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www.severoceskefarmarsketrhy.cz

SOBOTA 27. 2.
náměstí 1. máje, 8–12 hod. 

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
V CHOMUTOVĚ KAŽDOU DRUHOU SOBOTU

náměstí 1. máje: 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3.,  
9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.  

a dále až do vánoc

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ CHOMUTOVSKOU JITRNICI

2016 unor Inzerce Chomutovsky denik 92x130.indd   1 25.01.16   16:39

Správní rada ústavu Chomutov re:kult, z.ú., vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce  
ředitele/ky ústavu
Požadujeme:
• Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
•  Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka,  

znalost dalších cizích jazyků vítána,
• Manažerské a komunikační schopnosti a zkušenosti,
• Bezúhonnost,
• Plnou svéprávnost.

Požadujeme vysoké pracovní nasazení, tvůrčí přístup, časovou flexibilitu.

Nabízíme:
• Smlouvu o výkonu funkce.
• Kreativní manažerskou práci.
•  Možnost výrazně se podílet na vzniku nové organizace 

a spoluurčovat její další směřování.

Předpokládaný nástup: 1. čtvrtletí 2016
Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 29. 2. 2016.

Úplné znění oznámení na www.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

také na Facebooku 
facebook.com/echomutov

aktuality

kalendář akcí

internetová  

televize

informace
z chomutova

aktuální

www.echomutov.cz
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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. 

Pelikán kadeřavý žije ve volné 
přírodě ve vnitrozemských mok-
řinách a při pobřeží jihovýchodní 
Evropy, jižní a jihozápadní Asie 
a severovýchodní Afriky.

Na HOrY VYjel SKIbUS
Běžkaři i sjezdaři mohou využít k dopravě na hory skibus, který letos 
poprvé vyjel předminulý víkend. Z chomutovského nádraží vyráží  
v 8.40 hodin směrem Pyšná, Svahová, křižovatka Lesná a Mníšek 
a vrací se zpět po čtvrté odpoledne. Autobus bude vyjíždět podle 
klimatických a sněhových podmínek. Zda skibus vyjede, zjistíte 
z internetových stránek či na dispečinku dopravního podniku. 

3. a 4. 2.  
Zápisy dětí k povinné školní 
docházce pro školní rok 
2016/2017 na všech školách 
zřízených statutárním městem 
Chomutov od 14 hodin. 

6. 2.
Masopustní veselí od 14.30 ve 
skanzenu Stará Ves. Průvod 
vyjde ve 13 hodin ze zooparku 
na náměstí 1. máje. 

15.–19. 2.
Jarní ekotábor pod 
názvem Zvířecí detektiv 
v Podkrušnohorském zooparku 
denně od 7.30 hodin.

22. 2.
Představení Tři holky jako květ 
v městském divadle od 19 hodin.

27. 2.
Letos první akce Rodinného 
zápolení Cvičící maraton od 
10 hodin ve sportovní hale. 

ZaPIšTe SI 
dO dIáře
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PrUžNější a lÉPe 
PláNOVaT
Odbor rozvoje, investic a ma-
jetku města se rozdělí na dva. 
Jeden bude mít v gesci maje-
tek, druhý rozvoj a investice. 
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TýdeN. MěSTO ZaSáHNe
Město chce zvýšit bezpečnost 
silničního provozu v místech, 
kde řidiči jezdí příliš rychle. 

 téma
 6 STředOVěKÉ PerlY 

CHOMUTOVSKa Září 
V NárOdNí galerII
Výstava Bez hranic ve Valdštejn-
ské jízdárně je jednou z nejzají-
mavějších ve svém oboru.

 rozhovor
 8 daNIel ZeMaN: 

Z NašeHO KOMíNa 
VYCHáZí V POdSTaTě 
jeN Pára
Společnost Actherm před 
měsícem uvedla do provozu 
unikátní odsiřovací jednotku 
a modernizovaný kotel. 

 kultura
 12 OrIgINálNí 

fOTOgrafIe eVY 
PIlarOVÉ jSOU 
K VIděNí V galerII 
ZlaTý KleNOT
Fotografie Evy Pilarové si mohou 
prohlédnout návštěvníci galerie 
Zlatý klenot. Známá zpěvačka 
fotografuje již od dětství. 

 historie
 13 KleNbY UKaZUjí PráCI 

KrUšNOHOrSKýCH 
MISTrů
Město Chomutov je patrně 
jedním z prvních míst českého 
království, kde se objevily klenby, 
jejichž vzorec a hmotové členění 
umožňuje hru světla a stínů.

 školství
 16 drUHáCI Se bYlI 

POdíVaT U SOUdU
Zaklapla mříž soudní cely. 
Dvě desítky dětí se lekly. 
Začal soud s třídou 2. C ze 
základní školy Kadaňská.

 fotostrana
 23 CHOMUTOV 

Se rOZlOUčIl 
S OlYMPIádOU, 
SVOU ÚlOHU ZVládl 
SKVěle
Chomutov pět dní hostil 
Hry VII. olympiády dětí a mlá-
deže 2016. Celkem se jich zú-
častnilo přes tisíc sportovců 
z celé republiky.
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KráTCe
odborné 
Poradenství
Na středisku CDS Bezručova 
probíhá pravidelné odborné 
poradenství pro klienty stře-
diska se zaměstnanci Sociální 
poradny Písečná.

Majetková a osobní 
ochrana
Od 22. února budou probíhat 
v jednotlivých skupinách klubu 
seniorů přednášky se zástupky-
ní Policie ČR na téma Prevence 
a majetková a osobní ochrana.

oPravily stání 
a vybouraly 
Pískoviště
Technické služby v těchto dnech 
opravily kontejnerové stání 
v ulici Zahradní a vybouraly staré 
pískoviště v ulici M. Pujmanové.

večer s vladivojnou 
la chia
Další z Večerů pod lampou, 
které pořádá SKKS Chomutov, 
bude patřit české zpěvačce, 
textařce, básnířce a výtvarnici 
Vladivojně laChie.

MasoPust ve staré vsi
V sobotu 6. února vyjde ve 
13:00 hodin od restaurace Taj-
ga masopustní průvod. Pokud 
návštěvníci přijdou v masce, 
budou mít vstup na veselici do 
Staré Vsi zdarma.

školy si nechávají 
měřit radon

Pět základních škol si preven-
tivně objednalo měření radonu. 
Důvodem jsou mírně zvýšené 
hodnoty, které byly naměřeny 
na základní škole Akademika 
Heyrovského, která ve dvou tří-
dách přerušila výuku.

V rámci prvního orientačního 
měření bylo zjištěno mírné pře-
kročení doporučené hranice ve 
třech třídách v přízemí jednoho 
pavilonu školy a v tělocvičně. 
Naměřené zvýšené hodnoty byly 
v rozmezí 481–963 Bq / m3. Dále 
byly hodnoty překročeny v jedné 
učebně v základní škole speci-
ální a Mateřské škole Chomutov 
v Palachově ulici. Měření prová-
děl Státní ústav radiační ochrany.

Provedená měření jsou pouze 
orientační a slouží k rozhodnutí, 
ve kterých budovách a místnos-
tech je vhodné provést měření ji-
nou přesnější metodou. Orientační 
měření a z něho vyplývající hod-
noty nezohledňují to, že děti se 

v prostorách pohybují jen několik 
hodin denně. Do překročených 
hodnot se počítají i noci a ví-
kendy, takže je pravděpodobné, že 
proměření, které právě probíhá, 
překročení norem nepotvrdí.

Úřad radiační ochrany dal je-
diné doporučení, a to důkladné 
vyvětrání tříd ráno před přícho-
dem žáků. Ve dvou třídách ZŠ 
Akademika Heyrovského se pre-
ventivně učí přerušovaně. „Aby 
podrobné měření probíhalo regu-
lérně a dalo přesné výsledky musí 
se v těchto třídách střídat žáci 
z jiných tříd školy,“ řekl ředitel 
školy Miloš Zelenka. Část výuky 
nyní probíhá v Domečku.

Pro další postup města budou 
rozhodující výsledky opakova-
ného měření, které rozhodnou, 
zda jsou nutná další opatření. 
V úvahu připadají především sta-
vební úpravy. Pokud se potvrdí 
zvýšené hodnoty, bude město 
ihned problém řešit.

Úřad se mění, bude pružnější 
a lépe plánovat rozvoj města

Začínají farmářské trhy, ty druhé 
budou zabijačkové

Od března se částečně mění 
struktura magistrátu. Odbor rozvoje, 
investic a majetku města se rozdělí na 
dva. Jeden bude mít v gesci majetek, 
druhý rozvoj a investice. Rozdělovat 
se bude i nynější odbor obecní živno-
stenský úřad, stavební úřad a životní 
prostředí. Vzniknou dva nové odbory, 
stavební úřad a životního prostředí. 
Obecní živnostenský úřad bude začle-
něn pod odbor dopravních a správ-
ních činností. Zcela zanikne odbor 
kancelář tajemníka a zřizuje se odbor 
kancelář primátora. „Důležité je, že 
pro občana se téměř nic nezmění. 
Všechny odbory zůstanou na dosa-
vadních budovách. Jen část agendy 

týkající se péče o veřejnou zeleň 
města a odpadové hospodářství města 
se přesune z radnice do budovy na 
Husově náměstí,“ řekl tajemník ma-
gistrátu Theodor Sojka.

Největší změna se bude týkat 
nově vzniklého samostatného odboru 
životního prostředí. „Referenti zajiš-
ťující agendu odpadového hospodář-
ství města a péči o veřejnou zeleň, 
kteří dosud pracovali v budově rad-
nice budou součástí nového odboru 
ve druhém patře budovy magistrátu 
na Husově náměstí,“ řekla vedoucí 
nového odboru Jana Hladová s tím, 
že sloučení agend týkajících se život-
ního prostředí přispěje k přehlednosti 

a rychlosti řešení podnětů občanů 
i právních subjektů.

Změnami chce vedení města přede-
vším posílit rozvoj a plánování a lépe 
rozdělit pravomoci. Změna má přispět 
i k lepší kontrole investic a kvality 
staveb předávaných do rukou města. 
„Chceme být moderním městem, které 
se rozvíjí v souladu s aktuálními trendy 
v těsné a časté spolupráci s veřejností. 
Část úřadu, která plánovala rozvoj 
města, je jasně poddimenzovaná. 
Touto změnou ji posílíme,“ říká primá-
tor Daniel Černý. Zároveň interní au-
dit, tedy vnitřní dohled nad dodržová-
ním zákonů, touto změnou získá více 
prostoru pro svou činnost.

V polovině února se ve spolu-
práci s městem na náměstí 1. máje 
opět rozjedou farmářské trhy. Od 
13. února se prodejci kvalitních 
regionálních produktů budou na 
náměstí objevovat každou druhou 
sobotu. Organizátoři si pro letošní 
rok připravili hned čtyři doprovodné 
akce, na druhých letošních trzích 
27. února čekají na návštěvníky 
zabijačkové hody. „Mistři řezníci 

nachystají jitrnice, jelítka, tlačenky, 
prejt, škvarky, sádlo a spoustu dal-
ších zabijačkových lahůdek, které si 
lidé budou moci zakoupit. Přímo na 
místě mohou poobědvat či posvačit 
zabijačkový guláš, polévku, teplou 
jitrnici a další dobroty a to vše zapít 
kvalitním pivem či něčím teplým. 
Milovníci masa by si tuto událost 
rozhodně neměli nechat ujít,“ pozval 
organizátor Adam Weber za pořáda-

jící spolek Český um – Artificium 
Bohemicum.

Zabijačkové hody doplní řeznická 
soutěž o nejchutnější chomutovskou ji-
trnici. „Soutěž bude probíhat ve stánku 
organizátora a návštěvníci akce budou 
vybírat z jitrnic od zúčastněných řez-
níků. Ta, která jim zachutná nejvíce, se 
bude moci po celý rok pyšnit označe-
ním Nejchutnější chomutovská jitrnice 
2016,“ doplnil Weber.
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fryčová: Za olympiádou jsou měsíce příprav

Vloni radnice ušetřila miliony

Tři tisíce přestupků za 
týden. Město zasáhne

Na chomutovských sportoviš-
tích se odehrála obří sportovní akce. 
Městská organizace Kultura a sport 
vyhrála konkurz na pořádání velké 
části olympiády dětí a mládeže. Zimní 
stadion hostil zahajovací i závěrečný 
ceremoniál, na náměstí 1. máje byli de-
korováni medailisté. Městské divadlo 
se proměnilo v olympijský dům a hos-
tilo doplňkové sporty – tanec a šachy. 
Na stadionu se zase hrála hokejová 
utkání včetně finále. O přípravách na 
olympiádu a akci jako takové jsme ho-
vořili s Věrou Fryčovou, jednatelkou 
Kultury a sport.
S jak dlouhým časovým předstihem 
jste olympiádu připravovali?

Intenzivní přípravy probíhaly od 
září, od prosince jsme se pak s reali-
začním týmem věnovali prioritně pře-
devším této akci.
Slavnostní zahájení, které sledovala 
naplněná hokejová hala, připravila 
rovněž vaše společnost?

Ano. Od počátku jsem před-
pokládala, že v programu budeme 
preferovat zapojení místních klubů 
i osobností a přitom klást ty nejvyšší 
nároky na konečný výsledek. Myslím, 
že vystoupení malých hokejistů Pirátů 
Chomutov či členů tanečního klubu 
Beethoven D. C. potvrdila, že jejich ta-
lentu lze využít i při opravdu význam-
ných událostech. Kromě Petra Stolaře, 

který provázel úvodní částí slavnost-
ního zahájení i zakončení her, jsme vy-
užili i místní moderátory Radka Jirgla 
a Radka Šilhana.
Při ceremoniálech byly k vidění 
odvážné kousky, vizuální provedení 
nadchlo snad všechny diváky. Bylo 
složité dát program dohromady?

Protože ke sportu patří odvaha, 
nechali jsme chomutovské snow-
boardisty spouštět se ze střechy na 
led a vzdušné akrobatky byly nejen 
sportovním, ale i uměleckým zážit-
kem. Na náročných videoprojekcích, 
které simulovaly praskání ledu, ho-
kejové hřiště či šachovnici s obřími 
figurkami, pracoval tým profesi-

onálů. Od počátku jsme se snažili 
v účastnících her evokovat pocit, 
že jsou přítomni zcela mimořádné 
události.
Jak náročná byla příprava a insta-
lace techniky?

To asi nejlépe doloží čísla. Tech
ni ka vážila celkem 35 tun a bylo 
potřeba 26 kilometrů kabelů. Už to na-
povídá, že pro všechny zainteresované 
šlo o zcela výjimečnou zkušenost. 
Závěrečný ceremoniál byl zkouškou 
pro všechny zúčastněné. Měli jsme 
pouze tři hodiny na pokládku izolač-
ních desek na ledovou plochu, stavbu 
pódia, instalaci velkoplošné obrazovky 
i přípravu účinkujících.

Město chce zvýšit bezpečnost 
silničního provozu v místech, kde 
jsou řidiči neukáznění a nedodržují 
pravidla, především pak stanovenou 
rychlost. Od listopadu městská poli-
cie proto měří informativními radary 
dvacet vytipovaných míst po celém 
městě. “„Bohužel některé výsledky 
jsou alarmující. Řidiči v úsecích jezdí 
až sto deset kilometrů v hodině místo 

povolené padesátky,“ informuje ná-
městek primátora a velitel městské 
policie Marek Hrabáč.

Přestože analýza není ještě zcela 
dokončena, z předběžných výsledků 
lze říci, že mezi nejhorší úseky patří 
především Palackého ulice, kde za 
týden projede na devadesát tisíc vo-
zidel. Z nich přes 2 800 jelo rychle. 
„Při tom radary jsou nastaveny 

tak, aby přestupek zaznamenaly až 
při překročení 56 kilometrů,“ říká 
tajemník dopravní komise Martin 
Kovacz. Mezi další místa, kde ři-
diči nejčastěji překračují rychlost, 
patří Blatenská ulice. „Po sjezdu 
z kopce u mateřské školy překro-
čil rychlost každý dvanáctý řidič,“ 
dodává Hrabáč. Podobně je na tom 
Vinohradská ulice, kde nesundavá 
nohu z plynu každý jedenáctý řidič. 
Naproti tomu u základních škol se 
řidiči chovají celkem zodpovědně. 
Z naměřených výsledků vyplývá, že 
zde předpisy porušuje maximálně 
půl procenta řidičů.

Na nebezpečná místa se zaměří 
městská policie. Dopravní  komise 
zřejmě doporučí radě města zakou-
pení stacionárních radarů, které 
budou schopné pořídit záznam 
o přestupku.

Za uplynulý rok se městu podařilo 
ušetřit oproti předchozím letům mili-
ony korun. „Díky důsledné kontrole 
výdajů, objednávek a cen za různé 
služby jsme ušetřili hodně peněz,“ říká 
primátor Daniel Černý. 

Například kancelář primátora 
vrací do rozpočtu 3,6 milionu ko-
run. Pod kancelář patří prezentace 
města nebo pořádání kulturních akcí. 
„Snažíme se chovat co nejvíce hospo-
dárně. Žádnou z kulturních akcí jsme 
nezrušili ani neomezili. A naopak 

třeba Vánoce byly bohatší a nabídly 
více vyžití,“ popisuje primátor. 

Výraznou úsporu přinesla měst-
ské policie. Oproti předchozím letům 
utratila o téměř osm milionů korun 
méně. Zatímco dříve městská policie 
vyčerpala sto procent z přiděleného 
rozpočtu, teď vrací miliony korun 
zpátky. „Zvýšili jsme počet strážníků 
o osm, městská policie dostala do 
výbavy tři auta, nové zbraně, nové 
uniformy, taktické vesty či minika-
mery. A ještě jsme ušetřili, hlavně 

na obrovských odměnách, které si 
rozdělovalo pár vyvolených,“ uvádí 
náměstek primátora Marek Hrabáč. 
Strážníkům se také zlepšilo zázemí 
přímo na služebně. 

Další očekávaná úspora přijde 
díky centrálnímu nákupu energie na 
komoditní burze. Za rok to mohou být 
zhruba čtyři miliony korun.

Další peníze do rozpočtu se vrací 
i díky novým směrnicím na veřejné 
zakázky, připravuje se předpis pro 
zakázky malého rozsahu. „Jdeme 

cestou maximální transparentnosti. 
Spravujeme veřejné peníze, každý si 
může zjistit, za co utrácíme,“ komen-
tuje to primátor Černý.

Provozní přebytek hospodaření 
města za rok 2015 je 127,8 milionu 
korun. „Je pozitivní, že jsme z běžného 
rozpočtu splatili ještě 74 milionů korun 
úvěru a nemuseli jsme stahovat pro-
středky ze zhodnocování, jak bylo plá-
nováno,“ komentuje to ekonom města 
Jan Mareš. Výsledek hospodaření 
města je tak 43,8 milionu korun.

Sbírka vynesla 
nejvíce peněz 
v historii

Tříkrálová sbírka v Chomutově vy-
nesla přes pětasedmdesát tisíc korun. Je 
to nejvíc v historii. 

Oblastní charita Chomutov tradičně 
vyslala dobrovolníky. V lednových 
dnech se do přenosných kasiček zatím 
vybralo nejvíce peněz v historii, přesně 
75 350 korun. Charita peníze použije 
pro Chomutovany, kteří jsou v tíživé 
sociální situaci, především pro matky 
s dětmi nebo na nákup zdravotních 
pomůcek. Část se také užije pro potra-
vinovou banku. „Všem děkujeme, jsme 
velmi rádi, že lidé darovali tolik peněz. 
Děkujeme i všem partnerům, kteří nám 
se sbírkou pomáhali,“ uvedla ředitelka 
místní charity Denisa Albrechtová. 
Organizátoři zahájili sbírku tradič-
ním tříkrálovým průvodem na radnici, 
rozdávali guláš na náměstí či hokejo-
vém utkání na zimním stadionu. Do 
sbírky se zapojil také Podkrušnohorský 
zoopark se svou Tříkrálovou jízdou.Ilustrační foto: Palackého ulicí projede týdně 90 tisíc aut, skoro tři tisíce překročí rychlost
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Výstavu Bez hranic lze bezesporu považovat za jednu z nejzajímavějších, která se v Čechách v poslední době 
konala, a zároveň jde o výstavu připravenou tak, jak to od vrcholné evropské galerijní institu ce divák očekává. 
Využijte příležitosti poznat umění našeho regionu v podání předních odborníků, a to v nej prestižnější české galerii. 
Pečlivý výběr exponátů, jejich kvalita, množství a esteticky působivá instalace nabízejí možnost spatřit na vlastní 
oči nejvzácnější díla v naprosto exkluzivní sestavě, ve které se zřejmě již nikdy nesejdou. 

Obyvatelé Chomutovska, a ne-
jen oni, se mohou stát během ná-
vštěvy výstavy součástí toho, co 
pro ně po dlouhá léta v zákoutích 
akademické půdy a významných 
severočeských institucí připravoval 
tým odborníků. Jejich badatelský 

zájem se soustředil na nejcennější 
umělecká díla umění v Krušnohoří. 
Jedná se o sochy a obrazy, které 
byly součástí vybavení kostelů, 
klášterů a šlechtických sídel, a mají 
tedy jednoznačný vztah ke křesťan-
ské víře našich předků. Jejich ná-

mětem jsou proto zpravidla výjevy 
ze života nebo samostatné postavy 
Ježíše Krista, Panny Marie a uctíva-
ných světců a světic.

„Z Oblastního muzea v Chomu
tově jsme na výstavu zapůjčili 
dvacet sbírkových předmětů – 

kromě dřevěných soch a reli-
éfů se stěhoval i celý Želinský 
oltář od Cranachova žáka Mistra 
I. W., ale i těžké opukové figury 
rytířů – světců sv. Václava a sv. 
Floriána z bývalého portálu cho-
mutovského zámku,“ informuje 
kurátorka muzea Milena Bílková. 
Markéta Prontekerová z muzea 
dodává, že převoz takto cenných 
uměleckých děl podléhá velmi 
přísnému dohledu a nárokům na 
přepravu. „Před zapůjčením i při 
jejich vrácení jsou předměty dů-
kladně prohlédnuty, aby se zjistil 
jejich aktuální stav. Na převoz 
musí být zajištěna firma speci-
alizovaná na transport umělec-
kých děl nejvyšší hodnoty. Mnohé 
možná překvapí, že  kaž dá socha 
i obraz má svou vlastní krabici 
uzpůsobenou na míru podle roz-
měrů a tvaru předmětu. Speciální 
obaly zaručují ochranu proti 
změnám klimatu a pro převoz ob-
zvláště citlivých uměleckých děl 
jsou bedny vybaveny absorbčním 
materiálem. Pojištění jednotli-
vých předmětů i celého převozu je 
samozřejmostí.“

Středověké perly 
Chomutovska září  
v Národní galerii

NejZajíMaVější exPONáTY Z CHOMUTOVSKa
sv. anna saMotřetí 
z horní vsi (1490–1500)
Téměř metr vysoká dřevořezba 
představuje sv. Annu, která má 
na klíně svou dceru Pannu Marii 
a svého vnuka Ježíše Krista. Sféra 
v Ježíšově ruce naznačuje, že prá-
vě on se stane – v křesťanském 
smyslu – pravým vládcem světa. 
Pozdně gotická socha pochází 
z kostela sv. Barbory z Horní 
Vsi (dnes součást Chomutova). 
Patronka kostela sv. Barbora byla 
zároveň, stejně jako sv. Anna, 
svatou ochranitelkou havířů, kteří 
si tento kostel nechali postavit. 

socha sv. václava 
(1529–1533)
Vysoce kvalitní metr a půl vysoká 

socha sv. Václava byla součástí 
reprezentativního renesančního 
portálu bývalého chomutovského 
zámku (dnešní budova radnice). 
Spolu s protějškovou sochou sv. 
Floriána ji z opuky vytvořil vynika-
jící saský sochař Franz Maidburg. 
Na výstavě v Národní galerii je vy-
staveno také několik dochovaných 
architektonických prvků portálu, 
rozebraného při stavebních opra-
vách budovy v roce 1846.

Želinský oltář (1526)
Deskový oltář objevený v malém 
kostelíku v Želině poblíž Kadaně 
patří mezi nejvzácnější malířské 
památky první třetiny 16. sto-
letí, a náleží proto k největším 
pokladům sbírek chomutovského 

muzea. Tematicky je věnován 
Panně Marii – na střední desce 
je zachycena Smrt Panny Marie, 
k dalším mariánským námětům 
patří Zvěstování, Navštívení Pan-
ny Marie a také výjevy ze života 
Ježíše Krista – Narození, Klanění 
tří králů a Oplakávání. Malba 
je signována iniciálami malíře 
I. W., umělce, který se v Sasku 
vyučil v dílně věhlasného Lucase 
Cranacha st. a náleží k hlavním 
šiřitelům jeho stylu. Doposud 
zůstává nejasné, pro jaký sakrální 
prostor byl tento výjimečný 
oltář pořízen. Badatelé se kloní 
k názoru, že vznikl pro řádový 
kostel Františkánského kláštera 
v Kadani, snad jako zakázka pánů 
z Fictumu.
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Jak již v přeneseném slova smy-
slu evokuje sám titul výstavy Bez 
hranic, náš příhraniční region má sku-
tečně co nabídnout, a to nejen odbor-
níkům a široké veřejnosti v Praze, ale 
také za hranicemi v Německu, kam 
bude část výstavy putovat následně. 
Můžeme být právem hrdí na to, že 
umělecké skvosty severozápadních 
Čech získaly své místo ve výstavních 
prostorách Národní galerie, která má 
z čeho vybírat. O uměleckohistorické 
hodnotě našeho dědictví jednoznačně 
vypovídá i fakt, že právě památky 
z Chomutovska a Kadaňska jsou in-
stalovány v samém centru výstavního 

sálu a bylo jim věnováno to nejpres-
tižnější místo. Mezi obzvlášť objevně 
prezentovaná díla patří náhrobek 
Jana Hasištejnského z Lobkowicz 
z Františkánského kláštera v Kadani, 
který je instalován v zajímavé pa-
ralele s již zmíněným oltářem ze 
Želiny, který patří mezi klenoty expo-

zice Oblastního muzea v Chomutově. 
Výstava díky vysoce kvalitním arte-
faktům odhaluje, jak byl náš region 
před půltisíciletím bohatý i duchovně. 
Tato skutečnost ostře kontrastuje 
s tím, kam se Krušnohoří dostalo 
kvůli devastaci krajiny povrchovou 
těžbou a kulturním úpadkem v ob-
dobí komunismu.

Prezentovaná malířská a so-
chařská díla zprostředkují i laic-
kému divákovi skutečně nevšední 
umělecký zážitek pět set let staré 
historické skutečnosti, která velice 
silně určila i současnou podobu se-
veročeských měst. Estetický zážitek 

ještě umocňuje členění výstavy do 
oddílů věnovaných jednotlivým 
městům severočeského regionu, 
jejichž historická paměť je dnes 
často téměř vymazána. Náš region 
byl poznamenán a pozměněn důlní 
těžbou, stavbou vodních děl, vel-
kými přestavbami měst a vysíd-

lením obyvatel po druhé světové 
válce. Oživování společenské kul-
turní paměti spojené s poznáváním 
a prožitkem uměleckých pamá-
tek umožňuje vytváření emocio-
nální vazby a identifikace člověka 
s prostorem, ve kterém žije, se 
širším kontextem vývoje regionu, 
a posiluje také šanci na pochopení 
historických souvislostí nezbytných 
pro plnohodnotné prožívání sou-
časnosti. Výstava Bez hranic může 
mít v tomto ohledu velký význam 
právě pro posílení identity regionu 
severozápadních Čech, která byla 
mnohdy zapomenuta vlivem pře-
kotných událostí dvacátého století. 
Dokonce i pro odborníky je kvalita 

a rozsah kulturního dědictví období 
středověku a raného novověku veli-
kým překvapením.

Národní galerie k výstavě vydala 
nejen obsáhlého dvousetstránkového 
průvodce, ale také pracovní listy 
určené pro děti, které je díky hře 
přivedou blíže k výtvarnému umění. 
Vydání rozsáhlého odborného kata-
logu se očekává v brzké době.

Výstava potrvá do 13. března 
a obyvatelé Chomutovska mají na 
ni vstup zdarma. Stačí si vystřihnout 
voucher, který je na této dvojstranně. 
Je určen pro širší rodinu – až 2 do-
spělé a až 3 děti do 15 let. Platí, že 
na tento voucher může jít zdarma 
i jednotlivec. 

VýstaVu Bez hraNic lze BezesPoru 
PoVažoVat za jedNu z NejzajímaVějších 
Ve sVém oBoru, která se V Čechách 
V PosledNí doBě koNala

27. 11. 2015 —— 13. 3. 2016
Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

www.ngprague.cz 

* platí pro jednu až dvě dospělé osoby a až tři děti do 15 let

Projekt vznikl za PodPory

Voucher 
na volný vstup 
pro obyvatele 

Ústeckého 
kraje*

VOUCHer Na VOlNý VSTUP PrO ObYVaTele ÚSTeCKÉHO Kraje

Sv. Anna Samotřetí z Horní Vsi

Socha sv. Václava
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Máte nový kotel, celou novou tech-
nologii, která výrazně zlepší v okolí 
kvalitu ovzduší. Můžete v krátkosti 
říci, co to přinese Chomutovanům?

Přínos kotle a ekologizace pro 
Chomutovany je dvojí. Ten ekolo-
gický je nejpodstatnější. Docílili jsme 
výrazného snížení emisí. Pro před-
stavu  mezi lety 1989 a tímto rokem 
po zavedení odsíření se snížily emise 
osxidů síry o téměř 98 procent a oxidu 
dusíku o 92 procent, popílek dokonce 
o 98,5 procenta. To vše bez toho, aby 
se zvýšila cena za teplo pro obyva-
tele. Druhý přínos je dlouhodobější. 
Tím, že jsme postavili něco v těchto 
rozměrech zatím nepostaveného, jsme 
získali knowhow. Strojírenské společ-
nosti, které jsou v našem areálu, se na 
investici podílely, stavěly kotel a odsi-
řovací jednotku a získaly tím cennou 
zkušenost, kterou zúročí v zakázkách 
v budoucnu. Nejsme tedy jen teplárna, 
ale energetickostrojírenský holding 
a myslím, že se můžeme považovat za 
průkopníky našeho oboru.
Chomutované jsou na kvalitu 
ovzduší dost citliví. Pamatují smo-
gové prázdniny a kalný vzduch při 
inverzích. Když se teď kouknou na 
komín Acthermu, můžou si říct, že 
z něj vychází třeba desetina toho, 
co dřív?

U emisí síry či prachu ten posun 
je dokonce daleko radikálnější oproti 
roku 1989. Dříve vycházel nažloutlý 
dým, dnes je to především pára. Před 
několika týdny byl v médiích článek 
o čínském umělci, který byl tak rozči-
len z ovzduší v Pekingu, že vzal vysa-

vač a sto dnů chodil po ulicích a nasá-
val vzduch. Nasál celou cihlu jílovité 
hmoty. My jsme spočítali, kolik času 
by musel tento člověk s vysavačem 
strávit přímo u ústí našeho komínu, 
aby nasál to samé. Zjistili jsme, že by 
tam nasával více než osmdesát let.
Ve svém vystoupení při  otevře ní 
jste několikrát narazil na Čínu 
a její životní prostředí. 
Předpokládáte, že se na moder-

nizovaný kotel a odsíření budou 
jezdit „podívat“ kolegové ze zahra-
ničí, aby okoukli vaše řešení?

Na slavnostním otevření byl ne-
očekávaně i předseda českočínské 
obchodní komory. Čína je z našeho 
pohledu pole neorané. Jsou tam 
stovky malých tepláren a továren, 
které stejnou technologii potřebují. 
Naše řešení je velmi jednoduché ve 
svém principu, ale velmi složité ve 
svém provedení. České hlavy, které 
to vymýšlely, jsou i v porovnání s ně-
meckými technology na samé špičce 
a není možné je snadno okopírovat.
Mnohasetmilionová investice, 
technologicky, stavebně a po všech 
stránkách náročná, s sebou přináší 
jistě spoustu zádrhelů. Dostali jste 
se někdy do fáze, že už jste říkali, 
že by bylo lepší to nedělat?

Nejtěžší na jakékoli investiční 
akci je to, aby fungoval každý článek. 

A to byla deviza této investice. Vše 
fungovalo, včetně podpory města 
a státních institucí. Navíc Chomutov 
má ještě jednu výhodu a tou jsou lidé. 
Myslím, že bratři Mannesmannové 
svou poutnickou stolici nevyvinuli 
v Chomutově náhodou. Jsem patrio-
tem, byť odsud nepocházím, a vím, 
že radikální věci se v Chomutově dají 
realizovat daleko snadněji než kdekoli 
jinde, kde jsem podnikal, protože lidé 

tu nikdy neřeknou, že něco nejde. 
Naopak se vrhnou do práce. Díky pod-
poře, kterou tady vnímám, ať už na 
úrovni města nebo lidí, kteří pro nás 
pracují. A tak mohu říci, že jsme se do 
fáze, že bychom toho chtěli nechat, 
nikdy nedostali.
Kotel nese jméno vašeho zaměst-
nance. Je to vyjádření pocty či po-
děkování zaměstnanci?

To je potvrzením toho, co 
jsem říkal před chvílí. Kotel, byť 
je to věc neživotná, musí mít své 
jméno a svůj křest. Jako takový dík 
Chomutovanovi, který kotel zprovoz-
nil a který se o něj bude starat a ladit 
ho do formy. To je náš šéf teplárny 
Rostislav Tamchina. Podepsal se na 
dokončení a dodělání nejvíce, proto 
kotel nese jeho jméno.
Jste majitelem několika společ-
ností. Co pro vás znamenají takoví 
loajální pracovníci?

Je to vzácné koření. Jsem původně 
z Havířova, podnikal jsem v Ostravě. 
Havířov a Chomutov mají mnoho spo-
lečného co se týče hornictví a velkého 
přistěhovalectví i orientace na strojí-
renskou výrobou. Na tyto kraje se po 
revoluci nějak zapomnělo a mentalita 
Ostraváků stejně jako Chomutováků 
je naprosto unikátní v tom, že se tu ne-
řeší politika jinde než u piva, a v práci 
se prostě maká. To vede k vynikajícím 
výsledkům a plánujeme tu dlouho-
době rozvíjet byznys strojírenský 
a teplárenský.
Na ekologizaci pracujete od vstupu 
do teplárny, plánujete nějaká další 
vylepšení?

Samotná teplárna je v tuto 
chví li po desetiletí investic, které 
v souhrnu stály více než miliardu, 
na konci investičního cyklu. Už ne-
můžeme spalovat uhlí efektivněji. 
Jsme už na maximu v odsiřování. To 
ale není konec. To bychom nebyli 
chomutovští bořiči mýtů. Už deset 
let zkoušíme biomasu, bioplyn, 
využití fotovoltaické energie. Co 
se týče přímého vylepšení teplárny, 
už toho mnoho vylepšit nejde. Ale 
vymýšlíme nové věci. Například se 
účastníme výzkumného projektu, 
který zkoumá pyrolýzu. To je také 
hoření, ale bez kyslíku, nevyvíjí 
kysličník uhelnatý. Pyrolýza může 
zpracovávat odpady, uhlí a dokonce 
i poměrně nebezpečné sloučeniny 
bez poškození životního prostředí. 
Určitě se tedy nezastavíme, budeme 
chtít jít dál a zkoumat, vyvíjet a vy-
mýšlet nové technologie.

Společnost Actherm před měsícem uvedla do provozu unikátní odsiřovací jednotku a modernizo vaný kotel. 
Do zlepšení kvality společnost investovala více než miliardu korun.  Poslední investice přišla na 356 milionů 
korun. Jak vznikala a co přinesla obyvatelům města, prozrazuje majitel holdingu Actherm Daniel Zeman.

daniel Zeman:

Z našeho 
komína vychází  
v podstatě jen pára 

České hlaVy, které odsířeNí Vymýšlely,  
jsou i V PoroVNáNí s Německými techNology, 
Na samé šPiČce.
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Marian bystroŃ 
předseda klubu PRO Chomutov

Na silnicích našeho města lze 
nalézt více míst, která nejsou 
zcela bezpečná. Pravidlem je, že 
na takových místech jsou ohroženi 
zejména chodci a cyklisté. Mezi nej-
palčivější problémy patří přechody 
přes Palackého ulici (dvouproudá 
komunikace svádí řidiče k rychlejší 
jízdě), absence samostatných pru-

hů pro cyklisty v centru, křižovatka 
pod gymnáziem a také vozovky 
před ZŠ Školní a Na Příkopech 
(nepřehledné úseky s parkujícími 
vozidly zvyšují riziko při přechá-
zení dětí). Zvýšit bezpečnost na 
chomutovských ulicích je možné 
nejen náročnými stavebními 
úpravami (např. zúžení Palackého 

na jeden pruh pro vozidla a jeden 
pro cyklisty), ale zejména důraznou 
kontrolou dodržování předpisů 
a kultivací řidičů. Výsledky měření 
rychlosti ukazují, že kromě osvěty 
bude nutné i pravidelné měření 
rychlosti v ulicích města. Samo-
zřejmostí je přítomnost městských 
strážníků před školami.

libuše zMátlová 
předsedkyně klubu KSČM 

Před šestnácti lety – při největší změ-
ně zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, se média snažila pře-
svědčit chodce, že v zákoně je, cituji: 
"chodec má absolutní přednost na 
přechodu pro chodce". Bohužel do-
pad to mělo takový, že v prvním roce 
stoupl počet nehod na přechodech 
o 600 procent. Zákon nic takového 
neobsahuje. Ale i kdyby obsahoval, 
tak pokud se budeme na silnicích 
chovat tak, jak se chováme, tak v zá-
konech může být cokoliv. Arogance, 

nerespektování se, sebestřednost… 
dokud se vzájemně nebudeme 
v provozu respektovat, tak bude stále 
umírat zbytečně mnoho lidí a vznikat 
zbytečně mnoho úrazů. To není pro-
blém jen Chomutova. Překračování 
rychlosti a jízda pod vlivem alkoholu 
jsou nejhorší přestupky. Sice podle 
statistik v loňském roce na silnicích 
v Ústeckém kraji zemřelo méně lidí 
a stalo se méně nehod, ale tím, že se 
ze zákona vypustilo, že za přestupek 
zodpovídá řidič, a nově se objevilo, že 

zodpovídá provozovatel, tak se faktic-
ky zhroutil bodový systém. A pokud 
nebude řidič přistižen přímo při činu, 
tak si pohodlně zaplatí jen pokutu 
a více mu nehrozí. Co by se tedy 
mělo zlepšit? Jistě to není preventivní 
měření rychlosti a ani zvýraznění 
přechodů… Je to čistě a pouze o tom, 
jak se budeme všichni chovat. Jak 
řidiči, tak chodci. Chodci by neměli 
zbytečně "skákat" pod rozjetá auta 
a řidiči, když vidí chodce u něj, neměli 
by na něj najíždět.

Milan Märc
předseda klubu Nový Sever 

Situace na chomutovských silni-
cích je relativně bezpečná, ale stále 
je mnoho věcí, které můžeme zlep-
šovat. Určitě je potřeba pokračovat 
s rekonstrukcí osvětlení přechodů 
pro chodce. Je velký rozdíl mezi 
starým a novým osvětlením. 
Často je problém vůbec chodce 
na přechodu zaregistrovat, pokud 
přechází právě pod osvětlením, 
které není nové. Velký problém 

vidíme v parkování, zejména 
v určitých oblastech města. Často 
dochází k parkování tak, že je ohro-
žen průjezd záchranných složek. 
Je potřeba reagovat na zvyšování 
počtu zejména osobních aut. Další 
zkouškou nervů řidičů je křižovat-
ka Čelakovského – Mostecká.  Bez-
pečnosti nepřispívá na některých 
místech povrch vozovek. I zde je 
potřeba systematicky postupovat, 

opravovat a zvýšit bezpečnost 
provozu. Každopádně velký díl 
na bezpečnosti na chomutovských 
vozovkách mají samotní řidiči, 
cyklisté, chodci, zkrátka my všichni. 
Možná by stačilo občas tolik nepo-
spíchat, popřípadě zvýšit toleranci 
k našemu okolí. Třeba i tím, že bu-
deme pokračovat v pravidelném 
měření rychlosti v okolí našich škol 
a školek.

Marek hrabáč
předseda klubu ANO 2011

Chování řidičů a chodců určuje, 
co se na silnicích děje. Míra jejich 
odpovědnosti určuje, zda bude 
na silnicích bezpečno. Přesto se 
budeme snažit co nejvíce omezit 
ty řidiče, pro které je nedodržovaní 
pravidel běžnou věcí. Proto bude-
me chtít prosadit nákup radarů, jež 
by trestaly ty řidiče, kteří pravidelně 

a často ve vysokých rychlostech 
ohrožují ostatní. Naopak ostatním 
řidičům chceme jízdu po městě 
zpříjemnit. Proto například na kři-
žovatce pod gymnáziem se upraví 
řazení jízdních pruhů tak, aby 
průjezd křižovatkou byl plynulejší. 
Chodci jistě uvítají další přechod 
u rekreačního areálu Domovinka 

a tlak na zpomalení rychlosti 
vozidel jedoucích od vodárny. 
Chtěli bychom pomoci i řidičům na 
kruháku u Globusu, který je poten-
ciálně velmi nebezpečným místem. 
Bezpečnosti napomáhá také stále 
se rozšiřující městský kamerový sys-
tém, který pomáhá lépe reagovat 
na některé dopravní nešvary.

Martin klouda
předseda klubu ČSSD 

Pro zastupitele klubu ČSSD není 
rozhodně bezpečností silničního 
provozu měření rychlosti a vybírání 
pokut za její překročení. To je jen 
jedna z mnohých součástí a roz-
hodně to nikdy nebylo chápáno 
jako dobrý zdroj příjmu obce. Pro 
bezpečnost v provozu na komu-
nikacích je jistě lepší dodržovat 
pravidla silničního provozu, než 
vybírat pokuty. Nicméně pokud do-
jde k porušení, pak přijde pokuta. 
Bezpečnost, resp. nebezpečnost, 
v provozu na chomutovských 
silnicích je stejná jako v jiných 

městech. Obecně však chybí větší 
odpovědnost samotných účastníků 
silničního provozu. A to jak řidičů, 
tak chodců, tak cyklistů či těch, kteří 
využívají k přepravě jiná mobilní 
zařízení. Žádné sebelepší opatření 
nezabrání tomu, že řidič nerespek-
tuje povinnost zastavit na červenou 
či u přechodu pro chodce, cyklista 
neprávem využívá k jízdě chodník 
nebo chodec se před vstupem do 
vozovky nerozhlédne. Přesto je 
dobré do prevence investovat. V mi-
nulosti došlo k uzpůsobení nájezdů 
pro vozíčkáře na přechodech, vylep-

šení osvětlení rizikových přechodů, 
hlídky městské policie u přechodů 
pro chodce u škol, rekonstrukci 
křižovatky Školní ulice s Beethove-
novou ulicí, kde podkladem bylo 
šetření provedené žáky místní 
školy, ale také k zařazení výuky 
bezpečnosti silničního provozu do 
mateřských a základních škol. Zde, 
po pravdě, máme jeden velký rest. 
Chybí nám lepší a kvalitnější dětské 
dopravní hřiště. Investice do tohoto 
zařízení by byla jistě rozumnější než 
do některých utopistických projektů 
vedení města.

je podle vás na chomutovských silnicích 
bezpečno? Mělo by se něco zlepšit?
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Vaše témata
 Podněty

hřiště jsou Pro 
všechny

Dobrý den, obracím se na vás 
se žádostí o řešení problému, kdy 
jsou opakovaně vyhazováni děti 
z dětského hřiště s tím, že tam ne-
mají co dělat, protože tam nebydlí. 
Snažila jsem se problém řešit přímo 
na místě a vysvětlovala jsem oby-
vatelům, že nemají právo děti vyha-
zovat. Přesto se situace nezlepšila. 
Problémy s hřištěm řešil i magistrát 
města. Ráda bych vás tímto požá-
dala, zda by bylo možné jménem 
města nějakým způsobem obyvate-
lům sídliště vysvětlit, že hřiště u je-
jich domů je veřejné a právo chodit 
na něj mají všichni. 

Děkuji a přeji hezký den,
obyvatelka Chomutova

(redakčně zkráceno)

Dobrý den,
na interní audit byl, v souladu 

se směrnicí o vyřizování stížností 
a podnětů k vyřízení Váš podnět, ve 
kterém popisujete problémy na dět-
ském hřišti. Na základě toho jsme 
se rozhodli zveřejnit tento podnět 
v Chomutovských novinách s vy-
světlením, že všechna dětská hřiště 
vybudovaná městem jsou veřejně 
přístupná pro všechny obyvatele 
města. Jsou majetkem města a tudíž 
všech Chomutovanů a nikdo ne-
může kohokoliv omezovat ve vstupu. 

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

u norMy chybí 
Parkovací Místa

Přeji hezký den, dnes jsem četl 
v Chomutovských novinách, jak 
se buduje za několik milionů na 
sídlišti Zahradní. Ono se stále ně-
kde buduje a staví, ale už dlouhá 
léta se jaksi nebuduje na sídlišti 
Březenecká. Bydlím od sedmde-
sátých let na sídlišti Březenecká II 
a za tu dobu kromě asi dvou dět-
ských hřišť, několika parkovacích 
míst v Dřínovské ulici a dalších 
drobných úprav se neudělalo nic. 
Například v Holešické ulici je par-
koviště u obchodu Norma, které 
nestačí potřebám tamních obyvatel. 
Dům č.p.460813 a sousedící dům 
nemají kde zaparkovat po sedm-
nácté hodině, někdy i dříve.

Bývalé starostce p. Řápkové 
jsem napsal dopis k tématu parko-
vání u výše zmíněného obchodu, 
jak prodloužit parkoviště až k ob-

chodu. Mezi obchodem a parkovi-
štěm je kruhová asfaltová plocha 
(bez účelu) a vyšlapané cestičky 
v trávníku. A tam by se dalo něko-
lik míst pro zaparkování vybudovat. 
Proto se ptám, kdy dojde na něja-
kou rekultivaci sídliště Březenecká.

S pozdravem Z. Špoutil

Dobrý den.
na sídlišti město uskutečnilo 

řadu investic. Například opravilo 
chodníky a silnice v Dřínovské 
ulici. V ulici 17. listopadu město 
postavilo nové parkoviště. V Dří
novské se rozšířil počet parko-
vacích stání. Vybudoval se velký 
kruhový objezd. Letos se bude 
opravovat Kyjická ulice. Ale inves-
tic bylo více. Pro parkování se neu-
stále hledají nové plochy, dokonce 
i na Vámi zmiňovaných plochách 
se s parkovištěm počítá. Zatím je ve 
fázi studie. Kdy dojde k výstavbě, 
o které rozhoduje zastupitelstvo 
města, zatím nelze přesně určit.

 S pozdravem Petr Chytra,
vedoucí odboru rozvoje, investic 

a majetku města

řidiči ničí trávník 
u jitřenky

Dobrý den,
v ulici Akademika Heyrov

ského rodiče, kteří vozí děti do 
školy auty, parkují na trávníku, ze 
kterého je dnes rozježděná břečka, 
navíc přes tento prostor přejíždí 
i zásobovací vůz Jirkovských la-
hůdek. Po chodníku dojede až ke 
vchodu do prodejny malého pe-
kařství. Na kolech má plno bláta, 
které roztahá po chodníku. Před 
školou se otočí a přes trávník od-
jíždí. Tento obchod má zezadu 
rampu, která je funkční, používá 
ji i hospoda Domino. Psala jsem 
tento problém na projekt Můj 
strážník, psala jsem to na tech-
nické služby, navrhla jsem dát 
tam několik kamenů. To nepro-
šlo. Mohla by se prý poničit auta, 
tak další možnost je vysadit pár 
keříků, které nepotřebují moc vel-
kou údržbu, a páni řidiči by mohli 
dostat pokutu. Taky jezdím autem, 
ale tohle bych neudělala, protože 
já bych tu pokutu platila hned.

S pozdravem H. Zárubová

Vážená paní Zárubová,
dopravní situací v okolí Jitřenky 

se dlouhodobě zabýváme. V ne-
dávné době jsme činnost zaměřili na 
řidiče vozidel, kteří zásobují místní 
provozovny a z těchto důvodů po-

rušují dopravní značení a jezdi po 
nově zrekonstruovaných chodnících. 
Chápeme, že je to lokalita s nedo-
statečnou kapacitou parkovacích 
míst, na druhou stranu se město 
Chomutov snaží v rámci svých mož-
ností tuto situaci řešit nově zbudova-
nými parkovacími místy.

Co se týče problému parkování 
vozidel na travnaté ploše v ulici 
Akademika Heyrovského, bylo 
z naší strany zjištěno, že jde pouze 
o pohodlnost rodičů, kteří zde vy-
sazují nebo vyzvedávají své děti ze 
základní školy. Jedná se o časový 
úsek, kdy mají možnost svá vozidla 
zaparkovat na některém z přileh-
lých parkovišť. Toto jednání je tedy 
neomluvitelné a městská policie 
tyto přestupky bude nekompromisně 
řešit. Pokusíme se také ve spolu-
práci s magistrátem a technickými 
službami uvedený prostor osadit 
například keramickými květináči, 

abychom tomuto protiprávnímu jed-
nání zcela zamezili.

S pozdravem Iveta Svatošová, 
Městská policie Chomutov

Město zajistilo 
bleskový úklid

Město dokáže vybírat peníze za 
parkovné, ale pořádek na parko-
vištích neudržuje. U parkovacího 
automatu za sportovní halou je 
tento nepořádek již několik týdnů. 
A celkově je na tomto parkovišti 
dosti odpadků.

Martin Ritter (přes Facebook)

Dobrý den, děkujeme za pod-
nět. Naše technické služby na jeho 
základě nepořádek hned druhý den 
uklidily. Při úklidu také narazily 
na černou skládku, kterou město 
zlikvidovalo.

S pozdravem Jan Rödling,  
tiskový mluvčí města

Máte také zajíMavý náPad, 
Podnět či zkušenost s něčíM 
ze Života ve Městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz

Před úklidem.

Po úklidu.
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MarIe HáNOVá
Chomutov byl pro mě až do mých jednadvaceti let pouze městem, přes 
které jsem jezdila vlakem z rodných Karlových Varů na vysokou školu 
do Ústí nad Labem. V té době by mě ani ve snu nenapadlo, že vyměním 
krásné lázeňské město za to, co jsem viděla z okýnka vlaku, a že zde 
v Chomutově zapustím kořeny. Za to, že jsem z vlaku vystoupila, mohla 
nabídka mladého učitele z pedagogické fakulty ke spolupráci s pěveckým 
sborem Ventilky ZUŠ Jirkov. V Ústí jsem totiž studovala obor hudební 
výchova – sbormistrovství, a tak se mi možnost pracovat s kvalitním 
sborem zamlouvala. To, že se nabídka hudební spolupráce postupem 
času rozšíří o nabídku k sňatku, jsem tenkrát netušila. Postupem času jsem 
začala učit také na chomutovském gymnáziu a školní sbor Comodo zde 
vedu již dvanáctým rokem. Práce s mladými zpěváky je zajímavá nejen 
po stránce hudební, ale vznikají při ní také dlouhodobá přátelství. Mám 
obrovskou radost z toho, když se na naše koncerty bývalí studenti stále 
vracejí. Když tak o tom znovu přemýšlím, jsem ráda, že jsem tenkrát z toho 
vlaku vystoupila a mohla Chomutov poznat blíž.

fIlIP VágNer
Ke street workoutu (cvičení na venkovních překážkách ve městě – 
pozn. red.), kterým teď žiju, jsem se dostal náhodou. V létě před dvěma 
lety mi o tom řekl kamarád, neměl jsem co dělat, tak jsem to šel 
vyzkoušet. Strašně mě to chytlo. Baví mě na tom úplně všechno. Jsme 
skvělá parta, je tam sranda a ten sport je skvělej. Začínal jsem, když 
žádné speciální hřiště nebylo, cvičili jsme na dětských prolézačkách 
a kde se dalo. To nové hřiště je pecka, největší v Česku. V tomhle 
sportu bych se chtěl rozvíjet dál, zlepšovat se a třeba jednou závodit 
profesionálně, v Americe třeba profesionálové jsou. Street workout má 
určitě budoucnost, lidi to baví a je nás čím dál tím víc.
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Originální fotografie evy Pilarové 
jsou k vidění v galerii Zlatý klenot

život autora Niagary byl pestrý

Navrhujte kandidáty na cenu jiřího Popela z lobkovic

Café atrium 
pro postižené 
ženy

Fotografie Evy Pilarové si mohou 
prohlédnout návštěvníci galerie Zlatý 
klenot. Známá zpěvačka fotografo-
vání milovala už jako malé dítě, první 
fotoaparát si pořídila v šedesátých 
letech a od osmdesátých let fotogra-
fuje soustavně. Své snímky navíc 
počítačově upravuje, čímž získávají 
originalitu. „Úprava některých fo-
tografií mně trvá třeba půl roku, než 
jsem s výsledkem jakžtakž spokojená, 
jindy párkrát kliknu myší a je hotovo. 
Vždycky moc záleží na původním 
snímku a také ne každou fotografii lze 
podle mých představ upravit,“ uvedla 
Eva Pilarová. 

S fotoaparátem v ruce vyráží Eva 
Pilarová často do různých městských 
zákoutí, do přírody, na venkov, ale 
lákají ji i velká města, jako je Praha 
či New York. „Vzhledem k tomu, že 
mě tam nikdo nezná, mohla jsem si 
dovolit fotit z chodníku vleže, aby se 
mně mrakodrapy na fotografii vešly,“ 

vzpomíná umělkyně s tím, že ji fasci-
nují západy slunce a mraky, protože 
jsou neopakovatelné. 

Jakmile snímky stáhne do počí-
tače, začne další fáze práce – úprava. 
„Pak už fotografiím říkám fotoob-
rázky. Na radu profesionálního foto-
grafa pana Josefa Loudy nepovím, 
jakým způsobem je upravuji. Ale 
zas tak složité to zřejmě nebude, 
když jsem na to přišla bez nápovědy 
já, blondýna,“ řekla Eva Pilarová 
s úsměvem. Později fotografovala pro 
různé časopisy osobnosti ze šoubyz-
nysu a sportu. „To udělalo zlou krev 
mezi některými profesionály. Ale byli 
i tací, kteří mně fandili. Dokonce Jan 
Saudek mě pochválil, ale on je gen-
tleman, kdyby mu takové dílo ukázal 
mužský, asi by ho hnal,“ dodala. 

V dětství si Eva Pilarová půj-
čovala tatínkův přístroj, svůj první 
digitální fotoaparát si koupila v roce 
2004. Zanedlouho následovala první 

výstava a ta v Chomutově je již pěta
šedesátá v pořadí. Fotografie Evy 
Pilarové již viděli i návštěvníci galerií 
ve Vídni, Berlíně, Doněcku, Moskvě 
i v Bratislavě. „A jedno moje dílo 

viselo tři měsíce v galerii v Chicagu. 
Letos, když pánbůh zdraví dá, budu 
mít ještě devět výstav, v Čechách a na 
Moravě,“ uzavřela zpěvačka a foto-
grafka Eva Pilarová.

Píseň Teskně hučí Niagara zná 
snad každý Čech, který strávil alespoň 
pár minut u táborového ohně. Jen má-
lokdo ale zná jejího autora, člověka 
ve všech směrech velmi zajímavého, 
Eduarda Ingriše. Seznámit se s živo-
tem tohoto hudebníka, cestovatele, ba-
datele, filmaře, fotografa, dobrodruha 
a především vlastence mohou lidé na 
výstavě Svět Eduarda Ingriše v muzej-

ních prostorách chomutovské radnice. 
Od smrti Eduarda Ingriše uplyne 

letos 25 let. Lidé uvidí fotografie z jeho 
cest, velké množství osobních před-
mětů i autentických dobových materi-
álů, jako jsou noty, plakáty, deníkové 
záznamy či korespondence. „Ingriš 
je natolik košatá osobnost z různých 
oblastí působení, že předmět mohu na-
bídnout pro každou z nich. Například 

tedy dýmku či vizitku z pražského 
bytu, kytaru a chlebník z jeho tramp-
ského života, partituru a taktovku 
Eduarda Ingriše jako hudebníka, 
skladatele a dirigenta. Cestovatelskou 
povahu dokládá třeba podprsenka či 
pás z Tahiti, badatelskou činnosti zas 
vlajka Peru z voru Kantuta,“ vysvět-
luje Stanislav Děd. 

Je fascinující číst pouhý seznam 
věcí, kterými se Eduard Ingriš zabýval 
a které dokázal, stejně jako seznam 
lidí, se kterými se jako skutečný světo-
občan stýkal. „Naše výstava to ukazuje 
velmi podrobně a názorně. V nepo-
slední řadě nás těší i to, že jde o vý-
stavu nejen poučnou, ale i neobyčejně 
barvitou, přitažlivou, v nejlepším slova 
smyslu zajímavou, naplněnou různoro-
dými a vždy osobními předměty,“ zve 
Děd. Výstava potrvá do 11. března. 

Také letos mohou Chomutované 
navrhovat kandidáty na prestižní ocení 
za zásluhy v různých oblastech veřej-
ného života. Pokud znáte osobnost, 
která se zasloužila o šíření dobrého 
jména města nebo svojí činností ovliv-
nila dění ve městě, můžete ji navrhnout 
na cenu Jiřího Popela z Lobkovic. A to 
až do konce března. 

Návrhy musí obsahovat odů-
vodnění, proč by daná osoba měla 
být oceněna. Je možné připojit další 
významné a podporující dokumenty, 
jako je třeba životopis, výčet činností 
či zásluh, publikační přehled nebo no-
vinové články o činech či zásluhách. 
K návrhu musí být připojen i kon-
takt navrhovatele a v případě nežijící 

osobnosti i kontakt na její nejbližší pří-
buzné. Do posledního března je možné 
návrhy zasílat na adresu Statutární 
město Chomutov, Výbor pro vý-
chovu, vzdělávání a zaměstnanost, Bc. 
Dagmar Mikovcová, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka by měla 
být označena slovy NOMINACE JPL. 
Osobnosti mohou nominovat občané, 

skupiny občanů i právnické osoby 
za přínos v různých oblastech jako je 
například kultura, sport, věda, vzdělá-
vání, lékařství, architektura. 

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic 
získalo už více než čtyřiačtyřicet osob-
ností. Došlé nominace projedná výbor 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost a následně rada města.

Výstavu fotografií handicapova-
ných žen uspořádalo Café Atrium 
v prostorách galerie Na schodech. 
Přes třicet žen z Domova Pramen 
v Mnichově u Mariánských Lázní 
si splnilo sen stát se fotomodelkou. 
Fotografie zachycovaly nejen výsle-
dek kadeřnických a stylistických 
úprav, ale i jejich průběh. Z foto-
grafií vznikl kalendář a v plánu je 
také vydání knihy, která zachytí 
nejen proměny žen, ale i jejich ži-
votní příběhy. Výstava měla chari-
tativní cíl, výtěžek z putovních vý-
stav, prodeje kalendářů a případně 
i z knih pomáhá získat finance pro 
zpestření života klientů Domova 
Pramen.
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Unikátní sklípkové klenby ukazují 
práci krušnohorských mistrů

Město Chomutov je patrně jed-
ním z prvních míst českého králov-
ství, kde se objevily klenby, jejichž 
vzorec a hmotové členění umožňuje 
hru světla a stínů.

Sklípkové klenby se do Čech 
rozšířily z oblasti historického 
Míšeňska (Saska). Význam pro 
šíření klenby do severních Čech 
měla především stavba vévodského 
paláce v Míšni, kde se nová klenba 
bez zřetelného vývoje objevuje 
v osmdesátých létech patnáctého 
století. Tamější stavební huť vedl 
geniální stavitel Arnold Vestfálský, 
který zavedl zcela nový klenební 
způsob. 

Sklípkové klenby provázely 
celou pozdně gotickou architekturu 
v Čechách a dožívaly ještě koncem 
padesátých let 16. století v období 
převládající italské renesance. 

V Chomutově se vznik tohoto 
architektonického prvku datuje do 
konce 15. století. Když se po roce 
1488 stal Chomutov dědičným 
šlechtickým majetkem, zahájil jeho 
majitel Beneš z Veitmile, králov-
ský mincmistr a purkrabí karlštejn-
ský, úpravu svého sídla. Přestavba 
Beneše z Veitmile dala západnímu 
křídlu radnice jeho dnešní výškové 
uspořádání. Sklípkové klenby, které 
pravděpodobně vznikly do roku 
1496, patří k nejstarším v Čechách. 
Veitmilovská přestavba byla ukon-
čena výstavbou severovýchodního 
křídla do náměstí, které je datováno 
nárožním kvádrem do roku 1520. 
Stejný klenební vzorec sklípkové 
klenby z chomutovského zámku 
je zopakován v purkrabství hradu 
Karlštejna. Vznik sklípkové klenby 
na Karlštejně nám zpětně pomůže 
datovat zaklenutí sálů chomutov-

ského zámku. Beneš z Veitmile měl 
povinnost sídlit na Karlštejně po 
roce 1488. Purkrabím byl patrně až 
do své smrti v roce 1496. 

Další klenby jsou ve farním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a v městské věži. Vlastní kos-
tel byl přestavěn jako trojlodní 
pozdně gotická hala do roku 1539. 
Sklípkovou klenbu nalezneme 
v jižní předsíni pod městskou věží. 
Klenutí má tvar osmicípé hvězdice, 
která se ve třech nárožích opírá do 
hlavic pískovcových konzol s krát-
kým válcovým dříkem. Do předsíně 
je vestavěno točité schodiště, které 
je zaklenuto také sklípkovou klen-
bou. Je to jediný případ v Čechách, 
kdy bylo sklípkově zaklenuto 
schodiště. 

Nástup schodiště je zaklenut 
sklípkovou klenbičkou obrazce 
čtyřcípé hvězdice s křížem hran ve 
vrcholu. Sklípková klenba se ovšem 
objevuje v kostele ještě jednou, 
a to nad vstupním schodištěm na 
západní kůr. 

Dalším objektem se sklípkovou 
klenbou je dům č. p. 9 na náměstí 
1. máje, kde si může prohlédnout 
každý. Sklípkovou klenbou jsou za-
klenuta tři pole loubí, velká vstupní 
síň na střední sloup tvořená čtyřmi 
osmicípými prostupujícími se hvěz-
dicemi, chodba při vnitřním dvoře 
a boční komora se značně složitým 
síťovým vzorcem. Tato klenba je 
zajímavá tím, že má totožný vzor 
jako zaklenutí v patře biskupského 
domu v saském Wurzen, který byl 
postaven pro míšeňského biskupa 
v letech 1491 až 1497. Nalézáme 
zde důkaz pro zapojení pracov-
níků na stavbách po obou stranách 
Krušných hor. 

Při porovnání všech příkladů 
užití sklípkových kleneb se množ-
stvím zaklenutých místností dům 
č.p. 9 opravdu vyděluje ze všech 
možných příkladů měšťanských 
domů. Užitím kleneb se blíží 
šlechtickým či církevním stav-
bám. Nemohli náhodou tento dům 
v Chomutově postavit přímo jeho 
feudální páni? Podobný příklad 
můžeme najít v Jindřichově Hradci 
na náměstí, kde dům č. p. 139 s lou-
bím zaklenutým také sklípkovou 
klenbou. Patřil hradecké vrchnosti. 
V tomto domě zemřela v roce 1580 
Anna z Rožmberka, která tu byd-
lela po smrti svého muže Jáchyma 

z Hradce. A tak se nám vtírá otázka, 
zda dům č. p. 9 v Chomutově ne-
mohl také patřit vrchnosti a že 
v tomto domě nakonec mohla byd-
let Bonuše z Kamenné Hory, která 
přežila svého muže o 15 let. Její 
manžel Beneš z Veitmile zemřel 
v roce 1496 a jeho žena Bonuše až 
20. ledna 1511. I klenební vzorec 
z Wurzen nám do těchto dat zapadá. 
Mistři z Wurzenu mohli po dokon-
čení práce pro míšeňského biskupa 
v roce 1497 přijít do Chomutova, 
aby tu pro rodinu Veitmilů postavili 
dům na rynku. To jsou další důkazy 
o stavební a umělecké spolupráci 
celého Krušnohoří.

volby starosty
Novým starostou města byl 12. února 1897 zvolen Anton Schiefer.

zaPlavená silnice
Ledové kry ucpaly v únoru 1910 tok Chomutovky u mostu v Horní Vsi. 
Voda, vylitá z břehů, zaplavila silnici v Bezručově údolí. 

doMobrana a nouzová Platidla
Městské zastupitelstvo zřídilo 12. února 1918 domobranu, v níž měli 
sloužit muži mezi 16 a 60 lety. Zároveň rozhodlo o vydání nouzových 
papírových platidel ve formě pokladních poukázek. 

sPadá Pod ústí
Chomutov byl 10. února 1939 začleněn do krajského obvodu vládního 
prezidenta v Ústí nad Labem. 

z restaurace zajatecký tábor
Budova restaurace U Rolanda v Blatenské ulici byla 7. února 1943 pře-
měněna na zajatecký tábor. Ten byl určený pro 360 anglických vojáků. 
Tábor byl zrušen v říjnu.

zaloŽení hudební školy
Z iniciativy hudebního skladatele Josefa Řáhy byla 3. února 1945 zalo-
žena městská hudební škola, pozdější lidová škola umění. 

ozbrojenci v továrnách 
V největších průmyslových provozech - válcovnách, Poldině huti a železnič-
ních opravnách - vznikly 22. února 1948 ozbrojené jednotky Lidových milicí. 

První Poliklinika
První chomutovská poliklinika v budově bývalého okresního chorobin-
ce, dnes soukromá ubytovna, byla otevřena 25. února 1956.

HISTOrIe Ve ZKraTCe
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Klokánek řeší problémy 
s financemi, chce novelu zákonů

Charita pomáhá potřebným 
nezištně a s láskou

Chomutovský Klokánek, tak jako 
ostatní zařízení Fondu ohrožených 
dětí v republice, se již řadu měsíců 
potýká s finančními problémy. Přesto 
funguje, plnohodnotně se stará o svě-
řené děti a zajišťuje jim prostředí ná-
hradního domova, ve kterém nachá-

zejí bezpečí, lásku i jistotu. „Situace 
je, dá se říci, stejná jako v minulém 
roce. Nyní se snažíme vstoupit do 
jednání o novele zákona, která by 
upravila financování všech zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
jakými jsou i Klokánky FOD. Pevně 

doufáme, že k této změně získáme 
podporu parlamentu,“ uvedla vedoucí 
chomutovského Klokánku Karin 
Sobotková. Klokánek se dostal do 
finančních problémů právě po změně 
zákonů, kvůli které přišel o některé 
finance a jiné byly sníženy. Dotklo 
se to především zaměstnanců, kteří 
několik měsíců nedostali plat, poté ho 
dostávali se zpožděním. Nyní snad 
svítá na lepší časy. Děti ale za všech 
situací byly zajištěny kvalitně. 

Ulevit v tíživé situaci se Klokánku 
snaží i město, od letošního roku or-
ganizace bude platit poloviční nájem 
za budovu na Kamenném Vrchu. 
Sníží se také nájemní plocha. „Tímto 
chceme neziskové organizaci pomoci 
a snížit finanční zatížení,“ uvedl pri-
mátor Daniel Černý.

Zaměstnanci Klokánku se starají 
o děti, jejichž rodina není funkční. 
Důvodem může být neschopnost ro-
dičů se o děti postarat, ztráta rodičů 

či jejich hospitalizace. Doba, po kte-
rou dítě v Klokánku zůstává, se liší. 
„Někdy je to pár dní, než se matka 
z nemocnice vrátí, jindy několik týdnů 
i měsíců, než je rodina opět schopna se 
o dítě starat. Samozřejmě jsou i situ-
ace, kdy se dítě do své rodiny již vrátit 
nemůže a hledá se tedy rodina pěs-
tounská,“ vysvětlila vedoucí.

V Klokánku děti bydlí v samo-
statných bytech většinou po čtyřech 
s dvěma tetami, které se tam po týdnu 
střídají. Děti se s nimi velmi brzy sblíží 
a dál žijí v prostředí, které se velmi 
podobá tomu rodinnému. Teta zastává 
všechny činnosti běžného rodiče. Stará 
se o domácnost, vodí děti do školky či 
školy, učí se s nimi i hraje.

Do Klokánku mohou být umístěné 
děti z Chomutovska, ale i z dalších 
měst nebo dokonce ze zahraničí. 
Přestože se o děti starají výhradně 
tety, snaží se pro dítě udržovat vztah 
s rodinou, pokud je to možné.

Na samém začátku života novo-
rozeného chlapečka neocenitelně po-
mohla chomutovská pobočka Charity 
ČR jemu samotnému i jeho mamince. 
Mladá žena měla rizikové těhoten-
ství a předčasně porodila zdravého 
chlapce. Otec dítěte se však těsně 
před porodem rozhodl zpochybnit 
své otcovství a požadoval test DNA. 
Mladá žena zřejmě vinou stresu při-
šla o mateřské mléko a miminko se 
narodilo tak malé, že na něj neměla 
dostatek oblečení. „Nešťastná ma-
minka se tak ocitla v téměř neřešitelné 
životní situaci, po zaplacení nájmu jí 
totiž zbylo jen velmi málo financí na 
zakoupení dětské výživy a dětského 
oblečení. Protože vyřízení všech ná-
ležitostí k získání sociálních dávek 
může trvat až 30 dní, obrátila se žena 
na naši charitu prostřednictvím od-
dělení sociálně–právní ochrany dětí 
Magistrátu města Chomutova,“ po-
psala ředitelka chomutovské charity 
Denisa Albrechtová.

Této ženě, tak jako mnoha jiným 
lidem v nouzi, pomohla charita díky 
štědrosti lidí. Peníze na zakoupení 
plen a sušeného mléka pro kojence 
totiž šly z Tříkrálové sbírky. Oblečení 

pro miminko poskytl charitní šatník, 
trvanlivé potraviny pro maminku zase 
potravinová banka. Díky tomu žena 
mohla svému chlapci zajistit péči do 
vyřízení sociálních dávek. 

Podobně pomáhá charita i ostat-
ním klientům. Tím se může stát jaká-
koli osoba v nouzi. „Ta nouze může 
být materiální, bytová, ale i zdravotní 
či duchovní. Charita je tu od toho, aby 
nezištně, na základě křesťanské lásky 
pomáhala potřebným,“ vysvětlila 
ředitelka. 

Česká katolická charita je členěna 
dle teritoriálního principu na menší 
jednotky. Kraj pokrývají diecézní 
charity, zhruba oblast bývalých okresů 
mají na starosti oblastní charity 
a v místě působí farní charity. Každá 
ze složek má svoji právní subjektivitu, 
působí samostatně, i když samozřejmě 
v součinnosti s ostatními charitami. 
„Některé tyto složky jsou plně profesi-
onální, poskytují registrované sociální 
služby, mají zaměstnance a podobně, 
jiné složky jsou naopak dobrovolnické, 
nemají zaměstnance, neposkytují 
přímo sociální služby dle zákona, ale 
fungují zcela na dobrovolnickém prin-
cipu,“ řekla Denisa Albrechtová.

Oblastní charita Chomutov je 
případ právě té dobrovolnické organi-
zace. „Finanční prostředky získáváme 
pomocí různých dotačních programů, 
již po dva roky jsme například dostali 
podporu od města Chomutova, také 
zkoušíme různé nadace, hledáme fi-
remní i soukromé dárce. Významným 
zdrojem pro naši činnost je také 
podpora všech Chomutováků, kterou 
projevují prostřednictvím příspěvku 
do Tříkrálové sbírky,“ vysvětlila ředi-
telka s tím, že tyto prostředky umož-

ňují pomáhat především maminkám 
s dětmi a osobám bez domova. Dále 
se charita věnuje volnočasovým ak-
tivitám pro děti z rodin ohrožených 
sociálním vyloučením. 

Kromě příspěvků do Tříkrálové 
sbírky, která se koná v lednu, mohou 
lidé přispívat financemi, oblečením 
a potravinami i během roku. Stačí 
věci přinést do budovy chomutov-
ské fary na náměstí 1. máje. Veškeré 
příspěvky, ať finanční nebo věcné, se 
dostanou k potřebným. 
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vyhrazení Parkovacího Místa Pro ztP
kde vyřídíM?
adresa: odbor dopravních a správních činností, 
 silniční správní úřad, 3. patro
telefon: 474 637 265
e-mail: zabor@chomutov-mesto.cz

co s sebou Potřebuji?
•   vyplněnou žádost s povinnými přílohami,
•   potvrzení posudkového lékaře MMCH (do vyplněné 

žádosti),
•   1× půdorysný plánek s okótovaným půdorysným ná-

kresem vyhrazeného parkovacího místa (šířka + délka; 
u žadatele bez invalidního vozíku to je 2,5 × 5 m, 
s vozíkem 3,5 × 5 m), dále chodník, vozovku, okótovat 
průjezdní profil, umístění a návrh dopravního značení 

= DZ IP12 + E13 + V10f), foto parkovacího místa (nejlépe zaslat e-mailem).

doklady, které žadatel předkládá k nahlédnutí (nebo přikládá jejich kopie):
•   občanský průkaz,
•   průkaz ZTP nebo ZTP/P (platný na celou dobu požadovaného povolení),
•   technický průkaz vozidla.

Žádosti se vyplňují a vyřizují přímo na přepážce magistrátu nebo je lze 
nalézt ke stažení na stránkách města.

kolik za to zaPlatíM?
Bez správního poplatku.
Pokud žadatel získá povolení, vyhradí si parkovací stání na vlastní náklady a na 
vlastní náklady si ho také udržuje.

Co je víra? Musíme chodit na  
preventivní prohlídky?

Kde zjistím, kolik dlužím?

Dlouho se potýkám s tím, zda jsem 
či nejsem věřící člověk. Snažím se 
v sobě najít definici víry, ale ne-
daří se mi to. Co je vlastně víra?

Slovo víra má více významů. Ať 
už myslíme na osobní přesvědčení, 
nebo na náboženství. Především 
znamená doufat, spolehnout se, dů-
věřovat. Záměrně používám slovesa. 
Jde o víc než jen o soubor ideologií 
či náboženských a filosofických po-
uček, myšlenek, ismů. Věřit znamená 
důvěřovat, dovolit naději ožít, dovolit 
životu být živoucím. 

Mnohdy člověk v historii věřil 
vůdcům, ať už náboženským nebo 
politickým. Možná se to stalo i vám, 
že jste v někoho věřili, v jeho vzdě-
lání, moudrost a důvěryhodnost. Ano, 
to je víra ve své pravé podstatě. Nějak 
hýbe životem, dává mu naději. Někdy 

přináší růže. Někdy ale obrovské 
zklamání. A proto se může zdát být 
jednodušší nevěřit, uzavřít se do ulity 
svého já a vystačit si sám se sebou. 
Tím se však zranění nevyhýbáme. 

Věřit v Boha neznamená vyjá-
dřit souhlas s existencí jakéhokoli 
božstva. Jít dál, doufat a nevzdat se, 
důvěřovat Bohu (životu), uchovat si 
naději, to jsou základní atributy víry. 
Křesťanská víra pak přináší rozměr 
Boha, který si člověka zamiloval a je 
mu nakloněn. V tom dochází naděje 
naplnění a nezdá se být mlhavou. 
Křesťanská víra v rámci moralizování 
a poučování je přežitkem. Křesťanská 
víra nesoucí naději, odhodlání žít je 
životní nabídkou. 

ThB. J. Matoušek, DiS.,
koordinátor KCR Horizont při sboru 

Adventistů sedmého dne

Je někde stanovena povinnost 
chodit na preventivní prohlídky? 

Ano, tato povinnost je uložena 
zákonem, a to zákonem o veřejném 
zdravotním pojištění. Ten v § 12 
uvádí: „Pojištěnec je povinen… 
e) podrobit se na vyzvání preventiv-
ním prohlídkám, pokud tak stanoví 
tento zákon nebo obecně závazné 
právní předpisy“. 

Až při opětovném nesplnění 
povinnosti podrobit se preven-
tivní prohlídce podle § 12 písm. 
e) však může příslušná zdravotní 
pojišťovna uložit pojištěnci pokutu 
do výše 500 Kč. V zákoně ale není 
specifikováno, kdo má pojištěnce 
k prohlídce vyzvat. Tedy zda lékař 
(poskytovatel zdravotních služeb), 

nebo zdravotní pojišťovna, nebo 
snad někdo jiný. 

Můžeme zopakovat, že preven-
tivní prohlídky patří podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění 
mezi plně hrazené služby. V návaz-
nosti na preventivní prohlídky jsou 
realizovány preventivní screenin-
gové programy zaměřené na včasné 
odhalení onkologických onemocnění 
– rakoviny prsu, rakoviny děložního 
hrdla a rakoviny střev a konečníku. 
Zde se v současné době projevuje 
výrazně pozitivní vliv toho, že zdra-
votní pojišťovny začaly své klienty 
na tyto prohlídky aktivně zvát. 

Mgr. Oldřich Tichý, 
tiskový mluvčí VZP

(redakčně zkráceno) 

Mám dluhy, které chci začít řešit, 
ale bohužel v nich nemám pře-
hled. Jakým způsobem mohu zjis-
tit informace o tom, komu dlužím 
a o jakou se jedná částku?

 Nejdříve se pokuste vzpome-
nout si a vypsat veškeré společnosti 
či instituce, o nichž víte, že jste 
v minulosti měli závazek. Kromě 
půjček a úvěrů se zamyslete i nad 
jinými službami, jako jsou dodávky 
plynu a elektřiny, telefon, komu-
nální odpad a podobně. Dále neza-
pomeňte na výživné, pokuty, daně 
a poplatky, zdravotní a sociální po-
jištění, případně náhradu škody. Pro 

tvorbu přehledu závazků využijte 
podklady – smlouvy, upomínky. 
Pokud nedisponujete aktuálními 
podklady, na kterých by byla vy-
číslena vymáhaná částka, nezbývá, 
než se obrátit na samotného věři-
tele. Doporučujeme vyžádat si pí-
semné potvrzení. Lze také požádat 
zaměstnavatele o kopie exekučních 
příkazů, které do zaměstnání byly 
doručeny za účelem provádění srá-
žek ze mzdy.

Spolehlivou metodou pro zjiš-
tění informací o závazcích, které 
jsou již vymáhány soudní cestou, je 
podání žádosti o výpis občansko-

právních řízení, a to k místně pří-
slušnému okresnímu soudu. Soud 
následně vystaví za poplatek výpis 
všech řízení, jejichž jste v minulosti 
byli účastníky. Z výpisu zjistíte 
potřebné údaje o spisové značce 
dané věci, věřiteli, v případě exe-
kuce i jméno exekutora a původní 
dlužnou částku. Následně je potřeba 
kontaktovat veškeré věřitele či exe-
kutory a požádat o sdělení aktuální 
dlužné částky. Další variantou pro 
zjišťování informací o vzniklých 
závazcích je využití služeb regis-
trů dlužníků. Registrů dlužníků je 
několik a každý z věřitelů může 

využívat jiného, jedná se zejména 
o SOLUS (www.solus.cz), cent-
rální registr dlužníků (www.cerd.
cz), bankovní registr klientských 
informací (www.cbcb.cz) a neban-
kovní registr klientských informací 
(www.cncb.cz) či centrální evidenci 
exekucí (www.ceecr.cz). Služby 
těchto registrů jsou zpoplatněny.

Na cestě za zjišťováním vašich 
závazků radíme zkombinovat více 
výše uvedených způsobů. V případě 
potřeby dalších informací kon-
taktujte Sociální poradnu Písečná 
na telefonu 474 620 005 či mailu 
 poradna@soschomutov.cz.
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deváťáci učili první 
pomoc mladší kamarády

fotky i obrázky ze školy v přírodě 
zachycují zábavu dětí ze školek

Celý měsíc se deváťáci ze zá-
kladní školy Hornická zabývali 
první pomocí, aby tyto vědomosti 
mohli předat mladším žáků z prv-
ního stupně, to vše v rámci pro-
jektu Rozjedeme to na zelenou. 
Deset nejlepších se rozdělilo na 
dvojice a připravili si prezentaci 
výuky a výklad. „Všem žákům 
devátého ročníku se moc líbilo si 
na chvilku vyměnit role a stát se 
učiteli,“ uvedl zástupce ředitele 
Zdeněk Schück.

Nejprve žáci vysvětlili a uká-
zali mladším kamarádům, jak se 
zachovat při nálezu zraněné osoby 
a jak přivolat pomoc. Následovaly 
ukázky ošetření odřenin, krvácení 

a zlomenin. Poté si školáci sami 
vyzkoušeli poskytování první po-
moci. Odezva byla skvělá, zazněl 
i potlesk od dětí a pochvala od 
učitelek prvního stupně. „Žáci de-
vátého ročníku ze sebe vydali to 
nejlepší a doufají, že i mladší spo-
lužáci se něčemu přiučili,“ doplnil 
zástupce.

Celoškolní projektový den 
s názvem Cestou necestou byl 
jednou z částí projektu Rozjedeme 
to na zelenou, který je zaměřen 
na dopravní výchovu. Díky němu 
se již děti učily, jak se bezpečně 
chovat na ulici, jakou mají mít 
výbavu jako správní cyklisté 
a spoustu dalších potřebných věcí.

Fotografie, obrázky i video z po-
bytu předškoláků v přírodě si mohou 
prohlédnout návštěvníci Rytířského 
sálu chomutovské radnice. Na Šu
ma vu vyjela první polovina dětí, tedy 
225, loni na podzim, druhá polovina 
pojede letos. „Výstava zachycuje ve 
fotografiích aktivity, které jsme s dětmi 
na Šumavě pořádali. Jako takový do-
plněk jsou vystavené i obrázky, které 
děti malovaly ještě při pobytu,“ uvedla 
ředitelka Mateřské školy Chomutov 

Irena Kopecká. Z obrázků si udělaly 
výstavu i jednotlivé mateřské školy ve 
svých budovách. Pobyt v přírodě pro 
děti z mateřských školek se může usku-
tečnit díky dotaci ministerstva život-
ního prostředí. Projekt je zaměřený na 
ozdravné pobyty dětí z lokalit se zhor-
šenou kvalitou vzduchu, cílí na envi-
ronmentální a pohybové aktivity. Tým 
organizátorů připravil pro děti program 
pod názvem Vůně lesa. Výstava bude 
veřejnosti přístupná do konce února.

druháci se byli 
podívat u soudu

Zaklapla mříž soudní cely. Dvě 
desítky dětí se lekly. Začal soud 
s třídou 2. C ze základní školy 
Kadaňská. Ne, tak hrozné to ne-
bylo, druháci jen vyrazili na exkurzi 
na Okresní soud v Chomutově, 
jejíž součástí byla prohlídka cel pro 
vazebně stíhané ve sklepě budovy 
trestního práva.

Školáci zažili vše, co by je če-
kalo, kdyby skutečně šli k soud-
nímu jednání. Jako každý ná-
vštěvník soudu musely děti projít 
bezpečnostním rámem a nechat si 
zkontrolovat batohy. „Pozorné kon-
trole neunikly ani nůžky v penále. 
Také jsme pod rentgenem viděli, co 
ukrývá moje kabelka,“ uvedla třídní 
učitelka Terezie Braunová.

V soudní síni děti očekávala 
soudkyně s kolegy. Seznámila je 
s pravidly chování u soudu a při-

blížila, jaký soudní spor se bude 
před nimi řešit. Jednalo se o soudní 
vymáhání finanční půjčky. „Zjistili 
jsme, že i nejlepší přátelé se mohou 
ocitnout v roli žalobce a obžalo-
vaného. A věřte, i když to bylo jen 
jako, nebylo to nic příjemného. 
Předvolaný svědek nedodržoval 
pravidla chování u soudu a málem 
mu byla uložena pokuta. Naštěstí 
si své nevhodné chování uvědomil 
a soudu se omluvil,“ popsala třídní 
učitelka.

Školáci si mohli také vyzkou-
šet, jak by jim slušel soudní talár. 
„Člen justiční stráže nám ještě 
předvedl vybavení, například pouta, 
předváděcí řetízek a přidal i něja-
kou tu příhodu,“ doplnila Terezie 
Braunová. Exkurzi zprostředko-
vala maminka jedné ze žákyň, která 
u soudu pracuje.

stavebnice děti 
zaujala
Děti z přípravné třídy při zá-
kladní škole Písečná navštívily 
výstavu stavebnice lego na Čer-
veném Hrádku. Po prohlídce si 
mohly se stavebnicemi pohrát 
a sestavit nějaký model.

angličtinu Pilovali 
PříMo v anglii
Týdenní pobyt ve Velké Británii 
mají za sebou žáci ze základ-
ní školy Školní. Ubytovali se 
u tamních rodin v Southampto-
nu a navštěvovali tamní školy, 
aby se zdokonalili v angličtině. 

dostávají ovoce 
a zeleninu
Děti z prvního stupně základní 
školy Březenecká dostávají 
v rámci projektu Ovoce do škol 
jedenkrát týdně ke svačině 
ovoce či zeleninu. V první do-
dávce dostaly nektarinku.

cvičení a tanec 
v novéM
Domeček zprovoznil novou 
halu, kde si návštěvníci mohou 
zahrát ping pong, zašermovat, 
zatančit či zacvičit. 

studenty zaujala 
Makrofotografie
Zajímavou přednášku si 
vyslechli studenti gymnázia, 
navštívil je totiž makrofoto-
graf Pavel Krásenský. Ten je 
seznámil se způsobem focení 
i s životem zvířat. 

KráTCe
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S výběrem střední školy 
pomáhají praktické exkurze

Výstava přiměla žáky 
zamyslet se nad aIdS

V rámci projektu Přírodovědné 
a technické vzdělávání Ústeckého 
kraje navštěvují žáci sedmých, 
osmých a devátých tříd pravidelně 
střední průmyslovou školu. S čím 
se zde děti setkají a co se dozvědí, 
popsal vedoucí učitel praktické vý-
uky na průmyslovce Jiří Černý.
Jak návštěva žáků na vaší škole 
probíhá?

Návštěvníci se rozdělí do tří 
skupin, které pak aktivně přihlížejí 
výuce na jednotlivých pracovištích, 
kde je vedena příprava na budoucí 
povolání. Postupně se vystřídají na 
všech stanovištích. Žáci si také vy-
zkouší výrobu plošných spojů a pá-
jení součástek, zapojování obvodů 
v elektrotechnice a programování na 
CNC stroji.
Jaké jsou ohlasy od žáků základ-
ních škol?

Žáci, kteří naši školu navští-
vili, se zaujetím prováděli všechny 
pro ně připravené činnosti a kladli 
zvídavé otázky, ale také studentům 
prvních, druhých a třetích ročníků, 
při jejichž výuce nejčastěji asisto-
vali. Doufáme, že si z návštěvy naší 
školy odnesli spoustu zajímavých 
poznatků a informací a s některými 

z nich se těšíme na brzkou shleda-
nou třeba jako s našimi budoucími 
žáky.
Navštěvují vás jen děti z chomutov-
ských škol?

Převážně ano, ale už jsme přivítali 
i žáky z okolí. Za dva roky, co tento 
projekt běží, se u nás byly podívat 
děti z téměř všech základních škol 
z Chomutova, pak také ze čtyř škol 
z Jirkova, dále z Údlic, Strupčic či 
z Března.

Na co je zaměřen projekt Příro
dovědné a technické vzdělávání 
Ústeckého kraje?

Především na propagaci, pod-
poru a zkvalitnění vzdělávání žáků 
v technických a řemeslných oborech 
v návaznosti na aktuální požadavky 
potenciálních zaměstnavatelů. Dále 
také na rozvoj znalostí a dovedností 
žáků. Jedná se zkrátka o komplexní 
podporu vzdělávání technického 
a přírodovědného směru.

Žáci se díky návštěvě v rámci pro-
jektu seznámí s vaší školou a ta 
se tak může stát jejich volbou při 
výběru střední školy. Co ti, kteří se 
projektu neúčastní?

Případné další zájemce o studium 
na naší škole zveme na Dny otevře-
ných dveří. Ty se uskuteční 27. února 
a 5. března. V tyto dny si prohlédnou 
prostory školy, dostanou odpovědi na 
všechny otázky a mohou se seznámit 
i s formami výuky.

Žáci ze střední zdravotnické 
školy navštívili Hygienické mu-
zeum v Drážďanech, kde probíhá 
výstava s názvem AIDS – podle 
skutečného příběhu. Škola tím 
navázala na preventivní aktivity 
v oblasti AIDS, v rámci kterých 
školu v minulosti navštívil Peter 
Freestone, jenž byl dvanáct let ko-
morníkem frontmana kapely Queen 
Fredieho Mercuryho. „Obsah vý-
stavy je užitečný především pro 
žáky, kteří jsou zapojeni do peer 
programů, kterými šíří osvětu 
o AIDS mezi své spolužáky,“ řekla 
Eva Čížková z ESOZ.

Na výstavě si studenti mohli 
prohlédnout stovky plakátů na 
téma syndromu selhávání imunity. 
Mohli konfrontovat vývoj obsahu 
plakátů v průběhu let s dalšími me-

diálními výstupy, třeba s televiz-
ními znělkami či filmy. Z nich se 
dozvěděli, co je HIV a AIDS, jak 
velkou představují hrozbu, jak se 
před nimi chránit i koho nejvíce 
ohrožují. Některé plakáty byly 
ztvárněny čistě informačně, jiné 
se daly přirovnat k uměleckým dí-
lům. „Nejedná se o zapomenutou 
chorobu osmdesátých let minulého 
století, podle odhadu mezinárodní 
zdravotnické organizace WHO dnes 
žije po celém světě 34 milionů lidí 
s HIV/AIDS,“ upozornila studenty 
učitelka Marcela Malíková.

Dále zdůraznila, že prevence 
a osvětová činnost jsou nejlepší 
strategií v boji proti této nevyléči-
telné chorobě. Od muzea se skupina 
žáků s pedagogy vydala na pro-
hlídku historické části města.
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bezpečnost se zlepšila, přesto 
park okupují feťáci a opilci 

U nemocnice se žije 
dobře, neměnila bych 

Obušku z pytle ven,
poradil bych radním

Chomutov mladé lidi 
rozhodně potřebuje

Bezpečnost v Chomutově 
se v poslední době, myslím si, 
podstatně zlepšila. Každý den 
však narážíme na vážné pro-
blémy, které se nás bezprostředně 
dotýkají. 

Osvícení městského parku 
a zvýšení kontrol ze strany po-
licejních hlídek nejen na území 
parku vnímají občané pozitivně. 
Přesto však park stále není úplně 

bezpečný a zkracovat si jím cestu, 
hlavně v pozdních hodinách, se 
nevyplácí. Na každém rohu zde 
narazíte na skupinku feťáků nebo 
na nějakého opilce. 

Také bych rád poukázal na 
neprofesionálnost místní policie 
a preventistů, které sice v ulicích 
potkáváme, ale často se zabývají 
nepodstatnými věcmi. Například 
okamžitě reagují na špatné pře-

cházení vozovky chodcem, ale 
důležité věci přehlížejí. Rád bych 
zde citoval svého spolužáka: 
„Strážníci by si měli ujasnit, co 
je důležitější. Jestli když někdo 
špatně přejde, nebo stále narůsta-
jící popularita a dostupnost drog 
v ulicích našeho města.“ Můj 
názor na věc je takový, že nikde 
nebude bezpečno, pokud z ulic 
nezmizí drogy. Centrum města je 

relativně bezpečné, ale např. síd-
liště Kamenná nebo Písečná jsou 
úplný „ráj“ pro nárůst krimina-
lity. Všichni se zkuste zeptat sami 
sebe: Kam bych v Chomutově 
poslal své dítě samotné s čistým 
svědomím a pocitem, že bude 
v bezpečném prostředí? 

Jakub Hrdý, 17 let,  
SŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, 

Chomutov,  p. o., 

Bydlím v Chomutově již patnáct 
let. Žiji v regionu u nemocnice a my-
slím si, že to bylo výborné místo pro 
strávení mého dětství. Pamatuji si, 
že jsem jako malá v zimě s rodinou 
bobovala v lesíku u Mototechny. Teď 
se tam bojím jít sama, jelikož tam 
někdy potkám bezdomovce a jsou 
tam poházené odpadky. Je pravda, 
že minulý rok jsme tu s lidmi, kteří 
přišli kvůli akci uspořádané městem 
Chomutovem, uklízeli, ale nezvládli 
jsme vše. Ale dá se říci, že je to mno-
hem lepší.

Lidé do tohoto úseku Chomutova 
přicházejí hlavně kvůli nemocnici. 

Ano, mohla bych ji kritizovat, ale 
zatím jsem s ní já ani mé okolí ne-
měli žádný problém. Jen kdyby bylo 
možné na ni nějakým způsobem ušet-
řit peníze, alespoň na zrenovování jak 
zevnitř, tak i z venku. 

Jinak se mi tu žije celkem dobře. 
S rodinou máme zahrádku takřka za 
domovem a užíváme si ji. Pro sport 
je to tu jako dělané a každý si tu na-
jde to, co má rád. Asi bych neměnila 
místo mého bydlení, jelikož to mám 
blízko do školy, k doktorovi, do cen-
tra města a nakonec i na procházku 
přírodou.

Hana Sekerová, 15 let, ZŠ Školní 

V jednom městě žila spousta 
slušných a pracovitých lidí. Ale 
také, jak už to bývá, i lidé práce 
se štítící, nevychovaní a ničící 
vše pěkné kolem sebe. Za městem 
přebýval kouzelný dědeček, který 
měl oslíka, z něhož se sypaly 
peníze.

Městští radní chtěli město 
zvelebovat, tak chodili k dědovi 
a ten jim dával peníze, za které 
se pak opravovaly domy, silnice, 
budovaly parky a dětská hřiště, 
zkrátka vše, co lidem zpříjem-
ňovalo život. Ale než se jedno 
dokončilo, to druhé už bylo zase 

vandaly zničeno. Když jednou 
opět radní přišli s prosíkem k dě-
dovi, ten se jich zeptal, jak je to 
možné, protože za peníze, které 
jim už dal, by byli přece posta-
vili město úplně nové. A tak radní 
museli s pravdou ven. Děda se 
zamyslel a pak jim řekl: „Takhle 
to dál nejde, peníze vám už ne-
dám. Ale tady máte něco lepšího.“ 
A se šibalským úsměvem jim 
podal kožený váček: „Stačí jen 
říct ‚Obušku z pytle ven!‘ a máte 
vystaráno.“ Inu, byl to moudrý 
dědeček, že, páni radní?

 Václav Kuneš, IX.A, ZŠ Zahradní

Já osobně si myslím, že jeden 
z velkých problémů Chomutova 
je odchod mladých lidí z něj. Lidí, 
které naše město potřebuje a kteří 
mu mají co dát. Jedná se ve většině 

případech o vysokoškolsky vzdělané 
lidi, neboť po absolvování střední 
školy jdou do větších měst na školy 
vysoké a tam už zůstávají. Můžeme 
si tedy položit otázku, proč tomu 

tak je. První příčinou může být trh 
práce ve větších městech. Nalézají 
tam nové kontakty, uplatnění ve 
svém oboru a také vyšší platové 
ohodnocení než u nás v regionu. 
Ale to město jen tak lehce neo-
vlivní. Druhou možností je lepší 
živobytí, potažmo lepší společnost. 
To už město ovlivnit může, přesně 
řečeno jeho občané ruku v ruce 
s jeho vedením. Budeli se vedení 
města řídit hesly jako „Město tvoří 
jeho občané.“ či „Vaše město, váš 
rozpočet.“ a dá občanům (včetně 
dětí a studentů) možnost se vyjádřit 
k dané problematice a nezůstane jen 
u vyslyšení názoru, budou lidé ve 
městě spokojenější. Stejně tak ke 

spokojenosti občanů může přispět, 
pokud město nebo městské společ-
nosti poskytnou služby, např. proná-
jem městského divadla nebo atletic-
kých sportovišť, za úměrnou cenu 
pro občany. Aspektů, které mohou 
mladé lidi pro návrat do rodného 
města ovlivnit, je hodně a město by 
mělo v co největší míře negativní 
aspekty eliminovat, protože právě ty 
přispívají k odchodu mladých lidí. 
Těch lidí, jak už jsem zmiňoval, 
kteří mají našemu městu co nabíd-
nout a jejichž názory, projekty a my-
šlení může naše město zdokonalit 
a posunout lepším směrem. 

Filip Šlampa, 17 let,  
Gymnázium ChomutovFilip Šlampa při jednání studentského parlamentu
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kříŽovka Před 145 lety byla na trase Praha – Chomutov spuštěna do provozu (tajenka).
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osMisMěrka V zooparku se podařilo odchovat (tajenka) bílého. vtiPy

„Já už jsem zadaná,” řekla na 
tanečních vdaná blondýna 
a s nikým netančila.

Na plese: „Proboha, zavolejte 
někdo záchranku! Nevidíte, že se 
má partnerka dusí?!” 
„Ale miláčku,” povídá ona, „to je 
jen fialová rtěnka!”

Mladík se připotácí k dívce 
u stolu: „Hele, nešla bys 
tancovat?” 
Dívka rozpačitě špitne: „No… 
ano.” 
„Tak běž,” vyprovází ji povedený 
donchuán, „nemám si totiž kam 
sednout!”

Na ples přišla hrozně zmalovaná 
dáma. 
„Kdo je to?” ptá se organizátorka 
manžela. 
„Nevím,” odvětí muž. „Já se 
v malířství nevyznám!”

„Víte, slečno, já Polky raději balím, 
než tančím,” špitl nesmělý tanečník.

Na tanečních: „Ty máš ale dneska 
krásný oblek!” „No, víš já mám po 
skončení ještě jeden pohřeb.”

Na plese osloví mladík dámu 
v letech: „Prosím vás, slíbila jste 
někomu příští tanec?” 
„Ne,” zvolá dáma nadšeně. 
„To je super, mohla byste mi 
pohlídat víno?”adreSY, arSeN, aTašÉ, aTeST, aTlaSY, čINKa, dIadÉM, dMOUT, dUšíN, 

HUMUS, KOala, KUPON, KUrZíVa, lUNTY, MalířKa, MšICe, OSlaVa, 
OSTaT, PlUIe, PYTel, SarIN, SeSTaVa, SešUP, SíTKa, UlICe, UlITa



servis

20 | servis

 5.2.  pá  11.00  sPirituální Poradna – duchovno, křesťanství, víra
 2.,16.2.  18.00  čtení bible – ve skupině 15+, Markovo evangelium
 3.12. st 17.00  rodinné Pohybové hráty – psychomotorika 

1. díl
 10., 17., 24.2.  15.30  klub Pathfinder – 2. stupeň ZŠ
 4., 11., 18., 25.2.  16.00  angličtina Pro děti
 5., 19.2.  16.30  klub Pathfinder – 1. stupeň ZŠ
 5.2. pá 10.00  sPirituální Poradna – na objednání
 8.2. po 17.00  kreativní klub – recyklace papíru a dalších materiálů 
 9.2. út 18.00  kineMatografická akadeMie
 11., 25.2.   16.45  english gaMes – anglická konverzace
 12., 26.2.  10.00  rodinné Poradenství – na objednání
 12.2. pá 17.00  ManŽelský večer – při příležitosti Národního týdne 

manželství
 13.2. so 13.30  hosteM horizontu vít vurst – předseda ČS 

CASD
 13., 27.2.  9.30  diskuzní četba bible ve skuPině – 

bohoslužba pro veřejnost
 13., 27.2.  11.00  bible dnes – očiMa teologa – bohoslužba pro 

veřejnost, II. část
 13., 27.2.  13.30  klub Pathfinder – 1. stupeň ZŠ
 19.2. pá 10.00  bylinná Přírodní teraPie – na objednání
 23.2. út 16.00  klub deskových her – pro celou rodinu

 4.2. čt 17.00  dvojkoncert – pěvecký sbor Klíček a rytmická skupina Jambo – 
hrají a zpívají žáci ZŠ a MŠ 17. listopadu – Café Atrium

 9.2. út 18.30  hrajeMe si Pro radost – sál ZUŠ
 11.2. čt 17.30  třídní koncert ŽákŮ – sál ZUŠ
 23.2. út 18.00  koMorní koncert riccio Quartetto – hoboj Radka On-

dráčková, housle Alina Hlavatá, viola Martina Matoušková, violoncello 
Martin Ondráček – galerie Lurago

 25.2. čt 18.00  barevné ozvěny Mé duše – sál ZUŠ

 Od 18.2.  obrazy – vladiMír franz – vernisáž v 17 hodin – galerie 
Špejchar

 Od 26.2.  zeMě jiŽní indie – fotografie z cest – Hana Nováková,  
Petr Dellner, Bedřich Fryč – Café Atrium

 Do 7.2.  trilogie – jana svobodová – výstavní síň knihovny
 Do 19.2.  alois beran – Polly – Malíř, hudebník, filozof – Dům 

Jiřího Popela
 Do 26.2.  fotografie – Pohledy – Lucie Stříbrská, Petr Hladký,  

Vlasta Koubová, Dana Szilvásiová – galerie Lurago
 Do 27.2.  eva Pilarová – fotografie – galerie Zlatý klenot 
 Do 29.2.  český filM – výstava PlakátŮ – vestibul kina Svět
 Do 11.3.  eduard ingriš – Život Proslulého světoběŽníka – 

výstavní prostory na radnici
 Do 26.3.  Poklady středověkého uMění – ze sbírek národní 

galerie v Praze – muzejní prostory na radnici

 17.2. st 17.00  večerníček Pro seniory – tradiční taneční podvečer s Malou 
českou muzikou

 22.2. po 19.00  tři holky jako květ – Tři ženy. Vnučka, matka a babička. 
Potřeštěná rebelující maturantka, psychicky se hroutící prodavačka 
z dámského oddělení a penzistka pečující o svého nemocného man-
žela. S velkou dávkou humoru a sebeironie nám postupně svěřují své 
malé radosti, velká trápení i svá nejskrytější tajemství. Představení není 
vhodné pro diváky do 15 let.

 23.2. út 19.00  slavná doba vídeŇské oPerety – Johan Strauss jr. a jeho 
melodie v rámci Chomutovských hudebních večerů. Účinkují: Anna 
Klamo – soprán, Juraj Nociar – tenor, Milan Vlček – tenor a Vladimír 
Jelen – bas. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr P. Macka

 28.2. ne 15.00  stvoření světa – pohádka pro děti

MěSTSKÉ dIVadlO

 3.2.  st 17.00 osM hrozných
   19.00 zkáza krásou
 4.2. čt 17.00 dánská dívka
   19.45 giusePPe verdi - la traviata
   20.00 Padesátka
 5.2. pá 17.00 alvin a chiPMunkové: čiPerná jízda
   18.00 dánská dívka
   19.30 Padesát odstínŮ černé
 6.2. so 15.00 ledová sezóna
   17.00 Padesát odstínŮ černé
   18.00 revenant zMrtvýchvstání
   20.00 dánská dívka
 7.2. ne 15.00 alvin a chiPMunkové: čiPerná jízda
   17.00 Padesátka
   18.00 lída baarová
   19.30 13 hodin: tajní vojáci z benghází
 8.2. po 17.00 Padesátka
   19.00 13 hodin: tajní vojáci z benghází 
 9.2. út 17.00 revenant zMrtvýchvstání
   19.00 dánská dívka
 10.2. st 17.00 osM hrozných
   19.00 lída baarová
 11.2. čt 17.00 decibely lásky
   19.00 decibely lásky
   20.00 Padesát odstínŮ černé
 12.2. pá 17.00 ledová sezóna
   18.00 osM hrozných
   20.00 decibely lásky
 13.2. so 15.00 alvin a chiPMunkové: čiPerná jízda
   17.00 decibely lásky
   18.00 decibely lásky
   20.00 deadPool
 14.2. ne 15.00 hodný dinosaurus
   17.00 decibely lásky
   18.00 deadPool
   20.00 decibely lásky
 15.2. po 11.00 Malý Princ (3d)
   17.00 lída baarová
   19.00 deadPool
 16.2. út 11.00 star Wars: síla se Probouzí
   17.00 revenant zMrtvýchvstání
   19.00 aerosMith rocks donington
 17.2. st 11.00 alvin a chiPMunkové: čiPerná jízda
   17.00 deadPool
   19.00 tajeMství jejich očí
 18.2. čt 11.00 ledová sezóna
   17.00 robinson crusoe: na ostrově zvířátek (3d)
   19.00 saulŮv syn
   20.00 decibely lásky
 19.2. pá 11.00 decibely lásky
   17.00 robinson crusoe: na ostrově zvířátek (3d)
   18.00 rodinný filM
   20.00 zoolander no. 2
 20.2. so 15.00 robinson crusoe: na ostrově zvířátek
   17.00 decibely lásky
   18.00 zoolander no. 2
   20.00 lída baarová
 21.2. ne 15.00 Malý Princ (3d)
   17.00 zoolander no. 2
   18.00 revenant zMrtvýchvstání
   20.00 rodinný filM
 22.2. po 17.00 rodinný filM
   20.00 Padesátka
 23.2. út 17.00 tajeMství jejich očí
   19.00 dánská dívka
 24.2. st 17.00 star Wars: síla se Probouzí (3d)
   19.00 lída baarová
 25.2. čt 17.00 řachanda
   19.00 bohové egyPta
   20.00 brooklyn
 26.2. pá 17.00 řachanda
   18.00 revenant zMrtvýchvstání
   20.00 bohové egyPta
 27.2. so 15.00 řachanda
   17.00 decibely lásky
   18.00 bohové egyPta (3d)
   20.00 zoolander no. 2
 28.2. ne 15.00 ledová sezóna
   17.00 bohové egyPta
   19.00 Queen: a night in boheMia
   20.00 Padesátka
 29.2. po 17.00 osM hrozných
   19.00 brooklyn

 
KINO SVěT

KONCerTY

VýSTaVY

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

  Minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
   Pohledy do Pravěku – nová archeologická expozice –  

Dům Jiřího Popela
  laPidáriuM – kaMenné Plastiky – expozice muzea na radnici
  fialŮv Pohyblivý betléM – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

 
KCr HOrIZONT
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od Pondělí do čtvrtka 9.00  cvičínek – cvičení kojenců a batolat 
s rodiči, lekce trvá 45 minut. 

kaŽdý čtvrtek 16.30  hrátky s šášou – strukturovaný 
zábavný program pro děti a jejich rodiče, 
efektivní trávení volného času formou zábavy 
a poučení.

kaŽdé Pondělí 16.00  angličtina Pro nejMenší – výuka 
pro děti od tří let

kaŽdou středu a Pátek   hudební škola yaMaha – pro 
nejmenší v pátek od 9 hodin, pro děti 1,5 až 
4 roky ve středu od 16 a v pátek od 10 hodin, 
pro děti 4 až 6 let ve středu od 17 hodin.

 3., 10., 17., 24.2. 10.00  výtvarná dílnička s rozMarýneM – výroba 
dekorací, nové výtvarné techniky

 9., 16., 23.2. 15.30  zPíváMe, tančíMe, hrajeMe si – základní hudební 
průprava, bubnování, tleskání

 5., 12., 19., 26.2. 10.00  cvičení s kočárky – aktivní trávení volného času 
rodičů a dětí

 8., 22., 29.2.  18.00  zuMba fit – cvičení v latinskoamerických rytmech 
 9., 23.2.  10.00  cvičínek – rodiče s dětMi – veselé cvičení s písničkou 

a básničkou 
 3.,10.,24.2.  10.00  zuMba fit nejen Pro MaMinky – cvičení 

v latinskoamerických rytmech s možností hlídání dětí 
 3., 10., 24.2.  17.00  keraMika Pro dosPělé a MládeŽ – tvoření podle 

vlastních nápadů a fantazie 
 3., 10., 24.2.  18.00  country taneční klub laso – taneční podvečery
 4., 11., 25.2.  10.00  cvičínek – rodiče s dětMi – veselé cvičení s písničkou 

a básničkou 
 4., 11., 25.2.  17.00  zuMba fit – cvičení v latinskoamerických rytmech
 4., 11., 25.2.  15.00  autodráha Pro veřejnost 
 8.2. po  9.00  olyMPiáda v čj – okresní kolo – kategorie I. – soutěž pro 

8. a 9. ročníky ZŠ a gymnázií
 12.2. pá  9.00  soutěŽ v anglickéM jazyce – kategorie I. a II.
 12.2. pá 16.00  rodinné tvoření – ziMní krajina – práce s papírem
 13.2. so  9.00  akvarijní trhy 
 15.2. po 10.00  tvoření z čajových sáčkŮ – kytičky a jednoduché 

mandaly
 16.2. út 10.00  korálkování – kytička s lístkem na stonku nebo srdíčko 

s čtyřkorálkem
 17.2. st 10.00  dekorace trička – práce s textilními barvami 
 18.2. čt 10.00  sovička z filcu – vyražená pomocí šablony z Big shotu 
 23.2. út 8.30  zeMěPisná olyMPiáda – kategorie A, B, C, D
 24.2. st 9.00  doPoledne Pro Mš – sportovní dopoledne pro družstva 

mateřinek 
 27.2. st 17.00  fiMo dílna – vzor Pletenina – 1. schůzka – výroba 

zatepleného módního doplňku
 15.–19.2.    jarní Prázdniny s doMečkeM – stavba sněhuláka, 

koulování, kuželkování, cachtání v mosteckém Aquadromu, řádění 
v dětském zábavním parku a trochu poznávání v Techmanii Plzeň.
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t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor 
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
jan rödling, tiskový mluvčí
474 637 433
j.rodling@chomutov-mesto.cz

inzerce:
ladislav Paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz
iveta šavelová
724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz

 3.2. st 18.00  Povídání o bylinkách – SKKS
 4.2. čt 17.00  biblické Příběhy – MojŽíš a áron – SKKS
3. a 4.2.  14.00  záPisy dětí k Povinné školní docházce – Pro 

školní rok 2016/2017 – na všech školách zřízených statutárním 
městem Chomutov 

 6.2. so 13.00  MasoPust v zooParku – Masopustní průvod vyjde od 
restaurace Tajga ve 13.00 hodin směr náměstí 1. máje. Od 14.30 veselice 
a vepřové hody ve Staré Vsi. Přijďte si zatancovat, ochutnat vepřové 
speciality a vyhrát zajímavé ceny – PZOO Stará Ves – náměstí 1. máje

 9.2. út 18.00  setkání s katkou nesvadbovou a Metodou the 
Work – Café Atrium

 10.2. st 17.30  astrologie – výklad blízké budoucnosti a jeho 
PrinciPy – SKKS

 11.2. čt 17.30  art zastavení – PREZENTACE ZUŠ CHOMUTOV – Café Atrium 
 12.2. pá 18.00  zPovědnice radovana sMokoně a Martina 

jáchyMa – MODEROVANá BESEDA – HOSTEM JE ROMAN 
KŘELINA – Café Atrium

 15.2. po 17.00  večery Pod laMPou – AUTORSKý VEČER S VLADIVOJNOU 
LA CHIOU – SKKS

 18.2. čt 13.00  choMutovské zajíMavosti – URČENO PRO NEVIDOMé 
A SLABOZRAKé ZE SONS – SKKS

 20.2. so 17.00  dotek orientu – TANEČNí SHOW ZA ÚČASTI 
SVěTOZNáMéHO TANEČNíKA OSAMy MIMI FARAGA, 
DVOJNáSOBNé VíTěZKy TALENT AWARDS BORBORy BARyA 
SLáMOVé A DALŠíCH – SKKS

 15.–19.2.  07.30  zvířecí detektiv – JARNí EKOTáBOR PRO DěTI OD 5 DO 
12 LET – PZOO

 22.2. po 17.00  regresní teraPie jako cesta ke zdraví – INTERAKTIVNí 
PŘEDNáŠKA JOSEFA JEFFA ZIKy – Café Atrium

 23.2. út 17.00  stárnutí v souvislosti se ŽivotníMi cykly a jak 
stárnout PoMaleji ii. – PŘEDNáŠKA LEONy HRNKOVé – 
Café Atrium

 24.2. st 09.00  velikonoční tvoření – PRáCE S PŘíRODNíMI MATERIáLy, 
ARANŽOVáNí, PRáCE SE SáDROVOU HMOTOU A MALOVáNí 
KRASLIC VOSKEM – SKKS

 25.2. čt 16.00  setkání s biotronikeM – SKKS
   17.00  uŽ se znáte s eft? – PŘEDNáŠKA O TECHNIKáCH EMOČNí 

SVOBODy – SKKS
 27.2. so 10.00  cvičící Maraton – rodinné záPolení 2016 – sportovní hala
 29.2. po 17.00  ziMní tajga za PolárníM kruheM – CESTOPISNá 

BESEDA – SKKS

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

PředNášKY, beSedY, aKCe

Pravidelné 
akce

SVč dOMečeK

 6.2. so 8.30  zlatý uzel 2016 – 22. ročník uzlovací soutěže ve čtyřech 
kategoriích – středisko Úhošť Kadaň

 27.2. so 8.00  zájezd do techManie v Plzni – stovky interaktivních 
exponátů na sedmi tisících metrech čtverečných, pravidelné show, 
staré lokomotivy a unikátní trolejbus

rOdINNÉ CeNTrUM rOZMarýN

jUNáK CHOMUTOV

 
rC KOlIbříK

15.–21.2.   jarní Prázdniny v aQuasvětě 
12. a 26.2.  20.00 večerní Plavání 
9., 23.2.  19.00 aQuaaerobic
3.,10., 24.2.  8.30 cvičení Pro seniory

SPOrT

aqUaSVěT

Pravidelné akce

 5.2. pá 17.30  CHOMUTOV – VÍTKOVICE – hokej – extraliga – SD aréna
 6.2. so 08.00  

VII. KOLO CHOMUTOVSKÉ EXTRALIGY
 – ve vzduchové 

pistoli a rychlopalné vzduchové pušce – multifunkční střelnice SSK
 8.2. po 16.00  STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR – ve standardní vzduchové 

pistoli a rychlopalné vzduchové pistoli – multifunkční střelnice SSK
 17.2. st 17.30  CHOMUTOV – OLOMOUC – hokej – extraliga – SD aréna
 20.2. so 08.00  CHOMUTOVSKÁ EXTRALIGA – finále – multifunkční 

střelnice SSK
 21.2. ne 17.30  CHOMUTOV – LIBEREC – hokej – extraliga – SD aréna
 26.2. pá 17.30  CHOMUTOV – KOMETA BRNO – hokej – extraliga – SD 

aréna
 28.2. ne 09.00  III. KOLO KADAŇSKÉ SPORTKY – ve vzduchové pistoli – 

multifunkční střelnice SSK
 7., 14., 21., 28.2.  14.15  PRVNÍ KRŮČKY (KRASO)BRUSLENÍ – kurz bruslení pro 

děti od 4 let – SD aréna

    CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – každé pondělí a středu od 
10 hodin – rozmanité cvičení většinou při hudbě, které vychází 
z pohybových her, gymnastiky, tance a pohybové výchovy. 
Zaměřuje se především na zlepšování pohybových dovedností 
a schopností dětí formou her – městská sportovní hala

    CVIČENÍ PRO SENIORY – každé úterý a čtvrtek od 9.30 
hodin – skupinové cvičení pro seniory. Cvičení nezatěžuje kloubní 
a kardiovaskulární systém, zahrnuje prvky kalanetiky – městská 
sportovní hala

    VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – každé úterý od 18 hodin, sobota 
a neděle od 10 a 17 hodin – zimní stadion

    BRUSLENÍ S LEKTOREM – každou středu od 17.30 hodin – 
zimní stadion
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Sportovci z Chomutovska na olympiádě 
vybojovali pro kraj sedm medailí

Mladí bobři opět míří vysoko

šermířka bechyňová bodovala v Maďarsku

Sedm medailí získal Ústecký kraj 
při olympiádě dětí a mládeže díky 
sportovcům z Chomutovska. Výprava 
kraje čítala přes sedmdesát účast-
níků, přitom třetinu z nich tvořily děti 
z Chomutova a okolí. Nevedlo se jim 
vůbec špatně, získaly čtyři bronzové 
medaile, dvě stříbrné a jednu zlatou. 

Nejúspěšnější byly bezpochyby 
tanečnice z klubu Beethoven D.C. 
Chomutov. Ty ve svých vystoupeních 
zářily a podařilo se jim získat celou 

sadu medailí. „Výsledek předčil naše 
očekávání. Na olympiádu jsme šli 
s tím, že chceme získat jedno zlato 
a pak se děj vůle boží. Nakonec byly 
medaile tři, což je úžasné,“ uvedla tre-
nérka Eva Vlková. Zlato se blýskalo na 
prsou sedmi děvčat, které byly nejlepší 
v kategorii malých skupin. Stříbrnou 
medaili vytančila v sólo tancích Radka 
Pěkná, která také bodovala s Adélou 
Macháčkovou třetím místem v due-
tech. Bez bodů, přesto úspěšně, zvládly 

Valerie Hlinovská se Štěpánkou Bul
vovou duety a skončily na osmém 
místě. Stejnou příčku obsadila i Adéla 
Macháčková v sólo tanci, v téže kate-
gorii skončila Štěpánka Bulvová pátá. 

Další medaile přinesli 
Ústeckému kraji snowboardisté 
z klubu Neklid local riders. „Jsem 
maximálně spokojen, samozřejmě 
se nám mohlo vést i lépe, ale roz-
hodně se naši sportovci nemají za co 
stydět,“ uvedl trenér Filip Majkus. 
Dvanáctileté Beatě Kaplanové se 
dařilo v kategorii slopestyle mlad-
ších žákyň, kde získala stříbr-
nou medaili, a v paralelním obřím 
slalomu mladších žákyň skončila 
sedmá. Bronzovou medaili bral Filip 
Kaplan v slopestylu starších žáků, 
v paralelním obřím slalomu skončil 
devátý. Třetí místo patřilo i Adamu 
Vodrážkovi v paralelním obřím sla-
lomu mladších žáků. Ve slopestylu 
dojel pátý. Dobře reprezentovala 
i patnáctiletá Jitka Scherhaklová, 
která v paralelním obřím slalomu 
starších žákyň skončila desátá. 

Chomutovsko mělo zastoupení 
i v alpském lyžování. Nejvíce se da-

řilo Tereze Součkové z TJ Mezihoří 
Chomutov, která v obřím slalomu star-
ších žákyň obsadila třetí příčku. V dal-
ších kategoriích byla šestá a osmadva-
cátá. Ze stejného klubu reprezentovali 
kraj i Michaela Machková a Martin 
Andrt. Machková obsadila dvakrát 
dvanácté místo a jednou osmnácté, 
Andrt pak sedmé a jedenácté. Filip 
Novák z TJ Klínovec dojel patnáctý 
a dvakrát šestadvacátý. 

Bez medaile skončili hoke-
jisté Ústeckého kraje, mezi nimiž 
bylo šest hráčů Pirátů Chomutov. 
K šestému místu přispěli čtrnácti-
letí Lukáš Benda, Dominik Ferbas, 
Dominik Herles, Dominik Svoboda 
a patnáctiletí Jan Prokop a Roman 
Psar. Rychlobruslařka Lucie 
Gruntová z klubu Piráti Chomutov 
si v super sprintu mladších žákyň 
na 111 metrů vyjela jedenácté 
místo a na trati 500 metrů dvacáté. 
Chomutované byli vidět i v akro-
batickém lyžování. Ve skikrosu 
mladších žáků byl Lukáš Pospíšil 
čtrnáctý a Jiří Vlk mezi staršími 
žáky desátý. Oba v ústecké výpravě 
zastupovali Lyžařský klub Jirkov. 

Mladí softbalisté SC 80 Beavers 
Chomutov se na přípravných turna-
jích v Praze přesvědčili, že jejich cíl 
patřit v nové sezoně opět k nejužší 
české špičce je reálný.

Nejprve se do haly klubu Joudrs 
Praha vydali MicroBeavers, tedy pří-
pravka složená z chlapců i děvčat do 
deseti let. V teeballu, tedy v jedno-
dušší variantě softbalu přizpůsobené 
dětem, se zde utkalo osm týmů. Ten 
chomutovský ve skupině s přehledem 
porazil všechny soupeře a následně 
si poradil i s finálovým, kterým byli 
Žraloci Ledenice. Chomutov vyhrál 
11:4 a tím pádem se stal i vítězem tur-

naje. „Hráče jsme střídali, nikdy jsme 
v zájmu výsledku neposlali na hřiště 
nejsilnější sestavu, o to je naše prven-
ství cennější. Chceme v lize udělat 
medailový úspěch, ve skrytu duše 
dokonce pomýšlíme na zlato, a toto 
vítězství naznačuje, že na to máme,“ 
zhodnotil účast nejmenších hráčů 
šéftrenér mládeže Beavers Martin 
Chmelík.

Druhou akcí v hale Joudrs Praha 
s chomutovskou účastí byl turnaj pro 
starší žáky (do 13 let) za účasti de-
seti družstev. Trenéři SC Beavers 80 
Chomutov na něj vyslali dva týmy, 
spolu s chlapeckým i čistě dívčí! 

„Rádi naše děvčata konfrontujeme 
se silnými soupeři, výkonnostně je to 
posouvá výš,“ zdůvodnil nečekaný tah 
Martin Chmelík. Zápasy pak potvrdily 
opodstatněnost tohoto rozhodnutí. 
Celky Beavers si vedly velmi dobře, 
v semifinále ale oba prohrály. Sešly 
se tak v pikantním souboji o bronz. 
„Sestrobratrovražedný“ duel vyhráli 
chlapci 13:7 a skončili třetí, na děvčata 
zbylo čtvrté místo. „Panuje mezi nimi 
zdravá rivalita, takže některé holky 
prohru obrečely. Jinak ale náš dívčí 
tým sklízel na turnaji obdiv, že se 
utkává s chlapci a je jim vyrovnaným 
soupeřem,“ zdůraznil Martin Chmelík.

Velký úspěch slaví šermíři 
Domečku Chomutov, žákyně 
Karolína Bechyňová na špičkově 
obsazeném turnaji v Budapešti 
obsadila 12. místo. „Je to velmi 
dobrý výsledek. Okolní státy patří 
mezi šermířské velmoci, kdežto 
u nás není šerm až tak podporo-
vaný sport, takže dvanácté místo na 

takovém turnaji je opravdu skvělé,“ 
uvedl trenér Alexandr Klejner s tím, 
že se turnaje zúčastnilo ještě ně-
kolik českých šermířek a žádná se 
neumístila lépe. 

Karolíně Bechyňové se daří již 
delší dobu. Loni si z Polska, kde 
startovalo 400 šermířů,  přivezla 
desáté a z Maďarska šestnácté 

místo, v prosinci v Německu vybo-
jovala dokonce třetí příčku.

Nyní jsou šermíři zhruba v  prv ní 
třetině příprav na velké  turna je, 
v únoru je čeká výjezd do Wroclawi, 
zjara pak domácí turnaje, které vyvr-
cholí mistrovstvím republiky. Kromě 
Karolíny Bechyňové vkládá trenér 
naděje i do její starší kolegyně Adély 

Černajové. Ta se na velkém, špičkově 
obsazeném turnaji umístila v kate-
gorii kadetek mezi 30. a 40. příčkou. 
„V této kategorii je obrovská 
konkurence, evropských turnajů 
se účastní i šermíři z Ameriky či 
Ruska, takže takové umístění je 
velmi dobré,“ uzavřel Alexandr 
Klejner. 
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Chomutov pět dní hostil Hry 
VII. olympiády dětí a mládeže 
2016. Celkem se jich zúčastnilo 
přes tisíc sportovců z celé repub-
liky, další stovky návštěvníků 
tvořili trenéři výprav, příbuzní spor-
tovců a fanoušci.

Olympiádu zahájil ceremoniál 
se slavnostním nástupem výprav 
jednotlivých krajů s vlajkonoši. 
Mezi nimi byli známí sportovci, 
například Dominik Hašek, ústeckou 

vlajku nesl skikrosař Tomáš Kraus. 
Ten i zapálil olympijský oheň.

Následující čtyři dny už byly ve 
znamení sportu, osm disciplín bylo 
vyloženě zimních, dvě doplňkové. 
V disco dance zazářily chomutov-
ské tanečnice, které získaly kom-
pletní sadu medailí.

V hokejové aréně se konal 
také závěrečný ceremoniál. Obě 
slavnostní akce se setkaly s velmi 
pozitivními ohlasy. „Moc se mi lí-

bily. Mohu říci, že ceremoniály při 
olympiádě v Ústeckém kraji nasa-
dily laťku velmi vysoko,“ uvedl Jiří 
Kejval, předseda Českého olympij-
ského výboru.

Celkově nejlepší byli s 213 body 
sportovci z Moravskoslezského 
kraje. Následovala Praha (205bodů) 
a Královéhradecký kraj (168 bodů). 
Ústečtí sportovci skončili se 134 
body na 11. místě.
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Chomutov se rozloučil 
s olympiádou, svou 
úlohu zvládl skvěle



2016
1. CVIČÍCÍ MARATON

27. února

2. DESKOHRÁTKY
 20. března

3. KOZÍ ZAHRÁDKA
 16. dubna

4. DEN RODIN
 15. května

5. NAŠE MĚSTO
 18. června

6. V KUCHYNI
 17. července

7. ZA KNÍŽKAMI 
DO PARKU

13. srpna

8. NA STOPĚ 
KARLU IV.

25. září

9. SVĚT HRAČEK
 16. října

10. STRAŠIDELNÁ
PROCHÁZKA
12. listopadu

11. NADÍLKA 
PRO ZVÍŘÁTKA

3. prosince

 SLAVNOSTNÍ 
LOSOVÁNÍ
11. prosince

Statutární město Chomutov vyhlašuje šestý ročník soutěže pro rodiny s dětmi s maskoty kozou Rózou a kozlíkem 
Rozmarýnkem. Jste rodina, která ráda spolu tráví volný čas a je pro každou legraci? Účastněte se zábavných 

akcí, sbírejte soutěžní známky a zapojte se tak do soutěže o skvělé ceny. Více informací se dozvíte na 
stránkách www.rodinnezapoleni.cz. Přihlásit se s rodinou můžete na webových stránkách, nebo 

v informačním stánku na jednotlivých akcích.

R� inné zápolení

www.rodinnezapoleni .cz
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