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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.Elisová 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 těch-
to případech nebude vyžadován níže uvedený stanovený poplatek.

Adresa Č.p./č.b Velikost m2 Cena Termíny prohlídek

Beethovenova 3884/1 0+1 21,62 9.075,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Legionářská 3879/1 0+1 22,30 9.075,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod.  
sraz u čp. 3881

Vršovců 996/5 1+1 55,13 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Palackého 3962/19 1+1 37,08 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod  
sraz u čp. 3953

Palackého 4447/5 1+1 36,39 15.125,- Kč 13. 6. 13-14.00 hod.

Poděbradova 1030/3 1+1 36,09 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Poděbradova 1308/2 1+1 49,16 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 1030

Poděbradova 1308/4 1+1 41,64 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 1030

Přemyslova 5394/5 1+1 43,63 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Přemyslova 5394/7 1+1 48,33 15.125,- Kč 11.6.13-14.00 hod.

Přemyslova 5394/23 1+1 43,63 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Přemyslova 5394/30 1+1 48,33 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Přemyslova 5394/33 1+1 46,11 15.125,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Písečná 5039/7 1+1 36,10 15.125,- Kč 11. 6. 13-15.30 hod.

Legionářská 3878/11 1+2 49,99 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod.  
sraz u čp. 3881

Legionářská 3879/10 1+2 48,41 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod.  
sraz u čp. 3881

Legionářská 3881/3 1+2 51,86 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod.

Palackého 3953/3 1+2 53,20 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod.

Palackého 3961/10 1+2 54,61 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod.  
sraz u čp. 3953

K.Světlé 3629/3 1+2 50,45 21.175,- Kč 13. 6. 13-14.30 hod.

Rokycanova 1574/14 1+2 69,00 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 1030

Pionýrů 3780/9 1+2 54,58 21.175,- Kč 13. 6. 13-15.00 hod.

Mostecká 3855/5 1+2 52,00 21.175,- Kč 13 .6. 13-14.30 hod.

Selská 3765/9 1+2 53,53 21.175,- Kč 13. 6. 13-14.15 hod.

Grégrova 3773/9 1+2 50,72 21.175,- Kč 13. 6. 13-14.00 hod.

Za Zborovskou 3604/4 1+2 50,58 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Za Zborovskou 3604/5 1+2 50,81 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.

Za Zborovskou 3605/5 1+2 50,74 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 3604

Za Zborovskou 3610/8 1+2 51,19 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 3604

Za Zborovskou 3612/2 1+2 47,99 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 3604

Za Zborovskou 3612/4 1+2 51,16 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 3604

Za Zborovskou 3613/1 1+2 49,75 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 3604

Za Zborovskou 3613/6 1+2 51,59 21.175,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 3604

Kadaňská 3678/1 1+2 63,10 21.175,- Kč 11. 6. 13-15.00 hod.  
sraz u čp. 3677

17.listopadu 4787/22 1+2 60,30 21.175,- Kč 11 .6. 13-15.00 hod.

Legionářská 3881/1 1+3 59,83 27.225,- Kč 11. 6. 13-14.15 hod.

Palackého 3995/9 1+3 72,54 27.225,- Kč 11. 6. 13-14.45 hod.  
sraz u čp. 3997

Palackého 3997/10 1+3 72,95 27.225,- Kč 11. 6. 13-14.45 hod.

Revoluční 3921/9 1+3 71,75 27.225,- Kč 13. 6. 13-14.45 hod.

Spořická 3819/7 1+3 65,25 27.225,- Kč 11. 6. 13-14.00 hod.  
sraz u čp. 1030

Kadaňská 3677/5 1+3 87,62 27.225,- Kč 11. 6. 13-15.00 hod.

Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225,- Kč 11. 6. 13-15.00 hod.  
sraz u čp. 3677

Kadaňská 3681/5 1+3 87,41 27.225,- Kč 11. 6. 13-15.00 hod.  
sraz u čp. 3677

Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225,- Kč 11. 6. 13-15.00 hod.  
sraz u čp. 3677

Kadaňská 3692/1 1+3 76,48 27.225,- Kč 11. 6. 13-15.00 hod.  
sraz u čp. 3677

Sokolská 3709/6 1+3 84,69 27.225,- Kč 11. 6. 13-15.00 hod.  
sraz u čp. 3677

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově

Hledáme MAMINKY, angličtinářky na pozici 
nezávislého učitele, které by rády učily děti 
od 3 měsíců do 19 let metodou Helen Doron.

více na www.helendoron.cz
nebo 734 854 171

také na Facebooku
facebook.com/ 
echomutov

ECHOMUTOV

LETNÍ KOLEKCE 
JIŽ V PRODEJI

Navštivte naši prodejnu
v OC Chomutovka

CCC boty inzerat 92x130 Chomutovka.QX_CCC boty inzerat 92x130 Chomutovka

SlEdUjTE rEpOrTážE 
z CHOMUTOVa na wEbU:
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 téma
 4 ZadNí VINOHradY 

baVí repreZeNTaNTY 
I aMaTÉrY 
Před dvěma lety otevřel své 
brány nový zimní stadion, poté 
další areály a před půl rokem 
Aquasvět. Od té doby areál vítá 
nejen reprezentační a chomu
tovské sportovce, ale také nad
šené amatéry. 

 aktuality
 6 prIMáTOr Ke SparU: 

ZačNěTe STaVěT!
Město vyzvalo společnost Spar, 
aby splnila dohody vyplývající 
ze smluv a zahájila výstavbu 
obchodního centra v místě 
bývalého zimního stadionu.

 aktuality
 7 TeCHNICKÉ SlUžbY 

lIKVIdUjí ZaSTaralÉ 
HOUpačKY I Klepadla
Staré a nepoužívané části 
prvků dětských hřišť, klepadel 
i sušáků mizí z ulic města. 
Pracovníci technických služeb 
je postupně demontují.

 rozhovor
 8 SMUTNý OSUd, SMUTNÉ 

píSNIčKY rUSíNů
Rusíni jsou národem bez vlastní 
země. Jednou z hrdých Rusínek, 
která už ale považuje za svou 
vlast Čechy, je i předsedkyně 
folklórního souboru Skejušan 
Kateřina Romaňáková.

 kultura
 9 CHOMUTOVSKý 

KalaMář ZůSTáVá 
OKOUZleN pOeZIí 
Literární soutěž Chomutovský 
kalamář už podvanácté vyzvala 
nadšence, kteří básněmi či 
povídkami plní šuplíky psacího 
stolu, aby se svým dílem 
pochlubili.

 sport
 10 UNIKáTNíHO TUrNaje 

Se ZúčaSTNIlI lIgOVí 
STOlNí TeNISTÉ 
I HOKejISTÉ
Už posedmé uspořádal 
oddíl stolního tenisu Baník 
Březenecká ve své herně 
na Zahradní turnaj dvojic 
O pohár primátora.

 fotostrana
 15 ZVířeCí jeSle V 

ZOOparKU HláSí 
plNO
Nevídaný příděl novoroze
ných mláďat zaznamenal od 
začátku letošního roku per
sonál Podkrušnohorského 
zooparku.

6.–9. 6.
multižánrový festival Otevřeno 

8. 6.
Severočeské farmářské 
trhy od 8 do 12 hodin 
na náměstí 1. máje 

9. 6.
RoZa: Róza má Otevřeno – 
Hřebíkárna 

17. 6.
zasedání zastupitelstva města 
na radnici od 9 hodin 

21. 6.
koncert při příležitosti 
Dne hudeb v městském parku 
od 17 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

adOpTUjTe Mě
Částkou 5 000 Kč se můžete 
stát adoptivním rodičem 
velblouda dvouhrbého, savce 
s pozoruhodnými vlastnostmi 
pocházejícího z Číny a Mongolska.   

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.

HřIšTě U MlýNa Má 
NOVý KabáT 
Kompletně zrekonstruované je dětské hřiště u Prvního mlýna 
v Bezručově údolí.  Pracovní skupina při magistrátu města téměř 
všechny herní prvky vyměnila za nové, zbylé opravila. Nové jsou 
přístřešky či palisády, zrekonstruované pak lavičky u ohniště 
či houpadlo na pérech. Opravy stály zhruba šedesát tisíc korun.
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Zadní Vinohrady 
baví reprezentanty 

i amatéry
Před dvěma lety poprvé slavnostně otevřel své brány nový zimní stadion a zahájil tak rok a půl dlouhý 
maraton postupného dotváření areálu Zadní Vinohrady, které uzavřelo před půl rokem otevření Aquasvěta. 
Od té doby areál vítá nejen reprezentační a chomutovské sportovce, ale také nadšené amatéry. 

„Vysoká návštěvnost a vytíže
nost sportovišť potvrzuje, že naše 
vize vybudovat nová a moderní 
sportoviště, jak pro závodní, tak 
amatérský sport, byla správným 
krokem,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Počet lidí, kteří areál navštívili, pře
konal všechna projektovaná očeká
vání. „Úspěch areálu je i určitou sa
tisfakcí za vysoké pracovní nasa
zení všech našich zaměstnanců bě
hem zavádění nových provozů do 
života,“ přiznává jednatelka spo
lečnosti Kultura a sport Chomutov 
Věra Flašková.

V záři rEflEkTOrů
Není divu, že si areál Zadní Vi

no hrady na návštěvy i vytíženost stě
žovat nemůže. Nejenže na nových 
sportovištích působí řada sportov
ních klubů, areál se stal rovněž dějiš
těm výjimečných sportovních akcí. 
„Také tyto velké sportovní akce, 
kte ré se ve městě konaly díky novým 
sportovním areálům, přispěly k pre
zentaci Cho mu to va jako vhodného 
turistického cíle,“ potvrdil primátor 
Jan Mareš, že město při pořádání 
vel kých spor tov ních akcí získává 
význam ný kredit.

Naposledy se oči sportovních fa
noušků z celé republiky na Cho mu tov 
upřely 17. května, kdy nový městský 
fotbalový stadion hostil finále Poháru 
České pošty. „V Cho mu tově byl 
vybu dován nový stadion, který dával 
před po kla dy, že bude důstojnou scé
nou pro finále národního poháru,“ vy
světlil rozhodnutí fotbalo vé asociace 
Jan Kolář, ředitel propagace Fot ba
lo vé asociace ČR, podle kterého by se 
velký fotbal mohl do města vrátit.

Své velké dny už zažil rovněž 
zimní stadion, který hned dvakrát 
hostil českou reprezentaci, i když jed

nou šlo jen o výběr hráčů do 20 let. 
Ani další sportoviště si nemohou na 
nedostatek významných osobností 
stěžovat. Už při svém otevření uvítal 
atletický stadion olympijské medai
list ky Barboru Špotákovou a Zuzanu 
Hejnovou, do vod Aquasvěta zase 
pravidelně vstupuje olympionička 
Simona Baumrtová.

dEnní žiVOT klUbů
Právě příklad Simony Baumrtové 

dokazuje, že jednotlivé sportovní 
kluby již našly na Zadních Vi no hra
dech své nové domovy. „S kluby, 
které působí na Zadních Vi no hra dech, 
vycházíme velmi dobře a daří se nám 
najít společnou řeč,“ říká Věra Flaš
ková, jež postupně uvítala v areálu 
Piráty Cho mu tov a Krasobruslařský 
klub Cho mu tov, fotbalisty z FC Cho
mu to v, Potápěče Bohumila Cinka, 
Klub potápěčů Cho mu tov a plavce 
z TJ Slávie Cho mu tov.

Prozatím jediným sportovištěm 
bez sportovního klubu zůstává atle
tický stadion, ale i to by se mělo v nej
bližších týdnech změnit, neboť pro
vozovatel vyhlásil výběrové řízení 
na pronájem pro atletické kluby. Ani 
teď však stadion nezeje prázdnotou. 
„Stadion využívají pro tréninky ostatní 
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sportovní kluby, a tak už má řadu ná
vštěvníků,“ potvrdila Věra Flaš ko vá, 
která věří, že v příštím roce by atletic
kého stadionu mohly využít i školy, 
jež nyní navštěvují například zimní 
stadion. 

Jedněmi z posledních „nájem
níků“ tak zatím zůstávají plavci 
TJ Slávie Cho mu tov, pro které stě
hování nebylo snadné, neboť si mu
seli navyknout na poloviční bazén. 
„Je to jistě překážka ve vrcholovém 
tréninku, kterou se snažíme řešit. Ale 
pokud od toho odhlédnu, tak jsme 
v Aquasvětě spokojení a máme vše, 
co potřebujeme,“ říká Radek Šilhan, 
předseda klubu. Toho těší, že jeho 
svěřenci mohou v závodním bazénu 
trénovat každý den ve stanovené ho
diny bez přítomnosti plavců z řad ve
řejnosti. „Bohužel se kvůli omezené 
kapacitě musíme vzdát závodů MČR 
seniorské reprezentace, zůstanou nám 

regionální a mládežnické závody.“
První sezonu na novém stadionu 

budou toto léto končit chomutovští 
fotbalisté a zdá se, že nový areál vy
ho vu je nejen jim, ale také fanouškům. 
Ti si i přes jistou odlehlost hledají na 
stadion cestu ve větším počtu a baví 
se předvedenou hrou. Teď už stačí, 
aby fotbalisté nový stadion potvrdili 
výsledky. To se hned první sezonu na 
novém stadionu na výbornou povedlo 
Pirátům, kteří zde prožili euforii po
stupu do nejvyšší soutěže.

Ovšem kromě motivace pro se
niorský tým sehrál nový stadion vel
kou roli i při výchově mládeže. Nový 
stadion měl vliv na to, že Cho mu tov 
získal status hokejové aka de mie už 
v první vlně, kdy byl jediným prvo
ligovým celkem, který splnil poža
dav ky Českého svazu ledního hokeje.

SpOrTOVCi z řad 
VEřEjnOSTi 

I když se kluby v areálu Zadních 
Vinohrad rychle zabydlují, neznamená 
to, že by sportoviště patřila jen jim. 
„Od začátku říkáme, že tento areál 
nemá sloužit jen profesionálním spor
tovcům, ale také sportovcům z řad ve
řejnosti nebo rodinám, které zde na
jdou příjemnou zábavu na volná odpo
ledne,“ potvrzuje primátor Mareš.

Jeho slova nedokládá jen inline 
dráha kolem areálu a dětské hřiště, ale 
rovněž řada aktivit, na které lákají ro
diny i jednotlivce zmíněná sporto
viště. Největšímu zájmu se mezi ve
řejností stále těší Aquasvět, který na
vštíví v průměru 440 návštěvníků 

denně, nepočítáno účastníky nej
různějších kurzů plavání. „Snažíme 
se udržet vysoký standard hygieny, 
denně důsledně dbáme na čistotu 
aquaparku a naše snaha se odráží 
ve vysokých návštěvách nejen z řad 
Cho mu to va nů, ale rovněž i přespol
ních milovníků vodních radovánek,“ 

vysvětluje Flašková a dodává, že vel
kému zájmu se těší i zmíněné kurzy 
plavání nebo aqua aerobiku.

Sportovci, kteří neholdují vodě, 
mohou kromě inline dráhy kolem sta
dionu navštívit zimní stadion při ve
řejném bruslení, jež se rovněž těší vy
soké oblibě, nebo využít pronájmu le
dové plochy a zahrát si s partou přá
tel hokej. Díky trvalému ledu v trénin
kové hale jsou tyto aktivity dostupné 
i v horkém létě. Kromě toho areálů za
čínají využívat i přespolní sportovní 
kluby. „V současnosti zde máme hned 
tři ruské krasobruslařské kluby na 
soustředění. Byly zde již minulý rok 
a vrátily se i toto léto,“ potvrdila zá
jem zahraničních sportovců Flašková.

Život do areálu Zadních Vinohrad 
pak přinášejí i pravidelné akce orga
ni zo va né přímo spo leč ností Kul tu ra 
a sport nebo akce spojené s Ro din ným 
zá po le ním. „Na Zadní Vinohrady 
jsme se s kozou Rózou vypravili ně
kolikrát a já věřím, že se tam znovu 
vrátíme, neboť je to další způsob, jak 
rodinám představit nový areál a jeho 

jednotlivá sportoviště,“ řekl primá
tor Mareš k výletům kozy Rózy na 
Zadní Vinohrady.

bEz Vandalů
Stejně milým překvapením jako 

vysoká návštěvnost areálu je i absen ce 
vandalů v jeho okolí. „Jediným pro
je vem van da lis mu zůstává řádění 
fa nou šků při finále fotbalového po
háru, jinak jsme v soužití s fanoušky 
nena ra zili na žádné problémy,“ dodala 
Flašková, kterou těší, že vandalové se 
zatím vyhýbají celému areálu a spor
toviště tak dosud nedoznala žádných 
zbytečných škod a mohou nadále ba
vit návštěvníky.

SpOrTOVní SVáTky 
V CHOMUTOVě nEkOnčí

Největšími sportovními svátky 
v areálu Zadních Vinohrad byly finále 
Poháru České pošty a zápas české ho
kejové reprezentace se Švédskem. Obě 
akce do Cho mu tova přilákalo otevření 
nových sportovních stánků. „V Cho
mu tově byla ve stejném roce otevřena 
nová víceúčelová aréna a její start jsme 
se rozhodli podpořit i přidělením za
hajovacího utkání Channel One Cupu 
mezi Českou republikou a Švédskem,“ 
vysvětlil tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk 
Zikmund, proč se Chomutov stal pět
atřicátým městem ČR, kde se předsta
vila seniorská reprezentace.

Chomutov však nezaujal jen pěk
nými stadiony, ale také výbornou or
ganizací. „Přípravy na akci byly 
dlou hé a vypracované do detailů. 
Vycházelo se ze zkušeností Cho
mu to va z utkání se Spartou a Plzní, 
i když jsme si byli vědomi, že finále 

poháru České pošty je svým charak
terem značně rizikovější. FAČR si ve
lice cenila velmi dobrého a vstřícného 
přístupu všech zodpovědných osob 
z Cho mu tova,“ řekl ředitel propagace 
FAČR Jan Kolář, který je přesvědčen, 
že by se na chomutovský stadion měl 
vrcholový fotbal brzy vrátit například 
v podobě utkání některé z mládežnic
kých reprezentací.

Stejný názor převládá i u vedení 
hokejového svazu, který při utkání 
národního týmu potěšila vyprodaná 
aréna. „S organizací utkání, zázemím, 
návštěvností, stejně jako s atmosférou, 
která v aréně panovala, jsme byli spo
kojeni. Je proto velmi pravděpodobné, 
že se do Cho mu tova národní mužstvo 
někdy v budoucnosti vrátí, i když ter
mín zatím neznáme,“ potvrdil Zdeněk 
Zikmund, podle kterého výběr míst 
pro utkání závisí na řadě kritérií. 
K těm nejdůležitějším patří zázemí 
arény, ubytovací kapacity, dopravní 
přístupnost, hokejová tradice a zájem 
o hokej v příslušné lokalitě.

Finále Poháru České Pošty a záPas České 
hokejové rePrezentace se švédskem. 
obě akce do chomutova Přilákalo otevření 
nových sPortovních stánků.

areál 
ZadNí VINOHradY 
V číSleCH
•  145 915 návštěvníků si našlo 

cestu na extraligové zápasy 
Pirátů včetně barážových utkání

•  průměrná návštěva v základní 
části činila 4 178 fanoušků, 
kteří obsadili 79,6 % stadionu

•  za nedohraný ročník ČFL 
si našlo cestu na stadion 
6 267 fanoušků fotbalu

•  nejvíce lidí na fotbal přišlo na 
3. kolo poháru s Plzní, a to 1 094

•  od otevření do 30. 4. navštívilo 
Aquasvět 85 499 lidí 
(bez TJ Slávie a kurzů)

•  za rok 2012 navštívilo veřejné 
bruslení 13 956 lidí, za první 
4 měsíce letošního roku 7 459

•  Rodinné zápolení přivedlo na 
nový zimní stadion v průměru 
124 rodin na každou akci

•  v kině Svět se promítlo 
1 401 filmových představení, 
které vidělo 74 317 diváků 
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Stav je neúnosný. Znepříjemňuje 
žití v okolí. Toto také zaznělo jako jed
noznačný signál vedení města ke spo
lečnosti SPAR, která stále oddaluje 
stavbu supermarketu na místě, kde stá
val starý zimní stadion. „Po ža du je me 
plnění dohod ze smluv, kterými se spo
lečnost zavázala realizovat na pozem
cích bývalého zimního stadionu ob
chodní centrum. My jsme svoje povin
nosti splnili a totéž žádáme i od druhé 
strany,“ sdělil primátor Jan Mareš. 
Město také požaduje, aby společnost 
SPAR informovala obča ny o svých zá
měrech a zajistila stávající plochu proti 
vniknutí, než začne výstavba. 

Prázdná plocha je trnem v oku 
nejen vedení města, ale také obča
nům. „Ti si právem stěžují. Z plo
chy se velmi práší, ztěžuje jim cestu 
z Bezručovy a Zborovské ulice 
přes kruhový objezd k autobuso

vému nádraží,“ vyjmenovává primá
tor důvody, proč by Cho mu to va né 
měli znát termín dokončení a po
do bu budoucího obchodního cen
tra. „Chceme, aby firma mi ni mál ně 
na ploty kolem pozemku umístila in
formativní tabule s termíny výstavby 
a vizualizací,“ dodává Mareš. 

S těmito požadavky se město 
pus tilo do jednání s novým vedení 
firmy SPAR Česká obchodní společ
nost, s.r.o. Z jednání vyplynulo, že 
na podzim letošního roku by měl ra
kouský vlastník schválit zahájení 
stavby, která potrvá rok. Obchodní 
centrum by mělo být otevřeno do 
konce roku 2014. Oproti původnímu 
záměru byl samotný projekt upraven, 
aby byla stavba přátelštější k okolí. 
Budova bude nižší s ozeleněnou stře
chou a ostatní prodejní plocha bude 
taktéž menší.

primátor 
ke Sparu: 
Začněte stavět!

Zdraví i handicapovaní stráví dny společně

Kapacita školek 
je dostatečnáMěsto boří bariéry, 

jde příkladem 

Seniorský parlament se zajímá o dění ve městě

Chomutovský Domeček připra
vuje na září akci, která má za cíl 
sblížit handicapované lidi se zdra
vými. Dva dny nabité programem 
pod názvem Žijeme tady jednak po
mohou potřebným a také pobaví 
všechny účastníky. „Hlavním smys
lem akce je uvědomit si, že je ko
lem nás spousta lidí, kteří mají ně

jaký handicap, společnost je čás
tečně vytlačuje mimo své hrani ce 
a přitom i tito lidé mají nárok žít 
normální život a zapojovat se do 
dění ve společnosti,“ uvedl ředitel 
Domu dětí a mládeže v Cho mu tově 
Milan Märc.

Akci odstartují 6. září sportov ní 
hry na atletickém stadionu. Do po

led ne se pak účastníci například 
vydají zdolat zajímavou stezku. 
Zápisné za osobu činí pět korun 
a výtěžek půjde k rukám potřeb
ných. V sobotu 7. září se bude zá
bava odvíjet v areálu letního kina, 
kde se představí regionální kapely. 
Organizátoři chystají i doprovodný 
program a překvapení.

Do chomutovských mateřských 
škol v září nastoupí 360 nových dětí. 
Celková kapacita školek dosahuje 
1 534 míst a je zatím dostačující. I tak 
má město pro případ abnormálně zvý
šené poptávky rodičů po umístění dětí 
do školky připravené řešení. 

„Všechny žádosti o přijetí tříle
tých dětí do mateřských škol byly vy
řízeny kladně, dokonce jsme nad rá
mec zákona umístili dalších asi sto 
chlapců a dívek mlad ších tří let,“ in
formoval primátor města Jan Mareš. 

Rodiče vybírají mateřskou školu 
zpravidla podle vzdálenosti od místa 
bydliště nebo svého pracoviště. Ob
sa ze nost mateřských škol je rovno
měrná. V ojedinělých případech se 
stává, že v okamžiku zápisu není 
v požadované školce volné místo, 
a tak je dítě umístěno do jiné. V ta
kovém případě ale rodiče vždy v nej
kratším možném termínu obdrží na
bídku k přestupu svého potomka do 
školky, kterou si původně vybrali.

Město Chomutov trvale boří ba
riéry, ať už stavební, komunikační 
nebo sociální. Za svoji vstřícnou 
politiku vůči handicapovaným zís
kává významná ocenění. „V loň
ském roce jsme za kurzy znakové 
řeči úředníků a strážníků obdr
želi nominaci v republikové sou
těži Mosty, letos jsme se v evrop

ské soutěži Acces City Award pro
bojovali do užšího finále,“ při
pomněl primátor Jan Mareš. 
Konkurence v soutěži bezbarié
rově přístupných míst byla přitom 
velká, a to 99 měst. V užším finále 
skončil Cho mu tov vedle Helsinek, 
Stockholmu nebo Berlína. Příklady 
dobré praxe odborníci z Chomutova 

prezentovali nedávno na konferenci 
Společně k bezbariérovosti, kterou 
pořádalo město Pardubice. Velký 
zájem odborníků z jiných měst 
vzbudil dětský pokojíček na magis
trátu, jak se říká místnosti, kde pro
bíhají na psychiku šetrné pohovory 
a výslechy dětí v závažných život
ních situacích.

Senioři se začínají zajímat o ve
řejné dění ve městě a k tomu jim má 
jako platforma sloužit seniorský parla
maent. Ten svolala obecně prospěšná 
společnost Společně proti času, která 
začala v Chomutově působit. 

„Jsme otevřeni diskusi se všemi 
skupinami obyvatel. Některá setkání 
sami organizujeme, ale vítáme i ak
tivity různých sdružení. Od parla
mentu očekáváme nejen podněty, 

ale především spolupráci a debatu 
nad tématy, která se seniorů bez
prostředně dotýkají,“ sdělil primá
tor města Jan Mareš. Na prvním se
tkání se stanovily okruhy pro příští 
jednání, aby se přítomní mohli při
pravit a zároveň organizátoři pozvat 
odborníky, jež budou mít co říci ke 
konkrétním vystoupením.

V závěru června by se tak seni
oři měli seznámit s návrhem a ter

míny projednávání územního plánu 
a dále s prací technických služeb. 
Mezi tématy pro poprázdninová se
tkání jsou doprava, kultura nebo ná
vrhy, jak si vzájemně pomoci s in
formováním o akcích ve městě. Na 
obdobném principu funguje v Cho
mutově Studentský parlament slo
žený ze zástupců dětí a mládeže 
ze základních a středních škol ve 
městě.
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KráTCe
SEniOři MOHOU OpěT 
STUdOVaT
Počítačové kurzy pro začáteční
ky i pokročilé z řad seniorů za
čínají na přelomu června a čer
vence. Pořádá je ČVUT v centru 
města v budově naproti spor
tovní hale. 

zOOpark prOdlUžUjE 
náVšTěVní dObU
Podkrušnohorský zoopark 
prodlouží otevírací dobu. Od 
1. června mohou návštěvníci do 
areálu přijít denně od 8.30 do 
19.00 hodin.

lETní kinO začnE 
prOMíTaT
Český thriller Ve stínu zahájí 
sezonu letního kina ve čtvr
tek 13. června. Dále na diváky 
čeká například Doba ledová 4, 
Rio, či Svatá čtveřice a Okres
ní přebor. 

kVěTiny zbarVí 
UliCE MěSTa
Technické služby umisťují do 
ulic města již tradiční květino
vou výzdobu v podobě závěs
ných váz na lampy a květinové 
pyramidy. 

V lETníM kině MOHOU 
STanOVaT
Stanování i s promítáním filmů 
si mohou lidé užít v letním kině 
14. června. Táborníky čeká do
provodný program i opékání 
vuřtů. 

láSka i žárliVOST 
zaplní diVadlO
Tragikomedii Filumena Martu
rano uvede městské divadlo 
20. června. V hlavních rolích pří
běhu o lásce i žárlivosti se před
staví Simona Stašová a Svato
pluk Skopal.

Technické služby likvidují 
zastaralé houpačky i klepadla

daň město využije na komunikace a odpady

roZa: parkoviště u Sd arény 
dostalo barevný kabát

Staré a nepoužívané části prvků 
dětských hřišť, klepadel i sušáků mizí 
z ulic města. Pracovníci technických 
služeb je postupně demontují, desítky 
odstranili loni, letos v činnosti pokra
čují. „Tyto prvky nesplňují normy, 

bývají často poškozené a nefunkční. 
Mohou být i nebezpečné. Je tedy na
ším cílem, abychom je odstranili v co 
možná nejkratší době a zabránili tím 
případným zraněním,“ uvedl náměs
tek primátora Martin Klouda. 

Stará klepadla i sušáky dnes po
užívá velmi málo lidí, jen některé 
jsou ještě v původním stavu, většina 
je již poškozená. Jsou navíc železné 
a mohou tak lákat ke krádeži tak
zvané sběrače kovů, kteří mohou být 
při jejich odřezávání nebezpeční pro 
sebe i okolí. „Na základě vyjádření 
Chomutovské bytové, která oficiálně 
schválila odstranění sušáků a klepadel 
před domy v její správě, magistrát žá

dal o jejich postupné odstraňování,“ 
informoval Juraj Szabo, vedoucí pro
vozovny Technických služeb města 
Chomutova. 

Loni technické služby odstranily 
patnáct klepadel a třiadvacet kon
strukcí na sušení prádla. 

S budováním nových dětských 
hřišť se postupně přestala používat ta 
původní. Staré herní prvky byly z vět
šiny míst odstraněny, na mnoha sta
novištích však zůstaly například be
tonové základy laviček či prolézaček. 
Ty budou také odstraněné i s prvky, 
které již nevyhovují normám. Loni 
jich technické služby odstranily pět
ačtyřicet.

V Chomutově lidé letos zaplatí 
vyšší daň z nemovitosti, zastupi
telé o tom rozhodli už na konci roku 
2011. Na rozdíl od většiny vět
ších i menších měst, včetně soused
ního Jirkova, Kadaně, Mostu, Loun 
či Žatce, jejichž obyvatelé platí víc 
už několik let, tak odsunuli platnost 
nepopulárního opatření ještě o celé 
dva roky. Výnosy z daně jsou ale 
přísně vázané. „Přijetí úpravy o míst
ním koeficientu daně z nemovitosti 
podmínili zastupitelé vznikem spe
ciálního fondu pro rozvoj, opravy 
a údržbu místních komunikací. Pro 

rok 2013 však také bylo rozhodnuto, 
že se z tohoto fondu uhradí za ob
čany podíl nákladů na komunální od
pad, zlevní se tak platba každého ob
čana,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Daň ze standardního bytu veli ko
sti 3+1 činila v Chomutově do konce 
loňského roku 644 korun, letos jeho 
majitel zaplatí 1 655 korun. A jen na 
odpadech se čtyřčlenné rodině vrátí 
téměř tisíc korun. Město v letošním 
roce doplatí za každého obyvatele 
240 korun na svoz a likvidaci komu
nálního odpadu, celkem tedy zhruba 
13 milionů korun. „Skutečné ná

klady dosáhnou 696 korun na osobu, 
zastupitelé však rozhodli, že každý 
člověk uhradí jen 456 korun. Tím 
pádem město nevybere na dani z ne
movitosti o 1 011 korun více, ale ve 
skutečnosti jen o 51 korun,“ dopl
nil primátor.

Koeficient daně z nemovitosti 
se v Chomutově nezměnil od roku 
2000, což je ve srovnání s ostatními 
srovnatelně velkými městy raritou. 
Města navyšují daň z nemovitosti, 
protože stát krutě škrtí příjmy měst 
z jiných daní a ruší další příspěvky. 
Od letošního roku město zcela 

samo financuje provoz knihovny, 
stát jej přestal dotovat. Roční pří
spěvek státu přitom činil 16 mili
onů korun. Přesto město knihov
nické služby neomezilo, nabízí je do
konce v dalších dvou pobočkách. 
Každoročně klesá také státní příspě
vek Podkrušnohorskému zooparku 
či dotace na lůžka v domovech pro 
seniory, které také musí doplácet 
město. „Děláme všechno pro to, aby
chom tyto dopady přístupu státu na 
naše občany minimalizovali a přitom 
nezadlužovali město,“ uvedl primá
tor Jan Mareš.

Parkoviště jsou místem, které 
většina z nás využívá jen k odlo
žení auta. To však neplatí pro děti 
a kozu Rózu s Rozmarýnkem, kteří 
si z parkoviště u SD arény udě
lali jedno velké malířské plátno. 
Rodinné zápolení s názvem Křídou 
na chodník totiž bylo určené všem 
malým i velkým umělcům, kteří si 
ještě nezapomněli hrát. „Parkoviště, 
které obvykle slouží pro návštěv
níky sportovních utkání, bude dnes 
plné sluníček a kytiček a přispěje 
k tomu, aby naše město bylo stále 
prozářené a barevné,“ řekl přímo na 
místě primátor města Jan Mareš.

Aby účastníci dostali soutěžní 
známku Rodinného zápolení, měli 
za úkol vymalovat jedno parko

vací místo. Proto se do práce pus
tili nejen děti, ale i dospělí a doká
zali, že fantazie nemá omezení. Na 
parkovišti se objevily kytičky a slu
níčka, ale také princezny nebo ost

rov s palmou. Jako živí vypadali na
malování motýli a Pirátům by ur
čitě udělal radost křídový Picaroon. 
Nechyběly ani podobenky maskotů 
akce Rózy a Rozmarýnka. 
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Soubor se jmenuje po rumun-
ské vesničce Skejuš, kde jste pro-
žila dětství. Proč jste se odstěho-
vali do Čech? 

Ve Skejuši byla hrozná bída. 
Tatí nek musel na sedm let do války 
a dva roky dokonce strávil jako za
jatec na Krymu, vrátil se až v roce 
1947, to bylo těžké období. Pak při
šla výzva vrátit se do Čech na uvol
něná místa v pohraničí. Odjeli jsme 
transportem v roce 1949, přestože 
jsme tam měli domek dokonce se 
střechou z pálených tašek. Tehdy 
odešlo ze Skejuše do Čech na 180 
rusínských rodin. Rumuni byli 
hodně naštvaní. 
Jak vzpomínáte na Skejuš? 

Žila jsem tam jen do 8 let, takže 
mnoho vzpomínek nemám. Vím, že 
ve Skejuši tvořili polovinu obyvatel 
Rusíni, ale byli tam i Rumuni, Češi, 
Němci, Slováci a Maďaři. Naši lidé 
si tam vybudovali svůj kostel, ve 
kterém byla také škola. 
Jak probíhalo usazení v Če chách? 

Rusíni byli hodně rozházení. 
Část jela do Tros ko vic u Znojma, 
část do Cho mu to va, další úplně ji
nam. My jsme se usadili v Tros ko
vi cích u Znojma, ale sestra si na
šla manžela Rusína z Cho mu to va. 
Ten sem přijel už prvním transpor
tem. Nějakou dobu pracoval na 
Moravě, ale pak oba odešli zpět na 
sever Čech a my jsme přišli za nimi. 
V Cho mu to vě žilo na pět set Rusínů. 

I teď je jich tu plno, ale už se ke své 
národnosti nehlásí. 
Proč se ke své národnosti nehlásí? 

Rusíni byli dříve pronásledo
vaným národem. Mnoho lidí ode
šlo v 19. století ze svých domovů 
na Slovensku a při příchodu do no
vého usídlení v Rumunsku nebo na 
Ukrajině říkali, že jsou Slováci, ni

koliv Rusíni. Naše rodina má ko
řeny ve slovenské Kamience, odkud 
moji předci odešli. Peníze jim vy
stačily jen na cestu do Rumunska. 
Můj bratr si po letech našel man
želku právě v Kamience. 
Jak se Rusínům žilo v době ko-
munismu? Bylo možné pěstovat 
zvyky? 

Co jsme chtěli, to jsme si dělali 
po našem. Jediné, co nám chybělo, 
byla řeckokatolická víra. Museli 
jsme chodit do katolického kostela. 
Teprve po revoluci jsme dostali 
možnost využívat katolický kostel 
k řeckokatolickým kázáním. 
Byla jste se někdy podívat ve 
Skejuši a v Kamience? 

Ano, v obou místech jsme vy
stupovali se Skejušanem. Ve Ske
juši jsme byli asi dvakrát a v Ka
mi en ce snad sedmkrát. Pamatuji 

si, že jednou jsme tam předváděli 
vaření povidel. Když jsme skon
čili, tak chlapi šli uklidit rekvizity 
a všechna polínka nám naházeli do 
těch povidel. 
Jak vlastně vznikl nápad založit 
folklorní soubor Skejušan? 

Už za komunismu jsme byli ta
ková partička, která chodila na zá

bavy a plesy, kde jsme si vždy zazpí
vali naše písničky. Stejně tak při svat
bách nebo křtinách. Po roce 1989 nás 
napadlo, že bychom si mohli zalo
žit soubor. Na startu nás bylo devět, 
ale rozrostli jsme se až na 23 členů. 
Přidali se k nám i někteří Češi, kteří 
bojují s rusínštinou. Moc se mi líbí, že 
jsou do toho tak zapálení. 
Mluvíte ještě někdy rusínsky? 

Mluvíme ve Skejušanu. Doma 
mi děti rozumí, ale neumí odpově
dět. Vnoučata už rusínštinu neznají. 
Působí ve Skejušanu nějaké děti? 

Teď ne. Dříve jsme měli vlastní 
dětský soubor, ale všichni vyrostli 
a řeší jiné starosti. Už je to neza
jímá. Je tam pár malých dětí, ale 
ty se do kroje oblečou jen na ten 
náš výroční sraz. Jedna dívenka od 
nás teď vyhrála soutěž Zpěváček v 
Teplé, ale zpívala česky. Tak jsme 

všichni naočkovali její babičku, že 
přes prázdniny bude mít dost času, 
aby se naučila dvě naše písničky. 
Folklorní soubor Skejušan ale 
není jen o písničkách… 

To ne. Ukazujeme celý rok na 
dědině, proto po celé republice 
i v zahraničí předvádíme tradiční 
činnosti, jako jsou přástky, stlou
kání másla, svatbu, vaření povidel 
i pálenky nebo zabíjačku. 
V čem se liší tradice Čechů 
a Rusínů? 

Asi ve všem. Třeba před rusín
skou svatbou se musí dcera nebo 
syn od rodičů odprosit, aby dostali 
požehnání. I moje děti se musely 
odprosit. A liší se třeba i písničky. 
Rusíni mají smutné písně. To víte, 
smutný osud, smutné písničky. 
Co je na rusínském osudu nej-
smutnější? 

To že vymíráme. Je nás pořád 
méně. Ale neplatí to všude, protože 
v Praze je dokonce Svaz mladých 
Rusínů, což jsou vesměs Rusíni, 
kteří přišli ze Slovenska na studia 
do Prahy. Byli jsme se za nimi po
dívat a přišli jsme tam v krojích. To 
jsme je překvapili. Bohužel tento 
rok nemohli přijet na náš tradiční 
sraz v KASSu. 
Jak často se Skejušan schází na 
zkoušky? 

Každý týden. Chodíme se tam 
bavit a zpívat. Člověk hned přijde 
na jiné myšlenky.

v chomutově žilo na Pět set rusínů. 
i teď je jich tu Plno, ale už se ke své 
národnosti nehlásí.

Rusíni jsou národem bez země. Proto Kateřina Romaňáková, která se narodila v rumunské obci Skejuš, 
už považuje Čechy za svou vlast. Pokud se však zeptáte na její národnost, vůbec nezaváhá. „Rusínka,“ 
odmítá pochyby předsedkyně folklorního souboru Skejušan, který si klade za cíl rusínské tradice a kulturu 
uchovat pro další generace a přiblížit ostatním. 

Kateřina romaňáková:

Smutný osud, smutné 
písničky rusínů 
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Chomutovský kalamář 
zůstává okouzlen poezií  

desátou muzejní noc doprovázel 
zpěv udatných kozáků

Podvanácté se mohli Cho mu
to va né, kteří spisují básně či po
vídky do šuplíku, přihlásit do li
terární soutěže Chomutovský ka
lamář. Porota ve složení Zdeněk 
Hejna, Marie Laurinová, Blanka 
Legnerová, Renata Šindelářová a 
Ota Schnepp přečetla dílka 43 au
torů rozdělených do dvou věkových 
kategorií. 

Nejčastěji porota pročítala poe
zii. „Nejoblíbenějším útvarem byla, 
a nejen v tomto ročníku, báseň,“ po
tvrdila Zdena Doležalová, organi
zátorka soutěže z Domu dětí a mlá
deže. Dodala, že dalšími soutěž
ními útvary byly povídka a mik
ropovídka. Nejlepšími básnířka mi 
shledala porota nakonec Lucii 
Zuš ťá ko vou v kategorii do 20 let 
a Zuz ku Vá vro vou mezi dospě
lými. Ocenění za prózu si odnesly 
Eliš ka Kon rá do vá, Jana Pod lis ko vá 

a Tereza Plod ko vá. Nejlepší minipo
vídku napsala Eva Šamšulová. 

Právě poslední jmenovaná au
torka patří k soutěžícím, kteří jsou 
Chomutovskému kalamáři věrní. 
„Máme svůj okruh soutěžících, 
kteří se vracejí. Jde vesměs o autory 
přihlášené do kategorie nad 20 let,“ 
potvrdila Zdena Doležalová a do
dala, že u mladších se jména mění 
častěji, ale i zde se porota setkala 
s návraty autorů. 

A zdá se, že si na to porota bude 
zvykat, neboť počet soutěžících 
mladších 20 let oproti loňskému 
ročníku stoupl. „Každý rok, když 
soutěž vyhlašujeme, kontaktujeme 
ředitele základních i středních škol 
s prosbou o propagaci,“ vysvětlila 
Doležalová, jak mladí literáti hle
dají cestu ke Kalamáři, který spolu 
s Domečkem organizuje i týdeník 
Nástup. 

Zpěv udatných kozáků odráže
jící šíři a smutek ruské duše prová
zel 10. muzejní noc v chomutovském 
muzeu. „Letošní muzejní noc pokra
čuje v  trendu, který jsme nastolili 
zhruba v polovině cyklu, kdy jsme se 
rozhodli využít této akce pro prezen
taci národnostních menšin žijících ve 
městě. Tentokrát jsme u příležitosti 
200. výročí návštěvy cara Alexandra 
v Chomutově a u příležitosti setkání 
protinapoleonské koalice zvolili mi
noritu ruskou,“ vysvětlil přítomnost 
sboru Kozáci Vltavy Stanislav Děd, 
ředitel oblastního muzea. 

Kromě kozáckého sboru připomí
nala ruskou menšinu i ochutnávka je
jich tradiční kuchyně. K masovým pi

rožkům se proto podával čaj slaze ný 
marmeládou. Návštěvu cara Alexan
dra a průběh setkání protinapoleon

ské koalice návštěvníkům připomnělo 
modelové vojenské ležení a přede
vším komentovaná prohlídka v cen
tru města. Součástí muzejní noci byla 
i vernisáž výstavy Napoleonica 2013 
v kostele sv. Kateřiny. „Výstava ma
puje události roku 1813 v Chomutově 
i celých severozápadních Čech jak z 
vojenského, tak politického hlediska 
a věnuje se jednotlivým osobnostem, 
jež region v té době navštívily,“ dodal 
kurátor výstavy a vedoucí historic
kého oddělení oblastního muzea Jiří 
Šlajsna, jenž vedl i zmíněné komento
vané prohlídky.  

Křehká krása zdobí art galerii 
Při návštěvě Art galerie na histo

ric ké radnici jistě řada milovníků 
umě ní pocítí potřebu našlapovat co 
nejtišeji a nej opa trněji, neboť současná 
výstava Kristiny Fol prech tové a Jitky 
a Richarda Kantových působí až do
jemně křehce. I proto se k výstavě vit
ráží, minivitráží, šperků a obrazů název 
Proměny hodí. Při pohledu na jemnou 
krásu skleněných objektů totiž člověku 
vytane na mysl pomíjivost okamžiku i 
nekonečnost času. 

Tento dojem je ještě umocněn 
zdroji inspirace, které si malířka Kris
tina Fol prech to vá při své tvorbě vy
bírá. Mezi nimi nechybí esoterika či 
fantasy a scifi literatura. „K těmto li
terárním žánrům jsem se dostala díky 
svým čtyřem vnukům. Jsou mi vel
kou inspirací, neboť při jejich četbě 
si uvědomuji, že člověk se nemusí ve 
své fantazii omezovat,“ směje se ma
lířka, která se s oblibou věnuje i du
chovním a církevním výjevům.

Klišé o jablku, které nepadá da
le ko od stromu, naplňuje dcera ma
lířky Jitka Kantová, jež se společně se 
svým manželem rovněž věnuje práci 
se sklem. Propadli kouzlu vitráží, které 
neváhají spojit s nejrůznějšími kamen
nými objekty. Vznikají fantastické 
plas tiky, jež jsou důkazem široké fanta
zie. Ovšem oba se věnují rovněž oken
ním vitrážím a záchraně kostela sv. Jiljí 
v Libyni, kde by mělo vzniknout jediné 
souhrnné muzeum vitráží na světě. 

Inzerce

Očekáváme od Vás
• obchodního ducha
• komunikativnost
• časovou flexibilitu
• znalost práce na PC
• min. vzdělání středoškolské

Dáme šanci každému! 
Ze zkušeností víme, že nejdůležitější 
je pracovitost, komunikativnost a chuť 
učit se novým věcem.

HleDáme ObcHODníky

chomutov@rkevropa.cz   777 339 291

Palackého 3997, Chomutov 
www.rkevropa.cz/chomutov

cHOm UTOV
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pOčaSí pOdrUHé 
zrUšilO parkUr
Chomutovská parkurová liga 
byla kvůli nepříznivému počasí 
podruhé odložena. Náhradním 
termínem pro obě jarní kola je 
první víkend v srpnu.

bEE ball V CHOMUTOVě
Mistrovství ČR škol v bee bal
lu, což je zjednodušená varian
ta softbalu, uspořádal klub SC 
80 Beavers Chomutov. Turnaj 
sedmi týmů vyhrála ZŠ Štáflova 
Havlíčkův Brod před domácí ZŠ 
Akademika Heyrovského.

SkOnčili drUzí 
na MCdOnald‘S CUpU
Tým ze ZŠ Březenecká získal 
druhé místo v krajském kole 
fotbalového McDonald‘s Cupu. 
Starší žáci školy nestačili jen na 
ZŠ Edisonova z Teplic. 

KráTCe

dvakrát radost, dvakrát smutek

devět děvčat 
MIKa na Mčr

Unikátního turnaje se zúčastnili
ligoví stolní tenisté i hokejisté

Moderní gymnastky SC 80 Cho
mutov tradičně nechybí na vrchol
ném závodu sezony. I tentokrát se 
na mistrovství České republiky ve 
volném programu probojovaly čtyři 
závodnice, z nich dvě postoupily 
mezi šestnáct nejlepších do finálo
vého klání. 

Nejvíce se z chomutovské vý
pravy dařilo Kláře Tilcerové, jež 
byla v sestavě s míčem hodno
cena jako šestá nejlepší, ve šviha
dle sedmá a ve víceboji obsadila 
osmé místo. „O pět příček vylepšila 

své umístění z loňského mistrov
ství a potvrdila svou nadvládu jako 
nejlepší gymnastka Severočeské 
oblastní ligy v této kategorii,“ 
řekla trenérka Věra Nedbalková. 
Výborně zabojovala také Karolína 
Vostatková, jež poprvé soutěžila 
v mladších kadetkách. Postupu do 
starší kategorie se vůbec nezalekla 
a vylepšila své loňské umístění o 
devět příček. „Nejvíce se jí dařilo 
v sestavě bez náčiní, ve které ob
sadila deváté místo. V konkurenci 
jednatřiceti závodnic vybojovala ve 

víceboji čtrnácté místo,“ doplnila 
trenérka.

Smutné závody prožila Kateřina 
Chlebečková, jež pokazila sestavu 
s kužely a musela se smířit s celko
vým 24. místem. A nervozita smí
šená s únavou se podepsaly na vý
konech nejmladší chomutovské zá
vodnice. Adéla Poláchová začala 
velmi dobře, ale nevydařená sestava 
s obručí stačila až na 41. místo. 
Byly to však její vůbec první mis
trovské závody, a tak lze očekávat, 
že příští rok se jí vydaří lépe. 

Sezona jednotlivkyň oddílu mo
derní gymnastiky MIKA Chomutov 
pod vedením trenérek Kateřiny Vo
mas tové a Michaely Petříkové byla 
zakončena nominací devíti závodnic 
na mistrovství republiky. Úspěšnými 
závodnicemi jsou vítězky Severočeské 
ligy a přebornice oblasti Denisa Ma
těj ko vá, Tereza Štolová, Štěpánka 
Při kry lo vá, Tere za Přikrylová, Kris
týna Milerová, Marie Gregorová, 
Tere za Kubinová, Nicole Koderová 
a Kateřina Anna Kaš pa rová.

Pro Terezu Štolovou, Denisu Ma
těj kovou a Vanessu Chomutovskou 
pak třeš nič kou na dortu bylo umístění 
na prvních třech příčkách při poháro
vém závodě v Chomutově.

Už posedmé uspořádal oddíl stol
ního tenisu Baník Březenecká ve své 
herně na Zahradní turnaj dvojic O po
hár primátora. Jedinečná akce, v níž 
los dává hráče s ligovou nebo krajskou 
výkonností dohromady s hráči z okres
ních soutěží nebo neregistrované, pro
běhla již posedmé.

Tentokrát se turnaje zúčastnilo 
osmdesát hráčů z třiceti českých od
dílů. Pozornost na sebe poutali na 
jedné straně čtyři ligoví stolní tenisté, 
na druhé pak tři účastníci z naprosto 
odlišného sportovního odvětví, hoke
jisté Roman Chlouba, Martin Mazanec 
a Karel Ton. „V tom právě tkví unikát
nost turnaje, že soutěžní tandem tvoří 
vrcholoví a rekreační hráči. Dvanáct 
hodin turnaje pak takovou dvojici do
konale stmelí,“ zdůraznil Theodor 
Sojka, spoluorganizátor akce.

Vítězem pingpongového mara
to nu se stali a putovní pohár primátora 
města Chomutova pro rok 2013 zís
kali chomutovský odchovanec Milan 
Veselý ze Sparty Praha a Ladislav 
Man dík z Polerad na Lounsku, kteří ve 
finále porazili Jiřího Vokáče z Baníku 
Meziboří a Milana Dráždila z Janova, 
jenž byl ve svých 64 letech nejstarším 

účastníkem turnaje. Třetí místo obsa
dil bývalý ligový hráč Václav Soutner 
starší, toho času hrající za Libědice, 
společně s Václavem Holým z Citolib. 
Úspěchem pro pořádající Baník 
Březenecká skončila tzv. soutěž útě
chy, kterou vyhrála třináctiletá naděje 
klubu Alex Hübschmann společně 
s Michalem Brožkem z Baníku Most.

Mladí kanoisté v Chomutově
Kamencové jezero se po pěti le

tech znovu stalo hostitelem jednoho 
ze čtyř závodů Českého poháru mlá
deže. „V minulosti se zde konaly asi 
tři závody Českého poháru mládeže 
a věřím, že ani tento ročník nebyl po
slední,“ řekl Petr Doležal z pořadatel
ského klubu SC 80 Cho mu tov, podle 
kterého jsou na Kamencovém jezeře 
jedny z nejlepších podmínek pro zá
vody v rychlostní kanoistice. I proto 
se do Cho mu tova sjelo 440 mladých 
kanoistů. 

Chomutovský závod je úvodní 
akcí poháru, v němž závodníci zís
kávají body do průběžných žebříčků 
nutných pro zařazení do sportovních 
center mládeže, a zároveň nominač
ním závodem na velkou mezinárodní 

regatu v Piešťanech. „Byli jsme zvě
daví, jak naši mladí zúročí přípravu, 
jež byla tento rok o něco náročnější. 
Obsahovala více soustředění, než 
tomu bylo v minulých letech,“ při
znal Doležal, který mohl být s vý
sledkem spokojen. V ostře sledo
vané kategorii dorostenců si pro tři 
zlaté dojel Ondřej Bišický a pro zlato 
a stříbro Kryštof Štejnar. Bron zo
vou medaili přidal Tomáš Holopírek. 
„Na mezinárodní regatu se tak kva
lifikovala čtveřice Bišický, Štejnar, 
Holopírek a Čeřovský, jež zároveň 
bude reprezentovat náš kraj na 
Olympiádě mládeže 2013.“ 

Na mládežnických závodech 
v této sezoně už chybí Dan Pokorný, 
který přešel do kategorie dospělých. 

„Naše výsledky nás velice těší, pro
tože v kategorii do 23 let se jeví 
velmi nadějně. V nadcházejícím no
minačním závodě v Račicích se po
kusí na trati 200 metrů kvalifikovat 
na ME v Portugalsku,“ dodal trenér 
Doležal. 
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CHTěl zaVříT dO CEly
Pětačtyřicetiletý muž přišel na slu
žebnu strážníků s tím, že chce za
vřít. Neplatí prý alimenty, tak ho to 
stejně čeká. Strážníci ale zjistili, že 
v hledáčku policistů není, do cely 
jen tak tedy nemohl. Muž proto 
šel se stejnou prosbou na policii.

kůň pObíHal V UliCíCH
Statný hřebec pobíhal zcela sám 
po silnici na Kamenném Vrchu. 
Strážníci ho po chvilce dostih
li v ulici 17. listopadu, kde se v po
klidu pásl. Odchyt se však nejprve 
nedařil, kůň vběhl až na hlavní sil
nici. U zooparku ho ale odchytili. 

rVačkU pSů OdnESl 
pán jEdnOHO z niCH
Psa, kterého jeho majitel venčil v 
ulici 17. listopadu, napadl jiný pes. 
Když se pán snažil psy oddě lit, cizí 
ho pokousal. Ma ji tel ka agre siv ní
ho chlu pá če rychle zmizela. Stráž
níci ji ale našli a za své chování pů
jde před přestupkovou komisi. 

OdVEzli ji dO 
nEMOCniCE
Civilní pracovnice pomohla za chrá
nit život. Ženě na Pí sečné se totiž 
přitížilo a v bezvědomí spadla na 
zem, díky pracovnici se na místo 
ry chle dostavili strážníci i zdra vot
níci, kteří ji převezli do nemocnice. 

Údajný SEbEVraH 
byl V pOřádkU
Na strážníky se obrátila žena 
s tím, že její druh odešel z domu 
a šel se zabít. Strážníci muže pod
le popisu našli, slova přítelkyně 
muž potvrdil, ale prý je nemyslel 
vážně a šel se po hádce uklidnit 
na zahradu.

MěSTSKá pOlICIe

Inzerce

Cyklobusy vyrazily 
do Krušných hor

Cyklobusy Dopravního podniku 
měst Chomutova a Jirkova vozí i le
tos o víkendech zájemce za zlevněné 
jízdné do Krušných hor. Přepravu kol 
mají cestující zdarma. První autobus 
s připojeným vlekem pro 44 bicyklů 
vyrazil v sobotu 18. května. Mezi Cho
mu to vem, Jirkovem a horskými stře
disky budou spoje pendlovat až do 
8. září. Cyklobusy vyjedou vždy, tedy 
bez ohledu na počet cestujících.

„Službu si zejména vyznavači cyk
loturistiky oblíbili a hojně víkendové 

linky využívají. Je to pro ně poho
dlné a cenově výhodné svezení do hor, 
kde si mohou užívat jízdu po hřebe
nech. O jejich kola je navíc dobře po
staráno, ve vleku za autobusem se ne
poškodí. Určitě ocení i letošní novinku, 
kdy cyklobusy jezdí bez bez pod
mínky minimálního počtu cestujících. 
Lidé se tak už nemusejí obávat, že by 
třeba vstávali zbytečně,“ uvedl před
seda představenstva dopravního pod
niku a náměstek chomutovského pri
mátora Jan Řehák. Dodal však, že po

kud bude služba využívána málo, tak 
se bude diskutovat o zrušeni linky. 
„Cyklisté tak rozhodnou o budoucnosti 
linky,“ řekl.

Spojení do hor v jarních a letních 
měsících zajišťují tři cyklobusové 
lin ky: Chomutov–Jirkov–Ma lý Háj, 
Lesná, rozcestí; Jirkov–Cho mu tov–
Hora Sv. Šebestiána; Jirkov–Cho mu
tov–Boží Dar a zpět. Podrobné infor
mace najdou zájemci na webu doprav
ního podniku www.dpchj.cz v sekci 
Rekreační doprava.

blatenská pod větší kontrolou
Častější kontroly, sledování po

hybu nepřizpůsobivých osob a zvý
šený dohled kamerového systému. 
To jsou nová opatření ke zvýšení po
citu bezpečí občanů z Blatenské ulice 
a okolí. „Dvojice územních strážníků, 
kteří mají lokalitu na starosti, opat
ření přijala v reakci na několik pod
nětů místních občanů,“ řekl náměs
tek primátora a velitel městské police 
Jan Řehák. Připomněl, že v ulici je již 
dva roky umístěna kamera, která situ
aci monitoruje.

Strážníci by však přivítali větší 
spolupráci občanů. Z necelé třicítky 
událostí, které strážníci letos v ulici ře
šili, jich 17 zjistily hlídky, sedm ope
rátoři kamerového systému. Občané 
nahlásili pouze tři. Byl mezi nimi 
i případ nedávného přepadení. „Oběť 

přepadení údajně viděla pachatele, jak 
se podezřele potuluje okolo místa činu 
už dvě hodiny před přepadením. Na 
linku 156 ale nezavolala,“ popsal si
tuaci zástupce ředitele městské policie 
Petr Zálešák.  

Jindy se zase obyvatelka dívala, 
jak pachatelé kradou okapy, strážníky 
přesto nezavolala. Okradená se raději 
nechala urážet a místo toho, aby zavo

lala na bezplatnou linku 156, zvolila 
hádku s pachateli.

I přes tuto zkušenost se strážníci 
i asistenti prevence na okolí Blatenské 
ulice ještě více zaměří. „Sledujeme, 
kudy se do oblasti stahují nepřizpůso
biví, tyto cesty častěji monitorujeme. 
Pozměnili jsme kvůli tomu i trasy po
chůzek civilních pracovníků,“ doplnil 
ředitel městské policie Vít Šulc.

3VZP0260_inzerce_188x86_Usti_Liberec.indd   1 264//13   10:19 AM

Jedna z cest vedoucích do Blatenské ulice 
poznamenána činností nepřizpůsobivých.
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prOHlédli Si lETišTě 
i TElEVizi
Výletníci ze ZŠ Školní se vydali na 
prohlídku pražského letiště. Pro
zkoumali odletovou halu, snaži
li se porozumět informačním ta
bulím a zhlédli start letadla.

UMí zaCHrániT žiVOT
Budoucí zdravotníci ze školy ESOZ 
ukázali žákům prvního stupně 
ZŠ Zahradní, jak mají správně po
skytnout první pomoc při zranění 
i akutních stavech.

prO zdraVí dO přírOdy
Upevnění zdraví i pomoc imu
nitnímu systému měl za cíl psy
chorehabilitační pobyt dětí 
z MŠ Palachova v přírodě na 
Šumavě. 

KráTCe

děti přivítaly jaro květinami

Hřiště pojmenovali bajaja

Krásné víly přivítaly děti z ma
teřinky Abeceda při Květinovém 
dni, tedy oslavě jara. Tematicky za
měřený program byl zábavný, ale 
i poučný. Děti si při něm procvičily 
znalosti i motorické dovednosti.

Všichni se na oslavu náležitě 
připravili. Dívky si oblékly trička 
s květinovými vzory nebo šatičky 
a do vlasů si daly květinové čelenky 
a sponky. Chlapci květinou ozdobili 
své klobouky, někteří měli květinu 
i namalovanou na tváři.

Po svačince začaly oslavy na za
hradě. Na programu byly hry, sou
těže i hudba. „Děti si vlastně hrou 

procvičily jemnou i hrubou moto
riku při jízdě na koloběžce mezi 
květinovými klobouky, slalomo
vém běhu mezi kytičkami, při zalé
vání kytiček ve dvojicích nebo sklá
dání papírových kytiček,“ uvedla 
Naděžda Randáčková, zástupkyně 
ředitelky MŠ Abeceda v Blatenské 
ulici. Soutěže dovedly procvičit i 
předmatematickou gramotnost při 
hrách s čísly. „Také nám děti po
kreslily chodník kytičkami a vytvo
řily tak křídami květinový záhon,“ 
doplnila zástupkyně.

Oslavy jara skončily pohádkou 
O pampelišce.

Děti z mateřské i základní školy 
v Palachově ulici si mohou užívat 
nové hřiště. Pojmenovaly ho Bajaja 
a už prošlo první velkou zátěžovou 
zkouškou. Při jeho slavnostním ote
vírání museli totiž všichni vyzkoušet 
veškeré herní prvky. 

Pásky, které po dobu budování za

kazovaly vstup, děti s radostí přestři
hly. Rychle se pak rozeběhly na pro
lézačky, šplhadla, skluzavky i do do
mečků. „Nové dětské hřiště nahradilo 
staré skluzavky, houpačky, které do
sloužily, a na školní zahradě se ještě 
objeví i další nové hrací prvky, které 
doplní nejen Bajaju, ale i dvě velká 

pískoviště,“ uvedla ředitelka školy 
Marie Grimlová. Hřiště využijí děti 
společně s učiteli nejen ke každoden
ním radovánkám, ale i k pořádání růz
ných oslav či soutěží. Bajaju vybudo
vala sama škola ze svého rozpočtu.

Chomutovské děti se do konce 
škol ního roku dočkají dalších tří hřišť. 
Město je vybuduje u základních škol 
Kadaňská, Na Příkopech a Bře ze ne
cká. Výstavba si vyžádá 1,2 milionu 
korun, čtvrtinu této částky poskytne ze 
svého fondu Ústecký kraj. „Naším zá
měrem je rozšířit pestrost nabídky pro 
pohybo vé aktivity dětí i na školní po
zemky,“ uvedl primátor Jan Mareš. 
Hři ště budou sloužit především dě
tem prvního stupně, školním druži
nám a klubům.

www.lahudky-osada.cz

LahůdkyLahůdkyLahůdkyLahůdkyLahůdky
Osada
LahůdkyLahůdkyLahůdkyLahůdky

Jirkov

OPĚT ZPÁTKY
NA TRŽNICI

TRADIČNÍ ČESKÝ 
CHLEBÍČEK ZA
TRADIČNÍ ČESKÝ TRADIČNÍ ČESKÝ 

naproti info centru

saláty, 
pomazánky, 
bagety, smažené 
výrobky, aspiky...

saláty, saláty, saláty, saláty, 

12,- Kč

Inzerce
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křížOVka Rodinné zápolení se letos přidá k festivalu Otevřeno a děti s rodiči se tak mohou těšit 9. června na punkovou kapelu (tajenka) v Hřebíkárně.

Sledujte zpravodajství a videoreportáže z Chomutova na internetových stránkách:

P Regiony 92x130 Tvrdkova.indd   1 29.5.13   14:41

Inzerce
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 5.6.  st  17.00 ryCHlE a zběSilE 6 19.00 HlUbOkO 
 6.6.  čt   17.00 STar TrEk: dO TEMnOTy

19.00 STar TrEk: dO TEMnOTy (3d)
 7.6.  pá  17.00 králOVSTVí lESníCH STrážCů 18.00 šiMOn a dUby 
    20.00 STar TrEk: dO TEMnOTy (3d)
 8.6.  so  15.00 kOVář z pOdlESí 16.00 STar TrEk: dO TEMnOTy (3d)
    20.00 VElký GaTSby (3d)
 9.6.  ne  15.00 králOVSTVí lESníCH STrážCů (3d)
    18.00 pařba na TřETí 19.00 ryCHlE a zběSilE 6 
 10.6.  po  17.00 irOn Man 3 (3d) 18.00 STar TrEk: dO TEMnOTy 
 11.6.  út  17.00 ryCHlE a zběSilE 6 18.00 z CizíHO krEV nETEčE 
 12.6.  st  17.00 nErada rUšíM 19.00 páni Mají radši blOndýnky
 13.6.  čt  17.00 pOdfUkáři 19.00 pO zánikU zEMě  
 14.6.  pá  17.00 kOVář z pOdlESí 18.00 VElký GaTSby (3d)
   19.30 pO zánikU zEMě  
 15.6.  so  15.00 králOVSTVí lESníCH STrážCů (3d)
   16.00 jEdlíCi anEb STO kilO láSky 19.00 pO zánikU zEMě  
 16.6.  ne   15.00 CrOOdSOVi 18.00 pO zánikU zEMě 

19.00 STar TrEk: dO TEMnOTy (3d)
 17.6.  po  17.00 z CizíHO krEV nETEčE 18.00 VElký GaTSby (3d)
 18.6.  út  17.00 irOn Man 3 (3d) 18.00 pOdfUkáři 
 19.6.  st  17.00 VElký GaTSby (3d) 19.00 pO zánikU zEMě 

 
KINO SVěT

 5.6. st 18.00 pOVídání O bylinkáCH – učebna č. 66 SKKS
 8.6. so 08.00 farMářSké TrHy – náměstí 1. máje
   09.30  CHOMUTOVSký 4. flEr jarMark – prodej originálních 

výrobků – kostel sv. Ignáce
   15.00  pOHádkOVý lES – zábavné odpoledne pro děti – 

zámek Červený hrádek
 12.6.  st 17.30  aSTrOlOGiE – zaMěSTnání a pOVOlání 

V HOrOSkOpECH zrOzEní – učebna č. 66 SKKS
 13.6. čt 16.00 SETkání S biOTrOnikEM – učebna č. 66 SKKS
 19.6. st 14.00  až náS CESTy SVEdOU – pořad ke 100. výročí narození 

Karla Valdaufa – učebna č. 14 SKKS
   16.00 ÚVOd dO biblE – učebna č. 66 SKKS

předNášKY, beSedY, aKCe

 19.6. st 15.00  HUrá na prázdniny – Akce plná skopičin a vylomenin, vždyť 
budou prázdniny, natrénujete například úprk ze školy.

důM děTí a Mládeže

Inzerce

 6.–9.6. 19.00  OTEVřEnO 2013 – multižánrový festival ve městě
   17.00  biG band zdEnka TÖlGa – atrium SKKS 
 7.6. pá 17.30 OldiES parTy – odpoledne s hudbou 60., 70. a 80. let – atrium SKKS
 13.6. čt 18.00  VýrOční kOnCErT kOMOrníHO OrCHESTrU MěSTa 

CHOMUTOVa – kostel sv. Ignáce
 18.6. út 15.00  GUiTar GaME – koncert žáků kytarových kurzů Míry Ference – 

atrium SKKS

KONCerTY

 Do 7.7.  rOdina HOHEnlOHE-lanGEnbUrG – život na Červeném hrádku 
v dokumentech

 Do 4.8.  pOHlEdEM ObjEkTiVU – zemská výstava z roku 1913 ve fotografiích – 
dům Jiřího Popela

OblaSTNí MUZeUM

PřIHLáŠKA DO SOUTěŽE
 „za jEšTě kráSnější CHOMUTOV“
přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií 
nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

  nejhezčí výzdoba domu 
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

  nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba okolí domu, 
předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2013 prostřednictvím pošty nebo osob
ně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese Magistrát města Chomutova – OriaMM, zborovská 4602, 
430 28 Chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější Chomutov“. Podmínky sou
těže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

Od září otevíráme:
English for Minis – pro děti ve věku od 2 do 4 let
English for Children – pro děti ve věku od 4 do 10 let
Dny otevřených dveří: 18. 6. 2013 (9-12h), 
24. 6. 2013 (15-18h)
Adresa: Kochova 1417, Chomutov
Telefon: Veronika – 728 183 708, Petra – 
732 328 662
e-mail: chomutov@mortimer-anglictina.cz
www.mortimer-anglictina.cz

Kvalitní jazykové vzdělání pro Vaše děti v Chomutově

Proč si vybrat Mortimer English Club?
•  Příjemná, zábavná a intenzivní 

metoda výuky
•  Vlastní, často aktualizované výukové 

materiály
• Hodiny probíhají v anglickém jazyce
• Víceleté navazující kurzy
• Více než 20 let zkušeností a praxe
•  Učíme desítky tisíc studentů ve 

20 zemích světa

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, pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

CHOMUTOVSké nOViny 
čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 22 
600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci

rEdakCE:
Tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutovmesto.cz
Stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutovmesto.cz
šárka Schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutovmesto.cz

inzErCE:
alona Hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 Do 30.6. akVarEly – jarMila jirákOVá – galerie Na schodech v SKKS
  MiniSalOn VO zUš CHOMUTOV – výstavní síň knihovny
 Do 31.10.  napOlEOniCa – Chomutov jako centrum diplomacie konce 

napoleonských válek – kostel sv. Kateřiny
 Do 15.6.  prOMěny – Kristina Folprechtová, Jitka a Richard Kantovi – obrazy, 

objekty a šperky – Art galerie na radnici
 Od 15.6.  kEraMiCké léTO – vystavují přední čeští keramici – galerie Špejchar, 

kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

 6.6. čt 17.00  SC bEaVErS CHOMUTOV – jUniOrSký Výběr čr – 
dvojzápas softbalové extraligy – hřiště u ZŠ Akademika Heyrovského

 8.6. so 08.00 4. lETní fUTSalOVá liGa – sportovní areál Duha
   10.15 fC CHOMUTOV–arSEnal čESká lípa – fotbalový stadion
 15.6. so 17.00 lOkO CHOMUTOV–blšany – hřiště na Březenecké
 16.6. ne 08.00 3. lETní fUTSalOVá liGa – sportovní areál Duha

SpOrT
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Zvířecí jesle 
v zooparku hlásí plno
Nevídaný příděl novorozených 

mláďat zaznamenal od začátku le
tošního roku personál Pod kruš no
hor ského zooparku. Samice různých 
druhů zvířat jich přivedly na svět už 
více než 60, zatím posledním pří
růstkem se stalo 20. května mládě 
zubra evropského. V zimních měsí
cích převažovala novorozeňata do
mácích zvířat, na jaře je následovala 
mláďata kaloně egyptského, vel
blouda dvouhrbého, manula, vzácné 
ovce stepní či hříběte anglického pl
nokrevníka. 

Za mluvčí nejmladších obyvatel 

zooparku by se pak mohla prohlásit 
samice manula Vlasta. Návštěvníci 
ji totiž jako chomutovskou repre
zentantku vybrali do soutěže Baby 
Zoom, v níž se o přízeň veřejnosti 
ucházejí zvířecí mláďata čtrnácti tu
zemských zoologických zahrad. 

„Radost máme ze všech mlá
ďat. Úspěchem je porod velbloudí 
samičky. Její matka Regina sice 
už dvakrát zabřezla, loni však po
tratila. Velbloudí slečna, narozená 
17. dubna, je proto jejím prvním 
perspektivním mládětem,“ uvedla 
mluvčí zooparku Martina Pelcová. 
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Mláďata kozy karpatské

Manul Vlasta

Takin indický Kaloň egyptský Klisna s hříbětem

Mládě valašské ovceMládě ovce ouessantské

Velbloud dvouhrbý




