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www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

zasklení balkonů a lodžií
dodání a montáž žaluzií, 
sušáků na prádlo
malování balkonů
kvalitní montáž
100% servis

Nabídka NeopraveNého bytu do Nájmu 
veřejNým výběrovým řízeNím,  
a to s NásledNým odprodejem 

Dne 04.04.2013 v 15,00 hod. se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1. patře 
budovy Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602 veřejné výběrové 
řízení (dále jen VVŘ) volného neopraveného  bytu, který je s následujícím 

odprodejem :

Adresa Č.p./č.b Velikost Vyvolávací cena

Na Příkopech 3697/1 1+3 22.500,-Kč
Konečná částka bude navýšena o 21% DPH

Registrace zájemců o byt se koná dne 04.04.2013 v době od 12,30 hod.  
do 14,30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6,  

Chomutov ( za průmyslovou školou)

Zájemci o získání bytu formou VVŘ jsou povinni, vedle povinností uvedených  
v čl. 4 „Pravidel pro pronajímání bytů v majetku společnosti“, při registraci 
předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení 

jistiny ve výši 7.000 Kč

Informace: 474721232- p. Skalická             Číslo účtu -  2103480237/0100 
www.chomutovska-bytova.cz

variabilní symbol – 32520                            specifický symbol – rodné číslo

prohlídky nabízeného bytu se uskuteční ve dnech:
25.03.2013 od 16,00 hod.
27.03.2013 od 16,00 hod.
03.04.2013 od 16,00 hod.

sraz zájemců na ul. Na příkopech čp. 3697

Bližší informace o prohlídkách DS QARK – ul. Na Bělidle tel. : 474 624 124

Nabídka bytů do Nájmu veřejNou 
Nabídkou v Chomutově

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí neopravené byty v Chomutově do nájmu 
veřejnou nabídkou.

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s dokladem o uhrazení 
částky rovnající se konečné ceně (nevratná v souladu s čl. 3a Pravidel pro 
pronajímání bytů), či s hotovostí, uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria 

uvedená v článku 4. Pravidel pro pronajímání bytů.
www.chomutovska-bytova.cz

Informace: 474721233- p.Skalická                 Číslo účtu -  2103480237/0100
variabilní symbol – 32521                               specifický symbol – rodné číslo

UPOZORNĚNÍ:
Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí menšího bytu s tím, že společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt o větší rozloze v majetku společnosti 
či Statutárního města Chomutov (tzv. byt za byt). V těchto případech nebude 

vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

Prohlídky nabízených bytů umožní, po předchozí domluvě, domovní správa QARK  
– ul. Na Bělidle tel. : 474 624 124

Pořadí Adresa Č.p./č.b Velikost m2 cena

1 Poděbradova 1030/3 1+1 36,09 15.125 Kč

2 Křižíkova 1107/1 1+1 45,88 15.125 Kč

3 Poděbradova 1308/2 1+1 49,16 15.125 Kč

4 Poděbradova 1308/4 1+1 41,64 15.125 Kč

5 Poděbradova 1308/5 1+1 42,86 15.125 Kč

6 Palackého 4447/2 1+1 36,40 15.125 Kč

7 Palackého 4447/5 1+1 36,39 15.125 Kč

8 Jiráskova 4189/4 1+1 36,15 15.125 Kč

9 Přemyslova 5394/23 1+1 43,63 15.125 Kč

10 Přemyslova 5394/30 1+1 48,33 15.125 Kč

11 Přemyslova 5394/33 1+1 46,11 15.125 Kč

12 Přemyslova 5394/36 1+1 48,33 15.125 Kč

13 Rokycanova 1574/14 1+2 69,00 21.175 Kč

14 Palackého 3948/8 1+2 53,37 21.175 Kč

15 Palackého 3961/10 1+2 54,61 21.175 Kč

16 Palackého 3962/6 1+2 54,55 21.175 Kč

17 Palackého 3993/2 1+2 54,12 21.175 Kč

18 Palackého 3993/4 1+2 55,06 21.175 Kč

19 Sokolská 3710/3 1+2 62,68 21.175 Kč

20 Sokolská 3720/7 1+2 64,39 21.175 Kč

21 Kadaňská 3749/1 1+2 63,33 21.175 Kč

22 Selská 3765/9 1+2 53,53 21.175 Kč

23 Legionářská 3878/11 1+2 49,99 21.175 Kč

24 Lagionářská 3879/10 1+2 48,41 21.175 Kč

25 Borová 5141/23 1+2 52,38 21.175 Kč

26 Za Zborovskou 3604/5 1+2 50,81 21.175 Kč

27 Za Zborovskou 3605/5 1+2 50,74 21.175 Kč

28 Za Zborovskou 3610/8 1+2 51,19 21.175 Kč

29 Za Zborovskou 3612/2 1+2 47,99 21.175 Kč

30 Za Zborovskou 3613/1 1+2 49,75 21.175 Kč

31 Za Zborovskou 3613/6 1+2 51,59 21.175 Kč

32 Grégrova 3773/9 1+2 50,72 21.175 Kč

33 Legionářská 3881/1 1+3 59,83 27.225 Kč

34 Beethovenova 3887/3 1+3 71,21 27.225 Kč

35 Palackého 3954/4 1+3 74,25 27.225 Kč

36 Palackého 3995/9 1+3 72,54 27.225 Kč

37 Palackého 3996/15 1+3 72,49 27.225 Kč

38 Palackého 3997/10 1+3 72,95 27.225 Kč

39 Kundratická 4596/19 1+3 80,30 27.225 Kč

40 Kadaňská 3677/5 1+3 87,62 27.225 Kč

41 Kadaňská 3681/5 1+3 87,41 27.225 Kč

42 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225 Kč

43 Kadaňská 3692/1 1+3 76,48 27.225 Kč

44 Spořická 3819/7 1+3 65,25 27.225 Kč

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

SMS služby
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bYTOVá MOderNIzUje 
SVÉ dOMY
Společnost Chomutovská 
bytová se stará o téměř 1700 
bytů a řadu nebytových 
prostor. Její snahou je domy 
opravovat a modernizovat, 
samozřejmostí je každodenní 
běžná údržba.

 aktuality
 7 VzpOMíNKa 

Na zaKladaTele 
repUblIKY
Vzpomínkového setkání 
u příležitosti 163. výročí 
narození prvního prezidenta 
se zúčastnili i vrcholní 
představitelé města.

 rozhovor
 8 dObrá UčITelKa Má 

V SObě dUšI díTěTe
Říká v rozhovoru ředitelka 
Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. Klade důraz na 
empatii a pochopení potřeb 
každého dítěte, za důležitou 
označila spolupráci s rodiči.

 kultura
 9 HUSařI jSOU 

HUSarSKýM KOUSKeM 
dIVadla NaHOď 
Chomutovské divadlo 
Nahoď baví diváky komedií 
Husaři. Ochotnický soubor 
tak navázal na tradici 
legendárního Osvobozeného 
divadla.

 sport
 10 jaN KOláTOr: TITUl 

V NárOdNíM reKOrdU
Tři medaile získali členové 
chomutovského Sportovně 
střeleckého klubu 0405 na 
halovém Mistrovství České 
republiky v domácím prostředí.

 školy
 12 ŽáCI rOzHOdlI 

O VzHledU šKOlNí 
bUdOVY
Žlutá, oranžová a červená. 
Těmito barvami se v září 
rozsvítí fasáda základní školy 
na Březenecké. O novém 
vzhledu budovy rozhodovali 
poprvé v historii žáci školy.

 fotostrana
 15 MaTeřINKa SI 

zíSKala zájeM 
šIrOKÉ VeřejNOSTI
Mateřinka, přehlídka 
umělecké tvorby dětí 
z mateřských škol, přilákala 
do hlediště městského 
divadla stovky diváků.

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

26. 3. 
Chomutovské Velikonoce 
od 9 hodin  
v Rytířském sále radnice

30. 3.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

30. 3. 
ROZA: Hodina Země 
v Podkrušnohorském zooparku

do 31. 3.
•  podat žádost o dotaci na grant
•  nominovat osobnost na cenu 

Jiřího Popela z Lobkovic
•  zaplatit poplatek za psa

4. 4. 
setkání s občany celého města 
na radnici od 16 hodin

zapIšTe SI 
dO dIáře

adOpTUjTe Mě
Přispěním částky 400 korun můžete 
adoptovat želvu zelenavou. Je to 
býložravá suchozemská želva, která 
obývá především oblasti Řecka 
a Balkánských ostrovů.

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.

TUleNI 
KašKOVI 
je TřICeT leT 
více na straně 6
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Chomutovská bytová 
modernizuje své domy
Starat se o byt či dům dá zabrat. Ví to každý vlastník nemovitosti. Tu praskne žárovka, odlepí se lišta, děti 
zlomí klíč v zámku, sousedovi praskne hadice od pračky. Starostí je to nad hlavu. A teď si představte, že 
těch domů jsou desítky a bytů sedmnáct set. A v každém z nich více či méně spokojený či nespokojený 
nájemník. „Vznikají tak často doslova zapeklité situace, se kterými se jako správci bytového fondu musíme 
potýkat,“ říká ředitel akciové společnosti Chomutovská bytová (CHB) Jaroslav Schindler.

ÚDržBa není Jen 
Výměna Oken Či Výtahů

Nejvíce viditelnými zásahy do 
obytných domů a nebytových pro-
stor jsou výměny oken za plastová 
a výměny a opravy již zastaralých a 
nevyhovujících výtahů. Tyto obří in-
vestice jsou však jen kapkou v moři 
starostí o bytový fond. Dennodenně 
vyjíždějí party údržbářů do jednot-
livých domů. Činností souvisejících 
se správou domů, jež musí CHB za-
jistit, je však mnohem více. „Je to 
každodenní běžná údržba. V souladu 
s platnými právními předpisy zajiš-
ťujeme také revize elektrorozvodů 
a rozvodů plynu společných prostor, 
hromosvodů nebo komínových tě-
les. Do běžné údržby patří opravy 
veškerých vodovodních stoupaček, 
opravy střech a fasád domů, opravy 
a výměny okapů, opravy a případné 
výměny zařizovacích předmětů, 
opravy kanalizací,“ vyjmenovává 
Schindler.

Mezi povinnosti správce pa-
tří také zajištění příjmu vysílání di-
gitální televize nájemníků. „Na zá-

kladě digitalizace televizních pro-
gramů jsme museli nainstalovat 
zcela nové zařízení pro příjem digi-
tálního vysílání. Vzhledem k neu-
stále přibývajícím celoplošně vysí-
laným televizním stanicím na růz-
ných frekvencích a multiplexech 
bylo naší povinností zajistit také pří-
jem těchto stanic v jednotlivých by-
tech. Za dobu existence firmy bylo 
nutné již třikrát doplnit televizní an-
tény o nové technologie umožňu-
jící digitální příjem a následné šíření 
televizních programů. Jen tím nám 
vzrostly náklady o zhruba dva mili-
ony korun,“ vypočítal ředitel.

sPráVu a ÚDržBu DOmů 
sPOleČnOst finanCuJe 
Z VYBranýCh PeněZ

Stejně jako si doma musíte vydě-
lat na opravu televize, tak CHB musí 
shromáždit prostředky na správu a 
údržbu bytů a nebytových prostor. 
Financuje ji zejména z vybraného 
nájemného, z pronájmů reklamních 
ploch a poplatků za umístění tele-
komunikačních zařízení a antén pro 

distribuci internetu a signálu mobil-
ních operátorů. „Dalším příjmem 
společnosti jsou finanční prostředky 
získané z veřejných výběrových ří-
zení na pronájmy bytů či z legalizací 
nájemních vztahů k bytům. Zejména 
na běžné opravy a údržbu bytového 
fondu jsme už tak mohli vynaložit 
nezanedbatelných 153 milionů ko-
run,“ připomněl Schindler.

nOVá Okna už maJí 
téměř VšeChnY DOmY

Z vybraného nájemného a z vý-
nosů hospodářské činnosti společ-
nost zajistila v letech 2009–2012 
výměny oken v 98 procentech bytů. 
Rekonstrukce výtahů vyžadují 
normy Evropské unie, CHB k nim 
přistoupila i na základě inspekčních 
prohlídek. Zbývá vyměnit poslední 
dva výtahy. Opravy a zateplení se 
dočkal dům č. p. 3921 v Revoluční 
ulici, jehož obvodový plášť byl 
v havarijním stavu. „S ohledem na 
potřebu výrazných investic do by-
tového fondu a na druhé straně na 
velmi omezené finanční prostředky 

není možné vyhovět veškerým po-
žadavkům nájemců bytů. Musíme 
proto velmi citlivě zvažovat prio-
rity při rozhodování o použití pe-
něz,“ vysvětluje Schindler.

sPOustu PeněZ stOJí 
náPraVa VanDalstVí

Značné částky CHB vynakládá 
na nápravu vandalského chování 
samotných nájemníků, kteří své-
volně ničí zařízení a vybavení domů. 
„Nemalými náklady jsme nechali vy-
klidit zaneřáděné sklepy v pětivcho-
dovém domě v Palackého ulici, pro-
story jsme opatřili mřížemi, abychom 
zabránili průchodu mezi jednotlivými 
vchody. Jiným příkladem rychlé de-
vastace jsou vchodové dveře v do-
mech na sídlišti Za Zborovskou. 
Všechny byly vyměněny za nové, 
avšak vandalové je stihli zničit bě-
hem několika dní. Se stejným pro-
blémem se potýkáme i v jiných loka-
litách, jen ne v takové míře. Velkým 
problémem je špatné užívání plas-
tových oken, která jsme osadili do 
všech bytů. Nájemníci dostatečně ne-

Instalace nového výtahu.
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větrají, a tak vznikají plísně,“ popi-
suje Schindler.

OPraVY a ÚPraVY BeZ 
sOuhlasu maJitele

Dalším častým nešvarem ná-
jemníků jsou opravy a úpravy inte-
riéru i exteriéru bytu bez souhlasu 
jeho majitele. Patří mezi ně stavební 
úpravy v kuchyni, různá přepažení 
a podo bně. „Horší situace nastane, 
když uživatel bytu výrazně zasáhne 
do vzhledu celé budovy. I to se nám 
už stalo. Jeden z nájemců se rozhodl, 
že zateplí obvodový plášť domu ko-
lem svého bytu. Práci i náklady však 
vynaložil zbytečně, vše musel uvést 
do původního stavu,“ upozornila zá-
stupkyně ředitele společnosti Soňa 
Skalická, která má na starosti agendu 
oprav a údržby bytového fondu.

kOntrOlY ODhalilY 
i sPrChu místO 
raDiátOru

Řadu kuriózních situací a pře-
kvapivých momentů zaměstnanci 
společnosti zažívají při kontrolách 
bytů, a to jak preventivních, tak pro-
hlídek bytů na základě oznámení ji-
ných nájemníků. „Tato činnost je 
především u neplatičů velmi nepo-
pulární. A není se co divit. V po
sled ní době patří mezi perličky na-
příklad nález provizorní sprchy. 
Nájemník, který přišel kvůli neuhra-
zené pohledávce o teplou vodu, na-
pojil hadici přímo na potrubí topení. 
Radiátor totiž už dříve zpeněžil ve 
sběrných surovinách,“ dal k dobru 
jednu z příhod Schindler.

sOuseDské sPOrY
Samostatnou kapitolu soužití ná-

jemníků tvoří sousedské spory. I ty 
leckdy končí ničením majetku CHB. 
Jedna z hádek vyústila například za-
pálením rohožky u dveří bytu, oheň 
a dým následně poškodily i vstupní 
dveře do bytu a stěny chodby. Pro
blé my jsou podle Skalické i s ně-
kterými nájemníky, kteří sice platí, 
porušují ale dobré mravy v domě: 
ruší noční klid, poškozují maje-
tek pro  na jíma tele. Sou sedé si proto 
na ně perma  nentně stěžují. Na po-
moc je často přizvána i městská po-
licie. „Tako vou situaci máme v jed-
nom bytě v Palackého ulici, kde my 
i sousedící nájemníci netrpělivě oče-
káváme exekuční vystěhování. Jsme 
však odkázáni na platnou legislativu, 
která nám neumožňuje tohoto problé-
mového nájemníka vystěhovat oka-
mžitě,“ dodala.

nePlatiČům 
sPOleČnOst rOZDala 
už 116 VýPOVěDí

Důvodem, proč CHB nemůže 
investovat více peněz do oprav 
a modernizace domů, jsou také ne-
platiči. Pohledávky z neuhrazeného 
nájemného dosahují několika mili-
onů korun. Společnost však dluž-
níky nenechává v klidu, neuhra-
zené nájemné vymáhá soudní ces-
tou. Od začátku roku 2009 už spo-
lečnost podala 116 výpovědí z ná-
jmu bytu, 82 žalob na vyklizení 
bytu a 31 návrhů na exekuční vy-
stěhování. „Dlužníci si zřejmě ne-
uvědomují své protiprávní jed-
nání, a proto se následně rozčilují, 
že se jejich dluh navýšil o soudní, 
popřípadě exekutorské poplatky, 
jež však nestanovuje naše společ-

nost, a o zákonný poplatek z pro-
dlení. Výsledná dlužná částka tak 
může být i několikanásobně vyšší, 
než je sjednaná výše nájemného za 
dlužné období,“ popsal Schindler 
časté chování dlužníků. Ve vymá-
hání je společnost velmi úspěšná. 
Podařilo se jí vybrat dluhy v řádech 
milionů korun.

Já Jsem V tOm BYtě 
neBYDlel

Já jsem v tom bytě nebydlel. 
Nájem platila manželka (manžel). 
Vždyť mně nikdo neposlal upo-
mínku. Nedostal jsem platební roz-
kaz. O dluhu jsem nevěděl (i když 
nájemník podepsal uznání dluhu). 

„To jsou příklady nejčastějších vý-
mluv dlužníků, neuhrazené závazky 
dosahují u některých z nich až sta-
tisícové částky, a to bez poplatků 
z prodlení. Dlužníci, kteří dosud 
bydlí v bytě společnosti, nemají ná-
rok na opravy. Výjimkou jsou situ-
ace, kdy by hrozilo poškození ma-
jetku pronajímatele či jiných ná-
jemníků,“ řekla Skalická.

sOCiální 
a startOVaCí BYtY

Chomutovská bytová se ve spo-
lupráci s odborem sociálních věcí 
magistrátu snaží najít vhodné byd-
lení pro sociálně slabé rodiny. „Na
sta vením pravidel pro úhradu ná-
jemného se nedávno podařilo zajis-
tit bydlení dvěma rodinám,“ potvr-
dil ředitel. V prvním případě se ro-
diče starají o jedenáctiletá dvojča-
tachlapce a čtyřletou dceru, otec je 
v evidenci úřadu práce. Docházejí 
navíc denně za těžce nemocným 
otcem. Rodina obývala byt na 
půl cesty, kde i přes složitou situ-
aci řádně platila nájem. Pro rodinu 
se podařilo najít vhodný byt 2+1 
v Palackého ulici, který poskytla 

CHB. Ta spravuje také dva tak-
zvané startovací byty. 

VýhleD DO BuDOuCna
Alfou a omegou je podle Schind

lera platební morálka klientů. Ne bu
deli firma muset hradit za neplatiče 
náklady na služby spojené s bydle-
ním z vybraných peněz poctivých ná-
jemníků, opraví a zmodernizuje více 
svých domů. „Investiční plán po-
čítá se zahájením oprav střech a ka-
nalizačních rozvodů. S ohledem na 
finan ční možnosti a stav jednotlivých 
objektů vytipujeme i další domy 
k zateplení,“ prozradila Skalická.

O SpOlečNOSTI
Chomutovská bytová zahájila 
činnost 1. ledna 2009. Nyní vlast-
ní 1 351 bytů a 78 nebytových 
prostor. Pro město navíc spravu-
je dalších 297 bytů a 16 nebyto-
vých prostor v jeho majetku.

Před…

…a po rekonstrukci.

Nejvíce viditelNými zásahy do obytNých 
domů jsou výměNy oKeN za plastová 
a výměNy a opravy již zastaralých výtahů.

Výměna rozvodů v Domě s pečovatelskou službou Merkur.
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KráTCe
amnestie kOnČí 
Amnestie pro čtenáře – hříš-
níky končí 23. března. Dlužní-
ci mohou v těchto dnech vrátit 
ve všech odděleních knihovny 
vypůjčené knihy, časopisy, CD, 
DVD a ostatní materiály bez 
poplatku z prodlení.

sólOVý reCitál 
ZDeňka Vřešťála
V Kulisárně se ve čtvrtek 28. břez-
na od 19 hodin představí ve svém 
sólovém recitálu Zdeněk Vřeš-
ťál, kytarista a zpěvák, zakladatel 
a autor řady písní skupiny Nerez, 
legendy folkové scény 80. let. 

seniOrka se DOČkala 
nOVé kOuPelnY 
Rekonstruovanou koupel-
nu má nově jedna obyvatelka 
v DpS Písečná. Nová bezbari-
éro vá koupelna má po suv né 
dveře, sprchový kout, toaletu 
s potřeb ný mi madly. Součástí je 
i bezpečnostní signalizace.

ZastáVka mhD 
s nOVým POVrChem
Zálivy zastávky městské hro-
madné dopravy Zahradní TIP 
v obou směrech mají nový as-
faltový povrch. Pracovníci firmy 
stihli práce v jediném dni, ome-
zení cestujících Dopravního 
podniku Chomutova a Jirkova 
(DPCHJ) tak nebylo citelné.

V zasedací místnosti radnice se 
znovu ke svému pracovnímu jednání 
sešel studentský parlament. Tentokrát 
si zástupci žáků a studentů chomu-
tovských základních a středních škol 
přizvali odborníky na služby veřej-
nosti. Ředitel technických služeb 
Zbyněk Koblížek měl nejprve příleži-
tost představit široký záběr celé měst-
ské organizace. „Překvapil mě zájem 
dětí o naši práci. Je pro nás podnětné 
vyslechnout si názory každé generace 
na úklid města, na problematiku tří-
dění odpadů, ale i na údržbu komuni-

kací,“ řekl ředitel Koblížek, který na 
setkání zodpověděl i několik dotazů. 

Vedoucí Kcentra Filip Ráža při-
blížil dětem fungování neziskové 
organizace v oblasti pomoci dro-
gově závislým. Členové parlamentu 
se zajímali také o společenskou po-
třebnost nabízených služeb, či zda 
je Kcentrum úspěšné v léčbě zá-
vislých.

Na příštím jednání se chtějí stu-
denti bavit o přírodě a ekologii, proto 
si pozvou zástupce zooparku, ekocen-
tra a psího útulku. 

Studentský 
parlament se zajímal 

o služby veřejnosti

Tuleni Kaškovi je třicet let

děti se o prázdninách staraly 
o poníky, další sportovaly

Tuleň Kašek z Pod kruš no hor
ské ho zoo parku se dožil za čátkem 
břez na tři ceti let. Dosáhl tak opravdu 
úctyhodného věku, samci tuleňů ku-
želozubých žijí totiž v průměru o pět 
let méně. Kašek je také zasloužilým 
otcem. Se samicí Taške, která uhynula 
v roce 2009, zplodil postupně 12 mlá-
ďat. Většina z nich putovala do růz-
ných evropských zoologických za-

hrad, v Cho mu to vě zůstaly jen dvě sa-
mice narozené v letech 2005 a 2009.

Oslavu kulatého jubilea, kterou si 
2. března nenechaly ujít davy přihlíže-
jících, zahájilo komentované krmení 
oblíbenými sledi. Následovalo sou-
těžní odpoledne o ceny. „Cílem bylo, 
aby se děti i dospělí dozvěděli o tu-
leních co nejvíce informací,“ uvedla 
mluvčí zooparku Martina Pelcová.

Kašek žil nejprve ve volné pří-
rodě, jako opuštěné mládě byl ale 
záhy umístěn do polské záchranné 
stanice Kolobrzeg. Následovala zo-
ologická zahrada v Katovicích, od-
kud Kašek putoval v roce 1996 do 
Chomutova. Společnost mu nyní 
dělá – kromě dvou výše zmíněných 
dcer – ještě o deset let mladší samice 
Kruope. 

Svezení na ponících, ale také asi-
stence při jejich hřebelcování, krmení 
či čištění stájí. Projížďka lokálkou 
Amál kou. Komentovaná prohlídka 
prosklených terárií. Absolvování le-
zecké stěny v Domečku. Tak strávilo 
šestnáct chlapců a děvčat ve věku od 

šesti do 12 let jarní prázdniny v pří-
městském táboře, který zorganizo-
valo Ekocentrum při chomutovském 
Podkrušnohorském zooparku.

„Na ekotáboře se děti setkávají se 
živými zvířaty, jsou pro ně připraveny 
zábavné činnosti v přírodě a informace 

o přírodě, nechybějí rozmanité hry, 
soutěže či program ve skanzenu Stará 
Ves,“ uvedla mluvčí zooparku Martina 
Pelcová. Zájem o ekotábor byl podle 
ní značný, místa byla obsazena už 
dlouho před jeho zahájením.

Rok od roku stoupá zájem také 
o miniškolu sportu, kterou vždy 
o prá zdni nách organizuje pro cho
mu  tov ské děti společnost Kultura 
a sport. Dvě skupiny po třiceti dětech 
ve věku šest až 12 let strávily volný 
týden aktivním pohybem. Od pondělí 
do pátku se školáci vyžívali a sou-
těžili pod dohledem trenérů v řadě 
sportovních disciplín. Plavali v ba-
zénu, bruslili na zimním stadionu, ve 
sportovní hale se oddávali míčovým 
a pohybovým hrám.

začíná první kolo blokového čištění ulic
Do chomutovských ulic koncem 

března vyjedou vozy čistící komuni-
kace, parkoviště a chodníky. Začne tím 
letošní první kolo blokového čištění, 
které trvá zhruba tři měsíce. Opro ti 
podzimnímu je jarní kolo náročnější 
v tom, že pra cov níci technických slu-
žeb pomocí techniky i vlastních sil od-
klízejí z ko mu ni kací také drť, jejíž po-
mocí sypače v zimě udržovaly sjízd-

nost silnic a schůdnost chodníků.
„Jako vždy budou včas v každé 

ulici umístěny značky, které na čištění 
upozorňují. Velmi bychom při ví ta li, 
kdyby řidiči pro je vili více ochoty než 
loni a své vozy na jeden den přeparko-
vali, v některých ulicích to nebyl pro-
blém,“ apeluje na oby  va tele ná měs tek 
pri má to ra Martin Klou da. Upozornil, 
že majitelé nepřeparkovaných aut se 

opět nevyhnou pokutě.
O vyčištění ulic se postarají od 

27. března čtyři zaměstnanci technic-
kých služeb, dalších osm pracovníků 
na pomoc poskytne úřad práce. K dis-
pozici budou mít čtyři samosběry, 
dva kropicí vozy a dva náklaďáčky. 
„Ročně z ulic města svezeme více 
než pět set tun odpadu, spotřeba vody 
pak činí necelé dva tisíce kubíků,“ in-

formoval ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek. 
Termíny blokového čištění ulic jsou 
po celý rok vždy s dostatečným před-
stihem zveřejňovány na webových 
stránkách technických služeb www.
tsmch.cz. Na termíny upozorňují 
více než týden předem i tabule v uli-
cích. Informace najdou občané také 
v Chomutovských novinách.
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Vzpomínka 
na zakladatele 
republiky

Chomutované 
mohou pomoci 
výzkumu

U příležitosti 163. výročí narození 
prvního prezidenta Tomáše G. Ma sa
ry ka připravilo město Cho mu tov spo-
lečně s Československou obcí legio-
nářskou, Českým svazem bojovníků 
za svobodu a dalšími společenskými 
organizacemi vzpomínkové setkání. 
Konalo se u památníku T. G. Ma sa
ryka v parku nesoucím jeho jméno. 
Účastníci setkání, mezi nimiž nechy-
běli žáci chomutovských základních 
a středních škol, vyslechli projev upo-
mínající na roli velikého českého stát-
níka při vzniku a formování samo-
statné Česko slo ven ské republiky v po-
čátku 20. století. Květiny k památníku 
za město Chomutov položili primátor 
Jan Mareš a náměstek Martin Klouda. 

Anonymní průzkum, který má 
zachytit současný životní styl čes-
kých domácností, bude probíhat 
v prvním pololetí letošního roku 
i v Chomutově. Náhodně vybrané 
domácnosti navštíví tazatel společ-
nosti SC&C. Z výsledků celorepub-
likového výzkumu by mělo vyply-
nout, jak se proměňují nároky české 
společnosti na sledování televiz-
ních programů. Oslovení účastníci 
tak budou mít příležitost ovlivnit 
skladbu vysílání televizních stanic. 

děti vyráběly loutky nejen z vařečky
V chomutovském Domečku si 

v so bo tu dali sraz výrobci loutek. 
Sta ly se jimi děti všech věkových 
kate gorií, jejichž úkolem bylo s po-

mo cí rodičů vytvořit marionety, 
loutky z vařeček, prstové loutky 
či zvířátka z ponožek a rukavic. 
Setkáním nazvaným Loutky, kam se 
podíváš pokračovala celoroční sou-
těž Rodinné zápolení. Děti v jejich 
snažení pochopitelně podpořili i oba 
oblíbení maskoti soutěže, koza Róza 
a kozlík Rozmarýnek.

Děti si společně s rodiči vyzkou
šely řadu výtvarných technik. „Sou
těžící vystřihovali, barvili a praco-
vali s textilem,“ řekl ředitel Domečku 
Milan Märc. Do vytváření mario-
net se skutečně zapojily celé rodiny. 
Výjimkou nebyli tatínkové, kteří sta-

tečně vzali jehly mezi prsty a sešívali 
látkové loutky. „Už jsem sem tam při-
šil knoflík, ale tohle je poprvé,“ ne-
chal se slyšet jeden z nich. 

„Výroba loutek byla třetí akcí tře-
tího ročníku této soutěže pro rodiny 
s dětmi, uspořádané tentokrát u příle-
žitosti Světového dne loutkového di-
vadla,“ uvedla mluvčí chomutov-
ského magistrátu Šárka Schönová. 
Připomněla, že jedním z cílů soutěže 
je také představit veřejnosti organi-
zace působící ve městě. „Rodinné zá-
polení má u nás v Domečku premiéru. 
Doufám, že i ti, co jsou u nás poprvé, 
si k nám najdou cestu,“ dodal Märc. 

použití loga a znaku města 
má svoje pravidla

Mateřinky přinesou 
na radnici Velikonoce

Již druhým rokem má město 
Chomutov svoje logo, které nahra-
zuje ve většině případů užití histo-
rického znaku města. „Znak by se 
měl užívat opravdu jen při zvlášt-
ních příležitostech, o tom vždy roz-
hoduje rada města,“ uvedl primá-
tor Jan Mareš. Na webu města je v 
sekci město a samospráva věnována 
část symbolům města a publicitě. 
Jsou zde uvedeny zásady jejich po-

užívání včetně různých grafických 
variant, příkladů chybného užití, 
ale třeba i žádost o jejich použití. 
„Dát si tedy logo města na svůj pla-
kát k nějaké kulturní nebo sportovní 
akci má svá pravidla. Každý subjekt 
si o to musí požádat a poté i dodr-
žet to, jak smí symbol města vypa-
dat,“ řekla Marie Heřmanová z kan-
celáře primátora, která tuto agendu 
vyřizuje.

Chomutov si každoročně připo
mí ná tradiční svátky. Letos budou Ve
li ko  no  ce už koncem břez na, takže pří-
pravy jsou v plném proudu. Rytířský 
sál historické radnice bude od 20. 
března až do 2. dubna hostit veliko-
noční výstavu Domečku. Veřejnosti 
bude výstava přístupná v pracovní 
dny od 8 do 16 hodin. V úterý 26. 
března od 9 hodin sem navíc zavítají 

děti z Mateřské školy Chomutov, aby 
přivítaly jaro a velikonoční svátky. 
„V dnešní uspěchané době je velmi 
příjemné se zastavit a společně s ma-
lými předškoláky připomenout tra-
diční svátky. Navíc děti historické 
prostory radnice vždy rozzáří svým 
zpěvem a tancem,“ pozval na Cho
mu tov ské Velikonoce primátor města 
Jan Mareš.

Farmářské trhy lákaly 
i přes sníh a mráz 

Ani překvapivá, téměř už jarní 
sněhová nadílka a mrazivé, i když 
slunečné počasí neodradily v sobotu 
16. března stovky natěšených oby-
vatel Cho mu to va a sousedních měst 
a obcí od návštěvy Severočeských 
farmářských trhů na náměstí 1. máje. 
Oblíbené prodejní stánky s nabíd-
kou kvalitních místních potravin se 
po zimní přestávce vracejí do města 
již po třetí.

„Chomutovské trhy jsou nejlepší 
a největší v celém Ústeckém kraji. 
Přijelo 35 prodejců, řada z nich zcela 
nových. Trhy si lidé oblíbili, nabídka 
bohatého sortimentu kvalitních, ve 
většině domácích výrobků jim vyho-
vuje a vyhledávají ji. Začínali jsme 
před lety na třech místech, kromě 
Chomutova ještě v Ústí nad Labem 
a Mostě. V letošním roce už se trhy 
rozrostly do deseti měst Ústeckého 
kraje,“ uvedl Adam Weber z pořada-

telského týmu farmářských trhů.
Stánkaři s nabídkou masných a 

mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, 
ale i léčivých přípravků a čajů bu-
dou zájemcům k dispozici na cho-
mutovském centrálním náměstí kaž-

dou druhou sobotu, a to vždy od 8 
do 12 hodin. Na trzích nebudou chy-
bět ani doprovodné akce, soutěže či 
ochutnávky gastronomických specia-
lit. Poslední v letošním roce se usku-
teční 30. listopadu.
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Každá školka se jistě snaží vycho-
vávat děti k dobrému. Vám se ale 
daří nejen to. Navíc navazujete 
i úzký vztah s rodiči, případně zá-
konnými zástupci dětí. Přijímají 
dospěláci tuto spolupráci? Reagují 
na Vaše případné rady?

Při zápisu dětí do mateřské 
školy žádám rodiče o důvěru v paní 
učitelky, o úzkou spolupráci při vý-
chově a vzdělávání jejich dítěte. 
Bez důvěry nelze dosáhnout vý-
znamných úspěchů. Většina rodičů 
s učitelkami, tudíž s mateřskou ško-
lou, spolupracuje velmi dobře po 
celou dobu docházky jejich dítěte.
Děti jsou jistě jiné než například 
před dvaceti lety, ať už v některé 
oblasti lepší, v jiné horší. Co 
podle Vás těm „dnešním“ dětem 
chybí nebo přebývá?

Dnešním dětem jednoznačně 
chybí vyvážená míra péče rodičů. 
Některým dětem chybí péče ro-
diny ve smyslu klidných společ-
ných povídání, vycházek, kdy si 
všichni vyprávějí o tom, co zažili, 
co mají rádi, společně prožívají ra-
dost. Od nedostatku komunikace se 
také odvíjí většina řečových vad. 
Některým dětem zase přebývá péče 
rodiny ve smyslu přeplněného den-
ního rozvrhu – ráno do školky, po 

školce rychle na jeden trénink, pak 
na druhý a podobně. Později děti 
přicházejí do problémů, protože ne-
vědí, jak naložit s volným časem. 
Buď ho prosedí u počítače nebo 
mohou inklinovat k naprosto ne-
vhodným činnostem.

Ale počítače přece pronikají i do 
mateřinek…

Ano a jsou u dětí samozřejmě 
velmi oblíbené. Naše dětské po-
čítače jsou vybaveny programy, 
které rozvíjejí vědomosti dětí. Děti 
s nimi navíc pracují podle pravidel, 
tedy jen v omezeném čase. 
Proto se školky drží i tradičních me-
tod výuky, k nimž patří čtení knížek 
místo reprodukce a podobně. Jsou 
tradice pro děti důležité?

Tradice, rituály, opakující se 
činnosti mají velký význam v ži-
votě každého člověka. Přinášejí jis-
totu, uspokojení, radost a mož-
nost dalšího rozvíjení se. Děti tra-
diční činnosti velice milují, těší 
se na ně a je často překvapivé, jak 
o těchto činnostech přemýšlejí. 

Jedním z každodenních rituálů je 
ranní kruh. Děti si sednou s učitel-
kou do kruhu, znovu se všichni po-
zdraví, zkontrolují docházku dětí, 
povědí si, co je čeká, co by chtěly 
k danému tématu dělat, slyšet. Mají 
také možnost na základě svých 

zkušeností sdělit, co o daném té-
matu již znají. Další opakující se 
činností je pravidelná vycházka. 
Radost z pohybu ve školních zahra-
dách je myslím velmi dobře slyšet 
právě v těchto předjarních dnech, 
kdy po dlouhé zimě dětem volný 
pohyb velmi chyběl. 
Dětem se tedy rituály dostávají 
pod kůži? 

Jistě. A právě tady navazujeme 
na spolupráci s rodinou. Pra vi del
nost totiž dodržujeme také při spo-
lečném obědě u pěkně prostře-
ných stolů nebo odpolední sva-
čince, u které se plánuje činnost na 
druhý den. Po obědě si jdou děti 
vždy vyčistit zuby. Když si toto 
nyní osvojí, v budoucnu bude péče 
o chrup samozřejmostí. 

Už patnáctiletým „rituálem“ je 
Mateřinka, přehlídka dovednosti 
dětí. Je pro ně nácvik představení 
naopak příjemným narušením 
pravidelnosti?

Po patnácti letech se i Mateřinka 
stala jednou z tradičních akcí naší 
školy. Je to vlastně rituál, který pa-
tří do konce zimy a první poloviny 
března. Už si ani neumíme představit, 
že bychom se na ni nepřipravovali. Je 
to doba, kdy děti pilně nacvičují svá 
vystoupení, učitelky a někteří rodiče 
šijí kostýmy, vyrábíme kulisy, ma-
lují se obrázky na výtvarnou výstavu. 
Organizační tým mateřinky je v pl-
ném proudu a všichni jsme plni oče-
kávání, jak to letos dopadne. 
Učitelky ve Vašich školkách by 
pro děti dýchaly. Zastávají auto-
ritu, ale neváhají ani při hře po-
odhalit svou duši dítěte. Veřejnost 
si toho mohla všimnout právě při 
přehlídce Mateřinka, kde se ně-
které učitelky s chutí zúčastnily 
představení. Může být učitelka 
pro dítě vzorem?

Dobrá učitelka se pozná právě 
tím, že má v sobě neustále duši dí-
těte. Nejen proto, že si s nimi hraje 
a skotačí, ale především proto, že 
svým svěřencům rozumí a chápe 
jejich potřeby.

děti velice milují tradičNí čiNNosti, 
těší se Na Ně a je často přeKvapivé, 
jaK o těchto čiNNostech přemýšlejí. 

Mateřská škola by měla rodičům pomáhat vychovávat jejich děti, tuto činnost nenahrazuje, ani se jí nezříká. 
Jednotlivé školky sdružené v organizaci Mateřská škola Chomutov chtějí nabídnout něco víc. Jejich cílem je 
porozumět každému dítěti ve školce, vycházet vstříc jeho potřebám a do svých metod zapojit i rodiče. Chtějí 
vychovávat moderně, a přitom nezapomínat na tradice. Jaký je svět dnešních dětí v mateřské škole, přiblížila 
její ředitelka Irena Kopecká. 

Irena Kopecká:

dobrá učitelka má 
v sobě duši dítěte
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Husaři jsou husarským 
kouskem divadla Nahoď

renata bulvová: 

V básních upozorňuji na změny, nehodnotím je 

Divadlo Nahoď na nové scéně 
v bývalém kině Oko ožívá. Po Ferdovi 
Mravenci uvedlo obnovenou premi éru 
komedie Husaři z pera P. A. Bre ála. 
„Vybíráme si komedie, které mají co 
říci současnému mladému publiku. 
Husaři se všem hercům hned zalí bili, 
a tak se i rychle naučili texty,“ řekl za-
kladatel divadla Ladja Dlouhý. Hra 
při své české premiéře bavila už ná-
vštěvníky Osvobozeného divadla 
v hlavních rolích s Janem Werichem 
a Miroslavem Horníčkem. 

Chomutovské nastudování hry se 
však od toho původního v některých 
chvílích odklání. „My jsme si hru tro-
chu upravili a více rozepsali role děv-
čat,“ řekl Dlouhý, který se jinak inspi-

roval právě režií Osvobozeného diva-
dla. „Nebylo to jednoduché, protože 
hra se zachovala pouze jako audiona-
hrávka, a tak jsem si scénu a jednání 
domýšlel jen z hlasů a zvuků.“ 

Nutno dodat, že chomutovský sou-
bor složený ze středoškoláků a vy-

sokoškoláků obstál v těžké zkoušce 
srovnání s velkými humoristy se 
ctí. Především oba husaři Lukáš 
Křížek a Michal Emingr nadchli pu-
blikum. „Lukáš je v souboru od za-
čátku a v tuto chvíli uvažuje o DAMU, 
Michal se připojil později. S každým 

představením ale roste,“ dodal Dlouhý. 
Připomněl, že obnovená premiéra byla 
zároveň prvním vystoupením hned pro 
tři herce. „Děvčata přišla z baletu, a tak 
jsou zvyklá vystupovat před publikem. 
Pro chlapce v roli Napoleona to však 
bylo skutečně první veřejné vystou-
pení.“ I s výkony nováčků však mohl 
být režisér spokojen. 

Divadlo Nahoď po téměř dvou le-
tech půstu slaví úspěšný návrat na 
scénu, a nejen na tu chomutovskou. 
Svého Ferdu Mravence Ladja Dlouhý 
a spol. v nejbližších dnech představí 
v Kadani. V Chomutově soubor připra-
vuje obnovenou premiéru hry Jako den 
a noc, která popisuje život protagonisty 
filmu Dracula Bély Lugosiho. 

V rámci cyklu Večery pod lam-
pou navštívila Chomutov spisova-
telka, básnířka, herečka i lektorka ré-
toriky Renata Bulvová, jež právě zde 
začínala svou bohatou kulturní dráhu. 
Přes své úspěšné aktivity na město 
svého dospívání nezapomněla a ani 
ono nezapomnělo na ní. 
Prozradíte, jak je to dlouho, co jste 
opustila Chomutov, a jaký byl dů-
vod Vašeho odchodu? 

Už je to 27 let. My jsme ještě byli 
ta generace, která se snažila co možná 
nejdříve opustit rodné hnízdo. Navíc 
jsem měla tah na divadlo, ať už by 
to znamenalo navštěvovat divadelní 
školu nebo působit na nějaké profe-
sionální scéně. Už jsem měla domlu-
vené angažmá v Chebu, ale nako-

nec jsem se rozhodla jít do Prahy do 
Československého rozhlasu. 
Jaké pro Vás bylo setkání se sta-
rými známými z Chomutova? 

Bylo to nádherné setkání. Potěšilo 
mě, že přišel i Josef Griml, který byl 
mým prvním divadelním průvodcem. 
On byl ten, který mě v patnácti le-
tech postavil na scénu. Musela jsem 
tehdy obstát před zraky celého učiliště. 
Kdyby mě tehdy nepřipravil, tak by 
mě publikum určitě semlelo. 
Jak jste reagovala na pozvání do 
SKKS v rámci cyklu Večery pod 
lampou? 

Potěšilo mě to. Ve svém životě 
kladu důraz na poezii, je mi osobně 
nejvíce blízká, proto mě těší, že jsem 
i v rodném kraji mohla poezii pro-

pagovat. Těší mě jakákoliv podpora 
poezie. 
Říkala jste, že Chomutov je pro Vás 
stále inspirací v tvorbě… 

Ano, celé Krušné hory. Narodila 
jsem se v Kalku, a tak mám vztah 
k celému střednímu Krušnohoří. 
Zajímá mne ta topografie míst, kam 
jsem se narodila a kde jsem žila, a je-
jich proměny v rámci let. 
A jsou tyto proměny pozitivní či 
negativní?

Myslím, že básník nehodnotí. 
Spíše upozorní na změnu a vlastní 
hodnocení nechá na svém čtenáři či 
posluchači. Nehodnotím, kam jsme se 
posunuli. Sleduji jen, že centra jsou 
nyní prázdnější a lidé se přesunuli do 
nákupních center na okrajích. Já jim 

snad dávám tu možnost si to uvědomit 
a přemýšlet o změnách. 
Jste člověk, který celý svůj život vě-
noval rozvoji kultury. Sledujete 
chomutovskou kulturní scénu? 
Vnímáte i tady nějaké změny? 

Vnímám je. Když jsem na kul-
turní scéně Chomutova začínala, bylo 
hodně náročné prosadit a zorganizo-
vat jakékoliv kulturní akce. To mě 
vlastně správně vychovalo a připra-
vilo na Pra hu. Z Chomutova jsem 
byla zvyklá vše připravovat sama 
a nebát se prosadit. Ani po těch sedm-
advaceti letech to v Chomutově nejde 
tak rychle vpřed, jak bychom si my 
milovníci kultury představovali, ale 
musím říci, že město se hodně vyvi-
nulo, co se kulturní scény týče. 

Svět vnitřním zrakem autorky 
Do snového světa pocitů zve ná-

vštěvníky výstava Oči za očima Ja ro
sla vy Bendové ve výstavní síni SKKS. 
Abstraktní obrazy jsou vytvořeny ne-
tradiční metodou zvanou enkausti ka, 
která Jaroslavu Bendo vou oslovila 
před třemi lety a umožnila ji obje-
vit v sobě umělce. „Kvůli silné slabo-
zrakosti nemohu pracovat se štětcem 
či uhlem, ale enkaustika mě nelimi-
tuje,“ vysvětila učitelka společenských 
věd z chomutovské Střední školy tech-
nické, gastronomické a automobilní.

Název výstavy Oči za očima od-

kazuje právě ke zrakovému han-
dica pu autorky. „Mé obrazy jsou 
vlastně otiskem toho, co vnímám 
svým vnitřním zrakem,“ prozradila 
Ben do vá, kte rá do obrazů vkládá své 
niterné pocity. „Potřebuji se vyma-
lovat z denních prožitků. Nálada při 
tvorbě se odráží především ve zvole-
ných barvách. Když jsem spokojená, 
tak převažuje zelená.“ 

Při tvorbě enkaustikou – tedy 
malbou voskem – se užívá horká žeh-
lič ka a barevné voskovky. „Tuto me-
to du jsem objevila před třemi lety na 

letní škole pořádané Pedagogicko
psy cho logic kou poradnou Ústec ké ho 
kraje, kde nám metodu v rámci artete-
rapie představil Josef Zika. Vysvětlil 
mi, že nezáleží na tom, jak umím ma-
lovat štětcem či tužkou. Je to něco ji-
ného, proto mě to oslovilo,“ vzpo-
míná Bendová.

Autorka v minulém roce vysta-
vovala po celé republice. Začátkem 
letošního roku opatřila ilustracemi 
sbír ku básní Tatiany Králové, jež 
stejně jako výstava nese název Oči 
za očima. 
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kanOistika 
a DraČí lODě
Chomutovští kanoisté budou le-
tos pořádat dva vrcholné podni-
ky – 11. a 12. května závody Čes-
kého poháru v kanoistice mládeže 
a 21. září Grand Prix dračích lodí. 
Představí se bezmála 300 registro-
vaných posádek, které budou mít 
poslední možnost kvalifikace na 
mistrovství ČR. Rušno na Kamen-
covém jezeře bude i 1. května, kdy 
zde proběhnou oblíbené závo-
dy dračích lodí O pohár primátora 
města Chomutova. 

sOftBalisté BOJOVali 
na nOVém ZélanDu
Právě skončeného Mistrovství 
světa v softbalu mužů se v dre-
su české reprezentace zúčastnili 
i hráči Chomutova Václav Svobo-
da a Jiří Nezbeda. Český tým na 
Novém Zélandu bojoval se stří-
davými úspěchy, nakonec zůstal 
těsně za branami postupu do os-
mičlenného play-off.

KráTCe

Házenkáři doufají v lepší jaro

piráti budou hostit 
boje o český titul

Národní házenkáři KNH Cho mu
tov se v zimní přestávce pilně připra-
vují na jarní boje v oblastních soutě-
žích. Muži jsou po polovině soutěže 
na dobrém 2. místě, dorostencům pa-
tří třetí pozice. Úplná spoko je nost 
s oběma družstvy však v klubu nepa-
nuje. „Od těchto týmů se čekalo tro-
chu více. Kolísavá výkonnost často na 
podzim znamenala ztrátu bodů, což 

nás mrzí. Jarní část snad bude lepší,“ 
říká sekretář klubu KNH Chomutov 
Rudolf Ibl. Klubu se naopak podařilo 
do svých řad přilákat mladé házen-
káře. „Po delší době jsme dokázali ob-
sadit všechny věkové kategorie. Jsme 
rádi, že v Cho mu to vě ožívá mužská 
národní házená, která zde má velkou 
tradici,“ potvrdil Ibl Chlapci jsou v žá-
kovských družstvech zatím krátce a s 

národní házenou se zatím sžívají. Nyní 
bude na trenérech naučit nové hráče 
návyky a dovednosti, které pak budou 
moci uplatnit v jarních bojích o mis-
trovské bodíky. „Musím také poděko-
vat městu Cho mu tov a Severočeským 
dolům za podporu našeho malého 
sportu, bez nich už by mužská národní 
házená v Cho mu to vě nebyla,“ dodává 
sekretář klubu.

Hokejová sezona vrcholí, playoff 
ce lo re pu bli ko vých soutěží je v plném 
proudu, mini málně dva české mistry 
určí boje přímo v Chomutově. Nový 
stadion byl vybrán jako dějiště mlá-
dežnického Mistrovství České repub-

liky 2013, které určí nejlepší český 
tým v kategoriích mladšího dorostu 
a osmých tříd. Piráti Chomutov se tak 
ve spolupráci se statutárním městem 
Chomutov budou podílet na pořádání 
významné mládežnické akce, nad níž 

převzal záštitu primátor Jan Mareš. 
Celkem dvanáct týmů, šest v každé 
kategorii, se od 27. do 31. března utká 
systémem každý s každým o český ti-
tul, jejž v loňském roce v mladším 
dorostu získali Piráti Chomutov.

dvakrát čtvrtfinále je dobrým výsledkem 
výběrů pod hlavičkou Chomutova

Kanadský hokej má zvuk a turnaje 
souběžně pořádané v sousedních měs-
tech Québec a Lévis jsou považovány 
za neoficiální mistrovství světa hoke-
jistů do dvanácti let. Již po osmnácté 
se pod vedením Vojtěcha Čihaře, který 
je mimo jiné chomutovským zastupite-
lem, v Kanadě představily republikové 
výběry pod hlavičkou Chomutova.

První z nich se zúčastnil turnaje 
v Québecu, kde byl tradičně zařa zen 
do nejprestižnější skupiny AA Elite. 
Vedl si velmi dobře, v konkurenci 28 
mimořádně kvalitních týmů došel až 
do čtvrtfinále, kde podlehl Detroit 

Red Wings 0:2. Mimo soutěž ních se-
hrál i několik přátel ských utkání, do
hro  ma dy devět zápasů v deseti dnech. 
Obdobně si počínal druhý celek 
v Lévis, za nějž nastupovali i mladí 
Piráti František Pěk ný, Dominik 
Ferbas a Matěj Kast ner. Ve skupině 
BB se také dostal do čtvrtfinále.

Hráči obou chomutovských celků 
si užili pověstnou atmosféru turnajů. 
„Byl to pro ně naprosto mimořád ný zá-
žitek,“ uvedl Čihař, který jeden z týmů 
Chomutova trénoval. 

Na turnajové zápasy chodí tisíce 
lidí, do haly Colisée na některé až dva-

náct tisíc. Týmy se oficiálně fotí, utká-
ním předcházejí zpívané hymny a svě-
telné show, povedené akce se promí-
tají na kostkách nad ledem. Zápasy se 
vysílají v lokálních televizích, k turna-
jům se vyrábí široká škála suvenýrů, 
každý hráč dostává certifikát o absol-
vování turnaje. Mimořádný je i pří-
nos k výkonnostnímu růstu účast-
níků. „Kanadské a americké týmy jsou 
zvyklé hrát naplno až do konce. Jejich 
hráči vynikají v práci s hokejkou, vý-
borně bruslí, a tak nemusejí faulo-
vat. S tím se naši kluci na turnaji mu-
sejí vyrovnat. Po návratu je každý z 

nich hokejově o třídu výš,“ zdůraz-
ňuje Čihař.

Není náhodou, že z každého roč-
níku turnaje se po letech zhruba čtyři 
desítky účastníků dostanou do NHL. 
Je to případ i několika hráčů výběrů 
pod hlavičkou Chomutova. Turnajové 
statistiky jich evidují osm, mezi 
nimi třeba Ladislava Šmída, Jiřího 
Tlustého, Jakuba Kindla a především 
v Chomutově velmi dobře známého 
Michaela Frolíka. Ze současného ká-
dru Pirátů se québeckého turnaje v žá-
kovském věku zúčastnili Lukáš Pulpán 
a Jaroslav Hafenrichter.

Členové Sportovně střeleckého 
klubu 0405 Chomutov odvedli dob-
rou práci. Ke spokojenosti účast-
níků i svazových funkcionářů uspo-
řádali halové Mistrovství České re-
publiky ve sportovní střelbě a ještě 
na něm získali tři medaile.

Podle očekávání má na příz-
nivé bilanci největší zásluhu talen-
tovaný junior Jan Kolátor. V dis-
ciplíně sportovní vzduchová pis-
tole překvapivě získal zlatou me-
daili a titul mistra republiky v ju-
niorském národním rekordu 557 
bodů. Naopak předpokládaným vý-
sledkem je stříbrná medaile v jeho 
nejsilnější disciplíně – střelbě rych-

lopalnou vzduchovou pistolí, kde 
mu titul unikl o pouhý bod. Ovšem 
i jeho nástřel 562 bodů byl v našla-
paném čele pořadí jen o bod vyšší, 
než jakého dosáhli dva pronásledo-
vatelé. Medailovou sbírku pro do-
mácí klub třetím místem zkomple-
toval dorostenec Jan Huml, který 
rychlopalnou vzduchovou pistolí 
nastřílel 523 bodů. Jediné místo 
pak od stupňů vítězů dělilo v seni-
orské kategorii a disciplíně spor-
tovní vzduchová pistole Vladimíra 
Kousala. Chomutovskému klubu 
na MČR chyběl dorostenec Jakub 
Klečka, který se účastnil reprezen-
tační akce.

jan Kolátor: 
Titul v národním 

rekordu

V popředí Jan Kolátor, za ním Vladimír Kousal, 
oba střelci SSK 0405 Chomutov.
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strážníCi Je 
ChYtili Při Činu
Dva muže zahlédli strážníci 
v ulici Farského. Stáli u plotu 
a nahlíželi přes něj. Najednou 
jeden z nich plot přelezl a začal 
druhému dírou podávat želez-
né trubky. Strážníci je během 
chvilky zadrželi, vše dořeší pře-
stupková komise. 

Běhal V Parku Jen 
V triku a trenkáCh
Parkem procházejícího civilní-
ho pracovníka zastavila žena 
s dítětem. Hocha zde prý nalez-
la jen v trenkách a tričku. De-
setiletý chlapec se celý třásl zi-
mou. Strážníci jej předali jeho 
příbuzné, která se omluvila 
a slíbila, že se to již nestane. 

MěSTSKá pOlICIe

černí pasažéři dopravního 
podniku čelí exekucím

Musíme zabránit tragédii, vzkazuje městská 
policie majitelům odtažených automobilů

dveře do bytu museli 
vykopnout, žena umírala

S nejpřísnějšími postihy musejí 
počítat nepoctiví cestující, kteří vy-
užívají služeb Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova (DPCHJ). 
Lidé, kteří nastoupí do autobusu či 
trolejbusu bez platného jízdního do-
kladu, nebo se odhlásí v levnějším 
pásmu ještě před svou cílovou sta-
nicí, riskují v případě odhalení revi-
zory pokutu.

„Pokud ale pokutu do daného ter-
mínu nezaplatí, nemohou si myslet, že 
se zbavili problémů. Naopak. Za ne-
celý rok od zavedení nového odba-
vovacího systému ve vozech městské 
hromadné dopravy už čelí exekuci na 
majetek prvních 12 černých pasažérů. 

V postizích rozhodně nepolevíme. 
Slušní cestující nesmějí mít pocit, že 
se jim neplatiči budou vysmívat a nic 
se jim nestane,“ potvrdil nekompro-
misní postup generální ředitel DPCHJ 
Jiří Melničuk. Další desítky exekucí 
podnik připravuje.

Přistižený černý pasažér zaplatí 
například k ceně základního jízd-
ného, které činí 20 korun, přirážku 
ve výši 1000 korun. Budeli však vy-
měřenou pokutu ignorovat, čekají ho 
nezanedbatelné finanční problémy. 
„Neplatič se v takovém případě musí 
připravit na výrazný nárůst dlužných 
částek. Naúčtujeme mu totiž poš-
tovné a náklady na soudní poplatky, 

tedy dalších 450 korun. Případ bude 
řešit právník, jehož palmáre činí od 3 
000 do 5 000 korun. Nebudeli dluž-
ník reagovat na žádnou z výzev, čeká 
ho exekuce. Její vykonavatel si úč-
tuje mezi 8 000 až 9 000 korunami. 
Celkem tak nepoctivý cestující může 
zaplatit za svezení autobusem či tro-
lejbusem místo dvaceti korun až té-
měř 15 000 korun,“ uvedl Melničuk.

Dopravní podnik vymáhá pohle-
dávky černých pasažérů, kteří své zá-
vazky neuhradí do třiceti kalendářních 
dní od přistižení kontrolory, právní 
cestou. Revizoři se v autobusech a tro-
lejbusech objevují v nepravidelných 
časech a na všech linkách. 

Špatným parkováním ohrožují 
neukáznění řidiči životy lidí byd-
lících na sídlištích i jejich maje-
tek. Hasičům či zdravotníkům brání 
často v jediné příjezdové cestě k 
místu požáru či nehody. „Rozhodli 
jsme se proto tuto situaci rázně řešit. 
Pokud řidič i přes několikeré upo-
zornění opět zaparkuje špatně, vůz 
mu necháme odtáhnout,“ uvedl ředi-
tel městské policie Vít Šulc. Na tento 
dopravní přestupek doplatilo již čty-

řiadvacet řidičů, jejichž auta skončila 
na odstavném parkovišti. 

Strážníci nyní dvakrát v týdnu 
kontrolují problémové ulice a za 
stě rač špatně zapar ko va ných vozů 
umístí letáček s varováním. Jeden
krát týdně pak vyjíždějí do ulic 
i s odtahovou službou.

Ta se zaměří na vozy, jejichž 
majitelé již varováni byli a pře-
sto opět brání průjezdu techniky 
Integrovaného záchranného systému. 

„V některých případech byli řidiči 
upozorněni až čtyřikrát, přesto nere-
agovali a auto opět postavili tak, že 
tvořilo překážku,“ podotkl zástupce 
ředitele městské policie Petr Zálešák. 
Strážníci přitom řeší pouze případy, 
kdy by skutečně záchranáři nepro-
jeli. „Rozhodně se nejedná o pří-
pa dy, kdy auto stojí jedním kolem na 
trávě,“ doplnil. 

Nejproblémovější v tomto 
ohledu jsou ulice Pod Břízami, 

Borová, Kamenný Vrch, Holešická, 
Hutnická, 17. listopadu, Matěje 
Kopeckého a čtvrť Zadní Vinohrady. 
Přitom ve všech těchto ulicích mají 
řidiči alternativní možnost parko-
vání, když je plno u domu, volno 
bude o kus dál. Místa, která jsou jen 
o pár metrů vzdálenější od vchodů 
do domů, ale řidiči jen zřídka vyu-
žívají. Vyplývá to z průzkumu pra-
covní skupiny pro parkování chomu-
tovského magistrátu.

Doslova v poslední vteřině zachrá-
nili chomutovští strážníci život šede-
sátileté ženě. Těžce nemocná a bez-
mocná ležela zavřená ve svém bytě. 
Nebyl čas čekat na hasiče, kteří by 
profesionálním způsobem zajistili pří-
stup do bytu. Duchapřítomný stráž-
ník nezaváhal a dobře mířenou ranou 
dveře vykopl. „Přestože ve většině po-
dobných případů čekáme na příjezd 
hasičů, tady nebyl čas. Šlo o vteřiny, 
a to doslova. Strážník se tedy ve vy-
pjaté situaci dokázal rychle a správně 
rozhodnout,“ uvedl ředitel Městské 
policie Chomutov Vít Šulc.

S obavou o zdraví ženy se minulé 

úterý po osmé hodině večerní na stráž-
níky obrátili její sousedé. Z bytu sly-
šeli nářek a sténání. Strážníci ihned do 
Holešické ulice vyjeli. V desátém pa-
tře tamního domu se setkali se sou-
sedy. „Řekli nám, že paní v bytě je 
těžce nemocná a je tam zřejmě sama, 
nedávno jí totiž zemřel manžel. Z bytu 
byl stále slyšet nářek, rychle ale slábl,“ 
popsal začátek zásahu zástupce ředi-
tele strážníků Petr Zálešák.

Hlídka na místo přivolala zá-
chrannou službu. Zdravotníci dora-
zili během chvíle, to už se ale z bytu 
neozývaly žádné zvuky. Na bou-
chá ní a zvonění stále nikdo nerea-

goval. „Věděli jsme, že to je špatné 
znamení. Po poradě s lékařem jsme 
museli rychle jednat,“ dodal Zálešák. 
Dveře pod silou strážníkova kopu 
okamžitě povolily. Žena ležela v po-
steli téměř v bezvědomí. Po poskyt-
nutí první pomoci ji záchranáři pře-
vezli do nemocnice.

Strážníci opět dveře vrátili do pů-
vodního stavu, uzamkli je a zapeče-
tili, aby v době nepřítomnosti ma-
jitelky bytu do něj nikdo neopráv-
něně nevnikl. Vzhledem k tomu, že 
žena nemá už žádné příbuzné, stráž-
níci předali klíče zdravotní sestře v ne-
mocnici.
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maskY se sešlY 
V Družině
Pod taktovkou herců z divadla 
Hnedle Vedle se v základní ško-
le v Hornické ulici konal maš-
karní bál. Nejvíce se z masek lí-
bil dráček či šašek.

Z Drátků tVOřili 
šPerkY
Účastníci kurzu gizmování se 
v domě dětí a mládeže uči-
li novou techniku tvoření šper-
ků. Pomocí spirálkování vyrá-
běli nádherné přívěsky i náhr-
delníky.

Přihlíželi VZniku 
nOVéhO žiVOta
Chovatelům při základní škole 
Ak. Heyrovského se podařilo 
rozšířit chov osmáka degu. 
Samičce se narodilo sedm 
mláďátek. 

V nOCi BuDOu 
hleDat Cíl
Na 23. březen si chomutovští 
skauti připravili noční výsa-
dek. Turistická akce pořádaná 
pod rouškou tmy je dobrodruž-
stvím pro děti i dospělé.

žáCi sOutěžili 
V Chemii
Dvacet žáků z deseti základ-
ních škol v okrese se zúčastni-
lo chemické olympiády. Nejú-
spěšnějším byl Nguyen Thanh 
Lam ze ZŠ Školní.

hrOu se uČili
Vzájemně si porozumět 
a komunikovat se učili žáci 
ZŠ Zahradní. Formou hry 
je k tomu vedly pracovnice 
pedagogicko-psychologické 
poradny.

KráTCe

Na mezilidské vztahy se dívali 
pohledem psychologa

Ve školce abeceda děti 
poznávají celý svět

Žáci rozhodli o vzhledu 
školní budovy

Písemné práce zaměřené na 
hodnoty a životní styl měli za úkol 
vypracovat žáci sdružených střed-
ních škol ESOZ, kteří se zúčastnili 
Psychologické olympiády. Právě 
mezilidské vztahy se staly téma-
tem pro zamyšlení i psychologický 
rozbor.

Před porotou museli mladí psy-
chologové svou práci patřičně pre-
zentovat a svá tvrzení také obhájit. 

„Porota ocenila hodnotné práce, ale 
i pohotové zodpovídání otázek,“ 
sdělila Eva Čížková z ESOZ.

Soutěž pořádala střední zdra-
votnická škola. Právě její reprezen-
tantka, Michaela Krhounová z prv-
ního ročníku, se stala nejúspěšnější 
účastnicí olympiády. Její úvaha zví-
tězila v konkurenci patnácti dalších 
prací. Školu tak bude zastupovat v 
krajském kole. 

Ze všech stran zkoumají věci děti 
z mateřské školy Abeceda v Blatenské 
ulici. Školka je zaměřena na kom-
plexní přípravu do života. Chlapci a 
dívky se tedy učí nejen poznávat nové 
věci, ale také způsoby, jak na ně nahlí-
žet z různých úhlů a jak situace řešit.

V praxi to znamená nabídnout dě-
tem několik činností na jedno téma. 
„Když se učily o dopravních pro-
středcích, tak si je prohlédly na ob-
rázku i ve skutečnosti. Společně pak 
vytvořily dlouhý paravan s auty, le-
tadly i loděmi. O dopravě se děti na-
učily i písničku,“ vysvětlila vedoucí 
školky Naděžda Randáčková. V této 
souvislosti se předškoláci seznámili 
například i s auty na solární pohon. 
Spoustu legrace si užili, když se jako 
tato auta mohli po herně pohybovat, 
jen když bylo rozsvícené světlo. Se 
cvaknutím vypínače musel zhasnout 
i jejich motor.

Velmi zajímavou činností této 

škol ky je také seznamování se světa
díly. Děti se v tomto cyklu dozvědí 
o jiných zemích z vyprávění učite-
lek, navíc si pak exotiku i prožijí. Vy
zkoušejí si například břišní tance, na-
učí se cizí písničku, z domova mohou 
přinést fotografie nebo různé před-

měty vztahující se k danému tématu.
V těchto dnech si děti zasadily se-

mínka do pařníčků. Budou sledovat 
jak rostou a starat se o ně. S jarem za-
čnou trávit více času venku.

Abeceda má celkem pět tříd, které 
navštěvuje sto dvacet dětí.

Nový kabát základní školy na 
Březenecké vybrali samotní žáci. 
Mohli zpracovat barevné rozvržení 
fasády, kterou čeká rekonstrukce. 
Zájem o ztvárnění byl velký, do pro-
jektu se zapojilo čtyřiatřicet žáků. 
„Jedenáct z nich postoupilo do dal-
šího kola, porota nakonec vybírala 

ze tří nejlepších,“ uvedla zástup-
kyně ředitelky ZŠ Březenecká Alena 
Nazarčíková.

Z finálních návrhů nakonec zá-
stupci školního parlamentu, žáci 
předmětu výtvarné činnosti a před-
stavitelé vedení školy vybrali ví-
tězný nákres Kateřiny Sobotkové 

z osmého ročníku. Dívka ztvárnila 
půlkruhové motivy ve žluté, oran-
žové a červené barvě.

Právě tak tedy bude už v září 
nová fasáda školy vypadat. Je to po-
prvé, co žáci mohli rozhodovat o tak 
zásadní věci. Tuto nabídku přivítali 
s nadšením. 
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křížOVka Rodinné zápolení se letos připojí k celosvětové akci pro životní prostředí … (tajenka). 

Osmisměrka Zpravodajství z echomutova.cz najdete také na… VtiPY O lékaříCh

„Pane doktore, co mám dělat? 
Můj manžel mluví každou noc 
ze spaní.“ 
„Dejte mu příležitost, milá paní, 
aby mohl promluvit ve dne.“

Přijde hluchý pacient k lékaři: 
„Pane doktore, potřebuji potvrze-
ní o tom, že jsem hluchý.“ Doktor: 
„Dobře. Počkejte, než najdu ve skla-
du potřebný formulář. Zatím vám 
tady pustím rádio, ať se nenudíte.“

Říká paní psychiatrovi: „Představte 
si, že můj manžel je po vašem 
léčení jako rybička.“ 
„To jsem rád, že je v pořádku!“ 
„No, jak se to vezme. Přestal mluvit 
a spát chodí do akvária.“

Studentka medicíny předvádí 
na maketě porod kleštěmi.
Profesor ji chvíli pozoruje a pak 
povídá: „Výborně! Teď ještě vší 
silou přetáhněte otce po hlavě 
a vyvraždila jste komplet celou 
rodinu!“

Stavební dělník přijde k doktorovi 
a sděluje mu, že má zácpu. Doktor 
ho prohlédne a povídá: 
„Předkloňte se a opřete se rukama 
tady o stůl.“ Zedník se předkloní, 
doktor ho vší silou kopne do 
zadku a pak ho pošle na záchod. 
Zedník za chvilku vyjde ven 
a povídá: „Doktore, to je paráda. 
Co mám dělat, aby se mi to 
nevrátilo?“ 
„Přestaňte se utírat pytli od 
cementu!“HYPOTÉKY, EBOLA, TISY, CHABR, LABRADOR, ETIK, KOMPARS, KARDIA, VĚDY, SOUD, 

ŠTĚK, HRUBKA, PSYCHIKA, PLAVKYNĚ, PĚŠINA, BÝCI, STAV, TĚŠIT, DĚDA, ALPY, KELT, 
HLTY, STRBOUL, ŽLAB, ÚPIS, SKEČE, BEDLY
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PODrOBný  
kalenDář akCí 
najdete na webu:

 20.3.  st  17.00 teraPie láskOu 19.00 argO
 21.3. čt  17.00 mama 19.00 flamenCO hOY De CarlOs saura (3D)
 22.3.  pá  17.00 CrOODsOVi 20.00 mama
 23.3.  so  15.00 CrOODsOVi (3D) 16.00 BíDníCi 19.00 gamBit
 24.3.  ne   15.00 ČtYřlístek Ve služBáCh krále 

17.00 mOCný VláDCe OZ (3D) 19.00 BaBOVřeskY
 25.3.  po  17.00 smrtOnOsná Past: OPět V akCi 18.00 mama
 26.3.  út  17.00 hašišBáBa 19.00 BaBOVřeskY
 27.3.  st  17.00 mama 19.00 martin a Venuše
 28.3.  čt  11.00 reBelka (3D) 17.00 ČtYřlístek Ve služBáCh krále
    19.00 na Dřeň
 29.3.  pá  11.00 hOtel transYlVánie 17.00 mOCný VláDCe OZ (3D)
   18.00 místnOst seBeVrahů 20.00 na Dřeň
 30.3.  so  15.00 CrOODsOVi (3D) 17.00 gamBit 19.00 hOstitel
 31.3.  ne   11.00 hOstitel 15.00 snížek, Bílý kOžíšek 

19.00 g.i. JOe 2: ODVeta (3D)
 1.4.  po  16.00 CrOODsOVi (3D) 16.00 gamBit 19.00 BaBOVřeskY

 20.3. st 14.00 OslaVa sVátků VelikOnOČníCh – učebna č. 14 SKKS
   16.00 ÚVOD DO BiBle – učebna č. 66 SKKS
 21.3. čt 13.00  VelikOnOCe – traDiCe a ZVYkY – pro nevidomé 

a slabozraké – učebna č. 66 SKKS
   17.30 art ZastaVeníČkO – Café Atrium
   19.00  flamenCO hOY De CarlOs saura – záznam tanečního 

představení – kino Svět
 22.3. pá 17.00 eXPeDiČní kamera 2013 – filmový festival – kino Svět
 23.3. so 20.00  Ples statutárníhO města ChOmutOVa – 

městské divadlo
 26.3. út 09.00 ChOmutOVské VelikOnOCe – Rytířský sál radnice
 27.3. st 17.00  kaleiDOskOP seBePOZnání – přednášky Radima Žáčka – 

Café Atrium
 28.3. čt 09.30 trénOVání Paměti PrO seniOrY – zahájení kurzu – SKKS
   17.00  Café nOBel – POlární Záře – přednáška Petra Kulhánka – 

Café Atrium
   17.00  VeČerY POD lamPOu – autorské čtení 

s Barbarou Nesvadbovou – velký sál SKKS
   17.30  feng shui – náš domov z pohledu tohoto učení – učebna č. 76 SKKS
 30.3.  so 08.00 farmářské trhY – náměstí 1. máje

 
KINO SVěT

předNášKY, beSedY, aKCe

 21.3. čt 18.00  setkání se sVětOVOu huDBOu – Irský večer s Věrou Klásko-
vou –velký sál SKKS

 21.3. čt 18.00 teQuila BanD a OttO heJniC triO – koncert – Kulisárna
 22.3. pá 18.00  Vítání Jara s maDrigalem – vystoupení skupiny 

Gymnázia Kadaň
   18.30 iVOrY gate – Café Atrium
   19.00 iVan hlas triO – Hřebíkárna
 27.3. st 17.00VeČerníČek PrO seniOrY – KD Zahradní
   18.00 kOnCert uČitelů – sál ZUŠ
   18.00  BuBnuJíCí ChOmutOV – 1. ročník bubenického festivalu – 

Kulisárna
 28.3. čt 19.00 ZDeněk Vřešťál – sólový recitál folkového zpěváka – Kulisárna
 29.3. pá 19.00 graVitY – Café Atrium
   19.00 Blues nO mOre – koncert bluesové skupiny – Hřebíkárna

 26.3. út 19.00  PerlY Paní OPeretkY – galavečer k 35. výročí existence souboru 
Nálady Petra Macka

 27.3. st 19.00  ZDraVý nemOCný – Brilantní, notoricky známá komedie o hypo-
chondrovi, který tyranizuje svoji rodinu přehnanou péčí o své zdraví. 

 31.3. ne 15.00  JagaBaBa a tři lOuPežníCi – O zlé čarodějnici Jagababě, 
zakleté princezně Krasněnce, kocourovi Černoočkovi a o třech 
loupežnických bratrech Bonifáci, Grumpálovi a Hrombajsovi – 
představení pro děti.

 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

KONCerTY

MěSTSKÉ dIVadlO

OblaSTNí MUzeUM
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Statutární město Chomutov zve obyvatele celého města na

setkání  
VeDení města s OBČanY
které se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2013 od 16 do 17 hodin 
v zasedací místnosti starobylé radnice na náměstí 1. máje  
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního 
podniku a příslušných odborů magistrátu

www.chomutov-mesto.cz

 22.3. pá 09.00  střeDOškOlská ODBOrná ČinnOst – 
okresní přehlídka prací

 23.3. so 10.00 VelikOnOČní aranžOVání – výroba slepiček ze sena
 26.3. út 08.00 fYZikální OlYmPiáDa – okresní kolo pro kategorie E a F
 27.3. st 08.00 BiOlOgiCká OlYmPiáDa – okresní kolo pro soutěžící kategorie C

důM děTí a MládeŽe

setkání s občany

 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

 20.3. st 18.00  leVharti ChOmutOV–astrum leViCe – basketbal – 
městská sportovní hala

 21.3. čt 17.30  Piráti ChOmutOV–energie karlOVY VarY – hokej Play 
out ELH – zimní stadion

 23.3. so 10.15  fC ChOmutOV–sk PřeVýšOV – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 27.3. st 18.00   leVharti ChOmutOV–QantO tuři sVitaVi – basketbal – 

městská sportovní hala
 30.3. so 13.00  i. karamBOl kluB ChOmutOV–trutnOV – 

kulečníková herna v kině Svět
 31.3. ne 15.00 lOkO ChOmutOV–BeZDěkOV – fotbal – hřiště Březenecká

VýSTaVY

SpOrT



servis fotostrana

Mateřinka 
si získala zájem 
široké veřejnosti

Dvaadvacet představení dět-
ských umělců zhlédly stovky diváků 
na přehlídce Mateřinka v chomutov-
ském městském divadle. Prezentace 
souborů z mateřských škol nejen z 
Chomutova se rok od roku těší větší 
přízni veřejnosti. Sami účinkující 
svá představení obohacují o stále 
propracovanější detaily i doplňky. 
„Ve většině školek začíná nacvičo-
vání vystoupení již v září. Veřejnost 
baví hlavně různorodost zvolených 
témat, která jsou v podání malých 
dětí opravdu okázalá,“ uvedla orga-
nizátorka Hana Vorlíčková.

Letos se v městském divadle 
představilo více než tři sta dětí. 
V ko stýmech zvířátek, trpaslíků či 
jiných pohádkových postav si zís-
kaly publikum, jež ocenilo i rozto-
milou choreografii a skvěle zvlád-
nuté texty. „Na přípravách se podí-
lejí nejen děti se svými učitelkami, 
často se zapojí i rodiče. Pomáhají 
například šít kostýmy nebo vytvá-
řet rekvizity,“ doplnila Vorlíčková.

Mateřinka má v Chomutově již 
svou tradici, každý rok se na pře-
hlídce představí více než dvacet 
školek.
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O
devzdání kuchařek, získání 

znám
ky a vyhlášení vítězů:

Kuchařky m
ůžete odevzdat buď na 15. akci Rodinného 

zápolení (tj. 1. prosince) nebo v týdnu 
25.–28. listopadu 2013 na staré radnici 
na nám

ěstí 1. m
áje 1 v kanceláři č. 29 v čase:

PO, ST 
8.00–11.00, 13.00–16.45 hodin.

ÚT, ČT  
8.00–11.00, 13.00–14.00 hodin.

Vítězové budou vyhlášeni při Slavnostním
 losování.

Kategorie:
• nejkrásnější rodinná kuchařská kniha
• nejoriginálnější rodinná kuchařská kniha

Upozornění:
Kuchařky budou vystaveny při Slavnostním

 losování, 
pak budou rodinám

 vráceny zpět.

M
ilé m

am
inky, babičky a tetičky, ale i tatínkové, dědečkové a strýčkové, sepište rodinnou 

kuchařku, ať m
ůžete svým

 dětem
 odkázat rodinné klenoty v podobě receptů na oblíbená 

rodinná jídla, kterým
 se prostě nic nevyrovná. Kniha nem

usí být psaná ručně, ale m
ůžete 

ji např. doplnit o ilustrace, nebo fotografi e daných jídel. Fantazii se m
eze nekladou.

leden–listopad 2013 

C
eloroční akce se soutěží 

o nejhezčí a nejoriginálnější 
rodinnou kuchařku.

G
enerální sponzor:

Partneři:
M

ediální partneři:


