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OBJEVTE, 
NA ČEM

 OPRAVDU 
 ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC 
Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 
značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 
S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 
s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 
do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou 
touhu objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz  

AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430 01  Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-2406   1 21.2.2017   10:04:53

akce měsíce BŘEZEN

být členem central klubu se vyplatí!

Sleva 50% na
Kenzo totem.

TABLET 
ZDARMASleva 50%
Při pořízení nových čísel
nebo přenosu od 
konkurenčního operátora.
Více info na prodejně.

Výhodné ceny
[ty mě baví]

/occentralmost www.centralmost.czcentralmost
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6. 3.
Zasedání zastupitelstva města 
Chomutova od 15 hodin na staré 
radnici na nám. 1. máje

9. 3.
Vystoupení Honzy Nedvěda 
v městském divadle od 19 hodin

11. a 25. 3.
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin

13. 3.
Představení P.R.S.A. v městském 
divadle od 19 hodin

18. 3.
 Filmový festival v rámci 
Rodinného zápolení v kině Svět 
od 10 hodin

29. 3.
Vystavení faksimile darovací 
listiny řádu německých 
rytířů z 29. 3. 1252, prvního 
písemného dokladu existence 
Chomutova, v muzeu na radnici

ZAPIŠte SI 
DO DIáŘe

MLADÉ PANDY Se PŘIPrAVUJÍ NA 
ceStU, PrVNÍ ODJeDe FLOrIáN

více na straně 4

� aktuality
 4 V PArKU t. G. M. Se 

BUDe PrAcOVAt AŽ DO 
ČerVNA
Pravděpodobně až do poloviny 
června se okolo parku na 
náměstí T. G. Masaryka budou 
pohybovat stavební fi rmy.

� téma
 6 KNIHOVNA SVÉ 

ČteNáŘe NeJeN BAVÍ, 
UČÍ A HÝČKá
Přes 270 tisíc knih, 
neuvěřitelných 443 tisíc 
výpůjček, 150 tisíc návštěvníků 
a 5 660 registrovaných čtenářů. 
To je Středisko knihovnických 
a kulturních služeb v číslech.

� rozhovor
 8 ČtYŘNOHÝ POMOcNÍK 

StráŽNÍKŮ: ČÍM 
OStŘeJŠÍ, tÍM LePŠÍ
Strážníci mají od února 
čtyřnohou posilu. Je jí německý 
ovčák Ben. Městská policie 
má po mnoha letech zase 
služebního psa.

� minitéma
 9 NAVrHNĚte INVeStIcI, 

MĚStO cHOMUtOV JI 
ZAPLAtÍ A ZreALIZUJe
Víte o místech, která by si podle 
vás zasloužila oživit, upravit či 
vylepšit? Navrhněte to městu, 
zapojte do něho další lidi 
a radnice váš projekt zaplatí 
a zrealizuje.

� kultura
 12 ZOOPArK UKáZAL 

NáDHerNÉ SceNÉrIe 
LUceMBUrSKA
Přes třicet fotografi í 
lucemburských scenérií si 
mohou prohlédnout lidé při 
výstavě Lucemburské střípky 
v Podkrušnohorském zooparku.

� historie
 13 ŠeBeStIáN Z VeItMILe 

Se ZASLOUŽIL 
O rOZVOJ DŮLNÍHO 
PODNIKáNÍ
Šebestián z Veitmile 
(1490 – 13. 11.1549), pán 
na Chomutově, pocházel 
ze starého vladyckého 
rodu, který byl v roce 1475 
povýšen do panského stavu.

� sport
 22 GYMNAStKY 

K ZIMNÍMU SPáNKU 
NeULeHLY
Ani mimo sezonu si 
závodnice oddílu moderní 
gymnastiky SC 80 Chomutov 
nedopřávají zimní spánek. 

PODPOŘte MĚ
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme pro vás  jeřába panen-
ského, který bývá celý život věrný 
jedné partnerce.
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V parku t. G. M. se bude 
pracovat až do června

Pravděpodobně až do poloviny 
června se okolo parku na náměstí 
T. G. Masaryka budou pohybovat 
stavební fi rmy. „Do poloviny května 
se bude pracovat přímo v parku, o mě-
síc déle na rekonstrukci komunikací 
v Purkyňově a Křižíkově ulici,“ popi-
suje vedoucí úseku investic Monika 
Macherová postup stavebních prací, 
které by mohly být urychleny, pokud 
budou dobré klimatické podmínky, 

V parku se dělají nové mlatové 
cesty a veřejné osvětlení. Postupně 
budou vznikat nové trávniky a ostatní 
plochy určené pro zeleň budou dosá-
zeny květinami a keři. Vznikají také 
nová schodiště po stranách parku 

a cesty ze žulových kostek. „Výsledná 
podoba parku bude hodně záviset na 
tom, jak se ujmou květiny a trávníky, 
proto jsou nyní chráněny dřevěnými 
zábranami,“ říká Macherová. Ty by 
měly zabránit poškození od osob, dětí 
a psů. Podle toho, jak se bude vyvíjet 
uchycení rostlin, může být nízké oplo-
cení v parku až dva roky.

Podstatnou změnou projdou 
Purkyňova a Křižíkova ulice, které 
park lemují. Vozovky čeká obnova 
povrchu a chodníky budou nově vybu-
dovány ze zámkové dlažby v kom-
binaci tmavě a světle šedých kostek. 
V ulicích stavební fi rmy vybudují 
nové veřejné osvětlení.

Ze dna jezera potápěči vytáhli stovky pilotů

V úterý i ve čtvrtek je 
na úřadě otevřeno

Návštěvníky milované pandy 
odcestují, první odjede Florián

Projednávání 
územního plánu

chcete odložit školní docházku? 
Na zápis musíte s posudkem

Příprava na stavbu nového 
mola na Kamencovém jezeře po-
kračuje, potápěči vytahali na dvě 
stovky pilotů, které podpíraly staré 
molo a překážejí novému. Staré 
piloty dosloužily, některé byly 
v dezolátním stavu a tedy vyloženě 
nebezpečné. Novou dominantou 
jezera bude sedmadvacetimetrové 
pevné molo, ke kterému budou 
ukotveny další části plující na 
pontonech. 

Potápěči piloty vytahovali 
v době, kdy jezero pokrýval čtvrt 
metru tlustý led. „Vzhledem ke 
klimatickým podmínkám a za-

mrzlé hladině Kamencového jezera 
je zapotřebí vyřezat kolem pilotu 
led. Pak do vody vleze potápěč, 
který kůl uváže a pomocí zveda-
cího kladkového stroje ho vyndá. 
Po ledě je převážíme na sklado-
vací místo u otvické pláže,“ popi-
suje práce vedoucí střediska Ohře 
Potápěčské stanice, a. s., Róbert 
Zsuzsa. Jak dodává, standardní 
práce to nejsou. „Kvůli zamrzlé 
hladině jsme museli změnit tech-
nologii. Led pro nás není problém, 
potápíme se běžně pod ledem. Jsou 
jen jiné bezpečnostní předpisy, 
které se týkají především velikosti 

otvorů a zvýšené údržby techniky, 
aby se nestalo, že by zamrzla,“ 
vysvětlil.

Práce na samotném molu za-
čnou, až bude ukončeno výběrové 
řízení na zhotovitele.

Magistrát a jeho úředníci jsou 
připraveni vyřídit vaše záležitosti 
i v úterý a ve čtvrtek, nejen tedy 
v „klasické“ úřední dny.

Právě v pondělí a ve středu 
chodí na úřad nejvíce lidí a čekací 
doba se tak někdy bohužel pro-
dlužuje. Například odbor doprav-

ních a správních činností si změřil, 
že přes 80 procent klientů odbaví 
právě v pondělí a středu. Ve zbýva-
jící dva úřední dny chodí lidí méně 
a je tedy jasné, že se na ně dostane 
rychleji. Rovněž se na úřad můžete 
objednat přes SMS nebo elektro-
nicky přes web.

Dvojčata pand červených, naro-
zená vloni 17. června v zooparku, se 
vydávají do evropských zoo. Tento 
týden jako první opustil zoopark sa-
mec Florián, který zamíří do chovu 
francouzské zoo Obterre. Následně za 
několik týdnů připraví chovatelé na 
transport také samici Jiskru, která po-
putuje do zoo Lignano v Itálii.

„Poprvé v historii zooparku se 
v loňském roce narodila a následně 
byla úspěšně odchována dvě mláďata 
pandy červené. Byla to i první rodi-
čovská zkušenost mladého páru, který 
jsme spojili v roce 2014. Mláďata 
nyní doplní chovy v evropských zoo, 
kam je doporučil koordinátor,“ uvedl 
zoolog zooparku Miroslav Brtnický.

Dne 29. března od 16 hodin se 
bude na staré radnici na náměstí 
1. máje projednávat územní plán. 
Bude to třetí opakované veřejné pro-
jednávání. Návrh územního plánu, zá-
sadního dokumentu pro rozvoj města, 
najdete na městském webu, nebo do 
něho můžete nahlédnout na odboru 
rozvoje a investic na staré radnici.

U zápisu dětí do základních 
škol jsou dvě zásadní novinky. 
Posunul se jejich termín na du-
ben (v Chomutově budou zápisy 
ve dnech 5. a 6. dubna od 14 do 
17 hodin na všech základních 
školách). Druhou změnou je po-
stup v případě odkladu školní 

docházky pro děti. Rodiče, kteří 
chtějí požádat o odklad, už musí 
rovnou k zápisu přinést posudek 
od školského poradenského zaří-
zení (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciálně pedagogické 
centrum) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. O odklad 

může požádat pouze zákonný zá-
stupce dítěte a o jeho udělení roz-
hoduje ředitel školy.

Přihlásit dítě k zápisu ke škol-
 ní docházce je povinné, pokud 
tak rodič neučiní, dopouští se pře-
stupku a může dostat pokutu až 
pět tisíc korun.
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Krátce
Veřejná služba 
uklidí zastáVky
Dopravní podnik se zapojí do 
organizování veřejné služby. 
Od této aktivity si slibuje pra-
covní síly pro údržbu a úklid 
zastávek MHD, autobusového 
nádraží a odstavných ploch.

Velikonoce 
V zooparku
Již nyní můžete své děti hlásit 
do zooparku na příměstské 
ekotábory. V termínu 13.–14. 
dubna proběhne tábor s ná-
zvem Velikonoce v zoo. Stačí 
vyplnit přihlášku na zoopark.cz.

MedVědi se probudí
Jaro se blíží a medvědi hnědí 
v zooparku se těší na návštěv-
níky. Ti je přijdou vzbudit ze 
zimního spánku v sobotu 
18. března od 13 hodin.

postaVí ploty 
a pokácí stroMy
Technické služby v těchto 
dnech postaví v parcích ČSA 
a Dr. Beneše plůtky kolem ci-
bulovin, které rostliny ochrání 
před pošlapáním. Dále bude 
organizace kácet stromy 
v parku ČSA.

opraVují Výtluky 
i schodiště
Po celém městě nyní tech-
nické služby opravují výtluky 
vozovek studenou asfaltovou 
směsí, dále opraví schodiště 
na Zahradní a okrasné sloup-
ky v Mánesově ulici.

VyMění potrubí 
Až do září budou vodohospo-
dáři rekonstruovat historickou 
kanalizaci ze začátku minulé-
ho století v části Škroupovy 
ulice.

trhy začaly tradičně zabijačkou 

Ukliďme Česko: Město opět 
pomůže dobrovolníkům 

Letošní městské slavnosti se spojí 
s horníky a budou v červnu

Druhou únorovou sobotu začaly 
již sedmým ročníkem v Chomutově 
Severočeské farmářské trhy. První 
letošní trhy byly věnovány zabijačko-
vým hodům. Mistři řezníci soutěžili 
o nejchutnější tlačenku. „Vítězem 
soutěže je uzenářství Ra-Mi z Bělušic, 
které na trhy do Chomutova jezdí pra-
videlně už šest let,“ řekl organizátor 
Adam Weber ze spolku Český um – 
Artificium Bohemicum, který společně 
s městem trhy pořádá. V rámci zabijač-
kových trhů si návštěvníci mohli po-
chutnat na guláši, jitrnicích či polévce.

Na trh přijelo třicet trhovců s nej-
různějším sortimentem. Mezi nimi 
kromě řezníků nechyběli kořenáři, 
ovocnáři či pekaři. Novinkami byli 
francouzské makronky, bulharské 
sýry a čerství domácí králíci.

Oproti loňskému roku bude letos 
více tematických trhů. „Další bude 
na konci dubna a bude se věnovat 
sazeničkám, květinám a všemu, 
co patří k jaru,“ říká Adam Weber. 
V předběžném plánu je, že během 
trhů bude fungovat zahradnická 
poradna.

Chomutov se opět chystá uklí-
zet. Na 8. dubna v rámci celostátní 
iniciativy Ukliďme Česko napláno-
valo město společně s technickými 
službami akci Ukliďme Chomutov. 
„Stejně jako v minulých letech 
i letos pomůžeme všem, kteří se na 
území města pustí do úklidu,“ říká 
primátor Marek Hrabáč. Školám, 
dětským zájmovým organizacím, 

ale i SVJ a dalším spolkům, nezis-
kovým organizacím nebo aktiv-
ním partám Chomutovanů město 
poskytne rukavice a pytle a po akci 
technické služby naplněné pytle 
odvezou. 

Město bude organizovat úklid ve 
dvou lokalitách. „Jedná se o prostor 
u točny trolejbusu u polikliniky 
a u zadního vchodu do zooparku,“ 

popisuje referentka odboru život-
ního prostředí Ilona Spoustová. 
Vloni se radniční úklid konal podél 
celé cyklostezky kolem zooparku 
a dobrovolníci při něm nasbírali 800 
kilogramů odpadu. 

Všichni zájemci, kteří si vytipují 
vlastní lokality pro uklid a budou 
chtít od města pomoci, se mohou 
přihlásit referentce odboru život-
ního prostředí Iloně Spoustové 
na telefonním čísle 474 637 935, 
a to nejpozději do 4. dubna 2017. 
Zájemci musí nahlásit nejen poža-
davky na pytle a rukavice, ale také 
místo uložení pytlů s odpadem po 
skončení akce. Rozvoz pomůcek 
a odvoz odpadků zajistí Technické 
služby města Chomutova. 

Program Ukliďme svět! vznikl 
s mezinárodní iniciativou Clean 
up the world!, která motivuje mili-
ony dobrovolníků po celém světě 
a v Česku jí dal základ před 25 lety 
Český svaz ochránců přírody. 

Pod názvem Chomutovské 
krušení 2017 se letos spojí tra-
diční akce Chomutovské slavnosti 
se setkáním horníků a hutníků. 
Chomutováci byli zvyklí na slav-
nosti v dubnu, ale Chomutovské 
krušení je naplánováno na 
16.–18. června. 

Do města přijede okolo pěta-
třiceti delegací spolků a měst 
Česka, Slovenska, Německa, 
Polska a Maďarska s osmi stov-
kami účastníků. „Program připra-

vujeme jak pro hornické a hut-
nické členy setkání, tak pro rodiny 
s dětmi, ale i pro mladou i střední 
generaci,“ informovala dlouho-
letá organizátorka Chomutovských 
slavností Silvie Škubová. Třídenní 
program se odehraje na náměstí 
1. máje a v městském parku. 

Chomutov je tradičním účast-
níkem každoročních setkání obcí 
a měst s hornickou a hutnickou 
tradicí, prestižní akci před pěti 
lety i sám pořádal. Pořadatelstvím 

Setkání HMO ČR město vyjad-
řuje úctu a obdiv k nebezpečné 
práci horníků a hutníků, k jejich 
tradicím. Uznává také přínos a vliv 
obou odvětví na rozvoj města.

Na tuto akci získalo statu-
tární město Chomutov dotaci 
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj ve formě příspěvku 
ve výši 15 000 eur prostřednic-
tvím Společného Fondu malých 
projektů 2020 od Euroregionu 
Krušnohoří.
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Přes 270 tisíc knih, neuvěřitelných 443 tisíc výpůjček, 150 tisíc návštěvníků a 5 660 registrovaných 
čtenářů, 17 tisíc návštěvníků kulturních akcí, přes 1200 návštěvníků vzdělávacích akcí a dalších 37 tisíc 
lidí, kteří projdou výstavami a historickými objekty při nejrůznějších příležitostech. To je Středisko 
knihovnických a kulturních služeb v číslech. Chomutovská knihovna je místem, kam lidé nemíří pouze 
půjčit si knihu, ale jdou se tam i pobavit, učit, hrát si a nebo dokonce cvičit. 

Atmosféru knihovny významně 
podporují krásné historické budovy 
bývalého jezuitského areálu, ve 
kterých sídlí. „Oproti knihovnám 
v okolí máme výhodu právě v tom, 
že jsme v rozlehlé budově a máme 
dostatek místa jak pro knihovnu sa-
motnou, tak i pro pořádání různých 
akcí. Když se koná například nějaký 
koncert v atriu v teplém letním od-
poledni, vzniká úžasná klidná at-
mosféra, která je pro centrum města 
často nevídaná,“ uvedla ředitelka 
SKKS Marie Laurinová. V bývalém 
jezuitském areálu sídlí knihovna od 
roku 1975.

březen nabídne 
aMnestii i Výhody

Březen patří čtenářům. Již tra-
diční se stala celorepubliková akce 
Březen – měsíc čtenářů. Knihovna 
se v tomto měsíci snaží ještě více 
se přiblížit veřejnosti. Letos se 
bude v rámci měsíce čtenářů konat 
amnestie. Lidé, kteří v minulosti 
zapomněli vrátit knihu nebo jinou 
publikaci do knihovny, ji mohou 
nyní přinést, aniž by platili po-
platek z prodlení. Amnestie začne 

11. března a potrvá do 25. března.
Po celý březen bude pro čtenáře 

zdarma používání internetu, texto-
vého editoru a skeneru. „Kdo chce 
ušetřit na platbě za průkazku, může 
si v březnu zkusit správně vyplnit náš 
kvíz k 300. výročí narození Marie 
Terezie nebo k 425. výročí narození 
Jana Amose Komenského. Vylosovaní 
výherci získají registraci na rok 
zdarma,“ láká ředitelka SKKS Marie 
Laurinová.

Dále bude v březnu oceněn nej-
lepší čtenář senior a dětský čtenář, 
vyřazené knihy se dostanou do burzy 
a bude otevřeno zrekonstruované hu-
dební oddělení.

děti tVoří Čtenářskou 
základnu

Statistiky uvádějí, že knihovna 
měla loni 5 660 čtenářů. Nejpočetnější 
skupinou z tohoto počtu tvoří děti do 
patnácti let. „Těch je celých devěta-
dvacet procent z celkového počtu, 
tedy přes šestnáct stovek. Právě malí 
a mladí čtenáři jsou pro nás velmi 
důležití a snažíme se, abychom pro ně 
byli zajímaví,“ řekla zástupkyně ředi-
telky Kamila Jonášová.

Čtenářem se proto může stát už 
novorozeně. Maminka miminku 
může zařídit průkazku Knihánek, 
která je zdarma do dovršení šesti 
let. Dětské oddělení nabízí již ně-
kolikaměsíčním dětem obrázkové 
knížky, obrázkové slovníky nebo 
velmi oblíbené knihy s pohyblivými 
motivy. Průkazka Knihánek zajistí 
bezplatné půjčování knih, ale i hernu 
s dopravním hřištěm. Od první třídy 
se knihovna snaží děti už nepustit. 
Prvňáčky zapojí do projektu Už jsem 
čtenář, jehož smyslem je děti přetvo-
řit ve čtenáře. Děti se během roku se 
svými učiteli zúčastní nejméně tří be-
sed, které pro ně knihovna připraví, 
a na konci první třídy jsou slavnostně 
pasováni na čtenáře, dostávají knihu 
a další drobné dárky. S učitelkami se 
následně knihovnice snaží organizo-
vat hromadné půjčování, kdy přijde 
celá třída jednou měsíčně v rámci vy-
učování a děti si mohou půjčit knihu 
a vrátit přečtené knihy. Jedničkáři 
mají šanci získat za odměnu čtenář-
skou průkazku na rok zdarma.

„Snažíme se tím podporovat 
čtenářské návyky u dětí. Jakmile si 
zvyknou do knihovny chodit a jako 

starší začnou číst, naučí se pracovat 
s textem, rozebírat ho, popisovat, učí 
se i gramatiku a rozšiřují si slovní 
zásobu. To je v současné době u dětí 
problém,“ upozornila zástupkyně. Pro 
školní třídy prvního i druhého stupně 
knihovna pořádá na 130 tematických 
besed ročně. Také se stará o volný čas 
dětí a o všech prázdninách připravuje 
tvořivé dílny. Knihovna učí děti nejen 
číst, ale i psát. Děti se totiž mohou za-
pojit do literárního kroužku s názvem 
Knihovnický pisálek. Tam se pod 
odborným dohledem učí psát knihu. 
Kroužek je pro čtenáře zdarma.

Dalším zajímavým projektem je 
Kamarádka knihovna. Smyslem je 
hodnocení knihovny, zamyšlení se 
nad její činností a poznání organizace. 
Děti dostanou předtištěné vysvědčení 
bez známek a známkují jednotlivé 
činnosti. Vysvědčení je pak zpětnou 
vazbou pro knihovny.

Každý rok už devět let přijíždí 
do knihovny ilustrátor Adolf Dudek. 
„Vysvětluje, jak vznikají ilustrace 
v knize, zapojuje děti do zábavného 
programu a učí je jednoduše kreslit,“ 
popsala Kamila Jonášová.

Knihovna už také více než tři 

Přes 270 tisíc knih, neuvěřitelných 443 tisíc výpůjček, 150 tisíc návštěvníků a 5 660 registrovaných 

Knihovna své 
čtenáře nejen
baví, učí a hýčká
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roky půjčuje deskové a karetní hry. 
Ve svém fondu jich má zhruba 450. 
V roce 2015 si čtenáři vypůjčili 
domů 950 her a vloni už více než 
1 700. Právě vysoký zájem o hry 
inspiroval knihovnu k pořádání 
Deskohrátek. Letos se uskuteční 
31. března až 2. dubna již druhý 
ročník této akce, při které si mohou 
návštěvníci zahrát kteroukoli vysta-
venou hru, přičemž s pravidly jim 
rádi poradí zástupci výrobců a distri-
butorů her. Nové hry si také zájemci 
mohou koupit za zvýhodněné ceny. 
Letošní novinkou budou turnaje ve 
hrách Goblíci jedlíci a Krycí jména, 
soutěž o nejzajímavější Příběh 
z kostek a skládání puzzle na čas. 
Každý návštěvník také může přidat 
pomocnou ruku při pokusu o spo-
lečné složení obřího puzzle ze šesti 
tisíc částí. Součástí akce bude také 
velikonoční tvořivá dílna a otevřená 
dětská herna.

do knihoVny za 
kulturou

Nejen knihy lákají do knihovny 
širokou veřejnost. Každý den v roce 
tam mohou lidé vyrazit i za kulturou, 
třeba na koncert, přednášku, divadelní 
představení, na výstavu, přehlídky, au-
torské večery a mnoho dalšího. „Loni 
jsme uspořádali celkem 257 kultur-
ních akcí, z toho bylo 31 výstav,“ 
konkretizovala Marie Laurinová. 
Lidé mají v oblibě hlavně Večery pod 
lampou, těch se loni zúčastnilo 843 
návštěvníků, a cestopisné besedy.

do knihoVny za 
VzděláníM i sporteM

Osmaosmdesát různých vzdělá-
vacích kurzů, přednášek a seminářů, 
které knihovna loni pořádala, navští-
vilo dvanáct stovek lidí. Ti se za-
pojili například do Klubu aktivního 
života, jazykových kurzů, zájezdů 
za poznáním, Akademie třetího věku 

a dalších aktivit. „Lidé se u nás mo-
hou učit i pracovat na počítači a in-
ternetu, fotografovat, grafi cky tvořit. 
Vzděláváme i budoucí gymnazisty 
či středoškoláky. Senioři mohou 
studovat Virtuální univerzitu třetího 
věku, trénovat paměť v kurzu nebo 
si přijít zacvičit,“ pozvala Kamila 
Jonášová.

Chomutovskou knihovnu vyhle-
dávají hojně studenti, a to i z jiných 

měst. Knihovna díky podpoře města 
investuje velké prostředky do nákupu 
nových knih. Ročně jich nakoupí 
přes šest tisíc. „U nás nikdy nepla-
til mýtus, že v knihovnách nejsou 
současné naučné knihy. Především 
vysokoškoláci u nás najdou novinky 
z psychologie, speciální pedagogiky, 
ošetřovatelství, marketingu, mana-
gementu, účetnictví a ekonomie,“ 
vyjmenovává Jonášová.

Nejlepší čtenářka přečte i čtyři knihy denně

Malí čtenáři nemají z knihovny strach

Neuvěřitelných 685 knih 
přečetla v loňském roce Alena 
Mikšovská z Chomutova. Právem 
tak od knihovny získala titul 

Nejlepší čtenář senior. Čtenářka 
knihy miluje, v důchodu jim ko-
nečně může věnovat tolik času, ko-
lik si vždy přála.

Přečíst téměř sedm set knih za 
rok mi přijde neuvěřitelné. Jak se 
to dá zvládnout?

Půjčuji si všechny novinky 
a jsem schopná přečíst i tři čtyři 
knížky za den. Přiznám se, že je 
to na úkor jiného volného času. 
Nemůžu tolik spát, tak čtu. Čtení 
mě strašně baví a zajímá. Nepůjčuji 
si všechno, nejčastěji ženské ro-
mány, životopisy nebo detektivky. 
Mimochodem čtu, i když chodím 
po ulici.
Čtení je vaší celoživotní vášní?

Celý život čtu. Byla jsem pra-
videlným návštěvníkem knižních 

čtvrtků, kde jsem si nakupovala 
knihy, ale pak dost zdražily, tak 
jsem začala navštěvovat knihovnu. 
Když jsem chodila do práce, tak 
jsem neměla tolik času číst, tak 
toho využívám teď v důchodu.
Pracovníci knihovny vás díky čet-
ným návštěvám již dobře znají. 
Účastníte se i některých akcí, 
které knihovna pořádá?

Chodím do knihovny dvakrát 
v týdnu cvičit, a protože vnučka 
bude mít od příštího roku jako 
druhý jazyk němčinu, tak se cho-
dím teď učit německy, abych jí po-
tom mohla s učením trochu pomoci. 

Desítek nejrůznějších be-
sed se s dětmi zúčastnila učitelka 
ze Základní školy Na Příkopech 
Markéta Kollárová. Nyní je třídní 
učitelkou čtvrťáků a jak sama říká, 
takto staré děti jsou již pravidel-
nými návštěvníky dětského oddě-
lení knihovny a většinou jim láska 
ke knihám vydrží do dospělosti. 
Proč s dětmi navštěvujete právě 
knihovnu a její besedy?

Do knihovny s dětmi chodím 
hlavně pro tu úžasnou atmosféru. 
Paní knihovnice jsou milé, vstřícné, 
ochotné, vždy nám vyjdou vstříc. 
Besedy mají vždy perfektně připra-
vené. Témata jsou rozdělená podle 
ročníků, takže když řeknu, že přijdu 
s druhou třídou, přesně vědí, co se 
v té druhé třídě probírá, jaká je po-

vinná četba. To samé je i s jinými 
ročníky. Vždy téma odpovídá učivu 
a je velmi dobře připravené. Ony 
to dětem zase řeknou jinou formou 
než já. 
Když si děti zvyknou se školou 
knihovnu navštěvovat, stávají se 
tím pravidelnými čtenáři?

I samy knihovnice to jistě po-
tvrdí, že když s dětmi začnu chodit 
od první třídy, tak už zůstanou čte-
náři napořád. S prvňáčky chodím do 
knihovny poprvé zhruba v pololetí. 
S první, druhou třídou chodíme spo-
lečně a už ve třetí mi začnou říkat, 
že už v knihovně byli s maminkou 
a podobně. Děti paní knihovnice 
znají, vědí, že je nikdy neodmítnou, 
pomohou jim vybrat knihu, poradí 
jim. A tak zjistí, že knihovna vlastně 

není vůbec jako škola. Dá se říci, že 
se čtvrtou třídou už bych ani nemu-
sela chodit, protože už chodí samy. 
Mně to ale nedá a chodím s nimi po-
řád až do páté třídy a když je v šesté 
předávám na druhý stupeň, jsem 

si jistá, že osmdesát procent dětí je 
pravidelnými čtenáři. Samozřejmě 
už vědí i to, že jim v knihovně po-
mohou s obalováním knih a sešitů, 
že si mohou půjčit i hry. Nemají tedy 
z knihovny strach.

Učitelka Markéta Kollárová

Alena Mikšovská
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Tomáš Douda:
Proč má městská policie psa?

Dlouhodobě jsme o psovi uva-
žovali. Historicky u městské policie 
psi sloužili. A hlavně je to moc pěkná 
myšlenka. Od myšlenky už není 
daleko k realizaci, ale musíme mít 
vytvořené vhodné zázemí a přemýš-
let v širších souvislostech. Například, 
jak je to s pojištěním, jaké jsou možné 
právní překážky, jak se to promítne 
do organizačního a pracovního řádu 
městské policie a podobně. Když přišla 
kolegyně, že by se jí líbilo mít psa, tak 
jsme o tom začali přemýšlet. Městská 
policie má samozřejmě omezený roz-
počet, proto jsme nechtěli psa kupovat. 
Vznikla tedy myšlenka, že pes bude 
v majetku strážnice a my poneseme 
odpovídající část nákladů na výživu, 
vybudování zázemí, materiální zabez-
pečení, veterinární ošetření a na další 
výdaje. Strážnice si našla vhodného 
psa a šla s ním do kurzu, který platila 
městská policie. Pes, který má nyní 
policejní osvědčení, je v majetku stráž-
nice, městská policie si ho do výkonu 
vlastně půjčuje.
Při jakých zákrocích budete Bena 
využívat?

Pes slouží k tomu, aby pomáhal 
strážníkovi při zákrocích, budeme ho 
používat při těch problémových, jako 
jsou třeba kontroly provozoven. Tam 
má pes chránit strážníky nebo úřední 
osoby, protože jsou kontrolovány 
problémové osoby. Pes má přirozený 
respekt. Překvapily mě reakce na 
sociálních sítích, když jsme měli psa 
na hokeji, někdo napsal, že prý vyjel 
po dítěti. Musím se ohradit – není to 
pravda. Ben reaguje jen na povel stráž-
nice, jinak nikdy nic neudělá. Zvíře je 

opravdu mimořádné, u zkoušek uspělo 
výtečně a má výborné charakterové 
vlastnosti.
Když se Ben i model s půjčováním 
psa osvědčí, budete uvažovat od dal-
ších psech?

Já se této myšlence nebráním, ale 
přiznám, že jsme v této oblasti nezku-
šení a musíme se tedy nejprve z této 
první zkušenosti učit. Musíme vědět, 
že je to pro práci strážníků přínos. Pak 
můžeme pořizovat další psy. Chtěli 
bychom, aby na každé směně byl je-
den pes. Nebudeme zakládat oddělení 
psovodů, strážník zůstane strážníkem, 
a tedy kdyby se s pejskem něco stalo, 
nebude se na této pozici nic měnit. 
V případě, že pes pozbyde osvěd-
čení nebo se s ním něco stane, pak 
veškeré naše dohody padají a dopad 

na rozpočet nebude nijak dramatický. 
Kdybychom si nakoupili své psy, mu-
seli se o ně nepřetržitě starat a zakládat 
zvláštní pozice, byly by náklady na to 
příliš vysoké.
Dana Háková:
První impuls, aby městská policie 
měla služebního psa, prý vzešel od 
vás?

Když jsem ke strážníkům nastupo-
vala, chtěla jsem tu mít psa. Nějakou 
dobu samozřejmě trvalo, než jsem se 
domluvila s vedením, než jsem našla 
vhodného psa. Měla jsem jich na výběr 
několik, ale povahově se nehodili. Pak 
jsem objevila Bena. V inzerátu stálo, 
že je ostrý, že by se hodil do služby. 

S majitelkou jsem se spojila a ona mi 
řekla, že na něj nemá čas, protože jí 
onemocněla maminka a pes je mladý 
a temperamentní, takže by byla škoda, 
aby byl jen na zahradě a nepracoval. 
Jela jsem se na něj podívat a uviděla 
jsem zahradu obehnanou plotem a nej-
různějšími plechy. Pak se na mě vyřítil 
pes a začal ty plechy trhat. Bylo jasné, 
že je to ideální pes do služby.
Je takto ostrý pes ideální?

Ano, čím je ostřejší, tím je to lepší. 
Pes na vyhledávání drog může být 
mazlivý, ale tento je na zásahy, když se 
třeba někde perou lidi, takže musí být 
ostrý. Musí být nedůvěřivý k lidem, 
aby se hned ke každému neběžel vítat. 
Samozřejmě výcvikem musí získat 
poslušnost a další vlastnosti pro službu 
u policie.

Je to první pes, kterého jste cvičila?
Je to můj první pes, kterého cvičím 

do služby. Jinak mám své dvě fenky, se 
kterými závodím. Ale sportovní kyno-
logie se od služební liší.
V čem jsou hlavní rozdíly?

Právě v té ostrosti. Sportovní pes 
nekousne, ani když jakoby vyběhne po 
pachateli. Služební ale právě kousnout 
musí. To vše se psi učí.
Jaký je tedy Ben?

Když jsem si ho brala, neuměl ani 
povel sedni. Vše se učil od začátku. Je 
nedůvěřivý. Kdyby mě někdo ohro-
žoval, zasáhne i bez povelu. Když ale 
chodíme na procházky, lidí si nevšímá. 
Má dobrou povahu, je zvládnutelný 

a dobře poslouchá. Jsou samozřejmě 
ještě věci, které se musíme naučit, ale 
při zkoušce prošel na výbornou.
Jaký byl výcvik?

Měli jsme na něj krátkou dobu. Ale 
pomáhali mi i strážníci z Prahy, kam 
jsem jezdila na kurz psovoda. Byli tam 
tak hodní, že mi umožnili i věci z poli-
cejního atestu na fi gurantovi. Ty jsme 
pak trénovali i doma. Při zkoušce jsme 
oba dopadli na výbornou.
Už jste zažili služební zákrok?

Že bych ho použila, to ne. Asi je to 
respektem ze psa, protože vždy, když 
jsme dělali kontroly, lidé byli drzí, ale 
když jsem tam byla se psem, všichni 
jen seděli a mlčeli. Budí sice respekt, 
ale dá se s ním i mazlit. To je na něm 
perfektní, že umí rozeznat situace. 
Například už podle uniforem pozná, že 
ostatní strážníci patří k nám. Dokonce 
se nám stalo, že hlídka opodál kont-
rolovala závadové osoby a jedna byla 
na strážníka trochu drzejší a pes po 
ní hned vyjel. Takže poznal, že musí 
chránit i kolegu, což je velmi dobré.
Jak dopadla vaše první soutěž?

V polovině února jsem se s Benem 
zúčastnila závodů Statečné psí srdce, 
která je pro služební psy. Je speciální 
tím, že se při ní střílí, hází granátem 
a poslušnost a obrany se odehrávají 
v noci. V těchto disciplínách se sou-
těží v prohlídce pachatele, doprovodu 
a zadržení pachatele. Ben na takové 
speciální zákroky není ještě vycvi-
čený, takže jsem byla zvědavá. Prvně 
viděl tolik psů i lidí. Z 26 psů jsme se 
umístili na krásném jedenáctém místě. 
Byli jsme tam jako nováčci, přesto 
jsme splnili všechno. Choval se vý-
borně, dokonce jsme dostali pochvalu 
za chování.

Strážníci mají od února čtyřnohou posilu. Je jí německý ovčák Ben. Městská policie má po mnoha letech 
zase služebního psa. Přestože je mladý a krátce po výcviku, už si získává respekt. A to nejen u závadových 
osob ve službě, ale i na první soutěži. Jak se stalo, že řady strážníků rozšířil pes, vypráví ředitel městské 
policie Tomáš Douda a psovodka Dana Háková.

Strážníci mají od února čtyřnohou posilu. Je jí německý ovčák Ben. Městská policie má po mnoha letech 
zase služebního psa. Přestože je mladý a krátce po výcviku, už si získává respekt. A to nejen u závadových 

Čtyřnohý pomocník strážníků:

Čím ostřejší, tím lepší 

ZVÍŘE JE OPRAVDU MIMOŘÁDNÉ, U ZKOUŠEK 
USPĚLO VÝTEČNĚ A MÁ VÝBORNÉ CHARAKTEROVÉ 
VLASTNOSTI
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Navrhněte investici, město 
chomutov ji zaplatí a zrealizuje

Víte o místech, která by si po-
dle vás zasloužila oživit, upravit 
či vylepšit? Navrhněte to městu, 
zapojte do něho další lidi a radnice 
váš projekt zaplatí a zrealizuje.

Chomutov vyčlenil pět mili-
onů korun na investice, které si 
navrhnou a vymyslí sami občané. 
„Dáváme lidem možnost změnit 
naše město tam, kde to podle nich 
bude nejdůležitější,“ říká k tomu 
náměstek primátora David Dinda.

Občané mohou přijít s ná-
vrhy, jejichž realizace nepřesáhne 

600 tisíc korun. Projekty, které 
Chomutováci předloží, musí také 
odpovídat úředním regulím, jako 
je územní plán a další předpisy, 
a musí být vybudovány na měst-
ském pozemku. S tím lidem poradí 
úředníci, jednotlivé návrhy se bu-
dou projednávat na veřejných pro-
jednáních. Ruské kolo na náměstí 
nebo robotickou lochnesku na 
Bandě pravděpodobně z rozpočtu 
města postavit možné nebude, ale 
jiné projekty určitě ano.

Poté co návrhy projdou úředním 

posouzením a bude zřejmé, že je 
možné je zrealizovat, bude o nich 
hlasovat veřejnost. A dočkají se 
ty nápady, které dostanou nejvíce 
hlasů. „Navrhovatel si bude shánět 
podporu od ostatních lidí. Měl by 
tak přijít s nápadem, který nebude 
čistě v jeho zájmu, ale který po-
může širší komunitě,“ vysvětluje 
náměstek primátora David Dinda.

Hlasovat se bude přes systém 
D21, kdy každý zájemce dostane 
unikátní kód a bude mít k dispo-
zici několik kladných a zápor-

ných hlasů. Ty rozdá jednotlivým 
nápadům podle svého uvážení. 
Hlasování je na programu v červnu 
letošního roku.

Návrhy je možné podávat do 
konce března. Všechny informace 
o projektu s názvem Společně 
tvoříme Chomutov najdete na 
stránce www.naschomutov.cz. Přes 
tento web je také možné podávat 
projekty online, případně si tam 
stáhnout formulář a návrh zaslat 
mailem nebo přinést osobně na 
podatelnu.

1.  v úterý 7. 3. 2017 od 15 do 
17 hodin v sále knihovny ve 
2. patře

2.  v úterý 21. 3. 2017 od 15 
do 17 hodin v zasedačce zš 
zahradní.

Pro každého předkladatele je po-
vinná účast alespoň na jednom 
projednání, kde získá pomoc 
s formulací návrhů, možnost své 
návrhy prezentovat či konzultaci 
specifi k svého návrhu s odborní-
ky z magistrátu.

VeŘeJNá 
PrOJeDNáNÍ 
NáVrHŮ

1.  Vyasfaltování 50 metrů cyklostezky v zá-
padním rohu otvické nádrže k původní 
komunikaci podél Kamencového jezera 
a přesunutí balvanu s označením evrop-
sky významné lokality tak, aby zůstal 
volný průjezd.

2.  Rekonstrukce silnice kolem domů 
v Dostojevského ulici 3925, 3926 a 3927. 
Pokud by vystačily peníze, mohla by se 
kolem cesty provést parková úprava.

3.  Přerozdělení jízdních pruhů na kruhovém 
objezdu Globus – silnice I/13, úsek Čer-
novice směr Globus na úrovni obchodní 
akademie. Levý jízdní pruh by navazoval 
na kruhový objezd, za to pravý pruh by 
přímo odbočoval (sjezd) k nákupnímu 
hypermarketu.

4.  Výstavba podchodu mezi OC Galerie 
Pošta a OC Chomutovka pro bezpečnější 
přecházení Palackého ulice a vytvoření 
výjimečného podchodu s obchůdky 
a vitrínami.

5.  Vybudování laviček v prostoru mezi 
školou v ul. Akademika Heyrovského a Ji-
třenkou, kterých není v letních měsících 
dostatek, hlavně ve stínu.

6.  Oživení náměstí, které je nyní spíš par-
kovištěm. Náměstí by mělo být místem 
posezení v zahrádkách, plné stromů, 
cukráren a hlavně bez aut.

7.  Workoutové hriště na zastaralé betonové 
ploše na Zadních Vinohradech – ať naše 
děti nesedí jen u počítačů či mobilních 
telefonů!

8.  Obnova květinových hodin, které byly 
původně na kraji městského parku, ale 
mohly by se umístit kdekoliv jinde, kde se 
pohybuje více lidí.

9.  Úprava okolí Chomutovky od Verosu až 
k mostu přes Chomutovku směrem na 
Lipskou. Zřídit příjemné letní posezení na 
lavičkách s výhledem na vodu.

10.  Vydláždění chodníku na vyšlapané ces-

tičce, kterou si lidé zkracují cestu z ulice 
Na Příkopech do Revoluční. Používá ho 
většina chodců a při nepříznivém počasí 
je cesta blátivá.

11.  Vytvoření nových parkovacích stání ze 
zatravňovací dlažby ve Václavské ulici před 
prostorem garáží, za panelovým domem 
4054-4056. Parkovací situace je v lokalitě 
zhoršená kvůli nově vybudovanému cent-
ru Václavka a velkému pohybu na OSSZ.

12.  Kruhový objezd nebo semafory pod 
gymnáziem.

13.  Vybudovat parkovací stání v ulici Karla Bu-
riana na parcelách 411/1, 411/17 a 411/15, 
což je chodník, který nikam nevede, tím 
by se v této lokalitě zlepšila špatná situace 
při parkování osobních aut.

14.  MHD pro všechny zdarma a posílení spo-
jů, aby se omezila osobní automobilová 
doprava a zlepšilo se životní prostředí. 
Investovat do úklidu města, i těch nejzaz-
ších zákoutí.

15.  Uspořádat velký hromadný jarní úklid 
města za účelem zútulnění a vyčištění 
chodníků, parků a dalších zelených ploch. 
Zapojit do úklidu i pejskaře.

POSÍLáte PrVNÍ NáPADY, DĚKUJeMe. NĚKterÉ Je POtŘeBA JeŠtĚ DOPrAcOVAt.

pokud Máte nápad, ale nejste 
si jisti, jak projekt podat, jseM 

VáM k dispozici.

ing. tereza rÖdlinGoVá
hlavní garant a konzultant projektu   

t.rodlingova@chomutov-mesto.cz,
tel.: 474 637 490, mobil:  606 071 491

„ “
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Vaše témata
 podněty

zábradlí u tesca
Dobrý den,
skoro denně chodím nakupovat 

do Tesca na Zahradní, kde je podle 
mého špatně vyřešeno zábradlí. 
To se totiž nachází až pod kop-
cem a lidé, zejména teď v zimě, by 
ocenili zábradlí, které by vedlo už 
kousek od přechodu. Tento chodník 
je velmi frekventovaný a nemusím 
také zdůrazňovat, že v období zimy 
a mrazů velmi nebezpečný zejména 
pro důchodce aj. Lidé se nemají 
čeho chytnout a zábradlí až pod kop-
cem tudíž nevykonává až tak důleži-
tou roli. Šlo by s tím něco udělat?

Děkuji a s pozdravem
Petra Havlíčková

Dobrý den, vážená paní,
k Vašemu podnětu sděluji, že 

chybějící zábradlí podél chodníku 
bude po skončení zimního období 
doplněno a zajistí svou přítomností 

bezpečnější pohyb chodců po stáva-
jícím chodníku.

Děkujeme za podnět a upozornění, 
s pozdravem

Martin Kovácz,
odbor majetku města

chybí náM 
chodníky

Dobry den.
v Hornické a Zengerově ulici 

nejsou před domy chodniky. Lidé se 
musí vyhýbat autům. Jestliže auto 
u vchodu zastaví, ulice je tak úzká, 
že člověk ani nestihne vystoupit, 
protože auto za ním by neprojelo. 
V místě bydlí hodně důchodců, 
kteří by měli přání vybudovat tu 
alespoň chodníček pro pěší. Děkuji 
za kladné vyřízení.

Vaše čtenářka
Dobrý den,
o špatném stavu stávajících 

pěších tras v ulicích Zengerova, 
Hornická, Akademika Heyrovského 

víme a v současné době je tato ob-
last v řešení. V tomto roce se budou 
rekonstruovat stávající chodníky 
a zhotoví se projektová dokumen-
tace na vybudování nových chod-
níků. V příštím roce je plánována 
realizace nových chodníků, ul. 
Zengerova je součástí zmíněné 
akce.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

odbor rozvoje a investic

do bezruČáku 
bezpeČněji

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli by 

nebylo možné propojit chodníkem 
Bezručovu ulici s Bezručovým 
údolím – úsek mezi Povodím 
Ohře a nultým km Bezručáku. 
Dostat se pěšky s kočárkem bez-
pečně do Bezručáku je téměř 
nemožné.

Děkuji, s pozdravem L.H.

Dobrý den,
děkuji Vám za podnět. Bezpečné 

propojení mezi objektem Povodí 
Ohře a Bezručovým údolím odbor 
rozvoje a investic, úsek investic již 
připravuje. Máme zpracovanou 
studii a připravujeme projekt pro 
územní rozhodnutí a stavební povo-
lení. Navrhujeme vybudovat chodník 
od Povodí Ohře k Hřebíkárně. Přes 
areál Hřebíkárny a po lávce na stá-
vající cestu k parkovišti v Bezručově 
údolí vede již nyní bezpečná cesta.

Bohužel řešení není tak jednodu-
ché, jak by na první pohled mohlo 
vypadat. Je nutné vyřešit vlastnické 
vztahy v území a ochranu, případně 
pokácení stromů, které stojí v cestě. 
Rádi bychom vše vyřešili co nej-
dříve. Vlastní realizaci následně 
schvaluje v rámci rozpočtu zastupi-
telstvo statutárního města.

S pozdravem
Ing. Lenka Petříková,

odbor rozvoje a investic

18. března 13.00 – 16.00 v OC Chomutovka

 mobilní kadeřnictví       
 dílničky pro děti
 vystoupení patronky projektu
 zpěvačky OLGY LOUNOVÉ

Věnujte své vlasy
pro onkologicky nemocné pacienty

Máte také 
zajíMaVý 
nápad, podnět 
Či zkušenost 
s něČíM ze žiVota 
Ve Městě?

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

Inzerce

Komentovaná prohlídka s odborníky k záměru 
vybudování Gerstnerova nábřeží s parkem. 
Vzniklo by v městské památkové zóně v okolí kostela sv. Ducha, rodného domu F. J. Gerstnera a Chomutovky. 

14. března v 16.00 sraz u kostela sv. Ducha (Hálkova ulice)
Veřejnost je srdečně zvána.

www.chomutov-mesto.cz

komentovaná prohlídka
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rADeK ŠILHAN
Jako manažer zajišťuji chod fotbalové akademie tak, aby se 
ti nejlepší trenéři v kraji mohli na sto procent věnovat dětem 
a nezatěžovali se věcmi okolo. Udělali mě také předsedou 
plaveckého klubu Slávie, prý abych jako nejhorší plavec 
z oddílu nekecal do práce trenérům, kteří dennodenně 
tvrdě pracují. To je moje srdcovka, tam jsem našel ty správně 
zapálené lidi do sportu… Jako sportovní „pacient” moderuji 
sportovní akce a fotbalové přenosy na O2 TV.

eMI SUZUKI
V Chomutově žiji od roku 2010, přivedlo mě sem manželství. Hru 
na klavír jsem studovala v Tokiu a také na pražské konzervatoři. 
Na základní umělecké škole učím děti jako korepetitorka, mimo 
to učím také v Chemnitz, se kterým děláme společný projekt 
Letní fi lharmonie. V budoucnu bych chtěla častěji koncertovat, 
nyní mi to vychází jednou za dva tři měsíce.
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Zoopark ukázal nádherné 
scenérie Lucemburska

Dřevomalby do galerie 
přinesly kus přírody

V krytu překvapila vzácná střílna robert Vano 
ukáže fotografi e

Přes třicet fotografi í lucem burs-
kých památek i přírody si mo-
hou pro hlédnout lidé v Pod kruš-
nohorském zooparku při výstavě 
Lucem burské střípky. Snímky 

vznikly pod rukama Jiřího Kašpara. 
„Fotografi e jsem pořídil při své 
cestě po severozápadní Evropě. 
Jsou mezi nimi fotografi e pamá-
tek, lucemburské přírody i míst, 

která jsou spjata s naší zemí, jako 
například rodiště a hrob českého 
krále Jana Lucemburského. Slovo 
střípky v názvu výstavy přesně vy-
stihuje celou výstavu, protože jsem 
v Lucembursku strávil necelý týden 
a navštívil jsem pouze zlomek míst, 
která tato malá země nabízí,“ uvedl 
autor.

Každá fotografi e má za sebou 
určitý příběh. Například fotografi e 
hradu Bourscheid, jehož věže vy-
kukují z mlhy, si vyžádala autorovu 
trpělivost. Musel totiž několik desí-
tek minut čekat, než mlha ustoupila 
a začala se objevovat zřícenina 
hradu. „Další zajímavou fotografi í 
je známý vodopád Schiessentümpel 
v Malém lucemburském Švýcarsku, 
který je nejznámějším turistickým 

lákadlem regionu Mullerthal. Je 
prakticky nemožné vyfotit ho bez 
turistů,“ popsal Jiří Kašpar. 

Autor začal fotografovat před 
čtrnácti lety, když mu bylo devět. 
Dostal svůj první fotoaparát a vy-
jel se školou na výlet do Francie. 
„Tehdy jsem moc fotografovat 
neuměl. Jak jsem ale později začal 
více cestovat, chtěl jsem zachytit 
navštívená místa na památku a tím 
jsem postupně propadl fotografo-
vání. Nejraději fotografuji české 
hrady a zámky, protože se zajímám 
o historii, ale baví mě fotografovat 
i jiné památky, lidi či přírodu. Vždy 
záleží na tom, aby člověk zachy-
til správnou věc ve správný čas,“ 
uzavřel autor. Výstava v zooparku 
potrvá do konce března.

Galerie Lurago nabídla v únoru 
netradiční výstavu dřevomaleb. 
Této ne zcela běžné technice ztvár-
nění uměleckého díla se věnuje 
Tomáš Záborec ze Slaného a právě 
jeho dřevomalby si mohli lidé 
prohlédnout. 

Umělec nejčastěji ztvárňuje pří-
rodní motivy. Právě dřevo, které vy-

řezává a poté maluje, je tedy vhod-
nější než papír či plátno. Zajímavostí 
jeho děl je, že většina obrazů nemá 
rámy, což autorovi dává velký pro-
stor k improvizaci a již hotovou dře-
vomalbu může libovolně rozšiřovat. 
Tím často vznikají i velkoformátová 
díla, která diváka dokážou vtáhnout 
do svého prostředí.

Do původního krytu civilní obrany 
z 50. let minulého století zavedli ve-
řejnost členové muzea Na Kočičáku. 
Návštěvníkům krytu ve škole Duhová 
cesta v Havlíčkově ulici ukázali veš-
keré vybavení, z části ještě původní. 
Největší zajímavostí je v krytu ori-
ginální střílna pro československý 
protitankový kanon vzor 36. Tuto 
perlu muzeum převezlo z dalekého 
francouzského přístavu Saint Nazaire. 
Tam se střílna dostala v roce 1939, 
kdy ji němečtí vojáci spolu s dalšími 
střílnami ukořistili a odvezli na po-
břeží Atlantiku do nově budovaných 
bunkrů. „Střílna byla zřejmě vytržena 
z některé pevnosti v okolí Králík, přes-
nou lokalitu nyní zjišťujeme. Objekt 
se střílnou v přístavu přečkal II. světo-
vou válku a odolal i rozmachu přístav-

ních budov. Osudný se mu stal až rok 
2014, kdy město Saint Nazaire roz-
hodlo o zničení devatenácti bunkrů 
v přístavu, aby bylo uvolněno 
místo pro další přístavní budovy,“ 
uvedl Jiří Piramovský z muzea Na 
Kočičáku. Dále mohli lidé vidět nej-
různější střelné i chladné zbraně, vy-
bavenou dobovou kancelář, ložnici, 
mapy či střílny. 

Kryt civilní obrany v Havlíčkově 
ulici slouží nyní muzeu jako klubovna, 
kde se jeho členové scházejí přes 
zimu a mají tam uložené vybavení. 
Do konce roku již podobnou akci 
s komentovanou prohlídkou krytu pro 
veřejnost pořádat nebudou, kdo by 
však měl zájem, může se na návštěvu 
objednat. Zpřístupnění krytu se zúčast-
nilo přes pět desítek návštěvníků.

Se světoznámým fotografem 
Robertem Vanem se mohou setkat 
lidé v chomutovské knihovně v rámci 
cyklu Večery pod lampou. Robert 
Vano je nejen výtečný fotograf, ale 
také velmi zábavný a přívětivý vy-
pravěč. Návštěvníky besedy zavede 
do dob svého mládí, kdy se dostal 
do Ameriky, poví, jaké okolnosti ho 
zavedly na dráhu fotografa a co ho 
přivedlo zase zpět do Čech. Během 
vyprávění si lidé budou moci pro-
hlédnout stovky jeho fotografi í. Autor 
přítomné také seznámí se svou novou 
knihou Memories, kterou si lidé mo-
hou zakoupit a nechat si ji podepsat. 

Setkání s Robertem Vanem se 
uskuteční 27. března od 17 hodin 
v SKKS.
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Šebestián z Veitmile se zasloužil 
o rozvoj důlního podnikání

Šebestián z Veitmile (1490 – 
13. 11. 1549), pán na Chomutově, 
pocházel ze starého vladyckého 
rodu, který byl v roce 1475 po-
výšen do panského stavu. Jeho 
předek Beneš Krabice z Veitmile 
se proslavil, když od roku 1355 
řídil stavbu katedrály svatého Víta 
v Praze ve spolupráci se stavite-
lem Petrem Parléřem. Bohatství 
rodu rostlo právě ziskem se-
veročeských panství s centrem 
v Chomutově. Šebestiánův otec 
Beneš z Veitmile, získal Chomutov 
sňatkem s Bonuší Annou, dce-
rou Jana Calty z Kamenné Hory, 
která zdědila panství v roce 1465. 
Bonuše po svatbě převedla práva 
k Chomutovu na Beneše 30. dubna 
1483. Beneš zemřel v roce 1496 
a jeho žena 20. ledna 1511. Dědici 
panství se stali čtyři jejich synové. 
Jan, Michal, Kryštof a Šebestián 
z Veitmile, kteří drželi Chomutov 
nejprve společně. V roce 1499 
získali bratři od krále Vladislava 
právo po dobu 15 let těžit v okolí 
Chomutova zlato, stříbro a další 
kovy. Po předčasné smrti svých 
bratří i strýců zůstal v roce 1529 je-
diným vlastníkem Šebestián. 

Sňatkem s Annou Glatzovou ze 
Starého Dvora v roce 1516 získal 
Šebestián i bohaté panství Červený 
Hrádek s Jirkovem a Horou 
Svaté Kateřiny. Získal do zástavy 
také hrad v Mostě s panstvím 
Postoloprty. Okolo roku 1517 již 

zasedal v zemském soudu. V roce 
1526 podporoval volbu Ferdinanda 
Habsburského za českého krále. 
Ten se mu za jeho věrnost odměnil 
úřadem rady české komory v letech 
1527 až 1528 a úřadem nejvyššího 
mincmistra v letech 1542 až 1544. 
Tento úřad kdysi zastával i jeho 
otec Beneš (v letech 1471–1496). 
Veitmilové na svém panství podpo-
rovali rozvoj hornictví a zpracování 
rud. V Krušných horách vznikla 
nová horní města Výsluní, Hora 
Svatého Šebestiána a Hora Svaté 
Kateřiny. Hospodářský rozmach 
Chomutova, který zásoboval ne-
nasytný saský stříbrný horní revír 
od Annabergu, Marienbergu po 
Freiberg potravinami, si vyžadoval 
jeho rozšíření. Stopy renesančního 
urbanismu, jehož iniciaci musíme 
připsat Šebestiánovi z Veitmile, 
najdeme dodnes na bývalém cho-
mutovském Hřbitovním předměstí. 
Se svojí ženou Annou Šebestián 
dokončil přestavbu chomutovského 
zámku s přebohatým vstupním 
portálem s aliančními znaky. Štít 
nesený dvojicí lvů dodnes zdobí 
nároží radnice. Za jeho vlády byla 
dokončena také pozdně gotická 
přestavba děkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, která 
je připomínána rodovým znakem 
a datem 1539 na svorníku klenby. 
Záměr výstavby velkého kostela 
svaté Barbory v Horní Vsi zůstal již 
nedokončen. 

Šebestián z Veitmile, jako 
věrný poddaný Ferdinanda 
Habsburského, se zasloužil o och-
romení odboje českých stavů 
v roce 1547. Prvního listopadu 
1546, jako velitel českého vojska 
s částí zemské hotovosti porazil 
v bitvě u Ölsnitz saské vojsko. 
To se mu v roce 1547 pomstilo 
výpadem obrsta Wilhelma von 
Thumbschirna a Heinricha Reusse 
z Plavna do Chomutova a Jirkova. 
Věrnost Chomutova Habsburkům 
se městu vyplatila. Když po bitvě 
u Mülhlbergu byl císařem po-
ražen Šmalkaldský spolek, byla 
Chomutovu na rozdíl od rebelů po-
tvrzena všechna městská privilegia 
v roce 1549. Šebestián z Veitmile 

zemřel 13. listopadu 1549. 
Nashromážděný majetek dědil jeho 
syn Jan a vnuci po zemřelém synovi 
Křížovi. Jan panství zmenšil prode-
jem Červeného Hrádku v roce 1554 
a v roce 1560 prodal i Chomutov. 
Janovi z Veitmile zůstal jen Most, 
kde zemřel bez dědiců v roce 1563. 
Šebestián z Veitmile byl jednou 
z velkých postav nastupující re-
nesance, který podporoval rozvoj 
svěřených měst a důlního podni-
kání s navazujícím hutnictvím. 
Jím vytyčené urbanistické kon-
cepce Chomutova, Jirkova a Hory 
Svatého Šebestiána bez problému 
stačily pro rozvoj těchto sídel až do 
druhé poloviny 19. století.

 Jaroslav Pachner 

slaVní choMutoVané na Městských hřbitoVech

chomutovští 
hokejisté

V oddělení 21 nalezneme vedle 
sebe dva náhrobky. Je to místo 
posledního odpočinku dvou obětí 
leteckého neštěstí, které v roce 
1956 krutě zasáhlo chomutovský 
hokej několik měsíců po získání 
druhého místa v republice v sezóně 
1955–56. Mužstvo v listopadu 
sehrálo čtyři vítězné zápasy na 
turnaji ve Śvýcarsku. Při návratu 
z Curychu 24. listopadu neodle-
těli hráči Miroslav Pašek, Zdeněk 
Nový, Ondřej Borovička a funk-
cionáři Jan Výborný a Stanislav 
Vaisochr s mužstvem a čekali na 
další let. Letadlo se však krátce 
po startu zřítilo a všichni na pa-
lubě zahynuli. Zda byla příčinou 
neštěstí technická závada nebo 

výbuch, o kterém se hovořilo, není 
jasné. Miroslav Pašek a Zdeněk 
Nový v Chomutově pohřbeni ne-
byli. Pohřbu ostatních tří obětí se 
zúčastnily tisíce lidí. Poslední cesta 
na hřbitov vedla symbolicky od 
zimního stadionu. Každou rakev 
s ostatky nesli čtyři hráči, oble-
čení v dresech. Dnes zde najdeme 
hroby jen dvou z nich, jednoho ze 
zakladatelů poválečného chomu-
tovského hokeje a předsedy tělo-
výchovné jednoty Jana Výborného 
a vedoucího mužstva Stanislava 
Vaisochra. Ostatky benjamínka 
mužstva, osmnáctiletého Ondřeje 
Borovičky byly později exhumo-
vány a na místě hrobu zůstává 
prázdné místo. 

Chomutov v roce 1535
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Handicapovaní mohou sportovat 

Dobrovolníci poprvé pořádají charitativní bazar

Darujte vlasy 
pro nemocné

Také senioři či handicapovaní lidé 
se v Chomutově věnují sportu. Již rok 
funguje za fi nanční podpory města 
Sportovní klub Handisport, který při-

bližuje různé sportovní aktivity tělesně 
a mentálně postiženým a lidem v 
důchodovém věku. Letos nabízí další 
novinky.

Loni mohli klienti klubu jezdit 
na koních nebo chodit plavat. Letos 
se činnosti rozšířily o pěší turistiku a 
cyklistiku. „V rámci těchto činností 
mají i postižení možnost poznat zají-
mavá místa nejen v České republice, 
ale i v okolních státech. Turistické 
stezky jsou vždy vybírané tak, aby 
bylo možné je absolvovat nejen pěšky, 
ale i na elektrických či mechanic-
kých vozících s doprovodem nebo na 
speciálně upravených kolech,“ uvedla 
předsedkyně Asociace Pro Handicap 
Dana Patočková.

Na letošní rok je naplánován jarní 
pobyt v Harrachově. Pokud to sně-
hové podmínky dovolí, klienti si tam 

vyzkouší jízdu na biski – lyžích upra-
vených pro lidi s omezenou hybností. 
Také je čekají turistické výlety do blíz-
kého okolí nebo plavání v bazénu. 

Další pobyt je naplánován do 
jižních Čech, kde jsou na programu 
turistické a cyklistické výlety nebo 
rybářské závody. „V průběhu celého 
roku se setkáváme v posilovně, ba-
zénu nebo fi tku. Na permanentky se 
snažíme našim členům přispívat,“ do-
plnila Dana Patočková. 

Klub vítá nové členy i empatické 
dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit 
do činnosti Handisportu. Lidé mohou 
předsedkyni kontaktovat na telefon-
ním čísle 777 182 499.

Dobrovolníci z centra ADRA letos 
poprvé organizují charitativní bazárek. 
V něm si lidé mohou zakoupit nej-
různější věci a pomoci tím jak centru 
samotnému, tak spolku Masopust. 

V bazárku se budou prodávat da-
rované věci. Ty mohou lidé nosit do 
centra od 10. dubna. „Uvítáme různé 
oblečení, boty, šperky, kabelky, ba-
tohy, hračky či drobnou funkční elek-
troniku,“ uvedla Jana Matoušková, ve-
doucí Dobrovolnického centra ADRA 
Chomutov. Veškeré darované věci 
musí být v dobrém stavu. 

Samotný prodej se uskuteční 
21. dubna od 16.30 hodin v dobro-
volnickém centru. Výtěžek z ba-
zárku pomůže v činnosti dobrovol-

nickému centru a spolku Masopust. 
„Dobrovolnické centrum koordinuje 
dobrovolníky, kteří zdarma pomá-
hají v organizacích se sociálním za-
měřením, například Člověku v tísni, 
v domově pro seniory, v Kapce 97, 
rodinných centrech a nízkoprahových 
zařízeních. Přestože dobrovolníci pra-
cují zadarmo, centrum nese náklady 
spojené s péčí o ně. Finance potřebují 
například na jízdné do organizací, 
pojištění dobrovolníků a podobně,“ 
vysvětlila vedoucí. 

Společně s bazárkem se v centru 
bude již podruhé konat akce Co se to 
děje v 2. patře? Cílem je veřejnosti 
představit činnost hned čtyř organi-
zací, a to klubu Esprit, Cerebra, dob-

rovolnického centra ADRA a centra 
pro rodinu Horizont. Jejich zástupci 
návštěvníkům ukážou, čím se jednot-
livé organizace zabývají. 

Dobrovolnické centrum ADRA 
lidé najdou v budově bývalého 
ČVUT na Husově náměstí, vchod je 
naproti sportovní hale.

Darováním vlasů mohou lidé po-
moci onkologicky nemocným pacien-
tům. Odměnou pro dárce bude nejen 
dobrý pocit, ale také profesionální 
střih a setkání se zpěvačkou Olgou 
Lounovou. Právě ta je patronkou akce.

Charitativní projekt Vlasy po-
máhají se uskuteční 18. března 
od 13 hodin v obchodním centru 
Chomutovka. Pro dárce bude k dis-
pozici mobilní kadeřnické studio 
a v něm profesionální kadeřníci. 
Vlasy může darovat kdokoli – žena, 
muž i dítě. Kdo se nechce nechat 
ostříhat na místě, může darovat pře-
dem ustřižený cop. Z vlasů budou 
vyrobeny paruky pro pacienty bo-
jující s rakovinou. Na místě mohou 
vlasy lidé nejen darovat, ale zároveň 
mohou pacienti požádat o paruku.
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Nevratné lahve 
a jiné barevné sklo

Při třídění skla musíme roz-
lišovat, jakou má sklo barvu. Do 
bílého kontejneru patří čiré sklo 
a do zeleného vhazujte zelené, 
hnědé a jinak barevné sklo, ale 
také tabulové sklo. Do kontejnerů 
na sklo nepatří: porcelán, dráto-
sklo, varné sklo, monitory TV 

a PC, zrcadla, autoskla, zářivky 
a výbojky.

Skleněné střepy se následně 
třídí podle barvy bez zásahu lid-
ské ruky. Sklo se drtí, mele na po-
žadovanou velikost částic, míchá 
se na danou barevnost dle poža-
davku skláren.

Závětí ustanovujete, kdo po vás 
zdědí majetek, včetně případných 
dluhů. Je ovšem důležité dbát na to, 
že zákon stanovuje pro poslední vůli 
určitou právní formu. Zůstavitel může 
závěť napsat vlastní rukou, nebo ji 
zřídit v jiné písemné podobě za účasti 
svědků, nebo formou notářského zá-
pisu. Výjimkou jsou nezletilí, kterým 
je minimálně 15 let. Ti mohou projevit 
poslední vůli pouze formou notář-
ského zápisu. Osoby mladší patnácti 
let pak nemají k pořízení závěti žád-
nou způsobilost.

Jednou z nejjednodušších mož-
ností vytvoření závěti je vlastní rukou. 

V tomto případě může být závěť 
napsaná i na kousek obyčejného pa-
píru. Podmínkou však je, že celá takto 
zpracovaná závěť musí být vlastní 
rukou napsána a podepsána. Den, 
měsíc a rok pořízení závěti musí být 
uveden pouze v případě, pořídí-li zů-
stavitel více závětí, které si navzájem 
odporují. O vlastnoruční závěti by měl 
zůstavitel informovat důvěryhodnou 
osobu, jelikož by se mohlo stát, že 
v případě dědického řízení by závěť 
nebyla nalezena, nebo by ji někdo 
mohl úmyslně zatajit.

V okamžiku, kdy se nejedná o zá-
věť sepsanou vlastní rukou zůstavitele, 

ale např. na stroji, počítači či sepsáním 
jiné osoby, je nutné takto zpracova-
nou závěť vlastní rukou zůstavitele 
podepsat a k závěti se musí připojit 
i podpisy dvou svědků, kteří tím do-
svědčují, že se jedná o poslední vůli 
zůstavitele. Svědky mohou být pouze 
osoby, které jsou způsobilé k právním 
úkonům. Svědky nemohou být osoby 
nevidomé, neslyšící, němé, ty, které 
neznají jazyk, ve kterém se projev 
vůle činí, a osoby, které mají podle 
závěti dědit.

Zůstavitel má také právo svoji po-
slední vůlí projevit formou notářského 
zápisu. V tomto případě má zůstavitel 

větší jistotu, že jeho projev poslední 
vůle bude vyhovovat zákonným po-
žadavkům a současně bude závěť 
uložena do centrální evidence závětí. 
Nemůže se tedy stát, že by se závěť 
nenašla.

Při psaní závěti je nutné, aby zůsta-
vitel pamatoval na to, že se jeho nezle-
tilým potomkům musí dostat alespoň 
tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze 
zákona, a zletilým potomkům alespoň 
tolik, kolik činí jedna polovina jejich 
dědického podílu ze zákona.

Šárka Růžičková, sociální pracovnice, 
Sociální poradna Písečná, 

e-mail: poradna@soschomutov.cz

Nemálo zaměstnanců i zaměst-
navatelů již bohužel zažilo řešení 
náhrady škody způsobené zaměst-
nancem. U větších zaměstnavatelů 
jsou zpravidla zřízeny speciální or-
gány, tzv. „škodní komise“, u men-
ších zaměstnavatelů to řeší majitel 
fi rmy osobně. Jak je to z hlediska 
práva?

Zákoník práce zná celkem 
čtyři důvody pro náhradu škody, 
a to obecnou odpovědnost k ná-
hradě škody, nesplnění povin-
nosti k odvrácení škody, schodek 
na svěřených hodnotách (dříve 
zváno hmotná odpovědnost) 
a odpovědnost za ztrátu svěřené 
věci. S ohledem na rozsah článku 
se budu věnovat pouze obecné 
odpovědnosti. 

V případě obecné odpovědnosti 
je zaměstnavatel povinen zaměst-
nanci prokázat porušení povinnosti 
ze strany zaměstnance, výši způ-
sobené škody, příčinnou souvislost 
mezi porušením povinnosti a ško-
dou a také zavinění zaměstnance. 

To může být úmyslné nebo ne-
dbalostní. V případě úmyslu nebo 
opilosti hradí zaměstnanec škodu 
v plné výši. V případě nedbalosti 
hradí zaměstnanec škodu pouze do 
výše čtyřapůlnásobku průměrného 
měsíčního výdělku. 

Zaměstnavatel je povinen ná-
hradu škody se zaměstnancem 
projednat a pokud zaměstnanec 
s náhradou škody nesouhlasí, musí 
zaměstnavatel na zaměstnance 
podat žalobu. Není možné, aby 
zaměstnavatel škodu zaměstnanci 
bez jeho souhlasu „strhl ze mzdy“, 
takové jednání zaměstnavatele 
by bylo v rozporu s povinností 
zaměstnavatele platit zaměst-
nanci celou mzdu a mohlo by vést 
k okamžitému zrušení pracovního 
poměru ze strany zaměstnance 
s možností uplatnění sankcí vůči 
zaměstnavateli. Také není možné 
jednostranné snížení mzdy zaměst-
nance z důvodu způsobené škody.

JUDr. Petr Veselý, advokát
www.nomika.cz

Jak sepsat závěť, aby byla platná?

co dělat, když v práci 
způsobíte škodu

www.rodinnezapoleni.cz 

Filmový  
festival sobota 18. března    

10.00–12.00 h
Kino Svět
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Akademie se připravuje na soutěž patnácti škol

Školáky z Kadaňské potěšili 
žáci z karibského ostrova

radek Voch: Když jsem opravoval průvodkyni 
na hradě, začala mě historie opravdu bavit

Patnáct základních škol z Cho-
mu tovska se sejde v budově ob-
chodní akademie ESOZu při míst-
ním kole soutěže Mladý ekonom 
Ústeckého kraje 2017. Soutěž je 
zaměřena na podporu oblasti fi-
nanční gramotnosti a škola se na 
pořádání místního kola již připra-
vuje. „Témata pro ústní prezentace 

budou z oblasti peněz, hospodaření 
domácnosti a finančních produktů. 
Naši vyučující již zpracovávají 
konkrétní podoby testů a témat. 
Dále rozesíláme školám informace 
k soutěži. Přípravy jsou v plném 
proudu, abychom měli vše dobře 
zajištěné,” uvedl Pavel Janoušek, 
vedoucí učitel pracoviště Ob-

chod ní akademie Střední školy 
energetické a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnické 
školy Chomutov. 

Soutěž Mladý ekonom pořádá 
Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad 
Labem, Ústecký kraj a Asociace 
obchodních akademií ČR. Osmáci 

a deváťáci ze základních škol bu-
dou muset zvládnout znalostní 
test z oblasti finanční gramotnosti 
a ústní prezentaci k vylosovanému 
tématu.

Místní kolo soutěže se uskuteční 
5. dubna v obchodní akademii, vítěz 
postoupí do regionálního kola, které 
ho čeká v červnu v Ústí nad Labem. 

Až z dalekého ostrova Martinik 
v Karibském moři přišel pozdrav 
žákům základní školy Kadaňská. 
Díky takzvanému eTwinningu, což 
je platforma, která je založena na 
vzájemné spolupráci evropských 
škol, mohou komunikovat s žáky 
po celé Evropě. „Každý si vytvořil 
svůj profil, kde mezi sebou sdílíme 
své fotografie, videa a prezen-
tace v anglickém jazyce, abychom 
si všichni mezi sebou rozuměli 
a mohli se navzájem učit, pocho-
pit kulturu a mentalitu lidí v jiných 
státech Evropy,“ vysvětlila šesťačka 
Emma Kaiserová.

V adventním čase žáci školy vy-

robili pod vedením učitelky Lenky 
Michalcové vánoční přáníčka 
a rozeslali je do různých evrop-
ských států, například do Polska či 
Francie. Po čase se jim vrátily zase 
jejich pozdravy. „K našemu překva-
pení se k nám dostala přání z ost-
rova Martinik, který patří k Francii 
a nachází se v Karibském moři. 
Takže k nám zavála skoro exotika. 
Byli jsme nadšení,“ řekla žákyně.

Prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií a díky 
škole, která se do mezinárodní spo-
lupráce zapojila, se žáci mohou dál 
vzdělávat a najít si nové přátele, 
což je pro ně motivující.

Dějepis a historie vůbec patří 
k méně oblíbeným předmětům na 
základní škole. To však vůbec neplatí 
pro Radka Vocha, deváťáka ze zá-
kladní školy ve Školní ulici. Historie, 

a nejen ta česká, ho zcela pohltila 
a jeho znalosti v tomto oboru roz-
hodně předčí vědomosti jiných stejně 
starých hochů. Má za sebou mnoho 
úspěchů v různých soutěžích, nyní 
navíc vyhrál okresní kolo Dějepisné 
olympiády. O své zálibě hovořil v ná-
sledujícím rozhovoru.
Co tě na historii a dějepisu tak 
přitahuje a baví?

Začalo to na prvním stupni zá-
kladní školy. Tenkrát - tak ve druhé 
třetí třídě, když jsme se ještě učili 
vlastivědu - jsem slyšel pro mě dopo-
sud neznámé jméno Jan Hus. Tímto 
jménem to vlastně všechno začalo. 
Když paní učitelka Jana Šťastná začala 
vyprávět příběh tohoto muže, úplně 
mě to vtáhlo. Najednou to nebyl ně-
jaký Jan Hus, ale byl to Mistr Jan Hus, 
ten, jenž položil život za svou zem. Od 
té doby jsem se začal zajímat o historii 

své země. Ale i přesto stále nebyla his-
torie na prvním místě mých zálib.
Takže kdy přišla ta rozhodující 
chvíle?

Mohli za to vlastně moji rodiče. 
Díky nim jsem už někdy kolem dva-
nácti let procestoval s nadsázkou ře-
čeno celou Českou republiku. Tehdy 
nastal pro můj život velký zlom. Při 
výletu na hrad Loket jsem asi třikrát 
opravil průvodkyni v jejím výkladu 
a na konci prohlídky smekla před 
mými znalostmi. To mi bylo mi asi 
deset let. Od té doby jsem začal 
hromadně skupovat různé historické 
knihy.
Baví tě dějepis i ve školních 
hodinách?

Samozřejmě, na druhém stupni 
je ještě zajímavější než při vlasti-
vědě na prvním stupni. V sedmé 
třídě se nám sice hodně střídali uči-

telé, a tak to nebylo úplně ono, ale 
v osmé jsme dostali paní učitelku 
Lenku Drobiličovou. Hned první 
den mi padla do oka. Její výuka 
byla a stále je plná zajímavostí. 
V jejích hodinách se člověk dokáže 
vžít do té doby nebo i rovnou do 
určité osoby.
Zřejmě i kvalitní výuka stála 
za tvým úspěchem v soutěžích. 
Jakých výher si nejvíce vážíš?

Na konci minulého školního roku 
jsem se zúčastnil soutěže 4×4×4, 
kde jsme se s kamarády umístili 
na prvním místě. Loni v listopadu 
se konaly mé oblíbené Regionální 
dějiny, kde jsme rovněž obsadili 
první místo. Před Vánoci mi řadu 
vítězství přerušil Litvínovský cho-
roš. Největším úspěchem je pro mě 
vítězství v okresním kole Dějepisné 
olympiády, kterou jsem vyhrál letos.
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Projektový den zavedl žáky do vesmíru

Průmyslovka ukázala nejnovější trendy

Nejen vůni lesa si na Šumavě užívali 
chomutovští předškoláci

Na žáky základní školy v Hor-
nické ulici čekala cesta do vesmíru. 
Právě na vesmír byl zaměřen pro-
jektový den. Každá třída ho prožila 
jinak, po svém. 

Mladší žáci si cestování vesmí-
rem užívali s pohádkovými posta-
vičkami. „Páťáci se pochlubili mi-
mozemšťanům tanečky, písničkami, 
dále děti kouzlily, malovaly. Starší 
žáci vymýšleli, jak by trávili čas 
v kosmické lodi, vytvářeli ve skupi-
nách vlastní planety s lidmi, jejich 
zvyky a tradicemi, jazykem, flórou 

a faunou,“ uvedla učitelka Zuzana 
Hejcmanová.

Devátá třída diskutovala o prav-
děpodobnosti situace ve filmu 
Armageddon a v druhé devítce žáci 
vypouštěli do vesmíru balonky, na 
které si napsali svá přání.

Tentokrát projektový den ovliv-
nila velká nemocnost, proto se v ně-
kterých třídách sešlo opravdu jen pár 
dětí. „Ale i tak si užili uvolněnou 
a příjemnou atmosféru. Doufejme, 
že se deváťákům přání na balóncích 
splní,“ dodala učitelka.

Střední průmyslovou školu navští-
vily desítky deváťáků ze základních 
škol, aby se seznámili s výukou na 
škole i s jejím vybavením. Takové 
exkurze jsou pro žáky základních škol 
často zásadní při výběru střední školy. 

Návštěvníky školou provedli sami 

studenti, učitelé je pak zapojili do zá-
bavných aktivit. „Žáci mohli zavítat 
i na stánek společnosti Microsoft. Na 
stánku si mohli zájemci vyzkoušet 
různá moderní zařízení s Windows 10, 
zahrát si turnaj na Xbox One nebo pro-
věřit své znalosti ve vědomostní sou-

těži,“ uvedla Věra Fenclová ze střední 
průmyslové školy. Deváťáci si pro-
hlédli i 3D tiskárnu nebo se přesvědčili, 
jak funguje cloudová služba Power 
BI pro analýzu velkých dat. Pomocí 
této služby studenti v reálném čase 
zobrazovali celkový počet návštěvníků 

školy, který dosáhl počtu 168. 
Z návštěvníků školy byli vyloso-

váni dva, kteří dostali dárkový pou-
kaz. Oba shodně potvrdili, že se jim 
na škole velmi líbí a zřejmě se stane 
jejich volbou při plánování dalšího 
studia.

V přírodě na čerstvém vzduchu 
se dá dělat nekonečné množ-
ství věcí. Své o tom vědí děti 

z Mateřské školy Chomutov, které 
se zúčastnily ozdravného pobytu 
na Šumavě. Snímky právě z tohoto 

pobytu si mohou lidé prohlédnout 
na výstavě Vůně lesa. „Výstava 
zachycuje ve fotografiích aktivity, 
které jsme s dětmi na Šumavě po-
řádaly. Jako takový doplněk jsou 
vystavené i obrázky, které děti ma-
lovaly ještě při pobytu,“ uvedla ře-
ditelka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. Vše doplňuje 
krátký film v televizi. 

Ozdravného pobytu se zú-
častnilo celkem 450 dětí. První 
polovina vyjela na Šumavu na 
podzim roku 2015, druhá půlka 
se na stejné místo vydala loni na 
podzim. 

Pobyt v přírodě pro děti z ma-
teřských školek se mohl uskutečnit 
díky dotaci ministerstva životního 
prostředí. Projekt byl zaměřený na 
ozdravné pobyty dětí z lokalit se 
zhoršenou kvalitou vzduchu, cílil 
hlavně na environmentální a po-
hybové aktivity. Tým organizátorů 
z mateřinek připravil pro děti pro-
gram pod názvem Vůně lesa, podle 
kterého nese název i výstava. 

Projekt trval dva roky. 
Mateřská škola uvažuje o pokra-
čování, pokud to bude možné, 
v srpnu se zapojí do výzvy 
o dotaci. 

Mateřinka ukáže svět, který děti obklopuje
Dvoudenní vystoupení, stovky 

herců, desítky kostýmů a ku-
lis a přeplněné hlediště. To je 
jedna z největších akcí, které se 
každoročně konají v městském 
divadle – Mateřinka.

Letos se uskuteční devatenáctý 
ročník této nesoutěžní přehlídky 
mateřských škol, všechna vystou-
pení se budou týkat tématu Svět, 
který mě obklopuje. „Práce peda-

goga je rozvíjet dítě v návaznosti na 
rodinnou výchovu v samostatnou 
a zdravě sebevědomou osobnost 
a cestou přirozeného, prožitko-
vého i situačního učení tak položit 
základy celoživotního vzdělávání. 
To se odráží ve vystoupeních dětí, 
které tak mohou být herci, hudeb-
níky, zpěváky i tanečníky a tímto 
jsou vedeny k aktivitám a zá-
jmům, které jsou základními pilíři 

v prevenci sociálně patologických 
jevů,“ uvedla zástupkyně ředitelky 
Mateřské školy Chomutov Jana 
Pézrová.

Velikou oporou festivalu 
jsou i rodiče dětí, kteří pomá-
hají vyrábět kulisy a šít kostýmy. 
Mateřinky se letos zúčastní 380 
dětí ze čtyřiadvaceti mateřských 
školek z Chomutova, okolních 
měst i Německa. „Naše regionální 

kolo je v celé České republice 
největší co do počtu zúčastněných 
škol a vystupujících dětí i návštěv-
nosti veřejnosti. Každoročně jsou 
pozvány z našeho oblastního kola 
dvě mateřské školy do Nymburka, 
kde se koná kolo celostátní,“ sdělila 
zástupkyně.

Mateřinka 2017 se uskuteční 
v městském divadle 14. a 15. března, 
vždy od 14.30 hodin.
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Příměstské tábory lákají stále více, 
organizace navyšují kapacitu

Ekology, vojáky nebo dobro-
druhy se mohou stát děti o letních 
prázdninách. Organizace pro ně 
připravují velmi zajímavé tematické 
příměstské i pobytové tábory, na 
které je již rodiče mohou hlásit. 

Plné pohybu jsou příměstské 
tábory pořádané společností Kultura 
a sport. Děti se mohou seznámit se 
sportováním nebo si užívat vodní 
radovánky. V Aquasvětě se budou 
konat dva turnusy táborů, a to od 
24. do 28. července a od 14. do 
18. srpna. Prázdninová miniškola 
sportu začíná 10. července a děti se 
v týdenních turnusech budou střídat 
až do 1. září. „Letošní novinkou 
je zařazení celodenního výletu do 
každého běhu,“ uvedla jednatelka 
společnosti Věra Fryčová. Kromě 
výletů čeká na děti pestrý program. 
V miniškole sportu si vyzkouší od 
každého sportu trochu, největším 
lákadlem tradičně bývá návštěva 
lezecké arény či dopravního hřiště. 
V Aquasvětě si neplavci osvojí zá-
klady plavání a společně s těmi, co 

už plavat umí, si užijí hry a soutěže 
ve vodě i na suchu.

Středisko volného času Domeček 
pořádá tradiční pobytový tábor 
Zásada. Deset dní stráví děti pře-
vážně v přírodě a na programu 
budou mít nejen turistiku, ale i sou-
těže a hry. Zaměření příměstských 
táborů Domečku je rozmanité. Ze 
školáků se stanou třeba farmáři, dob-
rodruzi, sportovci nebo výletníci. 
„Příměstské tábory jsou vždy velmi 
rychle vyprodané, takže letos při-
pravujeme ještě dva nové. O jejich 
zaměření a termínech budeme včas 
informovat,“ řekl ředitel Domečku 
Milan Märc. 

V týdenních intervalech po celé 
prázdniny se budou scházet malí 
ekologové při příměstských tábo-
rech v Podkrušnohorském zooparku. 
„Během letních prázdnin u nás děti 
zažijí spoustu příjemných chvil 
v krásném prostředí zooparku. 
Budeme krmit zvířata a dozvíme se 
různé zajímavosti ze světa přírody. 
Zahrajeme si celotáborovou hru, 

poradíme se, jak se správně chovat 
v přírodě a naučíme se různé tech-
nické dovednosti, například vázání 
uzlů, určování světových stran 
a mnoho dalšího,“ popsal náplň tá-
borů ekolog Václav Brožka. Protože 
i o tábory v zooparku je velký zá-
jem, organizace letos zdvojnásobila 
kapacitu dětí v každém turnusu. 

Vůbec poprvé bude příměstský 
tábor pořádat Muzeum českosloven-
ského opevnění z let 1936 až 1938 
Na Kočičáku. Tam si příměstský 
tábor mohly děti vyzkoušet o jarních 
prázdninách a mnoho z nich se jistě 
vrátí i v létě. Téma tábora je Poznej 
svoji historii. Děti budou mít zá-
zemí ve stanech u řopíku muzea Na 
Kočičáku, kde v případě nepřízni-
vého počasí budou hrát hry a dozví-
dat se zajímavosti z historie. Pokud 
bude počasí pěkné, celé dny budou 
trávit v přírodě v okolí. „Náplní 
tábora je především poznávání naší 
historie, ale také přírody. Děti se 
naučí základy přežití a táboření. 
Program je velmi pestrý a pro děti 

zajímavý,“ pozval předseda spolku 
Jiří Piramovský. Na Kočičáku budou 
tábory probíhat také v týdenních in-
tervalech, výjimkou je pouze týden 
na přelomu července a srpna, kdy se 
tábor konat nebude. 

Příměstský tábor pro nejmenší 
pořádá Rodinné centrum Kolibřík. 
Tam mohou rodiče hlásit už tří-
leté děti a samozřejmě i ty starší. 
Centrum bude pořádat čtyři turnusy, 
dva v červenci a dva v srpnu, s ka-
pacitou vždy zhruba pětadvacet dětí. 
Tábory budou zaměřené na pozná-
vání zajímavých míst v Chomutově 
a blízkém okolí. „Máme v plánu na-
příklad výšlap na městskou věž, ná-
vštěvu muzea, Staré Vsi či projížďku 
Safari expresem po zooparku,“ řekla 
vedoucí Rodinného centra Kolibřík 
Jana Svobodová. 

Na všechny tábory již rodiče mo-
hou své děti přihlašovat, organizace 
většinou mají on-line přihlášky na 
svých webových stránkách. Přihlásit 
dítě je ale vždy možné i v sídle orga-
nizace nebo přes kontaktní osobu. 

Inzerce

Elektrikář
Společnost Severočeské doly a.s., člen skupiny ČEZ hledá do svého 
týmu větší množství kandidátů na pozici Elektrikář:

Pracovní poměr na dobu:  neurčitou  
Předpokládaný nástup: ihned   
Místo výkonu práce:  Tušimice

CHARAKTERISTIKA: 
n  odborné práce při opravách 

elektrických zařízení
n  nepřetržitý provoz (12h směny)

POŽADUJEME:
n  vyučení nebo ÚSO vzdělání 

v oboru elektro (i pro absolventy)
n  vyhláška 50/1978 Sb.
n  praxe na VN výhodou
n  ŘP sk. B výhodou

NABÍZÍME:
n  zaměstnání u stabilní 

a ekonomicky silné společnosti
n   mzdové ohodnocení dle 

zkušeností 17 000–25 000 Kč
n  pracovní doba 36 hod. 40 min. 

týdně
n  zaměstnanecké výhody 

dle kolektivní smlouvy (průměrná 
výše benefitů 43 000 Kč/ rok)

-   týden dovolené nad rámec ZP
-   dodatková mzda  

(průměrná výše 11 000 Kč/rok)
-   příspěvky na PP  

až 1 000 Kč/měsíčně
-   dotované stravování
-   věrnostní a jubilejní odměny 
-   příspěvky na rekreaci pro Vás 

i děti, kulturu, sport, vzdělávání
-   příspěvek při dočasné pracovní 

neschopnosti
n  výhodné tarify od O2
n  možnost profesního vzdělávání
n  pracovní oděv včetně zajištění 

praní a pravidelné výměny

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ: 
V případě zájmu vyplňte  
Dotazník uchazeče o zaměstnání 
na www.sdas.cz v sekci 
Pracovní příležitosti/ Uchazeči 
o zaměstnání/ Odkaz na dotazník

Kontakt:
Ing. Petra Hodová
tel. 417 805 056, hodova@sdas.cz
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osMisMěrka Koncem března se uskuteční filmový festival (tajenka) kamera. Vtipy

Mladá čerstvě vystudovaná 
psycholožka, blondýnka, 
nastupuje do první práce. Stává se 
psychologem na základní škole a 
hned je aktivní a hledá, kde začít, 
jak se uvést v dobrérm světle. Jde 
na školní dvůr a tam vidí hlouček 
chlapečků, jak si hrají, a pak 
jednoho, který stojí opodál, nic 
nedělá, jen tak popojde krok vlevo, 
pak dva doprava. 
Psycholožka si říká: „No to je jasné, 
introvert, začnu s ním a zapojím 
ho do hry.” 
Jde k němu a říká: „Copak se děje, 
že si dneska nehraješ s ostatními?” 
Chlapeček na to: „Já jsem brankář!”

Jednoho dne se dcerka ptá 
maminky: 
„Mami, proč máš některé vlasy 
bílé?” 
„To je z tvého zlobení. Pokaždé, 
když provedeš něco špatného, 
zbělá mi jeden vlas.” 
„A mami, proč má babička bílou 
celou hlavu?”

Tatínek se ptá své osmileté dcerky: 
„Co bys letos chtěla 
k narozeninám?” 
„Tampón.” 
„Víš ty vůbec, co to je?” 
„Nevím, ale v televizi jsem slyšela, 
že se s tím dá dobře hrát tenis, 
plavat i jezdit na kole.”

AGOrA, AOrtA, ArASA, AtAŠÉ, BeSKYDY, BOULe, DeLtA, eKZÉM, etAPA, 
GeOrGIe, HereČKA, HerOIN, HrDLA, MetrO, MrAZY, OBČAN, PártY, PItKA, 
PrStY, SeZAM, SPAPAt, ŠVAGr, ÚKrYt, UMrtVIt, ÚSMĚV, VZrUcH, ZAMBO
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 7.3. út 12.00  VzpoMínkoVé setkání u příležitosti 167. Výro-
Čí narození t. G. Masaryka – parčík u ZUŠ T. G. M.

 8.3. st 17.30  astroloGie – výklad blízké budoucnosti a jeho psychologic-
ká podstata – SKKS 

 9.3. čt 17.30  art zastaVení – prezentace Základní umělecké školy 
T. G. Masaryka Chomutov – Café Atrium

 11. a 25.3. so 08.00  seVeroČeské FarMářské trhy – náměstí 1. máje
 15.3. st 18.00  co je to kundalini – přednáška Jany Maškové Zimolové, 

CSB, lektorky v oblasti sexuality, a Mgr. Jany Dlouhé, lektorky 
kundalini jógy – SKKS 

 16.3. čt 13.00  poezie a hudba – určeno pro nevidomé a slabozraké 
(SONS) – SKKS 

 16.3. čt 17.00  ke štěstí i V pracoVníM žiVotě – přednáška Michaely 
Turjančíkové – Café Atrium

 17.3. pá 16.00  odpoledne se stanislaVeM jirsou aneb 
ochutnáVka Francouzské literatury – vystoupí 
pěvecký sbor Comodo – SKKS

 18.3. so 09.30  den poezie – SKKS
 18.3. so 10.00  rodinné zápolení 2017 – FilMoVý FestiVal – 

kino Svět 
 18.3. so 13.00  probouzení MedVědŮ hnědých – Podkrušnohorský 

zoopark
 20.3. po 17.00  pataGonie – ohŇoVá zeMě, torres de paine – 

cestopisná přednáška Š. Šulce – SKKS 
 21.3. út 09.30  o sněhurce a sedMi trpaslících – pohádka pro děti 

– SKKS
 22.3. st 18.00  poVídání o Číně – cesta Čaje – čínský čaj, původ čajo-

vého obřadu, zenová tradice, přednáška se zenovým mnichem 
Banseiem – SKKS 

 23.3. čt 17.00  paMět krajiny bezruČoVa Údolí aneb pro-
stor jako zrcadlo spoleČnosti – přednáška Klubu 
aktivního života – SKKS 

 27.3. po 17.00  VeČery pod laMpou – autorský večer se světoznámým 
fotografem Robertem Vanem – SKKS

 28.3. út 17.00  cesta k VědoMéMu rodiČoVstVí skrze kou-
Čink, MotiVaci a astroloGii – přednáška Leony 
Hrnkové – Café Atrium 

 28.3. út 19.00  blázinec – všech patnácti rolí se ujal Miroslav Táborský a zpra-
coval je svým osobitým způsobem – Kulisárna

 30.3. čt 19.00  Michal VieWeGh – žiVot po žiVotě – beseda a autor-
ské čtení – MUSIC XS CLUB

 30.3. až 2.4.  choMutoVské deskohrátky – minifestiválek deskových 
a karetních her – SKKS

    prohlídky interiérŮ staVeb Ve staré Vsi s prŮVod-
ceM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 1. 3. st 11.00 psí poslání 17.00 t2 trainspottinG 18.00 john Wick 2
   20.00 padesát odstínŮ teMnoty
 2. 3. čt 11.00 balerína 17.00 Muzzikanti  18.00 balerína 
   20.00 loGan: WolVerine
 3. 3. pá 11.00 pes ro(c)ku 17.00 Muzzikanti 18.00 padesát odstínŮ teMnoty
   20.00 loGan: WolVerine
 4. 3. so 15.00 balerína 17.00 Muzzikanti 18.00 loGan: WolVerine
   20.00 Muzzikanti 
 5. 3. ne 15.00 leGo® batMan FilM (3d) 17.00 bába z ledu
   18.00 loGan: WolVerine 20.00 Muzzikanti 
 6. 3. po 17.00 Muzzikanti 19.00 lion
 7. 3. út 17.00 padesát odstínŮ teMnoty 19.00 lion
 8. 3. st 17.00 bába z ledu 18.00 nechte zpíVat Mišíka
   20.00 Všechno nebo nic
 9. 3. čt 17.00 konG: ostroV lebek (3d) 18.00 loGan: WolVerine
   20.00 Masaryk
 10. 3. pá 17.00 leGo® batMan FilM (3d) 18.00 konG: ostroV lebek
   20.00 Masaryk
 11. 3. so 15.00 balerína 16.00 Všechno nebo nic
   18.45 Giuseppe Verdi: la traViata (la traViata) 19.00 Masaryk
 12. 3. ne 15.00 psí poslání 17.00 Masaryk 18.00 konG: ostroV lebek (3d)
   20.00 Masaryk
 13. 3. po 17.00 Masaryk 19.00 padesát odstínŮ teMnoty
 14. 3. út 17.00 konG: ostroV lebek 19.00 lion 17.00 Masaryk
   18.00 spojené státy lásky 20.00 bába z ledu
 16. 3. čt 16.00 konG: ostroV lebek (3d)
   19.00 rollinG stones – olé olé olé! cesta napříČ jižní aMerikou
 17. 3. pá 17.00 kráska a zVíře 18.00 padesát odstínŮ teMnoty
   20.30 Muzzikanti 
 18. 3. so 15.30 leGo® batMan FilM 17.00 lion 18.30 kráska a zVíře (3d)
   20.00 t2 trainspottinG
 19. 3. ne 15.00 kráska a zVíře (3d) 17.00 Muzzikanti 18.30 kráska a zVíře
   20.00 padesát odstínŮ teMnoty
 20. 3. po 17.00 loGan: WolVerine 19.00 MoonliGht 
 21. 3. út 17.00 bába z ledu 19.00 Muzzikanti 
 22. 3. st 17.00 Všechno nebo nic 18.00 rocco 20.00 Masaryk
 23. 3. čt 17.00 rande naslepo 18.00 lVí žena 20.00 rocco
 24. 3. pá 17.00 pes ro(c)ku 17.00 FilMoVý FestiVal eXpediČní kaMera
   19.30 rande naslepo
 25. 3. so 14.00 pes ro(c)ku 17.00 kráska a zVíře
   17.45 WolFGanG aMadeus Mozart: idoMeneo 
   20.30 rande naslepo
 26. 3. ne 15.00 leGo® batMan FilM (3d) 17.00 balerína 18.00 žiVot
   20.00 skryté zlo
 27. 3. po 17.00 žiVot 19.00 skryté zlo
 28. 3. út 17.00 rande naslepo 19.00 žiVot
 29. 3. st 17.00 skryté zlo 18.00 nejšŤastnější den V žiVotě olliho MÄkiho 
   20.00 Masaryk
 30. 3. čt 16.00 šMouloVé: zapoMenutá Vesnice (3d)
   17.00 šMouloVé: zapoMenutá Vesnice
   19.00 Volání netVora: příběh žiVota
 31. 3. pá 16.00 šMouloVé: zapoMenutá Vesnice (3d)
   17.00 šMouloVé: zapoMenutá Vesnice
   18.30 Volání netVora: příběh žiVota
   19.30 Ghost in the shell

 9.3. čt 19.00  honza nedVěd – nejznámější český folkový a trampský písničkář při-
zval ke spolupráci osobnosti: Jindru Koníře, vynikajícího hráče na klávesové 
nástroje, dirigenta a skladatele, a Pavla Helana, písničkáře, hráče na kytaru 
a ukulele, skladatele, pohotového moderátora a průvodce pořadem.

 13.3. po 19.00  p.r.s.a. – Hra polského autora Eugeniusze Szybala s podtitulem pět žen, tři 
generace, jedna rodina, stejný osud. Život je plný  omylů! A tak se klidně může stát, 
že místo velkolepé rodinné oslavy babiččina životního jubilea omylem vypravíte 
funus. P.R.S.A. jsou hořkou rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy. 

 14. a 15.3.  14.30  Mateřinka 2017 – oblastní kolo přehlídky dětské tvořivosti
 16.3. čt 17.00  VeČerníČek nejen pro seniory – tradiční taneční podvečer
 18.3. so 20.00  reprezentaČní ples statutárního Města choMu-

toVa – předprodej vstupenek v městském informačním centru
 19.3. ne 15.00  o paleČkoVi – V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlape-

ček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Pale-
ček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi 
„dostrkal“ oběd v košíku přímo na pole…a tam začíná naše pohádka.

9.3. čt 19.00  

13.3. po 19.00  

14. a 15.3. 
16.3. čt 17.00  
18.3. so 20.00  

19.3. ne 15.00  

MĚStSKÉ DIVADLO

 1. 3. st 11.00
   
 2. 3. čt 11.00
   
 3. 3. pá 11.00
   20.00
 4. 3. so 15.00
   20.00
 5. 3. ne 15.00
   18.00
 6. 3. po 17.00
 7. 3. út 17.00
 8. 3. st 17.00
   
 9. 3. čt 17.00
   
 10. 3. pá 17.00
   

11. 3. so
   
 12. 3. ne 15.00 
   
 13. 3. po 17.00
 14. 3. út 17.00
   
 16. 3. čt 16.00
   
 17. 3. pá 17.00
   
 18. 3. so 15.30
   
 19. 3. ne 15.00
   
 20. 3. po 17.00
 21. 3. út 17.00
 22. 3. st 17.00
 23. 3. čt 17.00
 24. 3. pá 17.00
   
 25. 3. so 14.00
   
   
 26. 3. ne 15.00
   
 27. 3. po 17.00
 28. 3. út 17.00
 29. 3. st 17.00
   
 30. 3. čt 16.00
   
   
 31. 3. pá 16.00
   
   
   

KINO SVĚt
 12.3. ne  19.00  opereta nás baVí – koncert Festivalového orchestru Petra Macka 

a jeho hostů – městské divadlo
 17.3. pá 19.30  luboš pospíšil a 5p – Hřebíkárna 
 17.3. pá 20.00  top dreaM coMpany – MUSIC XS CLUB
 18.3. so 20.00  oldies party – MUSIC XS CLUB 
 23.3. čt 19.00  zrní – koncert kapely z Kladna – Kulisárna
 24.3. pá 20.00  blakkout tour – MUSIC XS CLUB 
 25.3. so 17.00  Vítání jara s MadriGaleM – koncert vokálně instrumentální-

ho sboru Madrigal – kostel sv. Ignáce 
 31.3. pá 19.30  zdeněk bína trio – Hřebíkárna

12.3. ne  19.00  

17.3. pá 19.30  
17.3. pá 20.00  
18.3. so 20.00 
23.3. čt 19.00 
24.3. pá 20.00  
25.3. so 17.00

31.3. pá 19.30  

KONcertY

 29.3.  na poČátku bylo sloVo… – vystavení faksimile darovací listiny 
řádu německých rytířů z 29. 3. 1252 – prvního písemného dokladu existence 
Chomutova – muzeum radnice

 od 10.3.  Vlajka pro tibet – mezinárodní kampaň za lidská práva – oblastní 
muzeum, radnice

 od 21.3. GraFika choMutoV – Café Atrium
 do 10.3.  VŮně lesa – výstava fotogra� í z ozdravného pobytu dětí mateřských škol – 

Rytířský sál radnice
 do 31.3. obrazy – joseF Moulis – galerie Lurago
 do 31.3.  Markýz Franz Von bayros (1866 – 1924) a ti druzí – 

současná světová gra� ka z oblasti Ars erotika – Pavel Hlavatý
 do 18.3.  hans kudlich, osVoboditel sedlákŮ – ke 100. výročí úmrtí 

revolucionáře a buřiče – muzeum, radnice
 do 31.3.  Fotoobrazy – odrazy – radoVan sMokoŇ – výstavní síň knihovny
 do 31.3.  luceMburské střípky – výstava fotogra� í mladého autora Jiřího 

Kašpara z cest po Lucembursku – výstavní síň PZOO
 do 31.3.  iVa hÜttneroVá – výstava obrazů herečky a malířky – galerie Zlatý klenot
 do 29.4.  sMíM prosit? – historie tanečních kurzů v Chomutově s tanečními 

workshopy 11., 18., a 25. 3. a 1. 4., vždy od 14 hodin – Dům J. Popela
 do 31.5. choMutoVské dáMy VystaVují – SKKS

 29.3.  na poČátku bylo sloVo… 

 od 10.3.  Vlajka pro tibet

 od 21.3. GraFika choMutoV
 do 10.3.  VŮně lesa

 do 31.3. obrazy – joseF Moulis
 do 31.3.  Markýz Franz Von bayros (1866 – 1924) a ti druzí

 do 18.3.  hans kudlich, osVoboditel sedlákŮ

 do 31.3.  
 do 31.3.  luceMburské střípky

 do 31.3.  iVa hÜttneroVá
 do 29.4.  sMíM prosit?

 do 31.5. choMutoVské dáMy VystaVují

VÝStAVY

 7.3. út 12.00  

8.3. st 17.30  

9.3. čt 17.30  

11. a 25.3. so 08.00
15.3. st 18.00

16.3. čt 13.00

16.3. čt 17.00  

17.3. pá 16.00  

18.3. so 09.30  
18.3. so 10.00  

18.3. so 13.00  

20.3. po 17.00  

21.3. út 09.30  

22.3. st 18.00  

23.3. čt 17.00  

27.3. po 17.00

28.3. út 17.00

28.3. út 19.00  

30.3. čt 19.00  

 30.3. až 2.4.až 2.4.až   

    prohlídky interiérŮ staVeb Ve staré Vsi s prŮVod-

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, AKce

Pravidelné 
akce

 23.3. čt 18.00 koncert sopranistky jany štěrboVé – sál 
 30.3. čt 18.00 koncert uČitelŮ – sál

23.3. čt 18.00 
30.3. čt 18.00 

ZUŠ t. G. MASArYKA
   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

   

  Minerály a horniny krušnohoří
   pohledy do praVěku

  lapidáriuM – kaMenné plastiky
  FialŮV pohybliVý betléM

OBLAStNÍ MUZeUM
 Stálé
expozice
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choMutoVské noViny
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Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. vyhlašuje výzvu
NA PRONÁJEM A PROVOZOVÁNÍ

RESTAURACE U PRATURA
včetně ubytovacích prostor.

Restaurace je nabídnuta k pronájmu od 1. 4. 2017 
na dobu neurčitou.

Podrobné informace na 
www.zoopark.cz/o nás/výběrová řízení

PRONÁJEM

•  dětské hřiště s lanovou dráhou a vodními prvky
•  in – line dráha – půlkruh od zimního stadionu k dětskému hřišti v délce 800 m
•  kamerový systém v celém areálu
•  oplocení celého areálu

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech: 1,38 ha

Návštěvnost rok 2016 – 71 635 diváků

REVITALIZACE A REGENERACE 
PROSTŘEDÍ V ZÓNĚ

 15.3. st 17.30 jarní hrátky s biG shoteM 
 17.3. pá 16.30 trika – Vzor Mandaly
 24.3. pá 16.30 dětské jarní triko s oVeČkaMi

   country taneČní klub laso – každou středu od 18 hodin
   autodráha pro Veřejnost – každý čtvrtek od 16.00 hodin
   dopolední keraMika – každé úterý od 10 hodin
   keraMika pro dospělé a Mládež – každou středu od 17 hodin
   zuMba Fit nejen pro MaMinky – každou středu od 10 hodin
   zuMba Fit – každý čtvrtek od 17 hodin, každé pondělí od 18 hodin
   cViČínek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

Pravidelné 
akce

15.3. st 17.30 
17.3. pá 16.30 
24.3. pá 16.30 

   country taneČní klub laso
   autodráha pro Veřejnost
   dopolední keraMika
   keraMika pro dospělé a Mládež
   zuMba Fit nejen pro MaMinky
   zuMba Fit 
   cViČínek 

   country taneČní klub lasoPravidelné    country taneČní klub laso
   autodráha pro Veřejnostakce   autodráha pro Veřejnost

SVČ DOMeČeK
 18.3. so 08.30  Vítání jara na blatně – 1. ročník jarního pochodu - start 

penzion Merkur – směr Blatno
 4.3. so 19.15  Fc baník choMutoV – boca chotěboř – futsal – městská 

sportovní hala
 24.3. pá 20.00  Fc baník choMutoV – coMbiX Ústí nad labeM – 

futsal – městská sportovní hala

    calisthenika + parkour trénink – posilování s vlastní váhou těla 
– každý pátek od 20 hodin, každou sobotu a neděli od 13 hodin – tréninky s vlastní 
váhou těla, cvičení na hrazdě, bradlech, kruhách a žíněnkách. Cvičení vychází 
z prvků silové gymnastiky a učí zapojovat hluboký stabilizační systém, zpevňuje 
páteř a pomáhá rychleji zlepšit postavu – cvičitel Mgr. Milan Dvořák – SVČ Domeček

 18.3. so 08.30

4.3. so 19.15  

24.3. pá 20.00  

    calisthenika + parkour trénink

SPOrt

Pravidelné 
akce
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Fotbalisté chtějí dobře odstartovat

Gymnastky k zimnímu spánku neulehly

Kuželkáři z B týmu stanovili nový rekord

Florbalisté jdou do play off . 
A mají skvělou formu

Špatná příprava, dobrá sezona. 
Pokud by se vyplnilo toto sportovní 
moudro, hráčům FC Chomutov by to 
určitě nevadilo. Přípravné zápasy se 
jim příliš nevydařily, ovšem vedení 
klubu věří, že na mistrovskou soutěž 
bude mužstvo dobře připraveno. 

„Výsledky přípravných zápasů 
nebyly dobré, ale do značné míry 
vycházely ze snahy trenéra testovat 

mladé hráče či ozkoušet fotbalisty 
na jiných postech. Sestava se tak 
točila a nebylo výjimkou, že v ní 
byli i čtyři dorostenci,“ říká člen ve-
dení fotbalového Chomutova Radek 
Zaťko a připomíná, že do dospě-
lého fotbalu nakoukl v chomutov-
ském dresu i šestnáctiletý Dokoupil. 
„Kluci tak získají obrovské zkuše-
nosti,“ dodává. V sezoně se chce FC 

Chomutov opět spoléhat na zkušené 
hráče v sestavě, vhodně doplněné 
o mladíky. 

Plán pro jarní část sezony je 
jasný, nebýt na padáka. „Jsme ve 
středu tabulky, ale pod námi je to 
hodně našlapané. Stačí dvakrát 
prohrát a už jste u zóny sestupu. 
Důležité bude dobře odstartovat, 
abychom mohli být v klidu,“ říká 

sportovní ředitel klubu. 
Hráčům by měla pomoci i no-

vinka v zimní přípravě v podobě 
kondičních tréninků s atletkou Janou 
Hyjánkovou. „Jana přidala nové typy 
cvičení, kterým jsme se dříve tolik 
nevěnovali. Kluci sami cítí, že se 
posouvají dopředu, tak doufám, že to 
na jaře bude znát i na trávníku,“ uza-
vírá Radek Zaťko.

Ani mimo sezonu si závodnice 
oddílu moderní gymnastiky SC 80 
Chomutov nedopřávají zimní spánek. 
Po nadmíru úspěšném loňském roce, 
kdy vybojovaly 76 medailí v závo-
dech jednotlivkyň a dalších 36 přidaly 
ve společných skladbách, se do tré-
ninku pustily hned po Novém roce. 

Za přísným tréninkovým reži-
mem je kromě přípravy také změna 
pravidel nového olympijského cyklu. 
Jejich studiu se trenérky věnovaly již 

během podzimu, aby úspěšně složily 
testy pro ověření kvalifi kace. „Kromě 
toho jsme musely přepracovat více 
než čtyřicet připravených sestav, 
aby odpovídaly novým požadavkům 
a naše závodnice mohly opět vozit 
domů medaile,“ vysvětluje hlavní tre-
nérka Věra Nedbálková. 

Gymnastky by v tomto roce chtěly 
navázat na úspěchy z loňského roku. 
„Byl opravdu výjimečně úspěšný 
a nyní nás čeká výzva v podobě no-

vých pravidel a nových sestav. Bude 
to náročné jak pro trenérky, tak pro 
závodnice, ale těšíme se, že se opět 
dočkáme pěkných umístění,“ říká 
Věra Nedbálková. 

První závody je totiž čekají již 
během tohoto měsíce a v tom ná-
sledujícím už budou hostit v do-
mácí hale na Březenecké 32. ročník 
Chomutovského poháru, pokračování 
Jarní ligy a také oblastní přebor kade-
tek a dorostenek. 

Deset let starý rekord kuželny 
VTŽ Chomutov byl pokořen v polo-
vině února domácím B týmem, a to 
o 22 kuželek. Padl při utkání kraj-
ského přeboru Ústeckého kraje proti 
týmu TJ Teplice. Domácím se poda-
řilo překonat rekord v kategorii druž-
stev, který měl hodnotu 2 730 kuželek. 

Po skvělém výkonu ho posunuli na 2 
752 kuželek. „To, že překonáme nej-
lepší výsledek z roku 2007, nás před 
začátkem utkání vůbec nenapadlo. 
Když odehráli první čtyři hráči, začal 
jsem počítat a pak sdělil týmu, že 
bychom to mohli zkusit. Na rekord 
nám v tu chvíli chybělo necelých 900 

kuželek. To je sice opravdu hodně, ale 
skvělým výkonem celého družstva 
se to podařilo,“ řekl vedoucí B týmu 
VTŽ i jeho přední hráč Filip Prokeš.

Utkání skončilo výsledkem 7:1 
pro tým domácích po výkonech: 
Stanislav Šmíd 477 kuželek, Lenka 
Nováková 463 kuželek, Rudolf 

Tesařík 453 kuželek, Zdeněk Novák 
454 kuželek, Petr Lukšík 441 ku-
želek a Filip Prokeš 464 kuže-
lek. Krajského přeboru Ústeckého 
kraje se účastní 14 týmů. Tým VTŽ 
Chomutov B je momentálně na 4. 
pozici a chce se probojovat do seve-
ročeské divize.

Před posledním zápasem základní 
části měli fl orbalisté jasno. Budou nej-
hůře čtvrtí a zahrají si ve vyřazovací 
části. Z posledních deseti zápasů jich 
vyhráli osm. A doufají, že jim fazóna 
vydrží i do play off. „Základní část 
hodnotím pozitivně. Na podzim se 
podařilo doplnit tým o naše bývalé 
zkušené hráče, od té doby se výkony 
zlepšují, roste forma i pohoda v týmu. 
Stabilizovali jsme sestavu a do play 
off jdeme z první čtyřky, což je dobrá 
výchozí pozice,“ říká šéftrenér klubu 
Florbal Chomutov Martin Bocian.

Kam až může Chomutov dojít? 

„Do každého zápasu jdeme s tím, 
že uděláme maximum pro vítězství. 
Věříme ve svůj výkon a jsme zvědavi, 
kam nás dovede,“ říká Bocian a do-
dává, že nejdůležitější bude v play off 
hlava a týmová síla. „Pokud si doká-
žeme udržet jasnou mysl a budeme 
soustředěni na maximální výkon, mů-
žeme se měřit s kýmkoliv,“ dodává. 
Play off začíná už první březnový 
víkend. Florbalisté Chomutova do něj 
půjdou v plné síle, marodka je netrápí. 
„Máme výborné brankáře, vyrovnané 
tři pětky a dostatek hráčů připrave-
ných naskočit do hry,“ dodává Bocian.

foto Roman Dušek
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tanec s medvědem, dřevěný klíč 
i průvod, to byl masopust

Velké množství zdravých dětí 
se v Chomutově letos jistě narodí. 
Zaručil to totiž náměstek primátora 
města David Dinda, který si před 
radnicí zatančil s medvědem. Právě 
tanec vedení města s medvědem má 
zaručit, že se v tomto roce narodí 
hodně zdravých dětí. To je jedna 
z tradic, která se ctí v období ma-
sopustu. Lidé ale mohli zažít i více. 
Ze zooparku se vydali v průvodu 

masek na náměstí, tam si převzali 
dřevěný klíč. „Tím jsme dostali 
povolení veselit se až do pozdních 
hodin, hodovat a začít tak období 
půstu,“ uvedl člen průvodu Karel 
Štorkán. 

Průvod se po převzetí klíče 
a tanci s medvědem vrátil do Staré 
Vsi, kde nastalo to pravé ma-
sopustní veselí. „Zapálili jsme 
morénu, abychom přivítali jarní 

počasí, uspořádali jsme soutěže pro 
děti i dospělé, vyhodnotili jsme nej-
lepší masky a hlavně jsme jedli, pili 
a tančili,“ popsal Tomáš Půlkrábek 
z divadla V Pytli, které program 
zajišťovalo. 

Masopust se ve Staré Vsi koná 
již tradičně. Končí tím období ho-
dování a začíná půst, který potrvá 
až do Velikonoc. V tomto období by 
se lidé měli zříci masa.

foto Roman Dušek a Pavlína Nevrlá




