou zahrady je obří pavouk 
ze dřeva,“ uvedla ředitelka Mateřské 
školy Chomutov Irena Kopecká s tím, 
že je zahrada využívána samozřejmě 
i při jiných akcích nebo při běžných 
hrách dětí.

Při čarodějnickém odpoledni byl 
dostatek času i na hudební vystoupení 
dětí, kterým potěšily své rodiče. 

Čtyři profesionální vojáci, zdra-
votníci ze 41. mechanizovaného pra-
poru ze Žatce a ze 4. brigády rychlého 
nasazení, navštívili Střední zdravot-
nickou školu v Chomutově. Vojenští 
záchranáři ukázali žákům zdravot-

nické vybavení, které používají při 
poskytování první pomoci v terénu, 
předvedli základní vyšetření zraně-
ného, resuscitaci, postup při zástavě 
tepenného krvácení a další zajímavé 
postupy.

Vojáci výklad doprovázeli prak-
tickými ukázkami, fotografiemi nebo 
krátkými video ukázkami. Řada 
informací byla spojená s poskytová-
ním první pomoci u velmi těžkých 
poranění v přímých bojových akcích. 
„Rotmistr Michal Doubek, který 
je absolventem naší školy, hovořil 
o svých zkušenostech při nasazení 
v zahraniční misi v Afghánistánu, kde 
sloužil jako zdravotník a měl možnost 
spolupracovat s americkými vojáky,“ 
řekla Marcela Malíková ze slouče-
ných středních škol ESOZ.

Žáci se zajímali o možnost vlast-
ního uplatnění u vojenských zdra-
votníků a chtěli znát podmínky pro 
přijetí. Konzultovali s vojáky i výběr 
vyšší nebo vysoké školy s příslušným 
zaměřením pro vojenské záchranáře. 

„Dozvěděli se, že vojenští profesio-
nálové musí být připraveni plnit ty 
nejnáročnější úkoly v různorodém 
terénu. Výcvik je založen na výborné 
fyzické, ale i odborné připravenosti. 
Kromě tradičního výcviku musí vojáci 
zvládnout například prvky bojového 
umění, základy slaňování, horolezec-
tví, překonávání přírodních a umělých 
překážek, učí se provádět přesuny na 
velké vzdálenosti, vést boj jednotlivce 
i skupiny nebo se pohybovat v nezná-
mém terénu ve dne i v noci,“ vysvětlila 
Marcela Malíková.

Příslušníci posádky jsou předur-
čeni k plnění bojových a speciálních 
úkolů při vojenském i nevojenském 
ohrožení České republiky, kdy pomá-
hají například při živelných katastro-
fách a účastní se zahraničních misí.
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Softbalisty provází do nové éry nové logo

Se sezonou jsme spokojení, 
zní z florbalového klubu

restart mezinárodní házené se daří

Softbalisté z Chomutova na konci 
dubna vstoupili s novým logem do 
další extraligové sezony. Odstartovala 
tak nová éra chomutovského softba-
lového klubu, který po mnoha letech 
nastoupí bez nadhazovače Lubomíra 
Vrbenského a několika dalších zkuše-
ných hráčů zlaté éry.

„Víme, že Luboš Vrbenský je 
nenahraditelný, a to nejen v klubu, 
ale i národním týmu. Navíc končí 
například i Petr Pěnička a další 
zkušení hráči, kteří pro tento klub 
odvedli hrozně moc,“ potvrdil nový 

kapitán týmu a zároveň první nad-
hazovač Marek Malý. Podle něj 
bude nyní odpovědnost ležet na hrá-
čích, kteří si po boku zkušené ge-
nerace osahali extraligu. „Největší 
zbraní bude v útoku Václav 
Svoboda, ale musí jej doplnit 
i ostatní, kteří se v minulosti nechali 
vést staršími hráči. Teď se sami 
musí stát tahouny týmu,“ dodal člen 
národní softbalové reprezentace. 

Změny nepostihly jen hráčský 
kádr, ale udály se i na postu trenéra. 
Tím se stal bývalý hráč Sportclubu 

80 Beavers Chomutov Jiří Zdvíhal. 
„Podmínil jsem svůj příchod tím, 
že mě bude chtít samotná ka-
bina. Beru to tak, že jsem dostal 
šanci vrátit klubu jeho předchozí 
péči,“ řekl nový trenér, který má 
před sebou velkou výzvu v po-
době dokončení generační obměny 
klubu. „Potřebujeme zapracovat na 
přechodu z juniorů a kadetů mezi 
chlapy,“ doplnil Jiří Zdvíhal, který 
za cíl považuje účast v play off. 
„Tam už se může stát cokoliv. Podle 
mě je reálné, že série finálových 

účastí našeho týmu bude pokračo-
vat,“ uzavřel. 

Vstup do nové éry chomutovského 
softbalu symbolizuje i změna loga, 
které tým provázelo od počátků. „Naše 
původní logo s bobrem pochází z osm-
desátých let, proto jsme poslední dva 
roky pracovali na jeho modernizaci. 
Teď můžeme říci, že náš bobr kouše,“ 
smál se bývalý trenér a současný člen 
vedení klubu odpovědný za finance 
Jan Přibyl. Teď chomutovští softbalisté 
sní o novém hřišti, které by chtěli řešit 
v horizontu příštích dvou let. 

Florbal Chomutov ukončil velmi 
náročnou sezonu. Při jejím bilan-
cování bude trenéry zřejmě mrzet 
ztráta nejvyšší juniorské soutěže. 
Těšit je naopak může výkon muž-
ského áčka, který ve druhé polovině 
základní části porážel jednoho sou-
peře za druhým, i výsledky žen-
ského týmu. 

Na začátku sezony měli starosti 
především trenéři A týmu, který 
opustilo několik klíčových hráčů. 
„Postavili jsme družstvo na mla-
dých hráčích, kteří vyšli z juniorky. 
Z jejich středu se museli generovat 
noví lídři,“ potvrzuje hlavní trenér 
Martin Bocian. Podařená druhá po-
lovina soutěže ukázala, že to byla 
dobrá cesta. „Od listopadu se tým 
dal dohromady, ustálila se sestava 
a všichni táhli za jeden provaz, což 
se výrazně projevilo na sportovních 
výkonech,“ dodává. I když florba-
listé nakonec po velké pětizápasové 

bitvě vypadli s Turnovem, svými 
výsledky dokázali, že v příštím roce 
mají trenéři na čem stavět. 

Zatímco A mužstvo splnil předse-
zonní ambice účasti v play off, junioři 
hájili příslušnost k elitě v play down 
neúspěšně. „Od poloviny sezony jsme 
věděli, že se koncept juniorské nej-
vyšší soutěže bude pro rok 2017 mě-
nit, proto jsme se rozhodli posunout 
opory do A týmu a v rámci juniorů 
dát větší prostor dorostencům,“ vy-
světluje přesuny hráčů Martin Bocian, 
podle kterého se hráči s touto změnou 
vyrovnali velmi dobře a v play down 
ukázali, že se během sezony hodně 
posunuli. „Jsou pro nás příslibem 
do budoucna. Na následující sezonu 
chceme tým připravit tak, aby se 
v roce 2017 mohl přihlásit do nejvyšší 
soutěže a hrál tam skutečně důstojnou 
roli,“ slibuje hlavní trenér. 

Radost fanouškům v tomto 
roce dělal ženský tým Florbalu 

Chomutov, který se vůbec nezalekl 
role nováčka ve druhé nejvyšší lize. 
„První sezonu hráčky zvládly nad 
očekávání a v základní části i play 
off prokázaly, že patří do horní po-
loviny první ligy,“ souhlasí Martin 

Bocian, který by chtěl v budoucnu 
ženský tým rozšířit o další děvčata. 
„Rádi bychom vytvořili větší kon-
kurenci a tedy i tlak na tréninkovou 
morálku, věříme, že můžeme být 
ještě úspěšnější,“ uzavírá.

Více než stovka malých házen-
kářů a házenkářek vzala v polo-
vině dubna útokem sportovní halu. 
Konal se tam turnaj v miniházené, 
na který přijalo pozvání deset 
týmů z Ústeckého kraje. Zařazení 
Chomutova do turnajového seriálu je 
dalším důkazem, že se v Chomutově 
daří oživit mezinárodní házenou. 

„Týmy jsou rozděleny do dvou 
výkonnostních skupin. V první hrají 
starší děti ročníků 2005 a 2006, které 

již mají s tímto sportem zkušenosti, 
ve druhé jsou mladší děti. Ty si 
prostředí krajských turnajů teprve 
osahávají. Chceme, aby si děti do-
statečně zahrály a bavilo je to,“ vy-
světluje trenér HK Chomutov Václav 
Škarda systém turnaje.

Chomutovský turnaj je součástí 
šestidílného krajského seriálu tur-
najů v miniházené, který se hraje 
dvakrát ročně – na podzim a na jaře. 
V rámci výkonnostních skupin hrají 

týmy systémem každý s každým, 
ale vítěze nehledejte. „Branky se tu 
zatím nepočítají. V tomto věku jsou 
patrné velké rozdíly, což by mohlo 
děti otrávit. Takhle se jen učí radovat 
z pohybu,“ říká Václav Škarda a do-
dává, že každý z malých sportovců či 
sportovkyň si pak odnese i sladkou 
odměnu. 

A tu si malí chomutovští házen-
káři zaslouží. Ruka trenérského dua 
Škardových totiž začíná být znát. 

„Začali jsme trénovat s ročníkem 
2005/2006, který v současné chvíli 
už dohání stejně starý tým z Lovosic, 
mekky severočeské házené. Zápasy 
už začínají být hodně vyrovnané,“ 
potvrzuje trenér HK Chomutov, 
kterému tak ke spokojenosti chybí 
jediné – více přihlášených chlapců 
a holek pro další rozvoj mezinárodní 
házené. Zájemci se mohou přijít 
podívat do sportovní haly každé pon-
dělí a středu od 16 hodin. 
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kříŽovka Před pětatřiceti lety vláda Československé socialistické republiky udělila Chomutovu titul (tajenka).
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osMisMěrka Koza Róza se těší na setkání s vámi v polovině května na (tajenka). vtipy – Máj lásky čas

Mladík v parku objímá svoji 
dívku a něžně jí šeptá do ouška: 
„Drahoušku, řekni mi alespoň 
dvě slova, která nás navždy 
spojí!” 
„Jsem těhotná!”

Jdou milenci lesem a on si 
potřebuje odskočit. 
„Miláčku, jdu se podívat na 
hvězdičky.” 
Za chvíli se vrátí a ptá se: „Mohu 
ti dát do pusinky bonbónek?” 
Ona: „Ano, ale ne tou rukou, co jsi 
držel dalekohled.”

Majáles jsou v plném proudu, 
parket je plný párů. 

„Smím?” zve chlapec slečnu do 
tance. 
„Smíš, ale nejprve si zatancujeme, 
ano?”

„Martino, prvního května chci 
přijít požádat o tvou ruku. Co si 
mám vzít na sebe?” 
„Jak znám svého otce, tak 
neprůstřelnou vestu!”

Rozněžnělý mladík se prvního 
května prochází po Petříně 
a osloví neznámou slečnu: 
„Slečno, mám u vás šanci?” 
„Ano, jste druhý v pořadí.” 
„A kdo je ten první?” 
"Kdokoliv jiný," odpoví 
s úsměvem mladá dáma.aNIlíN, aNION, aPelY, běŽKY, ČINel, KOČOVNa, KOMaNČ, laCle, MeTrY, 

MíSTO, PíCHáK, POHYb, POMlK, POMOC, PrOTONY, PUlSY, reŽIM, SOfIa, 
SPONa, SPraVIT, TUŽKa, UbrUS, Varle, VlHKO, VýKYV, ZdarMa, ZNaČKa
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Od  12.5. návrat volyŇských čechů – Dům J. Popela
Od 16. do 22. 5. legiovlak – hlavní nádraží ČD
Od  28.5.  eFa 25 – Jubilejní fotovýstava spolku Erlangenští fotoamatéři 

k 25. výročí trvání spolku – kostel sv. Kateřiny
Do   21.5.  praŽské groše karla iv. – numismatický materiál 

z Přísečnice – oblastní muzeum radnice
Do   26.5. druhý pohled – kaMila havlíková – galerie Lurago
Do  29.6. poŽár sMyslů – roMan křelina – galerie Špejchar
Do   31.5. kresby – heidi šottová – výstavní síň knihovny
Do  31.5. FotograFie – daniel černý – galerie Zlatý klenot
Do   30.6. kurz kresby a graFiky skks – galerie Na schodech

 10.5. út  19.00  líbánky aneb láska aŤ jde k čertu – Divadelní hra Líbán-
ky aneb Láska ať jde k čertu patří k nejúspěšnějším komediím Noela 
Cowarda. Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými 
a mladšími partnery. Následuje to, co by oba bývalé manžele Elyota 
a Amandu ani ve snu nenapadlo: opět se do sebe zamilují. Napětí mezi 
čtveřicí roste. Nakonec před svými novými partnery Sybilou a Victorem 
utečou do Amandina bytu v Paříži. Oba dva spolu však nepřestanou 
bojovat. 

 16.5. po  19.00  slzy ošlehaných MuŽů – Osudový příběh nejúspěšněj-
šího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty 
v loutkohereckém provedení Divadla Vosto5. Sto let po největší české 
sportovní tragédii stále s jistotou nevíme, co přesně se tenkrát stalo na 
krkonošském Zlatém návrší. „…ještě bojoval, ale smrt tiskla svůj ledový 
ukazováček neodbytně na jeho srdce…“ Když spolu ošlehaní účastníci 
zrušeného závodu Češi, Němci a Norové, muži jedné krve, stáli nad 
tělem Bohumila Hanče, plakali všichni. Jak uvěřit, že ten nejdokonalejší 
z nich, nejlepší, nejstatečnější a vždy ochotný pomáhat druhým, leží tu 
náhle mrtev a nic ho už nevrátí životu?

 22.5. ne  15.00  kašpárek a jeŽibaba – Pan král onemocněl a tak kašpárek 
Vendelín běží za ježibabou Ethel Koštětovou z Krkavcova, aby uvařila 
lektvar a pomohla králi. Jenomže ježibababa není už nejmladší, zkrátka 
zapomněla recept, a tak kašpárek hledá v knize, ale pochopitelně se 
několikrát splete a čaruje, aniž by věděl, co ho může potkat… Hraje 
Nezávislé divadlo.

 26.5. čt  19.00  liga proti nevěře – Divadelní komedie známého českého 
režiséra Zdeňka Podskalského, kterou původně napsal pro Janu Brej-
chovou, Jiřinu Jiráskovou a Vlastimila Brodského. Komedie s detektivní 
zápletkou – žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající 
svého manžela. Je to ten původní milenec, nebo není? Manžel je prý 
v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím 
prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili se všichni náhodou? 
Zdeněk Podskalský, autor hry, zde předvedl svůj neotřelý smysl pro 
humor korunovaný nečekaným rozuzlením.

MěSTSKÉ dIVadlO
 4.5.  st  17.00 jak se zbavit nevěsty 19.00 kolonie
 5.5.  čt  17.00 hardcore henry 
   19.00 captain aMerica: občanská válka (3d)
   19.30 jak se zbavit nevěsty
 6.5.  pá  17.00 kniha dŽunglí
   18.00  tajeMství divadla sklep aneb Manuál na záchra-

nu světa
   20.00 captain aMerica: občanská válka
 7.5.  so  15.00 pat a Mat ve FilMu
   17.00 captain aMerica: občanská válka
   18.00 captain aMerica: občanská válka (3d)
   20.30 jak básníci čekají na zázrak
 8.5.  ne  15.00 kniha dŽunglí 17.00 kolonie
   18.00 captain aMerica: občanská válka
   20.00 zlo nikdy nespí
 9.5.  po  17.00  zlo nikdy nespí 19.00 tajeMství divadla sklep aneb 

Manuál na záchranu světa
 10.5.  út  17.00 captain aMerica: občanská válka (3d)
   19.00 jak básníci čekají na zázrak
 11.5.  st  17.00 jak přeŽít single 19.00 captain aMerica: občanská válka
 12.5.  čt  17.00 angry birds ve FilMu (3d) 19.00 jak přeŽít single
    20.00 sousedi 2
 13.5.  pá  17.00 angry birds ve FilMu (3d) 18.00 angry birds ve FilMu
    20.00 sousedi 2
 14.5.  so  15.00 angry birds ve FilMu 16.00 dvojníci
   18.00 angry birds ve FilMu (3d) 19.00 sousedi 2
 15.5.  ne  15.00 angry birds ve FilMu (3d) 17.00 angry birds ve FilMu
    18.00 sousedi 2 20.00 teorie tygra
 16.5.  po  17.00 ani ve snu! 19.00 zlo nikdy nespí
 17.5.  út  17.00 já, olga hepnarová 19.00 jak se zbavit nevěsty
 18.5.  st  17.00 teorie tygra 19.00 captain aMerica: občanská válka
     19.30 huMr
 19.5.  čt  17.00 svátek Matek 19.00 X-Men: apokalypsa 
 20.5.  pá  17.00 angry birds ve FilMu 18.00 X-Men: apokalypsa 
    20.00 X-Men: apokalypsa (3d)
 21.5.  so  15.00 angry birds ve FilMu 17.00 X-Men: apokalypsa 
    18.00 X-Men: apokalypsa (3d) 20.00 svátek Matek
 22.5.  ne  15.00 pat a Mat ve FilMu 17.00 příběh lesa 
    18.00 X-Men: apokalypsa 19.30 svátek Matek
 23.5.  po  17.00 X-Men: apokalypsa (3d) 19.00 carol
 24.5.  út  17.00 jak básníci čekají na zázrak 19.00 X-Men: apokalypsa 
 25.5.  st  17.00 kniha dŽunglí (3d) 19.00 návštěvníci 3: revoluce 
 26.5.  čt  17.00 alenka v říši divů: za zrcadleM 
    19.00 návštěvníci 3: revoluce 
 27.5.  pá  17.00 alenka v říši divů: za zrcadleM (3d)
    18.00 návštěvníci 3: revoluce 
    20.00 alenka v říši divů: za zrcadleM 
 28.5.  so  15.00 angry birds ve FilMu (3d) 17.00 návštěvníci 3: revoluce 
    18.00 alenka v říši divů: za zrcadleM 20.00 zlo nikdy nespí
 29.5.  ne  15.00 pat a Mat ve FilMu 17.00 příběh lesa 
    18.00 alenka v říši divů: za zrcadleM (3d)
    19.30 jak se zbavit nevěsty
 30.5.  po  17.00 alenka v říši divů: za zrcadleM 19.00 carol
 31.5.  út  17.00 já, olga hepnarová 19.00 X-Men: apokalypsa (3d)

  
KINO SVěT

VýSTaVY

 5.5. čt  18.00  koncert Žáků – ZUŠ
 6.5. pá  19.00  last band – jazzový koncert – Café Atrium
 11.5. st  19.00  radůza – Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, multiinstrumentalistka 

a hudební skladatelka – městské divadlo
 12.5. čt  17.30  klavírní koncert jana veselého – ZUŠ
 17.5. út  15.30  třídní koncert – ZUŠ
 17.5. út  18.30  hrajeMe si pro radost – ZUŠ
 18.5. st  17.30  třídní koncert – ZUŠ
 19.5. čt  17.30  Fortepiano – ZUŠ
27.5.–12.6.   MultiŽánrový Festival otevřeno 2016 – různá místa 

dle programu
 23.5. po  18.00  třídní koncert – ZUŠ
 24.5. út  15.00  otvírání studánek – přehlídka pěveckých sborů MŠ – kostel 

sv. Ignáce
 24.5. út  17.00  třídní koncert – ZUŠ
 26.5. čt  17.30  třídní koncert – ZUŠ
 26.5. čt  18.00  sluníčka, happy sMile a na-hlas – koncert pěveckých 

sborů – kostel sv. Ignáce
 27.5. pá  16.00  společný koncert sboru lísteček a rytMické 

skupiny jaMbo – Café Atrium

KONCerTY

   svět krušných hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

  Minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pravěku – nová archeologická expozice – Dům Jiřího Popela
  lapidáriuM – kaMenné plastiky – expozice muzea na radnici
  Fialův pohyblivý betléM – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

 4.5. st  17.00  dárek pro MaMinku - výroba náhrdelníku a náušnic
 7.5. so  12.00  alenka pastelka 
 11.5. st  17.00  přáníčko pro MaMinku - výroba přáníčka pomocí výřezů 

z Big Shotu
 14.5. so  9.00  akvarijní trhy
 17.5. út  16.00  choMutovský kalaMář - setkání autorů a vyhodnocení 

15. ročníku literární soutěže

SVČ dOMeČeK

 26.5. čt  17.00  výtvarný ateliér - návštěvníci budou tvořit háčkováním

rOdINNÉ CeNTrUM rOZMarýN

6., 20.5.  20.00  večerní plavání
4., 11., 18., 25.5. 8.30  kondiční plavání pro seniory
10., 17., 24., 31. 5. 19.00 aQuaaerobic
16.5.      den ve Fitness – Přiblížíme handicapovaným osobám 

možnosti sportovního vyžití a tím je podpoříme, aby se zapojily 
více do sportovního životního stylu.

aqUaSVěT

4., 11., 18., 25.5. 16.00  bruslení s lektoreM pro děti – zimní stadion

5., 12., 19., 26.5. 10.00  bruslení s lektoreM pro seniory – zimní stadion

SPOrT
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choMutovské noviny 
Měsíčník pro občany 
statutárního města chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakce:
tomáš branda, šéfredaktor 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor 
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
jan rödling, tiskový mluvčí
474 637 433
j.rodling@chomutov-mesto.cz

inzerce:
ladislav paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz
iveta šavelová
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KOMPlexNí blOKOVÉ ČIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

Gymnázium Chomutov 
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pozice 
školník - správce budov. 

Předpokládaný nástup: 
září 2016. 

Podmínkou je bydlení 
ve školním bytě v budově školy. 

Přihlášky do konkurzu zasí-
lejte spolu se strukturovaným 
životopisem (průběh vzdělání, 
praxe, zvláštní oprávnění aj.) 

na e-mailovou adresu 
reditel@gymcv.cz 

nejpozději do 20. 5. 2016.

Bez názvu-1   1 22.4.2016   14:38:29

také na Facebooku 
facebook.com/ 
echomutov

echoMutov

 4.5. st  18.00  povídání o bylinkách – SKKS
 7. a 21.5. so  08.00  FarMářské trhy – náměstí 1. máje
 8.5. ne  09.00  a 10.00 71. výročí osvobození československé 

republiky – pietní akt poloŽení květin a věnců 
(v 9.00 hodin na městském hřbitově, v 10.00 hodin v městském parku)

 8., 15., 22.5.  14.00  od ovečky ke svetru – víkendové workshopy ve Staré Vsi – 
Podkrušnohorský zoopark

 9.5.  po  18.00  vaMos a perú! – cestopisná přednáška – SKKS
 11.5.  st  09.30  pohyb vesele i váŽně aneb denně něco pro zdraví 

– přednáška akademie 3. věku – SVČ Domeček
 11.5. st  11.00  reprezentační den základní uMělecké školy t. g. 

Masaryka – OC Chomutovka
 11.5.  st  17.30  astrologie – seXualita, intiMita a partnerská 

přitaŽlivost – SKKS
 11.5.  st  17.30  rodinné konstelace – prožitkový seminář – Café Atrium
 12. 5.  čt  17.30  art zastavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium, 
 13.5. pá  16.00  rodinné tvoření – výroba papírových květů pro maminky
 14.5.  so  15.00  26. setkání rodáků skejušanů – divadlo Jirkov
 15.5.  ne  14.00  den rodin – rodinné zápolení 2016 – RC Rozmarýn
 17.5. út  17.00  večery pod laMpou – SKKS
 18.5.  st  17.00  večerníček pro seniory – městské divadlo
 19.5. čt  13.00  zdraví a příroda – SKKS
 19.5. čt  17.00  jÓga – kultivace eMoční rovnováhy – SKKS
 19.5. čt  18.00  zpovědnice radovana sMokoně a Martina 

jáchyMa – hostem bude tanečnice Petra Šafaříková
 20.5. pá  18.30  kubánský večer – Café Atrium
 21.5.  so  09.30  choMutovský skřivánek – SKKS
 26.5. čt  17.00  techniky eMoční svobody – SKKS
 27.5. pá  09.30  první poMoc? poMoc! – hudební představení pro děti ZŠ – SKKS
 28.5. so  15.00  Miss etnikuM 2016 – SKKS
 31.5.  út  17.00  pohádkoland – show se šmouly
 31.5. út  17.00  taneční doMeček v kavárně – Café Atrium
 31.5. út  17.00  renoir – pastelky – představení zuš – ZUŠ

     prohlídky interiérů staveb ve staré vsi 
s průvodceM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

     večerní procházka po zooparku – každý pátek od 18 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

PředNášKY, beSedY, aKCe

Pravidelné 
akce

 4.5.    Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova od Škroupovy po Husovu – 
chodníky a parkoviště, Husova, Hornická od Šafaříkovy po Husovu, Jiráskova 
od Šafaříkovy po Husovu, parkoviště a chodníky v okolí Luny, chodník u MŠ

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

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

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

 12.5.  alešova od Kmochovy k Černému Vrchu, Kmochova, Dvořákova, 
Krušnohorská, Čermákova, Resslova, K. Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita 
Filipovy rybníky

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

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

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

 24.5.  El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, 
Hraničářská od El. Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské 
po Kosmovu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu 

 25.5.  Pod Strání, Ve Stráni, Pod Lesem, Dobrovského, Blatenské okály vč. chodníků, 
U Třešňovky, Barákova, Na Lucině, Jabloňová, Na Vyhlídce, Winterova, 
Šrobárova, Kozinova, lipanská, Tylova, V Zahradách, Na Spravedlnosti, 
Blatenská od Cihlářské po ul. Šrobárova – chodníky 

 26.5.  Březenecká – Stavbařská, komunikace, chodníky a parkoviště u č.p. 4689, 
4596, 4750, okolí nákupního střediska Krystal., Březenecká stanoviště VOK, 
Pod Strážištěm vč. parkoviště 

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

 1.6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, 
komunikace a parkoviště u č.p. 4614 – 15, Holešická vč. parkovišť, plochy 
u nákupního střediska Beseda, Dřínovská u č.p. 4601 

 2.6.  Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č.p. 4777 vč. parkovišť, dřínovská 
od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišt, Kyjická vč. parkovišť 

 7.6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské vlevo po křižovatku na Březenec, 
Hutnická vč. parkovišť a chodníků, Šípková

27.05.-05.06.2016
ANNABERG-BUCHHOLZ

www.facebook.com/kaet.offiziell

A_KAET_93x95mm_2016.indd   1 21.04.16   08:09
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atleti oslavili sedmdesátku

beavers na čele. Vše jak má být Sport pro všechny 
uspořádal soutěž

levharti úspěšní na všech frontách

Atletický oddíl VTŽ Chomutov si 
připomíná sedmdesát let své existence. 
Přestože tento sport se na území města 
nepochybně provozoval již před vál-
kou, současný klub byl založen „z ni-
čeho“ v roce 1946, kdy do Chomutova 
v rámci znovuosidlování pohraničí 
přišlo i několik atletických nadšenců. 
Hybateli děje se stali především tyčkař 
Jiří Zenáhlík, pozdější držitel Řádu 
Bílého lva, a běžec Míla Kasl. S ně-
kolika dalšími atlety založili oddíl 
s názvem SK Mannesmann Chomutov 
a začali se účastnit závodů.

Počet závodníků i úroveň jejich vý-
konů se rychle zvyšovala, hned násle-
dující rok z toho byly první medaile na 
celorepublikových přeborech. Vyvíjel 
se i název chomutovského oddílu, 
tak jak se měnil název mateřského 
podniku. Oddíl periodicky procházel 
„tučnými“ i „chudými“ obdobími. 
V roce 1956 zůstal bývalý chomu-
tovský závodník a československý 
rekordman v hodu kladivem Oldřich 

Engel jen těsně před branami olympi-
ády v Melbourne. Vynikající atleti za 
VTŽ Chomutov soutěžili v šedesátých 
letech. Podíl na jejich výkonech, které 
by ještě dnes byly platné v každém 
ligovém družstvu, měla i nová čtyřset-
metrová běžecká dráha. Stejně tak se 
na výkonnosti členů a zájmu o atletiku 
pozitivně podepsal nový stadion na 
Zadních Vinohradech. Nyní má klub 
kolem 260 evidovaných členů, z toho 
115 je registrovaných závodníků.

Zatímco dříve byla atletika domé-
nou převážně chlapců, nyní se poměr 
zcela obrátil. Výkonnostně klub táhne 
družstvo žen, které startuje ve druhé 
lize. Loni si dokonce vyzkoušelo první 
ligu, což byl historický úspěch. Z po-
zice závodnice i trenérky na tom má 
největší podíl Jana Hyjánková, která je 
spolu s Lenkou Fiskovou a Zdeňkem 
Brůžkem největší funkcionářskou 
osobností současného oddílu. Za sedm 
desetiletí v chomutovské atletice pů-
sobilo mnoho vynikajících závodníků 

a obětavých trenérů a funkcionářů, bo-
hužel jmenovat je není v možnostech 
tohoto článku.

Vlastní oslavy jubilea proběhly 
23. dubna. Jejich první část, oddílové 
závody, patřila aktivně sportujícím čle-
nům. Pozornost především těch, kteří 
provozují vrhačské disciplíny, poutal 
významný host – momentálně nejlepší 
česká koulařka Markéta Červenková. 

Premiéru na závodech měla nová 
časomíra. Večer se současní i bý-
valí členové atletického oddílu VTŽ 
Chomutov sešli v restauraci U Dvou 
rytířů. Přivítali mezi sebou i živoucí 
legendu, jednoho ze zakladatelů oddílu 
Jiřího Zenáhlíka (na snímku vpravo), 
který později z rukou trenérky a duše 
oddílu Jany Hyjánkové převzal cenu 
za přínos chomutovské atletice.

S jarem se rozeběhly také softba-
lové soutěže mládeže. Družstva SC 
Beavers 80 Chomutov od začátku dala 
najevo, že chtějí bo jovat o nejvyšší 
příčky – přípravka, žákyně i žáci se 
usadili na čele tabulek svých soutěží.

Nejmladší Bobři do deseti let, kteří 
ještě hrají zjednodušenou hru T-ball, už 

mají za sebou dva turnaje. V tom dru-
hém oplatili Hrochům z Havlíčkova 
Brodu jedinou prohru z úvodního 
turnaje a v průběžné tabulce se jim 
vyrovnali. Oba tyto týmy mají výrazný 
náskok před ostatními soupeři.

Žáci Beavers odstartovali mistrov-
skou sezonu na vlastním hřišti. Na 
turnaji žákovské ligy se představilo 
osm celků a chomutovský z nich byl 
opět nejlepší. Vítězně prošel základní 
skupinou i oběma vyřazovacími koly, 
v nichž narazil i na druhý chomutov-
ský tým sestavený z hráčů do 10 let. 

Ten navzdory věkovému handicapu 
obsadil konečné 4. místo.

Suverénní byly na prvním turnaji 
2. ligy i žákyně Beavers. Základní sku-
pinou prolétly jako uragán při skó re 
54:1 a ve finále 3:1 přetlačily i extra-
ligový tým Eagles Praha. Také v této 
kategorii Chomutov vede tabulku.

Družstvo složené z kadetů a žáků 
odstartovalo 2. kadetskou ligu. Po 
dvou porážkách a dvou vítězstvích 
postoupil do boje o třetí místo, které 
výhrou 14:6 nad Tempem Praha také 
získalo.

TJ ZŠ SPV Chomutov uspořádala 
krajskou soutěž ve sportovní gymnas-
tice. Akce se zúčastnilo pět tělovýchov-
ných jednot, tu pořádající reprezento-
valo 26 závodníků.

Medaile domácích závodníků – 
kategorie I. – žáci: 1. J. Mas cot, 
2. O. Svejkovský, 3. F. Žikavský; 
kategorie II. – žáci: 1. V. Lichtenberg, 
2.  V. Havlín, 3. V. Řáha;  žákyně: 
2. E. Kozlová; kategorie IV. – žáci: 
2. V. Kroutil; dorostenci: 1. J. Dou-
brava, 2. J. Ptáček; dorostenky: 
2. Š. Kučerová; ženy: 3. V. Sauerová.

Sezona mládežnických družstev 
basketbalových Levhartů graduje 
a i představitelé klubu jsou překvapeni, 
jak je úspěšná. Ve všech kategoriích 
patřil Chomutov k nejlepším celkům 
soutěží, a tak většina týmů v těchto 
dnech bojuje v play off nebo přímo na 
mistrovstvích republiky.

Vezmeme-li to podle pohlaví 
a věku, pak děvčata U12 vyhrála 
krajský přebor a minulý víkend, po 
uzávěrce Chomutovských novin, bo-
jovala na dvanáctičlenném mistrovství 
ČR v Českém Brodě. Starší minižá-
kyně U13 po vítězství v oblastním 
přeboru uhrály v předkole mistrovství 

ČR 2. místo, a tak se také představí na 
závěrečném turnaji osmi nejlepších 
družstev, který proběhne 5. – 8. května 
v Hradci Králové. Dívky U14 skončily 
osmé v žákovské lize, a protože z kraje 
se nikdo výš neumístil, jsou přeborni-
cemi Ústeckého kraje. Levhartice U15 
začaly sezonu v žákovské lize, z níž se 
díky dvanáctému místu kvalifikovaly 
do extraligové nástavby. Povedená část 
sezony je dovedla na šesté místo a tím 
pádem i na závěrečný turnaj mistrov-
ství ČR, který minulý víkend, tedy po 
uzávěrce, proběhl za účasti osmi týmů 
v Praze. Loni Chomutov v této katego-
rii vybojoval historické stříbro.

Starší žáci U15 vyhráli bez 
ztráty bodu nadregionální sou-
těž. V kvalifikaci o dorosteneckou 
ligu U17 však podlehli Sokolovu. 
Chlapci U17 obsadili v základní 
části dorostenecké ligy 4. místo, 
postoupili do play off, kde prohráli 
s Trutnovem. Trojice nejlepších 
hráčů Martin Klouda, Jakub Seifert, 
Jan Karlovský ale pokračuje, protože 
v rámci spolupráce s Litoměřicemi 
nastupují za jejich extraligový tým, 
s nímž budou hrát na závěrečném 
Final four v Pardubicích. Top týmem 
Levhartů jsou junioři U19. S bilancí 
21 vítězství a 1 porážky suverénně 

vyhráli základní část juniorské ligy 
a rovnou tak postoupili do 2. kola 
play off. V době uzávěrky měli 
dobře rozehranou sérii s Brnem. Po 
výsledcích 68:65 a 81:68 byli jediné 
vítězství od postupu do kvalifikace 
o extraligu. Ta by se měla uskutečnit 
23. a 24. května v Chomutově.

„Před sezonou jsme nepočítali 
s tím, že budeme úspěšní na všech 
frontách. Proto všem hráčům děkuji 
za dobrou reprezentaci klubu i města 
a těm, kterým ještě sezona neskončila, 
přeji hodně zdaru a štěstí v probíha-
jících mistrovstvích a kvalifikacích,“ 
řekl trenér a šéf klubu Petr Drobný.



sport fotostrana

Do středověku se podívali 
návštěvníci Chomutovských slav-
ností. Nejprve potleskem uvítali 
na nádvoří města tři urozené pány 
s průvodem. Na jejich počest 
uspořádalo město trhy a vypukl 
turnaj, ve kterém se zdatní rytíři 
na koních předháněli, kdo je lep-
ším jezdcem i bojovníkem.

S průběhem ale zdaleka nebyli 
všichni spokojení, a tak se záhy 

strhla vřava. „Jeden rytíř totiž ne-
byl spokojen s výsledkem turnaje 
a povolal svou gardu, aby vše 
urovnala. Té se to ale nepovedlo 
a nespokojený rytíř byl poražen,“ 
vysvětlil Tomáš Choliňský od 
Rytířů koruny české Plzeň.

Lidé se také mohli setkat 
s králem Karlem IV. při prohlídce 
radnice, i se strašidly, která se 
usadila ve sklepení. Ostrý hvizd 

pak odstartoval fotbalový turnaj 
mnichů z nedalekých klášterů. Ti 
se do branky trefovali dračím mo-
čovým měchýřem. 

Při slavnostech zaplnily měst-
ský park tradiční stánky s ob-
čerstvením i různými dárkovými 
předměty, své umění předvedly 
tanečnice, sokolník i hudební sku-
piny. Oběma dny prováděl Petr 
Jančařík

Chomutovské slavnosti 
zavedly návštěvníky 
do dob rytířů
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Den rodin
neděle 15. května  |  14.00–17.00 hodin

Městský park

Program:
• šátkování od 15.00 hod.
• přednáška na téma 

1. pomoc u dětí od 
kojeneckého věku 
od 14.00 hod.

• výtvarná dílna s jarními 
motivy

• skákací atrakce  
• malování na obličej

Registrace 
a podmínky:
Registrace ve stánku 
Rodinného zápolení. 
Soutěžní známku obdrží 
rodiny za průchod zlatou 
bránou (účast na 
překonání rekordu).

Časový harmonogram:
14.00–16.00 registrace
14.00–17.00 Vanda a Standa (hudební pořad pro děti)
16.00–16.45 Průchod zlatou bránou – pokus o zlomení rekordu

Čtvrtá akce Rodinného zápolení 
2016 u příležitosti Mezinárodního 
dne rodin ve spolupráci s Rodinným 

centrem Rozmarýn.
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