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Nabízíme 
pracovní místo pro administr. 

pracovníka na HPP.
Požadavky:

praxe min. 1 rok, výborný 
zdr. stav, min. SŠ vzdělání, 

bezúhonnost, aktivní
AJ, znalost práce na PC, 

znalost obch. korespondence. 

Zájemci mohou poslat
životopis na mail 

greyland@greyland-film.cz

Dům nábytku

VÝPRODEJ
EXPOZICE NÁBYTKU 
SLEVY AŽ 70 %

!NEKONČÍME – MĚNÍME! 
Kostnická 4797

Chomutov
Tel.: 733 537 416

po-pá 9-17, so 9-12 hod.

Nabídka bytů do nájmu veřejnou 
nabídkou v Chomutově

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí, 
rovnající se ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 3, odst. 5 
Pravidel pro pronajímání bytů), a splňuje kritéria uvedená v článku 5. Pravidel pro 
pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz

Informace: 474 721 233 - p. Elisová

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že společnosti CHO-
MUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě společnosti (tzv. byt za byt). 
V těchto případech bude vyžadován poplatek dle článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů.

V případě obsazení bytu je termín prohlídky zrušen 
– nutno předem telefonicky ověřit!

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 
- rok 2015

1 Beethovenova 3884/12 1+1 35,60 15.125 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin 

sraz u čp. 3880

2 Palackého 4446/2 1+1 35,55 15.125 Kč 24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin

3 Přemyslova 5394/9 1+1 46,11 15.125 Kč 24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin

4 Spořická 1666/7 1+2 75,07 21.175 Kč 24.2. a 26.2. ve 15.00 hodin

5 K. Světlé 3623/3 1+2 49,47 21.175 Kč 24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin

6 Palackého 3658/6 1+2 58,48 21.175 Kč 24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin

7 Kadaňská 3676/5 1+2 63,34 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

8 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

9 Kadaňská 3679/1 1+2 66,56 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

10 Kadaňská 3679/5 1+2 66,06 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

11 5. května 3706/3 1+2 62,12 21.175 Kč 24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin

12 Sokolská 3710/3 1+2 62,68 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3706

13 Sokolská 3710/5 1+2 63,02 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3706

14 Kadaňská 3751/4 1+2 65,36 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3706

15 Legionářská 3880/1 1+2 52,47 21.175 Kč 24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin

16 Beethovenova 3885/8 1+2 51,29 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin 

sraz u čp. 3880

17 Beethovenova 3887/4 1+2 53,45 21.175 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin 

sraz u čp. 3880

18 Palackého 3954/9 1+2 52,24 21.175 Kč 24.2. a 26.2. ve 15.30 hodin

19 Palackého 3997/11 1+2 54,29 21.175 Kč 24.2. a 26.2. ve 15.00 hodin

20 Kadaňská 3404/6 1+3 76,45 27.225 Kč 24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin

21 Kadaňská 3676/4 1+3 82,48 27.225 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

22 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

23 Kadaňská 3683/6 1+3 81,01 27.225 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

24 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

25 Kadaňská 3689/4 1+3 79,08 27.225 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

26 Kadaňská 3691/1 1+3 76,87 27.225 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.30 hodin 

sraz u čp. 3404

27 Legionářská 3883/10 1+3 60,31 27.225 Kč
24.2. a 26.2. ve 14.00 hodin 

sraz u čp. 3880
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28. 2.
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

2. 3.
pravděpodobný termín 
konání ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města 
v zasedací místnosti historické 
radnice

6. 3.
vzpomínkové setkání 
u příležitosti 164. výročí 
narození T. G. Masaryka  
ve 12 hodin  
u sochy TGM ve Školní ulici

14. 3.
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

ZaPIšTe SI 
dO dIáře

HadY 
a ObOjžIVelNíKY 
PrObUdIlO jarO
více na straně 7

 téma
 4 PrOMěNY 

CHOMUTOVSKÉ 
arCHITeKTUrY 
Chomutovské budovy nabízejí 
víc, než se při zběžném 
pohledu zdá. Některé jsou 
vrcholnou ukázkou umu našich 
předků a jiné získaly ocenění 
v architektonických soutěžích.

 aktuality
 6 PřeS šeST STOVeK 

bUdOUCíCH PrVňáčKů 
PřIšlO K ZáPISůM
Chomutovské základní školy 
pořádaly začátkem února 
zápisy pro budoucí prvňáčky.

 aktuality
 7 ZačíNají farMářSKÉ 

TrHY, TY leTOšNí bUdOU 
Třeba jablečNÉ
Kvalitní a čerstvé regionální 
potraviny budou opět k 
dostání na farmářských trzích. 
Jejich již pátá sezona začne 
v sobotu 28. února tradičně na 
náměstí 1. máje.

 rozhovor
 8 HUdba je SOUčáSTí 

Mě SaMOTNÉ
Jana Lota Španělová. Křehká 
žena, která má ráda bojové 
sporty. Zpěvačka, známá 
charitativními projekty. Dívka 
z Chomutova, která vzpomíná 
na dětství v Krušných horách.

 kultura
 9 ZlaTý KleNOT 

VYSTaVUje grafIKY 
aUTOra čeSKýCH 
baNKOVeK
Galerie Zlatý klenot zve na 
výstavu významného českého 
i světového grafika Oldřicha 
Kulhánka. Výstava je doplněná 
sochami Romana Křeliny.

 sport
 10 flOrbalISTÉ fbC 98 

VYHrálI SVOU čáST 
NárOdNí lIgY
Dva zápasy před koncem 
základní části západní části 
ligy si cho mu tovští florbalisté 
zajistili první příčku a tedy 
i nejlepší postavení pro 
vyřazovací boje.

 fotostrana
 15 PráZdNINY 

PrOVáZela VOda, 
ZVířaTa I VýleTY
Jarní prázdniny si děti 
užily ve vodě, mezi zvířaty 
nebo na výletech. Městské 
organizace pro ně připravily 
zábavu na každý den.

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. 

Vybrali jsme rysa karpatského, 
který je poddruhem rysa ostro-
vida. V zooparku se v loňském 
roce podařilo odchovat čtyřčata 
rysů karpatských.
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Každodenně chodíme okolo nich, náš zrak ale většinou směřuje přímo dopředu, někdo se i více dívá k zemi. 
Přitom pohled vzhůru nás jistě obohatí, naplní krásou i ponaučením. Když totiž oči namíříme trochu výš, 
uvidíme vikýře, římsy, klenby, oblouky, balkony, ale i nezvyklé kombinace skla a betonu. Řeč je o budovách 
v Chomutově. Jak se zde vyvíjela architektura, jsme se zeptali městského architekta Jaroslava Pachnera. 

Jaká je vlastně chomutovská archi-
tektura? 

Zdejší architektura je osobitá a ne-
opakovatelná místem svého vzniku. 
Z geografie vychází také množství im-
pulsů a vlivů, které spolu s eko no mic
kými možnostmi mají zásadní vliv na 
výsledek. Cho mu tov v historii, hlavně 
ve 14. až 16. století, zprostředkoval 
Čechům novoty, které se běžně ob-
jevovaly za Krušnými horami. Ale 
tento jev byl i opačný, protože stavi-
telé z Cho mu to va působili i v Sasku. 
V dalších staletích i v současnosti pře-
važují v Cho mu to vě vlivy opravdu 
in ter na ci onál ní. 
Začněme asi nejstarší významnou 
stavbou…

Svědkem založení a pak celých 
dějin Chomutova je kostel svaté Ka te
řiny. Je opravdu základní stavbou spo-
jenou s městem. Jedná se navíc o špič-
kovou architekturu dokládající umě-
leckou úroveň stavitelství na samém 
počátku gotického stylu.

S gotikou je spojen i další vý znam ný 
architektonický prvek, kte rý v Cho
mu tově za ží val zřej mě své po čát ky. 
Můžete ho přiblížit?

Vysokou úroveň stavitelství pozdní 
gotiky v Cho mu tově dokládají sklíp-
kové neboli diamantové klenby, které 
zde vznikaly na přelomu 15. a 16. sto-
letí. Tato vrcholná díla klenebního 
umění se zachovala ve městě ve vel-
kém počtu. Ano, Cho mu tov byl jed-
ním z prvních měst, kde byly klenby 
použity. V 16. století se Chomutov 
více jak dvojnásobně zvětšil zalo-
žením Vinohradského předměstí. 
Vznikla tehdy většina domů v měst-
ském centru a ty byly přestavovány 
spolu s kostely, radnicí i s velkými zá-
jezdními hostinci. V 16. století vznikl 
zajímavý dům v Revoluční ulici, 
dnešní hotel U Dvou medvídků, který 
má bohatý pískovcový portál a četné 
klenby v přízemí. Pískovcové portály 
byly u mnoha chomutovských domů. 
Jeden byl dokonce přenesen do mu-

zea v přízemí radnice. Jedná se o tak 
zvaný sedátkový portál. Podobné na-
jdeme dodnes v mnoha severočeských 
i v saských městech. Potom se až do 
poloviny 19. století sídlo neměnilo. 
Nejvýznamnější klasicistní stavbou 
poloviny 19. století je bývalá škola na 
Husově náměstí, dnešní budova ma-
gistrátu. Portikus v řeckém dórském 
stylu byl vytvořen z čer no vic kého pís-
kovce a většina detailů ještě poctivě 
z kamene. Náměstí pak obklopily 
další klasicistní budovy, jako dnešní 
dům č.p. 38 upravený na učebny pro 
ČVUT. Velký stavební rozvoj nastal 
ve druhé polovině 19. století a na po-
čátku století dvacátého.
Jaké stavby při tomto boomu 
vznikaly? 

Byly to hlavně významné veřejné 
budovy, jako jsou soud, školy, di-
vadlo, nemocnice, sociální zařízení 
a velké množství nájemních domů 

i vil. Například divadlo, zvané tehdy 
parková dvorana, které v novorene-
sančním stylu navrhl na počátku 20. 
století tehdejší městský architekt Ernst 
Lan disch. Neopomenutelnou novore-
nesanční stavbou je i budova soudu, 
která byla roku 1874 postavena jako 
sídlo okresního hejtmanství, soudu 
i katastrálního úřadu. Významný ar-
chitekt Josef Zasche zde projekto-
val dům císařovny Alžběty, bývalé 
sídlo policie ČR, a obytné čtvrti pro 
Mannes man novy závody. Zasheho 
projekty přinesly do Cho mu tova na 
tehdejší dobu nejmodernější stavby, 
které už předznamenávaly příchod 
moderny. Moderní funkcionalistickou 
architekturu z období okolo roku 1930 
zastupuje budova gymnázia od archi-
tekta Artura Payra. Ve stejném stylu 
byla postavena budova nového okres-
ního úřadu, dnešní sídlo Policie ČR, 
a škola na náměstí T. G. Masaryka, 

Proměny 
chomutovské 
architektury

Výrobní hala firmy PULS.

Archtekt Jaroslav Pachner v kostele sv. Kateřiny

Interiér městského divadla
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kde nyní sídlí umělecká škola. V té 
době vznikaly i hodnotné funkciona-
listické vily, jako například č.p. 1927 
v ulici Stromovka a č.p. 3110 v Mo
rav ské ulici. Po roce 1945 byla posta-
vena většina bytového fondu spolu 
s novými školami, školkami a občan-
ským vybavením. Ze sídlištní archi-
tektury musím zmínit v republice oje-
dinělé tři experimentální bytové domy 
na sídlišti Březenecká, které byly in-
spi ro vány objekty vybudovanými 
ve Francii v Marseille architektem 
Le Cor bu sierem.
V Chomutově to není jediná „přive-
zená“ architektura…

Ne. Krušnohorskou venkovskou 
architekturu připomíná dnes skanzen 
Stará Ves v zoo parku. Obývaný sta-
tek s chovem zemědělského zvířectva 
je kopií zbořené usedlosti z Vi na řic. 
Všechny objekty stávající, i pláno-
vané, ukazují stavby zdejší lidové ar-

chitektury. Stále je plánována obnova 
zámku z Ahní kova, který byl zbo-
řen v důsledku postupu důlní těžby. 
Hodnotné renesanční kamenické 
články, které byly sejmuty při demo-
lici, jsou uskladněny v zooparku. 
Svým způsobem se za přivezenou 
architekturu dá označit i výrobní 
hala firmy PULS, která byla nomi-
nována na stavbu roku. Ale to není 
jediná chomutovská nominovaná 
stavba, že? 

Asi nejlepší moderní stavbou 
Chomutova je hala PULS v průmys-
lové zóně. Svými oblými tvary a uži-
tým materiálem opravdu odráží účel 
svojí existence. I některé další nové 
stavby byly nominovány do celostátní 
soutěže stavba roku. Jsou to jak stavby 
dopravní, tak průmyslové a sportovní. 
Také okružní křižovatka v Lipské 
ulici s autobusovým nádražím byla 
vyhodnocena v krajské soutěži jako 

druhá nejlepší stavba Ústeckého kraje. 
Nominace se dočkala celá založená 
průmyslová zóna, stavba mostu přes 
Hačku na silnici I/7 a nový zimní sta-
dion, který vznikl v areálu bývalých 
kasáren. Přínosná byla přestavba ob-

chodního domu Cho mu tov ka, která 
oživila stavbu v městském centru. 
V posledních letech vzniká celá řada 
rekonstrukcí, které dávají novou náplň 
stavbám tak, aby obstály a plně žily 
i v dalších letech.

Zimní stadion 
Jako stavba roku 2011 bylo no-

minováno Centrum sportu a volného 
času – zimní stadion, tréninková hala 
a šatnový blok. Jako první stavba no-
vého kulturně společenského are-
álu byla podle projektu Jindřicha 
Smetany, Danuše Matoušové a Jana 
Bür ger meistera realizována hokejová 
hala. Stavbu charakterizuje mohutný 
nosný oblouk odvážné konstrukce, 
který vystupuje nad střechu haly. 

Kostel svaté Kateřiny
Kostel svaté Kateřiny je nejstarší 

zachovanou stavbou v Chomutově. 
Starší část vznikla patrně již ve třicá-
tých letech 13. století. Vysoké kně-
žiště, které vystupuje do náměstí 
1. máje, bylo přistavěno okolo roku 
1280. V příčné lodi se objevují kame-
nické prvky, které ukazují na přechod 
od románského do gotického slohu. 
V kněžišti se uplatňuje výzdoba kle-

nebních prvků s rostlinnými a zvíře-
cími motivy. V interiéru jsou oživeny 
renesanční malby. Kostel byl restauro-
ván v letech 1992 až 2002, když před 
tím více než dvě stě let sloužil pouze 
jako skladiště.

most přes HačKu
K zajímavým moderním stavbám 

patří most přes údolí Hačky na pře-
ložce silnice I/7 v úseku Chomutov–
Křimov. Tato stavba byla nominována 
jako stavba roku 2008 pro svoje tech-
nické řešení a pro příznivé působení 
v krajinném rázu. Projektantem byl 
VPÚ DECO Praha, stavbu realizovaly 
Stavby silnic a železnic. Most je cit-
livě zasazen do krušnohorské krajiny 
a je odtud úchvatný daleký výhled na 
podhůří i na město Chomutov. 

HistoricKé stavby 
ve sKanZenu 

Zajímavé stavby najdeme ve skan-
zenu Stará Ves v Pod kruš no hor ském 
zoo parku. Jako ukázky historie a způ-
sobu života obyvatel Krušnohoří zde 
vznikla kopie hrázděného statku, byla 
sem převezena roubenka a byly dopl-
něny další vesnické stavby i zařízení, 
například včelíny. Dominantou are-
álu je funkční věžový větrný mlýn ho-
landského typu. Statek nabízí pohled 

na běžný venkovský život. V roubené 
stavbě je expozice včelařství a hrač-
kářství. Chomutov díky projektu vý-
stavby skanzenu mezi své architekto-
nické skvosty získal stavby lidové ar-
chitektury severozápadních Čech. 

Klenby mají možná 
v cHomutově prvenství

Město Chomutov bylo patrně 
jedním z prvních míst, kde se obje-
vily sklípkové klenby. Jejich vzo-
rec a hmotové členění umožňující hru 
světla a stínu zůstává moderním prv-
kem až do dnešních dnů. Sklípková 
klenba jako samonosná prostorová 
konstrukce byla staviteli používána od 
sedmdesátých let 15. století. Klenba 
byla většinou vyzdívána z cihel. Byla 
stavěna nad hranami základního ob-
razce na tesařsky provedených dřevě-
ných ramenátech. Sklípkové klenby 
se do Čech rozšířily z oblasti his-
torického Míšeňska, tedy z dneš-
ního Saska. Stavební huť tam vedl 
geniální stavitel Arnold Vestfálský. 
Zachovanými sklípkovými klen-
bami se v Chomutově mohou pyšnit 
stará radnice, farní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a hlavně městská věž, 

kde bylo sklípkovou klenbou zakle-
nuto i točité schodiště jako jediné 
v Čechách. Nejbohatší klenbu má 
dům č.p. 9 na náměstí 1. máje, kde je 
takto vyzdobeno celé přízemí. 

arcHiteKtonicKou 
jedničKou je budova 
pulsu

Bezesporu nejzajímavější mo-
derní stavbou ve městě je průmyslová 
hala PULS ve výrobní zóně. V polo-
vině roku 2007 zahájil PULS provoz 
v novém futuristickém výrobním zá-
vodě v Chomutově. Tvar budovy vy-
chází z designu pulzních zdrojů vy-
ráběných firmou. Nezaměnitelná si-
lueta stavby dominuje celému prů-
myslovému areálu výrobní zóny. 
Fasáda je olemována kovovým fil-
mem z eloxovaného hliníkového ple-
chu. Zbývající plochy fasády jsou 
tvořeny skleněnými panely s tma-
vým zabarvením. Budova byla nomi-
nována na ocenění pro nejlepší prů-
myslovou stavbu České republiky, 
a to díky výjimečnému designu, vý-
robním podmínkám a ekologickému 
provedení stavby s ohledem na ži-
votní prostředí.

Přehled nejzajímavějších staveb

Větrný mlýn jako součást skanzenu Stará Ves

Sklípková klenba v prostorách 
muzea na radnici

Most přes údolí Hačky

Letecký pohled na nový zimní stadion
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Přes šest stovek 
budoucích prvňáčků 
přišlo k zápisům

Chomutovské základní školy 
pořádaly začátkem února zápisy pro 
budoucí prvňáčky. „Se svými rodiči 
tak přišlo do škol 645 dětí. Je to asi 
o 70 více než v loňském roce,“ in-
formovala vedoucí odboru škol-
ství Dagmar Mikovcová. Po ode-
čtení těch, které mají návrh na od-
klad školní docházky, a naopak při-
čtení dětí, které po odkladu do škol 
nastoupí, by se mohly školy tě-
šit v září na 650 nových školáků. 
Předpokládanými počty ještě zamí-
chají dodatečné zápisy dětí, které 
se přihlásí později nebo přistěhují. 
Minulé září očekávaly školy 578 
prvňáčků, skutečně jich nastoupilo 
o trochu méně, přesně 564.

Kdy se 
sejdou noví 
zastupitelé?

Chcete rákosníčkovo hřiště? Hlasujte!

Navrhněte osobnost na Cenu 
jiřího Popela z lobkovic

Služby Mého portálu využilo 
už více než sto subjektů

Posledního ledna se v Cho mu
tově konalo opakované hlasování 
v komunálních volbách. O nových 
zastupitelích rozhodlo 22,5 % Cho
mu to vanů, kteří ten den přišli k vo-
lebním urnám. V za stupitelstvu za-
sedne třicet pět zastupitelů z pěti vo-
lebních stran a uskupení. Devatenáct 
z nich již má zkušenosti z minu-
lého volebního období, dva z dří-
vějších období a čtrnáct je nováčků. 
PRO Chomutov bude mít 11 za-
stupitelů, ČSSD 7, po 6 KSČM 
a NOVÝ SEVER a 5 ANO 2011.

Lhůta pro podání námitek proti 
průběhu či výsledkům hlasování 
končí v pátek 13. února v 16 hodin 
(po uzávěrce CHN). Pokud nikdo 
volby v Chomutově nezpochybní, 
pak by se noví zastupitelé mohli se-
jít ke složení slibu a volbě orgánů 
města v pondělí 2. března. 

Známý řetězec obchodů s potra-
vinami odstartoval již čtvrtý roč-
ník projektu Rákosníčkovo hřiště 
a Cho mu tov může být jedním z de-
seti míst, kde by atraktivní pohád-

kové hřiště mohlo vzniknout a po-
skyt nout prostor pro volnočasové 
aktivity dětí. O tom, v jakém městě 
hřiště bude, rozhodují lidé ve veřej-
ném hlasování. To již bylo zahájeno 

a bude pokračovat až do 8. března 
na webu www.lidlrakosnicko-
vahriste.cz nebo na Facebooku. 
Podrobné informace o hlasování 
jsou na uvedeném webu. 

Je ve vašem okolí osoba, která se 
významně zasloužila či nadále zaslu-
huje o rozvoj města, svojí výjimeč-
nou činností ovlivnila jeho veřejný ži-
vot nebo Chomutovu ve světě vytváří 
dobré jméno? Navrhněte ji na Cenu 
Jiřího Popela z Lobkovic. „Ocenění je 
významné právě proto, že osobnosti 
nominuje široká veřejnost. Lidé mo-
hou až do konce března navrhnout, 
kdo doplní již 45 oceněných význam-
ných občanů našeho města,“ vyzývá 
primátor Jan Mareš. Žijící i nežijící 
osobnosti mohou nominovat občané, 

skupiny občanů i právnické osoby za 
přínos v různých oblastech, jako je na-
příklad kultura, sport, věda, vzdělá-
vání, lékařství, architektura. Došlé no-
minace projedná výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost a následně 
rada města, k předání ceny by mělo 
dojít tradičně v červnu. 

Cena je označena jménem známé 
chomutovské historické osobnosti. 
Jiří Popel z Lobkovic byl významný 
český šlechtic, nejvyšší hofmistr a pře-
devším majitel města Chomutova 
a zakladatel zdejší jezuitské koleje.

Návrhy musí obsahovat odůvod-
nění, proč by daná osoba měla být oce-
něna. Je možné připojit další významné 
a podporující dokumenty, jako je třeba 
životopis, výčet činností či zásluh 
kandidáta. K návrhu musí být připojen 
i kontakt na navrhovatele a v případě 
nežijící osobnosti i kontakt na její pří-
buzné. Návrhy je možné do 31. března 
zasílat na adresu Statutární město 
Chomutov, Bc. Dagmar Mi kov cová, 
Zborovská 4602, 430 28 Cho mu tov. 
Obálka by měla být označena slovy 
NOMINACE JPL.

Za dva týdny od spuštění už 
novou elektronickou službu cho-
mutovského magistrátu využilo 
119 subjektů, tedy fyzických osob, 
právnických osob nebo podnikají-
cích fyzických osob. V počtu pří-
stupů Můj portál na konci minu-
lého týdne dosáhl čísla 248. „Tato 
nová služba zkracuje lidem cestu na 
úřad a šetří jejich čas. Díky ní mo-

hou vyřizovat své úřední záležitosti 
z pohodlí domova nebo kanceláře,“ 
sdě lil primátor města Jan Mareš. 
Cho mu tov ský magistrát zprovozně-
ním Mého portálu rozšiřuje elektro-
nické služby pro občany.

Aplikace Můj portál je přístupná 
z webu města. Díky jednoduché re-
gistraci zde mohou lidé využívat 
online formuláře řazené ve struk-

turované podobě podle životní situ-
ace. „Pro občany je výhodné, když 
si navíc zřídí datovou schránku, ne-
boť pak jim tato služba nabídne 
více služeb a lepší komfort,“ řekl 
tajemník magistrátu Theodor Sojka. 
Tím je zahájení některých úkonů 
úředníků přímo portálovým podá-
ním, opakované předvyplnění for-
mulářů z již zadaných údajů, sledo-

vání stavu vyřizování požadavku, 
nebo zobrazování pohledávek vůči 
městu či historie plateb. Datovou 
schránku si nyní mohou občané zří-
dit zdarma v úřední hodiny na in-
formačních centrech magistrát-
ních budov na Husově náměstí a ve 
Zbo rov ské ulici, která jsou ozna-
čena rovněž jako kontaktní místa 
Czech point.
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KráTCe
opravili cHodníKy, 
poKácejí lípy
Technické služby opravily 
chodníky v ulicích Nádražní, 
Moravská, Beethovenova a Kři-
vá. V ulici Čelakovského nyní 
pokácejí lípy ve špatném stavu.

meZi Zvířata i večer
Zajímavý pohled na zvířata Eur-
asie a romantická procházka 
do Staré Vsi čeká na návštěvní-
ky zooparku při večerních pro-
cházkách v pátek a v sobotu.

do němecKa 
autobusem
Na výlet do německého Mari-
enbergu se mohou vydat Cho-
mutované s dopravním pod-
nikem. Autobusy vyrážejí 
21. února a 21. března.

senioři na policii
Pro seniory z Univerzity třetího 
věku přichystali přednášku po-
licisté. Na své služebně jim uká-
zali kriminalistické metody. 

druHé nejlepší 
v republice
V žebříčku nejlépe hodnoce-
ných mateřských škol a jeslí 
v ČR se na druhé příčce umísti-
ly Jesle Písečná. Lidé hlasova-
li na webových stránkách Top 
školky.

senioři na přednášce
Klienti DpS Písečná se mohou 
pravidelně účastnit přednášek. 
Ta první byla zaměřená na pro-
blematiku předluženosti. Dal-
ší témata vzniknou z požadav-
ků klientů.

Začínají farmářské trhy, 
první budou zabijačkové

Hady a obojživelníky mohou opět 
lidé obdivovat, probudilo je jaro 

Nadšenci z Kočičáku: je v okolí KaSSu pohřben bunkr? 

Kvalitní a čerstvé regionální potra-
viny budou opět k dostání na farmář-
ských trzích. Jejich již pátá sezona za-
čne v sobotu 28. února tradičně na ná-
městí 1. máje, kam se budou pravi-
delně sjíždět farmáři z celého kraje 
a nabízet sezonní výrobky. „Na letošní 
rok je navíc připraveno i několik te-
matických trhů. Důležitá je však čers-
tvost a kvalita produktů, ta je na trzích 
zaručena. Trhy v Chomutově navíc 
patří mezi nejoblíbenější v kraji, což 
dokládá velká návštěvnost,“ uvedl pri-
mátor Jan Mareš. 

Kromě tradičních jsou připraveny i 
trhy zaměřené na konkrétní produkty, 
například zabijačkovými budou le-
tošní trhy začínat. Ale konat se bu-
dou také jahodové, medové, jablečné 
či mezinárodní. „Chceme tak trhy 

ozvláštnit a nabídnout zákazníkům 
větší pestrost,“ řekl organizátor trhů 
Adam We ber ze spolku Český um. 
Nejoblíbenějšími produkty na trzích 
jsou ovoce, zelenina, pečivo a uzenář-
ské výrobky. Organizátoři slibují ne-
jen v tomto sortimentu pro letošek 
větší nabídku. 

Trhy začnou poslední únorovou so-
botu a konat se budou každých 14 dní 
až do předvánočního období. Provozní 
doba zůstává stejná jako v minulých 
letech, tedy od 8 do 12 hodin. Aby at-
mosféra na náměstí byla co nejlepší, 
je připraveno i několik doprovodných 
akcí, kulturní program či soutěže.

Zvířata v teráriích Pod kruš no
hor ského zooparku mohou lidé opět 
vidět. Zoopark totiž odzimoval 
expo zici, ta je nyní přístupná veřej-
nosti. „Expozice byla uzavřena jako 
každý rok z důvodu zimování zvířat, 
které je nutné pro následné úspěšné 
roz mno žování jednotlivých druhů. 
Zároveň se uskutečnila v chovatel-
ském zázemí rekonstrukce elektro-
instalace a výměna starých terárií,“ 

uvedla vedoucí propagace zooparku 
Martina Pelcová.

Všechna již dosluhující terária 
v zázemí byla vyměněna za nová. 
„Do terárií umisťuji mláďata z umělé 
líhně nebo jedince, které je nutné lé-
čit. Můžu sem umisťovat i jedova té 
druhy, protože terária mají bezpeč-
nostní zámek,“ uvedl chovatel Ja ro
slav Zelinka.

Obojživelníky a plazy zoo park 

chová od roku 2002, kdy byl za-
hájen provoz terarijní expozice. 
V současné době zde žije 140 je-
dinců terarijních zvířat v 17 druzích. 
Mlá ďa ta se daří odchovávat pravi-
delně. „V mi nu lém roce to byl napří-
klad ojedinělý odchov čtrnácti trno-
repů afrických, úspěšný odchov bla-
vorů žlutých nebo zmijí růžkatých,“ 
uvedla ředitelka zooparku Iveta 
Rabasová.

Pátrání po pevnosti na chomutov-
ském sídlišti. Tak to s nadsázkou vy-
hlásili nadšenci z Muzea čs. opev-
nění Na Kočičáku. Není se proč divit. 
Území, kde nyní stojí chomutovská 
sídliště, patřila do obranné linie a cel-
kem na nich bylo osm pevností, pět se 
jich dochovalo a tři zanikly. Mezi tro-
jici řopíků a „třicetšestek“, jak se pev-
nůstkám, které musely ustoupit vý-
stavbě, přezdívá, patří lehká opev-
nění nad školou na Zahradní, u želez-
ničního přejezdu u benzínové pumpy 
u Kauflandu a pod dnešním KASSem. 
„Práce, které začaly na revitalizaci 
KASSu a jeho okolí, nabízejí mož-
nost, že by se tento bunkr mohl opět 
objevit,“ říká Jiří Piramovský. 

Na sídlištích se zachovala pětice 
opevnění, a to mezi rodinnými domy 
pod Kamenným vrchem a vedle sil-

nice mezi Jirkovem a Chomutovem 
na pokraji Výletní ulice. „Tuto pev-
nůstku jsme natřeli novým maskova-
cím nátěrem a další opevnění jsme 
zrekonstruovali na sídlišti Písečná,“ 
říká Piramovský. Čtvrtá pevnůstka se 
nachazí také na Eldorádu a poslední 
pátá na soukromé zahradě na svahu 
Kamenného vrchu. „Ten sloužil do 
roku 1989 jako pozorovatelna civilní 
ochrany,“ dodává Piramovský. 

Pevnůstka, po které nadšenci vy-
hlásili pátrání, byla s největší pravdě-
podobností pouze podkopána staveb-
ními stroji a svalena do předem vyko-
pané jámy a zasypána zeminou někde 
v okolí KASSu. „Odstřel se v zastavě-
ných oblastech nepraktikoval a hlavně 
byl finančně náročný s nejistým vý-
sledkem. Postupná demolice pev-
nůstky byla taktéž finančně náročná 

a hlavně před třiceti lety technologie 
na rozbíjení betonu nedosahovala ta-
kové účinnosti jako v současné době,“ 
vysvětluje Piramovský své dohady, 
proč by pevnost mohla být ještě na 
místě. Pokud patříte mezi pamětníky, 
či máte jakékoliv fotografie tohoto ob-
jektu, kontaktujte pracovníky muzea 
na emailu info@kocicak.cz nebo te-
lefonním čísle 737 431 389.

V případě, že objekt bude sku-
tečně náhodně nalezen při revitali-
zaci okolí KASSu, provede muzeum 
přesné zaměření a dokumentaci pev-
nůstky a možná si ji dokonce odveze. 
„Vyloučit to nemohu. Pevnůstka 
váží asi padesát tun, což v dnešní 
době není nepřekonatelnou záleži-
tostí,“ nastiňuje možné řešení Jiří 
Piramovský. 

Snímek ze začátku 80. let zachycuje původní pozici hledaného bunkru.
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Začněme Vaším dětstvím, které jste 
z části strávila v Chomutově. Jaký 
máte vztah k tomuto městu a stíháte 
jej navštěvovat? 

V Chomutově jsem bydlela do 
svých šestnácti let, než jsem se přestě-
hovala kvůli studiu do Prahy. Ovšem 
rané dětství jsem strávila s prarodiči 
především v Krušných horách, kde 
to zbožňuji. S návštěvami města je to 
horší. Sice tu mám rodinu a ráda bych 
jezdila častěji, už jen kvůli nim, zane-
prázdněnost aktivitami a prací mi to 
ale bohužel nedovoluje. 
Lze říci, že Vás město či hory nějak 
ovlivnily v umělecké tvorbě? 

Ovlivnil mě především čas strá-
vený na horách. A ovlivňuje mě do-
teď. Má rodina bydlí na kraji Cho
mu to va, kde je poměrně dost pří-
ro dy, takže lze vyrazit do lesa a hle-
dat v něm inspi raci. Ale mě inspiruje 
jakákoliv příroda, protože přírodu 
potřebujeme a měli bychom s ní žít 
v symbióze. 
Odráží se příroda Krušných hor 
i ve Vaší současné tvorbě? A inspi-
rují Vás také vzpomínky z dětství? 

Připravuji další album. Jeho té-
matem jsou právě Krušné hory, mé 
dětství strávené tam a vzpomínka na 
mého dědečka, který loni na jaře ze-
mřel. Ráda bych album věnovala jeho 
památce. 
První krůčky k umělecké tvorbě 
jste dělala v lidové škole umění. 
Kdy jste si uvědomila, že byste se 
hudbou chtěla živit? 

To se asi nikdy nestalo. Dodnes 
nespoléhám na výdělky z oblasti 
kultury. Pro mě byl zásadní mo-
ment, když jsem si uvědomila, že 
hudba je součástí mě samotné a že 
chci tvořit absolutně svobodně. Od 
té doby ve mně nastal duševní klid. 

Samozřejmě nelze zapomenout 
na konzervatoř, která člověka jis-
tým způsobem směruje. A když už 
jsem se rozhodla celé mládí studo-
vat konkrétní obor, byla by škoda se 
mu nevěnovat. 
Proslula jste nejen zpěvem, ale 
i cha ri tativ ní mi projekty. Pro zra
dí te, kdy a jak jste se aktivně zapo-
jila do charitativní činnosti?

Celé to začalo mou poslední des-
kou Děvčátko. Chtěla jsem pro ni za-
jímavé obaly, a když se objevil ná-
pad s kresbami zrakově postižených 
dětí z opavské školy, přišlo mi více 
než jasné, že to je ta cesta. Spolupráce 
byla velmi zajímavá a výživná, proto 
jsme všichni chtěli v této činnosti po-
kračovat i nadále. 
Můžete projekt s obaly na desku 
Děvčátko představit blíže? A pokra-
čuje tento projekt? 

Deska měla 202 originálních 
obalů, které pokreslily tuší zrakově 
postižené děti ze ZŠ Havlíčkovy 

v Opavě. Každý obal byl jiný, každý 
měl svého autora. Kresby byly tak 
uchvacující, že se ke mně velmi 
snadno připojila dlouholetá kama-
rádka, grafička a designérka Mar
ké ta Ma koš ka Já ňo vá a vznikl pro-
jekt Děvčátko tuší. Markéta z ob-

rázků k deskám nechala vytvořit vý-
stavní obrazy, zpracovala je do ka-
lendářů, plakátů či pexes. S tím vším 
jsme pak jezdili po menších galeriích 
České republiky. Z každého proda-
ného artefaktu šla stokoruna zpátky 
malým umělcům v Opavě. Koncerty 
včetně děl malých autorů měly ob-
rovský úspěch, a tak jsme za rok 
kon cer tování dovezli do Opavy 21 ti-
síc korun. 
Vaše charitativní činnost tedy ne-
skončila projektem Děvčátko… 

Jak jsem se již zmínila, chtěli 
jsme nadále pokračovat, a tak vznikl 
charitativní spolek Jiné Laně, je-
hož cílem je zapojit lidi s různými 
handicapy do uměleckých projektů. 
Byť je to spíše forma pomoci duši, 
má to rozhodně smysl. Od listo-
padu 2012, kdy nám spolek ofici-
álně schválili, proběhlo už pět pro-
jektů s různým zaměřením. Do kaž-
dého jsme zapojili komunitu s ji-
ným handicapem. 

Proč jste zvolili označení Jiné Laně? 
Základní tři stavební kameny na-

šeho sdružení jsou tři ženy. Všechny 
milujeme přírodu a les. Laně jsou 
krásné. Jsou to zvířata elegantní a svo
bodná. Navíc první písmena slov v ná-
zvu se shodují s písmeny mého jména, 
což mi přišlo jako celkem povedená 
spojitost. 
Je možné se zapojit do Vaší pomoci? 

Určitě je dobré sledovat aktuality 
na stránkách našeho spolku. Většinou 
lidé volají sami a přicházejí s nápady, 
jak by danému projektu nebo komu-
nitě, která je do něho zapojená, mohli 
pomoci. Momentálně připravujeme 
interaktivní dvojjazyčnou knihu pro 
zrakově postižené děti a sháníme fi-
nanční prostředky na její výrobu. 
Knihu chceme představit veřejnosti 
28. února při příležitosti mého kon-
certu s kvartetem v pražském Café 
v lese. Tímto zvu na koncert všechny, 
kteří by rádi pomohli. Právě tam se 
dozvědí, jaké způsoby pomoci jsou 
možné. 
Ve svém životopise připouštíte, že 
máte ráda thajský box. Setkala 
jste se jako Chomutovanka někdy 
s Jiřím Žákem, několikanásobným 
mistrem světa v tomto sportu? 

S Jirkou Žákem jsme se samo-
zřejmě potkali, ale v dobách dřívěj-
ších. To jsem se boxu ještě nevě-
novala. Teď mám čerstvou zálibu – 
krav magu. Je to dobrá škola sebeo-
brany a znalosti z boxu se mi na tré-
nincích hodí.

Křehká žena, která má ráda thajský box a krav magu. Zpěvačka, známá svými charitativními projekty. 
Dívka z Chomutova, která vzpomíná na dětství v Krušných horách. Jana Lota Španělová nelze derivovat 
na jedno označení. Stejně poloh, jako má její hlas, má její umělecká osobnost jako celek. 

jana lota španělová:

Hudba  
je součástí 

mě samotné 

Pro mě byl zásadní moment, když jsem si 
uvědomila, že hudba je součástí mě samotné 
a že chci tvořit absolutně svobodně.
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žáci základní umělecké školy se letos 
představí na plese i při letní filharmonii 

Chomutovský kalamář hledá nové literární talenty 

Zlatý klenot vystavuje grafiky 
autora českých bankovek

Talent žáků ze ZUŠ T. G. Ma sa
ryka v Chomutově je možné pozoro-
vat takřka na každém kroku. Kromě 
velkých akcí a školních koncertů se 
studenti umělecké školy pravidelně 
prezentují také jako doprovod na nej-
různějších vernisážích či je jejich vy-
stoupení součástí městských akcí. 
„Veřejná prezentace žáků patří mezi 
základní pilíře naší práce. Žáci jsou 
tak vedeni k odpovědnosti za svou pří-
pravu i za společné dílo,“ vysvětluje 
početná vystoupení Karel Žižka, ředi-
tel ZUŠ T. G. Masaryka. 

Kromě pravidelných menších 
školních koncertů a vystoupení se žáci 
umělecké školy již brzy představí na 
2. ročníku plesu ZUŠ T. G. Masaryka. 
„Zařazení plesu do naší hudební na-
bídky plánujeme ze dvou důvodů. 
Prvním je reakce na poptávku z řad 

našich známých i rodičů žáků, kteří 
chtějí navštívit tradiční ples a ne ně-
jakou zábavnou show,“ uvádí důvody 
Karel Žižka. Druhým důvodem pro 
ples je podle něj právě rozšíření na-
bídky vystoupení pro žáky školy, kteří 
tak poznají další formu veřejné pre-
zentace. 

Žáci umělecké školy nebudou chy-
bět ani na festivalu Otevřeno, i když 

tentokrát nechystají žádné velké hu-
debnětaneční vystoupení, které v mi-
nulých letech organizovali společně 
s Městskou hudební školou Chemnitz. 
„Připravit dva hudební projekty – vy-
stoupení na festival Otevřeno a Letní 
fil har monii bylo příliš náročné. Na 
festivalu tak vystoupí žáci tanečního 
oboru s vlastním představením a před-
pokládám, že se představí i tradiční 

hosté festivalu Tequila band, Oklep či 
Ponticello. To ale neznamená, že by-
chom se do budoucna vzdávali společ-
ných projektů, spolupráce s německou 
školou byla vždy velmi přínosná,“ 
upřesňuje ředitel Žižka. 

A tak zatímco přípravy na festi-
val Otevřeno tentokrát neseberou žá-
kům tolik času, přípravy na Letní fil-
harmonii už nyní běží v plných ob-
rátkách. „Jednání s německou stra-
nou probíhají už od září a Letní fil-
harmonie je plánována na 15. čer-
vence. V jednání je také účast diri-
gentky Kajsy Boström a dalších só-
listů,“ naznačil průběh příprav Karel 
Žižka, podle kterého bude mít akce 
tradiční průběh od zkoušek na ně-
mecké straně, přes veřejnou zkoušku 
na náměstí 1. máje až po večerní vy-
stoupení v letním kině. 

Již počtrnácté zkříží nejlepší cho-
mutovští literáti a spisovatelé svá 
pera. Cho mu tov ský kalamář opět 
hledá literární talenty z regionu. 
„Soutěž je určena autorům starším 
čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo 
studují v okrese Chomutov,“ upřes-
ňuje Zdena Doležalová ze Střediska 
volného času Domeček, které soutěž 
každý rok spolupořádá s týdeníkem 
Nástup a Střediskem knihovnických 
a kulturních služeb. 

Soutěž opět nabízí tři katego-
rie, do nichž autoři smějí přispět – 
prózu v podobě povídky v rozsahu 
tří normostran, poezii nebo mikro-

povídku v rozsahu jedné normo-
strany. „Přispět lze samozřejmě i do 
více kategorií současně,“ upozorňuje 
Zdena Doležalová a připomíná, že 
próza a poezie se dělí do dvou věko-
vých kategorií – od 14 do 19 let a od 
20 let výše. 

Do soutěže je možné přihlásit 
pouze původní práce, dosud nepub-
likované v jakémkoliv médiu včetně 
internetu. Protože práce jsou hod-
noceny anonymně, je nutné ozna-
čit všech pět odevzdaných kopií 
v horním rohu heslem. „Soutěžící 
většinou při přihlášení nechybují, 
stačí, že si pozorně přečtou pravi-

dla. Neměli by zapomínat, že práce 
jsou hodnoceny anonymně, a tak by 
se hesla na odevzdaných dílech ne-
měla shodovat s těmi z minulých 
ročníků,“ varuje Zdena Doležalová 
a dodává, že uzávěrka pro letošní 
rok je stanovena na 13. března. 
Zájemci si o podrobné propozice 
a přihlášku mohou napsat na email 
chomutovsky.kalamar@centrum.cz.

Po skončení uzávěrky poputují 
jednotlivá vyhotovení literárních 
prací ke členům poroty. Té bude 
tento rok opět předsedat Zdeněk 
Hejna. Po jeho boku budou posuzo-
vat odevzdané soutěžní práce spi-

sovatelka Renata Šindelářová, ředi-
telka SKKS Marie Laurinová, uči-
telka Blanka Legnerová a mluvčí 
Skupiny ČEZ pro západní Čechy 
Ota Schnepp. 

Ti společně vyberou vítěze, je-
jichž práce budou otištěny v Ná
stu pu a všechny vyjdou také ve 
speciálním almanachu. „Cho mu
tov ský ka la mář je jednou ze sou-
těží, kdy autoři očekávají slovní od-
měnu v podobě uznání ze strany po-
roty a cenné rady. Na každého ‚ka-
lamářníka‘ pak čeká také almanach 
prací, pamětní list a diplom,“ uza-
vírá Zdena Doležalová. 

Galerie Zlatý klenot zve na výstavu 
významného českého i světo vé ho gra-
fika Oldřicha Kulhánka. Vý sta va je 
doplněná sochami Ro ma na Kře li ny 
ze dřeva a šamotu. Grafické listy Ol
dři cha Kul hán ka zachycují převážně 
figury a portréty provedené techni-
kou litografie a leptu. Oblí beným té-
matem grafika jsou stylizované podo-
bizny historických osobností. Kromě 
Adama a Evy tak lidé uvidí například 
podobiznu Marie Terezie, Jana Husa, 
Boženy Němcové a dalších. 

Vernisáž se uskutečnila v lednu 
u příležitosti připomenutí dvouletého 
výročí, kdy tvůrce českých bankovek 
zemřel. Jeho poslední životní výstava 
byla právě v Chomutově.

Letos by se Oldřich Kulhánek do-
žil pětasedmdesáti let. Výstava připo-
meneme jeho dílo, které po sobě za-
nechal. Zrenovované pro sto ry Ga le rie 
Zlatý klenot na náměstí 1. máje v Cho
mu to vě jsou přístupné od pondělí do 
pátku mezi devátou a sedmnáctou ho-
dinou, v sobotu pak jen do dvanácti.
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florbalisté fbC 98 Chomutov vyhráli svou část národní ligy 

Pozor, na scénu přicházejí bobří slečny!

Dva zápasy před koncem základní 
části západní části florbalové ligy už 
měli chomutovští florbalisté jasno  
zajistili si první příčku a tedy i nej-
lepší postavení pro vyřazovací boje. 
„Pravdou je, že jsem to v úvodu se-
zony nečekal, protože jsme kvůli ma-
rodce hráli prakticky s juniory. Ale 
těžký začátek soutěže nás hodně stme-
lil a dodal nám sebevědomí,“ přiznává 
Martin Bocian, trenér týmu FbC 98 
Chomutov.

Přes těžký úvod Chomutov vyhrál 
svou soutěž prakticky systémem start 
– cíl, když zaznamenal jedinou po-
rážku v základní hrací době. „Neřekl 
bych, že jsme byli suverény soutěže. 

Náš bodový odstup na zbytek týmů je 
sice poměrně velký, ale spousta utkání 
měla vyrovnaný průběh a rozhodovaly 
pouze maličkosti, mnohdy jeden gól,“ 
upozorňuje trenér, podle kterého prů-
běh národní ligy potvrdil, že soutěž je 
velice vyrovnaná. „Pouze dva celky 
dokázaly, že mají dostatečnou herní 
kvalitu a zkušenosti, aby tyto klíčové 
momenty zvládly a soupeře pravi-
delně porážely. My a Králův Dvůr,“ 
dodal Martin Bocian. 

První místo v základní části zna-
mená nejlepší možné postavení pro 
play off. Na rozdíl od vyřazovacích 
bojů známých například z hokejo-
vých soutěží si zde první tři týmy 

po základní části volí své soupeře 
z mužstev na 5. až 8. místě. „Systém 
volby znemožňuje týmům kalkulo-
vat s umístěním ve snaze vyhnout 
se nechtěnému soupeři a může po-
moci ušetřit výdaje na cestování. Na 
druhou stranu to může být pro ví-
těze zrádné. Vyberete si tým, na který 
se vám dařilo, a on v play off pře-
kvapí,“ přibližuje podrobnosti hra-
cího systému Martin Bocian, který 
dal svým hráčům možnost hlaso-
vat o potenciálním soupeři. „Téměř 
jednohlasně jsme zvolili tým ASK 
TEMPISH Orka Čelákovice,“ odha-
luje výsledek. 

Vyřazovací boje však nezname-

nají jen tíhu volby. Zápasy v play off 
často rozhoduje spíše vůle, bojov-
nost a taktika než herní vyspělost. 
Překvapit tak může kdokoliv. „Play 
off budeme hrát poprvé, ale věřím, 
že letos máme po psychické stránce 
tým mnohem lépe připravený než 
v minulém roce,“ nepochybuje trenér 
Bocian, který se bude při vyřazova-
cích bojích opírat právě o zkušenosti 
svých hráčů z minulých let. „Máme 
v týmu mladé kluky, kteří loni prošli 
vypjatým play down v extralize ju-
niorů, jiní se zase poučili z loňského 
neúspěšného play up,“ potvrzuje tre-
nér stále živé ambice postupu do 
druhé nejvyšší soutěže. 

Kvalitní systematická práce soft-
balistů SC 80 Beavers s mládeží nese 
další ovoce – v klubu začal znovu fun-
govat tým děvčat. A jak napověděl 
první turnaj, nově sestavené družstvo 
bobřích slečen nebude mezi vrstevni-
cemi hrát druhé housle.

„Z přípravky Mikrobeavers nám 
´přerostlo´ třináct děvčat, společné 
soutěže chlapců a dívek jsou totiž jen 
do deseti let. A tak, jak jsme to už ně-
jaký čas plánovali, utvořily samo-
statné družstvo,“ vysvětlil trenér mlá-
deže SC 80 Beavers Martin Chmelík. 
Jak dodal, noví jsou i trenéři. Čtyři 
z rodičů si udělali trenérské zkoušky 
a začínají své svěřence vést.

Všichni dohromady už mají za 
sebou nadmíru povedenou premi-

éru. Na turnaji v Praze chomutovské 
dívky překvapivě porazily všechny 
čtyři soupeře ve skupině a až druhý 
den v boji o finále dalšímu celku pod-
lehly. V zápase o třetí místo už zase 
byly úspěšné, a tak si hned z prvního 
turnaje přivezly pohár. „Nedomníval 
jsem se, že to bude tak snadné. A mo
hli jsme být ještě lepší, protože soupeř 
v boji o finále měl v týmu dva šikovné 
chlapce,“ okomentoval účast Bea vers 
Martin Chmelík, který z dějiště tur-
naje po prvním dnu plánovaně odjel, 
aby dal novým trenérům možnost sa-
mostatně s týmem pracovat. 

Pro soutěžní sezonu klub nový 
dívčí tým přihlásil do druhé ligy, 
přes tože byla šance na jeho účast 
v lize první. „Druhá liga je otevřená 

a platí pro ni benevolentnější pod-
mínky. Naše holky se tam budou 
utkávat i s chlapci, což je posune 
dál, než kdyby hrály jen s děvčaty,“ 
ví Martin Chmelík. Beavers Cho mu
tov mají v současnosti pět mládež-

nických družstev – juniory, kadety, 
žáky, žákyně a mix dětí do deseti let 
pod názvem Mikro bea vers. Pro do-
plnění klub shání dvě až tři dívky 
a stejně tak dva až tři chlapce roč-
níku 2004.

Teď už jde do tuhého
Chomutovští hokejisté mají za se-

bou nejpovedenější základní část 
1. ligy, v níž nasbírali úctyhodných 
a rekordních 119 bodů při 24bodovém 
náskoku na pronásledovatele. Ale moc 
se tím kochat nemůžou, v nadsázce to-

tiž lze říct, že sezona jim začíná teprve 
dnes – prvním zápasem play off.

Managementu Pirátů se před se-
zonou podařilo sestavit daleko vyvá-
ženější tým bez hvězd za zenitem vý-
konnosti. Po počátečním tápání si vše 
sedlo a mužstvo začalo předvádět vý-
kony hodné ambice, kterou je návrat 
do extraligy. „Procházeli jsme růz-
nými těžkými obdobími, jeden čas 
jsme také měli osm hráčů zraněných,“ 
připomněl asistent trenéra Pirátů Aleš 
Totter. „Některé výkony nebyly op-
timální, ale první místo a počet bodů 
bereme. Je to výchozí pozice pro play 
off, díky níž můžeme rozhodující zá-
pasy hrát doma.“ Obzvlášť závěr zá-
kladní části vyšel chomutovským ho-
kejistům nad očekávání. Zatímco sou-
peři zhusta body ztráceli, Piráti po-
kračovali strojovým tempem i v době, 

kdy byl jejich náskok na čele tabulky 
nedostižný. I když trenéři zkoušeli 
různé herní varianty a v některých zá-
pasech dávali přednost hráčům širšího 
kádru, tým se držel na vítězné vlně. 
„Jsme rádi, že jsme závěr základní 
části pojali zodpovědně. S týmy, které 
hrají o udržení, i proti těm, které bojují 
o postup, jsme nespekulovali a sna-
žili jsme se hrát naplno. Věříme, že se 
nám tento přístup vrátí v play off,“ do-
dal Aleš Totter.

Vyřazovací část 1. ligy začíná 
právě dnes, tedy ve středu 18. února. 
Přestože soupeř Chomutova, který 
vzešel z předkola, ještě v době uzá-
věrky novin nebyl znám, jisté je, 
že Piráti hrají ve středu a ve čtvr-
tek úvodní čtvrtfinálové zápasy před 
vlastním publikem.

Během čtrnáctidenní přestávky 

mužstvo dny s dvojfázovým trénin-
kem prokládalo volnem. „Dobíjeli 
jsme baterky a připravovali se tak, aby 
forma kulminovala právě teď a aby-
chom vydrželi hrát až do 19. dubna,“ 
informoval Aleš Totter s odkazem na 
cíle Pirátů.

Touhu znovu se bít o nejvyšší 
příčky nezastírají ani mládežnické 
celky Chomutova. Junioři dohánějí 
nepříliš povedený úvod, aktuálně se 
z 1. místa skupiny B vyhoupli do bojů 
o postup do play off. Starší dorostenci 
už mají postup do play off zajištěný 
delší dobu, ovšem v tabulce nadstav-
bové části jim v době uzávěrky patřila 
předposlední příčka. Nejlépe jsou na 
tom mladší dorostenci, kteří nejenže 
mají již jisté play off, ale  navíc jsou 
v jedné ze dvou nadstavbových sku-
pin druzí.
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opilá matKa 
s děcKem v náruči

Hádku dvou milenců jeli řešit 
strážníci do Kyjické ulice. Hádal 
se tam opilý pár. Nejednalo se 
ale o rutinní případ, žena držela 
v náručí roční dítě a třásla s ním, 
jak s hadrovou panenkou. Na 
popud sociální pracovnice bylo 
dítě předáno babičce a rodinu 
nyní řeší magistrát. 

slušní lidé  
ještě žijí
Mobilní telefon našla žena před 
vchodem do domu v Písečné 
ulici. Přivolala strážníky a přístroj 
jim odevzdala. Než ho hlídka 
stačila odnést na oddělení ztrát 
a nálezů magistrátu, přihlásil se 
jeho majitel. Z nálezu měl vel-
kou radost. 

strážníci ZacHránili 
muže před umrZnutím
V mrazivých nocích kontrolova-
li strážníci také lavičky po měs-
tě, jestli na nich nenocují bez-
domovci. Jejich opatrnost se 
vyplatila, spát venku totiž na-
šli pětašedesátiletého muže. 
Na lavičce spal tvrdě. Kdyby 
ho strážníci neodvedli do tepla 
ubytovny, mohl umrznout.

MěSTSKá POlICIe

Odpadky sbírají technické služby 
denně, i tak je to někde málo

Mnoholetý boj Chomutova 
s hazardem skončil úspěšně

Technické služby města Cho mu
tova udržují město čisté po celý rok. 
Jakmile to počasí dovolí, do ulic vy-
rážejí pracovníci organizace sbírat od-
padky. Někdy je to však práce sysifov-
ská. „Některé části města jsou v tomto 
ohledu problematické. Téměř oka-
mžitě po vyčištění se na zemi opět ob-
jeví odpadky. Lidé si tak sami navzá-
jem znepříjemňují život,“ uvedl ná-
městek primátora Martin Klouda.

Technické služby, pokud to po-

časí dovolí, odpadky sbírají každý 
všední den, podle potřeby i o svátek. 
Do každé lokality pracovníci zaví-
tají dvakrát týdně. „Bohužel, často se 
stane, že některé lokality je třeba na 
úkor jiných míst uklízet častěji,“ uvedl 
vedoucí provozovny veřejné zeleně 
Daniel Voborník.

Snad každý den by mohly tech-
nické služby uklízet na Kamenné, 
Ka men ném Vrchu, Zahradní, Pí seč né, 
Br jan ské a Bře ze nec ké, kromě Hut

nic ké ulice. Na zemi se tam povalují 
nejčastěji obaly od jídla, ale také roz-
bité spotřebiče, nábytek i jiné věci 
z domácností. Naopak méně náročné 
na úklid je sídliště Matěje Ko pec
ké ho, Bla ten ská, Horní Ves a Zadní 
Vi no hra dy. 

Sběr odpadků se koná v rámci 
komplexního blokového čištění, ale 
i mimo něj. Provádí ho pět až deset 
pracovníků na veřejně prospěšných 
pracích.

Ministerstvo financí po dlouhé 
snaze města s konečnou platností pra-
vomocně odejmulo licence první 
herně v Chomutově. „Bereme rozhod-
nutí ministerstva jako precedentní a 
věříme, že všechny další licence bu-
dou v brzkém čase zrušeny obdobě 
jako tato první vlaštovka,“ řekl pri-
mátor Jan Mareš. Ačkoliv statutární 
město Chomutov reguluje hazard na 

svém území již od roku 2008, po ce-
lých 7 let byly veškeré snahy města 
marné, a to i přesto, že právo města 
na regulaci hazardu potvrdilo několik 
soudních instancí.

Teprve až koncem roku 2014 za-
čalo ministerstvo na základě regulační 
vyhlášky města a opakované iniciace 
zahájení správních řízení o odejmutí 
licencí hazardním společnostem, tyto 

licence ve městě rušit. „Bohužel do-
šlo k tomu, že provozovatelé podali 
proti rozhodnutí ministerstva opravný 
prostředek a hazard se točil i v dalších 
měsících bez ohledu na vyhlášku za-
kazující hazard v celém městě,“ do-
dal primátor Mareš. Teprve 28. ledna 
letošního roku vydal ministr financí 
průlomové rozhodnutí, kterým zamítl 
rozklad podaný provozovatelem ha-

zardních zařízení a potvrdil rozhod-
nutí ministerstva o odejmutí licence. 
Rozhodnutí, které je konečné a již ne-
lze proti němu uplatnit opravné pro-
středky, bylo doručeno do datových 
schránek všech účastníků až nyní. Boj 
města s ministerstvem tedy skončil 
úspěšně a město dosáhlo po mnoha le-
tech marných snah výrazného zado-
stiučinění.

RENOVACE  VAN
v 7 základních barvách 

a jejich odstínech 
Za renovaci vany účtujeme

1.300 Kč + cestovné

Kontakt:
VANUM - FAlis JAroslAV

tel.: 727 977 718
email: renovace@vanum.cz

www.VANum.Cz

Nefunkční staré prvky 
nadále mizí z ulic

Již třetím rokem pokračují Tech
nické služby města Chomutova v od-
straňování starých klepadel, sušáků 
i herních prvků, které mají svou ži-
votnost za sebou. O jejich odstra-
nění si mohou zažádat i sami obyva-
telé města.

„Technické služby reagují na pod-
něty ze strany veřejnosti, ale také je-
jich pracovníci sami pravidelně kon-
trolují stav herních prvků. Pokud ně-
jaký nevyhovuje nebo je poškozený, 
okamžitě zjednají nápravu. Tyto 
prvky na dětských hřištích nikdy ne-
smí ohrožovat zdraví dětí,“ uvedl ná-
městek primátora Martin Klouda.

Během roku 2014 pracovníci 
technických služeb demontovali pat-
náct poškozených klepadel nebo su-
šáků, sedmnáct si vyžádali odstra-
nit lidé a dvanáct zlikvidovali kvůli 
nevyužívanosti. „Dále jsme zru-
šili pět pískovišť, například v ulici 

Meisnerova, Cihlářská a v dalších. 
U dvou z nich byl již nevyhovu-
jící stav, tři si přáli odstranit tamní 
obyvatelé,“ uvedl vedoucí provo-
zovny veřejná zeleň Daniel Voborník. 
Z dětských hřišť dále byly odstra-
něny nevyhovující staré prolézačky, 
například zeměkoule z Krokovy 
ulice či velký kolotoč a prolézačka 
z Arbesovy ulice. V dalších měsí-

cích budou prvky, které již nesplňují 
nové, přísnější normy, mizet i z dal-
ších ulic.

Samotným odstraněním však 
práce nekončí. „Musíme také vyko-
pat betonové základy, díry po nich 
zasypat a místo zatravnit, aby bylo 
vše upravené a bezpečné,“ doplnil 
vedoucí provozovny místní komuni-
kace Vladimír Hurník.

Inzerce
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peníZe snad pomoHou
Studenti gymnázia pomohli po-
třebným. Díky finančním pří-
spěvkům a benefičnímu koncer-
tu se jim podařilo vybrat 11 300 
korun, které půjdou na pomoc 
dětem do Jižního Súdánu.

průmyslovKa dětem 
uKáZala své ZáZemí
Žáci z osmi základních škol na-
vštívili střední průmyslovou ško-
lu. Prohlédli si odborné učeb-
ny a laboratoře a vyzkoušeli si 
ovládat některé stroje a přístroje 
v demonstračních úlohách.

poZnávali Historii 
u sousedů
Šesťáci ze základní školy na Za-
hradní se vypravili na exkur-
zi do Marienbergu, kde poznali 
trochu z historie města. Pak po-
kračovali do muzea dřevěných 
hraček a typických louskáčků.

KráTCe

duhové děti se 
seznamovaly 

s vážností života

Žáci ze základní školy Duhová 
cesta se zapojili do projektu Duhové 
děti. Žáci všech ročníků se sezna-
movali s důležitými tématy, napří-
klad vlastními kladnými i zápornými 
vlastnostmi, tolerancí k ostatním, lid-
ským chováním a podobnými. 

Přestože se jedná o vážné okruhy 
vzdělávání, děti jsou k nim vedené 
zábavnou formou hry a soutěží, při 
kterých plní úkoly, snaží se chápat 
jednotlivé situace a vytváří si vlastní 
názor. Při splnění úkolu na stanovišti 
si děti vždy mohly vybarvit část pa-
náčka na obrázku, který je provázel 

celým dnem. Postupně tak vznikaly 
duhové panenky a panáčci, odtud 
tedy název projektového dne. 

Projektové vyučování není 
v Du hovce vůbec žádnou novin-
kou a žáci školy se vždycky velice 
aktivně zapojují do činností, které 
s sebou přinášejí mnoho zajíma-
vého. Prožitkové vyučování je jed-
nou z forem, jak neokoukaným způ-
sobem přiblížit žákům mnohá té-
mata. Prostřednictvím zážitků získá-
vají nenásilnými formami a formou 
hry mnoho užitečných dovedností 
a znalostí.

Zdravotníci ukazují 
historii v minimuzeu

Zápisy do mateřinek klepou 
na dveře, místa bude dost

V budově střední zdravotnické 
školy mohou lidé navštívit zdravot-
nické minimuzeum. To bylo ote-
vře no pro žáky školy i ve řej nost 
kon cem ledna. 

Při vernisáži představily student ky 
v rolích modelek zdravotnické uni-
for my. „K vidění byla nezapome-
nutelná modrobílá uniforma se zá-
stěrkou a legendárním čepcem, ale 

i současné pracovní oděvy zdravot-
níků,“ uvedla Marcela Malíková 
z ESOZ Chomutov. V roli modelek 
se představily žákyně druhého roč-
níku oboru zdravotnický asistent. 
Účastníci vernisáže si prohlédli mu-
zeum zaměřené na historii zdravot-
nictví a měli možnost nahlédnout i do 
moderně vybavených učeben ošetřo-
vatelství.

Specializované mini mu ze um 
slouží především jako učebna pro ná-
zornou výuku historie ošetřovatelství, 
navštívit ho však mohou i zájemci 
o studium oborů zdravotnický asistent 
a sociální činnost v rámci dne otevře-
ných dveří, absolventi školy, zaměst-
nanci nemocnice, ale i veřejnost.

Stovky rodičů se svými dětmi se 
připravují k zápisu do mateřských 
škol. Ty se uskuteční v březnu. Ro
di če z nich nemusejí mít strach, po-
kud splní základní podmínky, místo 
pro jejich děti bude. „Při březno-
vých zá pi sech přijímáme děti tří-
leté a starší, volnou kapacitu pak do-
plňujeme v prů běhu dalších měsíců 
dětmi mladšími tří let,“ uvedla ře-
ditelka Ma teř ské školy Cho mu tov 
Irena Kopecká. Tří let by přitom 
měly děti dovršit do konce srpna le-
tošního roku.

Mateřská škola Chomutov sdru-
žuje čtrnáct jednotlivých zařízení, 
rodi če si mohou vybrat, do které 
školky by chtěli své dítě dát. Pokud 
ale ratolest umisťují v průběhu roku, 
může se stát, že zrovna v jejich 

škol ce místo není a dostanou tak na 
výběr z ostatních.

Od roku 2003 nevydala organi-
zace ani jedno rozhodnutí o nepři-
jetí, a to ani u dětí mladších tří let. 
Pro blém není ani s umisťováním dětí 
do speciálních tříd. Těch je v Cho
mu to vě sedm a jejich kapacita je sice 
naplněná, ale dostatečná. Tyto třídy 
navštěvují děti s logo pe dic kými va-
dami nebo s kom bi nacemi různých 
vad. „Všechny naše učitelky po-
stupně prošly kurzem logopedic-
kého asistenta, třídy navíc navště-
vuje mobilní logoped. Ve spo lu práci 
s rodiči a spe cialisty tak dochází 
k úspěšnému řešení logopedických 
vad u dětí ve speciálních třídách 
i v těch běžných. V jednání je nyní 
také spolupráce s mobilním psycho-

logem, ten by pak opět pomohl dě-
tem i rodičům řešit ostatní problémy 
týkající se vývojových poruch cho-
vání a učení.

Kapacita mateřských školek se 
v minulých letech navyšovala. Or ga
ni zace využila všech volných míst-
ností v budovách mateřinek a po-
stupně je přestavěla na třídy. Ty tak 
v posledních letech vznikly napří-
klad z nevyužívaných kočárkáren, 
bývalých izolačních místností nebo 
z půdy.

Zápisy do mateřinek se v Cho mu
tově uskuteční 16. až 20. března mezi 
8. a 14. hodinou. Přesný den a hodi ny 
zápisu u konkrétních školek se ro diče 
dozvědí na vývěskách mateřinek či 
z jejich webů, kde je možné si zare-
zervovat konkrétní čas zápisu.

Čtyři desítky dětí z Chomutova 
mohou nastartovat svou hudební 
kariéru, přestože pocházejí ze so-
ciálně slabých rodin. Na základní 
škole v Kadaňské ulici se totiž 
rozjíždí projekt nadačního fondu 
Harmonie s názvem El Sistema, 
který dětem zajistí hudební nástroje 
i kvalifikované lektory. „V sou-
časné době je vše připraveno, hle-
dáme ale hudebníky, kteří by se 
ujali výuky hry na housle, violu 
a violoncello,“ uvedla ředitelka 
školy Radmila Zítková.

Do projektu se škola přihlá-
sila již loni, od té doby se učitelé 
s dětmi zúčastnili benefičního kon-
certu a několikrát se sešli s předsta-
viteli fondu. Nadační fond se nyní 

rozhodl, že se projekt může roz-
jet i v Chomutově, zajistil finance 
i prostory pro výuku. Nyní již zbý-
vají jen renomovaní lektoři, kteří by 
se dětem z chudých poměrů věno-
vali. Nejedná se o práci dobrovol-
nickou, lektoři za svou práci obdrží 
náležitou odměnu. 

V Evropských zemích projekt 
El Sistema funguje již několik let, 
v Čechách se díky němu učí hrát 
na hudební nástroje děti v Praze, 
Chomutov by mohl být druhým 
městem v republice. 

Zájemci o práci lektora hry 
na hudební nástroje získají více 
informací na telefonním čísle 
777 751 589 nebo na emailu  
svobodova.jana@nfharmonie.cz. 

škola hledá učitele hudby 
pro mezinárodní projekt 
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KřížovKa Oblíbené farmářské trhy se znovu vrátí na náměstí v Chomutově (tajenka).
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osmisměrKa Navrhněte (tajenka) na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. vtipy o Zimě

Telefonát na horskou službu: 
„Jsem vysoko v horách, nevím 
kde, smetla mě lavina, jsem po 
pás zapadlý ve sněhu a blíží se ke 
mně medvěd! Co mám dělat?“ 
„Nemusíte dělat vůbec nic. 
O všechno se postará medvěd.“

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.“ 
„Ale synu, jsi na čerstvém 
vzduchu, nenaříkej a táhni mě 
zase nahoru!“

Ptá se lyžař: „Je pravda, že 
sjezd z toho kopce je hrozně 
nebezpečný?“ 
„To je kec, všichni se zabijí až 
dole!”

 
Dva muže zasypala na horách 
lavina. Najednou ten jeden vidí, 
jak se k nim blíží záchranářský 
pes, bernardýn se soudkem, 
a tak říká tomu druhému: „Hele, 
nejlepší přítel člověka.“  
„No jo, a nese ho pes!“

Kurz lyžování se skládá ze tří 
částí. Za prvé – připnout si lyže, 
za druhé – spustit se po svahu, 
a za třetí – naučit se chodit 
o berlích.

Jak pozná Eskymák jedoucí za 
psím spřežením, že je opravdu 
hodně velká zima? 
Když se mu v zatáčkách začnou 
lámat psi.

aKara, aKTIN, alKOVNa, aNOda, baTáT, bradlO, bUřIč, čINže, daTle, 
dlaHa, efÚZe, faraO, HONZa, KOKTal, MarKýZ, MařKa, NářKY, OPaVa, 
OPTIK, PrůKaZ, raNde, SáMKY, SaTaN, SPOdKY, šTíTY, TaTar, TaTrY, žUPaN
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podrobný Kalendář aKcí 
najdete na webu:

Inzerce

 18.2. st 16.00 KřesŤanstvo – dílo jana Husa – učebna č. 66 SKKS
   17.00  večerníčeK pro seniory – tradiční taneční podvečer s Malou 

českou muzikou – městské divadlo
   17.30  šperKování – GiZmování – tvoření šperků drátkovou 

spirálkou, kterou je možné kombinovat s korálky – SVČ Domeček
 19.2. st 13.00 tajemná místa v čecHácH – učebna č. 66 SKKS
   17.30 art Zastavení – preZentace Zuš – Café Atrium
   18.00  veda – spiritualita, tradice a kultura staré Indie – velký sál SKKS
 20.2. pá 18.30 večerní procHáZKa ZooparKem – Podkrušnohorský zoopark
 21.2. so 17.00 doteK orientu iv. – velký sál SKKS
   18.30 večerní procHáZKa starou vsí – skanzen Stará Ves
 25.2. st 17.00  večery pod lampou – 

autorský večer s Věrou Noskovou – velký sál SKKS
 26.2. čt 17.00 cHrám přírody – sibiřská Altaj – velký sál SKKS
   18.00 tecHniKy emoční svobody – učebna č. 66 SKKS
 27.2. pá 17.30 japonsKý večer – Café Atrium
   18.30 večerní procHáZKa ZooparKem – Podkrušnohorský zoopark
 28.2. so 18.30 večerní procHáZKa starou vsí – skanzen Stará Ves

PředNášKY, beSedY, aKCe

 22.2. ne 15.00  Zpíváme a tančíme s míšou – Interaktivní zábavná show Míši 
Růžičkové plná tanečních písniček a soutěží pro děti ve věku 2–10 let.

 23.2. po 19.00  cHlap na Zabití – Když se setká nekompromisní nájemný zabiják 
s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může 
to na první pohled vypadat jako snadná práce. Opak je však pravdou. 
Precizně připravený atentát začne narušovat dotěrný soused z vedlej-
šího hotelového pokoje Francois Pignon. Po jeho neúspěšném poku-
su o oběšení chce hotelový poslíček zavolat policii. To se Ralfu Milanovi 
vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vyřeší sám. Netuší však, že 
zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad jeho síly.

MěSTSKÉ dIVadlO

 18.2.  st  17.00 slídil 19.00 sama nocí tmou 20.00 FotoGraF
 19.2.  čt  17.00 padesát odstínů šedi 19.00 Kobry a užovKy
   20.00 žena v černém 2: anděl smrti
 20.2. pá  17.00 sponGebob ve Filmu: Houba na sucHu (3d)
   19.00 KinGsman: tajná služba 20.00 Kobry a užovKy
 21.2.  so  15.00 velKá šestKa (3d) 17.00 Kobry a užovKy
   18.00 KinGsman: tajná služba 20.00 padesát odstínů šedi
 22.2.  ne  15.00 velKá šestKa (3d) 17.00 Kobry a užovKy
   19.00 Hrabě ory 20.00 FotoGraF
 23.2.  po  17.00 babovřesKy 3 19.00 KinGsman: tajná služba
 24.2.  út  17.00 babovřesKy 3 19.00 žena v černém 2: anděl smrti
 25.2.  st  17.00 neZlomný 18.00 žena v černém 2: anděl smrti
   20.00 opři žebříK o nebe
 26.2.  čt  17.00 ZvonilKa a tvor netvor 
   19.00 teorie všeHo 20.00 GHoul
 27.2.  pá  17.00 velKá šestKa 17.30 GHoul
   19.30 teorie všeHo 20.00 GHoul (3d)
 28.2.  so  15.00 sponGebob ve Filmu: Houba na sucHu (3d)
   17.00 KinGsman: tajná služba 19.00 GHoul (3d)
   20.00 padesát odstínů šedi

 
KINO SVěT

 23.2. po 18.00  setKání se světovou Hudbou – současná irská hudba – 
velký sál SKKS

 24.2. út 19.00  KouZla světa operety – z cyklu Chomutovské hudební 
večery – městské divadlo

 26.2. čt 19.00 mandraGe o(d) ZačátKu – acoustic tour 2015 – městské divadlo
 27.2. pá 19.30  luboš pospíšil a 5p – křest nového CD Soukromá elegie – 

Hřebíkárna

KONCerTY

   svět KrušnýcH Hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všemu světu na ÚtěcHu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

  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
  art Galerie radnice – radnice na náměstí 1. máje

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

 18.2. st 17.30 piráti–neZnámý soupeř – čtvrtfinále hokejové 1. ligy – SD aréna
 19.2. čt 17.30 piráti–neZnámý soupeř – čtvrtfinále hokejové 1. ligy – SD aréna

SPOrT
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SOBOTA 28. 2. 
8-12 hod., nám. 1. máje
ZAHÁJENÍ 5. SEZÓNY SEVEROČESKÝCH 

FARMÁŘSKÝCH TRHŮ! PŘIJĎTE OCHUTNAT 
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY A NAKOUPIT 

KVALITNÍ FARMÁŘSKÉ PRODUKTY.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

FARMÁŘSKÉ TRHY OPĚT KAŽDÝCH 14 DNÍ. 

 Do 23.2. Zimní boleboř – blanKa pittnerová – galerie Na schodech SKKS
 Do 26.2.  česKé ZvyKy a tradice našicH babičeK v mateřsKé 

šKole – výstava dětí MŠ Chomutov – Rytířský sál radnice
 Do 28.2. obraZy – Heidi šottová – výstavní síň knihovny SKKS
 Do 28.2. Galerie nemesis – galerie Špejchar
 Do 28.2. evropou Z jiHu na sever – Podkrušnohorský zoopark
 Do 28.2. preventivní tvoření ppp + Zš + sš – vestibul SKKS
 Do 4.4.  jeden jáGr Za dva Kaše – výstava sběratelských hokejových karet – 

Dům Jiřího Popela v Paleckého ulici
 Do 5.4. sopKo – výstavní sál muzea na radnici

VýSTaVY



servis fotostrana

Jarní prázdniny si děti užily ve 
vodě, mezi zvířaty nebo na výle-
tech. Městské organizace pro ně 
připravily zábavu na každý den. 

Mokré dobrodružství si do-
přáli školáci v Aquasvětě. Přes dva-
cet plavců i neplavců si denně pod 
odborným dohledem mohlo užít 
všechny atrakce, které Aqua svět 
nabízí. „Program byl velmi po-

dobný předešlým ročníkům, osvěd-
čil se a u dětí je velmi oblíbený,“ 
uvedla marketingová manažerka 
společnosti Kultura a sport Pavlína 
Skopová. Děti se tedy mohly učit 
plavat, dovádět na tobogánech nebo 
odpočívat v relaxačním centru. 
V klubovně hrály hry a soutěžily. 

Týden prázdnin mohli školáci 
prožít i v Podkrušnohorském zoo

parku. Příměstský ekotábor Cesta 
kolem světa navštívilo dvacet dětí. 
Ty si dny vyplnily procházkami 
mezi zvířaty, krmením, vyrobily si 
zeměkouli a seznámily se se zvyky 
různých kultur. 

Zábavu na volné dny připravil 
i Domeček. S ním mohly děti vy-
cestovat do Jungle arény v Mostě 
nebo do Aquadromu.
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Prázdniny 
provázela voda, 
zvířata i výlety



také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz/kalendar-akci

 21.2.  Dotek Orientu IV.   
 od 17.00   Taneční show zaměřená na orientální tanec. 

SKKS

 22.2.  Zpíváme a tančíme s Míšou 

 od 15.00  Interaktivní zábavná show Míši Růžičkové plná tanečních písniček a soutěží pro děti ve 

věku 2 až 10 let. Městské divadlo 

 26.2.  MANDRAGE o(d) ZAČÁTKU

 od 19.00  Vystoupení mapující celou šíři tvorby kapely Mandrage od dob jejího vzniku v roce 

2001 až po současnost. Hrát se bude akusticky. Městské divadlo

 7.3.  Florbalový turnaj O Tomášův pohár

 od 9.30  Florbalový turnaj pro týmy z řad veřejnosti. SVČ Domeček

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

Internetová televize  
Zpravodajství  Kalendář akcí

Vybíráme
z kalendáře akcí

eChomutov pro vás vybírá z kalendáře akcí 
a město Chomutov vás zve:

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum


