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s Centralem
se vyplatí!

.cz

Stát se automobilovým závodníkem, projet se na Offroad Safari, zažít střelecký kurz, vyhrát nákup v hodnotě 30 000 Kč,
zajet s rodinou do Zooparku Chomutov a Valdštejnského zámku, zažít atmosféru dostihů na Hipodromu Most…

Nejen tyto krásné zážitky vám nabízí OC Central Most v nové spotřebitelské soutěži.

A POZOR, s novými pravidly – NOVĚ LOSUJEME! Být členem Central klubu se vážně vyplatí!

Nyní už jen stačí nakoupit v jakémkoli obchodě, za jakoukoli hodnotu, nahrát účtenku na klubovém automatu, nebo z domova
na www.centralklub.cz, a pak už jen čekat, zda se právě vy stanete šťastným vylosovaným výhercem.

Šance na výhru je opravdu vysoká, tak soutěžte s námi. Hrajeme celkem o 22 zážitkových balíčků. Soutěž trvá do 31. 5. 2017.

Více informací na www.centralklub.cz

SOUTĚŽTE S CENTRALEM
A VYHRÁVEJTE BÁJEČNÉ ZÁŽITKOVÉ CENY!

Pod vedením zkušených floristek si vyrobíte květinové aranžmá
z živých květin, které může být např. vhodným dárkem k Svátku matek.

Veškerý materiál je zajištěn. Kapacita workshopu omezena.

Těšíme se na vás ve 2. patře OC Chomutovka

Děkujeme partnerovi akce

Májový floristický 
WORKSHOP

13. května 14.00 – 17.00
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 4 NA GrANtY A DOtAce 

Dá MĚStO DeVAteNáct 
MILIONŮ
Přes devatenáct milionů korun 
rozdalo město sportovcům, 
volnočasovým, sociálním, 
neziskovým či příspěvkovým 
organizacím pro letošní rok.

� téma
 6 tecHNODAYS: ŘeMeSLO 

Má ZLAtÉ DNO
Řemeslo má zlaté dno. To 
bylo hlavní motto úvodní 
scénky pro každou třídu žáků 
i studentů, která přišla na pátý 
ročník veletrhu Technodays, 
pořádaného okresní 
hospodářskou komorou.

� rozhovor
 8 MArKÉtA BIttNerOVá: 

PrO MÉ PAcIeNtY JSeM 
VeLIKÝM VZOreM. MáM 
SteJNOU NeMOc 
Je usměvavá, její oči doslova 
září optimismem na všechny 
strany. V nemocnici pracuje 
jako dokumentační sestra 
neurologického oddělení 
a jako dětská diabetologická 
sestra. 

� minitéma
 9 FeStIVAL OteVŘeNO 

2017 NABÍDNe ZáBAVU 
Z MNOHA ŽáNrŮ
Osm dní plných koncertů, 
divadelních představení 
a dalšího zajímavého programu. 
To je multižánrový festival 
Otevřeno.

� kultura
 12 SeNIOŘI MOHOU 

StUDOVAt UNIVerZItU 
VIrtUáLNĚ
Z desítek seniorů ročně se 
v knihovně stávají studenti. 
Navštěvují totiž virtuální 
Univerzitu třetího věku, kterou 
Středisko knihovnických 
a kulturních služeb zahájilo 
zimním semestrem. 

� historie
 13 PArK ZA SOUDeM 

LeŽÍ NA BÝVALÉM 
HŘBItOVĚ
Na místě dnešního parku 
v Libušině ulici mezi budovou 
okresního soudu, okresního 
státního zastupitelství a staré 
polikliniky býval v 15. století 
městský hřbitov.

� školy
 17 DrUŽINY VÍtALY JArO 

NA BrUSLÍcH
Ledovou plochu 
chomutovského zimního 
stadionu zaplnily děti 
ze školních družin při 
základních školách v ulicích 
Kadaňská a Na Příkopech. 

2. až 5. 5.
Zápisy dětí do mateřských škol 
pro školní rok 2017/2018

8. 5.
Pietní akt u příležitosti 72. výročí 
osvobození Československé 
republiky v městském parku 
a na hřbitově od 9 hodin

13. 5.
Malování v plenéru v rámci 
Rodinného zápolení u základní 
umělecké školy od 9 hodin

15. 5.
Den rodin od 15 hodin u RC 
Rozmarýn v městském parku

22. 5.
Otvírání studánek – nesoutěžní 
přehlídka pěveckých sborů 
v kostele sv. Ignáce od 15 hodin

26. 5.
Začátek multižánrového 
festivalu Otevřeno 2017 na 
různých místech ve městě

ZAPIŠte SI 
DO DIáŘe
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VANDALOVÉ ZNIČILI 
BArOKNÍ VáZU 
V polovině dubna vandalové shodili do Chomutovky repliku barokní 
zahradní vázy z umělého kamene z mostu u křižovatky ulic Palackého 
a Chelčického. Originály vznikaly v osmnáctém století. Cena vázy je 
přibližně 30 tisíc korun a vydržela odolávat vandalům deset let. 

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

Vybíráme pro vás mládě vel-
blouda dvouhrbého, které se 
narodilo v zooparku na konci 
března samici Matyldě.
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Z města zmizelo 
šest tun odpadu

Desítky dobrovolníků s pytli na 
odpadky se vydaly zatočit s nepo-
řádkem ve třech lokalitách města. 
Chomutované se již tradičně zúčast-
nili celorepublikové akce Ukliďme 
Česko. „Letos jsme zorganizovali 
úklid na dvou místech a při úklidu 
dalšího spolupracujeme. Skupiny tedy 
uklízely v Bezručově údolí, u točny 
trolejbusu za poliklinikou a u zad-
ního vchodu Podkrušnohorského 
zooparku,“ uvedl primátor města 
Marek Hrabáč.

Na korbě nákladních dodávek 
technických služeb, které svážely na-
plněné pytle, končily nejčastěji plas-
tové lahve, kusy skla, pneumatiky či 
roztrhané hadry. Oproti loňsku velmi 
ubylo sesbíraných injekčních stříka-
ček. Zatímco loni z okolí cyklostezky 
u zooparku zmizelo zhruba osm set 
kilogramů odpadků, letos jich dob-

rovolníci na třech místech sesbírali 
přes dvě a půl tuny. „Objevili jsme 
i boty, disketu z roku 1995, klávesnici 
a myš,“ doplnil primátor.

Rekordmany však byli Miluše 
Kočárníková a Štěpán Houška, kteří 
sami sesbírali v Nových Spořicích 
v okolí Samoty 1,8 tuny odpadu. 
„Bylo toho tolik, protože se jednalo 
o samé pneumatiky,“ prozradila 
Miluše Kočárníková s tím, že by 
chtěli v úklidu pokračovat i mimo ce-
lostátní akci.

Do křovin, na stráně i paloučky 
se vydali jak zástupci vedení města, 
tak i skauti, rodiny s dětmi a do-
konce i skupinka malých dětiček 
z Klokánku nebo děvčat z výchov-
ného ústavu v Místě. Technické 
služby svezly z různých částí města 
přes šest tun odpadu nasbíraného 
dobrovolníky.

Kamennému Vrchu se uleví, 
vznikne nejméně sto míst

Do školních lavic v září 
usedne 570 prvňáčků

regiofest nabídne 
oceněné výrobky

Obyvatelům Kamenného Vrchu 
se v příštím roce uleví, město chystá 
minimálně sto parkovacích míst. 
Sídliště se kvůli své pozici ve vrchu 
dlouho potýká s nedostatkem míst 
pro auta. „Řešení bude spočívat 
ve vytvoření menšího parkoviště 
v lese nad sídlištěm a propojení se 
dvěma zpevněnými parkovišti, která 
se nacházejí na trase ke skateparku 
a od sídliště jsou vzdálená přibližně 

necelých sto metrů vzdušnou ča-
rou,“ přibližuje záměr náměstek pri-
mátora David Dinda. Několik míst 
vznikne i úpravami přímo v sídlišti, 
především změnou stání z podél-
ného na šikmé.

Všechna tři parkoviště budou 
spojena novou silnicí a chodníkem 
s veřejným osvětlením.

„Kvůli bližšímu parkovišti v lese 
bude muset ustoupit část stromů. 

Žádný z nich však není nějak zvlášť 
chráněn, navíc město vysází nové. 
Kácet by se mělo již na podzim,“ 
říká referent odboru rozvoje a in-
vestic Stanislav Říha. Dvě stá-
vající odstavná parkoviště budou 
zrekonstruována.

Parkování v lokalitě bude oboha-
ceno o moderní telematický systém. 
„Ten bude monitorovat počet zapar-
kovaných aut. Pokud bude sídliště 

plné, systém řidiče přijíždějícího do 
sídliště upozorní světelnou značkou 
a nasměruje ho na nová parkoviště. 
Odpadne tak zbytečné objíždění ce-
lého sídliště,“ dodává Dinda.

Odborná fi rma brzo začne pra-
covat na vytvoření projektu a řešení 
všech technických problémů, jako 
je odvodnění nového parkoviště 
v lese. Stavět by se mělo začít příští 
rok na přelomu jara a léta.

K zápisům do základních škol 
přišlo letos v Chomutově celkem 
552 dětí. Budoucí prvňáčci pod-
stoupili svou první životní zkoušku 
ve dnech 5. a 6. dubna. „Ve srov-
nání s loňským rokem přišlo k zá-
pisu o patnáct dětí méně. Nicméně 
společně s dětmi, které nastoupí po 
odkladu docházky z loňska, bude 
v prvních třídách opět živo. Nejvíce 
dětí s rodiči absolvovalo zápis v zá-
kladních školách v ulicích Zahradní 
a Březenecká, tam se učitelé setkali 
s více než osmdesáti dětmi,“ uvedl 
náměstek primátora Jan Mareš.

Z uvedeného počtu dětí, které 
přišly k zápisu, jich má 148 ná-
vrh na odklad školní docházky. 
Naopak 166 dětí nastoupí letos do 

školy po odkladu školní docházky. 
„Předpokládáme tedy, že v září 
do školy přijde 570 prvňáčků,“ 
doplnila vedoucí odboru školství 
Dagmar Mikovcová.

Zápisu v základní škole v ulici 
Písečná se letos zúčastnilo i jedno 
pětileté dítě.

Sirupy, mošty, víno, sýry, per-
ník, pečivo, ale i bylinky, med či 
medovina budou k ochutnání a ke 
koupi na přehlídce regionálních 
produktů Regiofest v Chomutově. 
Své výrobky na něm představí na 
40 prodejců a držitelů regionál-
ních značek nejen z Ústeckého 
kraje. Kromě dobrot budou k vi-
dění například keramika, vitráže, 
háčkované hračky, šperky z dílů 
z hodinek, mýdla, Bílinská ky-
selka, dřevění kouřoví panáčci či 
výrobky z recyklované rifl oviny. 
Návštěvníci trhů také uvidí, jak 
takové regionální výrobky vzni-
kají. „Trhovci budou pracovat na 
hrnčířském kruhu, péct a zdobit 
staročeský perník, vyrábět vitráže, 

svíčky a keramické drobnosti,“ 
popisuje trh projektová manažerka 
Sdružení Západní Krušnohoří 
Ladislava Dolejšková. 

Regiofest, který pořádá 
Sdružení Západní Krušnohoří ve 
spolupráci s městem Chomutovem, 
se uskuteční 11. května od 9 do 
17 hodin na náměstí 1. máje. 
Návštěvníci si některá řemesla 
budou moci sami vyzkoušet. Od 
devíti do čtrnácti hodin si budou 
moci děti užít zábavný pro-
gram formou soutěží od spolku 
Meruňkovic pohádkové bytosti. Na 
pódiu během celého dne vystoupí 
kapely Makovec, Zfl eku, Album, 
jazzový orchestr Tequila Band 
a Dětský soubor ZŠ Březno. 
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Krátce
Domeček se chystá 
na prázDniny
Téměř všechny letní tábory má 
Středisko volného času Dome-
ček vyprodány a to dokonce 
dva tábory pracovníci střediska 
přidali. 

nové koše i lavičky 
Technické služby ve Václavské 
ulici zabudovaly čtyři lavičky. 
V Březenecké ulici opravily 
okrasné květináče po auto-
nehodě a v ulicích Bezručova 
a Zahradní pracovníci firmy 
nainstalovali nové odpadkové 
koše. 

Už skoro tisíc karet 
Od připojení k tarifu krajské 
integrované dopravy vloni 
v prosinci Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova již 
vydal 921 karet Dopravy Ústec-
kého kraje, které platí také na 
linkách MHD. 

výlety pro seniory
Klub seniorů v rámci Sociálních 
služeb Chomutov připravil pro 
své členy v dubnu zájezd na 
výstavu Dům a zahrada Louny 
a koncem dubna zájezd na 
Křivoklát.

příjemný oDpočinek
Ve vstupních prostorách DpS 
Písečná vznikl retro koutek, 
který mohou využít nejenom
klienti, ale i návštěvy, které do 
domova přicházejí.

začal svoz 
biooDpaDU
Technické služby svážejí biood-
pad z hnědých nádob u rodin-
ných domů. Až do podzimu jej 
budou svážet v pravidelných 
intervalech každých čtrnáct dní.

Na granty a dotace dá město 
devatenáct milionů

chomutov premiérově uspořádá 
běžecký půlmaraton

radnice zbavila hřiště mantinelů 

Přes devatenáct milionů korun 
rozdalo město sportovcům, volno-
časovým, sociálním, neziskovým či 
příspěvkovým organizacím pro letošní 
rok. „Dotace a granty pomohou zpes-
třit kulturní, sociální i sportovní život 
ve městě a Chomutované tak dostanou 
nabídku nejrůznějších akcí a aktivit, 
které by se jinak jen stěží uskutečnily,“ 
říká primátor Marek Hrabáč. I letos byl 
obrovský přetlak žádostí. Dorazilo jich 
176 a 158 jich bylo schváleno.

Nejvíce prostředků v rámci dotač-
ního programu pro podporované sporty 
obdrželi Piráti Chomutov, TJ VTŽ 
Chomutov, Sportclub 80 Chomutov 
a BK Levharti Chomutov. Mezi nej-
úspěšnější žadatele patří Středisko 
volného času Domeček (schváleno 5 
z 5 žádostí), Podkrušnohorský zoopark 
(schváleno 10 z 11 žádostí) a občan-
ské sdružení Na louce, kteří patří také 
k nejaktivnějším žadatelům s nejvyš-
ším počtem žádostí.

Nejvíce dotací bylo přiděleno v do-
tačním programu Kultura a kreativita, 
v programu Podpora činnosti subjektů 
organizujících celoroční aktivity dětí 
a mládeže v oblastech sportu, tě-
lovýchovy a volného času a v pro-
gramu Podpora stávajících sociálních 
a ostatních služeb. Naopak do dvou 
programů z oblasti životního prostředí 
nebyla podána žádná žádost.

Dotace nebyla udělena 18 žada-
telům, z toho šestnácti na základě 

doporučení komisí. Důvodem bylo 
nesplnění kritérií dotačního pro-
gramu, popř. podání žádosti po 
lhůtě. Dva žadatelé byli z dotačního 
řízení vyloučeni z důvodu poru-
šení zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města v loňském roce. 
„Některé dotační programy nebyly 
dočerpány a lze předpokládat, že na 
podzim proběhne druhé kolo dotač-
ních řízení,“ říká primátor Marek 
Hrabáč.

Chomutov se už za tři mě-
síce zapíše na mapu význam-
ných běžeckých akcí. V srpnu 
z náměstí odstartuje historicky 
první Chomutovský půlmaraton. 
„V Chomutově a jeho okolí působí 
silná běžecká komunita. Počty 
běžců v posledních letech výrazně 
rostou, lidé mají chuť sportovat 
a často překonávat sami sebe. A my 
jim to chceme umožnit prostřed-
nictvím unikátního závodu napříč 
naším městem,“ říká náměstek pri-
mátora David Dinda. Půlmaraton 
odstartuje 5. srpna.

 Město očekává účast minimálně 
několika stovek běžců. Trasa závodu 
povede všemi zajímavými místy 
Chomutova. Startovní výstřel zazní 
v historickém centru, běžci se po-
dívají také do Podkrušnohorského 
zooparku, do areálu Kamencového 
jezera, do skanzenu Stará Ves, 
ke sportovištím na Zadních 
Vinohradech a samozřejmě do 
Bezručova údolí. „Chomutov se 
běžcům představí jako město plné 
atraktivních míst. V průběhu závodu 
je zavedeme do všech částí města, 
která mají významný turistický po-

tenciál,“ přiznává i marketingovou 
stránku akce náměstek Dinda.

Hlavní částí závodu bude půl-
maraton. Méně zdatní běžci ho mo-
hou zdolat ve štafetovém trojčlen-
ném týmu a pro nejmenší sportovce 
bude připraven dětský závod. Akci 
obohatí sportovně kulturní program 
na náměstí. Letos, kdy se nekonají 
závody dračích lodí kvůli stavbě 
nového mola, ve městě chyběla ma-
sovější sportovní akce. 

Běžci, kteří by se chtěli zúčast-
nit, brzy najdou bližší informace na 
www.chomutovskypulmaraton.cz. 

Hřiště v Borové ulici je už čtr-
náct dní bez rezonujících mantinelů. 
Radnice tak zareagovala na podnět 
obyvatel části sídliště Zahradní, ve 
kterém se více než sto lidí vyslovilo 
pro zrušení hřiště. Vadí jim především 
hluk v letních měsících. Město ale 
získalo i hlasy, které s bouráním hřiště 
nesouhlasí. „Kompromisním a hlavně 
rychlým řešením bylo odstranění ko-
vové konstrukce a mantinelů, které 
byly největším zdrojem hluku při 
míčových hrách,“ říká náměstek pri-
mátora David Dinda. Podle něj bylo 
zapotřebí jednat rychle, protože blížící 
se teplé počasí s sebou opět přinese 
zvýšený hluk z hřiště.

Mantinely i konstrukci, které jsou 
nyní uskladněny ve skladu, demonto-
vala pracovní skupina při magistrátu. 
Zbytky po ukotvení konstrukce byly 
zahlazeny, aby nezpůsobily zranění 
dětem. Z hřiště nyní zbyla betonová 
plocha oplocená běžným pletivem. 

Kvůli problematickému hřišti se 
vedení města sešlo s občany při po-
sledním brífinku přímo na Zahradní. 
„Na hřišti se schází velké množství 
mládeže i z okolních sídlišť a hrají na 
něm i dospělí, kteří tam podle provoz-
ního řádu nemají co dělat,“ popsala 
další problém obyvatelka sídliště. 
Vedení města se rozhodlo obyvatelům 

této lokality vyhovět zejména s ohle-
dem na skutečnost, že o pár desítek 
metrů dál vyrostla dvě nová moderní 
hřiště nejen pro míčové hry. „Tato 
hřiště navíc budeme v budoucnu efek-
tivně hlídat prostřednictvím správců, 
kteří budou dohlížet na provozní řád 
a ve večerních hodinách budou hřiště 
zamykat,“ řekl Dinda.
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Řemeslo má zlaté dno. To bylo hlavní motto úvodní scénky pro každou třídu žáků i studentů, která přišla na 
pátý ročník veletrhu Technodays, pořádaného Okresní hospodářskou komorou v Chomutově. Prezentace 
zaměstnavatelů to jen potvrdily. Firmy doslova prahnou po technicky kvalifi kované pracovní síle. S nadsázkou 
se dá říci, že současní žáci mají zajištěnou práci již nyní.  

Na pracovním trhu chybí lidé vy-
učení, ale i střední a vyšší technický 
management. Firmy se je snaží nalá-
kat. „Lidí je málo a fi rmy se o nepře-
tahují. Chceme se odlišit a nepřeplácet 
lidi. Stavíme novou továrnu a nyní 
nabíráme na všechny pozice. Nicméně 
naší fi lozofi í je vychovat si vlastní od-
borníky. Později budeme přijímat jen 
operátory a vyšší pozice, jako je mistr, 
seřizovač, team leader, si pak vycho-
váme z vlastních řad,“ říká Ondřej 
Vodička personalista ve fi rmě Benteler 
v Klášterci nad Ohří. Boj o zaměst-
nance fi rmy přivádí k novým nábo-
rovým postupům. „Zatím nemáme 
výrazné problémy s pracovní sílou, ale 
musíme sahat k netradičním postupům 
náboru. Využíváme interní i externí 
marketing, abychom našli dobré za-
městnance. Organizujeme exkurze pro 
osmdesát studentů týdně, na kterých je 
seznamujeme do detailů s fi rmou a dá-
váme jim možnost k získání práce pro 
jejich nezaměstnané známé, sousedy 
či rodinné příslušníky. Máme benefi t 
až 25 000 korun pro naše zaměstnance 
s názvem Přiveď nového kolegu,“ 
říká personalistka Parkeru Natálie 
Kulhánková.

Na Technodays se představily 

střední i vysoké školy převážně tech-
nického zaměření a hlavně regio-
nální fi rmy. „Veletrh žákům osmých 
tříd pomohl vybrat si střední školu, 
na kterou se budou na podzim hlásit. 
Deváťákům dal přehled o fi rmách, 
ve kterých mohou absolvovat školní 
praxi nebo prázdninovou brigádu. 
Středoškoláci a vysokoškoláci dostali 
ucelený přehled o možnostech míst-
ního trhu práce, o poptávce, náplni 
profesí i fi nančním ohodnocení,“ 
uvedla ředitelka Okresní hospodářské 
komory v Chomutově Ivana Košanová 
s tím, že ty samé informace jsou po-
třebné i pro rodiče dětí.

Veletrh měl nedocenitelnou výhodu 
v tom, že návštěvníci na jednom místě 
získali veškeré informace nezprostřed-
kovaně, přímo od zástupců odborných 
škol a místních fi rem. Střední školy 
navíc prakticky ukázaly, co se jejich 
absolventi ve škole učí, a děti si tam 
mohly i přímo vyzkoušet, zda by je 
daná činnost bavila. Na veletrhu si 
tedy zkusily například svařovat plasty, 
řezat, lepit a pájet různé materiály, 
péct pokrmy, poskytnout první pomoc 
a mnoho dalších praktických doved-
ností, které mohou uplatnit ve svém 
budoucím profesním životě.

Firmy žáků, svým potenciálním 
zaměstnancům ukázaly, v jakém pro-
středí a na jakých technologiích budou 
pracovat, a vyvracely předsudky, že 
řemeslná a technická výroba znamená 
práci nečistou či bez kariérního růstu. 
Tabu nebyly ani platy a další výhody 
v jednotlivých fi rmách. „Vše zkrátka 
směřovalo k tomu, aby návštěvník 
z veletrhu neodcházel bez odpovědi 
na jedinou otázku. U fi rem zase byli 
přítomní vedoucí pracovníci i řadoví 
zaměstnanci. Děti i rodiče tak získali 
skutečný přehled, nepřikrášlený ani 
nepodceněný,“ doplnila ředitelka 
Košanová. „Technodays je akce s ob-
rovským přínosem pro fi rmy, kterým 
dává možnost prezentovat výrobní 
program a volná pracovní místa. Na 
druhou stranu jako personalisté zjis-
tíme, co nás za dva až tři roky čeká, 
protože zjišťujeme zájmy žáků a stu-
dentů a jaký budeme mít v budouc-
nosti potenciál hledat nové lidské 
zdroje, které jsou klíčové pro každou 
fi rmu. Žáci mají obrovský zájem, zají-
mají se o výrobu, ale i o další pracovní 
pozice. U nás byli velmi překvapeni, 
že naše motory se používají i ve zdra-
votnictví,“ řekla personalistka Parkeru 
Natálie Kulhánková.

 Technodays už není jen o technic-
kých oborech. Je opravdu o odborném 
vzdělávání. Důkazem byly jak Střední 
škola technická, gastronomická a au-
tomobilní, která zde prezentovala 
i gastro obory. „V Chomutově chybí 
totiž kvalifi kovaná síla hotelům i re-
stauracím či výrobnám,“ vysvětlila 
Košanová. Své obory ukázala Střední 
odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdra-
votnická škola. „Naše zdravotnictví 
se potýká s nedostatkem kvalifi ko-
vaného středního personálu, nejsou 
sestřičky, zaměstnavatelé u nás poptá-
vají absolventy pro obchodní a eko-
nomická oddělení. I zde je potřeba 
žákům a rodičům ukázat, že je to 
také perspektiva. Koneckonců dobré 
zdraví a dobrá správa fi nancí pomáhá 
také rozvoji a prosperitě fi rem. Proto 
jsme ukázali všechny naše obory,“ 
doplňuje ředitel školy a náměstek pri-
mátora Jan Mareš.

Součástí Technodays je odborná 
soutěž mezi žáky středních škol. 
Vítězové soutěže v oborech svářeč 
a vodař si odnesou neocenitelnou vý-
hru v podobě příslibu zaměstnání od 
fi rem Unipetrol RPA, a.s., 2 JCP, a.s. 
a Gestamp, s.r.o.

Řemeslo má zlaté dno. To bylo hlavní motto úvodní scénky pro každou třídu žáků i studentů, která přišla na 

technodays: 
Řemeslo má zlaté dno
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Pro vyučené a technicky vzdělané je práce dost 

sštGa chomutov – Střední škola technická, 
gastronomická a automobilní Chomutov
esoz chomutov – Střední odborná škola 
energetická a stavební, Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická škola, Chomutov 
spš a voš chomutov – Střední průmyslová škola 
a Vyšší odborná škola Chomutov
spšs a oa kadaň – Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní akademie Kadaň

elektrikář, elektrikář – 
silnoproUD
(autoelektrikář; elektromontér; 
elektromechanik pro instalatér-
ská zařízení; elektromechanik pro 
technická zařízení; servisní mecha-
nik „malých“ chladicích a  klimati-
začních zařízení a  tepelných čer-
padel; servisní mechanik „velkých“ 
chladicích a klimatizačních zařízení 
a  tepelných čerpadel); servisní 
technik; zkušební technik; montáž-
ní technik
pracovní činnost – náplň práce:
Provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací 
při výrobě, montáži, opravách, rekonstrukcích, seři-
zování a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a za-
řízení, vážicích zařízení, automatizační systémy apod.
příklady škol:
• ESOZ Chomutov • SPŠ a VOŠ Chomutov
příklady firem:
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o. • HUNTER 
DOUGLAS Kadaň, s.r.o. • DRÄGER Chomutov s.r.o. 
• PULS Investiční s.r.o. • KUKA Industries ČR spol. 
s r.o. • Severočeské doly, a.s. • Toyoda Gosei Czech 
s.r.o. • HITACHI AUTOMOTIVE Systems Czech, s.r.o. 
• KOITO CZECH, s.r.o. • YANFENG Czechia Automo-
tive Interiors s r.o. • Benteler Automotive Klášterec 
s.r.o. • AFSI Europe s.r.o. • ČEZ energetické produk-
ty, s.r.o. • KISWIRE CORD CZECH s.r.o. • GESTAMP 
s.r.o • Parker Hannifin Industrial s.r.o. • UNIPETROL 
RPA, s.r.o.
mechanik silnoproUDých 
zařízení
(mechanik elektronik; elektrotech-
nik; mechatronik; servisní technik; 
zkušební technik; montážní tech-
nik; seřizovač; mechanik strojů 
a zařízení)
pracovní činnost – náplň práce:
instalace, opravy, údržba a kontrola elektrických roz-
vodů, elektrotechnických zařízení a  regulační tech-
niky; měření, testování různých typů elektrických 
strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, 
která ke své činnosti využívají elektrickou energii.
Problematika senzoriky, programování a  robotiky, 
moderní CNC techniky, digitálních pohonů, využívání 
číslicových obvodů atd.)
příklady škol:
• ESOZ Chomutov • SPŠ a VOŠ Chomutov
příklady firem:
• DRÄGER Chomutov s.r.o. • HITACHI AUTOMOTIVE 
Systems Czech, s.r.o. • KOITO CZECH, s.r.o. • UNI-
PETROL RPA, s.r.o. • YANFENG Czechia Automotive 
Interiors s r.o. • DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o. 
• ZF Electronics Klášterec s.r.o. • PULS Investiční 
s.r.o. • KUKA Industries ČR spol. s r.o. • Severočeské 
doly, a.s. • YANFENG Czechia Automotive Interi-
ors s  r.o. • Toyoda Gosei Czech s.r.o. • BLIKA, s.r.o. 
• Benteler Automotive Klášterec s.r.o. • AFSI Euro-
pe s.r.o. • ČEZ energetické produkty, s.r.o • KISWIRE 

CORD CZECH s.r.o. • Parker Hannifin Industrial s.r.o.
mechanik elektronika, 
mechanik 
elektrotechnických 
zařízení
pracovní činnost – náplň práce
Provádí činnosti spojené s návrhy, výrobou, montá-
ží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, 
testováním, servisem, opravami a obsluhou elektro-
technických zařízení, elektrických strojů, apod. z ob-
lasti automatizace, měřící a regulační techniky,…
příklady škol:
• ESOZ Chomutov
příklady firem:
• KUKA Industries ČR spol. s  r.o. • DONALDSON 
CZECH REPUBLIC, s.r.o. • HITACHI AUTOMOTIVE 
Systems Czech, s.r.o. • KOITO CZECH, s.r.o. • Severo-
české doly, a.s. • YANFENG Czechia Automotive Inte-
riors s r.o. • ZF Electronics Klášterec s.r.o. • Benteler 
Automotive Klášterec s.r.o. • PULS Investiční s.r.o. 
• 2 JCP a.s. • BLIKA, s.r.o. • AFSI Europe s.r.o. • ČEZ 
energetické produkty, s.r.o • Toyoda Gosei Czech 
s.r.o. • KISWIRE CORD CZECH s.r.o. • GESTAMP s.r.o 
• Parker Hannifin Industrial s.r.o. • UNIPETROL RPA, 
s.r.o.
strojní mechanik (zámečník)
(strojní zámečník; důlní zámečník; 
montér točivých strojů; provoz-
ní zámečník; provozní zámečník 
a  montér; stavební zámečník; 
strojní zámečník a  rýsovač; umě-
lecký kovář a zámečník; umělecký 
zámečník; zámečník kolejových 
konstrukcí a  vozidel; hydraulikář, 
pneumatikář; svářeč; servisní tech-
nik)
pracovní činnost – náplň práce
Připravenost zhotovovat a sestavovat jednotlivé sou-
části a funkční celky různých strojů, zařízení a kon-
strukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou 
údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. 
S tím souvisí i vykonávání činností vyskytujících se při 
kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, 
vedení záznamů o jejich provozu apod.
příklady škol:
• ESOZ Chomutov • SŠTGA Chomutov
příklady firem:
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o. • DONALDSON 
CZECH REPUBLIC, s.r.o. • KUKA Industries ČR spol. 
s  r.o. • Severočeské doly, a.s. • SOLAR TURBINES 
EAME, s.r.o. • Toyoda Gosei Czech, s.r.o. • HITACHI 
AUTOMOTIVE Systems Czech, s.r.o. • KOITO CZECH, 
s.r.o. • PULS Investiční s.r.o. • ZF Electronics Kláš-
terec s.r.o. • Benteler Automotive Klášterec s.r.o. 
• 2 JCP a.s. • UNIPETROL RPA, s.r.o. • BLIKA, s.r.o. 
• AFSI Europe s.r.o. • ČEZ energetické produkty, s.r.o 
• Parker Hannifin Industrial s.r.o.
strojírenství (strojírenská 
a elektrotechnická 
zařízení)
(horizontář; kontrolor kvality; 

projektant; technolog; zkušební 
technik; servisní technik; strojní 
mechanik)
pracovní činnost – náplň práce:
Připravenost pro výkon středních technicko-hospo-
dářských funkcí a  pro výkon náročných dělnických 
činností v oblasti strojírenské a elektrotechnické vý-
roby. Může zastávat různé funkce technologického, 
konstrukčního a provozního charakteru.
příklady škol:
• SPŠ a VOŠ Chomutov • SŠTGA Chomutov
příklady firem:
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o. • DONALDSON 
CZECH REPUBLIC, s.r.o. • Hunter Douglas Kadaň, 
s.r.o. • UNIPETROL RPA, s.r.o. • PULS Investiční s.r.o. 
• KUKA Industries ČR spol. s r.o. • SOLAR TURBINES 
EAME, s.r.o. • Toyoda Gosei Czech, s.r.o. • DRÄGER 
Chomutov s.r.o. • HITACHI AUTOMOTIVE Systems 
Czech, s.r.o. • KOITO CZECH, s.r.o. • Severočeské 
doly, a.s. • ZF Electronics Klášterec s.r.o. • Benteler 
Automotive Klášterec s.r.o. • 2 JCP a.s. • BLIKA, 
s.r.o. • AFSI Europe s.r.o. • YANFENG Czechia Auto-
motive Interiors s  r.o. • ČEZ energetické produkty, 
s.r.o • KISWIRE CORD CZECH s.r.o. • GESTAMP s.r.o 
• Parker Hannifin Industrial s.r.o.
sklaDník (operátor – 
loGistik)
(veškeré provozy s výrobou)
pracovní činnost – náplň práce:
Logistika výroby a zásobování, nákup zboží a mate-
riálu, expedice výrobků, zabezpečení distribučních 
řetězců, manipulace se zbožím a  jeho ukládání do 
skladových systémů.
příklady škol:
• SŠTGA Chomutov
příklady firem v Ústeckém kraji
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o. • DONALDSON 
CZECH REPUBLIC, s.r.o. • Hunter Douglas Kadaň, 
s.r.o. • PULS Investiční s.r.o. • KUKA Industries ČR 
spol. s r.o. • Severočeské doly, a.s. • SOLAR TURBI-
NES EAME, s.r.o. • Toyoda Gosei Czech, s.r.o. • DRÄ-
GER Chomutov s.r.o. • HITACHI AUTOMOTIVE Sys-
tems Czech, s.r.o • KOITO CZECH, s.r.o. • YANFENG 
Czechia Automotive Interiors s  r.o. • ZF Electronics 
Klášterec s.r.o. • AFSI Europe s.r.o. • KISWIRE CORD 
CZECH s.r.o. • UNIPETROL RPA, s.r.o.
lakýrník (karosář – 
aUtolakýrník)
pracovní činnosti – náplň práce:
Uplatnění v  průmyslu a  službách v  pozicích lakýr-
ník a  natěrač (úprava interiérů) a  při povrchových 
úpravách průmyslových výrobků, lakování karosérií 
osobních automobilů.
příklady škol:
• SŠTGA Chomutov
příklady firem:
• DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o. • DRÄGER 
Chomutov s.r.o • SOLAR TURBINES EAME, s.r.o. 
• KUKA Industries ČR spol. s  r.o. • HITACHI AUTO-
MOTIVE Systems Czech, s.r.o. • Hunter Douglas 
Kadaň, s.r.o. • KOITO CZECH, s.r.o.

obrábĚč
(obráběč kovů; nástrojář, soustruž-
ník, frézař, horizontkář)
pracovní činnost – náplň práce:
Příprava v  učebním oboru obráběč kovů vytváří 
předpoklady k tomu, aby absolvent zvládal obsluhu 
různých druhů nejmodernějších obráběcích strojů, 
včetně strojů s NC a CNC řízením a obráběcích center. 
Komplexní práce v  oblasti univerzálního obrábění 
(soustružení, frézování, broušení, vrtání)
příklady škol:
• SŠTGA Chomutov
příklady firem:
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o. • KUKA Indu-
stries ČR spol. s r.o. • SOLAR TURBINES EAME, s.r.o. 
• Toyoda Gosei Czech, s.r.o. • DONALDSON CZECH 
REPUBLIC, s.r.o. • HITACHI AUTOMOTIVE Systems 
Czech, s.r.o • KOITO CZECH, s.r.o. • Severočeské doly, 
a.s. • YANFENG Czechia Automotive Interiors s  r.o. 
• ZF Electronics Klášterec s.r.o • GESTAMP s.r.o.
mechanik seřizovač 
cnc obrábĚcích strojŮ 
(proGramátor cnc strojŮ)
pracovní činnost – náplň práce:
Příprava v  maturitním oboru Mechanik seřizovač 
vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent zvládal 
programování a obsluhu různých druhů nejmoder-
nějších CNC obráběcích strojů a obráběcích center.
příklady škol:
• SŠTGA Chomutov
příklady firem:
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o. • KUKA Indu-
stries ČR spol. s  r.o. • DONALDSON CZECH REPUB-
LIC, s.r.o. • HITACHI AUTOMOTIVE Systems Czech, 
s.r.o. • KOITO CZECH, s.r.o. • Severočeské doly, a.s. 
• Toyoda Gosei Czech, s.r.o. • ZF Electronics Klášte-
rec s.r.o. • SOLAR TURBINES EAME, s.r.o. • Benteler 
Automotive Klášterec s.r.o. • 2 JCP a.s. • BLIKA, s.r.o. 
• GESTAMP s.r.o • Parker Hannifin Industrial s.r.o.
stavební/elektroprojektant; 
stavbyveDoUcí; 
vzDUchotechnika; mistr 
stavby, rozpočtář,
příklady škol:
• ESOZ Chomutov • SPŠS a OA Kadaň
šič/ka, švaDleny, šičky, 
vyšívači a pracovníci 
v příbUzných oborech
příklady škol:
• SŠTGA Chomutov
příklady firem:
• BOS Automotive Products CZ, s.r.o. • DRÄGER 
Chomutov s.r.o.

Na trhu práce je přetlak po řemeslnících a technicky vzdělaném středním managementu. Potvrzuje to nabídka fi rem 
z Chomutova i nedalékého okolí. Firmy se o ně doslova přetahují.  Neztratí se ani dělníci, dnes nazývaní operátoři. 
Žáci, kteří se rozhodují na jakou školu po devítce vydat, by měli při rozhodování kromě zájmu zohlednit nabídku trhu 
práce na Chomutovsku. V našem přehledu najdete nejen profese, které fi rmy hledají, ale i školy, které obory nabízejí.



rozhovor

8 | rozhovor

Prozradíte, jak se sestra z chomu-
tovské nemocnice dostane do ta-
kové soutěže? Kdo vás přihlásil?

Do soutěže Sestra sympatie mě 
přihlásila hlavní sestra chomutov-
ské nemocnice Anna Malá společně 
s vrchní sestrou neurologického 
oddělení Jiřinou Nepovímovou. 
Nominaci jsem dostala především za 
péči o dětské diabetiky.
Jak tedy vypadala vaše cesta do 
fi nále soutěže?

Od srpna do října loňského roku 
se soutěžící sestřičky registrovaly. 
V listopadu proběhlo hlasování 
o postup do semifi nálového kola 
prostřednictvím SMS zpráv. Ze 
zhruba čtyř desítek přihlášených 
postoupilo do dalšího kola prvních 
čtyřiadvacet sestřiček. V prosinci ka-
ždá z nás o sobě a své práci natočila 
medailonek. V lednu proběhlo SMS 
hlasování o postup do únorového 
fi nále, kam se dostalo dvanáct sestři-
ček včetně mě. Finále se uskutečnilo 
v rámci Plesu sester na Žofíně, kde 
se fi nalistky představily prostřednic-
tvím promenády ve zdravotnickém 
oblečení a rozhovorů s vybranými 
porotci. Ač byl věkový rozptyl sou-
těžících velmi široký od dvaceti do 
šedesáti let, všechny jsme se vzá-
jemně podporovaly a vznikla i řada 
přátelství. Věkový rozdíl mezi soutě-
žícími byl opravdu znát. Pro dvaceti-

leté slečny jsme my čtyřicátnice byly 
něco jako jejich maminky. Takže 
pro mě třeba nebyl problém vyžehlit 
jedné z výrazně mladších sestřiček 
soutěžní šaty. A soutěžící, které měly 
zkušenosti s modelingem, nás ne-
zkušené zase učily chodit jako mo-
delky. A podobných drobností, které 
nás spojovaly, bylo více.
Překvapilo vás něco během 
soutěže?

(smích) Hlasoval pro mě nejsil-

nější muž v žofínském sále. V prů-
běhu plesu volili porotci a návštěv-
níci Sestru sympatie plesu. A udělalo 
mi radost, když mi dal hlas olympij-
ský vítěz, judista Lukáš Krpálek.
Jak na vaši účast v soutěži reago-
vali známí a spolupracovníci?

Již v průběhu prvních kol jsem 
ve svém okolí vnímala velikou 
podporu. Ještě jednou bych za ni 
ráda poděkovala. Dostalo se mi jí 
od rodiny, přátel, kolegyň a kolegů 
z práce a jak jsem se postupně do-
zvídala, také od úplně cizích osob. 
Je až neskutečné, kolik to bylo lidí. 
V jednu chvíli esemeskového hlaso-

vání jsem byla dokonce na průběž-
ném prvním místě, protože mi přišlo 
nárazově nemalé množství hlasů. 
Později jsem zjistila, že za tím byla 
aktivita jednoho z mých velkých 
fanoušků, člena záchranné služby 
Vladislava Brože. Patří mu za to ob-
rovský dík.
Proč jste se stala dětskou sestrou? 
Kdy jste se rozhodla?

Vždycky jsem se ráda o někoho 
starala. Už v dětství mě bavilo starat 

se o malé děti, v dospělosti jsem 
k péči o děti přidala i péči o ne-
mocné lidi.
Byla jste nominována za péči 
o děti s diabetem. Jak vypadá vaše 
práce?

Starám se o děti s diabetem 
melitu I. typu závislé na inzulínu. 
Největší odměnou mi je, když díky 
mé péči a radám nemoc zvládají 
nejen děti, ale i jejich rodiče. Pro 
mé dětské pacienty jsem velikým 
vzorem, protože sama mám stejnou 
nemoc více než čtrnáct let, díky če-
muž mohu předávat své zkušenosti, 
a jsem jim zároveň životní motivací, 

že i s tímto onemocněním je možné 
mít velkou rodinu s třemi dětmi, na-
plno pracovat a vést normální život. 
Kromě vlastních zkušeností mi v mé 
praxi pomáhají i informace, které 
jsem načerpala absolvováním certifi -
kovaného kurzu specifi cká ošetřova-
telská péče o děti s diabetem melitu. 
Má práce je mi koníčkem, ráda po-
máhám dětem zvládat jejich situaci. 
Dokonce jsem zapojila i manžela. 
Je velkým fanouškem natáčení videí 
a společně připravujeme a postupně 
zveřejňujeme videa týkající se práce 
s inzulínovou pumpou, zavedení 
senzoru a setu, plnění zásobníku 
a dalších. Instruktážní videa pomá-
hají všem diabetickým dětem a je-
jich rodičům v začátcích používání 
inzulínové pumpy a velmi nás těší 
pozitivní ohlasy, které se nám za tato 
videa dostává.
Čím se bavíte po práci?

(smích) To mě na plný úvazek 
zaměstnává má pětičlenná rodina. 
Děti aktivně sportují, a tak mi 
spoustu času zabere jejich doprava 
na tréninky. Někdy je opravdu těžké 
to skloubit, ale naštěstí mi pomáhá 
manžel. Snažím se také sportovat, 
nejvíce jsem si v poslední době 
oblíbila kolečkové brusle. Ale i ve 
volném čase velmi často komuni-
kuji se svými malými pacienty a je-
jich rodiči.

Je usměvavá, její oči doslova září optimismem na všechny strany. V chomutovské nemocnici pracuje jako 
dokumentační sestra neurologického oddělení a jako dětská diabetologická sestra. Dvaačtyřicetiletou Markétu 
Bittnerovou její nadřízené nominovaly do soutěže Sestra sympatie 2016, která měla fi nále letos v únoru.

Je usměvavá, její oči doslova září optimismem na všechny strany. V chomutovské nemocnici pracuje jako 
dokumentační sestra neurologického oddělení a jako dětská diabetologická sestra. Dvaačtyřicetiletou Markétu 

Markéta Bittnerová:

Pro mé pacienty jsem velikým 
vzorem. Mám stejnou nemoc 

MARKÉTKA JE NÁDHERNÝ ČLOVĚK. JEJÍ OBĚTAVOST, 
EMPATIE A LIDSKOST JE BEZMEZNÁ A JEJÍ PRÁCE JE 
JÍ POSLÁNÍM. MŮJ SYN ŘÍKÁ, ŽE JE TO NÁŠ ANDĚL.

Pavlína Koubková, maminka malého pacienta
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Festival Otevřeno 2017 nabídne 
zábavu z mnoha žánrů

Osm dní plných koncertů, di-
vadelních představení a dalšího 
zajímavého programu. To je multi-
žánrový festival Otevřeno, který se 
do Chomutova vrací již počtrnácté. 
„Letošní ročník je tradičně ve zna-
mení zajímavých kapel, naopak ne-
zvyklý bude doprovodný program,“ 
láká jednatelka společnosti Kultura 
a sport Chomutov Věra Fryčová.

Letní kino bude jistě praskat 
ve švech při koncertu Tří sester, 
E!E nebo My Baby. Netradiční 
pohled na herecké umění na-
bídne třeba představení o Charlie 
Chaplinovi nebo satira Brusel.cz. 
To je jen malý výčet toho, co le-
tošní Otevřeno nabídne. Odehrávat 
se bude v městském divadle 
i před ním, v letním kině a v are-
álu Hřebíkárny. „Festival je podle 
svého názvu otevřen nejen různým 
žánrům hudební či herecké pro-
dukce, ale také našim partnerům. 
Letos s námi začal spolupracovat 
XS Music Club, který uspořádal 
přehlídku amatérských kapel a její 
vítěz bude na Otevřenu koncerto-
vat. Dalším místem hudební pro-
dukce je Hřebíkárna, jejíž provozo-
vatelé festival téměř od počátku vý-
znamně fi nančně podporují a nyní 
část programu realizují právě zde,“ 
uvedla Věra Fryčová.

Velmi rozličný bude letos i do-
provodný program. Užijí si ho totiž 
jak milovníci klasického umění, tak 
sportovci. Zatímco před budovou 
divadla vystoupí street workouteři, 
na bývalém fotbalovém stadionu 
se bude konat sochařské sympo-
zium. Umělci budou tvořit ze dřeva, 
a ne z ledajakého. Sochy vznik-
nou z pilotů zrušeného mola na 

Kamencovém jezeře.
Festival myslí i na děti, pro 

které bude v městském parku při-
praven zábavný koncert skupiny 
Pískomil se vrací.

Přípravy na uspořádání festivalu 
v takovém rozsahu začínají vlastně 
ihned po skončení předchozího roč-
níku. „Nejprve se zamýšlíme nad 
těmi takzvanými velkými kapelami, 
které mají své koncerty napláno-
vané řadu měsíců dopředu. Tato 
jednání zaberou mnoho času. Pak 
začínáme plánovat menší kapely 
a doprovodný program. Každý roč-
ník chceme udělat něčím zajímavý, 
výjimečný a dáváme si pozor, aby 
se nám kapely neopakovaly,“ po-
psala jednatelka s tím, že zdárný 
průběh festivalu je možný také za 
podpory a tolerance obyvatel města.

Otevřeno se bude v Chomutově 
konat od pátku 26. května do so-
boty 3. června. Podrobný program 
je k dispozici na stránkách www.
otevrenochomutov.cz.

otevřeno oDstartUjí 
koncerty

Festival zahájí koncert pardu-
bické punk-rockové kapely Dukla 
Vozovna v Hřebíkárně. Ten samý 
večer na stejném místě vystoupí 
i skupina Echt!, která bývá ozna-
čována kromě undergroundové i za 
pub-rockovou nebo pub-punkovou. 
Punkového stylu se budou držet 
i hudebníci skupiny Volant, jejímž 
charakteristickým rysem zvuku 
je saxofon doplněný klasickými 
kytarami.

Večer vyvrcholí koncertem sku-
piny Visací zámek, která na české 
hudební scéně působí od roku 1982 

a hraje stále v původní sestavě. 
„Visáči“ zakončí koncertní šňůru 
punkových kapel prvního festivalo-
vého dne.

DivaDla roztančí 
i pobaví

Následující čtyři dny fes-
tivalu budou patřit především 
hercům. V pondělí zaplní měst-
ské divadlo emigranti z Evropy, 
kteří v Argentině poznají kouzlo 
tanga. Představení Buenos Aires, 
vystupte! odpoví na vážné otázky, 
co cítili a čím si prošli Evropané 
v první polovině 20. století, co je 
motivovalo nebo donutilo k emi-
graci. V divadelním představení 
hrají pokročilí tanečníci a učitelé ze 
školy Buenos Aires Tango.

Kdo zná Charlieho Chaplina jen 
jako herce, měl by se přijít podí-
vat na představení Hudba: Charlie 
Chaplin. To je totiž zaměřené na 
hudební tvorbu tohoto všestranného 
umělce. Zazní tak uceleně fi lmové 
melodie věčného tuláka s buřinkou.

Loutkový muzikál ze světa geo-
politické reality je na programu ve 
středu v městském divadle. Brusel.
cz je komediální politickou fi kcí 
z blízké budoucnosti, které se do-
týká jak změn klimatu, uprchlické 
problematiky a terorismu, tak české 
politiky. Sérii divadelních předsta-
vení uzavřou ve čtvrtek Bídníci. 
Jeden z nejslavnějších světových 
muzikálů znovu ožije v podání žáků 
tanečního a pěveckého oboru cho-
mutovské umělecké školy.

z Domova i ze svĚta
Poslední dva dny festivalu 

potěší hlavně milovníky české 
muziky. Kromě té se ale představí 

i zahraniční těleso, které to umí na 
pódiu pěkně rozbalit.

Skupinu, která v letním kině vy-
stoupí v pátek 2. června, snad není 
zapotřebí představovat. Tři sestry 
jsou stálicí na české scéně, vždyť 
jejich vznik se datuje k roku 1985. 
Za ta léta vydaly přes dvacet desek 
a jejich hity jako Průša je úchyl, Na 
kovárně to je nářez a další zná snad 
každý.

Českou skupinu na pódiu vy-
střídá kapela z Amsterdamu My 
Baby. Holandsko-novozélandské 
trio na první pohled vypadá až po-
eticky, jakmile ale vtrhne před své 
fanoušky, je to jako by na ně za-
řvala rozzuřená lvice. My Baby se 
od roku 2012 nechávající inspirovat 
syrovým rockovým blues 70. let, 
funky, soulem, gospelem a hyp-
notické groove jistí elektrodub. 
Kritiky i diváky Colours of Ostrava 
2016 byli jedním z nejlépe hodno-
cených hostů festivalu.

Poslední den festivalu Otevřeno 
se bude odehrávat před městským 
divadlem a v Kulisárně. V hudeb-
ním klubu se představí skupiny 
Pixie a Mucha. Před divadlem si 
návštěvníci budou již dopoledne 
moci zacvičit se sportovci na street 
workoutovém hřišti nebo alespoň 
zhlédnout jejich vystoupení. Pak 
už přijde čas na vystoupení sku-
piny Ghost Of You a hned poté na 
maskovaného zpívajícího kuchaře 
Jakuba Königa alias Kittchen. 
Jakmile pak dozní tóny kapely 
Disco Balls, zaplní se stage před 
divadlem v rámci letošního ročníku 
festivalu Otevřeno zcela naposledy. 
Rozhodně se však vyplatí si na zá-
věrečný koncert počkat, z Ostravy 
do Chomutova totiž zavítají Buty.
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Vaše témata
 poDnĚty

opravte výmoly na 
lesní cestĚ

Dobrý den,
měl bych dotaz a zároveň i prosbu. 

Bylo by možné opravit výmoly v pří-
jezdové lesní cestě od ulice Alešova 
i z Nových Spořic k zahradní kolonii 
Narcis?

Pavel Burket
Dobrý den, vážený pane,
k Vašemu dotazu sděluji, že lokální 

výsprava příjezdové komunikace k za-
hrádkám byla provedena do konce 
dubna 2017 pokládkou vyfrézovaného 
materiálu z AB, případně drceným 
betonem prostřednictvím Technických 
služeb města Chomutova a pracovní 
skupinou magistrátu.

Děkujeme za podnět, s pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města

bUDe se Dál 
opravovat 
čelakovského?

Dobrý den,
ráda bych věděla, zda se počítá 

s opravou "tankodromu" v Čela-
kovského ulici. Jedná se o úsek silnice 
od křižovatky pod gymnáziem po 
novou křižovatku s ulicí Zborovská. 
V loňském roce se zde prováděla vý-
měna a oprava kanalizace, po jejímž 
skončení byla silnice opravena velice 
nekvalitně a připomíná tankodrom. 
Auta i lidé v nich značně trpí a co te-
prve cyklisté.

Dobrý den,
realizaci rekonstrukce od křižovatky 

ul. Mostecká směrem k již zrealizované 
části v křižovatce s ulicí Zborovská plá-
nujeme v letošním roce. Rekonstrukce 
zbývající části ulice je rozdělena na dvě 
etapy. První je bezpečnostní a bezbari-
érové řešení přemístění přechodu pro 
chodce v křižovatce ulic Čelakovského 

a Mostecká. Druhou rekonstrukce ulice 
Čelakovského – II.etapa – úsek od nové 
křižovatky s ulicí Zborovskou až za ob-
jekt č.p. 853.

Předmětem stavby bude rozší-
ření parkovacích stání, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, obnova povrchu 
vozovky, doplnění uličních vpustí, ob-
nova chodníků a vjezdů do sousedních 
nemovitostí. Projekt pamatuje i na ob-
novu veřejné zeleně. O zahájení stavby 
budeme v dostatečném předstihu infor-
movat vlastníky/uživatele sousedních 
nemovitostí prostřednictvím infor-
mačního dopisu/letáčku do schránky, 
informacemi na našich webových 
stránkách.

Monika Macherová,
odbor rozvoje a investic, úsek investic

bUDe hřištĚ v parkU 
t. G. masaryka?

Dobrý den,
rekonstrukce parku T. G. Masaryka 

je sice dobrý nápad, ale chybí zde hrací 
teritorium pro děti – prolézačka, sklu-
zavka, houpačka atd. Dokud přestavba 
parku neskončila, šlo by s tím něco 
dělat?

Olga Uchytilová
Vážená paní Uchytilová,
předně děkujeme za Váš zájem 

o park T. G. Masaryka. Ačkoliv rozu-
mím, že by se Vám tam herní prvky pro 
děti líbily, musím Vás bohužel zklamat, 
nemáme v plánu tam žádné instalo-
vat. Vede nás k tomu více důvodů. 
Především je to celá koncepce parku, 
který byl od počátku plánován s respek-
tem k původní historické dispozici ce-
lého prostoru a de facto jako jakési pi-
etní místo pro sváteční a kulturní udá-
losti. Jde o klidový park, který slouží 
jako místo pro odpočinek. Zároveň jde 
o migrační trasu, takže z hlediska pro-
storových i bezpečnostních parametrů 
není vhodný pro dětské hřiště či jiné 
aktivní činnosti, které zpravidla vyža-

dují kolem sebe bezpečnostní dopadové 
zóny atp. V blízkosti tohoto parku se 
navíc nacházejí dvě dětská hřiště (ul. 
Prokopova a ul. Čechova), kde děti 
svou zábavu naleznou.

Děkujeme za pochopení.
Hezký den,

Mgr. Hana Nováková,
odbor rozvoje a investic

lze omezit počet 
psŮ?

Dobrý den,
pro zlepšení života v našem městě 

bych navrhovala omezit počet psů, 
kteří obtěžují štěkáním, znečišťováním 
psími exkrementy, na které narážím 
v ulicích města neustále. Zřejmě jsou 
u nás nízké poplatky za chování psů 
a policisté málo kontrolují a poku-
tují majitele psů, kteří po svých psech 
neuklízejí a nemají je na vodítku. Psi 
se mají chovat v rodinných domcích 
se zahradou a nikoliv v novostavbách 
s mnoha nájemníky.

J. S.
Vážená paní S.,
neexistuje žádná právní norma, na 

základě které by města mohla ome-
zovat počty chovaných psů. V souvis-
losti s podnětem zpracovala městská 
policie statistiku zjištěných nedostatků 
při kontrolách dodržování Obecně 
závazné vyhlášky č. 06/2005 (dále jen 
OZV), kterou se stanoví pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství. 
Jedná se o případy řešené v prvních 
dvou měsících tohoto roku a je zřejmé, 
že kontrola psů je na denním pořádku. 
Uvedená čísla jsou pouze řešené pří-
pady porušení OZV. Celkový počet kon-
trolovaných psů včetně těch, u kterých 
bylo vše v pořádku, je podstatně vyšší. 
Od začátku roku 2017 bylo provedeno 
35 plánovaných kontrol zaměřených na 
psy. V lednu bylo celkem řešeno 68 psů, 
z toho bylo na volno 41, bez známky 
1, nepřihlášených 24, znečištění veřej-

ného prostranství 2, odchyceno 18 psů. 
V únoru bylo celkem řešeno 57 psů, 
z toho na volno 40, bez známky 1, ne-
přihlášených 14, znečištění veřejného 
prostranství 2, odchyceno 17 psů.

Ve svém podnětu navrhujete zvýšit 
poplatky tak, aby si občané rozmys-
leli pořizování psa. Poplatky v našem 
městě jsou nastaveny na horní hranici 
zákona. Maximální výše poplatku 
je 1 500 Kč za psa a rok (u druhého 
a každého dalšího psa téhož majitele 
je sazba ještě vyšší). Senior má maxi-
mální výši sazby 200 Kč. Město nemůže 
překročit horní hranici stanovenou zá-
konem o místních poplatcích. Úprava 
zákona není v kompetenci města, ale 
Parlamentu ČR.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

cesty Do parkU
Dobrý den,
chtěla jsem vás požádat o cestu, 

cesty do parku, které by navazovaly na 
nově zbudované přechody pro chodce 
na křižovatce Čelakovského. Již teď 
tudy totiž lidé do parku chodí.

Tereza Dvořáková
Dobrý den, paní Dvořáková,
vybudování cesty do parku, která 

bude navazovat na nové přechody, 
budeme určitě řešit v rámci celkového 
plánu regenerace cestní sítě, nejdříve se 
však k tomu dostaneme v příštím roce.

S pozdravem
Mgr. Hana Nováková,

odbor rozvoje ainvestic

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
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JIŘÍ POc
Jedenapadesátiletý lékař se narodil v Chomutově a je jeho 
patriotem. Tvrdí, že v Chomutově jednoho dne i umře. 
Vystudoval chomutovské gymnázium a lékařství na Univerzitě 
Karlově. Pak nastoupil do nemocnice a už čtvrt století se 
věnuje očnímu lékařství. Nyní v soukromé praxi. Se svými 
kolegy se snaží, aby jeho obor byl v Chomutově na co nejvyšší 
úrovni. Do roka se chystají i na operace zadního segmentu oka, 
které se běžně dělají jen na specializovaných klinikách. I proto 
buduje s kolegy v areálu nemocnice nové oční centrum.

VácLAV SAHULA
V šesti letech během svého prvního letu se zamiloval do létání. 
Pak sledoval letecké dokumenty a hrál letecké simulační hry. 
Ve čtrnácti se přihlásil do výcviku pilota kluzáků a létá na 
pověstném Blaníku. Těší se na pilotní licenci, kterou může 
získat až v šestnácti. Deváťák ze základní školy Na Příkopech 
se hlásí na gymnázium a má jasný cíl. Získat kvalifi kaci na 
motorová a pak i na dopravní letadla. Tvrdí, že létání je 
nádherné v tom, že člověk ve vzduchu cítí volnost a zapomíná 
na starosti.
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Folklorní soubor se protančil do 
celostátní přehlídky

Senioři mohou studovat univerzitu 
třetího věku virtuálně

Obrazy Ivana Mládka otočí pohled na svět

Folklorní soubor Krušnohor 
z Chomutova zvítězil v regio-
nálním kole přehlídky dětských 
souborů v Karlových Varech. Jeho 
soutěžní pásmo nazvané Voda, 
voda, vodička porotu zaujalo nejen 
výběrem materiálu a jeho scénic-
kým zpracováním, ale zvláštní 
ocenění se dětem dostalo za taneční 
techniku a velmi pěknou drama-
tizaci. Byli oceněni i jednotlivci. 
„Víťa Hlaváč z Krušnohoru byl 
zvlášť ohodnocen za dramatický 

projev, neboť v soutěžním pásmu 
se nejen tančí a zpívá. Patnáctiletý 
chlapec svým zaříkáváním dokázal 
zastavit bouřku a na porotu udělal 
takový dojem, že si vysloužil čestné 
uznání,“ uvedla vedoucí souboru 
Jaroslava Macháčková.

Bravurní provedení tanců pře-
svědčilo porotu, aby Krušnohor 
na Celostátní přehlídce dětských 
folklorních souborů v červnu 
v Jihlavě reprezentoval nejen své 
město, ale celý region.

Z desítek seniorů ročně se v cho-
mutovské knihovně stávají studenti. 
Navštěvují totiž virtuální Univerzitu 
třetího věku, kterou Středisko kni-
hovnických a kulturních služeb za-
hájilo zimním semestrem na přelomu 
let 2015 a 2016. „Cílem je zpřístupnit 
vzdělávání širokému okruhu zájemců 
bez ohledu na vzdálenost od sídla 
vysoké školy a zdravotní problémy, 
podporovat sociální kontakty, zvýšit 
kvalitu života, plnohodnotně a ak-
tivně vyplnit volný čas i nabídnout 
nové poznatky,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky SKKS Kamila Jonášová.

Univerzita je určená seniorům, 
maturita přitom není podmínkou. 
V minulých semestrech se lidé zapojili 
do kurzů zaměřených na astronomii, 
lidské zdraví, genealogii či geometrii. 

Téma přednášek aktuálního semestru 
je barokní architektura v Čechách, 
někteří studenti si přibrali navíc i kurz 
s názvem Včelařský rok. Aktuálně 
univerzitu studuje třicet seniorů. 
V příštím zimním semestru studenty 
čekají přednášky o českých dějinách 
a jejich souvislostech. „Výuka probíhá 
v SKKS formou přednášek přenáše-
ných přes internet. Studenti mají na 
výběr ze šestadvaceti jednosemestrál-
ních kurzů. Studium trvá tři roky, je 
možné jej kdykoliv přerušit a znovu 
na něj navázat. Po ukončení studia 
proběhne slavnostní promoce v aule 
Provozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze,“ 
upřesnila zástupkyně ředitelky.

Mezi studijní povinnosti pa-
tří osmdesátiprocentní docházka, 

úspěšné splnění průběžných testů 
ke každé přednášce a velkého zá-
věrečného testu z celého učiva. 
Po kaž dém semestru následuje 
závěrečný seminář s předáním pa-
mětních listů a zápisu do výkazu 
o studiu.

Garantem studijního programu 
Svět kolem nás je Provozně eko-
nomická fakulta České zemědělské 
univerzity, po celé České republice 
studuje virtuální Univerzitu třetího 
věku asi 3 300 studentů v téměř dvou 
stech konzultačních střediscích.

Netradičně ztvárněné obrazy 
hudebníka Ivana Mládka vystavuje 
galerie Zlatý klenot. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout dva umělecké 
styly, které autor používá. Těmi 
jsou obrácená perspektiva a mini-
malismus. „Obrácená perspektiva 
mě napadla, když jsem měl nama-
lovat obrázek do časopisu Mladý 
svět, který otiskl text mé písně 
Rychlík jede do Prahy. Namalovat 
sbíhající se koleje a vpředu vel-
kou mašinu mi přišlo moc fádní, 
a tak jsem to otočil,“ vysvětlil Ivan 
Mládek. Obrazů, na nichž jsou 
předměty vpředu malé a ty vzadu 

velké, je na výstavě hned několik. 
Minimalismu se autor začal 

věnovat zhruba před pěti lety, kdy 
namaloval obraz s názvem Bača ide 
do hor. „To byla jen šikmá čára, na 
ní obdélníček, půl strany modrou 
barvou a druhá půlka zelenou. To 
bylo všechno,“ uvedl Ivan Mládek. 
Obraz měl na výstavě velký úspěch 
a motivoval autora nejen dál tvořit 
ve stylu minimalismu, ale také ma-
lovat obdélníky místo postav. Tuto 
techniku používá dodnes. Obrazy 
Ivana Mládka v sobě skrývají vtip 
a někdy i trochu satiry reagující na 
aktuální dění ve světě. Každé dílo 

má svůj velmi originální název. 
Ivan Mládek začal malovat 

v době, kdy začínal hrát s Banjo 
Bandem. „V tu dobu nás nikdo 
neznal a potřebovali jsme prora-
zit. Věděli jsme, že na vernisážích 
výstav se vždy schází mnoho lidí 
a to pro nás byla příležitost, jak 
získat kontakty. Narychlo jsem 
během týdne namaloval asi dvacet 
pláten, za která se dodnes stydím. 
Předpokládali jsme, že tahle vý-
stava bude první a poslední,“ řekl 
autor s tím, že plán nevyšel a jeho 
díla si lidé na výstavách prohlížejí 
už déle než dvacet let.
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Park za soudem leží na bývalém 
městském hřbitově z 15. století

Na místě dnešního parku 
v Libušině ulici mezi budovou 
okresního soudu, okresního stát-
ního zastupitelství a objektem 
staré polikliniky býval v 15. století 
městský hřbitov s kostelem svatého 
Wolfganga. První zmínka o hřbi-
tově pod vinicemi pochází z roku 
1469. Hřbitovní kostel je v měst-
ské knize zmiňován již v roce 1506. 
Roku 1542 se hovoří již o kostele 
sv. Wolfganga na Hřbitovním před-
městí. Tento městský hřbitov sloužil 
k pohřbívání po 400 let. Po založení 
dnešního hřbitova v roce 1859 byl 
zrušen.

Uvažovalo se o tom, že by hřbi-
tov mohl být rozdělen na stavební 
parcely nebo že by mohl být využí-
ván jako dobytčí trh. Chomutovské 
zastupitelstvo nakonec na svém 
zasedání 29. listopadu 1873 roz-
hodlo, že prostor starého hřbi-
tova bude změněn na park. V roce 
1874 byla v okolí parku dokončena 
stavba okresního soudu a okres-
ního hejtmanství na místě kostela 
sv. Wolfganga. Na druhé straně 
bývalého hřbitova stával chudobi-
nec a nemocnice, která byla v letech 
1911 až 1913 nahrazena významnou 
novostavbou Okresního chorobince 
císařovny Alžběty (č.p. 403, poz-
dější poliklinika a dnes ubytovna) 
podle projektu architekta Josefa 
Zache. Mezi významnými budo-
vami byl park v letech 1910 až 1911 
zahradním architektem Františkem 

Rudolfem z Dubí u Teplic upraven 
na oplocený francouzský park a po-
jmenován po Theodoru Körnerovi.

Významný německý romantický 
básník a dramatik Theodor Körner 
se narodil roku 1791 v Drážďanech. 
Pro nás je v současnosti téměř za-
pomenut. Již v mládí byl od roku 
1811 znám jako básník a autor 
divadelních her. Psal veselohry 
i tragédie, které uváděl ve Vídni. 
V letech 1810, 1811 a 1813 na-
vštívil Karlovy Vary, kde zachytil 
prastarou lidovou pověst o Hansi 
Heilingovi. Körnerovo podání pří-
běhu zařadili bratři Grimmové do 
svojí sbírky pověstí. Romantický 
básník Theodor Körner hrál v ně-
mecké poezii podobnou úlohu 
jako v české Karel Hynek Mácha. 
Studia zahájil v roce 1808 v saském 
Freibergu a v roce 1810 na univer-
zitě v Lipsku. V roce 1811 byl už 
ve Vídni, kde nakonec na čas zakot-
vil. Ke konci roku 1812 bylo s vel-
kým úspěchem uvedeno jeho drama 
Zriny. Na základě této hry získal 
Theodor Körner v lednu 1813 titul 
c.k. dvorního básníka.

Na základě výzvy boje proti 
Napoleonovi vstoupil do armády. 
Byl zařazen do sboru černých my-
slivců pod velením von Lützowa. 
V červnu 1813 byl těžce raněn 
a odjel se léčit do Karlových Varů. 
Zde upravil svoji velkou básnickou 
sbírku Leyer und Schwert. V srpnu 
1813, když byly obnoveny válečné 

operace, vrátil se k vojenskému 
sboru. Při útoku na francouzský 
vojenský transport byl 25. srpna 
1813 u Gadesbusche zasažen smr-
tící kulí. „Pěvec a hrdina“ byl téměř 
mytickou literární postavou básně 
Jezdcova smrt.

V roce 1891, když bylo sla-
veno výročí básníkova narození, 
vyšla celá řada životopisů a sebra-
ných básnických děl. V rodných 
Drážďanech bylo zřízeno jeho mu-
zeum, které shromáždilo památky 
na život a dílo významného rodáka. 
Připomínky básníkova výročí pak 
podnítily pojmenování ulic v měs-
tech Podkrušnohoří i pojmenování 
zrenovovaného chomutovského 
parku básníkovým jménem.

Mimo park Theodora Körnera 
byly v Chomutově založeny i další 

parky. Úpravy dnešního městského 
byly zahájeny již v 1833 výstavbou 
střelnice. Největší díl byl založen 
z rozhodnutí rady roku 1868, kdy 
byly neproduktivní bažiny a ne-
úrodná půda přeměněny v měst-
ský park. Dokončení proběhlo při 
úpravách po výstavě v roce 1913. 
Parkové úpravy na konci 19. století 
byly provedeny i v předpolí prů-
myslové školy a okresní nemoc-
nice. V místech zrušené kamencové 
hutě vzniklo přírodní lesní divadlo 
s rekreačním lesem a s hostin-
cem Kaštankou, dnes zoopark. 
Poslední park byl založen před 
Gerstnerovým pomníkem na dneš-
ním náměstí T. G. Masaryka v roce 
1932 (26.6.1932 při stém výročí 
úmrtí F. J. Gerstnera) a nově byl 
upraven v roce 2017.

slavní chomUtované na mĚstských hřbitovech

Gerhard a Helena 
Stübigerovi

Vedle hrobu Antona Gnirse 
najdeme hrob Gerharda Stübigera 
a jeho paní Heleny. Gerhard se 
narodil 25. února 1921 v ro-
dině majitele obuvnické továrny 
v Horní Vsi. Studoval na zdejším 
gymnáziu a gymnáziu v Doupově, 
pak pokračoval na reálce v Lokti. 
Po válce byl internován na dolech 
v Mostě, kde pracoval jako po-
mocný geolog. Díky znalosti geo-
logie pracoval dlouhou dobu na 
Dolech Ležáky a ve Výzkumném 
ústavu SHD v Mostě. Jeho zájmy 
byly velmi široké. Byl například 
navigátorem na automobilo-
vých závodech, ale i výborným 
psychotronikem.

Po celou dobu poválečné exi-

stence muzea pomáhal pracovní-
kům svými znalostmi z regionální 
historie. Byl členem muzejní 
i redakční rady. V roce 1991 se 
stal vedoucím organizace Svaz 
Němců – region Krušné hory 
a duší činnosti chomutovského 
kontaktního střediska v ulici Na 
Bělidle. Neocenitelné byly jeho 
kontakty s německými partnery 
a institucemi. Díky němu mohla 
vyjít i velká česko-německá 
publikace o zaniklých obcích 
Historičtí svědkové doby. Zemřel 
po dlouhé nemoci 19. května 
2001 v Chomutově. Jeho man-
želka Helena pocházela ze slezské 
Opole a byla autorkou sbírky ně-
mecké lyrické poezie.

Okresní chorobinec císařovny Alžběty a park Theodora Körnera.
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Jako princezna se cítila Sandra 
díky pomoci fondu

Nezapomenutelný maturitní ples 
si přála Sandra z chomutovského 
dětského domova. Její přání jí po-

mohl splnit Nadační fond Veroniky 
Kašákové. „Je pro mě velice přiro-
zené věnovat se dětem z dětských do-
movů, jsem přece jedna z nich. Proto 
jsem sama Sandře nabídla, že se o ni 
v den D postaráme,“ uvedla Veronika 
Kašáková, která část života také strá-
vila v dětském domově. Hned se dala 
do práce. „Poprosila jsem mou dob-
rou kamarádku, majitelku svatebního 
salonu Petru Vyoralovou, která ob-
léká i mě, aby oblékla Sandru. Petra 
neváhala ani minutu,“ dodala.

Už jen výběr šatů byl pro Sandru 
silným zážitkem. „Moc jsem se těšila 
na náš dohodnutý termín, kdy jsme 
spolu měli jít vybrat maturitní šaty 
do svatebního salonu Delta, kde na 
nás čekaly úžasné a ochotné paní. 
Užívala jsem si to obklopení těmi 
nádhernými šaty a péči jen o mě. Byl 
to úžasný pocit,“ popsala maturantka.

V den konání plesu čekalo na 

Sandru další překvapení. Přijela za 
ní vizážistka Michaela Jetenská. 
„Když mě Verča oslovila, zda bych 
Sandru připravila na ples, nebylo 
co rozmýšlet,“ řekla Jetenská. Obě 
si užily super atmosféru. „Česala 
mě a líčila, při tom jsme si poví-
daly. Celou dobu jsem byla strašně 
zvědavá, co asi tak se mnou vyvede 
a jak budu vypadat. Když jsem se 
koukla do zrcadla, byla jsem lehce 
v šoku, neboť jsem se nepozná-
vala,“ zavzpomínala Sandra, která si 
díky pomoci připadala na plese jako 
princezna. „Sandruška má krásný 
obličej, jemné rysy. Proto jsme zvo-
lily jemnější, přesto výrazné plesové 
líčení. Vlasy jsme s ohledem na šaty 
a téma plesu navlnily a lehce spletly 
dozadu, aby se to hodilo jak k ša-
tům, tak i ke kostýmu na předtan-
čení,“ dodala vizážistka Michaela.

Nadační fond Veroniky Kašákové 

se zabývá pomocí dětem z dětských 
domovů, které se tam dostaly kvůli 
rodičům. Příčinou selhání mohly 
být drogy, fi nanční situace, odložení 
při narození, opuštění, alkohol nebo 
týrání. „Náš fond děti učí sebelásce, 
odpuštění, sebevědomí, zbavit se po-
citu osamělosti, odbourávat negativní 
vzorce z dětství,“ popsala projektová 
asistentka fondu Eva Juščáková. Děti 
z různých domovů se na pracovníky 
fondu mohou obrátit, kdykoli mají 
nějaký problém. „Snažíme se těmto 
dětem pomáhat čím dál více, protože 
si zaslouží cítit, že někam patří a zažít 
pocit výjimečnosti. Chápeme, že tyto 
děti se často nemají na koho obrátit,“ 
dodala.

S pracovníky fondu se mohou děti 
z domovů spojit přes facebookový 
nebo instagramový profi l, konkrétní 
kontakty jsou uvedené na stránkách 
www.nfvk.cz.
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Malování  
v plenéru
sobota 13. května  |  09.00–13.00 h
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

Inzerce

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV zastoupené odborem majetku města zveřejňuje 
podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zámĚr proDat stavbU 
bývalého zemĚDĚlského 
objektU,
stavebně upraveného vestavbou katru pro dřevařskou 
výrobu se zřízením skladových prostor a zázemí pro 
zaměstnance bez čísla popisného na pozemku st.p.č. 7 
o výměře 2044 m2 a s pozemkem p.č. 161/14 o výměře 
2 591 m2 v katastrálním území Strážky u Křimova, obec 
Křimov, okres Chomutov.

Minimální nabídková cena činí 850 000 Kč.
Závazné žádosti je možné zaslat v termínu do 31.5.2017.

Soutěžní podmínky lze vyzvednout 
na o� ciálních stránkách statutárního 
města Chomutova, dále na 
podkladě písemné, telefonické nebo 
elektronické žádosti u pracovnice 
odboru majetku města Miriam 
Procházkové, m.prochazkova@
chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 473, 
Chomutov, Chelčického 155 (objekt 
staré radnice na náměstí). 

www.chomutov-mesto.cz

prodej
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na oDpaDky s rozUmem

Kam s mrazničkou

Mrazničky, mrazáky a malé 
ledničky patří do zpětného odběru, 
lze je bezplatně odevzdat ve sběr-
ných dvorech nebo v obchodech při 
nákupu nového elektrospotřebiče. 
Rozhodně nepatří do velkoobjemo-
vých kontejnerů na objemný odpad 
rozmístěných ve městě. 

Vysloužilé ledničky a mrazničky 
nekončí na skládce, ale jsou recyk-
lovány specializovanou fi rmou. Na 
chladničky se musí pohlížet jako 
na nebezpečný odpad, v chladicím 

systému jsou freony, které ničí ozo-
novou vrstvu Země, proto se nesmí 
volně vypouštět do ovzduší.

Freon se ze starých chladniček 
musí opatrně odsát, poté se lednice 
stane obyčejným šrotem. Po odsátí 
freonů se lednice celé rozemelou 
na drť, v níž jsou kusy kovů, plastů 
a skla, které se následně roztřídí na 
separátorech. Kovy jdou do hutí, 
plastové kusy se melou a může se 
z nich vyrábět například palivo do 
cementáren.

Exekutor má právo majetek, 
o kterém se domnívá, že patří dluž-
níkovi (povinnému), odvézt či pro-
vést jeho soupis a nařídit dražbu. 
Pokud taková situace nastane a vaše 
věci jsou postiženy exekucí neopráv-
něně, je možné se bránit. Důležitá je 
v takové chvíli rychlost, právní dů-
slednost řešení a samozřejmě schop-
nost prokázat vlastnictví k dané věci. 
První krok, který je nutné podstou-
pit, je podat návrh na vyškrtnutí věci 
ze soupisu, tento musí být podán 
nejpozději do 30 dnů od odejmutí 

věci či jejím zahrnutí do soupisu 
a doručen na příslušný exekutorský 
úřad, který exekuci provádí. Bohužel 
opožděný návrh na vyškrtnutí věci 
ze soupisu má právo exekutor za-
mítnout, aniž by se jím zabýval. 
Exekutorský úřad je povinen na 
návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 
reagovat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení. Exekutor je povinen věc 
vyškrtnout ze seznamu vždy, když se 
prokáže, že dlužníkovi nepatří nebo 
patřit nemůže. Důkazní břemeno je 
v tomto případě na straně navrhova-

tele, pokud se vám vlastnictví věci 
prokázat nepodaří, není její vyjmutí 
ze soupisu příliš pravděpodobné. 
Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 
je možné uplatnit pouze na věci mo-
vité. V případě, kdy exekutor zcela 
nebo částečně odmítne návrhu na 
vyškrtnutí věci ze soupisu vyhovět, 
nebo jde-li o vyloučení ze soupisu 
věci nemovité, je namístě učinit 
druhý krok, kterým je vylučovací 
žaloba. Tuto žalobu podává vlastník 
věci, a to proti věřiteli v exekučním 
řízení, nikoli proti exekutorskému 

úřadu. Vypracování této žaloby dů-
razně doporučujeme přenechat pro-
fesionálovi v podobě právníka. Za 
podání vylučovací žaloby je vlastník 
věci povinen uhradit poplatek ve 
výši 2 000 korun, je možné požádat 
o prominutí soudních poplatků. Po 
dobu trvání neukončeného soudního 
řízení nesmí exekutor s předmětnou 
věcí nijak nakládat. 

Šárka Růžičková, 
Sociální poradna Písečná,

tel. 728 897 523,
poradna@soschomutov.cz

Proti rozhodnutí soudu v I. stup ni 
má účastník zpravidla možnost, pokud 
je s verdiktem nespokojen, podat od-
volání. Odvolání se podává v civilní 
věci do 15 dní a v trestní věci do 8 dní 
od doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí a podává se u soudu, proti 
jehož rozhodnutí odvolání směřuje. 
O odvolání rozhoduje orgán nadřízený 
orgánu, který napadené rozhodnutí 
vydal. V odvolání se kromě obecných 
náležitostí musí uvést, proti kterému 

rozhodnutí směřuje, v čem je spat-
řována nesprávnost tohoto rozhod-
nutí nebo postupu soudu (odvolací 
důvody) a čeho se odvolatel domáhá 
(odvolací návrh). Pokud je odvolání 
podáno oprávněnou osobou a splňuje 

veškeré zákonné náležitosti, nenabývá 
rozhodnutí právní moci, a to až do 
doby, kdy o odvolání pravomocně roz-
hodne odvolací soud.

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

Jak se bránit při neoprávněném zabavení 
věcí soudním exekutorem?

Jak na odvolání proti rozhodnutí soudu

Akce:
•  Přímé přenosy
•  Promítání světových koncertů
•  Školní představení
•  Kino ART

•  Mimořádné akce pro rodiny s dětmi
•  Setkávání kultur (vietnamská, romská, ukrajinská)
•  Filmové festivaly
•  Představení pro seniory
•  Výstavy ve vestibulu kina

Návštěvnost kina Svět v roce 2016 – 71 635 diváků
Počet představení v roce 2016 celkem: 1082

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ 
CENTRUM
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Budoucí hasiči z chomutova 
spolupracují s kolegy v Německu

Studenti mohou nastartovat kariéru už 
na škole, pomohla jim konference

Studentům 
eSOZ se dařilo 
na olympiádě

Zoopark vzdělává děti 
i učitele z regionu

Šest žáků třetího ročníku 
oboru strojník požární techniky 
Střední odborné školy energe-
tické a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnické školy 
Chomutov absolvovalo odbornou 
stáž v Landesfeuerwehr und ka-
tastrophenschutzschule Sachsen, 
Nardt Elsterheide – Hoyerswerda, 
což je státní škola pro požární a ci-
vilní ochranu spolkové země Sasko.

V průběhu stáže měli žáci na-
příklad společný výcvik s němec-
kými hasiči v zátěžovém tepel-
ném kontejneru, v polygonu pro 
simulaci bytového požáru a činnosti 
v zakouřeném prostředí. „Dále 
se zúčastnili výcviku vyprošťo-
vání osob z havarovaných vozidel, 
poskytování první pomoci či le-
zeckého výcviku,“ uvedl zástupce 
ředitele školy Miloš Holopírek. 

Stáž v Německu byla zaměřena 
i na společnou činnost českých 
a německých hasičů při zdolávání 
požárů, likvidaci havárií s ne-
bezpečnými látkami a odstraňo-
vání následků živelných pohrom. 
Záměrem stáže bylo nejen získání 
a ověření kompetencí ve výše uve-
dených situacích, ale také příprava 
publikace pro příhraniční hasiče 
k jednání s veřejností především při 

hromadných mimořádných událos-
tech. „Program celé stáže měl neo-
byčejně vysokou úroveň a všichni 
účastníci oceňovali především 
možnost absolvovat výcvik v zaří-
zení a s technikou, která je pro žáky 
střední školy v ČR nedostupná. 
Věřím, že v příštím roce tento pro-
jekt znovu obhájíme a k hasičům do 
Saska se vypravíme ve dvojnásob-
ném počtu,“ dodal zástupce.

Úspěšně nastartovat kariéru mo-
hou studenti středních škol. Právě 
k tomu jim pomohla technologická 
konference SPSCV Cloud Con, kte-
rou uspořádali studenti Střední prů-
myslové školy a Vyšší odborné školy 
Chomutov v kině Svět. „Konference 
nesla hleslo Nastartuj úspěšně ka-
riéru a cílem bylo informovat stu-
denty o možnostech, které se jim 
v současné době nabízejí a které jim 
pomohou rozvíjet se už na střední 
škole,“ uvedl hlavní organizátor 
Jindřich Richter, student čtvrtého 
ročníku oboru výpočetní systémy 
SPŠ a VOŠ Chomutov.

Studenti se z prezentací dozvě-
děli o nových technologiích, které 

používají různé chomutovské firmy, 
či o možnostech spolupráce s těmito 
společnostmi. Přednášky nebyly 
pouze teoretické, jednotliví spíkři 
názorně představovali novinky ve 
své výrobě či moderní stroje, které 
používají.

Na konferenci byl také předveden 
rozvojový program Microsoftu s ná-
zvem Studentské trenérské centrum, 
do kterého se může přihlásit každý 
student se zájmem o růst a zlepšo-
vání se nejen v moderních techno-
logiích. „Pokud je žák do tohoto 
programu přijatý, nabízejí se mu 
takřka nekonečné možnosti. Seznámí 
se se zajímavými lidmi z Microsoftu 
i z řad studentů jiných škol po celé 

republice, nahlédne přímo pod ruce 
zaměstnanců společnosti, při stážích 
se může stát členem třeba technic-
kému týmu, učí se programovat 
a mnoho dalších věcí. Nic z toho 
není povinné, každý se zapojí do 
takové oblasti, která ho zajímá,“ 
vysvětlil Jindřich Richter, který je 
členem programu.

Konference nabídla také praktické 
technologie, které mohou studenti 
využívat při studiu. Jeden ze studentů 
průmyslové školy připravil prezen-
taci, která přítomné naučila pracovat 
s elektronickým poznámkovým blo-
kem. Díky tomu si studenti poznámky 
zapisují prostřednictvím tabletu, mo-
hou je vzájemně sdílet a dále s nimi 

pracovat v elektronické podobě. 
„Když student chybí, nemusí pak po-
známky přepisovat, ale jeho spolužák 
mu je snadno nasdílí. Výhodou je 
také možnost nahrávání zvuku, takže 
si přednášku může doma v klidu pře-
hrát. Elektronický poznámkový blok 
se neztratí ani v matematice, protože 
umí například ručně psanou rovnici 
převést do elektronické podoby, vy-
počítat ji a znázornit i postup vypra-
cování,“ konkretizoval přednášející 
Jakub Bartoš.

Další přednášky se týkaly zalo-
žení startupové firmy, vývoje počíta-
čových her a jiných témat, která jsou 
studentům blízká. Přednášejícím na-
slouchaly necelé dvě stovky žáků.

Dva žáci Střední odborné školy 
energetické a stavební, Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnické školy 
v Chomutově se zúčastnili regionál-
ního kola psychologické olympiády 
v Liberci. Ústředním tématem pro 
letošní školní rok bylo heslo Když 
člověk potká člověka.

Jakub Bret, který je žákem 2. roč-
níku oboru zdravotnický asistent, vy-
hrál s dojemným osobním příběhem 
1. místo. Díky tomu školu reprezen-
toval při ústředním kole olympiády 
ve Vsetíně. Lukáš Kuchař, který je 
žákem stejného oboru, získal za své 
vystoupení, ve kterém se chtěl setkat 
se svým oblíbeným spisovatelem, 
uznání poroty, ale na medailové po-
zici se neumístil.

Pracovníci Podkrušnohorského 
zooparku v Chomutově neustále 
zlepšují nabídku environmentálních 
programů pro mateřské, základní 
a střední školy regionu. Jedná se 
o oblíbenou alternativu ke školní vý-
uce, jejímž hlavním cílem je vzbudit 
v dětech zájem o ekologii, zvířata 
a životní prostředí. V budově ekocen-
tra zooparku se nyní vzdělávali i sami 
pedagogové. Ekovýchovné programy 
přijeli představit kolegové ze střediska 
ekologické výchovy Divizna při zoo 
Liberec. A že se nejednalo o nudné 
školení, potvrdil ekolog Václav 
Brožka. „Interaktivní forma programu 
zaujala všechny přítomné, po skončení 
začali pedagogové ihned objednávat 

termíny pro své studenty,“ řekl.
Inovativní přístup k výuce mohou 

posoudit i účastníci seminářů v dalších 
čtrnácti českých a slovenských zoolo-

gických zahradách, které na projektu 
podpořeném z prostředků Státního 
fondu Životní prostředí České repub-
liky spolupracují.
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Družiny vítaly jaro 
na bruslích

Ledovou plochu chomutov-
ského zimního stadionu zaplnily 
děti ze školních družin při základ-
ních školách v ulici Kadaňská a Na 
Příkopech. Skotačením na brus-
lích přivítaly jaro. „Užili jsme si 
spoustu legrace. Při honičkách bylo 
pěkně veselo, děvčata se zdokona-
lovala v krasobruslařských a akro-

batických výkonech. Ani chlapci 
nelenili, pod zkušeným dohledem 
školníka z Kadaňské si zahráli 
první družinový hokejový zápas,“ 
popsala vychovatelka Hana Hladká.

Jarní skotačení na ledě sledovali 
z ochozů i rodiče dětí. Ti se tak do-
zvěděli, co všechno se jejich rato-
lesti na bruslích už naučily.

Školka se 
proměnila 
v pohádkový svět

V pohádkový svět se proměnila 
mateřská škola Radost. Na odpole-
dne děti pozvaly do školky své ro-
diče a spolu s nimi si užily pohád-
kovou zábavu. „Děti se proměnily 
v pohádkové postavy a připravily 
si pro rodiče divadelní představení 
a na oplátku, s velkým nadšením, 
zahráli také pohádku rodiče dětem,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky z ma-
teřské školy Palackého a Vodních 
staveb Kamila Novotná.

Z další třídy se ozýval zpěv 
pohádkových písniček a rodiče 
hádali, ze které pohádky písnička 
je. Ve třídě U včeliček připravila 
Krasomila, Karkulka a další po-

stavičky pro děti úkoly, kterými 
prověřily připravenost předškoláků 
na vstup do základní školy. „Rolí 
rodičů bylo zapojit se do společ-
ného plnění. A věřte nebo nevěřte, 
největším oříškem bylo pojmeno-
vat všechny trpaslíky z pohádky 
O Sněhurce,“ dodala zástupkyně.

Rodiče s dětmi předvedli i doma 
secvičená vystoupení na téma po-
hádka. Ve školce také proběhla 
výstava pohádkových postaviček, 
které děti s pomocí rodičů doma 
vyrobily. „Celé odpoledne prová-
zela pohádková nálada, bylo zda-
řilé, plné radosti, veselí a pohádek,“ 
zhodnotila akci Kamila Novotná.

Usínali ve školeDěti umí vypočítat stáří stromu 
pomocí metru

Čtvrťáci ze základní školy 
Kadaňská se vydali na přírodověd-
nou procházku po okolí školy. Po 
cestě plnili několik úkolů, například 
označovali do seznamu takzvaného 
přírodovědného binga to, co po cestě 
zpozorovali. „Některé pozorovací 
úkoly byly velmi obtížné. Pro získání 

bodu v bingu například Adámek trpě-
livě hledal v trávě čtyřlístek a jako je-
diný ho našel,“ popsala třídní učitelka 
Tereza Vosáhlová.

Ve skupinkách pak žáci zjišťovali 
pomocí krejčovského metru stáří 
a výšku stromu. „Bylo pro nás vel-
kým překvapením, že umíme zjistit 

stáří stromu bez počítání letokruhů 
a jeho výšku jen speciálním kroko-
váním a zaměřováním,“ uvedla třídní 
učitelka.

Měření a následné počítání dětem 
pěkně potrápilo hlavy, a tak se pak 
protáhly při míčové hře a spokojené 
se vracely zpátky do školy.

Čtvrťáci ze základní školy ve 
Školní ulici přespali ve škole. Zůstat 
v budově školy po skončení vyučo-
vání, když odejdou ostatní žáci, patří 
k velmi oblíbeným akcím u dětí. 
Ta začala sportováním. Nejprve 
se totiž všichni vydali na bowling. 
Dostatečně unavení se pak za svitu 
baterek vrátili do školy. Usínání bylo 
plné tichého špitání a chichotání 
a za doprovodu pohádky.
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euroregion pomohl mnoha projekty  
během 25 let také městu chomutov

Pětadvacet let pomáhá Euroregion 
Krušnohoří budovat dobré vztahy mezi 
městy a obcemi v příhraniční oblasti 
Čech a Německa. Náplní činnosti 
sdružení je vzájemné informování 
mezi jednotlivými stranami Krušných 
hor, spolupráce či financování různých 
projektů a celkové zkvalitnění života 
lidí euroregionu. „Když se v roce 
1992 sešli zástupci měst a obcí okresů 
Chomutov, Louny a Most a začali 
tvořit první obrysy euroregionu, jejich 
základní myšlenkou bylo sbližování 
lidí z těchto měst, překonání vzájem-
ných averzí, které tu v té době byly, 
a také udržování dobrých sousedských 
vztahů s městy a obcemi v okresech 
Erzgebirge a Mittelsachsen na ně-
mecké straně hor,“ vysvětlil jednatel 
Euroregionu Krušnohoří František 
Bína. S myšlenkou zrodu euroregionu 
přišel v roce 1991 tehdejší přednosta 
okresního úřadu v Chomutově Milan 
Kostkan a původně záměr byl, aby 
sídlo Euroregionu Krušnohoří bylo 
právě v Chomutově. Běh událostí 
a první jednání sedmdesáti zakládají-
cích obcí pak přeneslo sídlo do Mostu, 
kde je dodnes.

Zpočátku se členové euroregionu 
zaměřovali zejména na otázku prů-

chodnosti hranic a řešení problematiky 
životního prostředí odsířením elekt-
ráren pod Krušnými horami. Zájem 
o život ve společném regionu přinesl 
další aktivity.

V současnosti je nejvíce projektů 
zaměřeno do sféry kultury, vzdělávání, 
dopravy a krizového managementu, 
kde jsou však kořeny již v minulosti. 
Sdružení měst se například zasadilo 
o přeshraniční spolupráci hasičů, aby 
nedocházelo k situaci, kdy čeští ha-
siči nemohou zasáhnout na německé 
straně a naopak. „Podíleli jsme se také 
na lepší průchodnosti hranic, města 
a obce jsme informovali o tom, co pro 
ně bude znamenat vstup do Evropské 
unie, Schengenského prostoru a po 
vstupu do Unie jsme se začali zapo-
jovat do velkých projektů,“ uvedl 
jednatel. Díky tomu mohla později 
města a obce čerpat dotace z fondu 
malých projektů, který euroregion 
zprostředkoval.

Sdružení má v současné době de-
vět komisí, jejichž odborníci hodnotí 
projekty v různých oblastech a pracují 
na svých projektech. Dále vydává 
magazín Infopress, který je dvoj-
jazyčný, aby se informace z Česka 
a Německa prolínaly. Města a obce 

stále díky euroregionu dosahují na 
peníze z Evropské unie. „Dnes si už 
lidé nevzpomenou, ale skanzen Stará 
Ves má nynější podobu právě díky 
euroregionu,“ říká náměstek primátora 
Jan Mareš s tím, že projekt Centrum 
krušnohorského lidového umění vzni-
kal jak v Annabergu-Buchholzi, tak 
v Chomutově a v Mostě.

Jedním ze základních cílů eurore-
gionu je setkávání lidí. Chomutované 
k tomu měli díky mnoha podpořeným 
akcím často příležitost. Euroregion 
Krušnohoří stál při vzniku závodů dra-
čích lodí v Chomutově. První Dragon 
Cup se konal v roce 2009. Přehlídka 
vodních sportů spojená se závodem 
dračích lodí posádek měst, firem, škol, 
zájmových skupin, profesních týmů 
a občanských sdružení se pak až na 
výjimky konala pravidelně. In-line 
bruslaři, běžci a cyklisté si zřejmě také 
nevzpomenou, že první etapa cyklo-
stezky, která je dnes díky dalším dotač-
ním podporám a rozpočtu města do-
budována až k Třetímu mlýnu a slouží 
k rekreačním účelům obyvatel regionu 
s propojením a cykloturistickým zna-
čením na další cyklostezky v Krušných 
horách, byla vybudována právě díky 
podpoře Euroregionu Krušnohoří.

Letos v červnu se bude konat 
tradiční setkání hornických měst 
Chomutovské krušení. Naposledy se 
horníci sešli v našem městě v roce 
2012 a opět díky podpoře euroregionu 
a osmnáctileté partnerské spolupráci 
mezi městy Chomutov a Annaberg-
Buchholz, která se tentokrát soustředila 
na bohatou historii těžby nerostných 
surovin v Krušných horách.

Projekt Dětské Vánoce v Krušných 
horách zase přiblížil vánoční tradice 
na obou stranách hranice. Vzájemně 
se navštívily školní kolektivy, aby 
poznaly zvyky a tradice v širším re-
gionu. Začala také tradice prodeje 
annaberských dobrot na chomutov-
ských vánočních trzích, které zdobí 
nové stánky, jež jsou také výstupem 
projektu.

Euroregion Krušnohoří oslaví 
25. výročí své existence. To je dobrou 
příležitostí trochu zavzpomínat, sejít 
se s přáteli a říct si, na co se můžeme 
těšit do budoucna. Tato příležitost na-
stane 17. června 2017 na společných 
oslavách na náměstí bez hranic měst 
Vejprty a Bärenstein. Slavnost začne 
v 11 hodin společným zasedáním čes-
kých a německých zástupců v kultur-
ním domě ve Vejprtech.
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křížovka Před sedmdesáti lety v květnu vznikl v Chomutově pěvecký sbor (tajenka 1), který se později přejmenoval na (tajenka 2).

Inzerce
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 7.5.  ne 15.00  o křišŤálovém srDci – Jak snadno může dobro podlehnout 
zlu, jak chamtivost vítězí nad skromností a pokorou a jak může zloba 
ničit lásku. To vše se děje, dokud se tomu hlavní hrdinka Alžbětka nepo-
staví čelem. Pohádka je nejen veselá a plná vtipných situací, písniček, 
převleků, bohatých kostýmů, scény a rekvizit, ale zároveň obsahuje 
ponaučení a nutí nás k zamyšlení. 

 10.5. st 17.00  večerníček tradiční taneční podvečer nejen pro seniory
 17.5. st 19.00  bláznivý petříček – Příběh lásky mladého muže znuděného 

všedností a krásné teroristky se odehrává na útěku před policií, rodi-
nami, ale také před životem. Výprava představení je koncipovaná jako 
starý fi lmový ateliér, kterému dominuje automobil, s využitím zadních 
projekcí. 

 24.5.  st 17.00  závĚrečný a absolventský koncert tanečního 
oborU zUš 

 25.5. čt 19.00  caveman – Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví.

 7.5.  ne 15.00  

 10.5. st 17.00  
 17.5. st 19.00  

 24.5.  st 17.00  

 25.5. čt 19.00  

MĚStSKÉ DIVADLO
 3.5. st 17.00 the circle 18.00 ztracené mĚsto z 19.30 rychle a zbĚsile 8
 4.5. čt 16.30 strážci GalaXie vol. 2 (3D) 18.00 strážci GalaXie vol. 2 
   20.00 Depeche moDe live in berlin
 5.5. pá 17.00 šmoUlové: zapomenUtá vesnice 3D
   18.00 ztracené mĚsto z 19.30 strážci GalaXie vol. 2 
 6.5. so 15.00 mimi šéF 17.00 zahraDnictví: roDinný přítel
   18.00 strážci GalaXie vol.2 (3D) 20.00 the circle
 7.5. ne 15.00 špUnti na voDĚ 7.00 pUtování tUčŇákŮ: volání oceánU
   18.00 the circle 19.00 Uteč
 8.5. po 15.00 šmoUlové: zapomenUtá vesnice 17.00 špUnti na voDĚ
   18.00 rychle a zbĚsile 8 19.30 zahraDnictví: roDinný přítel
 9.5. út 17.00 zahraDnictví: roDinný přítel 19.00 rychle a zbĚsile 8
 10.5. st 17.00 špUnti na voDĚ 19.00 pátá loĎ
   19.30 strážci GalaXie vol. 2 (3D) 
 11.5. čt 17.00 král artUš: leGenDa o meči (3D) 
 12.5. pá 16.00 král artUš: leGenDa o meči (3D) 
   19.00 král artUš: leGenDa o meči 
   20.00  pražské jaro - zahajovací koncert: Daniel baren-

boim & Wiener philharmoniker
 13.5. so 15.00 špUnti na voDĚ 17.00 král artUš: leGenDa o meči 
   18.15 richarD straUss: Der rosenkavalier (rŮžový kavalír)
   20.00 rychle a zbĚsile 8
 14.5. ne 15.00 mimi šéF 16.00 i Dva jsoU roDina
   18.00 král artUš: leGenDa o meči (3D) 20.00 Uteč
 15.5. po 17.00 rychle a zbĚsile 8 19.00 zahraDnictví: roDinný přítel
 16.5. út 17.00 the circle 19.00 král artUš: leGenDa o meči 
 17.5. st 17.00 šmoUlové: zapomenUtá vesnice (3D) 
   18.00 posleDní roDina 19.30 kráska a zvíře
 18.5. čt 17.00 vetřelec: covenant 18.00 ministerstvo lásky 
   20.00 vetřelec: covenant
 19.5. pá 17.00 příšerky poD hlaDinoU (3D) 
   18.00 zahraDnictví: roDinný přítel 19.30 vetřelec: covenant
 20.5. so 15.00 příšerky poD hlaDinoU 17.00 špUnti na voDĚ
   18.00 vetřelec: covenant 19.30 ministerstvo lásky 
 21.5. ne 15.00 šmoUlové: zapomenUtá vesnice (3D) 
   17.00 zahraDnictví: roDinný přítel 18.00 vetřelec: covenant
   20.00 Uteč
 22.5. po 17.00 vetřelec: covenant 19.00 rychle a zbĚsile 8
 23.5. út 17.00 král artUš: leGenDa o meči (3D) 
   19.00 strážci GalaXie vol. 2 (2D)
 24.5. st 17.00 Uteč 18.00 laDy macbeth 20.00 vetřelec: covenant
 25.5. čt 17.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta (3D) 
   18.00 posleDní roDina
   20.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta (2D)
 26.5. pá 17.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta (3D) 
   18.00 ministerstvo lásky 
   20.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta 
 27.5. so 15.00 mimi šéF (3D) 
   17.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta 
   18.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta (3D) 
   20.00 ztracené mĚsto z
 28.5. ne 15.00 šmoUlové: zapomenUtá vesnice
   17.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta 
   18.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta (3D) 20.00 Uteč
 29.5. po 17.00 ztracené mĚsto z
   19.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta (3D) 
 30.5. út 17.00 mimi šéF (3D) 19.00 polina
 31.5. st 17.00 piráti z karibikU: salazarova pomsta 
   18.00 i Dva jsoU roDina 20.00 strážci GalaXie vol. 2

 3.5. st 17.00 
 4.5. čt 16.30
   20.00
 5.5. pá 17.00
   18.00
 6.5. so 15.00
   18.00
 7.5. ne 15.00
   18.00
 8.5. po 15.00
   
 9.5. út 17.00
 10.5. st 17.00
   19.30
 11.5. čt 17.00
 12.5. pá 16.00
   19.00
   20.00

 13.5. so 15.00
   18.15
   20.00
 14.5. ne 15.00
   18.00
 15.5. po 17.00
 16.5. út 17.00
 17.5. st 17.00
   18.00
 18.5. čt 17.00
   20.00
 19.5. pá 17.00
   18.00 
 20.5. so 15.00
   18.00
 21.5. ne 15.00
   17.00
   20.00 
 22.5. po 17.00
 23.5. út 17.00
   19.00
 24.5. st 17.00
 25.5. čt 17.00
   18.00
   20.00 
 26.5. pá 17.00
   18.00
   20.00
 27.5. so 15.00
   17.00
   18.00
   20.00
 28.5. ne 15.00
   17.00
   18.00 
 29.5. po 17.00 
   19.00
 30.5. út 17.00
 31.5. st 17.00
   18.00

KINO SVĚt

 6.5.  so 20.00  jazz poD horami v chomUtovĚ - vystoupí formace 
Tryptych - Hotel Sudety

 6.5.  so 20.00  Great Gatsby party - MUSIC XS CLUB
 12.5.  pá 20.00  reGinalD - MUSIC XS CLUB
 13.5.  so 20.00  olDies party vol. 3 - MUSIC XS CLUB
 16.5.  út 18.30  jarní koncert smíšeného pĚveckého sborU 

aUrUm - Rytířský sál radnice
 17.5.  st 19.00  praviDelný večer jinDry kejaka - host martin 

maXa - MUSIC XS CLUB
 25.5.  čt 15.00  otvírání stUDánek - nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů 

mateřských škol - kostel sv. Ignáce
 Od 26.5.  18.30  otevřeno 2017 - multižánrový festival
 27.5.  so 14.00  setkání sborŮ poDkrUšnohorské oblasti Učps - 

koncert u příležitosti 70. výročí vzniku pěveckého sboru Hlahol - kostel 
sv. Ignáce

 6.5.  so 20.00  

 6.5.  so 20.00
 12.5.  pá 20.00
 13.5.  so 20.00
 16.5.  út 18.30  

 17.5.  st 19.00

 25.5.  čt 15.00

 Od 26.5.  18.30
 27.5.  so 14.00

KONcertY

 Od 3.5.  vesmírná blUDička – výstava Mirky Beranové – Café Atrium 
 Od 4.5.  jen slovo – obrazy – Jan Kutra – vernisáž výstavy 4. května 

v 17 hodin – galerie Špejchar
 Od 4.5.  hUsitské FortiFikační UmĚní – husitské hrady v 3D animacích 

a kresebných rekonstrukcích hradů severozápadních Čech – Dům J. Popela
 Od 4.5.  hraDištĚ – v obrazech malířky Vlasty Dětinské ožívá prastarý svět 

starověkých hradišť, pověstí a legend na temenech Úhoště, Rubínu, Klapého 
a dalších vrchů – Dům J. Popela

 Od 19.5.  chomUtovský výtvarný salon iii. 2017 – vernisáž výstavy 
19. května v 19 hodin a v 19.30 koncert COPACABAND – Sklepení osudu

 Od 25.5.  FotoGraFie – ženská krása, street, příroDa – Vlasta 
a Zdeněk Fišrovi – vernisáž výstavy 25. května v 17 hodin – galerie Lurago

 Do 11.5.   FotoGraFie a obrazy – Jiří a Zdeněk Kopecký, Marie Kopecká 
Vytlačilová – galerie Lurago

 Do 3.6. jaroslav WasserbaUer – umělecké tavené sklo – kostel sv. Kateřiny
 Do 10.6.  výstava obrazŮ mUzikanta, spisovatele a malíře 

inG. ivana mláDka – galerie Zlatý klenot
 Do 27.5.  liDem blízko – výstava fotografa Jindřicha Štreita – muzeum na radnici
 Do 31.5.  jak je krásnĚ U řeky – Lucie Suchá – obrazy a litografi cké tisky – 

výstavní síň PZOO
 Do 31.5.  chomUtovské Dámy vystavUjí – SKKS
 Do 31.5.  v první tříDĚ minUlého století – výstavní síň knihovny SKKS

 Od 3.5.  
 Od 4.5.  jen slovo – obrazy

 Od 4.5.  hUsitské FortiFikační UmĚní 

 Od 4.5.  hraDištĚ

 Od 19.5.  chomUtovský výtvarný salon iii. 2017

 Od 25.5.  FotoGraFie – ženská krása, street, příroDa

 Do 11.5.   FotoGraFie a obrazy

 Do 3.6. jaroslav WasserbaUer
 Do 10.6.  výstava obrazŮ mUzikanta, spisovatele a malíře 

 Do 27.5.  liDem blízko
 Do 31.5.  jak je krásnĚ U řeky

 Do 31.5.  chomUtovské Dámy vystavUjí
 Do 31.5.  v první tříDĚ minUlého století 

VÝStAVY

 2. až 5.5.  08.00  zápisy DĚtí Do mateřských škol pro školní rok 
2017/2018 – školy zřizované statutárním městem Chomutov

 3.5.  st 18.00 povíDání o bylinkách – SKKS
 4.5.  čt 17.00  jižní aFrika – svazijsko, království lesotho, jar 

a namibie – cestopisná přednáška Petra Nazarova – SKKS
 6.5. so 08.00 severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 8.5. po 09.00  72. výročí osvobození československé repUbliky 

– pietní akt položení květin a věnců – 9 hodin na městském hřbitově, 
v 10 hodin v městském parku

 10.5.  st 17.00  večery poD lampoU – autorský večer s novinářkou na volné 
noze, publicistkou, spisovatelkou Marií Formáčkovou – SKKS

 10.5.  st 17.30  astroloGie – Saturn jako výzva – náš stín, vnitřní omezení, vůle 
a trpělivost – SKKS

 11.5.  čt 09.00  krUšnohorský reGioFest – přehlídka regionálních produktů 
formou trhu s doprovodným programem na náměstí 1. máje, konferen-
ce Regionální produkce a její značení v zasedací místnosti radnice

 13.5.  so 09.00  roDinné zápolení 2017 – MALOVÁNÍ V PLENÉRU – ZUŠ T. G. 
Masaryka

 13.5. so 09.30  šikUlka – akce pro rodiče a děti nejen předškolního věku – areál 
ZSŠ a MŠ Palachova

 15.5.  po 15.00  Den roDin – veřejný piknik, výtvarná dílna, slackline a deskové hry, 
akrojóga v parku, veřejné bubnování na africké djembe – RC Rozmarýn, 
městský park

 16.5.  út 09.00  najDĚte svŮj skrytý potenciál – seminář – Okresní 
hospodářská komora Chomutov

 16.5. út 09.30  historie železnice na chomUtovskU – přednáška – 
SKKS

 16.5.  út 18.00  síla zranitelnosti – přednáška – SKKS
 17.5.  st 17.00  láska choDí po špičkách – poetický podvečer, autorské čtení 

– Café Atrium
 18.5.  čt 17.00  komUnikace ke štĚstí – Café Atrium
 18.5. čt 13.00  kUriozity a zajímavosti – určeno pro nevidomé a slabozraké 

SONS – SKKS
 20.5. so 08.00 severočeské Farmářské trhy – náměstí 1. máje
 23.5.  út 09.00  novela zákoníkU práce – seminář – Okresní hospodářská 

komora Chomutov
 23.5. út 17.00  astroloGická venUše ve vztazích – přednáška – Café 

Atrium
 25.5.  čt 17.00  problémové DĚti – přednáška – SKKS
 25.5.  čt 17.00  přeDnáška – onDřej šteFl – Café Atrium
 27.5. až 3.6. 14.00  oD jezera k moři – chomUtovské sympoziUm 2017 

– bývalý letní stadion za sportovní halou
 29.5.  po 16.00  kUtíme s onDroU kUtilem – onDřej DUšek – uvedení 

knihy do života, autorské čtení – Café Atrium
 30.5.  út 09.00  archivnictví – seminář – Okresní hospodářská komora Chomutov
 31.5.  st 19.00  joseF Dvořák – MUSIC XS CLUB

    prohlíDky pevnosti mUzea čs. opevnĚní z let 1936 – 
1938 na kočičákU – Muzeum Na Kočičáku – 6., 13., 20. a 27. 5. od 10 do 
17 hodin

     prohlíDky interiérŮ staveb ve staré vsi s prŮvoDcem 
– každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

 2. až 5.5.  až 5.5.  až

3.5.  st 18.00
4.5.  čt 17.00

6.5. so 08.00
8.5. po 09.00

10.5.  st 17.00

10.5.  st 17.30

11.5.  čt 09.00

 13.5.  so 09.00

13.5. so 09.30

15.5.  po 15.00  

16.5.  út 09.00

16.5. út 09.30

16.5.  út 18.00
17.5.  st 17.00

18.5.  čt 17.00 
18.5. čt 13.00

20.5. so 08.00 
23.5.  út 09.00 

23.5. út 17.00 

25.5.  čt 17.00
25.5.  čt 17.00

 27.5. až 3.6. až 3.6. až

29.5.  po 16.00

30.5.  út 09.00
31.5.  st 19.00

    prohlíDky pevnosti mUzea čs. opevnĚní z let 1936 – 

    prohlíDky interiérŮ staveb ve staré vsi s prŮvoDcem 

PŘeDNáŠKY, BeSeDY, AKce

Pravidelné 
akce
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   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

 12.5.  pá 16.30  manDaly na trikU – přijďte si vyparádit své letní triko
 13.5.  so 09.30  chomUtovský skřivánek – zpíváme si pro raDost 
 16.5.  út 17.00   chomUtovský kalamář – setkání autorů a slavnostní vyhodnocení
 24.5. st 15.30 vystoUpení hUDebních kroUžkŮ 

   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

 3.5. st 17.00  DivaDelní přeDstavení 
 11.5.  čt 17.00  tříDní koncert 17.30  art zastavení – Café Atrium
 12.5.  pá 17.00  tříDní koncert
 15.5.  po 17.00  tříDní koncert
 16.5.  út 18.00  májový koncert
 17.5.  st 18.00  koncert soUborŮ pianissimo a Fortepiano
 18.5.  čt 17.00  tříDní koncert
 22.–23.5.  15.00  přijímací talentové zkoUšky – zápis žáků
 22.5.  po 17.00  tříDní koncert 18.00 koncert žákŮ
 25.5.  čt 18.00  klavírní koncert 
 30.5.  út 13.00  prezentační Den zUš – před OC Chomutovka

3.5. st 17.00  
11.5.  čt 17.00  
12.5.  pá 17.00 
15.5.  po 17.00
16.5.  út 18.00  
17.5.  st 18.00  
18.5.  čt 17.00  

 22.–23.5.  15.00  
22.5.  po 17.00 
25.5.  čt 18.00  
30.5.  út 13.00  

ZUŠ t. G. MASArYKA

Pravidelné 
akce

 12.5.  pá 16.30  
 13.5.  so 09.30  
 16.5.  út 17.00   
 24.5. st 15.30 

   coUntry taneční klUb laso
   aUtoDráha pro veřejnost
   DopoleDní keramika
   keramika pro DospĚlé a mláDež
   zUmba Fit nejen pro maminky
   zUmba Fit 
   cvičínek 

   coUntry taneční klUb lasoPravidelné    coUntry taneční klUb laso
akce   aUtoDráha pro veřejnostakce   aUtoDráha pro veřejnost

SVČ DOMeČeK

 7.5.  pá 9.00  chomUtovská jUniorka - sportovní pistole 30+30, sportovní 
malorážka 60 dorost - střelnice SSK Chomutov

 8.5.  so 9.00  chomUtovská jUniorka - vzduchová pistole 40, vzduchová 
puška 40 fi nále dorost - střelnice SSK Chomutov

 7. a 8.5.  8.00  czech Dance masters 2017 - zemské kolo taneční soutěže 
všech věkových kategorií - sportovní hala Mánesova

 21.5.  ne 9.00  chomUtovská rychlopalková toUr - rychlopalná pistole 
2x30 muži, junioři - střelnice SSK Chomutov

 22.5. po 8.30  Den ve Fitness - akce má přiblížit handicapovaným osobám 
možnosti sportovního vyžití a tím je podpořit, aby se zapojili více do 
sportovního životního stylu - Aquasvět

 27.5.  so 9.00  soFtbal – liGa t-ballU - ligová utkání nejmenších bobříků - 
hřiště ZŠ Akad. Heyrovského 

    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

 7.5.  pá 9.00  

 8.5.  so 9.00 

 7. a 8.5.  8.00  

 21.5.  ne 9.00  

 22.5. po 8.30  

 27.5.  so 9.00  

    calisthenika + parkoUr trénink

SPOrt

Pravidelné 
akce
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Chomutov minulý týden hostil Mistrovství České republiky v basketbalu 
mladších žákyň U14. Domácí Levhartice ho zahájily skvěle, třemi výhrami 
si zajistily první místo ve skupině a po uzávěrce novin hrály o medaile!

Piráti hájili české a slovenské 
barvy na MS osmnáctiletých

Gymnastky doma získaly celkem 20 medailí

Grand Prix se stává 
uznávaným turnajem

Už pátým rokem se mistrovství 
světa v ledním hokeji hráčů do 18 
let neobejde bez zástupců Pirátů 
Chomutov. Na dubnovém šampio-
nátu na Slovensku startovali hned 
čtyři – obránci Ondřej Buchtela, 
Daniel Bukač a náhradní brankář 
Dominik Pavlát v českém týmu, 
útočník Jakub Köver ve slovenském. 
K tomu v družstvu Slovenska na-
stupoval Filip Krivošík, který dres 
Pirátů oblékal loni.

Bohužel z pohledu výsledků se 
nejednalo o povedenou akci, obě 
reprezentace vypadly už ve čtvrtfi -
nále. Bolestivé to bylo především 
pro český výběr, který měl vysoké 
ambice, ale v základní skupině B 
získal jen čtyři body. Ze čtvrté příčky 
šel do čtvrtfi nále proti Finsku, vítězi 
skupiny A. „Mohla to pro nás být 
i výhoda, na Finy umíme hrát. Věřili 
jsme, že přes ně přejdeme,“ řekl 

Ondřej Buchtela, který na šampionátu 
odehrál všech pět zápasů, bodově se 
však neprosadil. Češi v rozhodují-
cím zápase prožili hororovou první 
třetinu, kterou prohráli 1:4. V úvodu 
druhé už prohrávali dokonce o čtyři 
góly, pak však ukázali, že jsou kvalit-
ním týmem a před koncem třetí tře-
tiny završili stíhací jízdu vyrovnáním. 
Bohužel v prodloužení byli šťastnější 
Finové a Češi se tak pro prohře 5:6 
se šampionátem museli rozloučit. 
„Škoda, měli jsme vyšší ambice,“ 
poznamenal Buchtela. Družstvo po 
povedené přípravě na MS možná 
doplatilo na vysoké sebevědomí, na 
snahu všechny soupeře přehrát útoč-
nou hrou. „To si nemyslím, trenér nás 
nabádal, ať pořádně bráníme, bohužel 
se nám to moc nedařilo. Takže i když 
jsme dost gólů dali, nakonec to nesta-
čilo. Každopádně sebevědomí jsme 
před šampionátem vyšší měli.“ Přes 

hořký konec ale Ondřej Buchtela 
sezonu hodnotí pozitivně. Nejenže 
byl stabilní součástí reprezentační 
osmnáctky, ale v sedmi zápasech 
dostal v dresu Pirátů možnost okusit 
extraligu mužů. „Za tu šanci jsem 

hrozně rád a doufám, že ji dostanu 
i v příští sezoně. Teď je mým cílem 
se v áčku zabydlet víc a co se repre-
zentace týká, tak se dostat do dvací-
tek,“ doplnil talentovaný sedmnácti-
letý obránce.

Moderní gymnastky SC 80 
Chomutov využily výhodu domácího 
prostředí. V rámci Chomutovského 
poháru, oblastního přeboru kade-
tek a závodu Severočeské oblastní 
ligy, které se s podporou města 
a Severočeských dolů konaly předpo-
slední dubnový víkend v Chomutově, 
získaly sedm zlatých, čtyři stříbrné 
a devět bronzových medailí.

„S výsledky jsme velmi spoko-
jené. Opět se potvrdilo, že poctivá 
příprava a koncentrace na trénink 

jsou na závodech odměněny umístě-
ním na předních příčkách. Máme dvě 
nové přebornice severočeské oblasti, 
skvěle jsme vykročily do oblastní 
ligy a z Chomutovského poháru 
nám mnoho trofejí zůstalo doma,“ 
říká hlavní trenérka oddílu Věra 
Nedbálková.

Úspěch domácího oddílu je o to 
větší, že závody v Chomutově opět 
přilákaly početnou konkurenci včetně 
závodnic z Polska. „V rámci oblasti 
nejvíce soupeříme s GSK Ústí nad 

Labem a Sokolem Jablonec nad 
Nisou, které mají podobně velkou 
členskou základnu a jsou také dlou-
hodobě velmi úspěšné,“ prozrazuje 
Věra Nedbálková. Z celorepubliko-
vého hlediska jsou pak pro děvčata 
výzvou setkání s většinou pražských 
a moravských oddílů, které díky vět-
šímu prostoru v halách i počtu trené-
rek často trénují i pět dní v týdnu.

Povedené domácí závody 
z konce dubna zároveň naznačily 
možnosti chomutovských zástup-

kyň na nadcházejícím mistrovství 
České republiky, kde chtějí útočit 
na fi nálovou účast. „Možná i výše, 
ale vše bude záležet na tom, zda 
závodnice vylepší nedostatky, které 
se o víkendu objevily, a jak zúročí 
celou přípravu,“ vysvětluje Věra 
Nedbálková. Na mistrovství se kva-
lifi kovaly Sofi e Krsteva v kadet-
kách mladších a Adéla Poláchová 
a Adéla Čermáková v kadetkách 
starších. Všechny budou závodit 
13. a 14. května v Třebíči.

Dvě stovky zápasníků ze čtrnácti 
zemí se sjely do Chomutova na 
mezinárodní Grand Prix v zápase 
řeckořímském v kategoriích kadetů 
a juniorů. „Tento turnaj jsme pořá-
dali již popáté. Rok od roku nabývá 
většího významu a je již meziná-
rodně uznávaný. Pro nás znamená 
hlavně srovnání sil a konfrontaci 
s týmy z jiných zemí,“ uvedl před-
seda zápasnického klubu Czech 
Wrestling Chomutov Tomáš Douda. 

Stoupající zájem potvrdily počty 
zúčastněných. Zatímco v minulých 
letech se akce zúčastnily týmy prů-

měrně z osmi zemí, letos se počet 
téměř zdvojnásobil. Konkurence 
tedy byla veliká, přesto se chomu-
tovských zápasníkům podařilo ob-
stát. „V kategorii juniorů se chomu-
tovský klub umístil na třetím místě, 
což je pro nás obrovský úspěch,“ 
sdělil Tomáš Douda. 

Uspořádání turnaje podpořilo 
město Chomutov a Ústecký kraj. Na 
Grand Prix navazovalo mezinárodní 
soustředění, kterého se s chomu-
tovským klubem zúčastnili napří-
klad zápasníci z Francie, Norska, 
Maďarska či Běloruska.
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Více než stovka historických 
vozidel se sjela do Chomutova při 
třiadvacátém ročníku Srazu historic-
kých vozidel. Lidé si mohli prohléd-
nout jak mladší ročníky veteránů, 
třeba škodovky, tak i vozy staré 
i více než osmdesát let. „Zřejmě nej-
větší raritou byl americký Cord 812, 
který byl vyrobený v roce 1937. Byl 
to takový gangsterský vůz té doby,“ 

uvedl Zdeněk Prchal z pořadatel-
ského Veteran car clubu Chomutov. 
Zhruba polovina účastníků srazu 
přijela z Německa. 

Nejstarším vozem na srazu byl 
Ford N z roku 1906, který se na 
cestách objevil hned po kočárech 
tažených koňmi. Kromě aut ale byly 
k vidění i motocykly. Podle pořada-
telů se řady účastníků srazu neustále 

rozrůstají, proto návštěvníci uviděli 
i takové veterány, které na srazu 
v minulých letech neobjevili. 

Lidé si mohli veterány prohléd-
nout na parkovišti Severočeských 
dolů, odkud pak vozy startovaly na 
předváděcí jízdu spojenou s plněním 
soutěžních úkolů. Trasa letos vedla 
z Chomutova do Krásného Dvora 
a přes Žatec zpět.
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Více než stovka historických 
vozidel se sjela do Chomutova při 

uvedl Zdeněk Prchal z pořadatel-
ského Veteran car clubu Chomutov. 

rozrůstají, proto návštěvníci uviděli 
i takové veterány, které na srazu 

Sraz veteránů ukázal 
i sto let staré vozy



TOYODA 
NABÍRÁ DO 
KMENU!

Dostav se na pohovor 
se svým známým či 
příbuzným a získej 
ODMĚNU ZA 
DOPORUČENÉHO 
kandidáta 3000 Kč. 

Společnost  
Toyoda Gosei Czech  

v rámci své historicky 
největší expanze nově 

nabírá zaměstnance  
přímo do kmenu.

Průmyslová 2
431 51 Klášterec nad Ohří

Telefon: +420 735 764 965
E-mail: prace@tgcz.cz

www.tgcz.cz

Buď s námi  
u toho a podílej 

se na nových 
projektech.


