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NOVÁ KOLEKCE DIOPTRICKÝCH 
A SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

T R E N D Y  L Í Č E N Í  P O D  B R Ý L E

13. 4. 2017    13–17 hod.
 možnost vyzkoušet si nové kolekce 

dioptrických a slunečních brýlí

 sleva 300,- na zakoupené brýle

       zdarma líčení pod brýle 
                      v módních jarních trendech

    malé občerstvení

 tel.: do optiky: 
 777 945 759

 CHOMUTOV, FARSKÉHO 5829
 NÁKUPNÍ PASÁŽ HOTELU 99, 
 NAPROTI KOMERČNÍ BANCE

V ZF Klášterec hledáme 
kandidáty na pozice:

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51  Klášterec nad Ohří

Hledáš změnu? Chceš, aby Tě práce bavila? Přijď k nám a začni 
měnit svou budoucnost!  

Jsme ZF – mezinárodní společnost s více jak 137.000 
zaměstnanci ve 40 zemích světa. Neváhej a přijď využít svou 

příležitost.

a IT Specialista

a Mechanik seřizovač

a Metrolog / Koordinátor  
kalibračních zkoušek

a Inženýr kvality

a Finanční účetní SAP

a Specialista údržby výroby

a Vedoucí logistiky

a Specialista bezpečnosti práce  
a životního prostředí

VOLNÁ MÍSTA

Zájemci si mohou vyplnit osobní dotazník uchazeče na webu http://www.zfklasterec.cz nebo zaslat strukturovaný životopis na: 
kls-personalni@zf.com

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA  
ZF ELECTRONICS KLÁŠTEREC
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zAPiŠte Si 
DO DiáŘe

UČiteLÉ PŘeVzALi 
OceNĚNí 
Při příležitosti Dne učitelů město Chomutov ocenilo pedagogy 
z chomutovských školských i neškolských zařízení. Primátor Marek 
Hrabáč jim poděkoval za práci, kterou dělají, a popřál jim hodně 
štěstí a entuziasmu do dalších let ve škole. Oceněno bylo osmnáct 
pedagogů, profesorka Anna Baronová in memoriam. Učitelé si kromě 
uznání odnesli i pamětní plaketu.

� aktuality
 5 SezONA Je zA DVeŘMi. 

NOVÉ MOLO A PíSeK, 
OPrAVy cHAteK
Na Kamencovém jezeře se 
pilně připravuje nová sezona. 
Nejvíce viditelnou změnou 
bude první část nového mola.

� téma
 6 irBiS Se Vrátí DO 

cHOMUtOVA
Irbis neboli levhart sněžný, 
krásná kočkovitá šelma, má 
nakročeno k návratu do 
Podkrušnohorského zooparku.

� rozhovor
 8 JANA HyJáNKOVá: 

NAŠíM OBrOVSKÝM 
ÚSPĚcHeM Je 
NeVíDANÝ záJeM 
O AtLetiKU
Za poslední roky se oddíl 
atletiky TJ VTŽ Chomutov 
několikanásobně rozrostl. 
Zájem dětí o atletiku je velký, 
a to díky novému areálu 
a skvělé práci trenérů.

� kultura
 12 DOMeČeK cHyStá 

OteVŘeNí GALerie
Umělecká díla desítek autorů 
si budou moci prohlédnout 
návštěvníci zcela nové 
výstavní galerie ve Středisku 
volného času Domeček.

� historie
 13 ALBrecHt z DUBÉ DAL 

cHOMUtOVU StAtUS 
MĚStA
Na konci 14. století byl 
Chomutov již důležitým městem 
na obchodní silnici od Prahy, 
která vedla přes Krušné hory, 
a na další, jež spojovala všechny 
důležité body pod horami.

� školy
 16 PreVeNtiStKy 

rADí DĚteM, 
JAK zVLáDNOUt 
NeBezPeČNÉ SitUAce
Obtěžování cizími lidmi, 
nebezpečí číhající na cyklistu, 
šikanování i přivolání pomoci. 
To jsou situace, které mohou 
prožít děti ze základních škol 
v bezpečí své učebny.

� zápisy do MŠ
 18 terMíN záPiSU Si 

MOHOU rODiČe 
rezerVOVAt
Na začátku května se budou 
v Chomutově konat zápisy 
do mateřských škol.

cHcete MĚ?
arýsek je 2 roky starý pitbul. 
Do útulku přišel velmi vyhublý, 
vyhladovělý. Ze začátku se velmi 
bál, ale nyní je již kamarád. 

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

8.4.
•  Běh na 15 kilometrů od 

11 hodin u základní školy 
Ak. Heyrovského

•  Akce Ukliďme Česko od 
9 hodin na různých místech 
města

8. a 22.4. 
Severočeské farmářské trhy na 
náměstí 1. máje od 8 hodin

10. 4. 
Zasedání městského 
zastupitelstva na staré radnici 
od 15 hodin 

11.4.
Závěrečný koncert 26. sezony 
Festivalového orchestru Petra 
Macka od 19 hodin v městském 
divadle

23.4.
Turistický výšlap v rámci 
Rodinného zápolení od 9 hodin 
po okolí Chomutova
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Kluci zachránili 
z chomutovky 

ženu

Statečně se zachovali dva devá-
ťáci z Chomutova. Společně zachrá-
nili ženu, která se dostala do rozvod-
něné Chomutovky.

Deváťáci Jakub Dohnanský 
a Patrik Lonský trávili přestávku před 
odpoledním vyučováním u Penny 
marketu v Bezručově ulici. Uslyšeli 
volání o pomoc. Kluci vyběhli za 
hlasem a kousek níže spatřili ženu, 
která se nemohla dostat z rozvod-
něné řeky na břeh. „Slyšeli jsme křik 
a viděli paní ve vodě. Patrik jí pomohl 
na břeh, já jsem běžel za psem, který 
už proplouval pod mostem,“ popisuje 
událost Jakub Dohnanský, jeden ze 
zachránců. „Ani jsem nad tím nějak 
nepřemýšlel, prostě jsem ji vytáhl,“ 
doplňuje jeho kamarád Patrik.

Právě pes byl důvodem, proč se 
paní dostala do nesnází. Skočil do 
vody a ona ho ve snaze zachránit 

následovala. Kvůli silnému proudu 
ale pak nemohla ven. „Kdo ví, kde 
bych bez jejich pomoci skončila. 
Nemohla jsem si stoupnout, nešlo 
se ničeho chytit. Jsem jim strašně 
vděčná,“ říká zachráněná, která si 
nepřeje zveřejnit svoje jméno.

Kluci byli přes záchranu paní 
skleslí, protože psa se jim nepoda-
řilo vylovit. Ale i jeho cesta řekou 
měla šťastný konec, našel se vyčer-
paný, ale nezraněný zhruba čtyři 
kilometry níže po proudu.

Zachránce a žáky 9. třídy zá-
kladní školy Hornická přijal pri-
mátor Chomutova Marek Hrabáč. 
„Poděkoval jsem jim, že se za-
chovali statečně. Když slyšeli 
volání o pomoc, tak to hned řešili 
a pomohli,“ uvedl primátor. Kluci 
dostali od města kromě poděko-
vání i věcné dary.

teréňáků bude ve městě více chomutov je 
na instagramu

Váš rozpočet: co bude dál?

Tým terénních pracovníků ma-
gistrátu, kteří řeší problémy se so-
ciálně vyloučenými občany, posílí. 
„Terénní pracovníci, jak z názvu 
vyplývá, nejsou kancelářské síly, 
ale v terénu se zabývají prevencí 
sociálně patologických jevů, jako 
je záškoláctví, lichva, ale i dětská 
prostituce,“ řekl náměstek primá-
tora Jan Mareš s tím, že  pokud 
město chce změnit poměry v rodi-
nách sociálně slabých či ohrože-
ných vyloučením, musí se zaměřit 
na děti a mladistvé. 

„Teréňáci“ se proto snaží vy-
tvářet podmínky pro pravidelnou 
školní docházku dětí a nastolují 

správné vztahy ke školnímu pro-
středí. S tím souvisí i domácí pří-
prava do školy. „Terénní pracovníci 
děti doučují a ve spolupráci s nezis-
kovými organizacemi jim pomáhají 
smysluplně nakládat s volným ča-
sem,“ řekla vedoucí odboru sociál-
ních věcí Kamila Faiglová. 

Dospělým pak pomáhají se 
zvyšováním kvalifikace, hledá-
ním zaměstnání či s řešením jejich 
zadlužeností a s finanční gramot-
ností. Nejenže je učí sestavovat 
rodinný rozpočet, ale hlavně je 
vedou k samostatnosti a hospo-
dárnosti a pomáhají při vyřizování 
různých administrativních for-

malit. Učí je, jak se bránit lichvě. 
Ukazují jim řešení při ztrátě byd-
lení či jiných krizových životních 
situací.  

Pro podporu terénních aktivit 
získalo město pro letošní rok bez-
mála 1,2 milionu korun. Podařilo 
se mu přesvědčit Úřad vlády ČR 
o kvalitní práci terénních pra-
covníků a proti předchozímu 
období získalo více než dvojná-
sobek. Proto k současným dvěma 
zaměstnancům, jejichž mzda je 
z velké části hrazena z dotačního 
programu Podpora terénní práce, 
může magistrát nyní nasadit do te-
rénu další dva pracovníky.  

Různorodé pohledy na 
Chomutov mnoha tváří a s jednot-
ným mottem „Tady jsme doma“ na-
bízí nově instagramový profi l města. 
„Cílíme na mladé lidi, kteří jsou 
na chytrých telefonech, a chceme 
mapovat to hezké, co v Chomutově 
je. Ukázat město v pozitivních bar-
vách,“ vysvětlil náměstek primá-
tora David Dinda. O profi l města se 
stará fotograf Roman Dušek, který 
ho zásobuje svými neotřelými foto-
grafi emi, ale vyhledává i zajímavé 
snímky města jiných autorů. O pro-
fi l se již začínají zajímat cestovatelé 
z celého světa.

Z jedenapadesáti návrhů postupuje 
třicet do zkoumání jejich realizovatel-
nosti. Nyní se na ně vrhnou odbor-
níci z odboru rozvoje a investic, kteří 
prověří, zda lze projekty uskutečnit. 
„Musíme projekty prokonzultovat 
s organizacemi a institucemi, které 
mohou případnou výstavbu ovlivnit. 
O předběžné vyjádření budeme žádat 
především majitele inženýrských sítí 
a státní orgány, které mají schvalovací 
pravomoc, například v oblasti ochrany 
přírody,“ popisuje složitost násled-
ného prověřování projektů koordiná-
torka participativního rozpočtu Tereza 
Rödlingová. Zbylé návrhy nesplňovaly 
základní pravidla pro participativní 
rozpočet.

Projekty budou posuzovány 
v dubnu a v květnu. „Návrhy se zkou-
mají z mnoha hledisek, stejně jako 
každá plánovaná investice. Jakýkoliv 
orgán státní správy či majitel sítí může 
určit podmínky k realizaci,“ upřesňuje 
Rödlingová. Do červnového hlasování 
budou zařazeny projekty, které projdou 
úspěšně formální kontrolou.

Na druhém veřejném projednání 
padaly další zajímavé návrhy, jako je 
zřízení venkovních ping-pongových 
stolů, rekonstrukce chodníků, silnic 
a dokonce psího útulku. Dále pak zří-
zení discgolfového hřiště, přechodů 
pro chodce, nového osvětlení, odpočí-
vadel na cestě Bezručovým údolím či 
cyklistické singletrackové stezky.
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Krátce
Stánkaři, pozor
Na webu města najdete výzvu 
na stánkový prodej pro Cho-
mutovské krušení, které město 
pořádá v polovině června.

pošta je otevřena
I přes rekonstrukci KASSu je 
pobočka České pošty stále 
otevřena. Bezbariérový vstup je 
zajištěn hlavním vchodem od 
Borové ulice, tak jako v minulosti.

zaplatili jSte za pSa?
Splatnost poplatku ze psů 
vypršela poslední březnový 
den. Pokud někdo zapomněl 
poplatek zaplatit, měl by tak 
učinit do 14. dubna.

kompoSt je 
připraven
Zahrádkáři si již mohou z kom-
postárny technických služeb 
odvážet kompost. Kvalitní 
hnojivo je již připraveno. Lidé 
zaplatí pouze za vážení.

nové trolejbuSy 
a autobuSy
Dopravní podnik měst Chomu-
tova a Jirkova vypsal veřejnou 
zakázku na dodávku 16 trolej-
busů a dvou CNG autobusů. 
Hodnota zakázky je zhruba 200 
milionů korun.

prázdniny 
S domečkem
Pro letošní rok připravil chomu-
tovský Domeček šest příměst-
ských táborů a jeden letní poby-
tový tábor v Zásadě u Kadaně. 
Volná jsou poslední místa.

Sezona je za dveřmi. Nové molo 
a písek, opravy chatek

Ukliďme Česko: sraz je v sobotu

technodays nabídne ukázky 
řemesel a techniky

Aplikace eGranty sbírá ceny

Na Kamencovém jezeře se pilně 
připravuje nová sezona. Nejvíce vidi-
telnou změnou bude první část nového 
mola. „Na otvické pláži se připravuje 
malé zpevněné přístaviště pro plo-
voucí jeřáb, ke kterému bude přijíždět 
těžká technika s částmi nového mola,“ 
vysvětluje vedoucí oddělení investic 
Monika Macherová s tím, že stavba 
mola bude probíhat na vodě.

V současné době začíná vý-
roba plováků ze speciálního betonu. 
Zároveň do odborné firmy v Brně 
jsou odváženy kompozitové rošty ze 
starého mola, kde budou repasovány 
a znovu použity na dno a stěny bazénů 
nového mola. „Obě výroby si poje-

deme osobně zkontrolovat. Chceme, 
aby kvalita výrobků zajistila dlouhou 
životnost mola,“ dodává Macherová.

Kontrole před sezonou neuniknou 
ani malá boční mola. Nyní je kontro-
lují potápěči a vyměňují některé díly 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
návštěvníků. Ti se mohou těšit na čistý 
písek nově navezený na pláže.

Pracuje se také na zvýšení kom-
fortu pro rekreanty. V první fázi byly 
vybaveny čtyři chatky zbrusu novým 
nábytkem v designu borovice, který 
postupně nahradí nevyhovující náby-
tek i v ostatních chatkách. K lepšímu 
komfortu návštěvníků poslouží nové 
lednice, varné konvice a mikrovlnné 

trouby. Všechny chatky budou nově 
vymalovány a nový nátěr dostane 
venkovní posezení. „Rekonstrukce 

probíhá také ve společných spr-
chách,“ řekla vedoucí areálu Hana 
Šťastná.

Už v sobotu se řada Chomuto vanů 
vrhne do úklidu města v rámci akce 
Ukliďme Česko. Uklízet se bude na 
mnoha místech, úklid na dvou z nich 
organizuje radnice. „Občané se k nám 
mohou připojit u točny trolejbusu 
za poklinikou a u zadního vchodu 
do zooparku pod třináctkou,“ zve 
primátor Marek Hrabáč, který je pra-
videlným účastníkem městské akce 
Ukliďme Chomutov.

Na obou místech se účastníci se-
tkají v sobotu 8. dubna v devět hodin 
dopoledne. Akce potrvá do 12 hodin. 
Účastníkům budou rozdány rukavice 
a pytle na odpad. Na místě bude orga-
nizátor, který upřesní lokalitu úklidu 
a místo.

Radnice pravidelně pomáhá i dal-
ším organizátorům úklidu. „Ty žá-
dáme, aby nahlásili svoji akci na od-
bor životního prostředí a domluvili se, 

kam odloží pytle s odpadem, aby je 
mohli pracovníci technických služeb 
najít a odvézt,“ upozorňuje referentka 
zmíněného odboru Ilona Spoustová, 
kterou lze kontaktovat na telefonním 
čísle 474 637 935. Město organizá-
torům úklidu také nabízí rukavice 
a pytle, které si mohou vyzvednout 
od čtvrtka 30. března na informačním 
centru magistrátu města ve Zborovské 
ulici a na Husově náměstí.

Po tři dny bude městské divadlo 
zaplněno technikou. Uskuteční se tam 
totiž veletrh Technodays, při kterém 
se představí technicky a řemeslně 
zaměřené regionální firmy i střední 
a vysoké školy.

Posláním veletrhu je seznámit 
žáky šestých až devátých tříd základ-

ních škol, středoškoláky, jejich rodiče 
i širokou veřejnost s nabídkou tech-
nických oborů a řemesel regionálních 
firem, včetně možnosti studia na re-
gionálních středních a vysokých ško-
lách. „Na sobotu od 14 hodin jsme 
připravili autogramiádu Pirátů, sou-
těže, den s Policií České republiky, 

zábavu ve stylu první republiky se 
Staročeskou kapelou, stánky, fakíry, 
šerm a mnoho dalšího,“ pozvala ře-
ditelka Okresní hospodářské komory 
Ivana Košanová.

Technodays začne 20. dubna. 
S technikou a řemesly se lidé budou 
moci seznamovat do 22. dubna.

Za službu eGranty město získává 
ceny. Tou poslední je třetí příčka ve 
známé soutěži o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst 
a obcí Zlatý erb. Služba eGranty pře-
tavila proces podání, vyhodnocení 
a vyúčtování žádostí o dotace do elek-
tronické formy. „Město tím získává 
základní manažerský přehled o po-
skytnutých dotacích a řeší kompletní 

elektronizaci agendy dotační politiky,“ 
popisuje službu primátor Marek 
Hrabáč. Za stejnou aplikaci radnice již 
v prosinci 2016 obdržela oceněni The 
Best 2016 eGovernment Deloitte.

Občané a organizace mají možnost 
pomocí aplikace podat žádost o dotaci 
či její vyúčtování. Výsledky rozhod-
nutí o poskytnutých dotacích jsou 
průběžně publikovány na webových 

stránkách města. Grantové řízení je tak 
otevřenější, přívětivější a transparent-
nější než v mnohých jiných městech.

„Aplikace má i interní neveřej-
nou část, se kterou aktivně pracuje 
několik odborů a všechny grantové 
komise. Slouží nejen k vyhodnocování 
a kontrole žádostí, ale administruje 
celý schvalovací proces,“ říká ekonom 
města Jan Mareš.
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Umí skolit koně nebo mladého medvěda, z kočkovitých šelem jako jediný dokáže žít trvale ve velkých 
nadmořských výškách a délku jeho ocasu mu může leckterá kočka závidět. Řeč je o levhartovi sněžném, 
neboli irbisovi. „Chceme, aby se levharti stali novým symbolem a lákadlem našeho zooparku. Nejpozději 
do tří let bychom tuto krásnou a majestátní šelmu rádi uvítali v Chomutově. Už teď se pracuje na přípravě 
vhodné expozice,” láká náměstek primátora David Dinda.

Pro irbise zoopark začal připra-
vovat výstavbu zcela nové expozice. 
„Odborníci výběh už kreslí. Během 
letošního roku, zřejmě do léta, bu-
dou návrhy hotové. Vybrali jsme 
pro expozici místo mezi výběhem 
kozorožců a makaků magotů. Irbis 
je zvíře z oblasti Himálaje, nemůže 
být na přímém slunci, potřebuje za-

stínění, proto je toto místo vhodné,“ 
uvedla ředitelka zooparku Iveta 
Rabasová.

Návštěvníci se mají na co těšit. 
Irbis je totiž velmi klidné zvíře, ze 
všech koček nejméně agresivní a dá 
se snadno ochočit. V zajetí se s ním 
tedy velmi dobře pracuje a před 
návštěvníky se rozhodně nebude 

schovávat. Možná sám dobře ví, 
že má co ukazovat. Dlouhé pružné 
tělo, svalnaté nohy a na kočkovitou 
šelmu velmi dlouhý ocas, to vše na-
bídne svým příznivcům. Ti si navíc 
mohou být jistí, že stejné zvíře, na 
které hledí, jinde neuvidí. Každý 
irbis má totiž unikátní zbarvení a na 
světě neexistují dva stejní jedinci.

Levharti sněžní patří mezi 
ohrožené druhy zvířat, chomutov-
ský zoopark tedy pomůže v jeho 
množení. S tím totiž irbis nemá 
ani v zajetí žádný problém a je 
tedy už dnes téměř jisté, že si lidé 
za pár let budou užívat pohled na 
nekonečné dravé hry malých vel-
kých koťat.

V Podkrušnohorském zooparku 
už kují plány, jak irbise vrátit do ar-
zenálu lákadel zahrady. Na prvním 
kroku se už intenzivně pracuje, už 
vznikají první skicy nové, moderní 
a pro návštěvníky otevřené expozice. 
Co obnáší chov irbisů, řekla v rozho-
voru ředitelka Iveta Rabasová.

Mají levharti sněžní další speci-
ál ní nároky na podobu expozice?

Musí tam být manipulační pro-
stor, kde se ta zvířata mohou oddě-
lovat při případných veterinárních 
úkonech, ale musí tam být i prostor 
pro to, abychom mohli oddělit samici 
s mláďaty od samce na minimálně 
dva roky, než mláďata půjdou do 

jiného zařízení. To tedy není pro-
stor na krátkodobé umístění, ale na 
dlouhodobé.

Máte už nějakou představu, jak 
asi bude expozice vypadat?

Určitě nechceme budovat nějaké 
kovové ploty, to už je přežité. Dnes 
existují kvalitní kovové sítě, které 
poskytují funkčnost i design. Aby 
byla zachována bezpečnost pro ná-
vštěvníka, potřebujeme mít areál za-
síťovaný i shora. Ta zvířata jsou dost 
šikovná a mohla by uniknout. Ruku 
v ruce s funkčností musí jít atraktivita 
pro návštěvníka. Dnes jsou známé 
případy, kdy zoologické zahrady vy-
budovaly krásné zasíťované výběhy, 

ale postavily k tomu nevhodný do-
meček a pro lidi to nebylo zajímavé. 
Při plánování klademe velký důraz 
na bezpečnost návštěvníků, zvířat, 
ale nesmíme zapomínat také na ošet-
řovatele. Na jednu stranu bychom 
chtěli expozice co nejvíce otevřít ná-
vštěvníkům, ale musíme brát v potaz 
i neukázněnost návštěvníků, kteří se 
chtějí ke zvířatům dostat. Příkladem 
je aktuální případ z Jihlavy. My se 
s podobným chováním setkáváme 
také. Měli jsme naházené věci v ba-
zénu u tuleňů nebo nám někdo urazil 
zámky u expozic rysů. Pro běžného 
návštěvníka by ale expozice měla být 
přívětivá, bezpečná a poučná.

Nové expozice jsou jistě po-
třebné pro zvířata, ale zřejmě lá-
kají i návštěvníky. Je to tak?

Ano, areál se potřebuje posouvat 
dál, jinak nemá šanci na sebe upoutat 
pozornost a být zajímavým cílem. 
Aby zoopark dál nabízel návštěvní-
kům určitý standard, tak se do něj 
bude muset investovat, bez toho to 
bude neudržitelné, ztratili bychom na 
atraktivitě. Není to ale jen o zajíma-
vých expozicích, ale právě i o zajíma-
vých zvířatech. Lidé mají kočkovité 
šelmy rádi. V současné době nabí-
zíme návštěvníkům největší kočkovi-
tou šelmu rysa. Rozšířením druhů še-
lem tedy jistě potěšíme návštěvníky.

Umí skolit koně nebo mladého medvěda, z kočkovitých šelem jako jediný dokáže žít trvale ve velkých 
nadmořských výškách a délku jeho ocasu mu může leckterá kočka závidět. Řeč je o levhartovi sněžném, 

Novým králem zooparku 
bude sněžný levhart

iveta rabasová: irbisi pomohou 
zooparku posunout se dál
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zoopark, jak ho ještě neznáte: nový pohled 
nabídne prohlídka na koni i v nové mašince

ze zimovišť zpět do expozic

zjara přibývá mláďat

Zoopark Chomutov připravuje 
na nadcházející hlavní sezonu ně-
kolik novinek. Návštěvníky sveze 
nový vláček, expozice zvířat si 
budou moci prohlédnout ze sedla 
koně a objednávky na oblíbené 
Pohádkové safari budou daleko jed-
nodušší. A samozřejmě narodila se 
nová mláďata a další budou v prů-
běhu jara ještě přibývat.

Nově bude jezdit zahradou 
a vozit návštěvníky do skanzenu 
zoovláček se dvěma vagóny. „Bude 

vyjíždět ze zastávky poblíž re-
staurace Tajga a zájemce odveze 
na prohlídku skanzenu Stará Ves. 
Prohlídky expozic Staré Vsi s prů-
vodcem jsou zdarma, vzhledem 
k vzdálenosti skanzenu ale nejsou 
prozatím využívány tak, jak by-
chom si představovali. Zoovláček 
vyjede každých třicet minut,“ před-
stavila novinku ředitelka zooparku 
Iveta Rabasová. Do Eurosafari 
se lidé letos opět dostanou Safari 
expresem.

Velkým lákadlem pro milovníky 
koní bude prohlídka zooparku ze 
sedla. Při pomalé procházce budou 
mít jezdci dostatek času si užít jak 
výhled do výběhů, tak i samotnou 
jízdu na koni. Z nadhledu určitě 
mnohé expozice budou zajímavější.

Návštěvníkům, kteří rádi plánují 
a mají rádi pohádky, letos zoopark 
vyjde vstříc zjednodušením před-
platného jízdenek na oblíbenou 
akci Pohádkové safari. Zakoupit 
vstupenky na srpnové termíny 

bude o mnoho jednodušší než 
dřív. Stačí otevřít webové stránky 
zooparku, odeslat online objed-
návku a poslat peníze na účet 
zooparku. Unikátní vygenerovaný 
kód bude sloužit jako vstupenka 
do světa pohádek.

Od dubna je možné si zakoupit 
vstupenku společnou pro vstup 
do ústecké, děčínské i chomutov-
ské zoo. Lidé tím ušetří a navíc se 
mohou zúčastnit soutěže o zají-
mavé ceny.

Kdo navštívil zoopark v zimě, 
jistě si všiml, že ve voliérách i na 
rybníku není tolik druhů ptáků jako 
přes léto. Některé druhy totiž musí na 
zimu do teplých budov, nyní jsou již 
ale opět ve venkovních expozicích. 

Jako první byli přemístěni kolpíci 
bílí a volavky rusohlavé. „Na rozdíl 
od pelikánů, kteří zimu věnují hníz-
dění a případnému vyvádění mláďat, 
volavky a kolpíci vyvádějí mláďata 
na jaře. V zimě proto v chovných 
zařízeních i na zimovištích ve volné 
přírodě nabírají sílu na novu sezonu,“ 
vysvětlil chovatel Todor Stojanov. 

Ve svém letním bytě jsou již 
i medvědi. Nera, Noru, Michala 
i Míšu vzbudily děti spolu s cho-

vateli ze zimního spánku. Jako 
každý rok měli přichystanou pěkně 
vydatnou snídani v podobě dortu 
z oblíbených druhů ovoce a zeleniny, 
kterou jim letos přinesla do výběhu 
zpěvačka Linda Finková. Medvědy 
hnědé chová Podkrušnohorský 
zoopark sedmnáct let. Samci byli 
odebráni ze soukromého chovu, sa-
mice věnovali manželé Brtníkovi, 
protože dostali medvíďátka jako 
nevhodný dárek a brzy zjistili, že 
medvědi opravdu domů nepatří a že 
nejsou schopní se o ně postarat. 
Medvědy mohou návštěvníci pozo-
rovat ve výběhu při hraní, spaní nebo 
koupání až do zimy, kdy si zase uste-
lou v pohodlných pelíškách.

Nově narozených mláďat je 
v zooparku každým rokem něko-
lik desítek. Letos už stihla porodit 
své jedenácté mládě samice takina 
indického. Sameček se má čile 
k světu, zkušená matka původem 
z Tierparku Berlín se o něj vzorně 
stará. Otec mláděte se narození 
posledního potomka nedočkal. 
„Na začátku roku jsme přistoupili 
k utracení sedmnáctiletého býka. 
Těžké rozhodnutí jsme museli udě-
lat s ohledem na akutní zdravotní 
problémy a pokročilý věk zvířete,“ 
uvedl zoolog Miroslav Brtnický.

V současné době uvidí návštěv-
níci zooparku v expozici matku 
s mládětem a loňského samce, 
který pravděpodobně rozšíří chov 
v některém z evropských zařízení. 
Takin indický je příbuzný kamzíků 

a pižmoňů. Je dokonale přizpůso-
ben drsnému životu v horách. Jeho 
kůže produkuje olejnaté látky, které 
ho efektivně chrání proti dešti a ml-
hám. V chomutovském zooparku se 
první mládě tohoto vzácného zví-
řete narodilo v roce 2008, v násle-
dujících letech se úspěšné odchovy 
opakovaly.

Začátkem března se vylíhlo 
mládě vzácného orlosupa brada-
tého. Osmnáctiletý rodičovský pár 
museli chovatelé bedlivě pozoro-
vat. Přestože vejce snesla samice 
již před třemi lety, nynější mládě 
je první, které společně se samcem 
odchovává. V prvních dnech po vy-
líhnutí mláděte s krmením pomáhali 
chovatelé. Cílem bylo zachovat při-
rozený odchov, který je pro dravce 
nejlepší. „Hodně nám pomohla 

kamera umístěná na hnízdě. Mohli 
jsme pozorovat, jak se rodičovský 
pár k mláděti chová, jestli již začal 

s krmením a jestli mládě prospívá,“ 
vysvětlil zoolog. Nyní již probíhá 
odchov bez zásahů.
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Oddíl atletiky se rozrostl pětiná-
sobně. Čím to je, novým tréninko-
vým zázemím?

Není to jen novým tréninkovým 
zázemím, i když na tom má nové 
atletické hřiště velký podíl. Oddíl je 
nyní skvěle materiálně vybaven růz-
nými pomůckami pro trénink. Když 
jsme přecházeli z fotbalového hřiště 
u bývalých lázní, bylo nás zhruba 
šedesát, teď je nás skoro tři sta. 
Ale je to především o lidech, kteří 
se atletice věnují ve svém volném 
čase. Naše atletická přípravka by 
nebyla, kdybychom neměli skvělou 
trenérku Lenku Fiskovou. S počtem 
dětí bylo potřeba rozšířit jednotlivé 
tréninkové skupiny, o které se starají 
další skvělí trenéři, a to i z řad mých 
svěřenců. Bez nich by to rozhodně 
nešlo. A za to jim patří velký dík.
S rostoucím počtem členů nava-
zujete také na historické úspěchy 
oddílu?

Obrovským úspěchem je neví-
daný zájem o atletiku. Stále chodí 
noví zájemci. Za posledních pár let 
máme několik medailí z mistrovství 
republiky mládežnických kategorií. 
Uvedu jen Terezu Fiskovou v běhu 
na 150 metrů, Anastasiyu Sabadosh 
v trojskoku, Markétu Štolovou vloni 
dvanáctou na mistrovství Evropy 
sedmnáctiletých. Každoročně máme 
několik účastníků na mistrovství 
republiky jednotlivců. Předloni 
družstvo žen získávalo zkušenosti 
v 1. lize. Družstvo dorostenek vy-
bojovalo na mistrovství republiky 
sedmé místo. Ostatní družstva se 
v rámci kraje také neztratí. Z kraj-
ských přeborů jednotlivců vždy 

přivezeme slušnou sbírku medailí. 
Pořádáme závody družstev na 
úrovni kraje. Organizujeme různé 
akce pro děti, v létě Atletické týdny. 
Letos padl rekord, když jeden turnus 
byl do čtyřiadvaceti hodin plný.
Jak stíháte své učitelské, trenérské 
a funkcionářské role?

Učím na gymnáziu a ze školy 
jdu rovnou na hřiště, kde na mě 
čeká několik tréninkových skupin. 

Osobně vedu skupinu staršího žac-
tva a skupinu dorostu a juniorů. Loni 
na podzim jsem začala trénovat také 
spastika, tedy závodníka s mozko-
vou obrnou, který se věnuje vrhům. 
To je pro mě nejen další zkušenost, 
ale také výzva. Vedle trenérských 
povinností také vedu deset let celý 
oddíl jako předsedkyně, což mi 
mnohdy zabere více času než sa-
motné trénování.
Jak je atletika náročná, dokážete 
ji porovnat s ostatními sporty?

Atletika je sport jako každý jiný, 
musíte makat jako všude jinde. 
Výhodou je, že nemusíte začínat 
se specializací v pěti letech. Sama 
jsem začala s trojskokem a kladivem 
v šestnácti letech a vozila jsem me-
daile z republikových šampionátů. 
Běhat, skákat a házet umí každé dítě 
už od malička. Postupně rozvíjíte 
a zdokonalujete techniku jednotli-
vých disciplín, výkonnost pak roste 
s rozvojem pohybových schopností. 

Když k nám dítě přijde v deseti až 
dvanácti letech, není pozdě. Ale za 
předpokladu, že do té doby dělalo 
nějaký jiný sport.
Když k vám do oddílu při-
jde nováček, poznáte, jaké má 
předpoklady?

Vidíte, jaká disciplína pro něj 
bude vhodná. To, že má dítě talent, 
ale mnohdy nemusí nic znamenat. 
Spousta talentů neměla vůli tréno-

vat a zmizela z atletického světa. Já 
jsem trenér, který upřednostňuje svě-
řence, co pravidelně trénují, než ta-
lent, který si přijde na trénink občas.
S atletikou jste žila díky otci od 
mala. Byla to přirozená cesta, 
nebo váš otec Jíří Hyjánek vylo-
ženě musel zavelet, abyste s ním 
šla na trénink?

Jsme atletická rodina. Atletiku 
dělám od třinácti let, předtím jsem 
se věnovala krasobruslení. Táta byl 
výborný atlet, vrhal koulí a skákal 
do výšky. Se sestrou jsme začínaly 
ve školním kroužku atletiky, po ně-
jaké době se nás tatínek ujal a začal 
se nám individuálně věnovat. Měly 
jsme talent, skvělého trenéra a pod-
mínky dosáhnout výborných vý-
konů, nikdy nás nemusel do tréninku 
nutit. Sestra Jitka byla dorostenecká 
mistryně republiky ve skoku vyso-
kém a dostala se do reprezentace. 
Já jsem největší úspěchy sklízela 
v trojskoku a kladivu, kde jsem 

získala medaile z mistrovství re-
publiky dorostu a juniorů. Dokonce 
jsem chvíli držela český juniorský 
rekord v hodu kladivem. V dospě-
lácké kategorii jsem byla několik 
let mezi třemi nejlepšími kladivář-
kami v republice, několikrát jsem 
reprezentovala i Českou republiku 
v soutěži družstev na Poháru mistrů 
evropských zemí. Pak ale přišlo na 
osudném kole extraligy zranění při 
oštěpu a tím mé vrcholové sporto-
vání skončilo.
Po úspěších jako juniorky byla 
pro vás Fakulta tělesné výchovy 
a sportu jedinou možnou volbou?

FTVS byla mým snem už od 
dětství. I když bych řekla, že FTVS 
není škola pro vrcholové spor-
tovce. Je to skvělá škola o sportu, 
to ano, ale je těžké zvládat studium 
a současně vrcholový sport. Už od 
šestnácti let jsem pomáhala tré-
novat děti, takže pedagogika byla 
jasná volba. Když jsem dostudo-
vala FTVS, mimo trenéra 1. třídy 
v atletice jsem získala také licenci 
diplomovaného trenéra krasobrus-
lení. Vrátila jsem se do Chomutova 
a dostala nabídku trénovat děti na 
ledě. To mi vydrželo tři a půl roku, 
pak jsem se rozhodla věnovat se 
naplno atletice. I když krasobruslení 
je pro mě srdeční záležitost a doteď 
jim vedu alespoň jednu tréninkovou 
jednotku na suchu. Občas pomáhám 
i jinde. Svou práci mám moc ráda, 
i když v dnešní době děti pohyb moc 
rády nemají a je těžké je pro něco 
nadchnout. Určitě je rozdíl učit tělo-
cvik ve škole a trénovat děti v oddílu 
atletiky.

Za poslední roky se oddíl atletiky TJ VTŽ Chomutov několikanásobně rozrostl. Zájem dětí o atletiku je 
velký, a to díky novému areálu a skvělé práci trenérů. Oddíl navazuje na své historické úspěchy, z krajských 
i republikových soutěží vozí medaile a dokonce měl reprezentantku na mládežnickém mistrovství Evropy. Do 
světa atletiky nás vezme trenérka a předsedkyně klubu Jana Hyjánková. 

Za poslední roky se oddíl atletiky TJ VTŽ Chomutov několikanásobně rozrostl. Zájem dětí o atletiku je 
velký, a to díky novému areálu a skvělé práci trenérů. Oddíl navazuje na své historické úspěchy, z krajských 

Jana Hyjánková:

Naším obrovským úspěchem 
je nevídaný zájem o atletiku 

 JÁ JSEM TRENÉR, KTERÝ UPŘEDNOSTŇUJE 
SVĚŘENCE, CO PRAVIDELNĚ TRÉNUJÍ, NEŽ TALENT, 
KTERÝ SI PŘIJDE NA TRÉNINK OBČAS.



rozhovor minitéma

minitéma | 9

Dětská hřiště plní řadu rolí. Mohou být místem pro fyzický, motorický, psychologický, intelektuální i sociální rozvoj 
dětí. Zvláště pro menší děti jsou zdrojem upřímné radosti ze hry, z objevování, z tvoření, ze zdokonalování se, 
z kamarádů či z pohybu. Především v sídlištích jsou architektonickým prvkem, který oživuje panelákovou výstavbu. 
Mohou plnit preventivní funkci například vůči obezitě i proti dětské kriminalitě. Ale mohou být také zneužita jako 
místa srazů konfl iktní mládeže či vandalů. Mohou být zdrojem obtěžujícího hluku a dalších negativních jevů. 
Jak nejvhodněji nastavit pravidla pro správu dětských hřišť, jejich výstavbu či případné rušení?

Jak nastavit pravidla pro správu dětských 
hřišť, jejich výstavbu či rušení?  

jaroSlav komÍnek
zastupitel KSČM

Bohužel to období, kdy jsme po škole spěchali hned ven – za sportem a holkami, je pryč. Dnes většina dětí nejen 
školního věku usedá po příchodu ze školy k počítačům a žije svůj virtuální život. Je to velká škoda, zvláště nyní, 
když se k podpoře aktivního pohybu, dle mého, vytváří mnoho. Je bohužel mnoho jiných vlivů, která nyní ovliv-
ňují pohyb a život na dětských či jiných hřištích. A to počínaje některými nezodpovědnými pejskaři či vandaly, 
kteří poškozují tyto veřejné prostory. Bydlím poblíž nejhezčího volnočasového areálu v Chomutově Domovinky 
a ten má jasně stanovená pravidla. Pokud pominu to, že pejsci musí běhat pouze na vodítku, tak je zde stano-
vena i otevírací doba. Zřejmě bohužel nutná součást dnešní doby – ale fungující součást. Takže poplatno dnešní 
době, pokud chceme využívat dnešní areály a zabezpečit i to, aby zde bylo bezpečno, tak je nutné nastavit pra-
vidla. Nesmí být ovšem pravidla postavená nad smysl těchto hřišť a sportovních areálů.  

milan mÄrC
předseda klubu Nový Sever

Nový Sever je jednoznačně pro vznik nových dětských hřišť, protože považujeme sportovní aktivity za velmi 
důležitý prvek rozvoje mladé generace a za výrazný preventivní prvek. Každé velké hřiště však musí mít svého 
správce a ta menší správce sdíleného. Dalším důležitým prvkem je oplocení hřiště a časový  harmonogram 
provozu, který musí všichni účastníci dodržovat. Samozřejmostí musí být dodržování pravidel slušného cho-
vání. Na některých místech se poté stává, že pravidla respektována nejsou a  hřiště se stává noční můrou 
obyvatel z okolí. V těchto případech jsme pro důsledné prozkoumání situace a případné přestěhování hřiště.

jan mareš
zastupitel ČSSD

Základním pravidlem pro výstavbu či rušení, resp. správu dětských hřišť je mezigenerační tolerance a pochopení 
a jasná pravidla hry. Náš klub považuje hřiště a sportoviště za nedílnou součást podpory volnočasových aktivit. 
Nejde nám ale jen o hřiště s herními prvky pro děti, ale také o podporu a rozšíření hřišť pro všechny generace či 
hřišť pro netradiční sportovní disciplíny. Toto se daří, byť pomalu. Na druhou stranu jsme si vědomi, že hřiště mo-
hou také do určité míry obtěžovat (hluk) nebo že jsou zneužívána nepřizpůsobivou částí populace. V úvodu jsme 
uvedli, že jsou důležitá jasná pravidla. Každé hřiště má sice svůj provozní řád, ale chybí nám větší dohled a správ-
covský režim. To je určitě jedna z cest, kterou budeme podporovat, a ukazuje se, že to takto jde. Důkazem je třeba 
areál Domovinky. Setkáváme se a názorem, že veřejné hřiště je veřejné proto, že na něj mohu kdykoliv a jakkoliv. To 
je však omyl a vloženou investici, ať z městského rozpočtu, či jiných zdrojů, je potřeba ochránit a zajistit její řádné 
a bezpečné využití i za cenu represe proti těm, kteří pravidla nechtějí respektovat.

marek Hrabáč
předseda klubu ANO 2011

Legendární kapela Katapult ve své písni zpívá: A co děti, mají si kde hrát? Tato otázka by měla  být v popředí veškerého 
dění okolo dětských hřišť. Ploch k hraní není nikdy dost už s ohledem na fi nanční náročnost vybudování opravdu 
funkčních a bezpečných hřišť. Život pak může přinést mnoho jiných pohledů a názorů na dětská hřiště. Ta mohou 
například ztratit smysl, protože v okolních domech obyvatelé zestárnou a hřiště, na kterém si hrály jejich děti, se stane 
zdrojem hluku, který již vadí poklidnému životu. Hřiště v celém městě mohou být zneužita mládeží, která se nechová 
zrovna vzorně a někdy až delikventsky. Na druhou stranu nejrůznější typy hřišť patří neodmyslitelně k základní ob-
čanské vybavenosti městských čtvrtí a jejich budování zkvalitňuje život mladým rodinám. Proto každá výstavba nebo 
rušení musí být diskutováno s obyvateli a podloženo skutečnou potřebou či naopak nepotřebou hřiště, a to hlavně 
z pohledu budoucnosti v horizontu třeba deseti let. Správci hřišť jsou řešením, ale velmi nákladným na mzdové pro-
středky. Proto by měli být jen v lokalitách, kde jejich přítomnost bude smysluplná a skutečným přínosem.

marian byStroŃ
předseda klubu PRO Chomutov

Úvod k otázce vyvolává dojem, že na hřištích lze potkat dvě různé skupiny: buď hodné děti se zájmem o pohyb nebo 
gangy konfl iktní mládeže. V běžném životě může ale stejnou skupinu kluků hrajících fotbal zařadit někdo do první 
a někdo do druhé skupiny. Někdo bude rád, že kluci hrají, pro jiného bude hra příliš hlučná.  Hřiště nejsou problémem 
sama o sobě. Jsou jen místem, kde se může projevit nedostatek slušného vychování a vzájemné tolerance každého 
z nás. Jednotlivá hřiště se velmi liší a měl by se tedy lišit i jejich režim. Pro všechna hřiště je však vhodné stanovit pro-
vozní dobu a mimo určený čas je zamykat. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tam, kde hřiště výrazně ruší okolí 
nebo je zdrojem konfl iktů. V těchto případech je nezbytná přítomnost správce po celou provozní dobu nebo alespoň 
v době, kdy ke konfl iktům obvykle dochází. Samozřejmostí je těsná spolupráce správce s městskou policií. Rušení hřišť 
jistě není řešení a bylo by selháním města.  I tam, kde bylo hřiště vybudováno v nevhodném místě (v úzkém prostoru 
mezi panelovými domy, kde se hluk odráží) je mnoho možností, jak situaci řešit – zamykání na noc, správce, stavební 
úpravy snižující hlučnost a programy pro děti a mládež, které změní atmosféru na hřišti. Pokud hřiště zrušíme, budou 
se děti dále setkávat na volném prostranství, my ale ztratíme jednu možnost, jak je přilákat k pohybu.
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Vaše témata
 podněty

zÚŽená vozovka 
před přeCHodem

Dobrý den,
byl jsem potěšen zhotove-

ním přechodu pro chodce na 
Lipské ulici ke vstupu do areálu 
Domovinka. Bohužel moje nadšení 
poměrně rychle opadlo, když jsem 
po několika týdnech jezdění zjistil, 
že přechod je sice krásný, ale těžce 
na úkor řidičů.

Copak my, co jedeme osobními 
vozidly, se při míjení ještě vejdeme, 
ale nákladní auta a především au-
tobusy se prostě nevejdou, aby se 
mohly v klidu míjet. Není to trochu 
divné, že takhle široká silnice je 
najednou částečně bezpečná pro 
chodce, ale nebezpečná pro řidiče?

Jsem laik a nevím, jak široká 
místa by měla zůstat na bezpečné 
míjení dvou vozidel.

Především lituji řidiče všech 
autobusů, kteří toto místo projíždějí 
mnohokrát denně.

Neměl by se někdo z odborníků 
na toto podívat nejen z pohledu 
chodců, ale i z pohledu řidičů?

Děkuji.
Miloslav Chuchel

Dobrý den, pane Chucheli,
předem musím zmínit, že 

stavba přechodu je provedena dle 
stavebního povolení a schválené 
projektové dokumentace, která je 
v souladu s platnou legislativou, 
především s ČSN 736110 – projek-
tování místních komunikací. Zásah 
do vozovky, zúžení v jednom jízdním 
pruhu, byl navržen a schválen na 
3 m, což je v souladu s výše uvede-
nou normou.

Takto lokálně zúžená vozovka 
má na silniční provoz působit jako 

směrový retardér, s cílem přinutit 
účastníky silničního provozu snížit 
rychlost a tak lépe rozpoznat pěší, 
ještě před samotným přechodem pro 
chodce. V nejbližším období, dle kli-
matických podmínek bude vozovka 
doplněna vodorovným dopravním 
značením, které ještě více zdůrazní 
tento prvek k maximalizaci bezpeč-
nosti motorového i pěšího provozu.

S přáním hezkých dnů
Bc. Kateřina Vránová,

odbor rozvoje a investic

opravÍ Se 
neudrŽované 
SCHody? 

Dobrý den,
schody spojující ul. Kosmonautů 

s ul. Alfonse Muchy nejsou celkově 
udržovány a zarůstají náletovými 
dřevinami. Když napadne sníh, 
tak se zde někdy nedá chodit. Tyto 
schody jsou hojně využívány oby-
vateli přilehlých ulic a Zadních 
Vinohrad při cestě do centra města. 
I když zde možná nejsou vyjasněny 
majetkové vztahy, město je tu od 
toho, aby svým stálým obyvatelům 
v takovýchto případech pomáhalo. 
Doufám, že se co nejdříve najde ře-
šení tohoto problému.

Děkuji, J. S.
Dobrý den, pane S.
schody spojující Zadní 

Vinohrady s ul. Alfonse Muchy byly 
ve vlastnictví soukromých osob, 
v loňském roce zastupitelstvo města 
schválilo převod těchto schodů do 
vlastnictví města, a to především 
proto, že tvoří důležitou spojnici 
obyvatel z této lokality na trolejbu-
sovou zastávku v ul. Vinohradská.

V současné době probíhá na 
katastrálním úřadu řízení o zápisu 
smlouvy. Jakmile bude zapsána 

smlouva a pozemek se schodištěm 
bude vlastnictvím města, budou 
provedeny opravy a předání do 
správy technických služeb k prová-
dění pravidelné údržby a oprav.

Doufám, že toto je příznivá 
zpráva pro občany, kteří schody 
využívají.

S pozdravem
Ing. Pavlína Kolářová,
odbor majetku města 

špatnÝ Stav 
CHodnÍkŮ na 
vinoHradeCH

Dobrý den,
každý den chodíme jako obyva-

telé Zadních Vinohrad po chodníku 
kolem zdejšího sportovního areálu 
a naopak obyvatelé okolních sídlišť 
tudy chodí na Kamencové jezero 
a do lesoparku. Na úrovni fotba-
lového areálu jsou zde dvě hřiště, 
která jsou v letních měsících hojně 
využívaná naší mládeží, což je 
velmi dobré – místo sezení u počí-
tačů. Hrají zde fotbal, fl orbal a jiné 
hry. Tato hřiště byla propojena cca 
1 m širokými chodníky, které jsou 
zničené. Chodníky navazovaly na 
obě hřiště a propojovaly průchod 
kolem již zmíněného sportovního 
areálu. Jako obyvatelé Zadních 

Vinohrad se chceme zeptat, jestli se 
počítá s opětovným vybudováním 
těchto chodníků, aby ani děti, ani 
dospělí nemuseli ničit okolní tráv-
níky a také své boty, neboť místo 
chodníků je blátivá pěšinka a nava-
zující betonový chodník – na úrovni 
atletického oválu – je ve velmi 
špatném stavu a ničíme si na jeho 
ostrých kamíncích boty.

Děkujeme, s pozdravem obyvatelé 
Zadních Vinohrad

Dobrý den,
reaguji na Váš dotaz, který 

se týkal chodníků a vyšlapaných 
cest v lokalitě Zadních Vinohrad. 
O současném stavu chodníků a pě-
šin víme, z tohoto důvodu bude 
letos na jaře zadána studie, která 
prověří možnosti úprav veřejného 
prostoru, tedy chodníků, zeleně, 
stromů, dětských hřišť, místních ko-
munikací a parkovišť. Studie bude 
zpracována v několika variantách, 
poté budou jednotlivé varianty 
prezentovány vám, obyvatelům 
Zadních Vinohrad a blízkého okolí. 
Společnými silami se pokusíme 
najít optimální řešení zmíněné 
lokality.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

odbor rozvoje a investic

máte také zajÍmavÝ nápad, 
podnět či zkušenoSt 
S něčÍm ze Života ve měStě?

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

PG výrobní společnost s.r.o.,  
Chomutov

Hledáme nové lidi do našeho týmu:

n Servisní technik
n Mechanik ve výrobě elektro
Hlavní pracovní poměr, nástup možný ihned. 

Životopisy zasílejte na: pgspol@pgspol.cz, info: 474 624 364

vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu

Inzerce
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JAN zAByStŘAN
Dělal jsem hodně sportů, nakonec to vyhrály lyže. Letos na 
mistrovství světa dospělých to byla obrovská zkušenost, viděl 
jsem ty nejlepší lyžaře na světě. Teď mě čeká letní příprava, 
s občasnými výjezdy na sníh. Ještě dva roky jsem junior, letos 
na mistrovství světa juniorů bych chtěl být do desátého místa. 
Cílem je se znovu dostat na mistrovství světa dospělých, které 
bude za dva roky. 

LUKáŠ BUDAi
Pracovat jsem začal už v den maturity, začínal jsem v rádiu 
Agara, pak jsem prošel dalšími rádii, i několika televizemi. Pak 
mi přibylo moderování společenských akcí, večírků a dalších 
nejrůznějších akcí. Čtyři pět let mám vlastní eventovou 
agenturu, jezdíme po celé republice. V Chomutově bydlím, 
stěhovat se nehodlám, je to můj startovní bod pro výjezdy 
všude.



kultura

12 | kultura

Febiofest v kině Svět ukáže ty nejlepší fi lmy

Smím prosit? tato otázka zní 
v chomutově přes 120 let

Novinka v kině: diváci rozhodnou o ději fi lmu

Milovníci netradičního fi lmu si 
v dubnu přijdou na své. Kino Svět 
totiž nabídne hned několik snímků 
z Mezinárodního fi lmového festivalu 
Praha – Febiofest. „Festival se koná 
v Praze, po jeho skončení se vybrané 
snímky promítají v kinech po celé 
republice. Febiofest nabízí to nejlepší 
z celého světa a díky širokému záběru 
námětů si získává stále více diváků,“ 
představila festival jednatelka společ-
nosti Kultura a sport Věra Fryčová.

Letošní ročník Febiofestu nabídne 
chomutovským divákům italskou 
komedii o přátelství, lásce i zradě 

Naprostí cizinci. Tento snímek od-
startuje festival 13. dubna v 19 hodin. 
Uprostřed války se ocitnou diváci při 
fi lmu Na mléčné dráze, který získal 
ocenění na Mezinárodním fi lmovém 
festivalu v Benátkách. Koho zajímají 
alternativní světy, neměl by si nechat 
ujít fi lm Personal Shopper o mladé 
Američance, která zřejmě umí komu-
nikovat s dušemi zemřelých. Přes kosti 
mrtvých je zase název fi lmu světově 
známé režisérky Agnieszky Holland, 
který zavede diváky do polsko-čes-
kého pohraničí, kde se v rychlém sledu 
stane několik záhadných vražd. 

Poslední den festivalu nabídne 
celovečerní fi lm vizuálního umělce 
Tomáše Svobody Jako z fi lmu, který 
pojednává o životě jako takovém. 
O tvrdé práci baletky vypráví fi lm 
Polina, které se podaří dosáhnout 
pomyslného maxima. Zároveň však 
změní pohled na tanec i svět. 

Febiofest zakončí 15. dubna ve 
20 hodin jeden z nejlepších americ-
kých snímků loňského roku Ženy 
20. století. V něm se diváci vrátí 
do 70. let minulého století a budou 
sledovat osudy tří různých americ-
kých žen.

Historii základních tanečních 
kurzů v Chomutově mapuje výstava 
Smím prosit?, kterou mohou lidé 
navštívit do 29. dubna v Domě Jiřího 
Popela z Lobkovic. Taneční kurzy 
se ve městě pořádají bez přerušení 
už více než 120 let, na výstavě foto-
grafi í i dobových předmětů je tedy 
rozhodně co k vidění. Na snímcích 
se mohou návštěvníci poznávat nebo 
zavzpomínat na své známé, se kte-
rými se před lety kurzu zúčastnili. 

„Výstava zpracovává historii tance od 
pravěku, starověku, středověku, přes 
období velkého rozkvětu v renesanci, 
po valčík a polku, krále a královnu 
tanců 19. století. Dvacáté století pak 
přináší nové styly a inspirace do spo-
lečenského tance převážně ze severní 
a jižní Ameriky,“ uvedla kurátorka 
výstavy Miroslava Brůnová. Výstava 
zároveň ukazuje vývoj jednotlivých 
tanců vyučovaných v základních ta-
nečních kurzech.

Pro návštěvníky muzea je připra-
ven i taneční sál upravený ve stylu 
základních tanečních kurzů. Právě tam 
se v rámci výstavy konaly čtyři taneční 
workshopy, které mohla navštívit 
zdarma široká veřejnost. Lidé se mohli 
naučit například kubánskou salsu a ba-
chatu, latinské tance nebo se seznámit 
s novinkami společenského tance. 

Další doprovodnou akcí k výstavě 
Smím prosit? je výstava pod názvem 
Plesová sezóna, kterou připravily 
krajkářky z Klubu šité krajky. Na vý-
stavě prezentují své výrobky hodící se 
právě pro tanec a plesovou sezonu.

Nejstaršími exponáty na výstavě 
jsou taneční pořádky a dámské pro-
priety z Oblastního muzea v Lounech. 
„Ze státního archivu v Kadani se 
nám podařilo získat dobové fotogra-
fi e z počátku 20. století. Nejstarší je 
fotografi e z roku 1929, kde je zachy-
cen věneček tanečního mistra Paula 
Mühlsiegla a dále pak dokumenty 
a fotografi e z 50. let 20. století,“ vy-
jmenovala kurátorka. 

Na přípravách výstavy se podí-
lela i veřejnost. Díky té jsou k vidění 

i fotografi e tanečních kurzů kona-
ných hned po válce v chomutovské 
sokolovně.

Zcela nový rozměr dostává ná-
vštěva kina Svět. Vůbec poprvé tam 
totiž bude promítán interaktivní fi lm. 
„Snímek Noční směna si půjčuje 
prvky jak z fi lmového světa, tak ze 
světa počítačových her. Diváci totiž 
budou moci rozhodovat, kudy se 
bude ubírat děj,“ uvedla jednatelka 
společnosti Kultura a sport Věra 
Fryčová.

Návštěvníci kina při vstupu dosta-
nou přístroj, pomocí kterého budou 
hlasovat. Film bude v určitých chví-
lích pozastaven a diváci svým hlasem 
určí, jak se bude aktuální situace 
vyvíjet. Která možnost dostane více 
hlasů, vyhrává. 

Hlavní postavou fi lmu Noční 
směna je chytrý student Matt, který 
se dostane do svízelné situace. 

Okolnosti ho donutí zapojit se do 
brutální loupeže ve slavném aukčním 
domě v Londýně a on musí dokázat 
svoji nevinu. Následkem jeho činu je 
občas krutá a násilná cesta po hlav-
ním městě, na které uniká nejrůz-
nějším nástrahám. Je jen na publiku, 
jak to celé dopadne. Interaktivní fi lm 
bude k vidění pouze ve vybraných 
kinech v Česku i ve světě.

První písemné zmínky o ta-
nečním mistru v Chomutově 
jsou spojovány s rokem 1896 
a jménem paul mühlsiegl. Pa-
mětníci vzpomínají na tanečního 
mistra antonína Hájka, který 
působil v tanečních v 50. letech 
20. století. Dále pak to jsou Sta-
nislav Gráf s taneční partnerkou 
janou elšlégrovou a robert 
lerche. K těmto všem lektorům 
se muzeu podařilo sehnat velké 
množství dobových fotografi í.
Od roku 1973 vede taneční kurzy 
v Chomutově dagmar kníže-
tová, jejími tanečními partnery 
byli Stanislav Gráf a zdeněk 
kníže. V současné době vede 
taneční kurzy sama. Návštěvníci 
se s ní mohli setkat při jednom 
z workshopů, který vedla.

tANeČNí MiStŘi 
V cHOMUtOVĚ
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Albrecht z Dubé dal chomutovu 
privilegia a status města

Na konci 14. století byl 
Chomutov již důležitým městem 
na obchodní silnici od Prahy, která 
vedla přes Krušné hory, a na další, 
jež spojovala všechny důležité 
body pod horami. Město patřilo 
rytířskému řádu, který zde budoval 
významné hospodářské centrum. 
Na rozvoji se chtěli podílet i zdejší 
měšťané, kteří od řádu obdrželi 
významná privilegia, jako zřízení 
radnice, solnice (místo uskladnění 
a prodeje soli dovážené ze Saska) 
a užívání pečeti a prvního městského 
znaku.

Představiteli řádu německých 
rytířů byli tehdy synové z rodů české 
šlechty, jako byl na konci 14. sto-
letí pán z Dubé. Albrecht mladší 
z Dubé pocházel ze starého českého 
panského rodu Škopků z Dubé se-
veročeských Ronoviců. Albrechtův 
otec Beneš z Dubé byl po roce 1369 
správcem Horní Lužice. Albrechtův 
bratr Jan byl v letech 1387 až 1396 
proboštem na Vyšehradě.

Albrecht stál v čele řádu němec-
kých rytířů před husitskými válkami. 
Zemským komturem byl v letech 
1393 až 1402 a znovu pak byl 
zvolen v letech 1415 až 1436. Byl 
tak posledním laickým zemským 
komturem v Čechách. Pro město 
Chomutov vydal významná privi-
legia, která umožnila rozvoj měst-
ských institucí.

Prvním z nich, které vydal 
28. října 1396, bylo udělení práva 
užívat vlastní pečeť se znakem, 
kde byly dvě věže, mezi nimi štít 
s českým lvem s korunou a na vě-
žích byly zavěšeny štíty s řádovým 
křížem. Dále udělil práva dědická 
a právo volného obchodu se solí. 
Další listinou z 22. srpna 1397 pak 
povolil výstavbu radní síně vedle 
obchodního domu na náměstí a sta-
novil pravidla pro zasedání městské 
rady. Dále přenechal vybírání pokut 
ve prospěch města a dovolil zřízení 
obecní váhy. Tak byl Chomutovu 
potvrzen plnohodnotný status města.

Na přelomu 14. a 15. století 
bývalo město spravováno přímo 
zemským komturem, který jinak 
sídlil v Praze. Přímo ve městě pak 
komtur sídlil ve vlastním domě, 
v chomutovské komendě, což je 
areál dnešní radnice. Albrecht 
mladší z Dubé byl roku 1402 
sesazen z pozice zemského kom-
tura pro špatné hospodaření a byl 
povolán k velmistrovi do řádo-
vého území v Prusku. Když se na 
přímluvu krále Zikmunda mohl 
vrátit do Čech v roce 1403, usídlil 
se na řádové komendě v Blatně. 
Nejpozději v roce 1404 však musel 
komendu opustit. Míšeňský mar-
krabí si totiž v roce 1403 stěžoval 

na Albrechta, že spolu s chomutov-
skými měšťany loupí na silnicích 
a napadá území za zemskou hra-
nicí v Sasku.

Po roce 1406 byl Albrecht kom-
turem na komendě v Býčkovicích 
u Litoměřic. Spravoval také 
Liběšice, kde žil ještě roku 1434. 
Chomutov byl řádu německých ry-
tířů zabaven 21. září 1411. V roce 
1415 byl Albrecht znovu zvolen 
zemským komturem. Tehdy však 
byl řád králem Václavem IV. již 
zbaven téměř celého majetku a zů-
stala mu jen správa několika far. 
Albrecht z Dubé zemřel zřejmě ve 
vysokém věku roku 1436.

 Jaroslav Pachner

SlavnÍ CHomutované na měStSkÝCH HřbitoveCH

Stavitelská 
rodina Dautů

Nedaleko centrálního kříže 
nalezneme hrob s označením 
Familie Daut, s poměrně docho-
vaným náhrobkem klasických, 
uměřených linií, s bohatě popsa-
nou náhrobní deskou. V hrobu 
jsou uloženy ostatky řady přísluš-
níků staré chomutovské rodiny, 
stavitelské dynastie, která v prů-
běhu více než stoletého působení 
obohacovala veřejný prostor reali-
zacemi staveb.

Její členové se postupně 
z místních vyučených stavitelů, 
jako Franz Anton Daut (1820–
1889), stali kvalifi kovanými ar-
chitekty, jako nejspíše jeho syn 
Alois Daut (1854–1917). Jen 
v ulici Na Příkopech najdeme dvě 
stavby dalšího stavitele Ludwiga 

Dauta, a to stavbu školy Františka 
Josefa I. z let 1892–1893 a čerstvě 
opravenou budovu tiskárny Akord 
z let 1893–1896.

Dautové ale působili i v ji-
ných městech, jako Franz Xaver 
Daut narozený roku 1849, měst-
ský stavitel a profesor na státní 
odborné škole v Liberci. V hrobě 
jsou uloženy i ostatky spřízněné 
rodiny Grosse, především Antona 
Edwarda Grosseho narozeného 
roku 1860 v Chomutově, kde 
působil jako divadelní kapelník, 
ředitel hudební školy a skladatel. 
Od roku 1896 byl varhaníkem a ře-
ditelem kůru v městském farním 
kostele v Chomutově, taktéž od 
roku 1919 kapelníkem městských 
ostrostřelců. Zemřel 27. září 1924.

Chomutov na konci 14. století
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Mentoři pomáhají mladým se studiem i prací

Organizace z 2. patra se představí veřejnosti

J. Hanzelín: Společně jsme našli cestu

Co dělat po skončení základní 
školní docházky a vůbec v celém ži-
votě, neměla nejmenší tušení mladá 
dívka. Nejistá situace ji ani neznepo-
kojovala, neřešila ji. Právě takové mla-
distvé vyhledávají mentoři zapsaného 
spolku Světlo Kadaň v rámci projektu 
Lepší uplatnění. Ukazují cestu mladým 
lidem bez schopnosti najít si cíle, kvůli 
kterým stojí za to se v životě snažit.

Mentorka Renata Adamová oslo-
vila mladou dívku přímo na ulici. 
„Domluvily jsme si schůzku, kde jsem 
se dozvěděla, že klientka letos končí 
základní školu a nemá zájem o další 
studium ani o registraci na úřadu 
práce. Nevěděla, co dál dělat,“ popsala 
začátek své práce. Při dalších schůz-
kách s klientkou pracovala na budo-
vání sebedůvěry. „Probírali jsme před-
stavy o budoucnosti. Klientka si brzy 

uvědomila, že jí baví úprava účesů 
a stříhání. Doporučila jsem jí tedy 
studium oboru kadeřnice a pomohla jí 
s přihláškou na školu. Nyní čekáme na 
rozhodnutí o přijetí,“ dodala mentorka. 
Tím však práce nekončí. Dívka totiž 
žije jen s babičkou a studium by tedy 
pro ně bylo fi nančně náročné. Pokud 
bude dívka na školu přijatá, mentorka 
jí pomůže se žádostí o stipendium.

Právě pomoci mladým lidem po-
cházejícím ze znevýhodněného pro-
středí, kteří ukončili základní vzdělání 
a nenastoupili na další studium, je cí-
lem projektu s názvem Sociální začle-
ňování formou zlepšení uplatnitelnosti 
na trhu práce a ve společnosti – Lepší 
uplatnění. Mentoři spolku Světlo 
Kadaň své klienty vyhledávají aktivně 
přímo v terénu ve vytipovaných lo-
kalitách nebo ve spolupráci s úřadem 

práce, základními a středními ško-
lami nebo je klienti kontaktují sami. 
„Projekt je zacílen na mladé lidi ve 
věkovém rozmezí patnáct až šestadva-
cet let. Tito jedinci nemají dostatečný 
přístup ke studiu, nevědí, na koho 
se obrátit a jak si vyhledat adekvátní 

vzdělání. V souvislosti s tím postrá-
dají možnosti a příležitosti k nalezení 
zaměstnání,“ popsala koordinátorka 
projektu Eva Richterová.

Pro mladé lidi jsou připravované 
různé besedy, pobytové akce, poraden-
ství i individuální studijní podpora.

Co se to děje v 2. patře se dozví 
lidé díky dobrovolnickému centru 
ADRA. Tři organizace, které dlouho-

době nabízejí různé druhy podpory, 
připravily aktivity, jež návštěvníky 
seznámí s jejich činností. Akce má 

za cíl představit činnost dobrovol-
nického centra ADRA, centra pro 
rodinu Horizont a Klubu Esprit, které 
mají zázemí ve druhém patře budovy, 
v níž sídlilo ČVUT, tedy naproti 
Sportovnímu domu VTŽ v Mánesově 
ulici.

V Klubu Esprit, který slouží 
lidem se zkušeností s duševním one-
mocněním, lidé zjistí, jak jsou na tom 
se svou pamětí a duševním zdravím. 
Pokud si návštěvníci raději budou 
chtít vyrobit dárek pro své blízké, ať 
zavítají do tvořivé dílny. Nakonec si 

mohou posedět v kavárničce křes-
ťanského centra Horizont a dát si zde 
nejen dobrou kávu, ale také zahrát 
deskovou hru. Po příjemném odpo-
ledni bude přichystán country večer 
s Duem ONI Zdenka a Radek a ta-
neční skupinou Medovina.

Po celé odpoledne bude možno 
nakoupit nejrůznější předměty v cha-
ritativním bazárku. Výtěžek bude vě-
nován organizaci ADRA a zapsanému 
spolku Masopust.

Akce Co se to děje v 2. patře? se 
uskuteční 21. dubna od 16.30 hodin.

Dlouhodobě nezaměstnaným oso-
bám s nízkou kvalifi kací má pomoci 
najít práci projekt Společně to doká-
žeme v Ústeckém kraji, který realizuje 
Úřad práce ČR a je hrazen ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu. V rámci projektu vzniklo ně-
kolik poradenských center, ve kterých 
aktivně působí terénní pracovníci. 
Jedním z nich je Jiří Hanzelín, který 
má na starosti lokalitu Chomutova 
a Jirkova. Ten v následujícím rozho-
voru popsal svou práci i skutečný pří-
běh jednoho z klientů.
Jaká je náplň práce terénního 
pracovníka?

Pomáháme místním obyvatelům 
s hledáním zaměstnání a dalšími pro-
blémy, jako jsou třeba dluhy a exe-
kuce, nevhodné bytové podmínky 
a další.

Právě s řešením těchto problémů 
jste pomohl panu Rudolfovi. Jak 
jste se seznámili?

Pana Rudolfa jsem poznal 
v době, kdy jsem působil jako terénní 
pracovník v neziskové organizaci 
v Chomutově. Uplatnit se na trhu 
práce pro něj nebylo jednoduché, 
neboť má jen základní vzdělání, je 
to muž takzvaně v letech, a aby toho 
nebylo málo, má zároveň i zdravotní 
problémy. Když se na mě obrátil 
s prosbou o pomoc při hledání vhod-
ného zaměstnání, bylo mi hned jasné, 
že mu mohu pomoci právě prostřed-
nictvím námi realizovaného projektu.
Jak jste pro něj našel práci?

V té době probíhaly schůzky nezis-
kové organizace Člověk v tísni, která 
je partnerem projektu, se zástupci 
místní samosprávy, kterých jsem se 

aktivně účastnil. Tématem schůzek 
bylo především, jak pomoci lidem 
ze sociálně vyloučených lokalit na 
sídlištích Chomutova. Jedním z vý-
stupů bylo vytvoření pracovních míst 
správců pro dlouhodobě nezaměst-
nané, kteří bydlí přímo v ohrožených 
sídlištích. Do náplně práce správců 
patří úklid v lokalitě a také prová-
dění osvěty mezi ostatními obyvateli 
sídliště. Zároveň se stávají takzvaně 
pozitivním příkladem pro své sousedy. 
Byla to skvělá příležitost nabídnout 
místo správce právě panu Rudolfovi, 
který byl z této nabídky nadšený. Po 
vzájemné dohodě už pak nic nebrá-
nilo tomu, aby se stal zaměstnancem 
magistrátu jako správce lokality Za 
Zborovskou. S panem Rudolfem zů-
stávám nadále v kontaktu. Při posled-
ním setkání mi s velkou radostí sdělil: 

„Jirko, teď budu pět let splácet a pak 
budu čistej.“
Jak se mohou lidé do projektu 
zapojit?

V případě, že lidé splňují určité 
podmínky pro zařazení do projektu, 
existují dva způsoby, jak to provést. 
Jednak je možné mne zastihnout 
v Informačně poradenském centru 
na adrese Školní 1294/55 v prosto-
rách organizace Člověk v tísni, a to 
vždy v pondělí od 8 do 12 hodin 
a ve středu od 12.30 do 16.30 hodin. 
Nebo jsem také dostupný na telefon-
ním čísle 777 357 087 nebo e-mailu 
jiri.hanzelin@cv.mpsv.cz. Druhý 
způsob je požádat během schůzky 
na oddělení zprostředkování Úřadu 
práce České republiky svoji zpro-
středkovatelku o doporučení k zařa-
zení do tohoto projektu.
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na odpadky S rozumem

Vysloužilé a vyřazené elektro-
spotřebiče lze odevzdat bezplatně 
ve sběrných dvorech, případně 
na k tomu určených sběrných mís-
tech, jako jsou obchody, kde se 
kupují nové elektrospotřebiče. Za 
nákup nového obchody od občanů 
odebírají starý elektrospotřebič.

Vysloužilé elektrospotřebiče 
nekončí na skládce. Jsou recyklo-

vány specializovanými fi rmami. 
Obsahují barevné kovy, proto se 
vyplatí je rozebrat do posledního 
šroubku. Staré spotřebiče se vět-
šinou rozebírají ve speciálních 
dílnách, ty drobné se rovnou drtí 
na kousky, které se na třídící lince 
pomocí sít a třídičů rozdělí na 
jednotlivé součástky, oddělí se ba-
revné kovy, železo či plasty. 

Novela pomoci v hmotné nouzi, 
která je platná od 1. února 2017, 
přináší jednu zásadní novinku. 
Aktivní hledání nového zaměst-
nání už nebude stačit pro navýšení 
částky na živobytí. Alespoň ne 
tomu, kdo je bez práce dlouhodobě. 
Po 6 měsících pobírání příspěvku 
na živobytí spadne částka na živo-
bytí ze životního minima na exis-
tenční minimum, to je z 3 410 Kč 

na 2 200 Kč. Zvýšení bude možné 
pouze zapojením se do výkonu ve-
řejné služby. Tato aktivita poté po-
vede ke zvýšení částky na živobytí 
o 484 Kč při výkonu veřejné služby 
minimálně 20 hodin měsíčně nebo 
o 605 Kč při minimálně 30 odpra-
covaných hodinách měsíčně.

Člověk má možnost dostat se 
zpět na úroveň životního minima, 
a tedy mít o 121 Kč více, pokud 

nemá žádný majetek, který by mohl 
prodat, případně pronajmout, a zá-
roveň nemá nároky a pohledávky, 
které by mohl vymáhat. O dalších 
300 Kč je možné částku na živobytí 
navýšit tomu, kdo bude mít s vý-
konem veřejné služby prokaza-
telné náklady – na dopravu, telefon 
či korespondenci. O příspěvek na 
živobytí je potřeba žádat na úřadu 
práce. Příspěvek se dle novely 

zákona o pomoci v hmotné nouzi 
začne snižovat v srpnu letošního 
roku. Veřejnou službu mohou zá-
jemcům nabízet úřady práce nebo 
jiné subjekty (organizace, fi rmy), 
které o zaměstnávání osob formou 
veřejné služby ofi ciálně požádají.

Petra Březinová
Sociální poradna Písečná

 tel: 474 659 241
 e-mail: poradna@soschomutov.cz

Zdánlivě triviální otázka, od-
pověď však není jednoduchá. Dle 
zákoníku práce může být mzda 
zaměstnance určena třemi růz-
nými způsoby, a to přímo v pra-
covní smlouvě, mzdovým výmě-
rem nebo vnitřním předpisem. 
V tomto článku se zaměřím pouze 
na mzdový výměr a pracovní 
smlouvu.

Pracovní smlouva je dvou-
stranný právní úkon, a tudíž je 
k jakékoli změně nutno taktéž do-
hody obou stran. Mzdu sjednanou 
v pracovní smlouvě není možno 
jednostranně změnit.

Mzdový výměr je naopak jed-
nostranný právní úkon zaměstna-
vatele vůči zaměstnanci a zaměst-
navatel má tak možnost mzdu 
kdykoli změnit. Zaměstnanec 
svým podpisem stvrzuje pouze 
doručení nového mzdového vý-
měru, jeho nesouhlas či odepření 
podpisu nemá význam. Mzdový 
výměr je však platný nejdříve ode 
dne jeho doručení zaměstnanci, 
nemůže být účinný zpětně.

Jakousi kategorií „mezi“ jsou 
pak pracovní smlouvy, které uvá-
dějí, že jejich nedílnou součástí 
je mzdový výměr. Pak záleží na 
okolnostech případu, zda se ve 
skutečnosti jednalo o mzdu ur-
čenou pracovní smlouvou nebo 
mzdovým výměrem.

Závěrem bych rád upozornil 
na to, že ani jednostranné opráv-
nění určit mzdu neznamená, že 
si zaměstnavatel může dělat „co 
chce“. Všeobecně známo je ome-
zení dané minimální mzdou, exis-
tuje však i zaručená mzda, což je 
v podstatě minimální mzda daná 
pro konkrétní profese. Především 
však zaměstnavatel musí důsledně 
dodržovat zásadu rovného za-
cházení, tedy zaměstnancům na 
shodné pozici s obdobnou pra-
covní výkonností hradit stejnou 
mzdu, přičemž soudy jsou v tomto 
směru v poslední době vůči za-
městnavatelům velmi přísné.

JUDr. Petr Veselý, 
advokát,

www.nomika.cz

Od srpna bude vyšší dávka
jen za veřejnou službu

Může zaměstnavatel 
změnit mzdu?

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
POŽADUJEME:

n vyučen v oboru zámečník / mechanik strojního zařízení
n  svářečský průkaz pro svařování 111 – obalenou elektrodou

n  paličský průkaz
n  práce ve směnném provozu
n  nástup možný ihned

ELEKTRIKÁŘ
POŽADUJEME:

n  vyučen v oboru elektro provozní elektromontér
n  vyhláška č.50/1978sb. §6 praxe na VN 

n  nástup možný ihned

Společnost PRODECO, a.s., člen Skupiny ČEZ, 
hledá pro pracoviště v Tušimice zaměstnance na pozice:

Nabízíme jistotu, stabilitu a sociální zázemí silné společnosti, možnost profesního růstu,  
5 týdnů dovolené, 13. dodatkový plat (při splnění stanovených kritérií), závodní stravování,  

možnost příspěvků na dovolenou, penzijní pojištění a další.
V případě zájmu kontaktujte:  

Ing. Jaroslava Ticháčka, telefon: +420 474 604 371,
email: jaroslav.tichacek@prodeco.cz

ve sběrných dvorech, případně 
na k tomu určených sběrných mís-
tech, jako jsou obchody, kde se 
kupují nové elektrospotřebiče. Za 
nákup nového obchody od občanů 
odebírají starý elektrospotřebič.

Vysloužilé elektrospotřebiče 
nekončí na skládce. Jsou recyklo-

Může zaměstnavatel 
změnit mzdu?

elektrospotřebiče
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Soutěže žáky baví i učí

Preventistky radí dětem, jak 
zvládnout nebezpečné situace

Soutěžemi zpestřuje výuku zá-
kladní škola Březenecká. Sportovní 
i vědomostní klání jsou pro žáky ne-
jen zábavou, ale také určitým zhod-
nocením jejich znalostí a dovedností.

Pro druhý stupeň základních škol 
byla určena zeměpisná olympi-
áda, která se uskutečnila v Kadani. 
„Soutěž byla rozdělena do tří vě-
kových kategorií a v každé z nich 
soutěžilo přibližně sedmnáct žáků. 
V této široké konkurenci se však naši 
žáci neztratili, ba naopak ukázali, 
jakými geografi ckými znalostmi 

a dovednostmi vládnou,“ uvedl zá-
stupce ředitelky školy Josef Karhan. 
Nejlépe se v soutěži vedlo šesťákovi 
Janu Kouskovi, který bezkonku-
renčně ovládl svou skupinu, soutěž 
vyhrál a postoupil do krajského kola. 
Mezi deváťáky se dařilo Adamovi 
Soralovi, který skončil třetí, a skvěle 
školu reprezentoval i sedmák Jakub 
Novák, který ve své kategorii obsadil 
páté místo.

Dovednost si otestovali i spor-
tovci z Březenecké. Členové fl orba-
lového kroužku Harmonie Florbal 

Pirates se totiž zúčastnili utkání 
play-off ve fl orbalu. Fandili samo-
zřejmě hráčům A-týmu Florbalu 
Chomutov, které doprovodili na 
hrací plochu. O přestávce se z ma-
lých fanoušků stali právoplatní 
hráči. „Předvedli zaplněné hale svůj 
fl orbalový um, dravost a lásku k to-
muto sportu, když sehráli přátelské 
exhibiční utkání. Skvělá atmosféra 
korunovaná úspěchem A-mužstva 
Florbalu Chomutov, to byl pro naše 
Pirates večer, který se určitě vryje do 
jejich pamětí,“ doplnil zástupce.

Obtěžování cizími lidmi, nebez-
pečí číhající na cyklistu, šikanování 
i přivolání pomoci. To jsou situace, 
které mohou prožít děti ze základ-
ních škol v bezpečí své učebny. 
Navštěvují je totiž preventistky 
městské policie, které je s danými 
situacemi seznamují a velmi hravou 
a zábavnou formou je učí, jak se 
v nich mají správně zachovat. Co 
takové přednášky na prvním stupni 
základních škol obsahují, jak na 
ně reagují žáci a jak jsou důležité, 
řekly preventistky Městské poli-
cie Chomutov Petra Hanzíková 
a Kateřina Krellerová.
Jaká jsou témata přednášek pro 
malé děti?

Na prvním stupni se naše pre-
ventivní programy zaměřují pře-
devším na dopravu, nebezpečné 
situace, dále s dětmi mluvíme o zví-
řátkách a také o šikaně.
Jaké situace hravě zvládají a kde 
naopak trochu tápou?

Největší přehled mají děti o do-
pravě, tam opravdu vynikají a jen 
málokterá otázka či úkol je vylo-
ženě překvapí. Větší nedostatky pak 
spatřujeme právě v nebezpečných 
situacích, kde dětem formou hry 
simulujeme setkání s cizími lidmi 
nebo situace, kdy se ztratí rodičům. 
Na některých dětech je vidět, že 
si se situací nevědí rady a že je to 
pro ně obtížné. Ovšem právě proto 
považujeme tyto preventivní pro-
gramy za přínosné, jelikož děti si 
takové situace mohou vyzkoušet 
nanečisto a získají větší jistotu ve 
svých reakcích.
Na co se nejčastěji ptají?

Otázek od dětí je opravdu 
mnoho. Tou nejčastější je samo-
zřejmě, jestli jsme už někdy chytily 
zloděje, zda jsme po něm střílely 
a nasadily mu pouta. Zájem o od-
povědi na tyto otázky je logický 
v dnešní době plné kriminálek 
a superhrdinů.

Baví děti přednášky?
Tuto práci děláme už mnoho let, 

a tak můžeme s klidným svědomím 
říci, že každá z našich přednášek je 
originální, byť na stejné téma, a to 
vše díky dětem, které jsou spon-
tánní a své. Nikdy tedy předem 
nevíme, čím nás ještě překvapí, ale 
v drtivé většině z toho vznikne ně-
jaký komický dialog nebo situace, 
která přednášku ještě obohatí.

Připravujete nějaké nové 
přednášky?

Do budoucna bychom chtěly 
mezi naše stálé přednášky zahrnout 
ještě téma kyberšikany, které ještě 
pár let zpátky nebylo tak palčivým 
problémem jako v dnešní době. 
Tuto problematiku vnímáme jako 
negativní fenomén dnešní počíta-
čové doby, o kterém by se mělo co 
nejvíce informovat.

Preventistky radí dětem, jak 

Budoucí 
instalatéři 

soutěžili 

Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola 
uspořádala soutěž ve svařování 
plastů s názvem Plastování s ESOZ. 
Soutěž byla určena školám z celého 
kraje vyučujícím obor instalatér. 
„Zúčastnilo se šest škol. Úkolem 
soutěžící dvojice bylo vypracovat 
písemný test z odborných znalostí 
svařování plastů a praktické prove-
dení montáže potrubních rozvodů 
v konstrukci bytového jádra. Obě 
zadání prověřila zdatnost soutěží-
cích budoucích instalatérů,“ uvedla 

učitelka odborných předmětů 
sloučených středních škol ESOZ 
Miroslava Drlá.

Zvítězilo družstvo Střední školy 
lodní dopravy a technických řeme-
sel v Děčíně, druzí byli se ztrátou 
jediného bodu soutěžící ze Střední 
průmyslové školy stavební a Střední 
odborné školy stavební a technické 
z Ústí nad Labem a chomutovští se 
umístili na pěkném třetím místě. 
Soutěž uspořádal Spolek přátel 
ESOZ. „Soutěž ukázala, že vyrůstá 
nová generace dobrých řemesl-
níků,“ doplnila učitelka.

otvíráme SportovnÍ 
6. třÍdu od nového 
školního roku 2017/2018
zš Chomutov, na příkopech 895.

Chodí vaše děti do 5. třídy? Zajímají 
se o kopanou nebo košíkovou? 
Chcete, aby měly více pohybu a měly 
fotbalové nebo basketbalové tréninky 
pod vedením zkušených trenérů? 

Právě pro ně otevíráme ve spolupráci 
s fotbalovým klubem JUNIOR 
CHOMUTOV a basketbalisty klubu 
LEVHARTI CHOMUTOV v budoucím 
6. ročníku sportovní třídu. 

podrobné informace a způsob 
přihlášení najdete na www.3zscv.cz 
nebo přímo ve škole.
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Budoucí zdravotníci si prohlédli 
moderní nemocnici

Děti z matematické třídy 
zvládají soutěže i přijímačky

třeťáci si na zimním stadionu 
užili zábavu s Picaroonem

Futsalisté se utkali při Memoriálu Václava Čecha

Budoucí zdravotníci ze Střední 
odborné školy energetické a sta-
vební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy v Chomutově 
nyní řeší, kam se vydají po maturitě. 
V tomto rozhodování jim pomohla 
i odborná exkurze v nemocnici 
v Ostrově, které se zúčastnili žáci 
čtvrtého ročníku oboru zdravotnický 
asistent.

V průběhu návštěvy nemocnice 
si mohli žáci školy prohlédnout stan-
dardní jednotky interního a rehabi-
litačního oddělení a také pro ně na-
prosto nová a neznámá oddělení dlou-
hodobé a následné intenzivní péče. 

„Na všech pracovištích se nám věno-
valy vrchní či staniční sestry, které se 
snažily zasvěceným výkladem žákům 
přiblížit náplň práce sester a zdravot-
nických asistentů na těchto odděle-
ních,“ uvedla třídní učitelka Monika 
Pouzarová.

Exkurzi všichni studenti zhodno-
tili jako velmi zajímavou a přínosnou. 
„Ocenili kvalitní vybavení a příjemné 
prostředí nemocnice. Překvapeni byli 
rovněž vstřícným a milým chováním 
personálu. Snad tedy návštěva těchto 
pracovišť pomůže žákům při roz-
hodování o budoucím zaměstnání,“ 
dodala učitelka.

Koho baví matematika, může si jí 
na základní škole Školní užít do sy-
tosti. Škola totiž i v příštím roce ote-
vře šestou třídu s rozšířeným počtem 
hodin matematiky. Nyní se budou 
konat přijímací zkoušky. „Třídu s roz-
šířenou výukou matematiky oteví-
ráme od šestého ročníku. V této třídě 
mají žáci pět hodin matematiky týdně, 
v běžné třídě jsou čtyři hodiny týdně. 
V osmém ročníku mají také o jednu 
hodinu více chemie než běžné třídy,“ 
vysvětlila ředitelka školy Vlasta 
Marková.

Do třídy s rozšířeným počtem 
hodin matematiky je každý rok přijí-
máno zhruba pětadvacet dětí, počet ale 
záleží na výsledku přijímacích zkou-
šek. Matematika se učí standardním 
způsobem, učitelé ale výuku zpestřují 
různými zábavnými formami nebo za-
jímavými metodami práce.

Takzvaná matematická třída má 
na základní škole Školní dlouholetou 
tradici, funguje přes třicet let. „Dříve 
byl o třídu větší zájem ze strany žáků 
ostatních škol, protože ne všude na 
školách byly například počítače. 
Dnes většinou vykonávají přijímací 
zkoušky naši žáci, z ostatních škol je 
jich průměrně sedm. Většinou jsou to 
sourozenci žáků, kteří uvedenou třídu 
navštěvovali, někdy dokonce děti 
rodičů, kteří do této třídy chodili,“ 
uvedla ředitelka.

Žáci z této třídy jsou často velmi 
úspěšní v mnoha soutěžích, třeba 
v matematické olympiádě postupují 
pravidelně do krajských kol soutěže. 
Jsou také úspěšní při přijímacích 
zkouškách na střední školy.

Přijímací zkoušky do matematické 
třídy se konají 12. dubna, přihlášku je 
nutné odevzdat do 10. dubna.

Maskot chomutovských hokejistů 
Picaroon pozval na návštěvu zimního 
stadionu třeťáky ze základní školy 
Kadaňská. Některé děti se podle třídní 
učitelky Terezie Braunové tolik těšily, 
že nemohly večer před návštěvou 
zimního stadionu ani usnout.

Na recepci zimního stadionu 
školáky přivítal Picaroon a správce 
stadionu Ota Štelcich. „Od samého 

začátku až do konce prohlídky byla 
s maskotem jen samá legrace a smích. 
Picaroon nám dělal různé naschvály. 
Správce nás přitom prováděl všemi 
zákoutími stadionu,“ popsala učitelka 
Braunová.

Školáci při exkurzi nakoukli do 
míst, kam se obyčejný fanoušek 
hokeje nedostane. „Viděli jsme posi-
lovnu, tělocvičnu s boxovacími pytli, 
krásně vyhřátou a voňavou relaxační 
místnost s vířivkou a dokonce samot-
nou šatnu našich hokejistů,“ doplnila 
učitelka.

V podzemí si návštěva pohlédla 
chladicí strojovnu, kde se tvoří led. 
Správce dětem ukázal práci s rolbou, 
aby byl led hladký. Třeťáci si také za-
hráli na VIP návštěvníky a sledovali 
ledovou plochu z pohodlných pres-
tižních sedadel. V samém závěru se 
každý z nich vyfotil s Picaroonem.

Futsalisté ze šestých a sedmých 
tříd základních škol se utkali při kraj-
ském finále. To se konalo již potřetí, 
letos se ho zúčastnilo osm škol. Od 
loňského ročníku se tento turnaj hraje 
jako Memoriál Václava Čecha.

Týmy byly rozlosovány do dvou 
čtyřčlenných skupin a nejlepší dva 
týmy z každé skupiny postupo-
valy do semifinále. Ve skupině A si 
suverénně vedla ZŠ Rabasova Ústí 
nad Labem, která ji s plným počtem 
bodů vyhrála. Do semifinále ji do-
provodila ZŠ Edisonova Teplice. 

„Domácí ZŠ Zahradní Chomutov 
skončila na třetím místě, když si 
v okresním derby poradila se ZŠ 
Chomutovská Kadaň. Skupina B 
byla o něco vyrovnanější a postup 
si zajistily dvě školy, které nepro-
hrály. Z prvního místa ZŠ Zdeňka 
Štěpánka Most a z druhého místa 
ZŠ Ladova Litoměřice. Jen o jeden 
bod utekl postup domácí ZŠ Na 
Příkopech Chomutov,” uvedl před-
seda pořádající Chomutovské ligy 
malého fotbalu Jiří Kupec.

První semifinále ovládla ZŠ 

Edisonova Teplice a tím uštědřila 
první prohru na turnaji ZŠ Zdeňka 
Štěpánka Most. Druhé semifinále 
bylo vyrovnané a o jeho vítězi mu-
sely rozhodnout pokutové kopy. 
V těch měli lepší mušku hráči 
ZŠ Ladova Litoměřice a stali se dru-
hými postupujícími do finále turnaje. 
Finále bylo do poločasu vyrovnané, 
ale po výměně stran už byla lep-
ším týmem ZŠ Ladova Litoměřice 
a vyhrála finálový zápas i celý 
turnaj. Tím získala i putovní pohár 
Memoriálu Václava Čecha.
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termín zápisu do mateřské školy 
si mohou rodiče rezervovat

Pětileté děti musí jít letos do školky povinně

Na začátku května se budou 
v Chomutově konat zápisy do 
mateřských škol. Mateřská škola 
Chomutov bude přijímat děti, které 
dovrší tří let do 31. prosince le-
tošního roku, a samozřejmě starší. 
„Děti, kterým budou tři roky až po 
1. lednu 2018, budeme přijímat také, 
ale jen v případě volné kapacity. 
V těchto případech musí k zápisu 
přijít rodič i s dítětem. U starších 
dětí tato povinnost není,“ uvedla 
ředitelka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. 

Zápis se bude konat od 2. do 
5. května, vždy mezi 8. a 12. hodi-
nou v jednotlivých školkách. Pro 
zápis dětí, které dovrší tří let až po 
1. lednu 2018, je však určen datum 
5. června od 8 do 12 hodin. 

Rodiče si mohou rezervovat čas, 
kdy k zápisu přijdou, aby nemuseli 
na místě čekat. „Na našem webu 
www.mscv.cz máme rezervační 
systém, prostřednictvím kterého se 
mohou rodiče objednat na daný den 
a danou hodinu,“ vysvětlila ředitelka. 

V době konání zápisu budou 
v každé jednotlivé školce učitelky, 
které rodičům poskytnou veškeré 
informace, například o tom, co bude 
jejich dítě ve školce potřebovat, co 
by mělo umět, co obsahuje školní 
vzdělávací program či jaké akce 
školka během roku pořádá. 

Děti jsou do Mateřské školy 
Chomutov přijímány podle pěti 
základních kritérií. Nejprve jsou 
přijímány děti, které k 31. srpnu 
dovrší pěti let, poté děti, které před 

začátkem školního roku dosáhnou 
nejméně čtvrtého roku věku. Dále 
jsou to děti, kterým do 31. prosince 
budou tři roky, a sourozenci dětí, 

které do školky již docházejí. Pokud 
to kapacita školy dovolí, jsou při-
jímány i děti, které dovrší tří let po 
1. lednu příštího roku. 

Letošní novinkou v předškolním 
vzdělávání je povinnost docházky 
pětiletých dětí do školky. K zá-
pisu do mateřské školy tedy musí 

v květnu povinně přijít rodiče dětí, 
které dosáhnou pátého roku věku do 
31. srpna 2017. „Tyto děti má vždy 
povinnost přijmout spádová mateř-

ská škola. My však pětileté děti při-
jímáme přednostně, takže zařadíme 
i ty, které podle místa bydliště nepa-
tří do naší spádové oblasti,“ sdělila 
ředitelka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. 

Zákonný zástupce je povinen 
pětileté dítě přihlásit k zápisu do 
mateřské školy, pokud tak neučiní, 
může dostat až pětitisícovou pokutu. 
Povinné předškolní vzdělávání se 
nevztahuje na děti s hlubokým men-
tálním postižením.

Rodič pětiletého dítěte si ale 
místo pravidelné docházky do 
školky může zvolit i variantu indivi-
duálního vzdělávání, tedy vzdělá-
vání doma. V takovém případě musí 
od 2. do 5. května předložit písemné 
oznámení o individuálním vzdělá-

vání a dodat všechny dokumenty 
požadované zákonem. „Doporučíme 
oblasti, ve kterých má být dítě vzdě-
láváno, a dále s rodičem spolupra-
cujeme. Seznámíme ho například se 
školním vzdělávacím programem, 
aby z něj mohl vycházet při vzdě-
lávání dítěte. Také ho informujeme 
o akcích, které školka pořádá, aby se 
jich dítě mohlo zúčastnit. Nabízíme 
i různé vzdělávací materiály,“ po-
psala postup ředitelka. 

Ve stanovených termínech do-
chází rodič s dítětem do školky, 
kde ověřují, zda je dítě vzděláváno 
správně a zda umí to, co by umět 
mělo. Pokud rodič požadavky na 
vzdělání dítěte nesplní, musí dítě 
hned druhý den nastoupit do pravi-
delné docházky.

terMíNy záPiSů
2. května 2017
MŠ Zahradní 5185, MŠ Písečná 5072, MŠ Růžová 5225,  
MŠ Školní pěšina 5212

3. května 2017
MŠ Alešova 2451, MŠ Blatenská 4879, MŠ Třebízského 3084,  
MŠ Jiráskova 4334

4. května 2017
MŠ Prokopova 3389, MŠ Palackého 4057, MŠ Dostojevského 4154

5. května 2017 
MŠ Kundratická 4623, MŠ 17. listopadu 4708

Energetické opravny, a.s., Prunéřov č. 375, 432 01 Kadaň, Czech Republic

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
Pro zajištění údržby v Elektrárně Prunéřov, Tušimice a Ledvice hledáme pracovníky:

POŽADUJEME:
a minimálně vyučen,  
v oboru strojírenství výhodou
a manuální zručnost
a schopnost rychle se učit
a  důslednost, samostatnost, 

 flexibilitu, loajalitu
a svářecí průkaz výhodou

NABÍZÍME:
a zázemí dceřiné společnosti významné energetické společnosti
a stabilní zaměstnání
a odpovídající platové ohodnocení
a firemní benefity-stravování, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené
a možnost osobního i profesního rozvoje
a práce na hlavní pracovní poměr
a nástup možný ihned nebo dle dohody

Životopisy prosím zasílejte na tuto adresu mslowikova@eopru.cz
www.eopru.cz

Přijme zaměstnance na Chomutovskou divizi:

Stavbyvedoucí  

SŠ/VŠ stavební zaměřené na dopravní nebo vodohospodářské stavby 
praxe 5 let v oboru, autorizace výhodou, zodpovědnost, flexibilita

Přípravář, rozpočtář

SŠ/VŠ stavební, praxe 5 let v oboru, kalkulace vnitropodnikových cen, oceňování 
prací, spolupráce při výběru subdodavatelů, zodpovědnost, flexibilita  

Stavební dělník

Výuční list v oboru stavebním, praxe na stavbách, zodpovědnost, flexibilita

Životopisy zasílejte na rosezinova@vhs.cz

Nabízíme: zázemí stabilní stavební společnosti, motivující platové 
ohodnocení, osobní automobil, notebook, telefon, stravné
Místo výkonu práce – Chomutov, nástup ihned

Vodohospodáøské stavby 

spoleènost s ruèením omezeným

Køižíkova 2393, 415 01 Teplice 
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křÍŽovka Před 370 lety (tajenka) darovala generálmajorovi dělostřelectva Axelu Liliovi z Löffstadtu město a panství Chomutov jako odměnu za jeho služby. 

Inzerce

Pietní,  
vzpomínkové desky.

-  nejlevnější, nerozbitné, stálobarevné

-  vlastní návrh i barevné provedení

-  poptávka na www.pietni-desky.cz

výběr dle formuláře nebo 
 písemně na adresu: 

Jan Malecha
Hraničářská 10/2550
430 03  Chomutov 3

mail: malechaj@seznam.cz

PŘIJMEME
a vedoucího velkoobchodního skladu

a mechatronika
a elektrikáře

a operátora výroby
a operátora vstřikolisu

Info: www.dafiko/kariera, Telefon: 608 100 740
DAFIKO s.r.o., Beethovenova 5884, Chomutov

Koupím moto československé 
výroby: Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – Jawa – CZ 

… atd,  v původním nálezovém 
stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku. 
Tel: 722491746

Průmyslová zóna Verne, Klášterec nad Ohří
kontakt: 474 616 600 / 611 / 615      E-mail: lucie.janegova@donaldson.com

ZÁZEMÍ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI
MOTIVAČNÍ FINANČNÍ OHODNOCENÍ

ČISTÉ A NEHLUČNÉ PROSTŘEDÍ

Benefity
*stravenky *příspěvek na dopravu * dovolená 5 týdnů *vzdělávací kurzy 

vč. angl.jazyka,  školení  *ZAME - zvýhodněné volání 
*firemní akce *příspěvek na penz. připojištění a kulturní akce

*notebook a služební mobil- u pozic Manuf.&Qual. Eng

ź MANUFACTURING ENGINEER - 

process & project

ź QUALITY ENGINEER

ź TECHNIK KVALITY

ź SKLADNÍK / EXPEDIENT

HLEDÁME KANDIDÁTY NA POZICE:

LETNÍ BRIGÁDA 

OPERÁTOR VÝROBY / SKLADNÍK
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 5.4.  st 18.00  Guatemala v Centru maySkéHo Světa – cestopisná 
přednáška s promítáním videí a fotogra� í – Café Atrium

   18.00  povÍdánÍ o bylinkáCH – SKKS
 6.4. čt 17.30  art zaStavenÍ – prezentace ZUŠ – Café Atrium
   17.30  Život za třináCtkou – beseda o soužití na chomutovských 

a jirkovských sídlištích s T. Dvořákovou a D. Ištokem – modlitebna 
farního sboru Českobratrské církve evangelické

 7.4.  pá 20.00  dÍFčÍ válka – MUSIC XS CLUB
 8.4.  so 09.00  ukliĎme čeSko – od vstupní pokladny PZOO ze směru od Kamen-

cového jezera – Podkrušnohorský zoopark
   09.00  ukliĎme čeSko – zadní vchod PZOO směrem k silnici I/13, točna 

trolejbusu u polikliniky
   09.00  Úklid bezručova ÚdolÍ – každoroční brigáda v rekreační 

zóně, sraz u Povodí Ohře
 8. a 22.4.  08.00  SeveročeSké FarmářSké trHy – náměstí 1. máje
 11.4.  út 18.00  putovánÍ laponSkem za polárnÍm kruHem – cesto-

pisná přednáška – SKKS
 12.4.  st 17.00  ŽidovSké tradiCe a zvyky – přednáška K. Hrdličky – Café 

Atrium
   17.30  aStroloGie – rozvÍjenÍ dÍtěte Skrze HoroSkop 

zrozenÍ – SKKS
 13.4.  čt 09.00  jarnÍ tvořenÍ nejen pro Seniory – SKKS 
   17.00  numiSmatika – průřez historií numismatiky a sbíráním mincí – 

SKKS
   17.00  vztaHy ke štěStÍ – přednáška – Café Atrium,
   19.00  ivo šmoldaS – MUSIC XS CLUB 
 16.4.  ne 14.00  velikonočnÍ neděle – skanzen Stará Ves 
 18.4.  út 09.30  nepálem a bHÚtánem – cestopisná přednáška také o treku 

kolem Manaslu – SKKS
   18.00  jak mÍt penÍze aneb realita a iluze – přednáška spisova-

telky a vydavatelky časopisu Mysteria tajemna Zdenky Blechové – SKKS
 20.4.  čt 13.00  bezpečnoSt SeniorŮ – určeno pro nevidomé a slabozraké 

SONS – SKKS
 20. až 22.4.  teCHnodayS – veletrh technických oborů a řemesel – městské 

divadlo
 22.4.  so 13.00  den země – Podkrušnohorský zoopark
   09.00  mezinárodnÍ den památek a SÍdel – zpřístupnění pamá-

tek zdarma – Chomutov
 23.4. ne 09.00  rodinné zápolenÍ 2017 – turiStiCkÝ vÝšlap – okolí Cho-

mutova
 25.4. út 17.00  vÝznam SnŮ a jejiCH proSpěšnoSt v běŽném Živo-

tě – přednáška – Café Atrium
 26.4.  st 18.00  večery pod lampou – autorský večer s folkovým hudebníkem, 

skladatelem a písničkářem Jaroslavem Hutkou – SKKS
 27.4. čt 17.00  oSobnoSt a rodinná vÝCHova – vnitřní a vnější vlivy – 

SKKS 
 29.4. so 10.30  Sraz HiStoriCkÝCH vozidel – parkoviště Severočeských dolů
 30.4.  ne 16.00  pálenÍ čarodějniC – Podkrušnohorský zoopark

    proHlÍdky interiérŮ Staveb ve Staré vSi S prŮvodCem 
– každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 5.4.  st 18.00

   18.00
 6.4. čt 17.30
   17.30

 7.4.  pá 20.00  
 8.4.  so 09.00

   09.00

   09.00

 8. a 22.4.  
 11.4.  út 18.00

 12.4.  st 17.00

   17.30

 13.4.  čt 09.00
   17.00

   17.00
   19.00
 16.4.  ne 14.00
 18.4.  út 09.30

   18.00

 20.4.  čt 13.00

 20. až 22.4.až 22.4.až   teCHnodayS 22.4.  teCHnodayS 22.4.

 22.4.  so 13.00
   09.00

 23.4. ne 09.00

 25.4. út 17.00

 26.4.  st 18.00

 27.4. čt 17.00 

 29.4. so 10.30
 30.4.  ne 16.00

    proHlÍdky interiérŮ Staveb ve Staré vSi S prŮvodCem 

PŘeDNáŠKy, BeSeDy, AKce

 7.4.  pá 19.00  SHirley valentine – one woman show se Simonou Stašovou

 9.4.  ne 15.00  o Strašně liném Honzovi – V českých pohádkách vystupuje 
mnoho Honzů. Jsou hloupí i chytří, stateční i zbabělí. No a ten náš je 
líný jako stará čepice. Je tak líný, že za žádných okolností nechce slézt 
z pece. Přestože mu sudička předpověděla, že zabije draka a dostane 
princeznu za ženu, nechce se z pece hnout. A tak musí král přitáhnout 
draka až do chalupy, aby ho Honza zabil.

 12.4.  st 17.00  večernÍček – tradiční večer nejen pro seniory 

 27.4.  čt 19.00  pro tebe Cokoliv – Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže 
když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární 
pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni 
byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převle-
čete do oblečení z bio bavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý 
byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi 
zahrajete divadlo, že jste alter-globalizační nadšenci, i když nemáte 
ponětí, co to je.

 7.4.  pá 19.00  

 9.4.  ne 15.00  

 12.4.  st 17.00  

 27.4.  čt 19.00 

MĚStSKÉ DiVADLO
 5.4. st 17.00 GHoSt in tHe SHell (3d) 19.00 jeden němeCkÝ Život
   20.00 Úkryt v zoo
 6.4. čt 17.00 poWer ranGerS: StráŽCi veSmÍru 18.00 Úkryt v zoo
   20.00 poWer ranGerS: StráŽCi veSmÍru
 7.4. pá 17.00 kráSka a zvÍře (3d) 18.00 popÍránÍ HoloCauStu
   20.30 poWer ranGerS: StráŽCi veSmÍru
 8.4. so 15.00 šmoulové: zapomenutá veSniCe 17.00 maSaryk
   18.00 poWer ranGerS: StráŽCi veSmÍru
   20.00 popÍránÍ HoloCauStu
 9.4. ne 15.00 balerÍna 16.00 anděl páně 2 18.00 kráSka a zvÍře (3d)
   19.00 Život
 10.4. po 17.00 Život 19.00 loGan: Wolverine
 11.4. út 17.00 rande naSlepo 20.00 GHoSt in tHe SHell
 12.4. st 17.00 poWer ranGerS: StráŽCi veSmÍru 18.00 kráSka a zvÍře
   20.00 Úkryt v zoo
 13.4. čt 14.00 zelenÝ čtvrtek 17.00 ryCHle a zběSile 8
   19.00 naproStÍ CizinCi
 14.4. pá 16.00 špunti na vodě 17.00 na mléčné dráze
   19.00 perSonal SHopper (FeStivalovÝ název)
   20.00 přeS koSti mrtvÝCH
 15.4. so 15.00 špunti na vodě 16.00 jako z Filmu 17.30 špunti na vodě
   18.00 polina 20.00 Ženy 20. StoletÍ
 16.4. ne 15.00 šmoulové: zapomenutá veSniCe (3d)
   17.00 ryCHle a zběSile 8 18.00 špunti na vodě
   20.00 ryCHle a zběSile 8
 17.4. po 15.00 špunti na vodě
   17.00 putovánÍ tučŃákŮ: volánÍ oCeánu
   18.00 ryCHle a zběSile 8 19.30 maSaryk
 18.4. út 17.00 ryCHle a zběSile 8 19.00 Život
 19.4. st 17.00 špunti na vodě
   18.00 putovánÍ tučŃákŮ 19.30 maSaryk
 20.4. čt 17.00 mimi šéF (3d) 18.00 mimi šéF 20.00 loupeŽ ve velkém Stylu
 21.4. pá 17.00 mimi šéF 18.00 poWer ranGerS: StráŽCi veSmÍru
   20.00 Skryté zlo
 22.4. so 15.00 mimi šéF (3d) 17.00 mimi šéF (2d)
   18.45 petr iljič čajkovSkij: evŽen oněGin 20.00 Skryté zlo
 23.4. ne 15.00 mimi šéF 17.00 Úkryt v zoo 18.00 kráSka a zvÍře
   20.00 maSaryk
 24.4. po 18.00 kráSka a zvÍře (3d) 19.00 loupeŽ ve velkém Stylu
 25.4. út 17.00 loupeŽ ve velkém Stylu 19.00 GHoSt in tHe SHell (3d)
 26.4. st 16.30 mimi šéF (3d) 18.00 loGan: Wolverine 19.00 nočnÍ Směna
 27.4. čt 17.00 zaHradniCtvÍ: rodinnÝ přÍtel 18.00 uteč
   20.00 zaHradniCtvÍ: rodinnÝ přÍtel
 28.4. pá 17.00 mimi šéF (3d) 18.00 zaHradniCtvÍ: rodinnÝ přÍtel
   20.00 zaHradniCtvÍ: rodinnÝ přÍtel
 29.4. so 15.00 šmoulové: zapomenutá veSniCe 17.00 tHe CirCle
   18.00 zaHradniCtvÍ: rodinnÝ přÍtel 19.30 uteč
 30.4. ne 15.00 balerÍna 17.00 uteč 18.00 zaHradniCtvÍ: rodinnÝ přÍtel
   20.00 ryCHle a zběSile 8

 5.4. st
   
 6.4. čt
   
 7.4. pá
   
 8.4. so
   
   
 9.4. ne
   
 10.4. po
 11.4. út
 12.4. st
   
 13.4. čt
   
 14.4. pá
   
   
 15.4. so
   
 16.4. ne
   
   
 17.4. po
   
   
 18.4. út
 19.4. st
   
 20.4. čt
 21.4. pá
   
 22.4. so
   
 23.4. ne
   
 24.4. po
 25.4. út
 26.4. st
 27.4. čt
   
 28.4. pá
   
 29.4. so
   
 30.4. ne
   

KiNO SVĚt

 7.4. pá 17.00  Honza šeSták a inSpiraCe – Café Atrium
 8.4.  so 20.00  debuStrol – HoSt HibernatuS – MUSIC XS CLUB 
 11.4. út 19.00  ze SymFonie do opery – závěrečný koncert 26. sezony 

Festivalového orchestru Petra Macka – městské divadlo
 13.4.  čt 19.00  jaromÍr noHaviCa – městská sportovní hala
 14.4.  pá 20.00  oldieS párty – MUSIC XS CLUB
   19.00  mŇáGa a ŽĎorp – Kulisárna u divadla
   20.00  reFlektor a tHe mate – Hřebíkárna 
   21.00  playtime vol. 2 – JAVO, Marcel K – MUSIC XS CLUB
 22.4.  so 20.00  elviS preSley rivival – MUSIC XS CLUB
 27.4.  čt 18.00  jarnÍ klavÍrnÍ konCert zuš jirkov – Café Atrium 
 28.4.  pá 19.00  roCk reGio FeSt MUSIC XS CLUB 
   19.30  vladimÍr merta trio – Vladimír Merta, Ondřej Fencl, Jan Hrub – 

Hřebíkárna

 7.4. pá 17.00
 8.4.  so 20.00
 11.4. út 19.00

 13.4.  čt 19.00
 14.4.  pá 20.00
   19.00
   20.00
   21.00
 22.4.  so 20.00
 27.4.  čt 18.00
 28.4.  pá 19.00
   19.30

KONcerty

 Od 11.4.  FotoGraFie a obrazy – jiřÍ a zdeněk kopeCkÝ, marie 
kopeCká vytlačilová – vernisáž výstavy 11. 4. v 17 hodin – galerie 
Lurago

 Od 18.4.  verniSáŽ obrazŮ klubu eSprit – vernisáž od 17 hodin – Café 
Atrium

 Od 22.4.  jaroSlav WaSSerbauer – umělecké tavené sklo – kostel sv. Kateřiny

 Od 22.4.  obrazy – luCie SuCHá – vernisáž výstavy ve 12.30 hodin, následuje 
výtvarný workshop pro děti i dospělé – Podkrušnohorský zoopark 

 Od 27.4.  vÝStava obrazŮ muzikanta, SpiSovatele a malÍře inG. 
ivana mládka – vernisáž 27. 4. v 17 hodin za účasti autora – galerie Zlatý 
Klenot

 Do 8.4.  vlajka pro tibet – mezinárodní kampaň za lidská práva – oblastní 
muzeum, radnice

 Do 26.4.  markÝz Franz von bayroS (1866-1924) a ti druzÍ – 
současná světová gra� ka z oblasti art erotika – Pavel Hlavatý – galerie Špejchar

 Do 29.4.  SmÍm proSit? – historie tanečních kurzů v Chomutově – Dům J. Popela

 Do 27.5.  lidem blÍzko – výstava fotografa Jindřicha Štreita – muzeum na radnici

 Do 31.5.  CHomutovSké dámy vyStavujÍ – SKKS

 Do 31.5.  v prvnÍ třÍdě minuléHo StoletÍ – výstavní síň knihovny SKKS

 Od 11.4.  FotoGraFie a obrazy – jiřÍ a zdeněk kopeCkÝ, marie 

 Od 18.4.  verniSáŽ obrazŮ klubu eSprit

 Od 22.4.  jaroSlav WaSSerbauer
 Od 22.4.  obrazy – luCie SuCHá

 Od 27.4.  vÝStava obrazŮ muzikanta, SpiSovatele a malÍře inG. 

 Do 8.4.  vlajka pro tibet

 Do 26.4.  markÝz Franz von bayroS (1866-1924) a ti druzÍ

 Do 29.4.  SmÍm proSit?
 Do 27.5.  lidem blÍzko
 Do 31.5.  CHomutovSké dámy vyStavujÍ
 Do 31.5.  v prvnÍ třÍdě minuléHo StoletÍ

VÝStAVy

Pravidelné 
akce

   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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Do  14.4.  velikonočnÍ vÝStava – SVČ Domeček
 13.4. čt  vÝlet do HopSária 
   10.00  voSkové kraSliCe – zdobení kraslic voskovým reliéfem
   14.00  velikonočnÍ aranŽovánÍ – pro dospělé i mládež
   14.00  jarnÍ vÍla – křehká a jednoduchá je víla z ovčího rouna, kterou si 

vytvoříte v barvách jara
 28.4.  pá 17.00  pálenÍ čarodějniC – tradiční slet všech čarodějnic
 29.4.  so 09.15  jarnÍ šaCHovÝ turnaj
   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 – pondělí 10.4. od 18 hodin, čtvrtek 27.4. od 17 hodin
   CvičÍnek – každé úterý a čtvrtek od 10 hodin

Akce:
•  Atletické závody chomutovských škol
•  Mistrovská utkání
•  Kvalifi kační utkání
•  Mezinárodní přátelská utkání

Návštěvnost letního a atletického stadionu rok 2016 – 25 606 diváků
Počet sportujících fotbalový stadion rok 2016 - 2993

LETNÍ STADION 
S TRÉNINKOVÝM ZÁZEMÍM

Statutární město Chomutov zve

měli bySte nápad, jak vyuŽÍt dřevěné piloty 
z kamenCovéHo jezera? přijĎte nám řÍCt Své návrHy. 
Vaše náměty město využije při přípravě projektu Chomutovské sympozium 2017 „Od jezera k moři“. 
Hlavní myšlenkou sympozia je smysluplné využití materiálu dřevěných pilot ze starého mola 
Kamencového jezera vytvořením objektů či skulptur. Ty budou umístěny na travnaté ploše bývalého 
fotbalového hřiště za sportovní halou.

KDY: úterý 25. dubna 2017 v 16:30 hodin
KDE: rodinné centrum Rozmarýn

www.chomutov-mesto.cz

pozvánka
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 6.4. čt 18.00  podvečer S klavÍrem
 7.4. pá 18.30  konCert k narozeninám – Suzuki, Sedláček, Popelka
 11.4.  út 17.00  podvečer S kláveSovÝmi náStroji
 12.4.  st 17.00  třÍdnÍ konCert
 20.4.  čt 18.00  konCert SouborŮ pianiSSimo a Fortepiano
 27.4. čt 18.00  jarnÍ ŽákovSkÝ konCert

 6.4. čt 18.00
 7.4. pá 18.30
 11.4.  út 17.00
 12.4.  st 17.00
 20.4.  čt 18.00
 27.4. čt 18.00

zUŠ t. G. MASAryKA

Pravidelné 
akce

Do  14.4.  velikonočnÍ vÝStava
 13.4. čt  
   10.00
   14.00
   14.00

 28.4.  pá 17.00
 29.4.  so 09.15

   Country tanečnÍ klub laSo
   autodráHa pro veřejnoSt
   dopolednÍ keramika
   keramika pro doSpělé a mládeŽ
   zumba Fit nejen pro maminky
   zumba Fit 
   CvičÍnek 

Pravidelné    autodráHa pro veřejnoStPravidelné    autodráHa pro veřejnoSt
akce

   autodráHa pro veřejnoSt
akce

   autodráHa pro veřejnoSt
   dopolednÍ keramikaakce   dopolednÍ keramika

SVČ DOMeČeK

 8.4. so 11.00  patnáCtka v bezručáku – běh na 15 km, v 11 hodin start 
u základní školy Ak. Heyrovského

 12. a 13.4.  17.00  čeSko – norSko – mezistátní utkání v ledním hokeji – SD aréna
 29.4. so 08.00  memoriál jaroSlava jezbery – 30. ročník plaveckých 

závodů – Aquasvět

    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

 8.4. so 11.00

 12. a 13.4.  
 29.4. so 08.00

    CaliStHenika + parkour trénink

SPOrt

Pravidelné 
akce

KOMPLeXNí BLOKOVÉ ČiŠtĚNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

 4.4.   Čechova, Rokycanova, Mjr. Šulce, nám. Dr. Beneše, Spořická, Školní, 
Poděbradova + vnitroblok, Wolkerova, Nádražní

 6.4.  28. října, Školní, Karolíny Světlé, Palackého – zadní trakt u magistrátu, 
Zborovská, Za Zborovskou, Bezručova – cykl. stezka podél Chomutovky

 11.4.  U Větrného mlýna, V Přírodě, Šmilovského, U Plynárny, Na Moráni, Dolní, 
Beethovenova, Na Moráni – k býv. masokombinátu – Dvůr Anna

 12.4.  Dukelská, Vodní, Žerotínova, Sladkovského, Ctiborova, raisova, Jugoslávská, 
Pražská, spojka Pražská – Dukelská – průmyslová zóna

 13.4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, Maxima Gorkého, 
Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická

 15.4.  edisonova, Dr. Janského
 18.4.  Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., 

revoluční, Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá od 
ul. Na Bělidle po Alfonse Muchy – chodníky, Farského, Mánesova

 19.4.  Partyzánská, Heydukova, Alfonse Muchy, Grégrova, Sklepní, Mostecká – 
část, K. Buriana, Selská, Arbesova, Vinohradská – chodníky, Puškinova, Na 
Příkopech

 20.4.  Kosmonautů, Patočkova, Vítězslava Nezvala, Sluneční, Alfonse Muchy, 
Zadní Vinohrady, U Kamencového jezera

 25.4.  Čelakovského, Mostecká, Přemyslova, Tomáše ze Štítného, Politických 
vězňů, Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše

 26.4.  Čelakovského, Stromovka, Okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, 
Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká

 27.4.  Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 
Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, 
Buchenwaldská

 2.5.  Cihlářská, Marie Pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Jeseniova, Blatenská, Moravská

 3.5.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, Jiráskova
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Adélu Poláchovou i další závodni-
ce oddílu SC 80 Chomutov mohou 
čtenáři zanedlouho vidět přímo 
v akci. Ve sportovní hale Březenec-
ká bude Adéla v sobotu 22. dubna 
obhajovat titul přebornice na 
oblastním přeboru kadetek 
a dorostenek. V neděli 23. dubna 
se koná 32. ročník závodu Cho-
mutovský pohár, kde Adéla bude 
závodit s kuželi a obručí.

Levhartice chtějí s podporou 
diváků útočit na medaile

Loňská sezona byla rekordní, teď chce Adéla 
Poláchová prorazit ve starší kategorii 

Basketbalový klub Levharti 
Chomutov v současnosti cílí přede-
vším na mládež. Do této koncepce 
zapadá také Mistrovství České re-
publiky mladších žákyň do 14 let, 
které z pověření svazu v Chomutově 
uspořádá na přelomu dubna a května. 
O titul mistra republiky a medaile na 
něm bude usilovat osm nejlepších 
družstev žákovské ligy, včetně toho 
chomutovského.

Žákovská liga ještě neskončila, ale 
už teď je jasné, že Levhartice si na do-
mácím šampionátu zahrají. V úvodní 
fázi soutěže svou skupinu vyhrály, 
když jedenáctkrát zvítězily a jen jed-
nou soupeřkám podlehly. V nadstav-
bové extralize jsou v jedné ze dvou 
skupin druhé, momentálně opět s bi-
lancí jedenácti vítězství a jedné prohry. 
A své postavení mohou ještě vylepšit, 
protože v posledním kole 9. dubna od 

9 hodin hostí svého jediného přemoži-
tele HB Basket Praha, který je samo-
zřejmě už teď také jistým účastníkem 
chomutovského mistrovství.

Levhartice do 14 let dokazují vy-
sokou výkonnost dlouhodobě. „Už 
loni na jaře jsme s tímto ročníkem 
na mistrovství republiky v Hradci 
Králové skončili na pátém místě. Na 
začátku současné sezony nás ještě dvě 
kvalitní hráčky posílily, takže adekvát-
ním cílem na domácím mistrovství 
bude dostat se ze skupin do čtyřky 
nejlepších a pak se uvidí,“ odkrývá 
ambice pořadatelského klubu jeho jed-
natel a současně trenér mladších žákyň 
do 14 let Petr Drobný. Jak říká, klub 
se právě díky formě družstva a vyhlíd-
kám na medaile do výběrového řízení 
na pořadatelství mistrovství republiky 
této věkové kategorie v lednu přihlásil. 
„Chtěli jsme holky podpořit a víme, 

že na domácí palubovce můžeme mít 
vyšší ambice,“ vysvětluje.

Mistrovství České republiky mlad-
ších žákyň do 14 let bude v Chomutově 
probíhat od pátku 28. dubna do pondělí 
1. května. Soutěžit se bude systémem 
dvou skupin po čtyřech účastnících, 
s následnými zápasy o umístění. Plán 
zápasů Levhartic v tuto chvíli znám 
není, bude však včas zveřejněn na 
www.levharti.cz. Spolu se sportovní 
náplní bude pro diváky přitažlivý 
i doprovodný program. V sobotu 
po skončení zápasů proběhne ofi -
ciální zahájení, jehož atraktivním 
bodem bude basketbalová exhibice 
maďarských míčových virtuosů Fly 
Addiction Team, v neděli pak na 
utkání naváže koncert zpěváka Pavla 
Callty. Pořadatelský klub příznivce 
sportu do hlediště městské haly sr-
dečně zve.

V loňském roce se přítomnost 
gymnastky Adély Poláchové na zá-
vodech téměř rovnala medaili. Vždyť 
z patnácti závodů přivezla dvanáct 
medailových umístění, tedy o sedm 
více než v roce 2015. Nyní jsou před 
závodnicí oddílu moderní gymnastiky 
SC 80 Chomutov další výzvy v podobě 
přestupu do starší kategorie i nových 
disciplín.

„V letošní sezoně bude poprvé 
závodit jako jednotlivkyně se stuhou 
a kuželi, což je technicky velmi ná-
ročné náčiní,“ říká hlavní trenérka 

Věra Nedbálková. Přesto si závodnice 
po úspěšné sezoně neklade malé cíle. 
„Chceme se probojovat na Mistrovství 
České republiky a předvést tam co nej-
lépe všechny sestavy. Ideálem by byla 
fi nálová účast mezi nejlepšími šestnácti 
závodnicemi,“ dodává.

Tyto cíle si vyžádaly i drobné 
úpravy v tréninku. „Jejich náplň je 
víceméně stejná, ale více se zaměřu-
jeme na techniku náčiní, aby Adéla 
co nejdříve zvládla zkrotit pětimetro-
vou stuhu, která jí zatím dělá největší 
potíže,“ prozrazuje Věra Nedbálková. 

Naopak s kuželi se závodnice prostřed-
nictvím společných skladeb seznámila 
už minulý rok, a tak zvládá techniku 
lépe. Největší naděje bude Adéla 
zřejmě vkládat do sestav s obručí, kte-
rou si letos vybrala i pro sestavu s libo-
volným náčiním.

Trénink podmiňující úspěchy si 
u Adély vyžádal navzdory bedlivému 
dohledu trenérek i několik zranění, 
dvakrát měla zlomenou zánártní 
kůstku, což ji v sezoně 2015 vyřadilo 
ze dvou závodů. Vracet do tréninku se 
musela také po zlomenině nohy, kterou 

si způsobila na trampolíně. Přesto se 
nevzdala.

LoKo chomutov po sedmé ovládlo zimní ligu  
Jubilejní pětadvacátý ročník 

zimní Chomutovské ligy malého 
fotbalu skončil. V kategorii dospě-
lých se do ní zapojilo téměř osm set 
hráčů v šedesáti futsalových týmech, 
které byly rozdělené do pěti lig. 
Mezi nimi se nejlépe vedlo mužstvu 
LoKo Chomutov. Současně probí-
hala i veteránská liga hráčů nad tři-
cet pět let se třinácti týmy a žákov-
ská liga základních škol, kde se hrají 
dvě kategorie s devatenácti týmy. 

„V elitní lize zvítězilo LoKo 
Chomutov, které mistrovský titul 
získalo již posedmé ve své histo-

rii. Zároveň je LoKo pravidelným 
účastníkem soutěže a hraje ji nepře-
tržitě od prvního ročníku,“ infor-
muje předseda CHLMF Jiří Kupec. 
Druhé místo získal nováček Vamiro 
a třetí skončil v první lize FC Baník 
Chomutov.

První polovina tabulky druhé 
ligy byla velmi vyrovnaná a nakonec 
si postup od první ligy zajistily týmy 
Qark s.r.o. a Benfi ka. „Druhou ligu 
opouští Kanab a po čtrnácti letech 
Čechie Hrušovany, nahradí je postu-
pující ze třetí ligy Šakalové a Auto 
Macák,“ uvádí změny předseda ligy. 

Ze čtvrté ligy jdou o soutěž výše 
Merkur Kadaň a Aluminium Žatec 
a naopak ze třetí ligy sestoupily FC 
Debakl a AC Young boys. Pátou ligu 
ovládl nováček Katalánci Most a do 
čtvrté ligy je doprovodí AS Grêmio. 
Do páté ligy spadly týmy Karibic 
a Lanceloti.

V kvalitně obsazené veteránské 
lize se z celkového vítězství radoval 
nový tým La Vita, druhé místo patří 
Světlu Kadaň a třetí místo Hospodě 
Pod Kaštany Jirkov. V žákovské 
soutěži, která už má dvacetiletou 
tradici, se v mladší kategorii stala 

vítězem ZŠ Na Příkopech Chomutov 
před ZŠ Zahradní Chomutov. Obě 
školy postoupily do krajského fi nále. 
Ve starší kategorii byla nejlepší ZŠ 
Nerudova Jirkov a překvapivě vy-
hrála i krajské fi nále, které se hrálo 
také v Chomutově. V letním období 
CHLMF nezahálí, protože se hraje 
venkovní soutěž a v letní přestávce 
hned několik zajímavých turnajů. 

Soutěž dospělých má již dlou-
hou tradici. Letos v červnu Spolek 
Chomutovská liga malého fotbalu 
oslaví dvacet pět let od svého 
založení.
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Stovky malých dětí se promě-
nily ve zvířátka, rostliny, pohádkové 
postavy nebo obyvatele exotických 
zemí. V městském divadle se totiž 
konala nesoutěžní přehlídka dět-
ských vystoupení Mateřinka 2017. 
Představení devatenáctého ročníku 
nesla téma Svět kolem nás. „Děti 
svými vystoupením ztvárňují chá-
pání světa kolem sebe. Vystoupilo 
čtyřiadvacet školek z Chomutovska, 
z Kadaně, Klášterce a opět jsme 
měli hosty ze školky v německém 

Rübenau,“ uvedla ředitelka MŠ 
Chomutov Irena Kopecká. 

Krátká vystoupení dětí byla 
velmi nápaditá. Již tradicí jsou 
krásné kostýmy a kulisy, každý rok 
ale zaplněné hlediště překvapují 
výkony dětí. Čtyřiadvacet vystou-
pení dokázalo rozesmát i dojmout 
zároveň. 

Nejpovedenější scénky budou 
vybrány do celorepublikového kola 
v Nymburku, kde jsou vystoupení 
z chomutovské Mateřinky každý rok 

nepřehlédnutelná. „Loni reprezen-
tovaly Chomutovsko v celostátním 
kole hned čtyři školky,“ doplnila 
ředitelka. 

Za bezchybným představením 
překvapivě nestojí tvrdé nacvičo-
vání, ale hra a zábava. Součástí 
Mateřinky je také výsttava výtvar-
ných prací. Také ta poputuje na celo-
státní kolo spolu s vybranými škol-
kami a také s výtvarnými dílnami, 
které pro účastníky nymburského 
kola chystají chomutovské učitelky. 
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Stovky malých dětí se promě-
nily ve zvířátka, rostliny, pohádkové 

Rübenau,“ uvedla ředitelka MŠ 
Chomutov Irena Kopecká. 

nepřehlédnutelná. „Loni reprezen-
tovaly Chomutovsko v celostátním 

Při Mateřince se děti 
vydaly do světa



Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí za 390 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 299 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 249 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové
sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, 
bude se vám hodit až 15% sleva. Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let?
Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev, 
 která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

V našem pneuhotelu bude o vaše pneumatiky 
perfektně postaráno. Využijte sezonní
uskladnění za 299 Kč.

AutoDům Chomutov
Spořická 4522, 430 01  Chomutov
Tel.: 474 624 307
servis@autodum-cv.cz
www.autodum-cv.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

  PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.
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