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 téma
 4 MěSTO zlepšUje 

KOMfOrT ObYVaTel 
I z VlaSTNíCH fONdů 
V letošním roce bude Chomu
tov pokračovat v řadě investič
ních akcí podpořených státem 
i EU, počítá ale také s výdaji 
rozpočtu prostřednictvím dvou 
vlastních fondů.

 aktuality
 6 pOSlalI jSMe 

KOla dO afrIKY
Celkem 41 opotřebovaných 
jízdních kol odevzdali obyva
telé Chomutova v budově 
magistrátu, odkud poputují do 
africké Gambie. Kola usnadní 
tamním dětem cestu do školy.

 aktuality
 7 bezdOMOVCe 

zaHříVala pO CelOU 
zIMU radNIčNí pOlÉVKa
Od 12. listopadu sociální 
pracovnice chomutovské 
radnice vydaly během letošní 
tuhé zimy lidem bez přístřeší
bezmála 1 300 polévek. 
Uvařily je kuchařky městské 
organizace Sociální služby 
Chomutov.

 rozhovor
 8 MUž, KTerý přINeSl 

dO MěSTa rYTMUS
Duchovní otec bubenického 
uskupení Oklep Vlasta 
Fridrich přišel s myšlenkou 
uspořádat v Chomutově 
festival bubeníků.

 kultura
 9 lUragO OTeVře 

VýSTaVa UčITelů 
a STUdeNTů z Ujep 
První výstavou po čtyřměsíční 
uzavírce galerie Lurago kvůli 
opravám bude přehlídka prací 
posluchačů a učitelů ústecké 
Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně.

 sport
 10 NejMeNší leVHarTI SI 

zaHrají O MISTra
Nečekaným úspěchem 
se mohou pochlubit basket
baloví minižáci Levhartů 
Chomutov. Podařilo se jim 
postoupit do národního 
finále v Pardubicích.

 fotostrana
 15 rOdINNÉ zápOleNí 

Se zaMěřIlO 
Na eKOlOgII a zdraVí
Jak uchovat přírodní 
bohatství planety Země 
a péče o zdraví. To byla 
témata posledních dvou 
akcí celoroční soutěže 
Rodinné zápolení.

27. 4. 
Severočeské farmářské 
trhy od 8 do 12 hodin 
na náměstí 1. máje

27.–28. 4.
Chomutovské slavnosti 
v městském parku 

30. 4.
Safety show pro celou rodinu 
před městským divadlem 
od 9 a 14 hodin

1. 5. 
Závod dračích lodí 
o pohár primátora města 
na Kamencovém jezeře

8. 5.
68. výročí osvobození 
Československa – vzpomínková 
akce v 9 hodin na hlavním 
hřbitově a v 10 hodin 
v městském parku

zapIšTe SI 
dO dIáře

adOpTUjTe Mě
Částkou 4 000 Kč se můžete 
stát adoptivním rodičem 
osla domácího, tvrdohlavého 
lichokopytníka, který se dříve 
využíval k nošení břemen.  

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

přIjelI  
OdbOrNíCI 
Na dOpraVU
více na straně 6
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Město zlepšuje 
komfort obyvatel 
i z vlastních fondů
Chomutov patří k městům, která jsou velmi úspěšná v získávání dotací. I v letošním roce bude pokračovat 
v řadě investičních akcí podpořených státem i EU, počítá ale také s výdaji rozpočtu prostřednictvím dvou 
vlastních fondů: rozvoje dopravní infrastruktury a rozvoje místních komunikací. „Cílem stavebních akcí 
je zlepšit život našich obyvatel. Kromě revitalizace chomutovských sídlišť máme připraveny i projekty 
na zateplení budov škol, vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukce komunikací, obnovu parků, 
dětských hřišť či prostorů pro trávení volného času,“ uvedl primátor Jan Mareš.

Kompletní opravy 
se dočKají tři ulice

V letošním roce se obyvatelé 
města mohou těšit na odstranění dlou-
hodobě havarijního stavu vozovky 
a chodníků v Mostecké ulici, druhou 
etapou bude pokračovat celková re-
kon strukce ulic Bee thovenova a Kost
nická. Investice výrazně přispěje ke 

zvýšení bezpečnosti účastníků sil-
ničního provozu. Firmy, které uspějí 
ve výběrovém řízení, by měly práce 
zvládnout od června do konce listo-
padu. Stavby bude město financovat 
z fondu rozvoje místních komunikací, 
celková předpokládaná cena dosahuje 
26,4 milionu korun. „Iniciovali jsme 
dohodu s vlastníky rozvodů pod ko-

munikacemi, kteří využijí termín prací 
k opravám vodovodních, kanalizač-
ních a plynových sítí. Lidé se tak ne-
musejí obávat, že by jejich ulice byla 
v dohledné době znovu rozkopána,“ 
řekl primátor Mareš.

Oprava Mostecké ulice v centru 
města v celkové délce 252 metrů se 
týká její části mezi křižovatkou s uli

ce mi Na Pří ko pech a Má ne so va a kři
žo vat kou s ulicemi Če la kov ské ho 
a Vinohradská. Zahrnuje odstra nění 
starého a pokládku nového povr-
chu chod níků i vozovek, výměnu sil-
ničních obrubníků a rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Společnost 
Severočeské vodovody a kanalizace 
(SČVK) souběžně opraví vodovod 
a kanalizaci. Náklady na rekonstrukci 
Mostecké ulice jsou odhadovány na 
9,4 milionu korun.

Druhá etapa rekonstrukce Bee
tho venovy ulice poblíž centra města 
představuje kompletní opravu pro-
filu komunikace v celkové délce 
290 metrů, a to v úseku od Školní 
po Čechovu ulici. Součástí stavby je 
i křižovatka ulic Čechova, Na Moráni 
a Beethovenova, a to včetně čtyř pře-
chodů pro chodce a osvětlení pře-
chodů. Přechod pro chodce u zá-
kladní školy v Beethovenově ulici 
bude osazen led osvětlením s potřeb-

Rekonstrukcí projde i Mostecká ulice.
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ným příslušenstvím. „V tomto pří-
padě jsme spolupracovali se ško-
lou a Ministerstvem vnitra. Podle po-
žadavku Policie ČR bude tento pře-
chod opatřen signalizací pro řidiče. 
Jakmile bude přecházet člověk, roz-
svítí se červené světlo. Pokud bude 
přechod volný, bude světlo bílé,“ 
uvedl vedoucí magistrátního odboru 
rozvoje, investic a majetku města 
Petr Chytra. Odhadovaná cena prací 
je 7,6 milionu korun. Oprava chod-
níků, parkovacích stání, vybudování 
bezbariérových přechodů a kontejne-
rových stání byla předmětem první 
etapy rekonstrukce v loňském roce.

Kostnická ulice se nachází ve 
starší části města. Projekt druhé 
etapy rekonstrukce řeší úsek v délce 

271 metrů mezi ulicemi Jiráskova 
a Václavská. Nového povrchu se do-
čkají chodníky, vozovka a záliv au-
tobusové zastávky. Opravena bude 
dešťová kanalizace a veřejné osvět-
lení. Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) ve stejné době opraví vo-
dovod a kanalizaci, firma RWE se 
postará o rekonstrukci plynovodu. 
Předpokládaná cena stavby je 9,4 mi-
lionu korun.

v BělohorsKé se neBude 
jezdit po hlíně

Zpevnění pojízdné plochy jistě 
přivítají obyvatelé Bělohorské 
ulice. „Z fondu rozvoje místních 
ko mu nika cí vyčleníme 3,3 mili-
onu korun. Projekt zahrnuje i vy-
budování chodníků podél zpevněné 
plochy, kde se dosud jezdilo více-
méně po hlíně. Navíc tak bude do-
stupné pro pěší i odstavné parko-
viště. Na současný stav si obyva-
te lé této lokality dlouhodobě stě-
žují, protože přináší problémy v je-
jich soužití. Věříme proto, že na-
vrhované řešení bude mít pozitivní 
ohlas,“ doplnil Chytra.

přiBudou tři nová 
parKoviště

Část peněz z fondu rozvoje do-
pravní infrastruktury město vyu-
žije k vybudování tří nových parko-
višť v ulicích Klicperova, Jiráskova 
a Kamenný Vrch. Prostředky ve 
fondech město získává z vybra-
ného parkovného a dopravních po-
kut a z vybrané daně z nemovitosti. 
„Oproti jiným městům, kde platby 
za parkovné jsou příjmem soukro-
mých firem, v Chomutově se tyto 
peníze vracejí zpět do dopravy. Je 
to možné i díky tomu, že systém 
parkování ve městě řešíme kom-
plexně a koncepčně. Plátcům daní 
z řad majitelů domů a pozemků se 
zase jejich peníze vydané na daních 

vrátí v podobě opravených komu-
nikací. Výstavba nových parkova-
cích ploch je reakcí na podněty ob-
čanů, které zaznívají při pravidel-
ných setkáních s vedením města. 
Žádná z nových parkovacích ploch 
nebude zpoplatněna,“ vysvětlil fi-
lozofii města náměstek primátora 
Jan Řehák.

V Klicperově ulici se řidiči mo-
hou těšit na 81 parkovacích míst, 
náklady dosáhnou čtyř milionů ko-
run. V Jiráskově ulici u Domu dětí 
a mládeže vznikne 33 nových stání 
za 3,5 milionu korun. Další místa 
k zaparkování přibudou v ulici Ka
men ný Vrch. Tato investice si vy-
žádá 2,5 milionu korun.

město vydá na investice 
přes 220 milionů Korun 

Město letos proinvestuje 220,6 
milionu korun. Více než polovinu 
peněz ale získá z dotačních pro-
gramů EU, státu či Ústeckého kraje. 
Největší letošní stavební akcí je be-
zesporu zateplení fasád tří základ-
ních škol za 101 milionů korun. 
Celou polovinu této částky tvoří pří-

spěvky. Na revitalizace cho mu tov
ských sídlišť město vydá 32,1 mi-
lionu korun, na dotacích získá té-
měř 26 milionů korun. Významné 
jsou i investice do dalšího zvelebení 
Chomutovany i návštěvníky města 
oblíbeného Bezručova údolí. V le-
tech 2013 a 2014 zde město vynaloží 
bezmála 30 milionů korun.

připraveny další aKce, 
i na přání oBčanů

Řadu dalších projektů má město 
připravenu, může na ně čerpat do-
tace a případně je zařadit do plánu 
investic. „Projektové dokumentace 
jsou vypracovány na základě kon-
cepčních podnětů, provozních po-
třeb nebo návrhů občanů zaznívají-
cích při setkání s vedením města,“ 
dodal Chytra.

Patří mezi ně například výstavba 
wellness centra s tělocvičnou v bu-
dově bývalé kasárenské ošetřovny 
v areálu na Zadních Vinohradech, 
revitalizace sídliště Zdeňka Ště
pánka se zaměřením na parkovací 
místa a úpravu veřejných prostor, 
rekonstrukce podchodu v Bla ten
ské ulici, případně – ve spolupráci 
s Ústeckým krajem – vybudování 

okružní křižovatky mezi sídlišti 
Březenecká a Kamenná.

odpadKy chce město 
schovat pod zem 

Město uvažuje také o zřízení pod-
zemních kontejnerů na komunální 
i tříděný odpad. Místo nevzhledných 
kontejnerů by ulice spíše zkrášlily 
designové šachty, jejichž podzemní 
útroby jsou několikanásobně větší 
než současné nádoby na odpad.

Vše je teprve ve fázi pláno-
vání, město čeká na schválení do-
tace. Nyní je již vytipováno dva-
náct lokalit, kde by mohla být pod-
zemní stanoviště vybudována. „Mezi 
nimi jsou například ulice Blatenská, 
Nezvalova, Písečná, Na Příkopech, 
Husovo náměstí a další,“ informoval 
náměstek primátora Martin Klouda. 

Podzemní kontejner má objem 
od tří do pěti metrů krychlových. 
Pořízení samotné technologie stojí 
podle předběžného vyčíslení od 
170 do 185 tisíc korun bez daně. 
Stavební práce pak vyjdou zhruba na 
půl milionu. Výhodou je nejen větší 
kapacita a tím pádem méně časté vy-
vážení, ale i zamezení vybírání od-
padků nepřizpůsobivými obyvateli.

V JiráskoVě ulici Vznikne 33 noVých stání za 
3,5 milionu korun. Další místa k zaparkoVání 
přibuDou V ulici kamenný Vrch.

Jiráskova

Roh
áč

ov
a

Dům dětí
a mládeže

Opravená vozovka a chodníky v Kostnické ulici.

Plány na parkování u DDM.

Druhou polovinu Kostnické rekonstrukce teprve čeká.
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Radnice k rozhodování o tom, jak 
bude vypadat okolí Kulturního domu 
na Zahradní, přizvala veřejnost. Ta 
potvrdila názory projektantů, že 
by zde mělo přibýt více zelených 
ploch namísto spousty betonové 
masy. „Zahájili jsme s lidmi diskusi 
o budoucí podobě okolí KASS, ale 
i o objektu samotném. Vítáme jejich 
zájem něco navrhovat a řešit, protože 
plánujeme novou podobu okolí jejich 
bydliště,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Veřejný prostor by měl být více ote-
vřený, zelené plochy se samostat-
nými stromy a cestičky s lavičkami 
by měly sloužit obyvatelům sídliště. 
Důležitým přáním byla i bezbariéro-

vost prostoru. Architekti nyní podle 
podnětů a připomínek veřejnosti do-
pracují projekt, aby v příštím roce 
mohly začít stavební práce.

V diskusi co se samotným objek-
tem KASS chtěli lidé zachovat kul-
turní sál a služby, vadí jim herny 
a bary, jenže ty jsou převážně v části 
soukromého vlastníka. „Většina se 
přiklonila k variantě částečné de-
molice, jež by tak oddělila měst-
skou část od té soukromé,“ sdělila 
Lenka Petříková z oddělení investic 
města. I když se zatím samotný ob-
jekt upravovat nebude, město může 
připravit záměr pro další programo-
vací období.

Veřejnost chce 
na zahradní více 
zeleně a méně betonu

poslali jsme kola do afriky

Tradiční život ukázali majoritě 
i romům samotným

Odbor sociálních věcí ma-
gistrátu vyhlásil a zor ganizoval 
sbírku, Cho mu to va né přivezli ne-
potřebná kola a technické služby 
je odvezly do Žatce, odkud popu-
tují do afrických zemí, konkrétně 
do Gambie. Tak vypadá spolupráce 

občanů s městem a jeho organiza-
cemi. Výsledkem je 41 kol, která 
pomohou dětem na černém kon-
tinentu v cestách za vzděláním. 
„Děkujeme všem Cho mu to va nům, 
kteří se k charitativní sbírce připo-
jili. Někteří dokonce ke kolům při-

dali nářadí nebo před odevzdáním 
nechali na kole provést servis, 
aby bylo funkční a bezpečné“ 
řekl náměstek primátora Martin 
Klou da. Organizátoři sbírky se sta-
rají i o servis darovaných kol, aby 
v Africe mohla opravdu sloužit.

Tradice Romů, jejich původ 
i kulturu měla za cíl přiblížit akce 
pořádaná ke Dni Romů. Osvěta 
byla určená jak pro majoritní komu-
nitu, tak i pro děti Romů. „Ti menší 
totiž už někdy nevědí, jaký je je-
jich původ, v některých rodinách se 
o tom s rodiči nebaví. Proto jsme 
chtěli jejich tradiční život při po
me nout,“ uvedla Renata Ada mo vá, 
kontaktní a terénní pracovnice ob-
čanského sdružení Světlo, které 
akci pořádalo ve spolupráci se zá-
kladní a mateřskou školou v ulici 
17. listopadu.

Velmi bohatý program zhlédlo 
více než sto diváků. Vše zahá-
jila romská hymna, poté vystou-

pily hudební a taneční skupiny 
jak v podání dospělých, tak i dětí. 
Kon krét ní tradice pak přiblížila za-
jímavá přednáška. Přítomní mohli 

také ochutnat typická romská jídla. 
Vzhledem k velkému ohlasu chce 
sdru žení se školou akci příští rok 
zopakovat. 

Chomutovské slavnosti nás vrátí do let 1913 a 1813
Zima snad už konečně předala 

vládu jaru a poslední dubnový ví-
kend, obvykle pro nás slunný, tak 
bude moci patřit centrum Cho mu to va 
a zejména městský park tradičním 
městským slavnostem. Cho mu to vané 
malí i velcí a návštěvníci města se tak 
mohou těšit na osvěžující zábavu se 
spoustou dobrot, jak se na pořádné 
slavnosti sluší a patří.  „Každý den 
z víkendu bude výletem do jiného 

období historie. V sobotu se vydáme 
o sto let zpátky, kdy se v Cho mu to vě 
konala zemská výstava. Neděle pak 
bude krokem o dalších sto let a vzpo-
meneme setkání tří panovníků proti-
napoleonské koalice,“ zve primátor 
města Jan Mareš. 

V obou dnech bude slavnostem 
patřit městský park už od 10 do18 
hodin, ale na sobotní večer je ještě 
připravený program od 20 hodin. 

Historie tu bude opravdu na kaž-
dém kroku, ať už v podobě řemesel, 
mobilního muzea a expozice, ostro-
střelců, ukázek dobové módy a pra-
vého vojenského ležení. Kromě 
běžného občerstvení se mohou ná-
vštěvníci těšit i na to stylové a C. K. 
polní zabijačku řezníka Krkovičky. 
Na pódiu se vystřídají kejklíři, fla-
šinetář, herci, tanečníci a komedi-
anti. Z hudebního altánu bude obě 

odpoledne hrát big band v podání 
dvou známých chomutovských sou-
borů. „Chomutovské slavnosti jsou 
dobrou příležitostí nejen k přiblí-
žení historie, ale také k výletům ro-
din a přátelským setkáním za do-
provodu pestrého programu, hudby, 
pouťových atrakcí a hlavně jídla 
a pití, které k takovým akcím ne-
odmyslitelně patří,“ dodal primá-
tor Mareš.

přijeli 
odborníci 
na dopravu

Odborníci z Maďarska, Švý car
ska, Španělska, Švédska a Německa 
si dali dostaveníčko v Cho mu to vě, 
aby si vyměnili svoje zkušenosti 
z plá nování dopravy ve městech 
v rámci projektu QUEST. „My před-
stavili jsme především plány na eko-
logickou dopravu,“ sdělil vedoucí 
odboru dobravních a správních čin-
ností magistrátu Bedřich Rathouský. 

Zahraniční partneři z projektu 
QUEST, zástupci Centra dopravního 
výzkumu a vysoké školy dopravní 
měli během dvoudenního work-
shopu příležitost prezentovat zku-
šenosti s organizováním dopravy. 
„Našimi hlavními tématy jsou vy-
těsňování nepojištěných aut z ulic 
města, kterému se věnujeme sou-
stavně již tři roky, vybudování pá-
teřních linek MHD, ale také plán na 
využití vozů s pohonem CNG nebo 
větší rozvoj cyklistiky podporou ste-
zek a zvýšením bezpečnosti cyk-
listů,“ popsal náměstek primátora 
Jan Řehák. Pracovní setkání v kině 
Svět navštívilo několik studentů 
chomutovských středních škol, pro 
něž bylo podnětné tematikou i jed-
nacím anglickým jazykem.   
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KráTCe
na hory cyKloBusem
Cyklobusy začnou vozit cyklisty 
na hory od 18. května. Jízdní 
řády zveřejní dopravní podnik 
na svých stránkách do konce 
dubna. 

naučí šetřit planetu
Vzdát hold planetě Zemi mo
hou přijít lidé do zooparku. 
V rámci oslav Dne Země 20. 
dubna od 12 hodin bude slav
nostně otevřena nová průcho
zí voliéra.

u hřiště přiBudou 
toalety
U dětské zoo buduje Podkruš
nohorský zoopark nové toale
ty. Nyní mohou návštěvníci vy
užívat toalety v restauraci Tajga 
nebo ve správní budově.

prohlídKy 
s průvodcem zdarma
V dubnu mohou návštěvníci 
zooparku využít prohlídky 
skanzenu Stará Ves s průvod
cem. Ty se konají od středy do 
neděle v 10, 12, 14 a 16 hodin. 

ještě jsou 
volná místa
Noví zájemci se mohou hlá
sit do kurzu digitální fotografie 
pro začátečníky či základní po
čítačové dovednosti pro senio
ry, které pořádá SKKS.

odpoví na otázKy 
Přednáška Otázky a odpovědi 
v problematice ochrany spotře
bitele se uskuteční v SKKS s lek
torkou Lucií Šulákovou.

KomiKsy jsou stále 
oBlíBené
Z ankety knihovny vyplynulo, 
že mezi nejoblíbenější dětské 
knihy patří Deníky malého po
seroutky a komiksy o Garfieldo
vi a rodině Simpsonových. 

Soud potvrdil boj 
města s hazardem

Chomutov 
bude mít 
Sd arénu

bezdomovce zahřívala po celou 
zimu radniční polévka

drak Severus po zimě opět oživne

Ústavní soud dal opět za pravdu 
městům a potvrdil, že si obce mo-
hou na svém území regulovat bed-
nový hazard. „Je to pro nás potvr-
zením, že celou dobu postupujeme 
správně. Toto průlomové rozhod-
nutí znamená, že pro přístroje ne-
platí žádné přechodné období, které 
do licencí povolilo Ministerstvo fi-

nancí,“ sdělil primátor města Jan 
Mareš. Město však nemůže licence 
vydané provozovatelům minister-
stvem zrušit. „Budeme znovu žá-
dat ministerstvo, aby konalo,“ do-
dal primátor. 

Již nyní hrozí 11 provozovate-
lům automatů pokuty až 200 tisíc 
korun za porušení časové vyhlášky, 

což dokladuje 74 zjištěných ozná-
mení. „Pokud se v loňském roce do 
beden v Chomutově naházelo přes 
půl miliardy korun, pak je naším tr-
valým úkolem s hazardem bojovat. 
Většina těchto peněz je totiž ze so-
ciálních dávek, které jsou určeny na 
zajištění řádné péče o rodinu a děti,“ 
uvedl primátor Mareš.w 

Nový chomutovský zimní stadion 
v areálu Zadní Vinohrady ponese ná-
zev SD Aréna. „Myšlenka na pojme-
nování stadionu vznikla na základě 
dlouhodobé spolupráce města se spo-
lečností Severočeské doly,“ potvrdil 
primátor Jan Mareš. Název už schvá-
lili radní. Panel s nápisem SD Aréna 
bude umístěn jak ze severní strany 
budovy stadionu, tak z jižní. Doplní 
jej podobně vyvedené logo města.

Lidem bez domova v letošní tuhé 
a nebývale dlouhé zimě jistě přišla 
vhod teplá polévka, čaj a pečivo. S ná-
padem, jak usnadnit a zpříjemnit ži-
vot mužům a ženám bez přístřeší a v 
řadě případů i finančního příjmu, při-
šla chomutovská radnice. Od 12. listo-
padu do 12. dubna sociální pracovnice 
vydaly bezmála 1 300 polévek, které 
uvařily kuchařky městské organizace 
Sociální služby Chomutov. Při konzu-
maci bezplatných pokrmů v zadním 
traktu magistrátu ve Zborovské ulici, 

kde se v minulosti vyplácely sociální 
dávky, se bezdomovci navíc i ohřáli.

Polévku si zájemci mohli 
vyzved nout a zkonzumovat každý 
pracov ní den od 13.30 do 15.00 hodin. 
„Sociální pracovnice při výdeji polé-
vek navázaly s lidmi bez přístřeší bez-
prostřední kontakt a prolomily jejich 
počáteční nedůvěru. Díky tomu se po-
dařilo umístit v městském azylovém 
domě a ubytovnách 21 z celkem asi 50 
lidí, kteří v Chomutově před přícho-
dem zimy přebývali na ulicích. Naše 

pracovnice musely také vyřídit těmto 
lidem příjem sociálních dávek, aby 
mohli za ubytování zaplatit,“ uvedl ná-
městek primátora Martin Klouda. 

Služba bezdomovcům je novin-
kou, radnice chce podle vedoucí od-
boru sociálních věcí Kamily Faiglové 
v nabídce teplé polévky, čaje a pečiva 
lidem bez přístřeší pokračovat i příští 
zimu. Výdej polévek radnice pláno-
vala do velikonočních svátků, vzhle-
dem k mrazivému počasí ale pomoc 
prodloužila až do poloviny dubna.

Obyvatelé Chomutova mohou vy-
užít v neděli 21. dubna konečně pro-
buzeného jara a vypravit se s celou 
rodinou do nedalekého Března na 
slavnostní otevření pohádkové Dračí 
cesty. Výletní trasu okolo turisticky 
zajímavých míst obce je možné absol-
vovat na kole i pěšky, v žádném pří-
padě však nelze minout zimním spán-
kem osvěženého draka Severuse – 
unikátní velkorýpadlo.

Výletníci budou řešit úkoly na 
osmi zastávkách. Každou z nich opa-
nuje pohádková bytost, která má 
blízko k obci Březno nebo k hornic-
tví. Objeví se tak vodní víla, permo-
ník, ohnivec či loupežník. Pohádkové 
bytosti ztvární herci kadaňského diva-
dla Navenek. Po splnění úkolů čeká 
na dětské návštěvníky dárek.

Otevření Dračí cesty je součástí 
zábavné show Probouzení březen-

ského draka v areálu Seve ro čes kých 
dolů, která odstartuje v 10 hodin. 
Přímo u draka se bude řešit velká 
záhada s detektivní zápletkou a  do-
jde i na luštění obří dračí křížovky. 
Zájemci budou moci navštívit rytíř-
ské ležení nebo si zasoutěžit s mo-
derátorem. Návštěvníky z Cho mu
tova, kteří nevyužijí k cestě auto-
mobil, svezou do Března speciální 
cyklovlaky.
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Jak Vás napadlo uspořádat bube-
nický festival v Chomutově? 

Jednou jsem nemohl usnout, pro-
 to jsem přemýšlel, co by se v Cho
mu to vě ještě mohlo usku teč nit 
za jí ma vého. Napadly mě dvě akce. 
Jednou z nich byl právě bubenický 
festival Bubnující Cho mu tov. Když 
s Oklepem hrajeme na festivalu 
Otevřeno, je Kulisárna plná. Proto 
jsem věřil, že když pozvu další hosty 
z konzervatoří a hudebních škol, mo
hlo by to znovu přilákat publikum. 
Jak náročná byla organizace 
festivalu? 

Byl to fofr. O festivalu jsem začal 
přemýšlet na přelomu ledna a února 
a chtěl jsem jej uspořádat už před dub-
nem, kdy má ZUŠ svůj reprezentač ní 
den. Bohužel i proto nemohli někte ří 
klu ci přijet, protože už měli domlu-
ve né jiné koncerty. Hodně se zapo-
jily děti ze školy, díky nim jsme to 
všechno stihli. Ovšem výsledek byl 
perfektní, Kulisárna mi přišla úplně 
plná. Přiznám se, že tolik lidí jsem 
ani nečekal. I zpětné odezvy jsou jen 
kladné. Velký ohlas samozřejmě měli 
domácí Oklepáci, ale velký aplaus 
sklidili i kluci z teplické konzervatoře. 
Takže se bubenický festival 
v Chomutově stane tradicí? 

Chtěl bych, aby festival měl 
stoupající kvalitu. Už teď probí-
rám nápady, jak další ročníky vy-

lepšit a změnit, ale to bude záležet 
především na přízni sponzorů. Rád 
bych cho mu tov ské mu publiku 
před sta vil i české bubenické hvězdy 
a zorganizoval další vystoupení. 

S bubny si spojuji i etnickou 
hudbu. Bude na příštím ročníku 
zastoupena tato varianta? 

Už letos jsem chtěl pozvat cho-
mutovskou skupinu Taratibu. Bohužel 
jsem se jim ozval pozdě a už neměli 
volno. Příští rok bych je tam rád uví-
tal. Ale ani první ročník Bubnujícího 
Chomutova nebyl jen o beatu, tep-
ličtí bubeníci si přivezli klasické bu-
bínky a představili perkuse zase v ji-
ném hávu, což se lidem líbilo. 
Na začátku jste se zmínil ještě 
o dru hém nápadu na hudební 
akci… 

Bubenický festival by se konal 
vždy před Velikonoci. Jen bubeníci 
a jedna kapela na závěr. Druhý festi-
val by se konal na podzim. Hráli by 
na něm bubeníci, které jsem učil a 
učím, se svými vlastními kapelami. 
Bubeníci byli dříve v kapelách nedo-
statkovým zbožím. Je to tak stále? 

Už to tolik neplatí, ale je pravda, 

že zase vzniká i více kapel. Dá se 
říci, že všichni moji současní či bý-
valí žáci někde hráli nebo hrají. 
Samozřejmě nesmíte počítat malé 
děti od šesti do nějakých třinácti let, 

ty na to zatím mají dost času. 
Kromě festivalu jste také duchovním 
otcem bubenického uskupení Oklep, 
které si v Chomutově našlo početné 
publikum. Musíte mít radost. 

Samozřejmě, ale mrzí mě, že 
každý rok někdo z Oklepu odchází. 
Každý rok začínáme de facto od za-
čátku. Bohužel parta udržet nejde, 
odejdou na vysoké školy, konzerva-
toře, stěhují se do jiných měst. A tak 
to člověk složí znovu, a když se se-
hrají, zase odejdou. 
Jaký je vlastně mezi dětmi a mlá-
deží o hru na bicí zájem? Máte 
hodně žáků? 

Poslední dobou je o bicí ve-
liký zájem. Když jsem začínal, učil 
jsem tu jen já a měl jsem tři žáky. 
Teď jich mám třicet a ve všech 
okolních městech učí moji bývalí 
žáci. Hodně se to rozjelo a jde to 
napříč generacemi. Moji nejmenší 
žáci jsou pětiletá dvojčata, nejstar-

šímu pánovi je přes padesát. 
Proč myslíte, že bubenická vy-
stoupení mají u publika takový 
úspěch? 

Bicí jsou hrozně efektní nástroj. 
Když to umíte, rytmus pohltí publi-
kum. Nezapomeňte, že lidé reagují na 
muziku tak, že si začnou poklepávat 
nohou do rytmu. Teprve pak se chytají 
melodie. Rytmus je základní, je první.
Vás k bicí soupravě také přilákal 
rytmus? 

Je to obrovský nástroj, který se 
na pódiu neztratí. Je to ohromná síla 
a je nejvíc slyšet. Jakmile začne kon-
cert, tak bicí jsou obrovská euforie 
a radost ze hry. Na konzervatoři jsem 
musel hrát i na piano, a tam se mi ni-
kdy nepodařilo se ponořit do hudby 
jako při bicích. Ale ten nástroj má 
i nevýhody. Za prvé je náročné sta-
vění aparatury a pak máte velkou 
zodpovědnost, protože když se uk-
lepnete, rozhodíte zbytek kapely. 
Jaké jsou Vaše bubenické vzory? 
Liší se Váš vkus od žáků?

Mým vzorem byl a je Dennis 
Cham bers, který hrál například 
s Johnem Scofieldem či Santanou, 
ale u mládeže letí hodně funky a jazz, 
proto slyší na Jojo Mayera. Nejmenší 
prckové poslouchají třeba Kabáty 
nebo AC/DC. Takovou hudbu nemu-
sím, ale líbí se mi, že to v nich vy-
tvoří dobrý vztah k bicím.

Je to ohromná síla a Je neJVíc slyšet. 
Jakmile začne koncert, tak bicí Jsou 
obroVská euforie a raDost ze hry.

Je duchovním otcem bubenického uskupení Oklep a učitelem bicích v Základní umělecké škole 
T. G. Masaryka. Vlasta Fridrich má prostě rytmus v krvi. Na konci března roztančil celou Kulisárnu, 
když uspořádal první ročník bubenického festivalu Bubnující Chomutov. 

Vlasta fridrich:

Muž, který přinesl 
do města rytmus 
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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

EXKLUZIVNÍ NOVINKA
Poprvé uvedeno na český trh pouze u nás
Brýle zn. Oliver Peoples a Stella McCartney

• Ruční zpracování
• Oblíbená značka A.Jolie, J.Aniston, B.Pitta a dalších

Mimo to nabízíme měření zraku, kontaktní čočky, 
kvalitní dioptrické, sluneční brýle a kompletní servis

Najdete nás na adrese: Puchmayerova 132/4, Chomutov
Nemůžete nás najít? Volejte: 474 651 374

Inzerce

Výstavy v sále jiřího popela začnou v květnu

Výstava lenky Klicperové 
přiblíží starý africký rituál 

Oblastní muzeum v Chomutově 
v únoru tohoto roku zahájilo opravy 
výstavního sálu a předsálí v Domě 
Jiřího Popela. „Tyto opravy se do-
tkly jen plánu dočasných výstav, 
stále expozice umístěné ve stejném 

objektu jsou návštěvníkům po celou 
dobu přístupné,“ řekl ředitel muzea 
Stanislav Děd a dodal, že opravy ne-
ovlivnily ani přístupnost objektu 
a jeho hvězdářské věže během Mezi
ná rod ního dne památek a sídel. 

Prostory určené dočasným výsta-
vám by znovu měly ožít v květnu. 
„Další výstavou v Domě Jiřího 
Popela bude pod názvem Pohledem 
objektivu výběr z pamětních fotoalb 
Zemské výstavy Chomutov 1913, 

která změnila tvář našeho města, 
spolu s historií jednoho z vystavo-
vatelů, přísečnického fotoateliéru 
Weissgärber,“ potvrdil ředitel Děd 
a dodal, že výstava bude zahájena 
11. května.

Při příležitosti Dne Země připra-
vil Podkrušnohorský zoopark pro 
své návštěvníky doslova obrazovou 
hostinu. V sobotu 20. dubna bude 
otevřena výstava cestovatelky a fo-
tografky Lenky Klicperové Králové 
gerewolu z Nigeru. „Autorka foto-
grafií bohužel nemůže do zooparku 
přijet, a tak jsme se rozhodli, že vý-
stava jejích fotografií bude otevřena 
bez oficiální vernisáže,“ řekla ma-
nažerka propagace PZOO Martina 
Pelcová. 

I když návštěvníci budou ochu-
zeni o seznámení se šéfredaktor-
kou časopisu Lidé a Země, ne-

měli by výstavu pominout. Lence 
Klicperové se totiž v září roku 2012 
podařilo zdokumentovat fascinující 
rituál hojnosti a lásky Cure salée 
i magický mužský tanec gerewol. 
Tento tradiční festival na konci 
období dešťů je barevnou past-
vou pro oči. Navíc je to zřejmě je-
diná možnost, jak rituál spatřit, ne-
boť bezpečnostní situace v Nigeru 
není dobrá a prakticky znemožňuje 
cestovat za rituálem jako turista. 
Návštěvníci výstavní síně PZOO 
budou mít možnost prohlédnout si 
fotografie nejen v dubnu, ale i bě-
hem května. 

lurago otevře výstava učitelů a studentů z Ujep 
Téměř čtyři měsíce byla galerie 

Lurago kvůli opravám v objektu 
SKKS uzavřena veřejnosti. Na konci 
dubna se do ní konečně vrátí ži-
vot díky výstavě studentů a učitelů 
Katedry výchov uměním na UJEP. 
„Výstavu připravil Vladimír Šavel, 
který v Luragu sám vystavoval. 
Prostor se mu líbil, proto se sem 
chtěl vrátit i se svými kolegy a stu-

denty,“ řekl kurátor galerie Lurago 
Roman Křelina. 

Tentokrát je však výstava více 
než na dílo ervěnického rodáka 
a současného vedoucího katedry 
KVU UJEP zaměřena na dílo jeho 
žáků. „My učitelé jsme přispěli 
maximálně jednou prací. Výstava 
Cesty pokrývá hlavně práce stu-
dentů, které vznikly na výtvarných 

kurzech v plenéru. V takovou chvíli 
jsou studenti vyvázáni z každodenní 
reality a mohou zkoušet a hledat 
nové cesty výtvarného vyjádření,“ 
vysvětlila název Radka Růžičková 
z KVU UJEP a dodala, že na ver-
nisáži bude katedra prezentovat 
také hudební nadání svých žáků. 
Vernisáž je plánována na 29. dubna 
od 17 hodin. 

Foto: Lenka Klicperová

Ilustrační fotografie
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Nejmenší levharti si zahrají o mistra

eSOz na čele 
celoroční 
soutěže škol

Nečekaným úspěchem se mo-
hou pochlubit basketbaloví mini-
žáci Levhartů Chomutov. Po vítězství 
v krajském přeboru se jim podařilo 
vyhrát kvalifikační turnaj v Lovo
sicích a postoupit do národního finále, 
kde se s dalšími regionálními vítězi 
utkají o titul mistra republiky.

V minižácích, tedy v kategorii 
hráčů do 11 let, spolu v týmech na-
stupují chlapci a děvčata společně. 
V Chomutově je jejich poměr přesně 
50 na 50 procent, což je do určité 
míry rarita. Lovosice i Varnsdorf 
byly v kvalifikaci pro Levharty vel-
kou neznámou, ani s jedním z těchto 

týmů se v sezoně neutkali. Přesto 
po výborných kolektivních výko-
nech vycházejících z precizní obrany 
oba soupeře porazili, Lovosice 58:30 
(32:11) a Varnsdorf 55:24 (27:11). 
„Měli jsme vyrovnanější pětky,“ na-
šel rozhodující výhodu před soupeři 
trenér Martin Karda. K dosaženému 

úspěchu dodal: „Když jsem viděl tu 
radost našich dětí, to nadšení, jak se 
navzájem povzbuzují, bylo to pro mě 
velké zadostiučinění. Tohle vítězství 
nebylo jen dílem jednotlivců, ale pře-
devším celého kolektivu.“ Národní 
finále proběhne 26. až 28. dubna 
v Pardubicích.

Střední odborná škola energe-
tická a stavební, Obchodní akade-
mie a Střední zdravotnická škola 
(ESOZ) Chomutov uspořádala flor-
balový turnaj v rámci sportovní série 
Mistrovství České republiky staveb-
ních škol a učilišť. Turnaj proběhl 
v Městské sportovní hale Chomutov 
za účasti pěti družstev (ESOZ Cho
mu tov, SPŠ stavební a OA Kadaň, 
SŠ stavební Teplice, SŠ technická 
Most, SŠ technická Praha 4).

Vítězem přeboru se stalo druž-
stvo SŠ technické Most, druhé 
místo patří domácímu týmu ESOZ 
Chomutov a bronzovou příčku obsa-
dil loňský vítěz SPŠ stavební a OA 
Kadaň. Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen Jan Michalitschke z do-
mácího družstva a nejlepším střel-
cem Jakub Chrpa ze SPŠ stavební 
a OA Kadaň.

Mistrovství ČR stavebních škol 
a učilišť je celoroční soutěž zahrnu-
jící deset sportů (přespolní běh, atle-
tika, nohejbal, silový víceboj, florbal, 
stolní tenis, bowling, inline bruslení, 
šachy a futsal). ESOZ Chomutov je 
po osmi závodech na prvním místě 
průběžného pořadí.

Tradiční dubnový běh Bez ru čo
vým údolím se dočkal již 36. ročníku 
a znovu potvrdil, že tato sportov ní 
událost aprílovým počasím netrpí. 
I když tentokrát byly ranní teploty 
mrazivé, dopoledne už na atlety sví-
tilo jarní slunce. „Ale při lednovém 
běhu bylo tepleji, než je teď. Proto 
lednový závod lámal rekordy, běželo 
244 závodníků,“ připomněl ředitel 
závodu Jiří Viták. 

I když při tomto dubnovém běhu 
ležela na obrátce ještě sněhová po-
krývka, zúčastnilo se jej očekáva-
ných 175 běžců, přičemž v hlavní 
kategorii běhu na 15 km startovalo 
35 mužů. „Sjíždí se k nám lidé ze zá-
padních i středních Čech a samo-

zřejmě i z Ústeckého kraje. Jsou to 
registrovaní atleti i amatérští běžci, 
kteří chtějí poznat, co v nich je,“ do-
dal Viták, kterého těšila účast ma-
lých dětí z nejrůznějších atletic-
kých klubů i stabilních běžců, kteří 
jsou Bezručovu údolí věrní i dva-
cet sezon. 

V hlavní kategorii si pro první 
místo nakonec doběhl Adam Kouba 
z Bíliny v čase 51 minut a 5 sekund, 
následován Jakubem Coufalem 
z Nejdku a Pavlem Procházkou ze 
Sokolova. Na vítěze všech katego-
rií čekaly v cíli věcné ceny a na kaž-
dého běžce porce výtečného guláše, 
která spolehlivě zahřála i ty, jimž ne-
pomohlo sluníčko. 

běh bezručovým údolím:

Sníh na obrátce, 
slunce v cíli 

šermíři ddM sbírali zkušenosti 
na mistrovství světa kadetů

V chorvatské Poreči proběhlo 
začátkem dubna Mistrovství světa 
kadetů a juniorů v šermu. Poprvé se 
na něm představili zástupci Cho mu
to va, průkopníky se stali závodníci 
Domu dětí a mládeže Daniel Nez
beda a David Dyršmíd. Oba přede-
vším sbírali zkušenosti, a tak v ka-
detské kategorii šermu šavlí skončili 
na chvostu pořadí, Nezbeda obsadil 
66. a Dyršmíd 78. místo.

Ve sportovní hale létaly pěsti
Místem zaslíbeným příznivcům 

bojových sportů se 6. dubna stala 
chomutovská sportovní hala, kde 
současně proběhly mezinárod ní 
soutěže v kickboxu a v brazil ském 
jiujitsu. Druhou jmenovanou sou-
těž organizačně zabezpečoval do-
mácí Tiger Relax Club, jehož zá-
vodníci v konkurenci zástupců 
32 klubů z Rakou ska, Slo ven ska 
a Česka vybojovali šest zlatých, 
sedm stříbrných a osm bronzových 
medailí. Další jednu zlatou a dvě 
bronzo vé získali bojovníci MMA 
Gym Chomutov. 

Daniel Nezbeda

David Dyršmíd
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na odvoz železa 
uKradl vozíK
Velký železný elektromotor našel 
u popelnice v Jiráskově ulici sbě
rač kovů a ihned se roz hodl ho 
zpeněžit. Motor byl však těžký, 
šel proto k nedalekému obchodu 
a ukradl vozík. Strážníci muže za
drželi a nyní musí před komisi. 

místo na náKup 
jela do nemocnice
Na chodníku v Březenecké ulici le
žela osmdesátiletá seniorka. Stráž
níci jí ihned přispěchali na pomoc. 
Žena prý vyšla na nákup, uklouz
la a poranila se. Stařenku odvezli 
zdravotníci do nemocnice.

opilec zneužil 
záchranKu
Od záchranářů se strážníci dozvě
děli, že v jednom z bytů v Holešic
ké ulici je pobodaný muž, který 
si přivolal sanitku. Na místě však 
hlídka našla jen silně opilého pa
desátiletého muže, který služeb 
zdravotníků zneužil už několikrát. 

matKu oKradl a zBil
Povedený syn chtěl svou matku 
okrást o klíče od auta a u toho ji 
napadl. Před strážníky se zklid
nil a odešel. Za hodinu ale vola
la žena o pomoc znovu, syn se 
vrátil, klíče jí vzal a u auta rozbil 
okno. Mladík skončil na policii. 

MěSTSKá pOlICIe

CSOB_Platebni_karty_Posta_inzerce_188x86.indd   1 2.4.13   11:45

KOUPÍM POLE  
kdekoli v Chomutovském 

kraji za odhadní cenu,  
1 ha a více, nejlépe  

2–5 Kč za 1 m2.
Tel.: 604 287 347

Inzerce

Inzerce

Chomutov zakázal za 
přestupky pobyt ve městě

bezdomovci pod mostem strašili 
malé děti, museli odejít

Chomutovská radnice pokra-
čuje v rázných krocích proti li-
dem, kteří narušují veřejný pořádek 
a společné soužití, nedodržují zá-
kony ani vyhlášky. Drobní zloději, 
prostitutky, znečišťovatelelé veřej-
ného prostranství, narušitelé noč-
ního klidu, vandalové se nyní musejí 
mít v Chomutově na pozoru. Město 
je zřejmě první v republice, které jim 
zakazuje za páchání přestupku po-
byt ve městě. „První prostitutce jsme 
dnes nařízení o zákazu pobytu na 
dobu tří měsíců předali. Na řadě jsou 
nyní další tři kněžky lásky. Šetřit ale 
nebudeme ani další nepřizpůsobivé, 
kteří obtěžují slušné lidi a ztrpčují 
jim život. I ty vykážeme za hranice 

našeho města. Takové osoby tady ne-
chceme,“ uvedl náměstek primátora 
Jan Řehák. 

Magistrát využil nový nástroj – 
zákaz pobytu na území města za 
opakované páchání úmyslných pře-
stupků. „Jsem rád, že Chomutov je 
dle mých informací prvním městem, 
kde byl dočasný zákaz pobytu ofi-
ciálně vystaven. Nápad novelizovat 
tímto způsobem přestupkový zákon 
totiž vznikl právě u nás,“ řekl Řehák. 
Novelu, kterou předložila poslan-
kyně Ivana Řápková, poslanci schvá-
lili na konci loňského roku. Až dosud 
úřady mohly ukládat za přestupky 
pouze pokuty. Podle předkladatelů 
novely jsou ale v případě pachatelů, 

kteří kromě sociálních dávek nemají 
žádné příjmy, nevymahatelné.

Strážníci tak získavají účinný ná-
stroj jak bojovat s přestupci, kteří kra-
dou poklopy kanálů, bezdomovci, jež 
musejí lidé jdoucí ráno do práce pře-
kračovat ve svých vchodech, a dalšími 
individui páchajícími drobnou krimi-
nalitu. „Prosazování zákona do praxe 
bude naší prioritou, jedině tak mů-
že me ochránit obyvatele města,“ dopl-
nil ředitel městské policie Vít Šulc.

Osoby, které zákaz pobytu na 
území města poruší, se dopustí trest-
ného činu. „Riskují tak pobyt ve vě-
zení. Policisté totiž budou mít k dis-
pozici údaje o osobách se zákazem 
pobytu,“ řekl Řehák.

Facebook městské policie neslouží 
jen k prezentaci, ale především obyva-
telům města ke komunikaci se stráž-
níky. Například jedna obyvatelka 
Kamenné si postěžovala na bezdo-
movce, kteří v této lokalitě dělají ne-
pořádek a lidé se jich bojí. Muži spící 
pod kartony se usídlili pod mostem 
u převaděče v místě, kudy vodí svou 
dceru do školky. Ráno tak dívenka vi-
děla  spící těla, odpoledne pak opilce 
popíjející levné víno. „Právě díky ta-
kovým podnětům od obyvatel mů-
žeme rychle reagovat na různé situace. 

Zajímá nás, co lidi trápí, a snažíme se 
vždy pomoci,“ uvedl ředitel Městské 
policie Cho mutov Vít Šulc. 

Problém s bezdomovci na Ka
men né si vzal ihned na sta rosti územ ní 
stráž ník. Kon tro lou zjistil, že pod 
mos tem se bez do mov ci již zabyd-
leli. Nastě hovali si tam matrace, kra-
bice a kolem sebe nadělali nepořádek. 
„Jeden z nich je nám dobře známý. 
Jedná se o muže, kterému sociální pra-
covnice již nabízela pomoc ve formě 
ubytovny, ale on ji odmítl. Je na ta-
kový život zvyklý a nechce ho měnit,“ 

řekl územní strážník Rudolf Svatoš. 
Všichni bezdomovci byli z místa 

vykázáni. Pokud nechtějí pomoci, nic 
jiného s nimi strážníci nezmůžou. Pod 
mostem na Kamenné však už malé 
děti strašit nebudou. Před odchodem 
ještě museli po sobě uklidit způsobený 
nepořádek. 

Právě na bezdomovce se nyní ještě 
více zaměří všechny směny strážníků. 
Kromě mostů a různých přístřešků na 
sídlištích se tito lidé často stěhují i do 
zákoutí v centru města. Z těchto míst 
je strážníci vykazují téměř každý den.
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rozveselili 
opuštěné pejsKy 
Děti z družiny při základní škole 
ve Školní ulici potěšily opuštěné 
pejsky v útulku. Přišly k nim na 
návštěvu a donesly jim mnoho 
zdravých dobrot.

dostali se do 
celostátní soutěže
Pěvecký sbor chomutovského 
gymnázia Comodo postoupil 
do celostátního kola soutěže 
Gymnasia Cantant, které se koná 
18. a 19. dubna v Brně.

tvořili 
Bláznivé snímKy
Nejbláznivější fotografii třídy 
měli za úkol vytvořit žáci ZŠ Za
hradní. Všechny byly povedené, 
nejlepší však byla třídy 4.C.

poznávali 
Krušné hory
O stromech a rostlinách vysky
tu jících se v Krušných horách 
se dozvěděli podrobnosti žáci 
ZŠ Kadaňská při přednášce 
ekologického centra. 

pod Bezedným Košem
Středoškolští basketbalisté se 
utkali v okresním kole. Turnaj 
vyhrál tým z gymnázia, druzí byli 
sportovci z průmyslové školy. 

malují v duhovém 
světě
Každé úterý a čtvrtek se od 
15 ho din v DDM scházejí starší 
děti a dospělí v novém kroužku 
malování. Mladší umělci samo
zřejmě odmítnuti nebudou.

KráTCe

Ve škole mohly děti 
hrát na saxofon

V netradičních hrách 
vybojovali putovní sošku

zpěváci z písečné získali 
zlaté pásmo

Přednáška plná rytmů a melo-
dií čekala na žáky základní školy v 
Hornické ulici. S tradičními i méně 
obvyklými hudebními nástroji je při-
jel seznámit zkušený muzikant Pavel 
Hrabě, který je dokonce nechal i na 
některé nástroje zahrát.

Hudebník s sebou přivezl výkon-
nou aparaturu i elektrické a akus-
tické nástroje. „Měl pro nás připra-

vené dva pořady o hudebních nástro-
jích. Mladší děti si mohly společně 
zazpívat upravené lidové písně s do-
provodem, starší děti se podrobněji 
seznámily s hudebními nástroji, po-
slechly si známou hudbu a dokonce 
některé žáky muzikant vyzval, aby si 
zkusili zahrát na saxofon či na elek-
trický dechový nástroj,“ řekla Pavla 
Kyselá ze ZŠ Hornická.

Netradiční olympijské disciplíny 
plnili žáci základní školy speciální 
a mateřské školy v Palachově ulici. 
Zúčastnili se totiž sportovního klání 
škol a stacionářů v Lounech, kde jed-
noznačně uspěli.

Šest zástupců chomutovské školy 
zvládlo všechny soutěže s dobrou ná-
ladou, dvě z disciplín vyhráli, v jedné 
byli druzí a celkově pak obsadili vy-
soce ceněné první místo. „Vybojovali 
si tak putovní sošku olympionika 
a čokoládový dort,“ doplnila Jana 
Pernekrová, zástupkyně ředitelky 
Základní školy speciální a Mateřské 

školy Chomutov, Palachova. 
Děti se utkaly například v běhu 

s pomlázkou, zdolávaly překážkovou 
dráhu pro dílky puzzle, ze kterých se-
stavovaly obrázek, v družstvu jedly 
perníkové vejce, jezdily na koloběžce 
a běhaly s míčkem. 

Za všechny soutěže byla medai-
lová družstva vždy odměněna drob-
nými dárky a diplomy, které si žáci 
odvezli domů. „Celá akce probíhala 
v přátelském duchu, všichni si to moc 
užívali a někteří žáci navázali nová 
přátelství s žáky z ostatních speciál-
ních škol,“ uzavřela zástupkyně.

Zlaté pásmo si zasloužil pě vec ký 
sbor Hlásek základní školy na 
Píseč né v kraj ské soutěži v Kar lo
vých Va rech. Porotě se sbor nej-
více líbil hlavně pro jedinečný kom-
paktní zpěv, což znamená dokona-

lou souhru všech členů souboru, při 
které nikdo nevyčnívá nad druhé. 

Repertoár tělesa je velmi bohatý. 
V krajské soutěži představil Hlásek 
ve svém podání písně Na rozlou-
čení, Only you či ústřední píseň 

z filmu Lví král. Zajímavá pro zpě-
váky také byla vystoupení ostatních 
sborů. „Hlásek je zvyklý na klavírní 
doprovod, proto se nám moc lí-
bilo vystoupení sboru, který byl do-
provázen klavírem, basou a hous-
lemi,“ uvedla Helena Pajerová ze 
ZŠ Písečná.

Hlásek se nemohl zúčastnit kraj-
ského kola v Ústí nad Labem kvůli 
jiné soutěži v daném termínu, vy-
užil tedy možnosti zařazení sboru 
do jiného kraje. „A tak jsme zku-
sili Karlovarský kraj. Poznali jsme 
sbory, které jsme nikdy neslyšeli, 
takže to byla pro nás nová zkuše-
nost. Děti zazpívaly opravdu dobře 
a práce nad skladbami se nám vy-
platila,“ sdělila Liana Jíchová, ve-
doucí sboru. 
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KřížovKa Tradiční (tajenka) koncem dubna připomenou 100. výročí Zemské výstavy a 200. výročí setkání tří panovníků.

Sledujte zpravodajství a videoreportáže z Chomutova na internetových stránkách:

Inzerce
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 17.4.  st  17.00 G.i. joe 2: odveta (3d) 19.00 5 pravidel
 18.4.  čt  17.00 nevědomí 19.00 pár nenormálních aKtivit
 19.4.  pá  17.00 croodsovi 18.00 jursKý parK (3d) 19.30 nevědomí
 20.4.  so  15.00 croodsovi (3d) 16.00 BaBovřesKy
    19.00 jeníčeK a mařenKa: lovci čarodějnic (3d)
 21.4.  ne   15.00 čtyřlísteK ve služBách Krále 

18.00 vedlejší účinKy 19.00 temné neBe
 22.4.  po  17.00 hledá se prezident 19.00 pád Bílého domu
 23.4.  út 18.00 jacK a oBři (3d) 19.30 jaKo za starejch časů
 24.4.  st  17.00 jeníčeK a mařenKa: lovci čarodějnic (3d)
   19.00 martin a venuše
 25.4.  čt  17.00 zamBezia (3d) 19.00 záhada hory mrtvých
 26.4.  pá   17.00 zamBezia (3d) 18.00 dávám tomu roK 

19.30 sprinG BreaKers
 27.4.  so   14.00 siGnály z neznáma 17.00 pár nenormálních aKtivit 

19.00 G.i. joe 2: odveta (3d)
 28.4.  ne   15.00 jursKý parK (3d) 18.00 BaBovřesKy 

19.00 záhada hory mrtvých
 29.4.  po  17.00 martin a venuše 19.00 pravidla mlčení
   20.00 jeníčeK a mařenKa: lovci čarodějnic (3d)
 30.4.  út   17.00 hotel transylvánie 

19.30 pár nenormálních aKtivit
 1.5.  st  15.00 croodsovi (3d) 19.00 martin a venuše

 17.4. st 14.00  zavřete oči, odcházím – pořad o Oldřichu Novém – uč. č. 14 SKKS
   16.00 úvod do BiBle – Vladimír Moravec – učebna č. 66 SKKS
   17.00  reprezentační Koncert zuš chomutov – měst. divadlo
   18.00 vědomí času – šamanská přednáška – Café Atrium
 18.4. st 09.30 cvičení pro seniory – městská sportovní hala
   13.00  tajemství Krušných hor – pro nevidomé a slabozraké – 

učebna č. 66 SKKS
   16.00  setKání s BiotroniKem – lektor T. Pfeiffer – učebna č. 66 SKKS
   17.00  caFé noBel – móda v pravěku – Café Atrium
 20.4. so 12.00 den země – Podkrušnohorský zoopark
 23.4. út 17.00  večery pod lampou – autorské čtení s I. Obermannovou – velký 

sál SKKS
 24.4. st 17.00 příprava a ochutnávKa sushi – Café Atrium
   17.00  čínsKá medicína ve FyzioterapeuticKé praxi – 

přednáška R. Žáčka – Café Atrium
 25.4.  čt 10.00 technodays – veletrh technických oborů – městské divadlo
   17.00  otázKy a odpovědi v proBlematice ochrany 

spotřeBitele i. – učebna č. 66 SKKS
   17.00 FenG-shui – 5 prvků, jejich význam a využití
 27.4. so 08.00 FarmářsKé trhy – náměstí 1. máje
   10.00  sraz historicKých vozidel – parkoviště Severočeských dolů
 30.4. út 09.00  saFety shoW pro celou rodinu – prevence městské 

policie – před městským divadlem
 1.5. st  13.00  chomutovsKý draGon cup 2013 – závody dračích lodí na 

Kamencovém jezeře o pohár primátora města Chomutova

 
KINO SVěT

předNášKY, beSedY, aKCe

 22.4. po 15.00 den země – přírodovědné soutěže, hádanky a poznávačky
 26.4. pá 16.00  slet čarodějnic – společenský rej a soutěže

důM děTí a Mládeže

 17.4.  st 17.00 Fc chomutov–jisKra domažlice – fotbal – letní stadion
 20.4. so 08.00 1. letní Futsalová liGa – sportovní areál Duha
   10.15  Fc chomutov–sK horní měcholupy – fotbal – letní stadion
 21.4. ne 08.00 4. letní Futsalová liGa – sportovní areál Duha
 27.4. so 08.00 3. letní Futsalová liGa – sportovní areál Duha
 28.4. ne 17.00 loKo chomutov–proBoštov – fotbalové hřiště Březenecká

SpOrT

 18.4.  Mostecká od Čelakovského po Tomáše ze Štítného – chodníky, Čelakovského od Mostecké 
po Politických vězňů, Politických vězňů, Tomáše ze Štítného, přemyslova od Mostecké po 
Tomáše ze Štítného, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše, Dostojevského.

 23.4.  Čelakovského od Politických vězňů po Stromovku, Stromovka, Okrajová, Přemyslova od Tomáše 
ze Štítného po Přísečnickou, Přísečnická, Scheinerova, Maroldova, Krátká, cyklistická stezka.

 24.4.  Blatenská od Zborovské po Škroupovu – chodníky a parkovací zálivy, Škroupova, 
Jungmannova, Kollárova, Macharova, Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, 
Mozartova, Zborovská od Čelakovského po Blatenskou.

 25.4.  Cihlářská vč. chodníků, M. pujmanové vč. chodníků a parkovišť, Koperníkova, Vrchlického, 
Londýnská, Jezerní, Moravská, Jeseniova, Blatenská od Cihlářské po Moravskou – chodníky 
a parkovací zálivy.

 30.4.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova od Škroupovy po Husovu – chodníky 
a parkoviště, Husova, Hornická od Šafaříkovy po Husovu, jiráskova od Šafaříkovy po 
Husovu, parkoviště a chodníky v okolí Luny, chodník u MŠ Šafaříkova.

 2.5.  Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského vč. parkovišť, Bezručova od Husovy po 
Lužického – chodníky a parkoviště, Jiráskova od Husovy po Kostnickou, Akademika 
Heyrovského vč. parkoviště za č.p. 4238 a 4239, Erbenova u pošty 3, Havlíčkova od Husovy 
po Kostnickou, Kostnická, Zengerova vč. parkovišť, Gerstnerova vč. parkovišť.

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

Výbor pro národnostní menšiny ve spolupráci s odborem sociálních věcí Magistrátu města Chomutova pořádá

turnaj v malé Kopané
1. května 2013 od 9 do 16 hodin, 
multifunkční sportovní areál Duha (cihlářská, chomutov)
Turnaj je určen dětem a mládeži od 8 do 18 let. Chcete-li se zúčastnit, přihlaste se 
do 15. 4. 2013 na emailové adrese m.adam@chomutov-mesto.cz. Bližší informace 
získáte na odboru sociálních věcí na Magistrátu města Chomutova,  
Zborovská 4602, Chomutov, nebo na tel. 474 637 170.

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

Inzerce

 21.4. ne 15.00  o princezně leontýnce a dračím mláděti – 
Pohádka o kamarádství princezny s drakem.

 24.4. st 19.00  na útěKu – Francouzská tragikomedie, označovaná jako jevištní road-
movie, ve strhující interpretaci J. Štěpánkové a Z. Adamovské.

MěSTSKÉ dIVadlO

 18.4. čt 19.00  stráníci – hudební sdružení přátel manželů Stráníkových – Kulisárna 
 20.4. so 19.30 marsyas – Hřebíkárna 
 23.4. út 19.00  Festivalový orchestr petra macKa a jeho hosté – 

finální koncert 22. sezony Festivalového orchestru P. Macka – měst. divadlo 
 24.4. st 18.30  Koncert žáKů houslové třídy Květoslavy 

hasilové – sál ZUŠ T. G. Masaryka
 25.4. čt 17.30 podvečer s Klavírem – sál ZUŠ T. G. Masaryka
 26.4. pá 18.30 Koncert We're toasted – Café Atrium
 27.4. so 10.00 FolKlÓrní dopoledne – kostel sv. Ignáce 
   15.00 april open air – atrium SKKS
 1.5.  st 15.00  otevírání studáneK – pěvecké sbory z MŠ – kostel sv. Ignáce

KONCerTY

 Do 29.4. FotooBrazy – alena tučínová – výstavní síň knihovny
 Do 30.5. retroFuturospeKtiva – M. Pecák, V. Návrat, M. Zhouf – galerie Špejchar
 Do 31.5. oBrazy – jan Kutra – kostel sv. Ignáce
 Do 30.6. aKvarely – jarmila jiráKová – galerie Na schodech v SKKS
 Od 20.4. Králové GereWolu z niGeru - Podkrušnohorský zoopark
 Od 23.4.  alexandr stich – významný chomutovský jazykovědec – kostel sv. Kateřiny
 Od 29.4. cesty – Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem – galerie Lurago

VýSTaVY



servis fotostrana

rodinné zápolení 
se zaměřilo 

na ekologii a zdraví
Jak uchovat přírodní bohatství 

planety Země a péče o zdraví. To 
byla témata posledních dvou akcí 
celo roč ní soutěže Rodinné zápolení. 
V Podkrušnohorském zooparku pat-
řila sobota 30. března ekologii, první 
dubnovou neděli žáci a učitelé cho-
mutovské střední zdravotnické školy 
seznámili děti v doprovodu rodičů zá-
bavnou formou s péčí o zdraví. Při 
setkáních nazvaných Hodina Země 
a Zdraví jako rybičky podpořili děti 
v jejich snažení i oba oblíbení mas-
koti soutěže, koza Róza a kozlík 
Rozmarýnek.

Hodina Země je největším mezi-
národním ekologickým happeningem. 
Ekocentrum Podkrušnohorského zoo
parku při této příležitosti připravilo 
pro návštěvníky zábavné a poučné 
úkoly. Děti se dozvěděly infor mace 
o recyklaci, alternatnivních zdrojích 

energie i proč je důležité šetřit pit-
nou vodou.

Budoucí sestřičky zase zájemcům 
měřily tlak či tělesný tuk, vyšetřily 
zrakovou ostrost a barvocit nebo ná-
zorně předvedly funkci ledvin. V tě-
locvičně zdravotnické školy si každý 
mohl zkusit projížďku v invalidním 
vozíku, v jiné učebně čekala návštěv-
níky školy ochutnávka zdravé výživy.

Obě poslední akce soutěže Ro
din né zá po lení jsou důkazem, že le-
tošní ročník je nově obohacen 
i o osvě to vé akce. „V minulých roč-
nících jsme deklarovali, že zámě-
rem Rodinného zápolení je místním 
i přespolním rodinám představit město 
Cho mu tov. Tento rok je malinko spe-
cifický, neboť jsme připravili i akce 
zaměřené například na ekologii nebo 
zdravý životní styl,“ potvrdil chomu-
tovský primátor Jan Mareš.
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27. 4. Sobota 10.00–18.00 v mestském parku

100. VÝRocÍ
ZEMSKÉ VÝSTAVY V CHOMUTOve

aneb připomenutí významných výročí města

✦ Historická řemesla království Danar – umělecké vystoupení řemeslníků
✦ C. a K. polní zabijačka aneb prasátko nejlepší přítel člověka – ukázka práce 

řezníka Krkovičky, ukázka výroby jelítek a jitrniček, zabijačková polévka za kačku
✦ Pohádka pro nejmenší, Kabaret ze starého mocnářství, ostrostřelecká 

soutěž  „O krále střelců“, příjezd arcivévody Karla se zdravicí, ukázka módy 
a taneční šlágry Spolku elegantních dam, BIG BAND Z. TÖLGA a TEQUILA BAND 
v hudebním altánu

✦ 20.00  VECerní ballabilé – kabaret, kankán, kejklíři a komedianti, 
ukázka módy spodního prádla v podání Spolku elegantních dam, ohňovka

✦ Vojenské ležení vojáků protinapoleonské koalice 
z roku 1813 (ruská a rakouská armáda)

✦ Vystoupení kejklířů a komediantů, bujaré tance 
z chomutovských krčem a veselic, příjezd vyslanců tří 
panovníků, kyrysník jejího veličenstva, hulán a jeho 
kůň, BIG BAND Z. TÖLGA a TEQUILA BAND 
v hudebním altánu

Doprovodný program (sobota + neděle) 
✦ Mobilní muzeum kol a kočárků
✦ Hry a soutěže nejenom pro děti
✦ Jízdy kočárem po městském parku
✦ Pouťové atrakce
Bohatý stánkový prodej, ukázky řemesel a prodej 
tradičních lidových i uměleckých výrobků, stylové 
občerstvení, lidové speciality

SETKÁNÍ trÍ PANOVNÍku
200. VÝRocÍ 

lllllllliddiddididdidddovovoovovovovovovovvo éééééééééé spspspspspspspspspspspececececececcececce iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaai lililililiiil tyttytytytytyyytyyytty Změna programu vyhrazena

28. 4. nedele 10.00–18.00
v mestském parku
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RADIM BULANT, ADVERCOM


