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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

nechte si hlídat limit 7 bodů
občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CHVlIm ČíslO řP JménO PříJmení žaDatele
na tel. číslo 9023099

•  cenou sms (99 Kč) automaticky uhradíte poplatky a obdržíte potvrzení registrace žádosti 
na příštích 12 měsíců

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s aktuálním počtem bodů 

•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, 
magistrát Vás o tom automaticky v sms vyrozumí 

•  ve 12. měsíci Vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení služby 
na dalších 12 měsíců

Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420 234 493 131

www.chomutov-mesto.cz/sms

SMS služby

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 731 890 473, 351 151 339, e-mail: hanka.p@mybox.cz
tel.: 731 890 474, e-mail: sieglinde-riedel@t-online.de

SC-330459/1, 1/8 růžek, Zahradnictví Kozly.indd   1 26.02.13   9:40
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 téma
 4 SpOrTU zdar, 

CHOMUTOVe!
V zimních a jarních měsících je 
upřena pozornost zejména na 
profesionální sportovce. To ale 
neznamená, že by obyvatelé 
Chomutova měli být pouze 
pasivními diváky. Město nabízí 
řadu sportovních aktivit také 
amatérům všech věkových 
kategorií.

 aktuality
 6 MUzeUM ObNOVí 

práCe Na řOpíKU
Netradiční objekt v sídlišti 
Písečná – válečná pevnůstka – 
bude i nadále opravována. 
Členové Muzea Na Kočičáku 
zahájí opět v březnu 
rekonstrukční práce.

 aktuality
 7 MěSTO CHCe UKázNIT 

rYCHlÉ řIdIče
Radnice zvažuje nákup či 
pronájem dalších zařízení 
k měření rychlosti aut a 
dodržování příkazu „Stůj“ 
a světelné signalizace na 
křižovatkách.

 rozhovor
 8 NejVíCe Mě bOlí 

pOrážKY
Svěřil se v rozhovoru nejlepší 
chomutovský zápasník Artur 
Omarov. Dvojnásobný mistr 
ČR úspěšně reprezentoval 
své město i zemi také na 
mistrovství Evropy a světa.

 kultura
 9 dOTeK OrIeNTU 

rOzeHřál SNěHOVÉ 
VlOčKY 
Přehlídka orientálních tanců 
Dotek Orientu 2 vyvolala 
v divácích iluzi pestrobarevné 
oázy arabské pouště. I přesto, 
že za okny sálu právě 
padal sníh.

 sport
 10 FOTbalISTÉ zíSKalI 

pOSIlY
Po odchodu několika 
platných hráčů zachvátila 
chomutovské fotbalové 
fanoušky panika. Nyní se 
mohou uklidnit. Klub získal 
nové posily.

 školy
 12 děTI SI UVědOMIlY 

Nebezpečí předSUdKů
Žáci ze ZŠ Zahradní probírali 
vážné téma holocaustu, 
v této souvislosti diskutovali 
i o předsudcích a shodli 
se na tom, že podlehnout 
vžitým sterotypům může být 
nebezpečné.

7. 3.
vzpomínkové setkání 
ve 12 hodin u pomníku 
na náměstí T. G. Masaryka

11.–17. 3.
jarní prázdniny

16. 3.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 do 12 hodin 
na náměstí 1. máje

16. 3.
ROZA: Loutky, kam se podíváš 
v Domě dětí a mládeže

18.–22. 3.
zápis dětí do mateřských škol

zapIšTe SI 
dO dIáře

dračí lOdě 
SVedOU bOj 

jIž pOpáTÉ 
více na straně 6

CHCeTe Mě?
sid je rok starý kříženec velkého 
vzrůstu. Je skvělý hlídač, přestože 
vyrůstal v bytě, ale určitě by mohl 
žít i na zahradě. Sid je tempera-
mentní a potřebuje vychovat.

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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Sportu zdar, 
Chomutove!

Na přelomu zimy a jara na sebe pozornost strhávají především profesionální či poloprofesionální 
sportovci. Fotbalisté po zimní přípravě rozšlapávají kopačky, hokejisté a basketbalisté se chystají na boje 
o titul či záchranu a atleti se těší pod otevřené nebe. Ale to neznamená, že by se Chomutované měli 
oddávat pouze pasivnímu sportu. Naopak, město nabízí i pro zimu a jaro řadu sportovních aktivit, z nichž 
si vybere každý. Sportu zdar! 

náraZOVé sPOrtOVní 
naDšení  

Přes často citované úsloví „spor-
tem k trvalé invaliditě“ je aktivní spor-
tování důležitou součástí zdravého ži-
votního stylu. Absence fyzické akti-
vity u dětí i dospělých je v poslední 
době exponovaným tématem lékař-
ských diskusí. Sedavý způsob života 
obyvatel západního světa totiž přináší 
problémy v podobě nových civilizač-
ních chorob, mezi které patří obezita 
či bolesti zad. „Problémem jsou i na 
první pohled skryté důsledky absence 

fyzické aktivity, jako jsou choroby 
oběhového systému, cukrovka, vy-
soký cholesterol či výrazný podíl pod-
kožního tuku, který zatěžuje vnitřní 
orgány,“ vypočítává další negativa ži-
vota stráveného před obrazovkou po-
čítače či televize Jan Hála, certifiko-
vaný fitness trenér a instruktor něko-
lika sportů. 

I když si řada lidí tato nebezpečí 
uvědomuje, stále v Chomutově pře-
vládá spíše nárazové sportovní nad-
šení. To potvrzují i organizace nabí-
zející sportovní aktivity. „Nárůst ná-

vštěvníků zaznamenáváme zejména 
po Vánocích, na začátku nového roku 
a také v období začínajícího pod-
zimu,“ souhlasila Věra Flašková, jed-
natelka organizace Kultura a sport 
Chomutov. Její slova potvrdil také 
Milan Märc, ředitel Domu dětí a mlá-
deže Chomutov, který patří spolu 
s předešlou organizací k hojným dis-
tributorům sportovních aktivit pro 
veřejnost. „Posilovna i příležitostné 
sportovní akce jsou v lednu a červnu 
rozhodně plnější než jindy. Osobně 
si ale myslím, že člověk může začít 
hned teď, třeba v Domečku.“ 

S tím souhlasí i odborníci, kteří ná-
razové cvičení příliš nevítají. „Osobně 
si myslím, že je vždy lepší nějaký po-
hyb než vůbec žádný, ale samozřejmě 
optimální je celoroční pravidelné cvi-
čení,“ vysvětlil Hála, podle kterého 
by si sportovci začátečníci měli ne-
chat poradit. „Lidé příliš často při-
jdou například do posilovny sami a ni-
koho se nezeptají na rady. Pak jen zby-
tečně utrácejí čas i peníze, aniž by pro 
ně cvičení mělo velký přínos.“ Ideální 
kombinací sportů je podle Josefa Hály 

posilování doplněné o aerobní aktivity. 
„Z těch si každý může vybrat, co jej 
baví. Ať se jedná o běh, cyklistiku, in-
line brusle nebo aerobik.“ Pro udržení 
kondice by člověk měl cvičit asi dva-
krát týdně přibližně šedesát minut, pro 
zvýšení svalové hmoty či redukci tuku 
je vhodné věnovat se sportovním akti-
vitám třikrát týdně sedmdesát minut. 

InDOOrOVé trénInkY 
PrO DeštIVé DnY

Deštivé a sněhové přeháňky bě-
hem zimy a jara zahánějí většinu 
sportovců z přírody do uzavřených 
prostor. To však neznamená konec 
sportování, naopak. V Chomutově si 
sportovní nadšenci mohou najít do-
statečně bohatou nabídku indooro-
vých sportovních aktivit, které jim 
nahradí pohyb na čerstvém vzduchu. 

V Chomutově stále patří mezi ob-
líbené unisex indoorové tréninky ná-
vštěvy fitness center a posiloven, ale 
ve městě se rozšiřuje i nabídka „cho-
dících“ hodin na nejrůznějších ty-
pech pásů. Mezi populárními „zastře-
šenými“ sporty i nadále zůstává spin-

Cvičení pro seniory

Cvičení pro rodiče s dětmi
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ning, který nabízí například i Kultura 
a sport Chomutov. Ovšem móda při-
vedla do města i sportovní hity po-
sledních let určené především ženám. 
V nabídce aktivit tak nechybí pila-
tes, trampolínky či powerjóga, které 
je možné vyzkoušet například ve 
Squashcentru. 

Velkým tahákem posledních let 
jsou taneční sporty. Ve Squashcentru 
se můžete vrhnout na orientální tance 
a v minulém roce bylo otevřeno stu-
dio pro pole dance Polexx Art, tedy ta-
nec o tyči, který je ideální pro posí-
lení svalů celého těla. Nejvíce lidí však 
stále táhne roztančená zumba a její nej-
různější varianty. „U dospělých zatím 
stále vede zumba,“ souhlasil ředitel 
Domečku, který kromě zumby nabízí 

pro dospělé i další aktivity, jako jsou 
zmíněné trampolínky, posilovna či nej-
různější turnaje v kolektivních i indi-
viduálních sportech. Odvážlivci na-
jdou v Domečku i horolezeckou stěnu. 
Pro dobrodružné povahy se nabízí 
nejrůznější formy bojových sportů. 
Kromě juda, které vyučuje oddíl TJ 
VTŽ Chomutov, je možné vyzkoušet 
i další sporty s cizozemskými kořeny. 
Thajský box zde vyučoval několika-
násobný mistr světa Jiří Žák, aikido 
mohou zájemci trénovat v Domu dětí 
a mládeže. Allkampf-jitsu nebo brazil-
ské jiu jitsu a kickbox vyučuje Tiger 
relax club, který mimo jiné nabízí také 
kurzy sebeobrany či fitboxu. 

Pokud člověk holduje mokrým 
sportům, jeho potřeby naplní Aqua-
svět. Kdo se na počítání metrů v pla-
vecké dráze necítí, může využít pla-
veckých kurzů, které organizuje spo-
lečnost Kultura a sport Cho mu tov. 
Na bíd ka uspokojí všechny typy mi-
lovníků vody, od kojenců až po do-
spělé, kteří se zatím s vodou blíže ne-
seznámili. 

raketOVé HrY 
a tělOCVIČnY

Pod střechou v zimních měsících, 
pod otevřeným nebem v těch letních 
tráví svůj čas chomutovští příznivci 
raketových sportů. Kryté tenisové 
kurty nabízí hned několik objektů, 
stejně jako pronájem tělocvičen, 
v nichž je rovněž možné zapinkat si 
s přáteli. Znovu se objevují i kurty 
na badminton. „V poslední době vý-
razně roste zájem o tento sport. A to 
jak u dospělých, tak u dětí,“ odha-
luje Märc nový trend v oblasti raketo-
vých sportů. 

Opeřené košíčky se tak stávají 
velkou konkurencí pro squash. Ani 

ten tady však nechybí. Stejně jako 
mírně bláznivý sport vzniklý v ne-
dávné době, takzvaný WallyBall. 
Tento sport je vlastně volejbal, který 
se hraje na squashovém kurtu, a tak 
mohou hráči při odbíjení míče po-
užívat i okolních stěn, proto ne-
chybí v nabídce squashových center. 
Konzer va tivní povahy naopak potěší 
stolní tenis, kterým si mohou ukrá-
tit čas například v Domečku nebo ve 
sportovní hale na Březenecké. 

Od míčku k míči mohou zamí-
řit sportovci v objednaných tělocvič-
nách či na velkých hřištích ve spor-
tovních halách. Tyto pronájmy v sou-
časné době nabízí Domeček, městská 
sportovní hala i další sportovní cen-
tra a rovněž základní a střední školy. 

Kromě oblíbeného futsalu se dospělí i 
děti mohou pustit také do florbalu nebo 
si zahrát klasický volejbal. Díky pro-
nájmu tělocvičen si Cho mu to va né mo-
hou užít nespočet sportovních aktivit. 

OutDOOrOVá ZáBaVa 
PO sVýCH I na kOleCH

Úplně zapovězen v zimě nezů-
stává ani pohyb pod otevřeným ne-
bem. Tuhá zima láká na Kamencové 
jezero bruslaře, a pokud je počasí pří-
větivé a sněhové podmínky to do-
volí, kralují na březích jezera běžkaři. 
Když počasí nedovolí bruslařům vy-
jet, mohou si udržovat formu na no-
vém zimním stadionu při veřejném 
bruslení, které patří k nejnavštěvova-
nějším aktivitám organizace Kultura 
a sport Chomutov. 

Úbytek sněhu pak předznamenává 
jiné sporty. Tím může být například 
cyklistika, která má ve městě a kolem 
něj ideální podmínky. „Terénní trasy 
kolem Chomutova jsou moc pěkné, 
ale i silniční cyklista si najde své 
cesty, které jej uspokojí,“ říká Luděk 
Šípek z občanského sdružení Cycling 
Club Chomutov, které se zabývá pod-
porou cyklistiky na Chomutovsku. 
Pro začínající cyklisty má svůj recept. 
„Je důležité si správně vybrat kolo. 
Pokud vás z ergonomie kola budou 
bolet záda už po týdnu, moc toho ne-
najezdíte,“ upozorňuje cyklista, který 
pro začátečníky doporučuje přede-
vším výlety na blízké cíle v Krušných 
horách. „Hlavně je nutné začínat po-
malu a klást si cíle přiměřené své 
formě. Nemá cenu to jednou přehnat 
a pak se cyklistice vyhýbat.“

Alternativou k cyklistice se s lep-
šícím počasím stává in-line brus-
lení. „Výhodou je, že tento sport še-
tří kloubní aparát a zabaví celou ro-

dinu. Zatímco rodiče si na bruslích 
mohou splnit svou potřebu pohybu, 
dětem pomáhá ve správném fyzickém 
rozvoji,“ chválí sport instruktor in-
line bruslení Jan Hála, kterého mrzí, 
že Chomutov disponuje spíš kratšími 
stezkami než bruslařskými okruhy. 
Kdo se na in-line stále necítí, může 
zkusit klasický běh. 

sPOrtuJe Celá rODIna 
Sport není důležitý jen v životě 

dospělého, ale také u dětí. Kromě 
sportovních aktivit, které pro děti při-
pravují jednotlivé školy, už se na je-
jich sportovní vyžití zaměřila i řada 
sportovních organizací. Pomineme-li 
nabídku sportovních klubů od hokeje 
přes atletiku až po florbal či basketba-
lové skotačení, mohou si děti mnoho 
sportů osahat na nejrůznějších ve-
řejných akcích, mezi které patří na-
příklad aktivita OVOV nebo právě 
Rodinné zápolení, s nímž si rodiny 

zabruslily, zajezdily na kole a vyra-
zily na výšlap. Ale objevují se i další 
aktivity, které jsou určené společně 
rodičům a dětem. „Mezi naše nejna-
vštěvovanější kurzy patří cvičení ro-
dičů s dětmi,“ potvrdila Flašková ze 
společnosti Kultura a sport Chomutov 
a dodala, že další oblíbenou sportovní 
aktivitou je cvičení pro seniory. 

Na celou rodinu myslí i v cho-
mutovském Domečku. „Většina na-
šich aktivit je samozřejmě určena 
dětem, ale osobně jsem rád, že si na 
své přijdou například naši starší spo-
luobčané, zejména při cvičení s paní 
Doležalovou. Každopádně nebrá-
níme zájemcům trénovat s dětmi. 
Je to na nich, stačí odhodit ostych. 
Například při šermu se nám činí ak-
tivní důchodce,“ potvrdil Märc, že 
sport nezná věkové limity. A tak ne-
zbývá než si vybrat a začít sporto-
vat, aby bylo v létě v Chomutově na 
co koukat.

pro udržení Kondice by čloVěK měl cVičit asi 
dVaKrát týdně, pro zVýšení sValoVé hmoty 
či reduKci tuKu třiKrát týdně.

Cvičení pro rodiče s dětmi

Posilovna v Domečku

Nácvik bojových umění v Domečku
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děti se mohou těšit 
na tři nová hřiště

Město vybuduje v prostorách za-
hrad tří chomutovských základních 
škol dětská hřiště. Výstavba si vy-
žádá 1,2 milionu korun, čtvrtinu 
této částky poskytne ze svého fondu 
Ústecký kraj. Dětská hřiště vzniknou 
u základních škol na Kadaňské, Na 
Příkopech a v ulici Březenecká. 

„Naším záměrem je rozšířit pes-
trost nabídky pro pohybové aktivity 
dětí i na školní pozemky,“ uvedl pri-
mátor Jan Mareš. Se zahájením pro-
vozu nových hřišť projekt počítá v 
polovině příštího roku. Hřiště bu-
dou sloužit především dětem prvního 
stupně, školním družinám a klubům. 

dračí lodě svedou boj již popáté
Areál Kamencového jezera ožije 

už popáté atraktivním soubojem po-
sádek dračích lodí Chomutovský 
Dragon Cup 2013. Závod o pohár 
primátora města Chomutova se usku-
teční 1. května, zájemci z řad firem, 
organizací, občanských sdružení, zá-
jmových nebo profesních skupin, re-
prezentanti měst, obcí či veřejnosti 
se mohou přihlásit do 15. dubna. 

Posádku tvoří dvacetičlenné smíšené 
týmy, které se utkají na dvousetmet-
rové trati.

Registrační poplatek pro posádku 
činí 10 000 korun. „V ceně je zahr-
nuto zapůjčení lodě, pádel, plova-
cích vest, drobné občerstvení, vstup 
do areálu Kamencového jezera, tré-
ninková jízda, kormidelník a na po-
žádání i bubeník,“ uvedla Silvie 

Škubová z magistrátního odboru 
kanceláře primátora.

Závod pořádá město Chomutov ve 
spolupráci s místním oddílem kanois-
tiky. „Dračí loď je plavidlo tvaru ote-
vřené kanoe o délce 12,5 metru, oz-
dobené na špici dračí hlavou a na zádi 
ocasem,“ popsala vzhled sportovního 
náčiní každé posádky Škubová.

Vedle zážitků z atraktivní podí-

vané pořadatelé nabídnou divákům 
i kulturní program s hudební skupinou 
Makovec. Přihlášky do závodu mo-
hou zájemci zasílat na e-mailovou ad-
resu s.skubova@chomutov-mesto.cz, 
nejzazším termínem je 15. duben. 
Registrační formulář včetně podrob-
ných informací o závodě lze stáhnout 
na stránkách www.chomutov-mesto.cz 
a www.sc80kanoistika.cz.

Kalamář hledá literární talenty
Do 18. března mohou zájemci 

zaslat své příspěvky do regionální 
literární soutěže Cho mu tov ský kala-
mář. Je určena pro autory starší čtr-
nácti let, kteří žijí, pracují nebo stu-
dují na Cho mu tov sku. V katego-
rii próza se mohou prezentovat jed-
nou povídkou, případně mikropo-
vídkou.V kategorii poezie přihlásí 
každý autor jednu ze svých básní.

Již dvanáctý ročník autorského 
literárního klání organizuje cho-
mu tov ský Dům dětí a mládeže, re-
dakce okresního týdeníku Nástup 
a Středisko knihovnických a kultur-
ních služeb ve spolupráci s městem 
Chomutovem. 

Zájemci si propozice a přihlášku 
mohou vyžádat na e-mailové adrese  
chomutovsky.kalamar@centrum.cz. 

Na netradiční objekt si už navykli 
obyvatelé sídliště Písečná. Začátkem 
října minulého roku zde totiž členové 
Muzea československého opevnění z 
let 1936–1938 Na Kočičáku zahájili 
rekonstrukci pevnůstky z roku 1937. 
Zima sice práce přerušila, ale teď bu-
dou zase pokračovat.

Prvním krokem rekonstrukce 
bylo odhrabání zeminy, kterou byl 
řopík zasypán při výstavbě síd-
liště. „Pro nás, kteří opravujeme ob-
jekty, bylo odkopávání obrovským 
svátkem,“ řekl správce muzea Na 
Kočičáku Jiří Piramovský, který se 
společně s kolegy musel pustit i do 
méně radostných úkolů. „Při úklidu 
vnitřních pro s tor jsme vyvezli asi 
sedm metrů krychlových odpadků, 
proto bude mezi nejsložitější a nej-
nároč něj ší práce patřit sanace a dera-
tizace vnitřního prostoru. Důvodem 
této očisty je fakt, že několik desítek 
let byla pevnůstka terčem lidí bez 
domova a uvnitř jsme při úklidu na-

lezli injekční stříkačky.“
Úprava vnitřních prostor bude po-

kračovat i na jaře. „Pevnůstka je již 
nově natřená a nyní začne rekon-
struk ce vnitřních prostor, aby se řo-
pík dostal do stejného stavu jako 
ten, který je veřejnosti otevřen na vr-
chu Kočičák,“ potvrdil Piramovský 
a zároveň upozornil, že objekt není 
shodný s řopíkem na Kočičáku. 
„Pevnůstka je zesílená s větší kuba-
turou železobetonu a tedy mnohem 
větší než první řopík.“ 

Řopík by měl být připraven pro 
veřejnost už během letošního roku, 
ale nebude mít pevnou otevírací dobu. 
„Prohlídky v objektu na Písečné bu-
dou prozatím jen na vyžádání,“ řekl 
Piramovský, podle kterého má řo-
pík i další plus. „Neoddiskutovatelnou 
výhodou je, že většina členů našeho 
muzea bydlí na sídlišti Zahradní, 
tedy pět minut chůze od objektu. To 
je sen všech bunkráků,“ směje se 
Piramovský.

Muzeum  
obnoví práce 

na řopíku

Chomutov získal ocenění 
za veřejnou službu

Chomutov je městem s vysokou 
úrovní veřejné služby. Vyplývá to 
z ceny stříbrného stupně minister-
stva vnitra, kterou nedávno převzal 
chomutovský primátor Jan Mareš. 
„Ocenění je zhodnocením práce 

chomutovského magistrátu a ne-
ustálé snahy úředníků o zkvalit-
nění poskytovaných služeb směrem 
k občanům,“ uvedl prinátor.

Pracovníci magistrátu se zapo-
jují již delší dobu do systému sebe-
hodnocení  metodou CAF, jehož cí-
lem je identifikovat  jak silné, ale 
hlavně slabé stránky úřadu a nachá-
zet jejich řešení. „Z toho těží pře-
devším občan, protože permanentní 
snaha o zlepšení práce úředníků se 
promítá ve vyšší kvalitě poskytova-
ných služeb,“ doplnil Mareš.

Pozitivním příkladem této snahy 
je podle něj například zavedení 
SMS služeb pro dálkové objednání 
občana na úřad i informační SMS 
služby, zavedení diskrétních zón 
pro jednání s občany či vybudování 
dalších bezbariérových přístupů do 
budov radnice. 
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KráTCe
ZOO PrO senIOrY
Svou malou zoo si vybudovali kli-
enti DPS Písečná. Společně se 
nyní starají a pozorují morče, křeč-
ka, andulku nebo africké šneky.

naBíDka Je PestřeJší
V loňském roce přibylo v kni-
hovně více než 11 tisíc titulů. 
Fond pro čtenáře rozšířilo 360 
DVD, 333 CD a 10 738 knih.

sIlnICe I VPustI 
OPraVenY
V uplynulých dvou týdnech 
technické služby spravovaly vý-
tluky na komunikacích a opra-
vily i havarijní stav vpustí v uli-
cích Purkyňova a Vršovců.

PrOBuDí 
meDVěDY HněDé
Medvědi z Podkrušnohorské-
ho zooparku letos z pelechu vy-
strčí poprvé čumáky v nedě-
li 17. března. Návštěvníky čeká 
podívaná i soutěže.

tsmCH káCelY 
a PrOřeZáValY
Čtyři rizikové jírovce pokácely 
technické služby v Nádražní ulici, 
částečně pak prořezaly zeleň na 
kruhovém objezdu na Pražské.

Město se připojí k Hodině země

Občané přišli diskutovat na radnici

Obyvatelé pomohou v rozhodování o KaSS

Město chce ukáznit rychlé řidiče, 
strážníci dostanou další radary

Chomutov se připojí ke kampani 
Hodina Země. Celosvětový happe-
ning letos pošesté propojí obce, firmy 
i jednotlivce, jimž není lhostejný 
stav životního prostředí a klimatu na 
naší planetě. Uskuteční se 23. března 
v době od 20.30 do 21.30 hodin. 
Radnice se osvětové akce zúčastní 

vypnutím osvětlení městské věže. 
„Ochraně životního prostředí 

i klimatu věnuje město velkou po-
zornost. Ke kampani se tedy hlá-
síme. Zároveň ale dbáme na to, 
aby při happeningu nebyla ohro-
žena bezpečnost obyvatel a byl zajiš-
těn veřejný pořádek,“ uvedl primá-

tor Jan Mareš. K akci se mohou při-
pojit i Chomutované. Stačí zhasnout 
jedno světlo.

K loňskému ročníku kampaně 
se ve 147 zemích světa připojilo na 
6 000 měst a obcí a stovky firem. 
Kampaň oslovila více než 1,8 mili-
ardy lidí.

Jedenadvacet občanů dorazilo 
na první setkání občanů s vedením 
města, které se konalo v zasedací 
místnosti radnice. Po snížení zájmu 
občanů vedení města opustilo model, 
kdy jezdilo společně s odborníky do 
jednotlivých lokalit města. Nově bylo 
tedy možné řešit najednou problémy 
občanů celého města.

Občané na setkání s představi-
teli města nejčastěji zmiňovali své 
osobní problémy, například s bydle-
ním, pad lo i několik stížností na ne-

pořádek kolem kontejnerů, na billbo-
ardy s neodstraněnými plakáty s ne-
aktuální volební tematikou či na do-
tování neziskových organizací, které 
pomáhají drogově závislým lidem. 

Většina stížností se netýkala přímo 
majetku města nebo služeb, které 
město zabezpečuje vlastními silami 
či prostřednictvím svých organizací. 
Přesto se vedení města snažilo pora-
dit, jak mají stěžovatelé postupovat 
a v některých případech dokonce zá-
stupci města nabídli pomoc s řešením.

Ve středu 6. března najdou oby-
vatelé chomutovských sídlišť 
Zahradní a Písečná v poštovních 
schránkách dotazník města. Jeho cí-
lem je zjistit, jak by si místní před-
stavovali úpravu okolí kulturního a 
společenského střediska (KASS) i 
jeho budoucí možnou podobu a vy-
užití. „Věříme, že lidé uvítají mož-
nost vyjádřit se k představám o pře-
měně území a objektu, který domi-
nuje lokalitě, v níž žijí,“ uvedl pri-

mátor Jan Mareš. Další příležitost ke 
sdělení svých názorů budou obyva-
telé lokality mít na veřejném projed-
návání přímo v prostorách kulturního 
střediska 10. dubna. „Občany se-
známíme s výsledky ankety. Názory 
a návrhy z dotazníkového šetření bu-
dou podkladem pro dopracování fi-
nálního projektu,“ uvedla Lenka 
Petříková z odboru rozvoje, investic 
a majetku města magistrátu.

Na revitalizaci území za zhruba 

20 milionů korun se město snaží zís-
kat dotaci. Náklady na přestavbu ve 
své době reprezentativního centra ná-
kupu a služeb chce město také uhra-
dit pomocí příspěvku státu či EU. 
„Dotace ze strukturálních fondů je 
mimořádnou příležitostí zvýšit kva-
litu života na sídlištích,“ řekla pro-
jektová manažerka Lenka Kynčilová.

V současné době převládá nega-
tivní nálada obyvatel, kteří v okolí 
kulturního střediska bydlí. Poukazují 

na neutěšený stav objektu či na ne-
přehledná zákoutí, v nichž se schá-
zejí skupiny mládeže ke konzumaci 
alkoholu. Cílem revitalizace území 
je proto podle Petříkové vytvořit pří-
jemnou plochu se zelení, jež by se 
stala centrem přirozeného setkávání 
občanů. „Případná přestavba části 
skeletu KASS ve vlastnictví města 
a jeho další využití má zase podpořit 
žádoucí a smysluplné aktivity míst-
ních lidí,“ vysvětlila.  

Radnice zvažuje nákup či proná-
jem dalších zařízení k měření rych-
losti aut a dodržování příkazu „Stůj“ 
na křižovatkách a dodržování svě-
telné signalizace. Provozovala by je 
městská policie. Důvodem je podle 
náměstka primátora a velitele měst-
ské policie Jana Řeháka neukázně-
nost řidičů, jejichž velká část nedodr-
žuje v hustě osídlených lokalitách ani 
u škol předepsanou rychlost svého 
vozidla nebo jede na červenou. 

„Ohroženi jsou zejména chodci a 
cyklisté. Bezpečnost obyvatel je pro 
nás prvořadá. Nákup nových radarů, 
které budou obsluhovat strážníci, 

nám umožní měřit rychlost v riziko-
vých úsecích nepřetržitě 24 hodin 
denně. Řidiči tak musejí počítat s ne-
ustálým monitorováním svého cho-
vání za volantem,“ uvedl Řehák.

Upozornil, že mnoho řidičů pro-
jíždí měřenými úseky rychlostí ko-
lem 60 kilometrů za hodinu. Vyplývá 
to ze shromážděných dat z přenos-
ných radarů, které město již dříve 
zakoupilo ze sponzorských peněz. 
„Výzkumy dopravních odborníků 
přitom prokázaly, že snížení prů-
měrné rychlosti o jeden kilometr v 
hodině vede k redukci zranění při do-
pravních nehodách o dvě až tři pro-

centa. Rychlost, při které mají chodci 
při střetu s autem padesátiprocentní 
šanci na přežití, se pohybuje okolo 
40–50 kilometrů za hodinu. Náraz 
ve vyšší rychlosti je téměř vždy smr-
telný,“ doplnil.

Tento krok podporují i policejní 
statistiky. Na Chomutovsku v posled-
ních čtyřech letech utrpělo při kolizi 
s automobilem 23 chodců těžká zra-
nění, dalších 82 bylo zraněno lehce, 
jeden člověk zemřel. „Uděláme 
všechno pro to, abychom tato alar-
mující čísla výrazně zredukovali. 
Chodci se v našich ulicích musejí cí-
tit bezpečně,“ dodal Řehák.
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Jak zatím probíhá příprava na 
mistrovství Evropy? 

Poměrně dobře. Je to pár dní, co 
jsme absolvovali mezinárodní tur-
naj v Běle hradě, kde jsem zvítě-
zil. Příprava nyní spočívá v tréninku 
v Česku, poté pojedeme na meziná-
rodní soustředění do Maďarska. 
S jakými ambicemi po předcho
zím 7. a 11. místě na ME do Gru
zie jedete? Mohl něco o nadějích 
napovědět turnaj v Bělehradě? 

Doufám, že budu ještě lepší a kéž 
by cinkla medaile. V Bělehradě ne-
byli ti nejlepší, ta skutečná špička se 
sejde až na šampionátu. Největší kon-
kurenci ale už znám z předchozích 
mistrovství. Jsou to zápasníci ze zá-
pasnických velmocí Ruska či Gruzie. 
Uvidí se, jaká bude forma a jaký bude 
los. Teď se cítím výborně. 
Českou republiku reprezentujete 
až od seniorské kategorie. Proč jste 
chyběl v mládežnických výběrech? 

Nemohl jsem reprezentovat, pro-
tože české občanství jsem dostal až 
ve dvaceti letech. Narodil jsem se v 
Dagestánu a teprve ve čtyřech nebo 
pěti letech jsme se přestěhovali sem. 
O občanství jsem začal výrazně usi-
lovat asi od patnácti let, protože jsem 
vyhrával mládežnická mistrovství 
republiky a chtěl jsem do reprezen-
tace. Nakonec se mi to povedlo až ve 
dvaceti letech, ale i tak mě to těší. 
Odvíjela by se Vaše kariéra jinak, 

kdyby úřady jednaly rychleji? 
Určitě. Měl bych za sebou mezi-

národní zkušenosti z mládežnických 
kategorií. Takhle jsem ve dvaceti 
jel poprvé na mistrovství už v do-
spělé kategorii. Sice jsem si věřil, ale 
ti chlapi byli úplně jinde, a tak jsem 
vypadl hned v prvním kole. 

Když pomineme nejbližší šampi
onát a medaile. Jaký je Váš nej
větší sportovní sen? 

Určitě olympijské hry v Riu. 
Jestli teď cinkne medaile, tak to 
bude výborný, ale celou přípravu 
chci směřovat na Rio. Nominace na 
olympiádu v Londýně mi vlastně 
utekla jen o jediný zápas mistrov-
ství světa. Po dvou vyhraných zápa-
sech jsem dostal zkušeného zápas-
níka z Turecka, s nímž jsem prohrál 
0:1 a 1:2. Bylo to na dosah. 
Zprávy o možném vyškrtnutí zá
pasu z olympijských her Vás asi 
neuklidnily. Proč zůstal černý Petr 
právě zápasu? 

Doufám, že to byla veliká chyba, 
která se napraví. Neumím si to před-
stavit. To by znamenalo konec zá-
pasu jako profesionálního sportu. 
Problémem je, že zápas se například 

v Čechách neumí prodat. Pro lidi 
je neznámý, ti nerozumí pravidlům, 
a tak se nudí. Samozřejmě velké úspě-
chy by zápas zviditelnily a přitáhly fa-
noušky. Ale Česká republika se zatím 
nemůže srovnávat s nejlepšími. 
Kde je tedy ten největší rozdíl 
mezi námi a třeba Ruskem? 

V základně. Na tréninku reprezen-
tace se sejdeme v počtu patnácti dva-
ceti lidí, a pokud se pár z nás zraní, 
už je nás málo. V Rusku se zápasníci 
do tréninkových hal skoro nevejdou. 
Jejich dvojky a trojky jsou schopné 
udělat medaile, tady při zranění jed-
ničky není koho poslat na Evropu. 
Zápasíte za Czech Wrestling Cho
mu tov, který nyní zažívá velice 
úspěš né období a je jedním z nejlep
ších sportovních klubů ve městě… 

Dlouhou dobu se to tady pro zá-
pas nevyvíjelo moc dobře, ale nyní 
přišly razantní změny a spěje to k 
modernímu pojetí zápasu. Pro mlá-
dež je to nový impuls. To se proje-
vilo i na rozšíření základny. Mladých 
máme docela dost a dá se říci, že 
chomutovský zápas rozkvétá. Lepší 
mládež jsme asi nikdy neměli a já 
jsem rád, že se tady něco daří. 

Nebylo Vám někdy líto, že jste 
si jako profesionál vybral zápas 
a ne třeba hokej? 

Vybíral jsem si z řady sportů, ale 
zápas mě zaujal nejvíc. Tam je to-
tiž všechno dohromady. Potřebujete 
sílu, rychlost i vytrvalost. Bohužel fi-
nančně na tom zápas není tak dobře 
jako jiné sporty (smích). 
Jak nákladná je Vaše příprava? 

Poměrně dost. Tréninky v ČR 
slouží spíše na údržbu formy, ale aby-
chom se posunuli někam dál a zlep-
šovali se, musíme navštěvovat mezi-
národní turnaje a soustředění. Soupeři 
tam jsou výkonnostně hodně vysoko 
a při zápase s nimi se zdokonalujete. 
Co nejvíce na zápasu bolí? A odnesl 
jste si někdy ze zápasu zranění? 

Mě osobně nejvíc bolí porážky. 
Ale je to sport a ten na profesionální 
úrovni bolí i fyzicky. Kolikrát už se 
mi na žíněnku nechce, protože mě 
bolí ramenní klouby, kolenní klouby, 
žebra. Raději bych si šel zaběhat 
nebo posilovat. Zranění během zá-
pasu se mi naštěstí vyhýbají, ale na 
turnajích jsem zranění už viděl. 
Vyzkoušel jste někdy v součas
nosti populární bojové sporty, 
jako jsou MMA souboje? 

Vyzkoušel, ale já v nich nevidím 
svou budoucnost. Zápasník může 
zápasit každý den. V MMA je člo-
věk po zápase rozbitý a navíc je tam 
větší pravděpodobnost zranění. 

Vybíral jsem si z řady sportů, ale zápas mě 
zaujal nejVíc. tam je totiž Všechno dohromady. 
potřebujete sílu, rychlost i VytrValost.

Zápas je v Chomutově opomíjeným sportem, přitom díky němu se město může chlubit řadou úspěšných 
reprezentantů. Jedním z nich je i Artur Omarov, dvojnásobný mistr ČR, který už zažil atmosféru mistrovství 
Evropy, kde vybojoval 7. a 11. místo, i mistrovství světa, kde skončil dvanáctý. Nyní se připravuje na svou třetí 
účast na evropském šampionátu. 

artur Omarov:

Nejvíce 
mě bolí 
porážky
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CD ZDarma, ČteČka 
Za ZálOHu
Hudební oddělení SKKS už 
natrvalo půjčuje CD i DVD 
zdarma. Registrovaní čtenáři 
si nově mohou ve studovně 
zapůjčit na 14 dní čtečku knih 
za vratnou zálohu 1000 korun.

BOCellI: 
lOVe In POrtOfInO
Záznam vystoupení známé-
ho pěvce v přímořském leto-
visku z roku 2012. Za doprovo-
du čtyřicetičlenného orchest-
ru zpívá Andrea Bocelli legen-
dární milostné písně. Promítá-
ní proběhne v pátek 8. března 
od 19.30 hodin v kině Svět.

KráTCe

dotek Orientu dal zapomenout na zimu 

z dua bratři budou tři, připojil 
se jiří Cmíral z pell Mellu 

Knihovna připomene měsíc čtenářů amnestií i zábavou pro děti 

I když za okny padal sníh, ná-
vštěvníci velkého sálu SKKS museli 
mít pocit, že se ocitli v některé z oáz 
arabské pouště. Iluzi Pohádek tisíce 
a jedné noci vykouzlila přehlídka 
orientálních tanců Dotek Orientu 2.

Přehlídka navázala na předchozí 
vystoupení tanečnic organizova-
ných učitelkou Paolou. „I když je to 
teprve druhý Dotek Orientu, dá se 
říci, že jde nejméně o pětiletou tra-
dici, kterou zde v Chomutově za-
ložila lektorka orientálních tanců 

Paola. Všechny jsme její žačky,“ 
prozradila organizátorka Lenka 
Tomášová, která na přehlídce uvedla 
nejen svou taneční skupinu Misura, 
ale i své malé svěřenkyně z domů 
dětí a mládeže v Chomutově a 
Jirkově. 

Dotek Orientu návštěvníkům od-
halil variabilitu orientálních tanců 
od jejich tradiční podoby až po mo-
derní tribal fusion. „Snažili jsme se, 
aby dnešní show byla pestrá a každý 
z diváků si něco vybral,“ dodala 

Tomášová, která na přehlídku kromě 
chomutovských tanečnic a zaklada-
telky Paoly pozvala také další hosty, 

například klášterecké Izdihar, Safron 
Tribe z Teplic či tanečnici Malak 
z Prahy.  

Duo Jáchymovi Bratři přijalo do 
svých řad nového „bratříčka“, baso-
vého kytaristu Jiřího Cmírala, který 
na sebe upozornil ve skupině Pell 
Mell. Důvodem je příklon bratrů ke 
swingové hudbě. „Nové písně vzni-

kaly na základě podmanivých swin-
gujících rytmů, jež bylo nutno podpo-
řit dalšími instrumenty. Bratr Ondřej 
tedy přesídlil z kytarového postu na 
perkuse a na basovou kytaru jsme 
angažovali výborného hráče Jiřího 
Cmírala,“ potvrdil Martin Jáchym. 

Podle staršího z bratrské dvojice 
příchod nového člena pozmění hu-
dební projev skupiny. „Veškeré písně 
jsme zčásti přizpůsobili basovým do-
vednostem a cítění nového člena. 
Jeho přístup ke hře je velmi flexi-
bilní, což celku jen prospívá.“ Naopak 
název odkazující ke krevní spříz-
něnosti členů bývalého dua se ne-

změní. „Prozatím jsme nad změnou 
názvu neuvažovali. Zdá se, že zůsta-
neme u familiárních Bratří,“ směje se 
Martin Jáchym, který se kromě kon-
certů účastní i dalších kulturních akcí 
v Chomutově nejen jako divák, ale i 
jako jejich aktér. „Baví nás pestrost 
a atmosféra těchto akcí, stejně tak i 
spontánní setkávání s přáteli. Co se 
týče tematicky zaměřených akcí, jako 
je živý betlém, je fantastické nasazení 
účinkujících i jejich zdravá a neutu-
chající víra ve znovuoživení tradic,“ 
dodal mladý hudebník. První vystou-
pení Bratří v podobě tria se uskuteční 
v dubnu v Café Atrium. 

Pro všechny milovníky literatury 
je březen měsícem zaslíbeným, ne-
boť je věnován čtenářům. Na to ne-
zapomíná Středisko knihovnických a 
kulturních služeb, které opět připra-
vilo akce pro čtenáře i širokou veřej-
nost. „Největší akcí je amnestie od 
16. do 23. března. Dlužníci mohou v 

těchto dnech vrátit ve všech odděle-
ních knihovny a na obou pobočkách 
vypůjčené knihy, časopisy, CD, DVD 
a ostatní materiály bez poplatku z pro-
dlení,“ řekla vedoucí studovny Kamila 
Jonášová a dodala, že upomínka bude 
prominuta jen těm, kteří vrátí všechny 
dlužné položky. 

Registrovaní čtenáři si v týdnu 
od 4. do 9. března užijí v čítárně i na 
pobočkách na Březenecké a býva-
lém kině Oko jednu hodinu internetu 
zdarma, ve studovně mohou zdarma 
využít textový editor a skener. „O jar-
ních prázdninách přivítáme ve stu-
dovně i na pobočkách děti, pro které 

budou připravené omalovánky, hry a 
knížky,“ řekla Jonášová a dodala, že 
po celý měsíc bude v dětském oddě-
lení zřízen „retrokoutek“, kde si rodiče 
mohou prohlédnout tiskoviny ze svého 
dětství. V březnu také v čítárně SKKS 
nabídne novou službu v podobě lami-
nování materiálů do formátu A3. 

Na prknech chomutovského di-
vadla se dočkala svého prvního uve-
dení one women show Hvězda. 
Příběh seriálové herečky Vendulky 
Vaníčkové, která se díky podvodu 
partnera stává vděčným objektem 
bulváru, okouzlil i rozesmál plný sál. 
Velkou zásluhu na tom měla prota-
gonistka hry. 

Autor a režisér Patrik Hartl ob-
sadil do role sarkastické herečky 
Evu Holubovou. „S Evou jsme pra-
covali na hře Madame Melville 
a hrála i v mých autorských hrách 
Soukromý skandál a Klára a Bára. 
Je nám spolu dobře,“ řekl režisér, 
který se proslavil one man show 

Caveman. I když někteří diváci 
mohli mít pocit, že peripetie hr-
dinky mu něco připomínají, Hartl 
odmítá, že by při psaní hry vycházel 
z osudů reálné postavy. „Vendulka 
Vaníčková je inspirovaná kompri-
mátem těch nejlepších vlastností 
mojí sestry a mámy. Je bojovná, 
temperamentní jako Ferrari, není 
možné se s ní nudit a i když se s ní 
život nemazlí, nikdy se nevzdává,“ 
dodal režisér, jehož hrdinka sku-
tečně svou cestu od štěstí přes al-
ko hol a nervové zhroucení až po 
tele vizní cenu zakončila optimistic-
kým zvoláním, jež strhlo snad kaž-
dého v sále. 

Hvězda 
evy Holubové 
zářila v divadle

Foto: Karolína Holubová 
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šestIBODOVý VíkenD 
Už od začátku listopadu čekalo 
A mužstvo FbC 98 Chomutov na 
dvě výhry během víkendu. Teď 
se jim konečně podařilo porazit 
florbalisty Sokolova i Tachova. 

Zakletý náCHOD 
Proti Náchodu se 1. Karam-
bol klubu nedaří. Jediný čest-
ný úspěch zaznamenal Rado-
mír Mlýnek, který ve volné hře 
uhrál remízu za 300 karambolů 
na deset náběhů. 

JunIOřI CHtěJí 
DO extralIgY 
Junioři FbC 98 Chomutov pora-
zili Ústí nad Labem a čtyři kola 
před koncem základní části ve-
dou tabulku. Mohli by si tak po 
roce zopakovat boj o extraligu. 

KráTCe

Fotbalisté získali posily 

lokotka druhým rokem vládne 
futsalovému Chomutovu

Sahali po medaili, 
teď řeší budoucnost 

Chomutovští 
střelci pořádají 
šampionát

Chomutovští fotbaloví fanoušci, 
kteří několik týdnů s nervozitou sle-
dovali odchody platných hráčů, se 
mohou uklidnit. V Chomutově ko-
nečně vítají nové posily. „Chtěli 
jsme přivést hráče, kteří by byli ade-
kvátní náhradou za zimní odchody,“ 
řekl Radek Zaťko, sportovní sekretář 
a brankář FC Chomutov. 

Nejznámější posilou je bezpo-
chyby Maroš Klimpl. „Jeho zkuše-
nosti pomohou mladým hráčům v 
obraně, aby se fotbalově rozvíjeli,“ 

je přesvědčen Zaťko, který je s bý-
valým slovenským reprezentantem 
spokojen i coby brankář. „Maroš si 
před sebou všechno seřve, od toho 
tam je. Když nekřičí on, tak kři-
čím já. Snad nás kluci budou po-
slouchat.“ 

Rychlost Víta Pavlíčka by měl 
nahradit talent Tomáš Česlák. 
„Tomáš je reprezentant v mládežnic-
kých kategoriích. Věřím, že když na 
sobě bude pracovat, vyroste z něj vý-
borný fotbalista,“ chválil Zaťko kraj-

ního záložníka, na jehož přihrávky 
bude v útoku čekat Radek Szmek ze 
Slovácka. „Radek je fotbalista typu 
Tomáše Smoly. Očekáváme od něj 
plnění stejných úkolů, tedy získat 
balon, pokrýt balon a hlavně góly.“

I když posily vypadají slibně a 
výkony v přípravných zápasech mají 
stoupající tendenci, je sportovní se-
kretář opatrný: „Teprve mistrovské 
utkání ukáže, jak si mančaft sedl a 
jestli se podařilo nahradit odchod ně-
kterých hráčů.“

V loňském roce ukončili futsa-
listé LoKo patnáctileté čekání na ti-
tul v Chomutovské lize malého fot-
balu. Letos prvenství obhájili stejně 
jako triumf na Memoriálu Jaroslava 
Svobody. „Podařilo se nám dát dohro-
mady tým z kluků, kteří chtěli hrát. 
Kromě jednoho turnaje jsme se schá-
zeli pravidelně a téměř kompletní, to 
bylo nejdůležitější,“ prozradil tajem-
ství úspěchu Petr Tichý mladší, který 
sestavoval vítězný tým. 

Obhajoba titulu nebyla pro 
Lokotku jednoduchá. „Na titul mělo 

zálusk hned několik týmů a navíc 
proti mistru se chce každý vytáh-
nout,“ potvrdil Tichý, který při hře 
využívá svých zkušeností z nejvyšší 
české futsalové soutěže, kde nastupuje 
za Bohemians 1905. O první pozici 
se s LoKo dlouho přetahovala Sparta 
Chomutov, šanci na titul ztratila až na 
předposledním turnaji, když prohrála 
oba zápasy. „Její zaváhání nás překva-
pilo. Čekali jsme, že si to rozdáme ve 
vzájemném zápase. Usnadnila nám 
to, ale liga je o jedenácti zápasech, 
ve kterých jsme získali nejvíce bodů. 

Titul si zasloužíme.“ 
Loňský titul hráči darovali trené-

rovi Petru Tichému staršímu ke kula-
tým narozeninám. Tentokrát speciální 
motivaci neměli. „To není ani třeba. 
Nikdo nechce prohrávat. Do každého 
zápasu jsme šli s cílem dobře si zahrát 
a když se sezona začala vyvíjet nad 
očekávání, bylo o novou motivaci po-
staráno,“ řekl Tichý mladší. Se smí-
chem dodal, že jeho otec v roli trenéra 
prožíval tuto sezonu s klidem. „Před 
sezonou jsme žádné cíle neměli, takže 
vlastně nebyl pod tlakem.“ 

Obrovskou vůli ukázali šestnácti-
letí futsalisté Sparty Chomutov v boji 
o titul juniorského mistra ČR. Bohužel 
to nestačilo a chomutovští mladíci se 
vracejí bez medaile. „Musím před 
kluky i trenéry smeknout. Chtěli to, 
makali, ale asi nám chyběla i ta trocha 

štěstí,“ povzdechl si prezident Sparty 
Ladislav Drobný, který připustil, že 
v koutku duše všichni doufali v me-
dailové umístění. 

Proti byli junioři z ERA-PACKu 
Chrudim. Sparťané díky fotbalo-
vému presinku sice dohnali dvougó-

lovou ztrátu, ale na druhé brankové 
odskočení Východočechů už odpo-
věď nenašli. Penaltové rozuzlení od-
mítl skvělým zákrokem v posledních 
vteřinách chrudimský brankář, který 
za stavu 5:4 pro ERA-PACK vykopl 
jistý gól. Spartě zbyl souboj útěchy 
o třetí místo s Bohemians, ale po vy-
čerpávajícím semifinále chomutovští 
hráči Pražanům poprvé v sezoně pod-
lehli 2:5. „Kluci byli ohromně zkla-
maní, ale s odstupem času člověk 
vidí, že to byl úspěch. Dostali jsme 
se do Final four a soupeřili s kluby, 
které mají profesionální futsalové zá-
zemí,“ připomněl Drobný, který teď 
řeší budoucnost juniorského futsalu 
v Chomutově. „Je to náročné časově 
i finančně, ale po takovém úspěchu 
a nadšení a obětavosti kluků se člo-
věku nechce skončit.“ 

Tuzemská střelecká elita se na blí-
žící víkend sjede do Chomutova, aby 
zde bojovala o medaile na halovém 
Mistrovství České republi ky ve spor-
tovní střelbě. Přestože to není první 
republikový šampionát pořádaný 
v nové hale chomutovského stře-
leckého klubu, tento bude největší. 
Očekává se 47 účastníků, kteří se do-
hromady představí ve 122 startech.

Soutěžit se bude v disciplínách 
sportovní vzduchová pistole 30 + 
30 ran, rychlopalná vzduchová pis-
tole 2 × 30 ran a standardní vzdu-
cho vá pistole 3 × 20 ran. Svá želízka 
v ohni bude mít i domácí Sportovně 
střelecký klub 0405 Chomutov. V do-
rostenecké kategorii se představí 
Lukáš Hofrichtr, David Kubata, Ja-
kub Rottenberg, Jan Huml a Kate-
řina Holečková, v juniorské pak 
Jan Kolátor a v seniorské Vladimír 
Kousal. Nejvyšší ambice má junior 
Jan Kolátor. „V disciplíně rychlo-
palná vzduchová pistole půjde na ví-
tězství, už dvakrát v ní nastřílel nad 
570 bodů. Otázka je, zda se mu to 
v domácím prostředí povede, jestli 
na něj nedolehne nervozita,“ uvedl 
na adresu mladšího kolegy Vladimír 
Kousal, který kromě role závodníka 
vzal na svá bedra i řízení celé sou-
těže a její technické zabezpečení. Po 
oba víkendové dny se bude zahajo-
vat v 8.30, v sobotu by se střílet mělo 
do 21.30 a v neděli do 17.30 hodin. 
Organizátoři zvou diváky, kterým je 
ve střelecké hale v Blatenské ulici 
k dispozici menší hlediště.
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DO sBěrnY neDOJelI
Tři mladíci loupali plech z ply-
nárenského potrubí na „třináct-
ce” u zooparku. Už měli nalože-
nou plnou káru a chystali se do 
nejbližší sběrny. V tom jim ale 
hlídka městské policie zabráni-
la. Trojici si převzala policie.

fetOValI a POPíJelI 
alkOHOl
Dva muži v areálu Flóra čicha-
li toluen a popíjeli víno. Kolem-
jdoucí lidé se jich báli, a tak na 
místo přivolali strážníky. Ti dvaa-
třicetiletého muže z Chomutova 
a jeho o rok mladšího kamaráda 
z Jirkova pokutovali a vykázali.

s autem neODJelI
Zloděje auta zadrželi strážníci 
v Ky jic ké ulici. Uvnitř vozu přisti hli 
muže a ženu, kteří nervózně tvrdi-
li, že jim auto půjčil známý. To však 
nebyla pravda, záhy hlídka zjisti-
la, že na autu jsou cizí registrační 
značky. Vše si převzali policisté.

MěSTSKá pOlICIe

Inzerce

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, Chomutov

Otevírací doba: 
Po–Pá 730–1730 | So 800–1200

www.lekarnachomutov.cz
(bezplatné vyzvednutí v lékárně)

Sleva 50 Kč v měsíci březen na kosmetiku 
Bioderma pro držitele klientských karet.

Podmínky:
›  pro držitele klientských karet
›  sleva platí jen na zboží skladem v lékárně, 

nelze uplatnit na objednané zboží a zboží 
objednané přes e-shop.

Nově v naší lékárně
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Třeťák hrozil spolužačkám 
nožem, strážníci ihned reagovali

Strážníci se v noci 
postarali o dítě 

Nožem ohrožoval teprve desetiletý 
chlapec své tři spolužačky při cestě ze 
školy. Přestože situaci okamžitě za-
čala řešit škola, otec jedné z dívek se 
obrátil i na územně příslušného stráž-
níka. „Okamžitě jsme začali spolu-
pracovat jak s rodiči žáků, tak i se zá-
kladní školou. Takto rychlá reakce na 

aktuální problém je možná právě díky 
důvěře, kterou ke svému strážníkovi 
obyvatelé města mají,“ uvedl ředitel 
městské policie Vít Šulc.

Incident se odehrál nedávno na 
sídlišti Březenecká. Tři dívky se před 
jednou hodinou odpolední vydaly na 
cestu domů ze školy. Záhy se k nim 
přidal jejich spolužák a zavíracím 
nožem je ohrožoval tak, že se obá-
valy o své zdraví. „Otec jedné z dí-
vek nám vše sdělil druhý den ráno. 
Kontaktoval jsem tedy zástupce ředi-
tele školy, který mi potvrdil, že již vše 
řeší s rodiči dívek i chlapce. Ještě ten 
den jsme se do školy vydali i my,“ po-
psal postup městské policie územní 
strážník Filip Prokeš.

Chlapec se strážníkům ke všemu 
přiznal. Také jim řekl, že zavírací nůž 

si do školy přinesl z domova. Případ 
tím pro městskou policii neskončil. 
Zabývají se jím i preventistky měst-
ské policie. „Pokusíme se školou do-
mluvit a ve třídě uspořádáme be-
sedu na téma šikany. Je velmi důle-
žité, aby si již i nejmenší děti uvě-
domily, jak jednat se spolužáky,“ in-
formovala manažerka prevence Iva 
Ejim. Děti musí vědět, že se kromě 
rodičů mohou svěřit jak učitelům ve 
škole, tak i územním strážníkům či 
schránce důvěry, kterou má měst-
ská policie na svých webových strán-
kách. „Klademe jim na srdce, aby si 
šikanu nenechávaly pro sebe,“ dopl-
nila manažerka. Územní strážníci si 
u obyvatel města získávají stále větší 
důvěru právě tím, že jsou ochotni po-
moci v jakékoli situaci.

Zcela opuštěný na chodbě domu 
zůstal o půlnoci teprve tříletý chlapec. 
Byl sám doma a zřejmě chtěl jít hledat 
svou matku. „Obrátil se na nás správce 
jednoho experimentu na Březenecké s 
tím, že v pátém patře stojí před dveřmi 
chlapec bez rodičů. Hoch plakal a byl 
jen spoře oblečený,“ popsal situaci ná-
městek primátora a velitel městské po-
licie Jan Řehák.

Jak se později strážníci dozvěděli, 
chlapec měl být doma s druhem matky 
a starší sestrou. Tak tomu evidentně 
nebylo, krátce po půlnoci totiž sou-
sedé uslyšeli bouchnutí dve ří a hned 
na to pláč. „Vyšli tedy na chodbu a 
uviděli samotné dítě. Zkoušeli se do-
bouchat na jeho rodiče, nikdo však ne-
otevíral. Chlapec byl jen v domácím 
oblečení, tak mu starostliví lidé půjčili 
i teplejší boty a bundu,“ uvedl ředitel 
městské policie Vít Šulc.

Strážníci chlapce převezli na slu-
žebnu a okamžitě kontaktovali pra-
covnice sociálního odboru magis-
trátu. Ty poté s hochem jeli do ne-
mocnice, aby se vyšetřením vyloučilo 
jeho zranění nebo onemocnění. Na 
dětském oddělení pak našel útočiště 
pro nastávající noc.

Vyděšená matka malého chlapce 
přiběhla na služebnu strážníků v půl 
druhé v noci. Ihned vysvětlila, že se 
o syna měl postarat její přítel. Ten 

však zklamal a nechal chlapce doma 
samotného. Malé dítě si pak zřejmě 
samo otevřelo, vyšlo ven a dveře 
se za ním zabouchly. Díky pomoci 
sousedů i strážníků se naštěstí do-
stalo do bezpečí. Co přesně se v noci 
stalo, budou nyní zjišťovat sociální 
pracovnice. „Matka je událostí zdr-
cena. Nikdy jsme rodinu zatím neře-
šili, proto ženu důrazně napomeneme 
a rodinu budeme nějaký čas sledo-
vat,“ vysvětlila vedoucí odboru soci-
álních věcí Kamila Faiglová.

Podobnou situaci řešili chomutov-
ští strážníci před několika týdny. 
Tehdy před půlnocí potkali na ulici 

devítiletou dívku, která tlačila kočá-
rek s patnáctiměsíčním chlapečkem. 
Byl prokřehlý zimou, neměl totiž do-
statek oblečení. Děti hledaly svou 
matku, která jim doma zanechala 
vzkaz, že šla pro cigarety. Ani po ho-
dině se ale domů nevrátila. „Dívka 
s kočárkem jezdila po večerkách a 
barech a hledala matku,“ sdělil Šulc. 
I s malým bratříčkem tedy skončila 
na služebně, kde se jich ujaly soci-
ální pracovnice. Matku dvou dětí na-
šel strážník v jednom baru, kde po-
píjela. Nyní je žena pod přísným do-
hledem sociálního odboru, dostala již 
i písemné napomenutí. 

O tříletého chlapce se do příjezdu sociální pracovnice 
postarali strážníci.

Ilustrační foto z preventivní 
přednášky městské policie.
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atrakCe Je ZaBaVIlY 
na HODInY
Do zábavního centra Beckiland 
v Praze vyjely děti ze ZŠ Březenec-
ká. Tamní prolézačky a atrakce je 
zabavily na celé čtyři hodiny. 

OCHutnalI ČínskOu 
traDICI
Jídelnu základní školy Kadaňská 
provoněla čínská jídla. Takzvané 
cestování na talíři tentokrát ku-
chařky zaměřily na kung-pao či 
klíčky mungo. 

V anglIČtIně se VeDlO
V okresním kole anglické olym-
piády zabodovali vyslanci ZŠ 
Na Příkopech. Sofia Katela a Jan 
Matušík obsadili každý ve své 
kategorii 2. místo.

gYmnaZIsté na sVaHu
Lyžaři a snowboardisté z gym-
názia vyrazili do rakouských 
Alp. Pět dní strávili na svahu, 
zdokonalovali techniku a učili 
se novým kouskům. 

O VZHleDu škOlY 
rOZHODlI žáCI
Děti ze základní školy na Březene-
cké mohly rozhodnout, jak bude 
vypadat nová fasáda. Z čtyřiatři-
ceti návrhů vyhrál ten s červenou, 
oranžovou a žlutou barvou.

PřIPraVIlI se na Další 
stuDIum
Žáci čtvrtých ročníků Střední 
průmyslové školy Chomutov se 
zúčastnili semináře Matemati-
ka a fyzi ka, který jim pomůže při 
studiu na technických vysokých 
školách. 

VYstOuPí PrO rODIČe 
I kamaráDY
Děti z mateřských školek celé-
ho okresu předvedou své umě-
ní při tradiční přehlídce Mate-
řinka 2013 již 6. a 7. března od 
14 hodin v městském divadle.

KráTCe

Nevšedně propojit přírodu s vý-
chovou se snaží učitelky mateřské 
školky Radost v Palac kého ulici. Tato 
mateřinka je totiž zaměřená právě 
na sounáležitost s přírodou, úzce 
s ní souvisí i výtvarná či keramická 
tvor ba. Toto spojení děti moc baví. 
V praxi zname ná hlavně častý po-
byt mimo cen trum města, ale i vlastní 
práce s přírodními materiály.

Učitelky školky však rozhodně ne-
uznávají styl procházek a nezáživného 
teoretického učení při nich. Naopak. 
„Děti se do každé činnosti aktivně za-
pojují. Například sázením rostlin. 
Každá třída má svůj záhonek, kde si 

sama pěstuje květiny i zeleninu,“ vy-
světlila vedoucí mateřinky Kamila 
Novotná. Děti tak poznávají, jaké má 
příroda zákony, vše si mohou prohléd-
nout, ohmatat.

Mimo pobytu v přírodě je velmi 
oblíbenou činností tvoření z kera-
mi ky. Školka má vlastní pec na vypa-
lování výrobků, v dětských rukách tak 
vznikají keramické dárečky pro ro-
di če, výzdoba školky i třeba medaile 
do soutěží.

Mateřinka má 160 dětí v sedmi tří-
dách. Většina rodičů dětí se školkou 
dobře spolupracuje a podílí se tak na te-
matické výzdobě, ale i na soutěžích či 

zajímavosti přírody 
děti z radosti 
nenudí

dravci 
přistávali 
dětem na ruce

Výstava připomněla 
bohaté zážitky

žáci si uvědomili 
nebezpečí předsudků

Mít na ruce dravého ptáka, 
z blíz ka si ho prohlédnout a na-
krmit měli možnost žáci prvního 
stupně základní školy Kadaňská. 
Navštívil je totiž sokolník a děti za-
ujal nejen poutavým vyprávěním, 
ale hlavně živými exempláři, které 
s sebou přinesl.

Žáci se dozvěděli mnoho uži-
tečných informací o způsobu lovu 
dravců a sov, o jejich chovu, o od-
lišnostech stavby těla sov a dravců 
nebo o největších ptačích pamls-
cích. Odvážní a silní žáci měli mož-
nost vyzkoušet si přistání dravce na 
ruku, pak je mohli nakrmit.

Rytířský sál chomutovské rad-
nice zaplnila díla žáků základní 
školy Školní. Pod názvem výstavy 
Škola mezi projekty mohou návštěv-
níci zhlédnout fotografie z mnoha 
uskutečněných projektů, do kterých 
se škola zapojila. „K vidění jsou 
i práce dětí, poháry ze soutěží či ke-
ramické výrobky,“ uvedla ředitelka 

školy Vlasta Marková.
Žáci se každý rok zapojují do 

mnoha nejrůznějších projektů, ty 
jsou zaměřeny na znalosti, sport 
i prevenci. Některé jsou soutěžní, 
jiné mají za cíl informovat o problé-
mech. Při těchto činnostech vzniká 
mnoho výrobků, které jsou neoceni-
telné právě neotřelým umem a fanta-

zií mladých tvůrců. „Děti jsou z vý-
stavy nadšené. Vzpomínají na akce, 
kterých se zúčastnily. Vybavují si zá-
žitky spojené s projekty. Uvědomují 
si, jak bohatá je nabídka školy,“ po-
psala ohlasy žáků ředitelka. 

Výstava potrvá do 15. března, 
Rytířský sál je otevřen každý všední 
den od osmi hodin ráno.

Vážné téma holocaustu probírali 
páťáci a žáci druhého stupně základní 
školy na sídlišti Zahradní. Připomněli 
si tím den, kdy byl v roce 1945 osvo-
bozen nacistický koncentrační tábor 
v Osvětimi.

Nejprve se mladí myslitelé ba-
vili o tom, jak moc je ovlivňují před-
sudky. „Žáci byli sami překvapeni, 
jak výrazně se nechali strhnout vži-
tými stereotypy, a uvědomili si, že ta-
kové smýšlení může být velice nebez-
pečné,“ uvedla Markéta Raušová ze 
základní školy Zahradní.

Silným zážitkem pro děti bylo 

i zhlédnutí dokumentu Síla lidskosti, 
který vypráví o záchraně židovských 
dětí před smrtí v koncentračním tá-
boře. „Zdálo se, že během hodiny, 
kdy sledovaly film, děti tak trochu do-
spěly. Nadchly se pro krásnou myš-
lenku hlavního hrdiny tohoto pravdi-
vého příběhu,“ doplnila Raušová.

Žáky téma opravdu zaujalo a do-
kazoval to jejich zájem. Někteří se 
totiž pustili do pátrání ve vlastní 
rodině. Zjistili, že i někteří jejich 
předkové byli postiženi holocaus-
tem. Spolužákům pak o jejich osu-
dech vyprávěli. 
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křížOVka Další dobrodružství Rodinného zápolení připomene… (tajenka). 

OsmIsměrka Na portálu echomutov.cz najdete internetovou… VtIPY O mužíCH

Chlapi dostali v práci mimořádné 
prémie a rozmýšlejí se, co s nimi: 
„Hodíme mincí. Když padne 
panna, jdeme do hospody. Když 
orel, jdeme na fotbal. Když mince 
zůstane na hraně, koupíme 
nějakou drobnost domů. Když 
zůstane viset ve vzduchu, dáme 
prémie manželkám!“

Jak muž dokazuje, že myslí na 
budoucnost?  
Koupí dvě basy piva místo jedné. 

Jaký je rozdíl mezi manželem 
a okem na punčoše?  
Žádný. U obou záleží na ženě, 
jak daleko je nechá utéct! 

Vypráví pan Strnad: „Za deset 
let manželství jsme se ženou jen 
jedenkrát vyšli z domu spolu.“  
„Do divadla?“ zajímá se kamarád.  
„Ne, když u nás hořelo!“

Víte, proč jsou chlapi jako 
ojetá auta? 
Jsou snadno k sehnání, levní 
a nespolehliví. 

Pan Novák se ptá známého: „Řekni 
mi, proč ty vlastně vždycky nosíš 
boty o dvě čísla menší?“ 
„To víš,“ povzdechne si známý. 
„Jsem nezaměstnaný, doma mám 
ošklivou ženu, syn má ve škole 
samé pětky, tchyně od rána do 
večera vřeští… Jedinou radostí 
v mém životě je, když si večer 
sundám ty zatracené boty!“AURA, BUDOVY, ČERV, EFOR, IMPALA, KOKETY, KOMA, KRUSTA, LAOSAN, LISY, MUKA, 

NORY, OREL, PACHT, PLAZI, PLST, RÁDIUS, ROZBUŠKA, SOVA, STOA, ŠARM, ŠTEMPLY, 
ŠUFT, TOFU, ÚKAZ, UZDA, VÝŠE, ZLOM, ZVYK
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MALÉ AUTO 
ZNAČKY FORD
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CHOmutOVské nOVInY 
Čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Chomutově, referátem kultury 
pod č.j. 4/1995 • vydává statutární 
město Chomutov • adresa 
vydavatele, redakce a distribuce: 
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:

 6.3.  st  17.00 HašIšBáBa 19.00 30 mInut PO PůlnOCI
 7.3.  čt  17.00 mOCný VláDCe OZ (3D) 19.00 martIn a Venuše
 8.3.  pa  17.00 mOCný VláDCe OZ 19.30 BOCellI: lOVe In POrtOfInO
    20.00 martIn a Venuše
 9.3.  so  15.00 HleDá se nemO (3D) 18.00 mOCný VláDCe OZ (3D)
   19.00 martIn a Venuše
 10.3.  ne  15.00 HleDá se nemO (3D) 18.00 mOCný VláDCe OZ (3D)
    19.00 BaBOVřeskY
 11.3.  po  11.00 legenDární Parta 17.00 sněHurka a lOVeC
    19.00 JeníČek a mařenka: lOVCI ČarODěJnIC (3D)
 12.3.  út  11.00 alVIn a CHIPmunkOVé 3 17.00 aVatar (3D)
    19.00 mOCný VláDCe OZ
 13.3.  st  11.00 DOBa leDOVá 4: Země V POHYBu (3D)
   17.00 HOBIt: neOČekáVaná Cesta
    19.00 sněHurka: JIný PříBěH
 14.3.  čt  11.00 ČtYřlístek Ve služBáCH krále
    17.00 HleDá se nemO (3D)
    19.00 smrtOnOsná Past: OPět V akCI
 15.3.  pá  11.00 kOCOur V BOtáCH (3D)
    17.00 ČtYřlístek Ve služBáCH krále
    19.00 smrtOnOsná Past: OPět V akCI 20.00 BaBOVřeskY
 16.3.  so  15.00 HleDá se nemO (3D)
   18.00 JeníČek a mařenka: lOVCI ČarODěJnIC (3D)
    19.00 smrtOnOsná Past: OPět V akCI
 17.3.  ne  15.00 O mYšCe a meDVěDOVI 17.00 teraPIe láskOu
    19.00 na šrOt
 18.3.  po  17.00 mOCný VláDCe OZ 18.00 martIn a Venuše
 19.3.  út  17.00 BaBOVřeskY 19.00 smrtOnOsná Past: OPět V akCI
 20.3.  st  17.00 teraPIe láskOu 19.00 argO

 6.3. st 09.30  kOCOur V BOtáCH – pohádka pro děti – velký sál SKKS
   14.00  mateřInka – přehlídka umění dětí z mateřských školek – měst. divadlo
 6.3. st 17.00 VeČerníČek PrO senIOrY – KD Zahradní
   18.00 POVíDání O BYlInkáCH – učebna č. 66 SKKS
 7.3. čt 12.00  VZPOmínkOVé setkání – u příležitosti 163. výročí narození 

T. G. Masaryka – náměstí T. G. Masaryka
   14.00  mateřInka – přehlídka umění dětí z mateřských školek – měst. divadlo
   16.00 setkání s BIOtrOnIkem – učebna č. 66 SKKS
 13.3. st 17.30  astrOlOgIe – planety a jejich význam v horoskopech zrození – 

učebna č. 66 SKKS
 14.3. čt 17.00  Čeští POrtrétIsté na starýCH POHleDnICíCH – 

učebna č. 66 SKKS
 16.3. so 08.00 farmářské trHY – náměstí 1. máje
 19.3. út 18.00  HOmeOPatIe – homeopatika při akutních stavech, vývoj nemoci – 

učebna č. 66 SKKS
 20.3. st 14.00 OslaVa sVátků VelIkOnOČníCH – učebna č. 14 SKKS
   16.00 ÚVOD DO BIBle – učebna č. 66 SKKS 

 
KINO SVěT

předNášKY, beSedY, aKCe

 Do 31.3. kresBY – HeIDI šOttOVá – galerie Na schodech v SKKS
 Do 28.3.  OBraZY – markéta mYškOVá, Olga OtáHalOVá – 

galerie Špejchar
 Do 29.3. OČI Za OČIma – JarOslaVa BenDOVá – výstavní síň knihovny SKKS

 7.3. čt 17.30 kOnCert PrO rODIČe, žákY I uČItele – ZUŠ Chomutov

 Do 6.4. s HarfOu na ZáDeCH – výstava historických hudebních nástrojů

    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

 8.3. pá 17.30  PIrátI CHOmutOV–Bílí tYgřI lIBereC – hokej – zim. stadion
 9.3. so 10.15 fC CHOmutOV–fk kOlín – fotbal ČFL – fotbalový stadion
   12.00  PIrátI CHOmutOV–sParta PraHa – hokej junioři – 

zimní stadion
   17.00  fBC 98 CHOmutOV–lOVOsICe – florbal – městská sportovní hala
   17.00  leVHartI CHOmutOV–usk PraHa – basketbal – 

městská sportovní hala
 10.3. ne 16.00  fBC 98 CHOmutOV–usk Ústí naD laBem – florbal – 

městská sportovní hala
 13.3. st 18.00  leVHartI CHOmutOV–sluneta Ústí naD laBem – 

basketbal – městská sportovní hala
 15.3. pá 17.30 PIrátI CHOmutOV–kOmeta BrnO – hokej – zimní stadion
 20.3. st 18.00  leVHartI CHOmutOV–astrum leVICe – basketbal – 

městská sportovní hala

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUzeUM
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 6.3. st 08.30 ZeměPIsná OlYmPIáDa – okresní kolo pro kategorie A, B, C, D
 11.3. po 08.00 Výlet na kOČIČák – příměstský tábor
 12.3. út 08.00 Výlet DO ZOOParku – příměstský tábor
 13.3. st 08.00 Výlet na ČerVený HráDek – příměstský tábor
 14.3. čt 08.00 CHOmutOVské muZeum – příměstský tábor
 15.3. pá 08.00 Výlet na PrVní mlýn – příměstský tábor
 16.3.  so 09.00  lOutkY, kam se PODíVáš – výroba loutek v rámci 

Rodinného zápolení
 17.3. ne 15.00 karneVal – skotačení v maskách

důM děTí a Mládeže

Inzerce
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Masopustní veselí 
provoněly vepřové hody

Vepřové hody obohatily maso-
pust Podkrušnohorského zooparku, 
který již patří k tradičním chomu-
tovským akcím. „Ta tradice je sku-
tečně víceletá. Zoopark má pro 
oslavy masopustu naprosto ideální 
podmínky nejen v podobě skan-
zenu Stará Ves, ale také ve vyba-
vení, kterým disponuje, jako jsou 
koně a povozy. Nechybí nám sa-
mozřejmě ani dobrá nálada,“ po-
tvrdila Iveta Rabasová, ředitelka 
Podkrušnohorského zooparku.

Masopustní veselí odstartoval tra-
diční průvod masek, který tentokrát 
zamířil do centra města, aby jeho zá-
stupci od primátora převzali symbo-

lický klíč od města a aby veřejnosti 
připomněl důležitost tradic. „Jsem 
velice rád, že se v Chomutově udr-
žuje celá řada zvyků, neboť je to 
přesně to, o čem má být dnešní život. 
Je to trošku návrat k tradicím, které 
nám připomínají, že se v životě mu-
síme na chvíli zastavit a podívat se na 
něco krásného a milého,“ řekl při té 
příležitosti primátor Jan Mareš. 

Poté masky ve veselém reji opus-
tily centrum města a ve svých taška-
řicích pokračovaly ve skanzenu Stará 
Ves, kde na ně čekala muzika, veselé 
soutěže a hlavně vepřové hody s ši-
rokou nabídkou tradičních masopust-
ních pokrmů. 
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VIDeOrePOrt  
na eChomutov.cz



sobota 16. března  |  Dům
 dětí a m

ládeže 

Časový harm
onogram

:
Trvání akce: 9.00–12.00 hodin
Registrace: 9.00–11.30 hodin

Disciplíny:
• papírové m

arionety
• loutky z vařeček
• prstové loutky
• zvířátka z ponožek a rukavic

 

Registrace a podm
ínky:

Registrace a výdej hracích karet 
v registračním

 stánku ve vestibulu. Soutěžní 
znám

ku obdrží rodinný tým
 za alespoň 

jednu zhotovenou loutku.

Upozornění:
Pokud m

áte dom
a dětské prstové rukavice 

nebo ponožky, ze které vaše děti vyrostly, 
nebo se ztratila druhá do páru, vezm

ěte si je 
s sebou. Využijete je při výrobě loutek.

Třetí akce Rodinného zápolení. Výroba 
loutek k M

ezinárodním
u dni loutkového 

divadla ve spolupráci s D
D

M
 C

hom
utov.

G
enerální sponzor:

Partneři:
M

ediální partneři:


