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    POZOVpOPOZOR!

oslav svoje narozeniny

v aréně pro děti

Spyder-Tower k lezení • skluzavky • tobogány
obrovský nafukovací skákací hrad
pneumatická děla • multifunkční pole
trampolíny • elektrická autíčka

a mnoho dalšího čeká jen na tebe!
Otevřeno denně!
pondělí–pátek 15–19 hod.
sobota 10–18 hod.
neděle, svátky 10–19 hod.
a letní prázdniny

Po předložení tohoto 
inzerátu dostaneš 1x0,3l 

nealko nápojnealko nápoj
ZDARMA!ZDARMA!

nealko nápojnealko nápoj
ZDARMA!ZDARMA!

Am Lautengrund 6
09496 Marienberg 
(vedle aquaparku)
www.marena-marienberg.de 
Tel.: +49 37 35 / 26 63 44

Lázeňský svět se salionáriem
• 2 vnitřní
a 1 venkovní bazén (32–34°C)

Saunový svět
• 3 vnitřní a 3 venkovní sauny,
venkovní bazén, atd.

Wellness část „Jungbrunnen”
• masáže • přírodní zábaly
• wellness a beauty
koupele ve Fürstenbad

Nejteplejší léčivé termální prameny
v nejstarších lázních Saska

Fyzioterapie
Restaurace

Otevírací doba

denně 9-22 hod.

pá–so 9–23 hod.

Ceník vstupného
Lázně – do 2h 30m

celodenní
Sauna a lázně – do 2h 30m

celodenní

..................9,50 €
.................13,50 €

...11,50 €
.................15,50 €

CZ

DE

Chemnitz

Chomutov

Annaberg

Buchholz

Marienberg

Silber-Therme

Warmbad

B101
Zschopau

B174

Příjezd autem přes B174 a B101
odbočka Wolkenstein

městská část Gehringswalde
ve směru Thermalheilquelle Warmbad

Am Kurpark 3
09429 Wolkenstein/OT Warmbad
Tel. +49 37369 151-15
www.warmbad.de

180 parkovacích míst zdarma
Skupiny od 10 osob zlevněné vstupné

Po předložení
tohoto inzerátu

dostanete
jeden 0,3 l nealko

nápoj zdarma.

ORCHESTRA taneční orchestr Josefa Hlavsy, TEQUILA BAND ZUŠ Chomutov 

JOSEF LAUFER, DUO KAMELIE (Hana Buštíková s Danou Vlkovou), VIKTOR SODOMA,
JAN ONDER a KATEŘINA BAĎUROVÁ (vítězové české taneční Stardance),
TŠ STARDANCE Chomutov

 v Městském informačním centru Chomutov, telefon: 800 100 473
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 téma
 4 VOlbU šKOlY bY Měl 

OVlIVNIT zájeM díTěTe
Téměř patnáct set nových žáků 
přijmou letos čtyři střední školy 
v Chomutově. Ty nabízejí široký 
výběr oborů, kvalitní výuku 
i pestrou nabídku akcí nad 
rámec základního studia.

 aktuality
 7 POMOzTe MěSTU NajíT 

adePTY Na OCeNěNí
Také letos město Chomutov 
ocení občany, kteří se svými 
činy pozitivně zapsali do jeho 
historie. Prvním krokem je 
nominace, o kterou se musí 
postarat obyvatelé města. 
Navrhněte svého kandidáta.

 rozhovor
 8 berU TO jaKO VýzVU

Chomutovský fotbal po 
podzimním tápání znovu 
našel výraznou tvář do svého 
vedení – lékaře a poslance 
Jaroslava Krákoru.

 kultura
 9 WHISPerINg Of SOUl 

CHYSTá deSKU 
Chomutovským příznivcům 
není skupina Whispering 
of Soul neznámá, ovšem 
nyní se šestice hudebníků 
z Chomutova dostává do 
povědomí široké veřejnosti.

 sport
 10 ÚSPěCH PřeKVaPIl 

I SaMOTNÉ KaNOISTY
Loňské výsledky zařadily 
SC 80 Chomutov v hodnocení 
klubů na druhé místo v práci 
s mládeží a na třetí celkově, 
což je historický úspěch oddílu.

 školy
 12 Učí Se I Hrají 

Na ledOVÉ PlOše
Od října do dubna se děti 
z mateřinek učí zvládnout 
základy tradičního zimního 
sportu a formou hry si tak 
rozvíjejí správné životní ná-
vyky i fyzickou zdatnost.

 fotostrana
 15 VIeTNaMCI OSlaVIlI 

PříCHOd rOKU Hada
Díky dobré spolupráci 
města s etnickými 
menšinami oslavila již potřetí 
vietnamská komunita 
příchod nového lunárního 
roku v městském divadle.

21. 2. 
setkání s občany celého města 
na radnici od 16 hodin

23. 2. 
Domovinský masopust 
od 14 hodin

28. 2.
poslední termín podání 
žádostí o dotaci na činnost 
neziskových organizací

11.–17. 3. 
jarní prázdniny

zaPIšTe SI 
dO dIáře

adOPTUjTe Mě
Částkou 5 000 Kč můžete přispět na 
náklady spojené s chovem a výživou 
mývala severního, medvídkovité 
šelmy původem ze Severní Ameriky.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412.

OblečeNí ze 
SbírKY Má 
PrVNí adreSáTY 
více na straně 6
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Volbu školy 
by měl ovlivnit 
zájem dítěte i trh práce
Téměř patnáct set nových žáků přijmou letos čtyři střední školy v Chomutově. Ty nabízejí široký výběr 
oborů, kvalitní výuku i pestrou nabídku akcí nad rámec základního studia. Přihlášky musí žáci devátých 
tříd základních škol odevzdat do 15. března, na všech školách je v rámci přijetí jedním z důležitých kritérií 
průměr vysvědčení za první pololetí devátého ročníku.

Gymnázium Chomutov posky-
tuje všeobecné vzdělání ve čtyřletém 
nebo šestiletém studiu a zaměřuje se 
především na přípravu ke studiu na 
vysoké škole, případně na vyšší od-
borné škole.

Zkratka ESOZ od loňského září 
zahrnuje Střední zdravotnickou školu, 
Obchodní akademii a Střední odbor-
nou školu energetickou a stavební. 
Školy dohromady nabízejí čtrnáct vý-
učních oborů a dvanáct maturitních.

Střední škola technická a automo-
bilní připravuje studenty na budoucí 
povolání v osmatřiceti oborech za-
kon čených jak výučním listem, tak 
i maturitním vysvědčením.

Techniky pro střední management 
v oblasti strojírenství a elektrotech-
niky vychovává Střední průmyslová 
škola. Její žáci si od třetího ročníku 
studia mohou vybrat ze čtyř specia-
lizovaných zaměření, které zakončí 
maturitní zkouškou.

Gymnázium: příprava 
na vysokou

Pro žáky, kteří mají jasný cíl vy-
studovat vysokou školu, je dobrou 
volbou chomutovské gymnázium. Po 
čtyři roky jsou gymnazisté připravo-
váni na studium vysoké školy jaké-
hokoli typu. Vzdělání je všeobecné, 
odborné předměty však nechybí. 
„Profilace studentů je umožněna pro-
střednictvím bohaté nabídky volitel-
ných předmětů v posledních dvou 
ročnících,“ uvedl ředitel Gymnázia 
Chomutov Jaroslav Zahrádka. 

Absolventi gymnázia se domluví 
anglicky i německy, ti zdatnější do-
konce i rusky nebo francouzsky. 
Kvalitu výuky potvrzují úspěchy stu-
dentů v nejrůznějších soutěžích. 

V průběhu roku škola pořádá ně-
kolik tematicky zaměřených dnů, stu-
denti se při nich seznámili třeba s kul-
turou australských domorodců. Jejich 
náplň je často právě v režii studentů, 
kteří tak mohou projevit vlastní ini-
ciativu. 

Škola letos přijme zhruba 87 no-
vých studentů.

Esoz: příprava 
na poslání

Budoucí zdravotníci, energetici, 
stavbaři, hasiči, bezpečnostní tech-
nici a obchodníci se při studiu na-
učí daleko víc, než co je součástí je-
jich oboru. „Studenti sloučených škol 
totiž mohou navštěvovat i zájmové 
kroužky, kterých je v nabídce hned 
šestnáct,“ uvedl Miloš Holopírek, zá-
stupce ředitelky školy. Mezi nimi je 
snad nejoblíbenější kurz společen
ského tance. Ten nabyl popula-
ritu právě po sloučení škol, kdy se 
převážně dívkami obsazená zdra-
votnická škola spojila s chlapecky 
zamě řenými obory energetiků, ha-
sičů a stavbařů. 

Na zdravotnické škole mohou žáci 
studovat obor zdravotnický asistent 
nebo sociální činnost. Oba obory jsou 
plné praktického výcviku, studenti 
také při nejrůznějších akcích učí ve-
řejnost poskytovat první pomoc.

Řemeslné učební obory, od zá-
mečníků přes čalouníky až po tesaře 
a zedníky, jsou na energetické a sta-
vební škole žádané. Studijní obory 
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zakončené maturitní zkouškou při-
pravují bezpečnostní techniky, me-
chaniky a hasiče. 

Další dva obory jsou pak součástí 
obchodní akademie. Její studenti se 
mohou zaměřit na obchod nebo na 
sportovní management. V tříletém 
studiu nabízí škola obory cukrářské, 
číšnické, řeznické, farmářské, ku-
chařské a další.

Maximální kapacita pro přijetí 
nových žáků je zhruba 930 studentů.

sŠTa: příprava 
na povolání

Velmi konkrétně jsou studenti 
technických a automobilních oborů 
připravováni na budoucí povolání. 
O řemeslné obory je velký zájem 
a zaměstnavatelé si tak již mezi stu-
denty hledají své budoucí zaměst-
nance. „Zástupci firem z okolí si mezi 

našimi studenty hledají nejprve bri-
gádníky, po vyučení pak tyto mladé 
lidi velmi často plynule zaměstnají,“ 
popsal výhody řemeslných oborů ře-
ditel školy Václav Sailer. 

Studenti tak kromě teoretického 
vyučování tráví značnou část studia 
praktickým výcvikem, a to jak zmi-
ňovanou prací u konkrétních firem, 
tak i v dílnách školy. 

Podle slov ředitele je poptávka 
po řemeslnících od zaměstnava-
telů v okrese větší než nabídka, jed-
nou z největších výhod studia řeme-

slných oborů je tedy možnost vý-
běru budoucího zaměstnavatele, což 
v kraji s vysokou mírou nezaměstna-
nosti znamená velké plus. 

Škola má úspěch hlavně v oblasti 
automobilního průmyslu, v tomto 

směru poskytuje vzdělání autome-
chanikům, autoklempířům i autotro-
nikům. Další obory jsou zaměřené 
na obráběče kovů, operátory, zámeč-
níky i mechaniky. 

Škola letos do prvního ročníku 
přijme zhruba 450 studentů. 

spŠ: příprava na živoT
Maturita bez problémů je vý-

sledkem vysoce kvalitní výuky na 
průmyslové škole. Vzdělávání stu-
dentů je na takové úrovni, že při ma-
turitní zkoušce pohoří doslova jen 

hrstka studentů, předloni závěrečnou 
zkoušku dokonce absolvovali bez 
výjimky všichni studenti. 

Výuka budoucích strojařů či 
techniků však není pouze o drilu, 
naopak. „Snažíme se hlavně kaž-
dou probíranou látku přiblížit dě-
tem tak, aby jí porozuměly,“ vysvět-
lila zástupkyně ředitele školy Vlasta 
Galuszková. Srozumitelný výklad 
učiva je totiž důležitý základ pro na-
vázání na další látku. Ve chvíli, kdy 
se studenti „naučí učit“, získají tak i 
dobrý základ pro budoucí život, ve 
kterém budou muset řešit nejrůznější 
situace. Velká většina absolventů 
průmyslové školy pokračuje ve stu-
diu na vysoké škole. 

Ve třetím ročníku si studenti volí 
jedno ze čtyř specializovaných za-
měření, jejichž náplní jsou automati-
zační systémy, automatizovaná kon-
strukce ve strojírenství, silnoproudá 
elektrotechnika, výpočetní systémy 
nebo technický managment.

Škola letos přijme 168 studentů.

Pokud deváťáci zvolí učiliště naPojené na 
konkrétní firmu, mají výrazně větší naději, 
že Po dokončení školy najdou Práci.

aNKeTa
na kTEré sTřEdní ŠkolE 
chcEŠ pokračovaT vE 
sTudiu a proč právě 
TaTo volba?

Odpovídají žáci 9. C  
cho mu tov ské základní školy 
v ulici Na Příkopech:

petr Elis
Vybral jsem si 
Střední průmyslo-
vou školu Chomu-
tov, a to po doho-
dě s rodiči. Rozhodl 

obor výpočetní systémy. Průpra-
vu mám ze základní školy, která 
je na informatiku zaměřena.

robert hošek
Zvolil jsem míst-
ní státní gymnázi-
um. Chci profesně 
následovat své ro-
diče, kteří jsou oba 

lékaři. Po maturitě bych proto 
rád pokračoval ve studiu medicí-
ny na vysoké škole.

Johanka  
rosendorfová
Také jsem upřed-
nostnila gymnázi-
um, protože si mys-
lím, že je to nej-

lepší příprava na vysokou školu. 
Rozhodla jsem se sama, vybrala 
jsem si už dávno. Ještě netuším, 
jaký obor zvolím. Prostě chci stu-
dovat, protože mě to baví.

veronika herdová
Rodiče mě pře-
svědčili, abych se 
přihlásila na ka-
daňskou stavební 
průmyslovku. Ale 

ještě se chci pořádně rozhléd-
nout. Kdyby to nevyšlo, mám 
v rezervě střední odbornou ško-
lu tady v Chomutově v ulici 
Na Průhoně.

ksenija  
rapcunová
Vybrala jsem si 
dvě gymnázia 
v Praze, protože se 
tam s rodiči pře-

stěhujeme. Počítám s pokračo-
váním studia na vysoké škole, 
chtěla bych studovat i ve Spo-
jených státech.

daniel bosilkov
Vybral jsem si 
zdejší průmyslov-
ku. Baví mě pro-
gramování, prefe-
ruji proto studium 

výpočetních systémů. Rodiče 
s mou volbou souhlasí a pod-
porují mě.

Se zásadní volbou – na jaké střední 
škole či učilišti pokračovat ve studiu – 
pomáhá žákům osmých a devátých 
tříd základních škol i vyučovací před-
mět volba povolání. Žáci se zde pod 
vedením pedagoga snaží co nejlépe 
odhadnout své možnosti na základě 
svých zájmů, schopností, dovedností, 
dosažených znalostí, ale také sebere-
flexe. Další složkou předmětu je orien-
tace na trhu práce.

Výchovná poradkyně základní 
školy v ulici Na Příkopech Olga 
Hrudková upozorňuje, že významný 
faktor při výběru střední školy před-
stavuje vliv a přání rodičů. „Například 
to, jestli se děti podceňují či naopak 
přeceňují, hodně ovlivňuje právě do-
mácí prostředí. V poslední době nará-
žíme na paradox. Čím je dítě ve škole 
nadanější, tím je rodinou více podce-

ňováno. A trojkaři, čtyřkaři jsou nao-
pak sebevědomí, cítí se, že zvládnou 
vše,“ uvedla.

Škola se podle ní zapojuje do 
projektů zaměřených na volbu povo-
lání. „Naši žáci ze sedmých, osmých 
a devátých tříd navštěvují vytipo-
vané střední školy, seznamují se 
se studijním programem, jednotli-
vými předměty, jak to vypadá v díl-
nách, na statku či v cukrářském pro-
vozu. Důležitou součástí projektů je 
reakce na konkrétní situaci na trhu 
práce. Žáci získají informaci, jakou 
šanci na uplatnění mají absolventi 
toho či onoho oboru, což jim může 
v následné volbě povolání výrazně 
pomoci,“ představila jednu z aktivit 
Hrudková.

Za pozitivní označila spolupráci 
řady firem z chomutovských průmys-

lových zón s místními učilišti a střed-
ními školami. „Firmy si po dohodě 
vybírají učně, kteří k nim chodí na 
praxi, později vybraným už nabídnou 
přímo konkrétní místo ve svém pro-
vozu. Díky projektům naši deváťáci 
už toto vědí. Pokud zvolí učiliště na-
pojené na konkrétní firmu, mají vý-
razně větší naději, že po dokončení 
školy najdou práci,“ doplnila.

Pochvaluje si, že v poslední době 
se investice do důkladné přípravy 
na správnou volbu střední školy, 
a tedy budoucího povolání zhodno-
cuje. „Máme zpětnou vazbu ze střed-
ních škol. Ukazuje se, že z našich 
zhruba sedmdesáti absolventů devá-
tých tříd mění v prvním či druhém 
roce střední školu či původně zvo-
lený obor v průměru jen čtyři chlapci 
či děvčata,“ uzavřela.

Volbu povolání ovlivní domácí 
prostředí, říká poradkyně
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KráTCe
plaTba za JEslE 
JE bEz dph 
Rodiče dětí umístěných v jeslích 
Sociálních služeb Chomutov za-
platí stejný poplatek jako vloni. 
Podle nových výkladů zákona 
se za službu neplatí DPH.

opravuJí i v zimě
Technické služby na přelomu 
ledna a února vyspravily vý-
tluky na silnicích, vybudovaly 
chodník k pomníku T. G. Masa-
ryka a opravily krajnice. 

TulEň slaví TřicáTiny
Třicáté narozeniny oslaví sa-
mec tuleně kuželozubého Ka-
šek v chomutovském zooparku 
2. března. Na programu bude 
komentované krmení i soutěže. 

podívaJí sE 
dovniTř sTavEb
Každý den kromě pondělí 
a úterý se v chomutovském 
zoo parku konají prohlídky inte-
riérů staveb Staré Vsi. Návštěv-
níkům vše přiblíží průvodce. 

prázdniny 
v aquasvěTě
Pestrý program na jarní prázd-
niny pro děti připravil Aqua-
svět. Od 11. do 15. března mo-
hou děti přijít soutěžit i naučit 
se plavat. 

za sporTEm 
do miniŠkoly
Míčové hry, základy bruslení 
a spousta pohybu čeká na 
účastníky Jarní miniškoly spor-
tu mezi 11. a 15. březnem.

za psa nezaplatilo 165 chovatelů

Oblečení a boty ze sbírky 
mají první adresáty

Chomutov se pyšní novým info
cen trem v místě bývalé městské trž-
ni ce, kam se přesunulo ze zadního 
trak tu starobylé radnice. „Vnější fa-
sá da koresponduje s okolní měst-
skou pa mát ko vou zónou, vnitřní pro-
stor překvapí nad ča so vým interiérem 
a moderními technologiemi a služ-
bami,“ představil infocentrum primá-
tor města Jan Mareš. 

Nevzhledná budova tržnice 
z 80. let byla loni zbourána, na jejím 
zhruba čtvrtinovém půdorysu vzniklo 
za necelého půl roku nové infocen-
trum. Vnější plášť s kamenným ob-
kladem a historickým znakem, jenž 
zdobil bývalou tržnici, přirozeně do-
plňuje městskou památkovou zónu. 
Dotyková obrazovka před vstupem 
však svědčí o tom, že vnitřek je mo-
derní. „Naším záměrem bylo vybudo-
vat funkční interiér s moderními tech-
nologiemi a službami. Vyzdobili jsme 
jej fotostěnou, časovou osou a směro-

vou růžicí,“ uvedla projektová mana-
žerka Hana Nováková. 

Růžice prozradí kromě orientace 
světových stran i směr a vzdálenost 
k turistickým atrakcím města a světo-
vým metropolím. Historii Chomutova 
připomene časová osa s důležitými 
daty a fotografiemi. Vnitřnímu pro-
storu dominuje obloukový obslužný 
pult, stěna s fotografiemi s přírodními 
motivy, lentikulární obrázek měst-
ské věže a logo města. Nechybí ani 
velký dotykový monitor, stejně jako 
venkovní vybavený aplikací echomu-
tov.cz, jízdními řády a mapami. 

V zadní části budovy jsou umís-
těny veřejné záchodky. Cena za pou-
žití WC činí deset korun, v provozu 
jsou denně od 6.30 do 17.00 hodin, 
v neděli pak od 9.00 hodin.

Výstavba nového infocentra si vy-
žádala 15,3 milionu korun. Většinu 
nákladů – 12,3 milionu korun – město 
uhradilo z dotace EU. 

Chomutov eviduje 165 chova-
telů, kteří v loňském roce neuhradili 
poplatek za svého psa. Jeho splat-
nost přitom uplynula už na konci 
března 2012. „Všem dlužníkům jsme 
loni zaslali upomínku. Vzhledem 
k tomu, že nereagovali, zahájili jsme 
ve všech případech předexekuční ří-
zení,“ uvedl vedoucí ekonomického 
odboru magistrátu Jan Mareš.

Magistrát tak podle něj vyzval 
banky, aby sdělily, zda u nich dluž-

ník nemá vedený účet a v kladném 
případě poskytly číslo tohoto účtu 
a údaje o jeho pohybech a zůstatku. 
Na Českou správu sociálního zabezpe-
čení se město obrátilo se žádostí o sdě-
lení zaměstnavatele dlužníka, či zda 
dlužník nepobírá důchod či jiné zaba-
vitelné dávky sociálního zabezpečení.

„Pokud se nám jedno nebo druhé 
podaří zjistit, vystavuje se dlužník ri-
ziku exekuce prostředků z bankov-
ního účtu nebo vyplácené mzdy. 

V případě neúspěchu bude pohle-
dávka postoupena správcům daně 
k výkonu exekuce majetku dluž-
níka,“ vysvětlil ekonom Mareš.

V Chomutově chovalo v loň-
ském roce psa 4 991 lidí, naprostá 
většina z nich tak poplatek v řád-
ném termínu uhradila. Město vy-
bralo přes dva miliony korun, 
které vynaložilo zejména na úklid 
a údržbu veřejného prostranství, psí 
záchod a sáčky pro psy.

„Neseme vám nějaké oblečení pro 
dcerku,“ takto potěšil soci ální pracov-
ník magistrátu Martina Gross kopfa, 
který se sám stará o desetiletou dceru 
a přišel také o bydlení. Oblečení po-
chází ze sbírky, kterou organizovalo 
město a do které se zapojilo mnoho 

Chomutovanů. Ti přinesli téměř dvě 
tuny čistého oblečení a ložního prá-
dla. „Díky štědrosti a obětavosti lidí 
našeho města oblečení dostanou soci-
álně slabé rodiny, obyvatelé azylového 
domu a charitativní organizace,“ vy-
jádřil poděkování náměstek primátora 
Martin Klouda.

Pro Martina Grosskopfa a jeho 
dceru to nebyla jediná pomoc rad-
nice. Poté, co přišli o bydlení, sociální 
pracovníci jim v rámci krizové inter-
vence zajistili ubytovnu. „Pomohli 
jsme s vyřízením doplatku na byd-
lení, aby klient mohl ubytovnu zapla-
tit. Díky trvalé práci s rodinou jsme 
doporučili i základní školu, která za-
jišťuje speciální přístup k dětem s po-
ruchami učení,“ sdělila vedoucí od-
boru sociálních věcí Kamila Faiglová.

Rodina nadále fungovala velmi 
dobře, navázala opět své vztahy se 
širším příbuzenstvem. Obrat na-
stal v lednu 2013, kdy otec s dcer-
kou byli nuceni odejít z ubytovny. 
„V rámci spolupráce se společností 
Chomutovská bytová jsme rodině 
pružně zajistili odpovídající byt, do 
kterého se po vyřízení veškerých for-
malit mohli nastěhovat,“ doplnil ná-
městek primátora Klouda. Tentokrát 
opět pomohl doplatek na bydlení 
a mimořádná okamžitá pomoc na za-
jištění nezbytných věcí pro vybavení 
bytu. V rámci terénní sociální práce 
budou sociální pracovníci s rodinou 
nadále v kontaktu. Vybrané oblečení 
a lůžkoviny ze sbírky mohou otci 
a jeho dceři výrazně ulehčit vstup do 
nového života v novém bydlení.

Chomutov 
má moderní 
infocentrum



aktuality

aktuality | 7

loni postihlo neplatiče 
přes dvě stě exekucí

Pomozte 
najít adepty 
na ocenění

Městští správci daně pokračo-
vali i v loňském roce v zabavování 
majetku lidí, kteří mají dluh na po-
platcích či neuhradili pokuty za pře-
stupky. Při 233 exekucích zabavili 
dlužníkům majetek v hodnotě přes 
milion korun, výtěžek pro město 
představuje 503 800 korun. K tomu 
je třeba připočíst 54 tisíc korun z ne-
dobrovolné dražby. „Preventivně re-
presivní část akce Záchranný kruh je 
zaměřena na vymáhání pohledávek 
města a výchovu dlužníků, kteří ne-
reagují na výzvy k vyrovnání svých 
závazků a leckdy si myslí, že jsou 

nepostižitelní. Pokud se ale někdo 
dopouští přestupků a odmítá zapla-
tit pokutu, tak musí počítat s tím, že 
se nebude dívat na televizi. Prostě 
mu ji zabavíme,“ uvedl řekl primá-
tor Jan Mareš.

„Mnohdy se stává, že pod hroz-
bou zabavení a odvezení majetku do 
magistrátního skladu dlužník sežene 
peníze i v den exekuce,“ řekl eko-
nom města Jan Mareš. Od zahájení 
vymáhání pohledávek formou exe-
kucí už město získalo do rozpočtu 
1,9 milionu korun.

Upozornil, že pokud lidé řeší 

své finanční problémy včas, ma-
gistrát jim vychází vstříc. „Všem, 
kteří mají vůči městu dluh a jsou 
ochotni svou situaci aktivně řešit, 
nabízíme pomoc. Například formou 
uznání dluhu a uzavřením splátko-
vého kalendáře, institutem poseč-
kání a podobně,“ vysvětlil ekonom 
Jan Mareš.

Kromě mobiliárních exekucí 
správci daně v roce 2012 uskutečnili 
i stovky administrativních exekucí 
majetku dlužníků na bankovních 
účtech, vyplácených mzdách a také 
tři exekuce nemovitostí.

Také letos město Chomutov pokra-
čuje v tradici oceňování občanů, kteří 
se svými činy pozitivně zapsali do 
je ho his torie. Adepty na Cenu Jiřího 
Popela z Lobkovic vybírá Výbor pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, 
rozhodovat o laureátech bude ná-
sled ně měst ská rada. Prvním krokem 
je ovšem nominace uchazečů a ta je na 
veřejnosti. „Navrhněte žijící či nežijící 
osobnost, která se v různých oblastech 
veřejného života zasloužila o šíření 
dobrého jména našeho města za jeho 
hranicemi nebo svojí činností ovliv-
nila veřejný život ve městě,“ vyzývá 
primátor Jan Mareš.

Návrhy se zdůvodněním nominace 
je možno posílat elektronicky na email 
d.mikovcova@chomutovmesto.cz 
nebo poštou na adresu Statutární město 
Chomutov, Výbor pro výchovu, vzdě-
lávání a zaměstnanost, Bc. Dagmar 
Mi kov cová, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov, a to do konce března.

farmářské trhy začínají
Už v sobotu 16. března se na ná-

městí 1. máje otevřou stánky s na-
bídkou kvalitních místních potra-
vin. Prodej masných a mléčných vý-
robků, ovoce a zeleniny zahájí třetí 
sezonu oblíbených Severočeských 
farmářských trhů. „Návštěvníci trhů 
mohou opět očekávat bohatou na-
bídku tradičních produktů, která se 
bude postupem času ještě rozšiřo-
vat," řekl náměstek primátora Martin 
Klouda. Jeho slova potvrdil i Adam 
Weber z pořadatelského týmu far-
mářských trhů. „Jak bude dozrá-
vat sezonní ovoce a zelenina, jak se 
začnou vyrábět čerstvé sýry a stá-
čet nový med, tak bude růst nabídka 
trhů,“ upřesnil s tím, že na trzích ne-
budou chybět ani doprovodné akce, 
soutěže či ochutnávky gastronomic-
kých specialit, které se budou vázat 
k některým z nabízených produktů. 
„To znamená, že některé trhy budou 
jahodové, medové či jablečné,“ do-
dává Weber. 

Stánkaři se svými výrobky bu-

dou zájemcům k dispozici na náměstí 
1. máje každou druhou sobotu, a to 
vždy od 8 do 12 hodin. Poslední le-
tošní trhy se uskuteční 30. listopadu. 

Trhy organizuje ve spolupráci 
s městem Cho mu tov občanské sdru-

žení Český um – Artificium Bohe
micum. „Cho mu tov ské trhy jsou nej-
lepší a největší v celém Ústeckém 
kraji. Tuto tradici bychom rádi udr-
želi, na dosavadní úspěch chceme 
navázat i letos,“ uvedl Weber. 

Narušený akát 
půjde k zemi

Ve druhé polovině března od-
borná firma pokácí starý a narušený 
akát v Jiráskově ulici. Je to už druhý 
strom stejného druhu v této loka-
litě, první akát musel být odstraněn 
rovněž kvůli stáří a nevyhovujícímu 
stavu loni v létě.

Dendrologický znalecký posudek 
obou stromů potvrdil množství mecha-
nických poškození na kmeni a koster-
ních větvích v kombinaci s napadením 
dřevokaznou houbou. „Při tomto stavu 
hrozí za nepříznivých povětrnostních 
podmínek odlomení a pád některé z 
kosterních větví, a tedy případná újma 
na zdraví či majetku osob,“ uvedla 
Jana Hladová z odboru rozvoje, inves-
tic a majetku města.

Oba nemocné stromy nahradí 
nová výsadba.

Terénní úpravy čekají na jaro
Stavební úpravy na sídlištích 

sice skončily v závěru loňského 
roku, ale s definitivním završe-
ním se čeká na jaro. „Dotační pod-
mínky a zákonné formality nám po-
sunuly začátky prací až do pod-
zimu. Protože však klimatické pod-
mínky umožnily pouze některé sta-
vební práce, drobné nedodělky a te-
rénní práce budou dokončené hned 

jak počasí dovolí,“ sdělil primátor 
Jan Mareš. Odpovědní úředníci zdo-
kumentovali převzetí stavebních 
prací a budou po stavebníkovi vyža-
dovat dokončení a uvedení staveb-
ních míst a jejich okolí do perfekt-
ního stavu.

Podobná situace nastala i v sa-
motném centru města. V závěru roku 
zde byly do země ukládány datové 

kabely pro metropolitní síť. Překopy 
či rozebrané dlažby komunikací byly 
sice zakryté, ale jejich uvedení do 
původní ho stavu čeká také na jaro 
až nebude země promrzlá. „Stavební 
a technický dozor dohlíží na to, aby 
všechny překopy byly správně tech-
nologicky uvedené do takového 
stavu, jako byly před zahájením 
prací,“ doplnil primátor.
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Co Vás vedlo k tomu, že jste přijal 
roli předsedy FC Chomutov? A co 
je Vaším hlavním úkolem?

Vedl mě k tomu vztah ke sportu. 
Sám jsem hrál fotbal do pětačty-
řiceti, pak už mi to nedovolily bo-
lesti zad. Z toho období znám kluky 
z chomutovského fotbalu a oni si zas 
pamatují, že mi je fotbal blízký. Pan 
Holan s panem Jezberou mě oslo-
vili jako člověka, jehož úkolem bude 
především zajistit ekonomickou sta-
bilitu. Bohužel fotbal je i ve třetí lize 
především otázkou peněz. Nemůžete 
mít jen malé sponzory, musíte najít 
aspoň dva tři velké podporovatele. 
Chystáte nějaké změny ve filosofii 
fotbalového klubu? 

Naši prioritou bude mládež, pro-
tože ta je základem úspěšné budouc-
nosti. I tady se samozřejmě musí še-
třit, neboť v současnosti máme v 
klubu přes dvě stě mládežníků, a tak 
jsou náklady na péči o ně poměrně 
vysoké. Musíte jim zajistit nějaké 
základní vybavení, dresy a nákladné 
je i cestovné. Pro úspěšnou práci s 
mládeží je ideální mít finanční jis-
totu ne na jednu, ale na čtyři sezony 
dopředu. To je v současných pod-
mínkách téměř nedosažitelné. 
Jak hodnotíte současné výkony 
mládežnických týmů? Není pro 
Chomutov problémem odchod 
mladých hráčů do jiných klubů? 

Výsledky jsou uspokojivé, i když 
by mohly být lepší. Ale odchod hráčů 
zas takový problém není. Mezi kluby 

v okolí funguje dobrá spolupráce, 
a tak někteří hráči odcházejí do blíz-
kých fotbalových měst, jiní sem při-
cházejí. Nakonec ostatní kluby mají 
obdobné problémy jako my. 
Jaký je v současnosti mezi mládeží 
o fotbal zájem? 

Nemůžeme si stěžovat. Samo
zřejmě ve městě vždy převažuje tým, 
který hraje nejvyšší soutěž a má nej-

lepší reklamu, což je v Cho mu to vě 
hokejový klub. S tím nemůžeme 
soutěžit. Na druhou stranu vlastně 
nejde ani o soutěž, protože děti často 
navštěvují oba sporty a jejich rodiče 
fandí oběma klubům. 
Můžete prozradit, co se bude 
v nejbližší budoucnosti dít 
s A týmem? 

Základním úkolem je udržet třetí 
ligu a vyhnout se bojům o záchranu. 
Máme určité plány, ale ty jsou zatím 
jen ve sféře zámyslů a z pověrčivosti 
raději více neprozradím (smích). 
Uvědomujeme si, že A tým je dů-
ležitý i pro rozvoj mládeže, neboť 
je výkladní skříní klubu a motivací 
pro všechny děti. Stále však platí, že 
vše je závislé na ekonomické stabili-
zaci klubu. 
Pro ekonomickou stabilizaci klubu 
jsou důležití sponzoři a jejich po-

čet je ovlivněn počtem diváků. Co 
chystáte na tomto poli? 

Rádi bychom na tribuny přilá-
kali celé rodiny, které by zde strá-
vily společný čas. Na podzim se ná-
vštěvnost pohybovala někde mezi 
pěti sty a tisícem jedinců, ale věříme, 
že v případě pěkného počasí bychom 
se mohli posunout k té tisícovce. Na 
druhou stranu já sám si pamatuji, 

že na starý stadion v dobách druhé 
ligy chodily tři i čtyři tisíce diváků. 
I proto si myslím, že by si Chomutov 
druhou ligu zasloužil, je významným 
fotbalovým městem a dlouho ji hrál. 
Jenže to je běh na dlouhou trať. 
Máte nějaký plán, jak přilákat 
k chomutovskému fotbalu více 
diváků? 

V současnosti mají lidé daleko 
více lákadel a možností, jak trávit 
volný čas, než tomu bylo před dva-
ceti lety. To se maximálně jezdilo na 
chalupy a zašlo na nějaký ten sport. 
Teď je to těžší. Na druhou stranu vý-
bor se snaží. Díky jeho práci bude 
Chomutov v květnu hostit finále 
Poháru České pošty, jednoho z nej-
významnějších fotbalových svátků 
republiky. Věříme, že do města 
se přijedou podívat fanoušci fot-
balu ze širokého okolí. Navíc celou 

akci chceme spojit s blížícím se dět-
ským dnem, abychom zabavili i ty 
nejmenší fotbalové fandy. Doufám, 
že aspoň část fanoušků si díky tomu 
najde cestu na stadion i na domácí 
zápasy chomutovského týmu. 
S otázkou diváků souvisí určitě 
i termín domácích zápasů, který se 
na podzim měnil. Víte už, jaký den 
bude hracím dnem na jaře? 

Zatím ne. Budeme se tím zabý-
vat na jednání výboru. Prozatím se 
zdá, že opustíme sobotu a budeme 
se rozhodovat mezi pátečním od-
polednem a nedělním podvečerem. 
Uvědomujeme si, že je to důležitá 
otázka, proto se nyní děláme malý 
průzkum, abychom měli co možná 
nejvíce informací pro správné roz-
hodnutí. 
Nejste jediný poslanec, který pů-
sobí v představenstvu sportovního 
klubu. V podobné pozici je i Jiří 
Šlégr. Bavili jste se společně o Vaší 
nové roli? 

Potkali jsme se tady v Cho mu
tově při derby s Litvínovem, do-
konce jsem při té příležitosti dostal 
podepsaný dres z Nagana. Během 
večera jsem mu naznačil, že bych 
tak trochu dělal do fotbalu, ale at-
mosféra byla taková, že jsme se vě-
novali hlavně hokeji. Nakonec jeho 
fotbal zase tolik nezajímá. On je ty-
pický hokejista a svému sportu ro-
zumí, protože jeho předpovědi 
ohledně chomutovského hokeje se 
vyplnily.

myslím, že by si chomutov druhou ligu 
zasloužil, je významným fotbalovým městem 
a dlouho ji hrál.

Chomutovský fotbal po podzimním tápání znovu našel výraznou tvář do svého vedení. Novým předsedou 
FC Chomutov se stal lékař a poslanec Jaroslav Krákora. Ten roli předsedy přijal jako čestnou funkci. „Beru to jako 
výzvu a jako pomoc klubu, který mám rád,“ říká o své nové roli Krákora, který přišel do klubu s jasnými úkoly 
i představami. Jak se s novou tváří ve vedení promění fotbalový klub? 

jaroslav Krákora:

beru to jako 
výzvu
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koncErT pETEra 
GabriEla v kině 
Kino Svět na 27. února chys-
tá záznam koncertu Petera Ga-
briela s orchestrem New Blood 
z Londýna. Zazní všechny jeho 
legendární písně v novém or-
chestrálním aranžmá. 

do chomuTova míří 
Eva holubová 
Známá herečka zde 20. úno-
ra předvede svou one women 
show Hvězda o myšlenkových 
podchodech úspěšné české se-
riálové herečky. 

KráTCeV knihovně opět ožijí 
Večery pod lampou

Společná výstava ve špejcharu 
je poctou přírodě a světlu 

Středisko knihovnických a kul-
turních služeb připravilo nový cyk-
lus besed pro čtenáře se zálibou 
v české literatuře. „Příští úterý za-
číná cyklus večerů autorského čtení 
a besed se současnými českými spi-
sovateli Večery pod lampou, které 
budou tematicky rozdělené na jed-
notlivé žánry literatury,“ prozra-
dila vedoucí kulturního oddělení 
Helena Čermáková, co se skrývá za 

názvem odkazujícím k tradici ro-
dokapsů. 

První hostem Večerů pod lam-
pou bude Renata Bulvová, chomu-
tovská rodačka, jež se do povědomí 
literární veřejnosti zapsala přede-
vším činností v rámci Literárního 
a kulturního klubu 8. Legendární 
„Osmičkou“ prošla řada součas-
ných autorů, kteří si zde odbyli svá 
první čtení. Později uvedla v život 

pořady popularizující českou bás-
nickou tvorbu Poezie pro cestující 
a Den poezie. Vedle řady dalších 
projektů je autorkou knihy O chlu-
paté Bertě a jiné povídky a bás-
nické sbírky Nebude válek z minu-
lého roku. Cyklus Večery pod lam-
pou začíná 26. února v 17 hodin ve 
velkém sále SKKS, v březnu pak 
bude hostem Barbara Nesvadbová 
a v dubnu Irena Obermannová.

Galerie Špejchar hostí společ nou 
výstavu výtvarnic původem z české 
metropole Markéty Myškové a Olgy 
Otáhalové. V díle obou však místo ur-

bán ních témat převládá příroda a svě
tlo, protože hledají inspiraci v krajině 
kolem města Dubá u Mělníka, kde se 
seznámily. „Potkávaly jsme se na nej-

různějších kulturních akcích, slovo 
dalo slovo a rozhodly jsme se při-
pravit společnou výstavu, ale do po-
slední chvíle jsme nevěděly, zda to 

bude fungovat,“ vysvětlila Markéta 
Myšková, jak vznikla tato první spo-
lečná výstava. 

Ač spolu výtvarnice výběr obrazů 
nekonzultovaly, výstava funguje. 
Symbolické přírodní motivy Markéty 
Myškové s prosvětlenými obrazy 
Olgy Otáhalové, které milovníkům 
abstraktního umění připomenou dílo 
Josefa Šímy, vytvořily v galerii po-
klidnou atmosféru rána v přírodě, 
tak příjemnou v šedivých dnech kon-
čící zimy. Náladu celé výstavy nej-
lépe ilustruje věta Olgy Otáhalové: 
„Zdá se mi, že na světě je tolik hez-
kých věcí, které lidi nevidí, proto je 
aspoň sama pro sebe potřebuji zachy-
tit.“ Malby obou výtvarnic si můžete 
v galerii Špejchar prohlédnout až do 
28. března. 

Chomutovským příznivcům není 
skupina Whispering of Soul ne-
známá, ovšem nyní se šestice hu-
debníků z Chomutova dostává do 
povědomí široké veřejnosti. Pomoci 
by jim mělo i nové EP. „Bude ob-
sahovat tři písně, které vznikaly bě-
hem posledního roku a půl a od-
rážejí nejsilnější osobní zážitky,“ 
prozradil zpěvák skupiny Tomáš 
Trykar. Whispering of Soul tak na-
vážou na úspěšné dva roky, kdy 
vydali první EP a singl Sing Me 
Someting New, ke kterému byl na-
točen klip. 

Na tomto singlu už s Whispering 
of Soul spolupracoval písnič-
kář Kuba Alexa, který se podílel 
i na novém EP. „Kapela potřebo-
vala k dalšímu vývoji impuls zvenčí 
a Kuba byl první člověk, kterého 

jsem oslovil,“ vysvětlil spolupráci 
Trykar, jehož s Alexou pojí i po-
dobné hudební uvažování. „Proto 
mu důvěřuji a vím, že kapelu do-
káže posunout správným směrem.“

Whispering of Soul se kromě 
chystaného EP prezentuje i no-
vým videem s písní Sun In My 
Soul, které vzniklo během festivalu 
Cumbajšpíl. „Chtěli jsme ukázat, 
jak kapela vypadá naživo a jak mo-
mentálně zní, i upozornit na nové 
EP. Sun In My Soul v době roz-
hodování nejvíce reflektovala tvář 
a zvuk kapely, neboť se na ní po-
díleli všichni aktuální členové a je 
výsledkem spolupráce s Kubou 
Alexou. Bylo dopředu jasné, že 
bude součástí EP,“ dodal Tomáš 
Trykar s tím, že uvedený hudební 
nosič by měl vyjít na konci jara. 

šepot chomutovské duše: 

Whispering 
of Soul chystá 
nové eP
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TrEillE přEs palubu
Chomutovské hokejisty opus-
til francouzský reprezentant Yo-
rick Treille, který zamířil do ra-
kouského Salzburgu. 

konEčně výhra 
Chomutovští florbalisté utnu-
li černou sérii proher a porazili 
soupeře z Rokycan. Na nejlep-
ší útok soutěže z Plzně však už 
nestačili. Přesto předvedli dob-
rý výkon a do poslední chvíle 
sahali po remíze.

posila do skupiny a2 
Levharti Chomutov začali boje o 
předkolo play off ve skupině A2 
a s nimi i nový hráč Allen Curtis, 
který zná Mattoni NBL ze svého 
působení z bratislavského Interu. 

KráTCe

Softbalová mláďata už trénují

Úspěch překvapil i samotné kanoisty

Czech wrestling Chomutov 
slaví nejúspěšnější sezonu 

judisté vstupují 
do sezony s nadějemi 

Softbalová sezona se blíží, a tak se 
nyní v tělocvičně nepřipra vují jen do-
spělí hráči Bea vers, ale také mládež-
nické celky oddílu. Výjimkou není ani 
družstvo Microbeavers, v němž pů-
sobí děti od pěti do devíti let. „Z ma-
lých Bobříků by mohla vyrůst velice 
dobrá softbalová generace. Musíme 
udělat všechno proto, aby jim to 
nad šení vydrželo,“ říká o softbalo-
vém potěru trenér A týmu Jan Přibyl. 
Jeho kolegové Martin Chmelík a Jan 
Nahodil proto s malými softbalisty 
loni objížděli tee ballové turnaje, kde 
děti poznaly první radost z vítězství.

Jako motivaci mají nejmenší 
Bobříci vzor v úspěchu svých star-

ších kolegů. Všichni v oddílu si přejí, 
aby „prckové“ napodobili příklad 
Marka Malého, který nedávno v tes-
tech juniorské reprezentace ČR do 
19 let obsadil první místo. V národ-
ním týmu mu budou dělat společ-
nosti i Bobři Václav Šretr a Jakub 
Petřík. Právě kvůli budoucím úspě-
chům založeným na výchově hráčů 
nyní klub SC 80 Beavers Chomutov 
uvažuje o vlastní softbalové akade-
mii. „Zatím je to v přípravě, snad se 
to podaří. Vše zajišťujeme vlastními 
silami,“ dodal předseda klubu Josef 
Griml, podle kterého by se akade-
mie soustředila na výchovu hráčů od 
Microbeavers po kadety. 

Kanoisté SC 80 Chomutov patří 
ve svém sportu již několik let k české 
špičce. Ovšem dosaženými výkony 
v uplynulém roce překvapili i sami 
sebe. Výsledky je totiž v hodnocení 
klubů zařadily na druhé místo v práci 
s mládeží a na třetí celkově, což je 
historický úspěch oddílu. „Bylo to ne-
jen pro nás, ale i pro všechny ostatní 
obrovské překvapení. Vždyť za námi 
zůstaly tradiční kanoistické bašty, jako 
Dukla Praha, USK Praha, Nymburk, 
Děčín, Pardubice, Hradec Králové 
i celá Morava. Začínáme sklízet ovo
 ce systematické práce s mládeží,“ 
okomentoval žebříček čtyřiceti čes-
kých klubů předseda a trenér toho 
chomutovského Petr Doležal.

Klub se v současnosti stará o pa-
desát dětí od 8 do 17 let. I když cho-

mutovští závodníci plošně patří ve 
svých ročnících mezi nejúspěšnější, 
do absolutní špičky se řadí v předžá-
cích T. Fridrych, A. Novotný, J. Re
mu ta, N. Ammerová, A. Novotná, 
N. Marková a A. Predka. Mezi žáky 
sbírali medaile na mistrovstvích re pu
bli ky M. Čeřovský (5 zlatých), H. Ur
ban (3 zlaté), L. Michal a F. Štem
berk (1 zlatá). V dorostencích, kde 
se již bojuje o zařazení do sportov-
ního centra mládeže a do mládežnic-
kých reprezentací, patří k nejlepším 
Jan Nachtigal, O. Bišický, K. Štejnar, 
T. Holopírek a Jiří Nachtigal.

Nejhod notnějšího výsledku do-
sáhl O. Bišický, který v závodě 
olympijských nadějí v maďarském 
Szegedu dojel na 2. místě. Junior 
D. Pokorný je členem reprezentač-

ního týmu ČR již 3 roky a na le-
tošním ME své věkové katego-
rie v Portugalsku byl součástí po-
sádky K4, která vybojovala vynika-
jící 8. místo. Vzorem mladým byl 
B. Tarkulič, který, ač amatér, zís-
kal na republikovém šampionátu 
mistrovský titul v závodě na 200 m 
a v Poznani bojoval o účast na 
olympiádě v Londýně. 

Petr Doležal ví, že úspěchy ne-
jsou zadarmo: „Bude velmi obtížné 
dobyté pozice obhájit. Ruku v ruce 
s úspěšností nám vzrostou náklady, 
například na důležitých zhruba deset 
závodů budeme jezdit pěti až šesti 
mikrobusy, také se usilovně sna-
žíme přebudovat zázemí v loděnici, 
aby byla schopna pojmout narůsta-
jící počet dětí.“

Czech wrestling Chomutov 
může slavit. Již nyní je jasné, že le-
tošní sezona bude neúspěšnější za 
posledních deset let. „Rok 2012 byl 
pro nás obdobím personální a eko-
nomické stabilizace klubu a roz-
voje tréninkových standardů, které 
měly přinést ovoce v letech násle-
dujících. Že k tak výrazným spor-
tovním úspěchům dojde již letos, 
jsme nečekali,“ raduje se hlavní tre-
nér klubu Ladislav Šnelly. 

Díky němu a práci trenérů Petra 
Bielesze, Milana Benedikoviče, 
Milana Adama a Iva Margity cho-
mutovští zápasníci letos získali 
už sedm titulů mistra ČR, pět stří-
brných a čtyři bronzové medaile. 

„A to před sebou máme ještě mis-
trovství ČR mladších žáků v řec-
kořímském zápase a šampionáty 
ve volném stylu,“ prozradil Šnelly, 
podle kterého je velký výkonnostní 
posun vidět i na družstvech, která 
atakují nejvyšší pozice. 

Úspěchem je i nominace sedmi 
závodníků do reprezentačních vý-
běrů ČR. „Tento úspěch je unikátní, 
protože jsou chomutovští zápasníci 
zastoupeni v reprezentacích všech 
věkových kategorií,“ řekl Šnelly 
a dodal, že klub bude usilovat o 
co největší počet nominací na ME 
a MS. První „vlaštovkou“ je Artur 
Omarov, který se v březnu zúčastní 
ME mužů v Bělehradě. 

Judistický rok startuje a hlavní 
trenér oddílu juda VTŽ Chomutov 
doufá, že jeho svěřenci navážou na 
úspěchy předchozí sezony. „V minulé 
sezoně zaznamenali největší úspěch 
starší žáci v podobě zlata a bronzu na 
mistrovství ČR a k naší spokojenosti 
se muži i junioři dokázali v soutěži 
družstev udržet v první lize,“ shrnul 
Bohuslav Stareček loňský rok. 

V tomto roce vedení oddílu s na-
dějí vyhlíží zápasy mladšího žac-
tva. „V minulém roce byli mladší žáci 
první rokem v kategorii, přesto se ně-
kterým podařilo dostat se na mis-
trovství ČR. Letos mají naději atako-
vat první desítku a napodobit výkony 

starších žáků,“ řekl Stareček, který 
věří, že zlepšení přijde i v kategorii ju-
niorů, kteří se rozkoukali v první lize. 

Vedle výsledků je pro oddíl dů-
ležité zachování základny. „Děláme 
maximum, abychom děti bavili. 
Objíždíme nejrůznější turnaje, pro-
tože zisk medaile je nejlepší moti-
vací,“ dodal Stareček, kterého kromě 
sportovních cílů čekají i organi-
zační povinnosti v podobě Velké ceny 
Chomutova, jež se v minulém roce 
stala jedním z pěti kvalifikačních tur-
najů Českého poháru. „Je to třetí kva-
lifikační turnaj, na něm se bude lámat 
chleba. Určitě to bude zajímavé,“ zve 
všechny příznivce juda Stareček. 
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sTrážníci chyTili 
pachaTElE
Řinčení skla a podivné zvu-
ky uslyšeli obyvatelé jedno-
ho domu na Kamenné. Přivo-
laní strážníci ihned uviděli dů-
vod, šestačtyřicetiletý muž se 
totiž dobýval dovnitř. Zadržení 
se však muž bránil, skončil tedy 
v poutech. 

lapku honil muž 
i v řEcE
Přímo při krádeži věcí z kůl-
ny u domu v Riegrově ulici při-
stihl jejich majitel zloděje, kte-
rý okamžitě začal utíkat. Nevá-
hal se vrhnout i do řeky, i tam 
se ale majitel věcí vydal za ním 
a zanedlouho již lapka skončil 
v rukách strážníků. 

aGrEsivní pEs 
skončil v úTulku
Volně pobíhajícího německé-
ho ovčáka se strážníkům poda-
řilo odchytit, ovšem až poté, co 
napadl jednu ženu a psa. Stráž-
níci vypátrali majitelku uprch-
lého agresivního zvířete, kte-
rá okamžitě kontaktovala po-
škozené. 

úTočník skončil 
na policii
Hned dvakrát do stejného bytu 
za jednu noc vyjížděli strážní-
ci řešit nejprve rušení nočního 
klidu, poté se na ně mladá žena 
obrátila s tím, že ji v bytě její 
známý surově zbil. Hlídka agre-
sora zajistila a předala policii.

MěSTSKá POlICIeVáš strážník pomohl 

špatně parkující řidiči mohou většinou odstavit vůz o kus dále

Na územní strážníky se obracejí 
občané i zástupci nejrůznějších in-
stitucí. V jednom z posledních pří-
padů územní strážník pomohl učitel-
kám z mateřské školky v ulici Školní 
pěšina. „Pohybují se nám tu záva-
dové osoby, někdo nám rozbil několi-
krát zvonky,“ svěřila se na linku měst-
ské policie se svým dlouhodoběj-
ším pro blé mem jedna z učitelek. V tu 
chvíli se rozjel kolotoč opatření ve-
doucích k nápravě. „Informace při-
šla ze školky, tedy z místa, kde jsou 
malé děti. Případ proto začal ihned ře-
šit územní strážník,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Vít Šulc. 

 Za několik desítek minut se s pra-
covnicí školky pokusila spojit první 
hlídka. To se nepodařilo, žena ode-
šla služebně mimo školku. „V té době 
již hlídky věděly, že mají školce věno-
vat více pozornosti,“ popsal další po-
stup územní strážník Rudolf Svatoš. 
Následující den učitelka strážníkům 

vyčíslila škody, které jim vandalové 
způsobili. Kromě zvonků zničili také 
poštovní schránku. „Zvýšili jsme kon-
troly jak fyzické, tak městského kame-
rového systému. V noci jsou u školky 
stanoveny kontrolní body. Znamená 
to, že hlídka musí projít v určené časy 
pěšky okolí budovy,“ doplnil zástupce 
ředitele městské policie Petr Zálešák. 

 Podobných podnětů přijali a ná-
sledně řešili územní strážníci za bez-

mála dva roky existence projektu 
Váš strážník již stovky. „Na projektu 
je skvělé, že vzniká vztah mezi ob-
čanem a strážníkem. Chomutované 
tak nemusejí psát žádosti na vedení 
městské policie či města a problém, 
který je trápí, se ihned řeší,“ do-
dal velitel městské policie a náměs-
tek primátora Jan Řehák. Kontakty 
na svého strážníka lidé najdou na 
www.mpchomutov.cz. 

Nedávný cvičný zásah v chomu-
tovských ulicích odhalil 69 špatně 
zaparkovaných aut. Neukáznění ři-
diči tak ohrozili životy, zdraví či ma-
jetek svých spoluobčanů. Záchranka 
ani hasiči by totiž ulicemi neprojeli 
a nedostali by se včas ke zraněnému 
či k požáru. Poznatky ze cvičného 
zásahu analyzovala pracovní skupina 
pro parkování.

Ukázalo se například, že maji-
telé špatně zaparkovaných aut mohli 
ve většině případů vůz legálně odsta-

vit o kus dál, v docházkové vzdále-
nosti do 200 metrů. „V Hutnické ulici 
jsou například alternativou vyzna-
čené parkovací plochy v přilehlé ko-
munikaci od křižovatky ulic Kamenná 
a 17. listopadu směrem ke Starému 
Březenci, téměř až po přivaděč,“ po-
ukázal na jednu z možností vedoucí 
pracovní skupiny a tajemník magis-
trátu Theodor Sojka. Řidiči podle něj 
nevyužívají ani volná parkovací místa 
v Alešově ulici, která jsou alternati-
vou pro ulici Matěje Kopeckého. Lidé 

z Růžové ulice, kde byl při akci od-
halen také větší počet nezákonně od-
stavených aut, mohou legálně par-
kovat ve směru od této slepé ulice až 
po kryt CO nad ní. Nedělají to však. 
„Podobné je to také v části Kamenné 
ulice, která je součástí páteřní komu-
nikace až po Písečnou. Docházková 
vzdálenost je přitom minimální. Jen 
z poloviny byly v době kontroly za-
plněny i nově vybudované parkovací 
plochy v Kamenné ulici vedle trafo-
stanice,“ řekl Sojka.

Počet parkovacích míst radnice 
stále zvyšuje. Jen v letošním roce plán 
investic počítá se 185 novými parko-
vacími místy. Od roku 2008 bylo ve 
městě vybudováno 1 358 stání pro au-
tomobily.

Špatně parkující řidiči byli ně-
kolikrát upozorněni. Nyní strážníci 
auta odtahují. „Nedokážu si předsta-
vit, že by na sídlišti například vyho-
řel byt jen proto, že se k němu nedo-
stali hasiči,“ dodal ředitel městské 
policie Vít Šulc.

dPCHj: Vloni jsme 
přepravili 7 milionů lidí

Dopravní podnik měst Cho mu
to va a Jirkova přepravil v loňském 
roce na linkách městské hromadné 
dopravy 5,22 milionu cestujících, 
dalších 1,98 milionu využilo služeb 
meziměstské dopravy. Upozornil, že 
více než čtyři miliony cestujících vy-
užily v roce 2012 při jízdě autobu-
sem či trolejbusem po Chomutově, 
Jirkově či mezi oběma městy Bus
kartu, tedy zlevněné jízdné. „Je vi-
dět, že lidé si už na nový systém od-
bavování zvykli. Časové kupony vy-
užili naši zákazníci při třech milio-
nech jízd, 1,1 milionu cestujících po-
užilo při nástupu elektronickou pe-

něženku. Stejný počet, tedy přes mi-
lion klientů, platilo za jízdenku ho-
tově,“ uvedl generální ředitel pod-
niku Jiří Melničuk. 

V meziměstské dopravě podnik 
loni převezl nejvíce cestujících v zá-
vazku veřejné služby pro Ústecký 
kraj, a to 1,6 milionu. Největší zá-
jem byl o linky do Kadaně, Podbořan 
a Mostu. „Na komerční lince do 
Prahy a zpět jsme svezli 230 tisíc 
lidí, v rámci smluvní dopravy, ze-
jména zaměstnanecké, pak 125 tisíc 
osob,“ doplnil Melničuk.

Dopravní podnik nabízí i zájez-
dovou přepravu a vypravuje také ski-

busy a cyklobusy. V loňském roce si 
zákazníci objednali autobus pro 571 
zájezdů, na hory se nechalo odvézt 
1 150 lyžařů a cyklistů.

„Ve srovnání s rokem 2011 se 
tak počet zákazníků snížil o zhruba 
345 tisíc mužů, žen a dětí,“ informo-
val Jiří Melničuk. Pokles počtu ces-
tujících zaznamenala podle něj měst-
ská hromadná doprava v celé České 
republice. „Příčinou je změna život-
ního stylu obyvatelstva, rostoucí po-
čet automobilů, výstavba obchvatů, 
a tedy zrychlení automobilové do-
pravy, či nákupní zóny umístěné 
mimo centra měst,“ vysvětlil.

Inzerce
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lyžák naučil sJížděT 
i padaT
Šesťáci ze základní školy ve Škol-
ní ulici strávili víkend na horách. 
Za tři dny se při lyžařském výcvi-
ku naučili sjet svah, ale i jezdit 
na vleku a bezpečně padat. 

chEmiE nEní nuda
Že chemie umí být velmi zá-
bavná, zjistili osmáci a deváťáci 
ze základní školy Na Příkopech. 
Při netradiční výuce si napří-
klad vyrobili zmrzlinu.

vžili sE do oběTí 
holacausTu
Dokumentární film Síla lidskosti 
o pomoci dětským obětem ho-
locaustu zhlédli osmáci základ-
ní školy na Zahradní. Film v nich 
vyvolal velké emoce a empatii.

poznávali živoT pTáků
O chovu dravých ptáků pou-
tavě vyprávěl sokolník žákům 
prvního stupně základní ško-
ly na Kadaňské. Ukázal jim i ně-
které živé exempláře.

podívali sE 
do TElEvizE
Zajímavou exkurzi do nitra Čes-
ké televize mají za sebou devá-
ťáci ze základní školy Březenec-
ká. Zažili natáčení pořadů a po-
tkali známé osobnosti.

KráTCeUčí se i hrají na ledové ploše

Parlament eSOzu chce příjemné 
prostředí i lepší parkování

Na zš březenecká se vařilo podle rettigové 

Již sedm let pořádá Mateřská 
škola Chomutov výcvik bruslení pro 
děti z jednotlivých mateřinek. Od 
října do dubna se děti učí zvládnout 
základy tradičního zimního sportu a 
formou hry si tak rozvíjejí správné ži-
votní návyky i fyzickou zdatnost.

Trénink není jen volné vypuš-
tění dětí na ledovou plochu, má svá 
pravidla a je veden odborně. „Naše 

paní učitelky byly proškoleny tre-
néry hokeje a krasobruslení, jak mají 
s dětmi na ledě pracovat,“ uvedla ře-
ditelka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. Malí sportovci se učí 
nejprve úplné základy, jako je stání 
na bruslích, pohyb vpřed a zastavení. 
Poté si troufnou i na objíždění před-
mětů, kličkování i rychlejší jízdu.

Půlroční snažení je završeno 

Bruslařskými hrátkami, při nichž děti 
svým příbuzným i kamarádům uká-
žou, co se naučili. „Chceme přiblížit 
dětem i jejich rodičům možnost vyu-
žití volného času i jiným způsobem, 
než je sledování televize, hraní bojo-
vých her na počítači nebo podnikání 
celodenních výletů do supermarketů,“ 
vysvětlila podstatu snahy učitelek ře-
ditelka školy. 

Studenti Střední zdravotnické 
školy, Obchodní akademie a Střední 
odborné školy energetické a stavební 
mají zastání ve členech školního parla-
mentu. Ti po uplynutí prvního pololetí 
zasedali při jednání s vedením školy 
a probírali své návrhy i připomínky.

Zmocněnci vůle studentů kon-
cem ledna s ředitelkou školy Soňou 
Valuškovou projednávali plány na 
druhé pololetí. Zajímala je také mož-
nost vybudování školního hřiště nebo 
plánované stavební úpravy některých 
budov školy. „Členové parlamentu na-
vrhovali také způsoby zpříjemnění 
prostředí školy a domovů mládeže. 
Několik dotazů se týkalo možnosti 

bezplatného parkování v okolí školy, 
ale i v areálu nemocnice, kam dochá-
zejí žáci na praxi,“ uvedla ředitelka 
Valušková.

Došlo i na připomínkování škol-
ního řádu a vnitřního chodu školy. 

„Návrhy a dotazy, které nebylo možné 
vyřešit okamžitě, se v současné době 
zabývají pověření pracovníci školy,“ 
doplnila ředitelka. Šestadvacet členů 
školního parlamentu zastupuje dva-
náct stovek studentů školy.

Starší ročníky mohou dnešním dě-
tem školou povinným závidět, as-
poň co do jídelníčku. Ve školních jí-
delnách se totiž prosazuje pestrá ku-
chyně. „Dříve se musely striktně do-
držovat normy, nyní je důležité vařit 
pestře, aby se děti naučily jíst zdravě 
a vyváženě,“ vysvětluje vedoucí 

školní jídelny ZŠ Březenecká Václava 
Bublová, která pro malé strávníky vy-
mýšlí tematické týdny. 

V únoru dostala prostor staročeská 
kuchyně s inspirací v díle Magdaleny 
Dobromily Rettigové. „Přišli jsme 
na ten nápad společně s kuchařem 
Petrem Konečným, který se nabídl, že 

dětem udělá králíka s tradičním krou-
háním, navíc tuto kuchyni jsme dětem 
ještě nepředstavili,“ řekla Bublová 
a dodala, že tradiční kuchyně odpo-
vídá i únorovému masopustnímu ve-
selí. Proto tematická výzdoba jídelny 
kromě historických výšivek, kucha-
řek i kuchyňského nádobí obsaho-

vala také masopustní masky. Není 
divu, že dětem staročeská kuchyně 
chutnala a neváhaly si přidat. A co 
pro ně Václava Bublová chystá dál? 
„V dubnu budeme mít ovocný týden 
a v květnu při mistrovství světa v ho-
keji zase představíme kuchyni jednot-
livých států.“ 

Příroda na dosah ruky dětí z ma-
teřské školky Pastelka v Třebízského 
ulici jako by vybízela k poznání i po-
hybu. Přesně tak tomu i je. Mateřinka 
zaměřená na takzvanou environmen-
tální výchovu tráví v přírodě většinu 
času a když počasí nepřeje, vezmou 
si děti kus přírody do školky. 

Vztah k rostlinám i zvířatům je 
dě tem velmi blízký. Příroda je učí 
ohle du plno sti i odpovědnosti. „Hodně 
času trávíme s dětmi v lese nebo cho-
díme k říčce krmit kachny. Děti se tak 
toho nenásilně mnoho naučí,“ uvedla 
vedoucí mateřinky Petra Suchanová. 

Oproti školkám uvnitř města je 
Pastelka daleko menší, ve dvou tří-

dách ji navštěvují čtyři desítky dětí. 
Právě to umožňuje až rodinné pro-
stře dí a úzkou spolupráci s rodiči. 
„Maminky i tatínkové se zúčastňují 
mnoha akcí společně s dětmi, tvoří 
s nimi, pomáhají nám při výzdobě 
budovy,“ popsala spolupráci ve-
doucí mateřinky.

Vztah k přírodě je zřejmý i z vý-
zdoby školky. Obrázky i koláže jsou 
vyrobené z listí, šišek, kúry a dalších 
přírodních materiálů. 

Děti několikrát do roka navštěvují 
i blízké dopravní hřiště, kde se učí, 
jak se chovat na silnici i na chodníku, 
a také se vydovádí při jízdě na kolo-
běžkách, odstrkávadlech nebo kolech. 

děti z Pastelky 
si přírodu 

nosí i domů
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křížovka Od března si na náměstí 1. máje budete moci opět koupit… (tajenka) …na pravidelných Severočeských farmářských trzích. 

osmisměrka Kde najdete nejvíce informací z Chomutova? vTipy o zvířáTkách

„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“ 
„Ale, jsem romantik.“ 
??? 
„Včera jsem poslouchal, jak krásně 
zpívá skřivan a přeslechl jsem 
kombajn…“ 

Na telegrafním drátě visí několik 
netopýrů hlavou dolů, a tu 
z ničeho nic se jeden prudce otočí 
a zůstane hlavou nahoru. 
„Hele, co je s ním?" ptá se jeden. 
„Nevím, asi omdlel."

Leží moucha na zádech a klepe 
nožičkama. Letí kolem druhá 
moucha a ptá se: „Aerobic?“ 
„Ne, Biolit.“

Medvěd veze ježka na motorce. 
Medvěd zrychluje a ptá se ježka: 
„Nebojíš se?“ „Nebojím,“ odpoví 
hrdinsky ježek. Na druhý den si 
to vymění a když se motorka řítí 
stopadesátikilometrovou rychlostí, 
ptá se ježek medvěda: „Bojíš se?“ 
„Nebojím,“ odpovídá medvěd.  
„Ale měl bys, protože já nedosáhnu 
na brzdy!“

Jede automobilista, když tu ho 
předběhne kuře. Automobilista při-
dá, ale nedokáže jej dohonit, pouze 
vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede 
tam a ptá se statkáře, zda je to prav-
da, že má tak rychlé kuře.  
„Ano, mám, je speciálně vyšlechtě-
né, aby mělo velká stehýnka.“
„A neprojevuje se to na chuti?“ 
„Nevím, ještě jsme žádné nechytili!“ARIE, BADYÁN, CIRHOSA, DLAB, HANÁ, JEEP, KASY, KAZAJKA, KNAK, LOPATA, MATY, 

METY, MSTA, OÁZA, OHAŘ, ONDATRA, OSKA, OSMIČKA, OTOV, OŽEH, PÁSKA, 
ROZPOR, SPLAV, SVRCH, SYREČEK, ŠPRT, TOMA, TVÁŘ, TYLY, VANY
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statutárního města chomutova • 
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v Chomutově, referátem kultury 
pod č.j. 4/1995 • vydává statutární 
město Chomutov • adresa 
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Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, 43028 Chomutov • 
Tiskne SAMAB BRNO GROUP, a. s. • 
náklad 22 600 výtisků • distribuce 
výtisků zdarma prostřednictvím 
České pošty

rEdakcE:
Tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
Šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inzErcE:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

podrobný 
kalEndář akcí 
najdete na webu:

 20.2. st 17.00 mládEži nEpřísTupno 19.00 babovřEsky
 21.2. čt 17.00 hlEdá sE nEmo (3d) 19.00 lET
 22.2. pá 17.00 hlEdá sE nEmo (3d) 18.00 nádhErné byTosTi 19.30 lET
 23.2. so  15.00 snížEk, bílý kožíŠEk 18.00 haŠiŠbába 

19.00 nic nás nErozdělí
 24.2. ne 15.00 nEzbEdné pohádky 17.00 maniak 19.00 konEčná
 25.2. po 17.00 hiTchcock 18.00 GanGsTEr squad – lovci mafiE
 26.2. út 17.00 haŠiŠbába 18.00 nádhErné byTosTi
 27.2. st 17.00 lET
   19.00 pETEr GabriEl – nEw blood: živě z londýna (3d)
 28.2. čt 16.00 čTyřlísTEk vE službách králE
   17.00 JEníčEk a mařEnka: lovci čaroděJnic (3d)
   19.00 TErapiE láskou

 20.2. st 14.00  králové čEské dEchovky – komediální pořad věnovaný 
skladatelům české dechovky Karlu Vackovi, Josefu Poncarovi a Jaromíru 
Vejvodovi – učebna č. 14 SKKS

   16.00 úvod do biblE – učebna č. 66 SKKS
 21.2. čt 13.00  liTErární čTEní – určeno pro nevidomé a slabozraké SONS – 

učebna č. 66 SKKS
 26.2. út 17.00  vEčEry pod lampou – autorské čtení se spisovatelkou Renatou 

Bulvovou – velký sál SKKS
 27.2. st 17.00  radim žáčEk – přednáška známého astrologa – Café Atrium 
 28.2. čt 17.30 fEnG shui – jak se tradiční čínská astrologie dívá na rok 2013
 2.3. so 20.00 10. kvěTinový plEs – městské divadlo

 
KINO SVěT

PředNášKY, beSedY, aKCe

 Do 28.2. z číny do TibETu – rEnaTa mEnclová – výstavní síň knihovny SKKS
 Do 31.3. krEsby – hEidi ŠoTTová – galerie Na schodech v SKKS
 Od 7.2.  obrazy – markéTa myŠková, olGa oTáhalová – 

galerie Špejchar
 Od 25.2. 17.00 foToGrafiE z izraElE – vernisáž fotek Václava Vlka – Café Atrium

 21.2. čt 18.30 TEquila band – Hostem bude skupina Love Makers – Kulisárna
   19.00 khETano drom – koncert hudební cesty – Café Atrium
 23.2. so 17.00 doTEk oriEnTu – taneční show – velký sál SKKS

 20.2. st 19.00  hvězda – Patrik Hartl, režisér nejúspěšnější české one man 
show Caveman, napsal původní českou one woman show pro Evu 
Holubovou. Jde o komedii se záznamem myšlenek nejúspěšnější české 
seriálové herečky během nejdivočejšího týdne jejího života.

 4.3. po 19.00  mEzi nEbEm a žEnou – Výstupy popisují z různých úhlů různé, 
reálné i bizarní, konflikty mezi mužem a ženou, a jednotlivé měsíce v roce 
tvoří paralelu k vývoji lásky mezi nimi, k jejímu vzniku, vývoji i zániku.

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

    poklady GoTiky a rEnEsancE sEvErozápadních čEch – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    hisTorická lékárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    fialův pohyblivý bETlém – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

 20.2. st 18.00  lEvharTi chomuTov–lions Jindřichův hradEc – 
basketbal – městská sportovní hala

 22.2. pá 17.30  piráTi chomuTov–slavia praha – hokej – zimní stadion
 24.2. ne 08.00 2. zimní fuTsalová liGa – městská sportovní hala
   14.30 4. zimní fuTsalová liGa – městská sportovní hala
 26.2. út 18.10  piráTi chomuTov–vErva liTvínov – hokej – zimní stadion
 27.2. st 18.00  lEvharTi chomuTov–bk opava – basketbal – 

městská sportovní hala
 2.3. so 08.00 vETEránská fuTsalová liGa – sportovní hala Spořice
   13.00  i. karambol klub chomuTov–úJEzdEčEk – kulečník – 

kulečníková herna v kině Svět
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Statutární město Chomutov zve obyvatele celého města na

sETkání  
vEdEní měsTa s občany
které se bude konat ve čtvrtek 21. února 2013 od 16 do 17 hodin 
ve velké zasedací místnosti historické radnice na náměstí 1. máje  
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního 
podniku a příslušných odborů magistrátu

www.chomutov-mesto.cz

 20.2. st 09.00  souTěž v anGlickém JazycE – okresní kolo kategorie I., II.A, II.B
 27.2. st 09.00 zábavné dopolEdnE pro mŠ – sportovní soutěže

 27.2. st 15.30 přEhlídka vlasTní děTské TanEční Tvorby
 28.2. čt 17.30 za písničkou do liduŠky

důM děTí a Mládeže

záKladNí UMěleCKá šKOla

zjistěte si Počet bodů Pomocí sms
občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
cv body poz Jméno příJmEní žadaTElE číslo řp
na tel. číslo 9020925
•  cenou sms (25 kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace žádosti
•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s počtem bodů a k tomu informaci, že si můžete do 

konce dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků
Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

www.chomutov-mesto.cz/sms

aktuální počet bodů

setkání s občany
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Vietnamci oslavili 
příchod roku hada 

V Chomutově se neslaví příchod 
nového roku jen 1. ledna. Díky do
bré spolupráci města s etnickými 
menši na mi oslavila již potřetí viet-
namská komunita příchod nového 
lunár  ního roku v městském divadle. 
„Vietnamský nový rok je největší tra-
diční svátek našeho národa, kdy každý 
Vietnamec vzpomíná na své blízké 
a těší se na shledání s nimi,“ řekl před-

seda Svazu Vietnamců v okrese Cho
mu tov Duong Viet Dung, podle kte-
rého našly do divadla cestu více než 
dvě třetiny chomutovské vietnamské 
komunity. 

Během oslav si zúčastnění při-
pomněli úspěchy komunity, ať už na 
poli kultury, sportu či vzdělávání a vy-
braní členové převzali vyznamenání 
za práci pro komunitu. Největší pro-

stor však patřil bujarým oslavám no-
vého roku, v nichž nesměly chybět 
ohňostroj, dobré jídlo a pěvecká a ta-
neční vystoupení vietnamské mlá-
deže. „Vietnamský nový rok je začát-
kem důležitých životních událostí, za-
čátkem nové solidarity, tolerance a lid-
skosti,“ dodal Dung, podle kterého by 
nadcházející rok hada měl být ve zna-
mení optimistických předpovědí. 



 

Rozvozy po Chomutově, Jirkově a okolí ZDARMA!!! 
PIZZA 32cm 
1 Margherita ................................................................ 119,- Kč 
 (tomato, mozzarella, eidam) 
2 Prosciutto .................................................................. 129,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, eidam) 
3 Prosciutto e Funghi .................................................. 139,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, sterilované žampiony, eidam) 
4 Al Funghi I.   ............................................................. 139,- Kč 
 (tomato, mozzarella, sterilované žampiony, eidam) 
5 Al Funghi II.   ........................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, italský pikantní salám, čerstvé žampióny, parmezán) 
6 Al Prosciuto Cruda .................................................. 159,- Kč 
 (tomato, mozzarella, parmská šunka, žampiony, eidam) 
7 Bambini ..................................................................... 129,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, eidam, mandarinky) 
8 Hawai ........................................................................ 129,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, ananas, eidam) 
9 Al Tonno ................................................................... 139,- Kč 
 (tomato, mozzarella, tuňák, česnek, cibule, olivy, eidam) 
10 Salami I.  ................................................................... 139,- Kč 
 (tomato, mozzarella, paprikový salám, uzený sýr) 
11 Salami II .................................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, italský pikantní salám, eidam) 
12 Diavola ...................................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, italský pikantní salám, slanina, feferonky, eidam) 
13 Mexicana ................................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, slanina, paprikový salám, fazole, cibule, tabasco, eidam) 
14 Pollo Mexicana ......................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella,šunka, kuřecí maso, fazole, česnek, tabasco, eidam) 
15 Pollo ........................................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, kuřecí maso, eidam) 
16 s kuřecím masem a nivou ........................................ 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, kuřecí maso, kukuřice, niva) 
17 Smetanová s kuřecím masem .................................. 149,- Kč 
 (smetana, mozzarella, šunka, kuřecí maso, eidam) 
18 Česneková s kuřecím masem ................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, česnek, kuřecí maso, uzený sýr) 
19 Quattro Formaggi I.   ............................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, niva, eidam, uzený sýr) 
20 Quattro Formaggi II ................................................ 149,- Kč 
 (smetana, eidam, mozzarella, niva, uzený sýr) 
21 Hermelínová ............................................................. 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, hermelín, kuřecí maso, eidam) 
22 Patata I. ..................................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, brambory, cibule, česnek, slanina, uzený sýr) 
23 Patata II.  .................................................................. 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, brambory, šunka, kuřecí maso, eidam) 
24 Patata III.  ................................................................. 159,- Kč 
 (tomato, mozzarella, slanina, brambory, česnek, cibule, italské klobásy, 
 vepřové maso, hořčice, tabasco, eidam) 
25 Carbonara ................................................................. 149,- Kč 
 (smetana, mozzarella, šunka, slanina, cibule, vejce, eidam) 
26 Bianco ........................................................................ 149,- Kč 
  (smetana, mozzarella, šunka, hermelín, kuřecí maso, eidam, vejce) 
27 La Crema .................................................................. 129,- Kč 
 (smetana, mozzarella, šunka, eidam) 
28 Bolognese .................................................................. 139,- Kč 
 (tomato, mozzarella, boloňská omáčka, česnek, eidam) 
29 Kmotr I.  ................................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, vepřové maso, paprikový salám,  
 slanina, feferonky, tabasco, uzený sýr) 
30 Kmotr II.  .................................................................. 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella,hořčice,šunka,italský salám,slanina, 
 česnek, cibule, uzený sýr) 
31 Kmotr III.  ................................................................ 199,- Kč 
 (tomato, mozzarella, vepřová panenka, italská klobása, slanina, eidam) 
32 Mafia ......................................................................... 149,-Kč 
 (tomato,mozzarella,kuřecí a vepřové maso,šunka,klobása,niva, 
 eidam,slanina,tabasco) 
33 Omerta ...................................................................... 139,- Kč 
 (tomato, mozzarella, uzený sýr, šunka, slanina, klobása, feferonky) 
34 Calzone Prosciutto ................................................... 129,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, eidam) 
35 Calzone Pollo ............................................................ 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, šunka, kuřecí maso, eidam) 
36 Calzone Mafia ........................................................... 149,- Kč 
 (tomato, mozzarella, kuřecí a vepřové m., šunka, klobása, niva, 
 eidam, slanina, tabasco) 

 
37 Vegetariana I.  .......................................................... 139,- Kč 
 (tomato,mozzarella,paprika,kukuřice,čerstvé žampiony,čerstvá rajčata,eidam) 
38 Vegetariana II. .......................................................... 139,- Kč 
 (tomato, mozzarella, brokolice, kukuřice, hrášek, 
 sterilované žampiony, špenát, eidam) 
39 Famiglia Menu I.   .................................................... 329,- Kč 
 Pro taťku: pizza Kmotr I. 
 Pro mamku: pizza Quattro Formaggi I. 
 Dětem: dvě dětské pizzy (tomato,mozzarella,šunka,sýr) 
40 Famiglia Menu II ...................................................... 329,- Kč 
 Pro taťku: pizza Mafia 
 Pro mamku: pizza Pollo 
 Pro děti: 2x 50g kuřecí řízek s hranolky a kečupem 

DOMÁCÍ TĚSTOVINY - 300g 
120 Spaghetti alla Carbonara .............................. 119,- Kč 
 (slanina, česnek, vejce, smetana, parmezán) 
121 Spaghetti alla Bolognese ................................ 129,- Kč 
 (boloňská omáčka, parmezán) 
123 Spaghetti Aglio olio e peperoncino ............... 119,- Kč 
 (pikantní chilli papričky restované na olivovém oleji s 
 česnekem, parmezán) 
124 Fusilli Gamberetti spinaci e pomodoro ........ 139,- Kč 
 (restované krevety s rajčaty a listovým špenátem, feferonky) 
125 Fusilli al Salmone ........................................... 139,- Kč 
 (uzený losos se smetanou, limetka) 
128 Tagliatelle Kmotra ......................................... 169,- Kč 
 (hovězí roštěnec, italský salám, česnek, cibule, tomato, 
 tabasco, parmezán)  
129 Tagliatelle don Corleone ............................... 139,- Kč 
 (grilovaná italská klobása se slaninou a česnekem, 
 sypané uzeným sýrem a restovanou cibulkou)        
130 Gnocchi Mafia ................................................ 149,- Kč 
 (hovězí roštěnec, italská klobása, cibule, tomato, 
 česnek, tabasco, parmezán) 
132 Gnocchi al Formaggi ..................................... 129- Kč 
 (smetana, niva, parmezán, mozzarella, tymián) 
134 Gnocchi di Capo ............................................. 139,- Kč 
 (kousky vepřové panenky, čerstvá červená paprika, 
 dijonská smetanová omáčka) 
138 Tortellini Picante ........................................... 129,- Kč 
 (slanina, italská klobása, česnek, tabasco, uzený sýr, restovaná cibulka) 
139 Risotto al Limone e Gamberetti ................... 159,- Kč 
 (rýže basmati, restované krevety s cibulkou na víně, s limetkou, 
 zjemněno smetanou, parmezán) 

ZAPEČENÉ BRAMBORY - 300g 
165 Zapečené brambory MAFIA ........................ 119,- Kč 
 (vepřové maso, italská klobása, česnek, smetana, oregáno, 
 chilli, česnekový dresing)  
166 Zapečené brambory Al Capone .................... 129,- Kč 
 (hovězí  Rib Eye, italská klobása, slanina, tomato,  
 cibule, česnek, chilli papričky, uzený sýr) 
167 Zapečené brambory Kmotr  ......................... 129,- Kč 
 (mleté hovězí, kukuřice, fazole, česnek, chilli, sýr) 
168 Zapečené brambory Pollo ............................. 119,- Kč 
 (kuřecí maso, šunka, cibule, smetana, oregano, sýr) 
169 Zapečené brambory Pollo s hermelínem ..... 129,- Kč 
 (kuřecí maso, hermelín, cibule, česnek, kukuřice, 
 smetana, česnekový dresing) 

VEGETARIÁNSKÁ JÍDLA 
170 Zapečené brambory Formaggio ................................ 119,- 
 (smetana, gorgonzola, parmezán) 
171 Zapečené brambory Vegetariana .............................. 119,- 
 (kukuřice, cuketa, žampiony, fazolky, smetana, parmezán) 
172 Fritti mozzarella con pomodoro, 
 tagliatelle con il vino e crema .................................... 149,- 
 (smažená mozzarella s rajčaty, tagliatelle na víně a smetaně) 
173 Fusilli con verdure arrosto e formaggio feta ............ 129,-  
 (těstovinový salát s restovanou zeleninou - cuketa, 
 cherry rajče, olivy, fazolky a feta sýr) 

SMAŽENÁ JÍDLA 
200 Smažený sýr se šunkou, hranolky, tatarská omáčka .. 119,- 
201 Smažený kuřecí řízek, hranolky, tatarská omáčka .... 129,- 
202 Smažený vepřový řízek, hranolky, tatarská omáčka.. 129,- 
203 Smažený hermelín, hranolky, tatarská omáčka .......... 129,- 

Objednávej prostřednictvím facebooku, získáš výhody a slevy! 

www.pizza-mafia.cz 
Tel.: 722 554 554        607 554 554 

 Obaly neúčtujeme!!! 


