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 Aktuality
 Kalendář akcí

  Internetová televize

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

www.eChomutov.cz

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

Statutární město

oddíl kanoistiky SPORTCLUB 80 Chomutov
a CV RELAX a. s. Chomutov vás zve 

3. května 2014 na

PROGRAM:
08.00–12.00 REGISTRACE A TRÉNINKOVÉ JÍZDY
13.00–18.00 ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ FIREMNÍCH POSÁDEK 
 rozjížďky – finále viz www.chomutov-mesto.cz, www.sc80kanoistika.cz

17.00–21.30 DRAČÍ COUNTRY HUDEBNÍ SKUPINY MAKOVEC
18.00–19.00 VYHODNOCENÍ POSÁDEK DRAČÍCH LODÍ
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VSTUPNÉ

CHOMUTOVSKÝ
DRAGON CUP 2014

CHOMUTOVSKÝ
DRAGON CUP 2014

6. ročník závodu dračích lodí na Kamencovém jezeře
O pohár primátora města Chomutova

30 Kč
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22. 3. 
•  Severočeské farmářské trhy  

na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  reprezentační ples města 
v městském divadle  
od 20 hodin

29. 3.
Hodina Země – podporu můžete 
vyjádřit zhasnutím světel 
od 20.30 do 21.30 hodin

30. 3.
změna letního času

31. 3.
termín pro zaplacení 
poplatku za psy

5. 4.
•  Severočeské farmářské 

trhy na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin

•  ROZA: Ornitologická 
v Podkrušnohorském 
zooparku

ZapIšTe SI 
dO dIáře

dOMOVINKa 
Se přIpraVUje 
Na SeZONU  
Areál Domovinka se připravuje na sezonu. V odpočinkovém areálu 
u dětských hřišť přibyly nové lavičky. „Ty poslouží především 
maminkám hlídajícím své ratolesti,“ řekl primátor Jan Mareš. Areál se 
také více zazelená. Technické služby tam vysází na dvě desítky stromů 
domácích druhů, jako jsou lípy, jasany či břízy. Přibudou také toalety, 
nejprve mobilní a později zděné v domku pro správce. 

 téma
 4 MaTeřINKa 2014 

UKáZala TradICe 
čeSKÉHO NárOda
Takovou návštěvnost městské 
divadlo dlouho nezažilo. Zhru-
ba tisíc lidí se tam totiž přišlo 
podívat na vystoupení malých 
dětí při 16. ročníku nesoutěžní 
přehlídky Mateřinka 2014.

 aktuality
 6 ÚředNíCI ZaCHráNIlI 

TýraNÉHO pSa
Psa z naprosto nevyhovujících 
podmínek vysvobodili úředníci 
chomutovského magistrátu. 
Rotvajler žil v malé zahrádce 
bez vody a jídla.

 aktuality
 7 lIdÉ Se lÉpe VYZNají 

V rOZpOčTU 
a HOSpOdařeNí MěSTa
Radnice široké veřejnosti nabízí 
lepší orientaci v hospodaření 
města díky webové aplikaci s 
názvem Klikací rozpočet.

 rozhovor
 8 BYlI jSMe 

dOBrá parTa
Říká o chomutovském zápasu 
Bohumil Kabát. O jeho 
tělesné konstituci se říkalo, že 
by se na něm dalo štípat dříví.

 kultura
 9 rOMSKá HUdBa je 

Od SrdCe, přeSVědčIlI 
O TOM TrIO rOMaNO 
Cyklus Setkání se světovou 
hudbou přivedl do Chomutova 
pražskou skupinu Trio Romano, 
která se věnuje především 
vášnivé romské hudbě. 

 sport
 10 přIpOMNělI SI HISTOrII 

ZápaSU a paK SBíralI 
TITUlY
Chomutov hostil největší 
tuzemský svátek zápasu 
v podobě mistrovství České 
republiky. Při té příležitosti 
město ocenilo čtyři bývalé 
zápasníky.

 fotostrana
 15 MaSOpUSTNí průVOd 

přeVZal VládU Nad 
MěSTeM
Už tradičně od výběhu vlků 
v Podkrušnohorském zoo
parku vyrazily masopustní 
masky na průvod k radnici.

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Tentokrát pro vás vybíráme makaky 
magoty, kteří jsou jedinými evrop-
skými primáty, protože byly vysa-
zeni na Gibraltaru. Jejich domovem 
je severní Afrika. Ve většině míst, kde 
žili, jsou dnes už vyhubeni. 
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Takovou návštěvnost městské divadlo dlouho nezažilo. Zhruba tisíc lidí se tam totiž přišlo podívat na 
vystoupení malých dětí při šestnáctém ročníku nesoutěžní přehlídky Mateřinka 2014. Dvě odpoledne 
zaplnily pohádky, písničky i tance dětí z třiadvaceti školek. Kromě těch chomutovských se zúčastnily 
také mateřinky z Jirkova, Kadaně, Klášterce nad Ohří či Mostu. Letošní téma se neslo v duchu Čechy 
krásné, Čechy mé. „Mateřinka je jednou z možností, kdy může veřejnost vidět ukázku z bohatých činností 
dětí v mateřských školách. Přehlídka už není jen před šestnácti lety založená tradice. Dochází rok od 
roku k posunu obsahu, vystoupení jednotlivých školek už nejsou jen taneční, dramatická, pěvecká. 
Při zachování všech těchto prvků, postavených na tradici a poslání vzdělávání dětí, se v letošním roce 
ještě výrazněji objevil prvek vlastní tvorby,“ doplnila ředitelka Mateřské školy Chomutov Irena Kopecká.

Nacvičování vystoupení trvá ně-
kolik měsíců, většina školek se začíná 
připravovat už na podzim. Ne však ru-
tinním opakováním naučeného scé-
ná ře, děti si o daném příběhu povídají, 
doplňují ho o další zajímavosti, zkou-
šejí si různé role a nakonec hrají tu, 
která je jim nejbližší. Výsledkem jsou 
veselé scénky, při kterých oko běž-

ného diváka nenajde jedinou chybu. 
Tréma? Jako by nebyla. A největší od-
měnou je potlesk od usměvavých ro-
dičů, prarodičů či kamarádů. 

Téma si vybírá každá školka 
i po dle svého vzdělávacího pro-
gra mu. Například představení podbar-
vené písní Když jsem já sloužil o ži-
votě na statku tak předvedli předško-

láci z mateřské školky Úsměv v ulici 
17. listopadu, která má zaměření na 
envi ronmentální výchovu. Přátelská 
parta prasátek z mateřinky Kamarád 
v Růžové ulici zase ukázala, co dělat 
pro své zdraví, ale i jak se pořádně vy-
řádit venku. To když se krásně uma-
zala připraveným práškem znázorňu-
jícím bláto. 

K vidění byly i inscenace klasic-
kých českých pohádek, oslavou české 
historie a tradic bylo například vystou-
pení s motivy Josefa Lady dětí z ma-
teřinky Radost nebo krásně zatančená 
čtverylka dětmi ze školky U Sluníčka. 
„Účast v Mateřince není povinná 
a pro učitelky to znamená práci navíc. 
Oceňuji výborné zpracování někte-
rých témat. Paní učitelky nejenže vy-
myslely scénář a nacvičily vystoupení, 
ale obrovská práce je čekala s uvede-
ním dětí do tématu,“ vyzdvihla ředi-
telka práci všech učitelek, které se na 
přípravách podílely. 

Za dva dny se v městském diva-
dle při konání Mateřinky 2014 vystří-
dala zhruba tisícovka diváků. Tento 
počet se řadí k nejvyšším v histo-
rii akce. Celkově se letošní ročník 
Mateřinky podle organizátorů vydařil, 
svědčí o tom jak zmiňovaná návštěv-
nost, tak i ohlasy od účinkujících. 
Neochvějným důkazem byl také ohlu-
šující potlesk po každém vystoupení.

Mateřinka 2014
Vystoupení v duchu tradic českého národa 
a tisícovka diváků 
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Hana Vorlíčková: děti nás baví i překvapují celá léta
Kromě nacvičování jednotli-

vých scének je zapotřebí vše zaští-
tit celkovou organizací akce. Té se 
již sedmým rokem ujala zástupkyně 
ředi telky Mateřské školy Cho mu tov 
v součásti Růžová Hana Vorlíčková 
se svým týmem. 
Byla letošní Mateřinka v něčem od-
lišná od minulých ročníků?

Velmi nás překvapila obrovská 
účast veřejnosti, ihned po začátku 
bylo divadlo zcela zaplněné a lidé 
museli využít i horních balkonů. 
Vlastně pak už stáli, kde se dalo. 
Letošní návštěvnost byla jistě jedna 
z nejvyšších, tato akce je každým ro-
kem oblíbenější a roste i její prestiž. 
Rok od roku jsou také hezčí a propra-
covanější kulisy a kostýmy. S těmi 

si učitelky dají hodně práce a na vý-
sledku je to pak vidět.
Dovézt některé kulisy do divadla 
musí být celkem obtížné. Jak je to 
s organizací v divadle?

Čilý ruch tam začíná již ráno pro 
mateřinky, které v ten den vystupují. 
S kulisami se musí zacházet velmi 
opatrně, což je obtížné hlavně u těch 
větších. Vše se z aut vynosí do diva-
dla a připraví na vystoupení. Dopo
led ne si každá školka vyzkouší své 
představení na jevišti, aby si děti zvy
kly na prostor i na atmosféru divadla. 
Mateřinku organizujete již po-
sedmé. Na co ráda vzpomínáte?

Nedá se zapomenout na předsta-
vení na motivy filmu Ať žijí duchové, 
po jehož skončení si náš skvělý mo-

derátor Ru dolf Ko zák vzal dvě hlavní 
postavy k sobě ke krátkému rozho-
voru. Poté, co zjistil, že holčička hra-
jící Le on týn ku by se chtěla stát prin-
ceznou, pochválil rytíři Brtníkovi 
z Brtníku jeho krásný plnovous. Na 
otázku, zda se těší, až bude mít takové 
vousy, ho překvapila odpověď ma-
lého dítka, že se netěší a žádné vousy 
nechce. Vyšlo totiž najevo, že rytíře 
hrála holčička. Ani letos nebyla o zá-
bavu nouze. Jedna z účinkujících na-
příklad moderátorovi řekla, že ode-
hrané představení nacvičovali tři roky. 
Na smích z publika pak reagovala 
slovy, že tedy spíše deset let.
Posledním odehraným představe-
ním Mateřinka 2014 končí?

Vlastně to tak není, protože vždy 

některé ze školek jsou organizačním 
týmem vybrané, aby Cho mu tov re pre
zen to valy v celostátním kole ne sou
těž ní přehlídky Ma te řin ka v Nym
bur ce. Letos tam povezeme i do pro
vod nou výstavu s názvem Če chy 
krásné, Čechy mé, kterou si návštěv-
níci cho mu tov ské Mateřinky mohli 
prohlédnout v prostorách divadla.

lea Hamatová: podívali jsme se do historie
Vše začíná rozhodováním, o čem 

vlastně budou děti hrát. Přes výběr 
rolí, napsání scénáře, ušití kostýmů 
a vyrábění kulis se všichni zúčastnění 
dostanou k samotnému zkoušení. Co 
všechno obnáší příprava na Mateřinku, 
popsala učitelka z mateřské školky 
v Blatenské ulici Lea Hamatová.
Jaké jste pro letošní ročník zvolili 
téma vystoupení a kdo ho vymyslel? 

Naši scénku jsme nazvali Cesta ča-
sem. Téma se nám zalíbilo i proto, že 
koresponduje s naším vzdělávacím 
pro gramem a děti se při přípravě dozví 
hodně z historie naší země a seznámí 
se i s velkými osobnostmi.
Kdy a jak jste se začali připravovat?

Dá se říci, že již v září, aby byl na 
vše dostatek času. Je totiž zapotřebí 
vymyslet a vyrobit kulisy a také ušít 
pro každé dítě kostým. Na veškeré čin-
nosti se podílejí samy děti, jejich ro-
diče i my.  
Co všechno děti v čase procestovaly?

Začalo to velkým třeskem, pak 
jsme z naší historie vyčlenili něko-

lik zajímavých mezníků. Například 
příchod praotce Čecha, vynálezy 
Františka Křižíka, vládu Karla IV. 
a stavbu Karlova mostu. Postupně se 
děti ve scénce dostanou až do součas-
nosti a představí nyní známé profese.
Platí i u vás, že jste se tématem za-
bývali i nad rámec scénky?

Samozřejmě. Každou událost 
jsme důkladně probrali ze všech 
stran při dopolední činnosti. Historií 
země jsme se zabývali mnohem více, 
než je pak vidět v krátkém vystou-

pení. Zkoumali jsme Křižíkovu žá-
rovku, důsledek příchodu praotce 
Če cha, veškerá fakta i teorie o stavbě 
Karlova mostu. Dě tem se pak snáze 
trénovalo vystoupení, protože věděly, 
o čem hrají. Při blí žili jsme jim také 
povahu jednotlivých osobností, aby 
si také podle toho mohly vybrat, ja-
kou chtějí hrát. Při přípravách si ale 
každý účinkující vyzkoušel zahrát 
i jiné role. Dokonce i při výrobě ku-
lisy pro Karlův most jsme se dotkli 
české historie, když jsme se zaposlou-

chali do hudby od českých skladatelů, 
například Smetanovy Vltavy. V před-
stavení je také zakomponovaná hudba 
Bedřicha Smetany Česká píseň, když 
přichází praotec Čech, a píseň z mu-
zikálu Noc na Karlštejně při stavbě 
Karlova mostu a při vítání krále.
Vnímají děti, že se po dlouhé měsíce 
připravují na vystoupení v měst-
ském divadle?

Určitě o tom vědí, ale nepřikládají 
tomu větší důraz, než jakékoli jiné 
činnosti. Tancování, zpívání i hraní 
pohádek je moc baví. Často jsme i my 
překvapené, s jakou lehkostí vše zvlá-
dají a jak moc jsou šikovné. V diva-
dle stačí jedna zkouška a odpoledne 
předvedou bezchybné představení 
s úsměvy na rtech a při tom všem 
ještě stačí najít v publiku své rodiče 
a vesele jim mávat.
Bude ještě nějaká příležitost vidět 
vaše představení? 

Ano, děti jej zopakují ještě při osla-
vách 30. výročí otevření naší školky 
v květnu letošního roku.
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Úředníci 
zachránili 

týraného psa 

Psa z naprosto nevyhovujících 
podmínek vysvobodili úředníci cho-
mutovského magistrátu. Rotvajler žil 
v malé zahrádce v Dukelské ulici na 
pomezí Chomutova a Údlic bez vody 
a jídla. Zahrada je plná elektrospotře-
bičů a dalšího nebezpečného materi-
álu včetně spousty jeho vlastních vý-
kalů. „Na psa nás upozornili všímaví 
lidé z okolí, změnil totiž své chování, 
býval aktivní, ale v poslední době byl 
apatický,“ popsala začátek záchrany 
psa referentka odboru obecní živnos-
tenský úřad, stavební úřad a životní 
prostředí Iva Čermáková. 

Úředníci psa majiteli ze zahrady 
odebrali za přítomnosti policie a vete-

rináře. „Odebrání předcházelo posou-
zení stavu psa a jeho životních pod-
mínek krajskou veterinární správou,“ 
dodala Čermáková. Samotná akce 
se uskutečnila velmi rychle, pes ne-
měl sílu se nějak odchytu bránit. Co 
je s majitelem, který se o psa přestal 
starat, zatím není známo. Rotvajler 
přežíval díky lidem z okolí a v po-
sledních dvou dnech mu vodu no-
sili městští strážníci i úředníci města, 
kteří monitorovali jeho stav. „Pes ne-
byl v přímém ohrožení života, proto 
jsme nemohli zasáhnout okamžitě, 
ale museli jsme vyčkat na všechny 
podklady nutné k zákonnému ode-
brání zvířete,“ dodala Čermáková.

Sociálně slabí dostali potřebné 
věci od Chomutovanů

Slavnosti 
budou poslední 
víkend v dubnu

Lidé opět ukázali, že dokáží po-
máhat. Ve sbírce, kterou pořádalo 
město Chomutov, se shromáždilo 
mnoho věcí, které nyní poslouží so-
ciálně slabým. „Sbírka byla opět 
úspěšná a Chomutovanům patří 
velký dík,“ uvedl náměstek primá-
tora Martin Klouda. 

Dárci přinesli celkem 95 pytlů 
s oblečením a 30 elektrospotřebičů, 
jako jsou mikrovlnné trouby, rych-

lovarné konvice, kulmy, či rádia. 
Navíc přinesli i boty či kabelky pro 
ženy. Část věcí již dostali klienti 
azylového domu Sociálních služeb 
Chomutov. „Další využijeme pro kli-
enty odboru sociálních věcí a zby-
tek bude rozdělen mezi neziskové 
organizace Člověk v tísni a charitu 
Diakonie Broumov,“ uvedla vedoucí 
odboru sociálních věcí magistrátu 
Kamila Faiglová. 

K jaru každoročně patří Cho mu
tov ské slavnosti a nejinak tomu bu de 
i letos. Město je chystá na poslední 
dubnový víkend do městského 
par ku. „Cho mu tov ské slavnosti se 
letos ponesou v duchu světových 
a mezinárodních dnů. Jenom na du-
ben jich totiž připadá asi dvacet 
sedm. Při po me ne me si ty známé, 
ale i kuriózní,“ prozradil primátor 
města Jan Mareš. 

V sobotu a neděli 26. a 27. dubna 
přinesou slavnosti bohatý program 
pro malé i velké, divadlo budou stří-
dat hudební i taneční vystoupení, or-
ganizátoři chystají historické zasta-
vení, ale i průvod s bubny nebo vý-
stavu Tech no days. „Připravený je bo-
hatý doprovodný program, kde se bu-
dou moci prezentovat různé organi-
zace města, občanská sdružení, ale 
třeba i naše partnerská města. V so-
botu to navíc bude historická detek-
tivka Rodinného zápolení, kterou si 
v neděli budou moci rozluštit i rodiny 
nesoutěžící v Rodinném zápolení,“ 
řekl primátor Mareš. Nebudou chybět 
stánky s různým občerstvením.

Kamencové jezero bude 
opět patřit dračím lodím

Již pošesté se utkají posádky dra-
čích lodích při Chomutovském Dra
gon Cupu 2014, který se letos usku-
teční v netradičním termínu, a to 
v sobotu 3. května. O pohár primá-
tora města Cho mu tova se mohou 
ucházet nejrůznější týmy až dvaceti 
pádlařů. Přihlásit se mohou posádky 
firem, organizací, občanských sdru-

žení, zájmových skupin, profesních 
týmů, reprezentace měst, obcí i další 
zájemci. 

V družstvu musí být minimálně 
čtyři ženy. Trať je dlouhá dvě stě 
metrů. V den závodu budou posád
 ky dopoledne absolvovat cvičné 
jízdy, samotný závod bude zahájen 
ve 13 hodin, finále se pak uskuteční 

v pozdních odpoledních hodinách. 
Přihlášku zájemci najdou na strán-
kách města, odeslat ji musí nejpoz-
ději do 15. dubna na email s.sku-
bova@chomutovmesto.cz

Chomutovský Dragon Cup pořádá 
statutární město Chomutov ve spolu-
práci s oddílem kanoistiky Sportclub 
80 Chomutov a s firmou CV Relax.

Za projekt Váš strážník získalo město cenu od Ministerstva vnitra
Na začátku byla snaha zvýšit 

bezpečnost ve městě a pomoci jeho 
občanům efektivně řešit jejich pro-
blé my a dohlížet na dodržování veřej-
ného pořádku. Výsledkem této snahy 
byl projekt Váš strážník, za který 
nyní město Chomutov obdrželo od 
Ministerstva vnitra ČR a Rady kva-
lity ČR cenu za kvalitu a inovaci. 
Ce nu převzali na 10. ročníku Národní 
konference kvality ve veřejné správě 
v Hradci Králové primátor města Jan 

Mareš společně s náměstkem Janem 
Řehákem, jenž je velitelem Městské 
policie Chomutov. 

Pro Chomutov to není první oce-
nění v této oblasti. Dohromady již 
od Ministerstva vnitra ČR a Rady 
kvality ČR obdržel už sedmé oce-
nění. „Jsme oceněni za projekty 
v rámci Moderního úřadu, které v ji-
ných městech nedělají nebo jsme je 
zavedli první,“ řekl primátor města 
Jan Mareš, který je přesvědčen, že 

Chomutov díky tomu může být pří-
kladem pro ostatní města. Projekt Váš 
strážník každému občanovi města ga-
rantuje, že má svého strážníka, na kte-
rého se může kdykoliv obrátit s pod-
nětem ohledně veřejného pořádku 
a bezpečnosti ve městě. Územního 
strážníka mohou občané kontaktovat 
prostřednictvím webových stránek, 
telefonu nebo emailu. 

Město je rozděleno do několika 
lokalit, které mají na starosti čtyři 

konkrétní strážníci. Ti v případě po-
třeby organizují pro dané území se-
tkání s obyvateli, kde se řeší konkrétní 
podněty občanů. V minulosti v rámci 
tohoto projektu například strážníci 
pomohli obyvatelům ulice Pod Strání, 
když kvůli několika krádežím zvý-
šili počet kontrol v dané ulici a okolí 
a zloděje tak odradili. Dále strážníci 
často řešili i problémy v sousedském 
soužití nebo umravňovali nevycho-
vané děti.
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KráTCe
Čisté město
Technické služby uklízejí zjara 
město. Z ulic tak díky pra cov
ní kům organizace mizí psí 
ex kre menty, zlikvidována byla 
i velká černá skládka v lesíku za 
poliklinikou. 

opravili obruby 
i stříšku
Po pokácených stromech v Gu-
ten bergově ulici museli pracovní-
ci technických služeb upravit výš-
ku obrub a chodníku. Na Kamen-
né opravili stříšky u opěrných zdí.

pozor na požáry
Z důvodu velkého sucha ape-
luje město na obyvatele, aby 
dbali zvýšené opatrnosti při za-
kládání ohně, manipulaci s ote-
vřeným ohněm a při odhazová-
ní nedopalků cigaret. 

přednášky 
pro třetí věk
V rámci Univerzity třetího věku 
se bude 25. března konat před-
náška Bylinky v našem životě. 
Přednáška o životním prostředí 
se uskuteční 29. dubna. 

u tuleňů se opravuje 
Zoopark uzavřel kvůli rekon-
strukci pro návštěvníky terasu 
u bazénu tuleňů. Do skončení 
prací se nebude konat ani ko-
mentované krmení. Návštěvní-
kům se zoopark omlouvá.

koncerty pro seniory
V březnu byly pro seniory ob-
noveny koncerty Hornického 
dechového orchestru Severo
čes kých dolů. Konají se každých 
14 dní, a to střídavě v DPS Mer-
kur a DpS Písečná. 

zvládli 
kvalifikaČní kurz
Úspěšnými závěrečnými zkouš-
kami skončil kvalifikační kurz 
pracovníků v sociálních služ-
bách. Další začíná 12. května, 
noví zájemci se mohou hlásit. 

lidé se lépe vyznají v rozpočtu a hospodaření města

děti zkoumaly zákony fyziky 

dohlédněte na výběrová řízení i vy

Radnice široké veřejnosti nabízí 
lepší orientaci v hospodaření města 
díky aplikaci s názvem Klikací roz-
počet. Na webových stránkách 
města jsou dlouhodobě zobrazeny 
údaje o rozpočtech, hospodaření 
města, úplné znění au dit ních zpráv 
či závěrečných účtů města, včetně 
plného znění účetních výkazů, roz-
počtové výhledy, ukazatele finanč-
ního zdraví či nezávislé ratingy. 

„Nyní díky moderní aplikaci bude 
přístup k informacím jednodušší,“ 
uvedl primátor Jan Mareš. 

Klikací rozpočet zobrazuje in-
formace, které jsou pro obyvatele 
přehlednější a atraktivnější. Zve
řej ňo vá ny jsou ihned po provedení 
měsíční závěrky. „Není tedy třeba 
čekat až předmětný rozbor hospo-
daření projednají a schválí orgány 
města,“ doplnil vedoucí odboru 

ekonomiky Jan Mareš. Aplikace 
je přehledná a jednoduchá, její ob-
sluhu zvládne i začátečník v práci 
s internetem. 

Namísto toho, aby občan či za-
stupitel dlouho listoval v rozpočtu 
či rozboru hospodaření nebo vyhle-
dával potřebný údaj v účetních vý-
kazech, jednoduše se k požadova-
nému příjmu či výdaji prokliká. 
Právě snadný přístup zvyšuje trans-

parentnost informací. Aplikaci mo-
hou využívat i zaměstnanci magis-
trátu, kteří při hledání určité pří-
jmové či výdajové položky jdou 
rovnou na klikací rozpočet, než aby 
dohledávali potřebný údaj v přísluš-
ném šanonu. 

Údaje jsou strukturované podle 
položek rozpočtové skladby či od-
větvového třídění druhu příjmů 
a výdajů. 

Třetí letošní akce Rodinného zá-
polení zavedla maskoty Rózu a Roz
ma rýnka poprvé v historii na půdu 
Střední průmyslové školy a Vyšší od-
borné školy Chomutov. „Průmyslovka 
a vyšší odborná škola patří k Cho mu
to vu jako takovému. Mimo jiné letos 
oslaví 140. výročí svého založení, což 
je jedním z důvodů, proč jsme se roz-
hodli spolupracovat se statutárním 
městem na akci Rodinného zápolení,“ 
vysvětlil ředitel školy Jan Lacina. 

Učitelé i žáci pro děti připravili 
hodinu a půl dlouhou cestu školou. Na 

ní účastníci Rodinného zápolení po-
znali zázraky programování v podobě 
operačního systému Andromeda i zá-
klady robotiky. Vyzkoušeli si něko-
lik pokusů a také svou zručnost při 
ovládání robota. „Jsme rádi, že rodiče 
a děti přišli do naší školy a viděli pod-
statu vzdělávání, které tady pro žáky 
realizujeme. Pokud se nám podařilo 
ovlivnit zájem o technická povolání, 
je to jen k prospěchu společnosti,“ 
řekl ředitel Lacina a dodal, že program 
byl připraven pro děti i jejich rodiče 
tak, aby se bavily obě skupiny. 

Již tři a půl roku občané Cho
mu to va dohlížejí na výběrová ří-
zení. Nyní radnice vyzývá další zá-
jemce o přímou účast na jednáních 
hodnotících komisí. „Dáváme příle-
žitost aktivním občanům, aby se při-
hlásili do registru, z něhož jsou pak 
přímí účastníci výběrových komisí lo-

sováni,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Podmínkou je čistý trestní rejstřík, 
bydliště v Chomutově a věk nad 
osmnáct let. Vylosovaná osoba má 
poradní hlas v hodnotící komisi a je 
vázána mlčenlivostí do konce za-
dá va cí lhůty. Nikdy není dopředu 
známo, který z občanů dohlíží na 

konkrétní výběrové řízení, aby ne-
mohl být ovlivnitelný. Zájemci se 
mohou hlásit do 30. dubna na adresu: 
Kateřina Vránová, odbor rozvoje, in-
vestic a majetku města, Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov, případně na email 
k.vranova@cho mu tovmesto.cz.

po zimě se do města 
vrátily farmářské trhy

S nástupem brzkého jara se ke 
slovu přihlásily nejen sluneční pa-
prsky, ale také farmářské trhy. Ty se na 
náměstí 1. máje vrátily v rámci 4. roč-
níku Severočeských farmářských trhů. 
Organizátoři slibují i pro tuto sezonu 
mnoho novinek. „Ve spolupráci s na-
šimi prodejci chceme návštěvníky pře-
kvapit novým sortimentem. Rovněž 
se pokusíme přivést nové prodejce, 
aby nabídka nebyla stále stejná a lidé 
měli možnost většího výběru,“ potvr-
dil Adam Weber ze sdružení Český 
Um  Artificium Bohemicum, které 

s společně s městem v Chomutově 
Severočeské farmářské trhy pořádá.

Chomutovské trhy tentokrát zís-
kaly primát v podobě zahájení celé se-
zony farmářských trhů v Ústeckém 
kraji. Podle organizátorů nebyl výběr 
Chomutova náhodný. „Místní farmář-
ské trhy jsou nejlepší v celém kraji. 
Jsou nejen největší, ale také nejnavště-
vovanější,“ řekl náměstek primátora 
Martin Klouda. Trhy se budou letos 
konat pravidelně. Lidé z Chomutova 
a okolí mohou navštívit farmářské trhy 
na náměstí 1. máje každých čtrnáct 

dní, vždy v sobotu od 8 do 12 hodin 
dopoledne. Znovu se trhy odmlčí až na 
konci listopadu.
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Potěšilo Vás, že si město Cho mu
tov vzpomnělo na slávu chomutov-
ského zápasu? 

To víte, že to člověka potěší. Pri
mátor Jan Mareš v minulosti u zá-
pasu působil, proto je hezké, že na 
nás nezapomněl. Byla to příjemná 
chvíle, protože jsem se setkal i s 
ostatními zápasníky, které tak často 
nevídám. 
Jak vzpomínáte na chomutovský 
zápas v době Vaší aktivní spor-
tovní kariéry? 

Měli jsme tady výbornou partu ka-
marádů, s Kormaníkem, Cikánem, 
Tur kem a dalšími. Vždycky, když 
jsme přijeli z nějakých závodů, zašli 
jsme společně na limonádu, nebo spíš 
na pivo. Zápasili jsme první ligu, kde 
jsme se stále museli doplňovat. Když 
se nedařilo v řeckořímském zápase, 
tak se to muselo dotáhnout ve vol-
ném stylu. Podrželi jsme se a občas si 
i vynadali. Myslím si, že parta je ve 
sportu hodně důležitá. 
Prozradíte nám, jak jste se vlastně 
dostal k zápasu? 

Měl jsem kamarády, kteří se zá-
pasu věnovali. Párkrát mě s nimi vi-
děl jejich trenér a zakladatel klubu 
Václav Eisenhammer a vzkázal mi, 
abych někdy přišel na trénink. Po 
konci školy jsem tam s nimi zašel 
a on mě, který v té době vážil 120 ki-
logramů, nechal zápasit proti všem 
možným váhovým kategoriím. Říkal, 
že ten první den rozhodne – buď 
se vrátím, nebo už nikdy nepřijdu. 
Druhý den po prvním tréninku jsem 

nemohl vstát z postele, ale vrátil 
jsem se. 
A to bylo dobře, protože v roce 
1960 jste na OH v Římě získal 
bronzovou medaili. Pamatujete si 
průběh olympijského klání? 

Nejdříve jsem měl Japonce 
Šige o ku, kterého jsem porazil „na 

záda“. Potom jsem zápasil s Finem 
Ahvenem a tam jsem vyhrál na body. 
Ve třetím kole jsem narazil na Němce 
Dietricha. Kluci mi říkali, že ho ne-
můžu porazit. A taky to bylo neroz-
hodně. Stejně jako v posledním zá-
pase s Bogdanem ze SSSR. Nakonec 
jsme s Němcem Dietrichem měli 
stejně bodů, jenže on byl lehčí než já, 
proto šel přede mne na druhé místo. 
To Vás muselo mrzet. Dá se tedy 
říci, že Vaše váha byla někdy v zá-
pase i nevýhodou? 

Někdy výhodou, někdy nevýho-
dou. V Římě jsme to měli jako těžké 
váhy špatné všichni. Lehčí kluci zá-
pasili večer, my jsme šli na žíněnky 
už odpoledne. V té době teplota pře-
kračovala 45° Celsia, takže to bylo 
velice těžké. Při doteku se žíněnkou 
jsem si málem spálil ruku. 
Přesto jste si nakonec domů při-
vezl bronzovou medaili… 

Máte pravdu, přivezl jsem si ji 
domů v pytlíku. Z Říma jsme od-

jeli tehdy s Jirkou Kormaníkem. Naše 
manželky nás vyzvedly na letišti a od-
vezly nás na podnikovou oslavu do 
Man nes man nky. To víte, že se man-
želka radovala. O tom, že mám me-
daili, se dozvěděla z novin. A před-
stavte si, že o mně novináři tehdy na-
psali, že dělám kominíka. To bych 

chtěl vidět s mojí váhou. (smích)
Dostal jste nějaké další ocenění za 
zisk olympijské medaile? 

Od olympijského výboru jsem 
dostal tři tisíce korun, to byly tehdy 
velké peníze. S manželkou jsme si za 
to pořídili ložnici. 
Vzpomínal jste, že v Chomutově 
byla dobrá parta zápasníků. 
Platilo to i na OH v Římě? 

Určitě. Byl tam Kormaník, Ma
tou šek, Švec a Toth, s ním jsem dr-
žel já. Ostatní kluci totiž pořád mu-
seli hlídat váhu a shazovali. Já to-
hle řešit nemusel. Proto si ze mě 
všichni dělali legraci, že bych po-
řád jen jedl. Bavili jsme se hlavně 
spolu. Také jsme se hodně potká-
vali s boxery, protože bydleli s námi 
na baráku. Byl tam i zlatý Ně me ček. 
V rámci tréninku jsme si s nimi za-
hráli i fotbal, ale hrát proti nim bylo 
strašné. A samozřejmě jsme se po-
tkali i s atlety, třeba se Zátopkem 
a jeho paní. 

Jak probíhal Váš běžný den na 
olympijských hrách? 

Po snídani jsme trénovali a také 
chodili po památkách. Tehdy během 
olympijských her papež otevřel veřej-
nosti svůj dóm a musím říci, že tam to 
bylo neuvěřitelné. Všude zlato a nád-
herné obrazy. Ve volných chvílích 
jsme se zašli podívat i na ostatní zá-
vodníky, jak se jim daří. A samozřej mě 
jsme sháněli nějaké dárky domů. Cho
dili jsme tehdy jen do hod ně levných 
obchodů, a tak jsme si dokonce museli 
sundat odznaky výpravy, abychom ne-
udělali ostudu. (smích) 
Na dalších olympijských hrách 
v Tokiu jste získal „bramborovou“ 
medaili za volný styl… 

I tam to mohla být medaile. Ale 
v zápase za prvé musíte mít štěstí 
a pak také dobrého rozhodčího. 
V Tokiu jsem rozhodčímu vyna-
dal, protože nenapomenul soupeře. 
Kdyby byl pozornější, mohl jsem mít 
medaili. Co dělat, je to boj. 
Také v Tokiu jste si našli čas sledo-
vat výsledky jiných sportů? 

To víte, že ano. I když tam to bylo 
složitější, protože na rozdíl od Říma 
jsme tam museli mít lístky. Ale šlo se 
tam dostat. Hlavně jsme se dívali na 
volejbal, mohli jsme tam mít tehdy 
také zlatou, dokonce jsme s Rusy 
vedli. Volejbalisté byli taky dobrá 
parta. A mimochodem jsem tam zažil 
i střední zemětřesení. Tehdy mi po-
skakovala postel po podlaze. 

Pokračování rozhovoru najdete 
na echomutov.cz.

O jeho tělesné konstituci se říkalo, že by se na něm dalo štípat dříví. I proto Bohumil Kubát kdysi zaujal 
trenéra řeckořímského zápasu. Tento sport se pak stal jeho celoživotní láskou, za což mu byla odměnou 
i bronzová medaile z olympijských her v Římě. Za svůj přínos sportu v Chomutově získal Cenu Jiřího Po-
pela z Lobkovic a při nedávném MČR v zápase v městské sportovní hale si společně s Jiřím Kormaní-
kem, Petrem Švehlou a Oldřichem Dvořákem převzal další ocenění ze strany města. 

Bohumil Kabát o chomutovském zápasu:

Byli jsme 
dobrá parta 

Od OlympijskéhO výbOru jsem dOstal tři 
tisíce kOrun, tO byly tehdy velké peníze. 
s manželkOu jsme si za tO pOřídili lOžnici. 
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expediční kamera nabídne šest hodin dobrodružství 

romská hudba je od srdce, 
přesvědčili o tom Trio romano 

Stejně jako v předchozích dvou le-
tech se kino Svět i tentokrát připojilo 
k filmovému festivalu Expediční ka-
mera. Ten znovu nabídne několik oce-
něných dokumentárních filmů s out-
doorovou tematikou. Novinkou v pro-
gramu bude film ve 3D. Naopak už se 

stalo tradicí, že v rámci festivalu kino 
Svět pořádá i zajímavou besedu se 
seakajakářem Petrem Majorem. 

Návštěvníci festivalu se mohou tě-
šit na úvodní film Domino. Dokument 
o objevování nejdelší křemencové 
jeskyně světa díky 3D zpracování 

zprostředkuje divákům takřka auten-
tické pocity. Následovat budou doku-
menty o jeskyňářích na jednokolce, 
Pygmejích, o putování pouští či o ho-
rolezeckých sólo výstupech. V pře-
stávce mezi dokumenty je napláno-
vána beseda a diashow, prostřednic-

tvím které Petr Major přiblíží divá-
kům svou 180 dní dlouhou cestu ko-
lem Skandinávie, kterou absolvoval 
sám v novém typu seakajaku, který 
vytvořil vlastníma rukama. Filmový 
festival Expediční kamera začíná 
v pátek 21. března v 17 hodin. 

Cyklus Setkání se světovou 
hudbou přivedl do Chomutova 
pražskou skupinu Trio Romano, 
která se věnuje především váš-
nivé romské hudbě. Tu pak muzi-
kanti doplňují o inspirace z balkán-
ské hudby, španělského flamenga 
nebo maďarského čardáše. „Do 
hudby dáváme cokoliv, co se nám 
líbí a hodí se to pro romské melo-
die. Pro posluchače je to pak za-
jímavější,“ řekl Gyulla Banga ze 
skupiny Trio Romano. 

Vystoupení romské skupiny bylo 
vášnivé jako sama jejich hudba, 
která se prý od ostatních písní liší 
důrazem na citovou slož ku. „Je to 
hodně o emocích. Je nutné vnímat 
písně pocitově a zapomenout na teo-
rie. Romská hudba je od srdce,“ vy-
světluje Gyulla Banga, podle kte-

rého publikum reaguje na muzi-
kální vír emocí velice pozitivně. 
„Myslím, že naší hudbou dáváme 
lidem něco, co jim chybí. Proto na 
naše koncerty chodí hodně i ‚gád
žové‘, pro které je to úplně jiný zá-
žitek,“ dodal hudebník, který vede 
i ženský sbor zaměřený na rom-
ské písně. 

A protože je romská hudba 
od srdce, je také hodně náladová 
a proměnlivá. Proto se na kon-
certech střídají veselé melodie se 
smutnými stejně rychle jako aprí-
lové počasí. „To tak musí být. Jsou 
tam smutné i veselé emoce a stří-
dají se. Půl hodiny od srdce plá-
čeme a potom pijeme a radujeme 
se a tančíme a zase znovu,“ odmítl 
Banga, že by cikánské srdce bylo 
jen plné smutku nebo veselí. 

Snímky Kláry Moseman 
zdobí Strada Caffé 

Na Ukrajině je stále co fotit, 
říká denys rustamov 

Zatímco v únoru vyprávěl návštěv-
níkům Strada Caffé prostřednictvím 
svých obrazů příběhy Roman Křelina, 
v březnu je vítají fotografické nálady 
americké amatérské fotografky Kláry 
Moseman. Ovšem ani o nich nemů-
žeme říci, že by postrádaly příběh. Ač 
se původně pražská rodačka zaměřuje 
na fotografie předmětů, z jejich pro-
vedení k nám promlouvají nostalgické 
nálady i dramatické situace. 

Výstavu fotografií Kláry Mo se man 
zorganizovalo sdružení PRO KUL
TURA, které se pro americkou foto-
grafku nerozhodlo náhodou. „Klára 
Moseman na začátku roku vystavo-
vala v Praze a byla to velice povedená 
akce, a protože má rovněž chomutov-
ské kořeny, rozhodli jsme se ji pozvat 
k nám,“ vysvětlila Hana Šťastná ze 
sdružení PRO KULTURA a dodala, 
že Klára Moseman má v Chomutově 

stále hodně přátel a bývalých spolu-
žáků, kteří se na vernisáž přišli po-
dívat. 

Otevření výstavy doplnilo hu-
dební vystoupení žáků chomutov-
ského gymnázia a základní umě-
lecké školy. Pověstnou třešničkou na 
dortu byla návštěva hudebníka Jiřího 
Šámala, který posluchače seznámil 
s netradičním hudebním nástrojem 
hang drum. „Bylo to velice zají-
mavé. Pan Šámal je známým Kláry 
Mo se man, která nám na něj dala kon-
takt,“ vysvětlila Šťastná a dodala, že 
sdružení PRO KULTURA bude i na-
dále propojovat výtvarné a hudební 
akce. „Do budoucna bychom k nim 
rádi přidali také autorská čtení,“ do-
dala Šťastná, která chce v rámci kul-
turních akcí prezentovat nejen tvorbu 
profesionálů, ale také dětí ze základ-
ních škol či seniorů. 

Slovní spojení fotografie z Ukra
jiny u řady lidí v současné chvíli vy-
volá představy vřavy a kouře na Maj
danu, případně tanků a ozbrojenců 
na Krymu. Proto bude většina z nich 
hodně překvapená, pokud se v Café 
Atrium rozhlédne po vystavených 
fotkách Denyse Rus ta mova, které 
byly pořízeny na Ukrajině ve městě 
Ba ra nov ka. Z nich totiž čiší nehybnost 
a klid, které jsou v přímém protikladu 
k současnému politickému dění. 

Autor fotografií se do města Ba
ra novka, jež leží asi 3 hodiny cesty 
od Kyjeva, dostal při snaze oživit 
zde velký keramický závod. Život 
ve městě jej natolik zaujal, že se roz-
hodl věnovat mu nejen výstavu foto-
grafií, ale také stejnojmennou knihu. 
Návštěvníci Café Atrium, kteří jsou 
zdatní v ruštině, si díky tomu mohou 
nejen prohlédnout samotné fotografie, 
ale také si přečíst některé básně nebo 

historky ze života v Ba ra nov ce „Je to 
neuvěřitelné. Některé věci či obrazy 
ze života, na které jsme při našem po-
bytu narazili, působily jako vtip, jiné 
byly velice drsné nebo zvláštní,“ při-
znal Rustamov a dodal, že k životu 
města se pojí i neuvěřitelné historky, 
například o muži, který si vystavěl 
dům ze zeminy a cihel smíchaných 
s dynamitem, nebo o netradičních va-
rováních pro případné zloděje. 

Během vernisáže nakonec ne-
mo hl autor, jenž je původem z Ruska 
a nyní žije v České republice, přehléd-
nout ani současné politické dění. „Je 
tam velký nepořádek. Jen doufám, 
že to dopadne dobře a vše se obe-
jde bez velkého počtu obětí,“ připus-
til Rustamov, jenž si během svého po-
bytu specifický život ukrajinského 
města zamiloval. „Na Ukrajině je 
zkrátka stále co fotit,“ dodal autor 
knihy Baranovka Ammonoidea.
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nová krev pro knh
Klub národní házené Chomu-
tov hledá nové posily se zá-
jmem o kolektivní míčové hry. 
Proto přijme šikovné chlapce 
od 6 do 12 let. Nábor se bude 
konat 4. dubna v 16 hodin na 
hřišti ZŠ ve Školní ulici. Zájem-
ci musí s sebou mít tričko, tren-
ky, sportovní obuv, teplákovou 
soupravu a láhev s pitím.

premiéru osladily medaile

Cyklisté se připravují na sezonu

desetiny bodu
rozhodly o vítězi

připomněli si slavnou historii 
zápasu a pak sbírali tituly 

Dvě stě čtrnáct mladých boxerů 
se do Českých Budějovic přijelo po-
prat o tituly republikových šampi-
onů v kategoriích školní mládeže 
a kadetů. V této těžké konkurenci 
si velmi zdatně vedla pětice borců 
VEKIBOXu Chomutov.

V mladší věkové kategorii získal 
Jakub Karvánek ve váze do 46 kg 
stříbrnou medaili a Dominik Kunc 

ve váze do 66 kg bronz. Mezi ka-
dety obsadili třetí příčku Tomáš 
Vikoň ve váze do 46 kg a Zdeněk 
Daniel ve váze do 70 kg. Smůlu při 
losu si ve váze nad 80 kg vybral 
Ondřej Beneda, kterému ve čtvrtfi-
nále cestu k medailím překazil ob-
hájce titulu a pozdější vítěz katego-
rie z Ústí nad Labem, jenž měl nad 
chomutovským borcem výraznou 

výškovou a váhovou převahu. 
Trenér VEKIBOXu Chomutov 

Vla dim ír Šťastný byl po turnaji spo-
kojený: „Naši borci si zaslouží po-
chvalu, předvedli vyrovnané výkony 
i s těmi nejlepšími, což platí také pro 
Ondru Benedu. Kluci umějí i víc, ale 
na mistrovství republiky startovali 
poprvé a před plnou halou na ně do-
lehla tréma.“

Zatím ve fitness centru protáčejí 
spinningová kola, ale vzhledem k po-
časí už vyjíždějí i do terénu. Cyklisté 
Floratexu Chomutov se takto připra-
vují na blížící se závodní sezonu. „Na 
spinningových kolech šlapeme spo-
lečně, ale k tomu se ještě každý při-

pravuje individuálně – běháním, ly-
žováním, plaváním, cvičením v posi-
lovně,“ nastínil způsob tréninku Karel 
Vrabec, zakladatel, předseda a šéftre-
nér klubu v jedné osobě. „Každý má 
už také ujeto několik set kilometrů 
venku, protože spinningová kola tré-

nink na silnici nahradit nemůžou.“
V závodním družstvu pro le-

tošní rok se připravuje třináct cyk-
listů, deset dospělých a tři mládež-
níci. Kondici musejí nabrat do po-
sledního dubnového víkendu, kdy 
prvním závodem zahajuje letošní 
ročník Severočeské amatérské ligy. 
Karel Vrabec je připraven na výkon-
nost svých svěřenců dohlédnout: „Za 
Hořencem mám vytipovanou trasu 
s otočkou v Zálezlech, tam připra-
vuji kontrolní časovku na deset, dva-
cet a třicet kilometrů. Do začátku zá-
vodní sezony by ji každý náš závod-
ník měl absolvovat aspoň třikrát.“

Cyklisté Floratexu budou ve své 
17. sezoně navazovat na loňské vý-
sledky, kdy v Severočeské amatér-
ské lize obsadili z třiceti klubů osmé 
místo. Jiří Mališ dokonce v tomto 
seriálu závodů vyhrál kategorii do 
40 let.

Od října do února v šesti kolech 
bojovali sportovní střelci o účast ve 
finále Chomutovské vzduchové ex-
traligy. Ti nejlepší pak poměřili síly 
o druhém březnovém víkendu. A byly 
to nervy. „Byl to doslova masakr. 
Mnoho ze střelců nemělo zkušenosti 
s účastí ve finále, a tak to pro ně bylo 
hodně psychicky náročné. O vítě-
zích rozhodovaly desetiny bodu,“ řekl 
Vladimír Kousal, předseda Sportovně 
střeleckého klubu Chomutov. 

Nejlépe se ve svých kategoriích 
s nervozitou vyrovnali Blanka Sle zá
ko vá, Markéta Černá, Vít Pav lov ský 
a Pavel Světlík. Především u posled-
ního jmenovaného bylo vítězství oče-
kávané. „Pavel Světlík je v součas-
nosti v národní reprezentaci, ale pro-
tože je to odchovanec našeho klubu 
a má tady rodinu, tak se sem vrací 
na závody,“ vysvětlil Kousal, kte-
ré mu udělal radost také triumf Víta 
Pavlovského, který získal první místo 
pro pořadatelský klub. 

Chomutovská sportovní hala 
hostila největší tuzemský svátek zá-
pasu v podobě mistrovství České 
republiky. Při té příležitosti město 
Cho mu tov ocenilo čtyři bývalé zá-
pasníky Bo hu mila Kubáta, Oldřicha 
Dvořáka, Petra Švehlu a Jiřího Kor
ma níka. Poslední jmenovaný zís-
kal rovněž čestné uznání ze strany 
svazu.

Po slavnostním ceremoniálu 
pak jejich mladší nástupci odstarto-
vali medailovou žeň. Čtyři tituly mi-
stra, jedna stříbrná a tři bronzové 
medaile, tak nakonec vypadal vý-
čet úspěchů domácího klubu Czech 
Wrest ling Chomutov. „Náš klub opě-

tovně prokázal, že patří do abso lut ní 
špičky českého zápa su, neli na samý 
vrchol,“ ohodnotil trenér domácího 
klubu Ladislav Šnelly triumfy Ar
tu ra Oma rova, Jakuba Mele ga niče, 
Jakuba Bie lesze a Zdeňka Klementa, 
který byl při slavnostním zahájení de-
korován jako nejlepší zápasník ČR za 
rok 2013. Výborné výsledky chomu-
tovských zápasníků mimo jiné také 
znamenají dobré pozice v soutěži 
družstev. Kadeti svou tabulku vedou 
s náskokem 14 bodů, mužům patří 
nyní 4. místo. Na domácím mistrov-
ství si rovněž Artur Omarov a Vojtěch 
Kukla vybojovali přímou účast na 
nadcházejícím mistrovství Evropy. 
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rozřezali zábradlí, 
ale neutekli
Čtyři mladíci si chtěli odnést zá-
bradlí z prostoru u silnice I/13. 
Díky všímavé ženě je ale na mís-
tě zadrželi strážníci a převezli na 
služebnu. Tři ze zlodějů ještě ne-
byli plnoletí, navíc se podobné-
ho jednání nedopustili poprvé. 

vloupal se do firmy
Do areálu firmy v Jiráskově uli-
ci se vloupal vypáčeným oknem 
šestatřicetiletý muž z Křimova. 
Hlídka jej díky popisu zadržela 
na nedaleké zastávce. Muž se při-
znal, ale dal se na útěk. Strážníci 
jej chytili a předali policistům. 

pes nezůstal 
bez pomoci
Někdo se zřejmě chtěl zbavit psa, 
a tak ho přivázal ke sloupku na 
cyklostezce u zooparku. Tam si 
ho všimli kolemjdoucí a zavolali 
strážníky. Majitele psa se nepoda-
řilo zjistit, protože kříženec neměl 
známku. Ujal se ho ale mladý pár. 

vanu mu nikdo 
neprostřelil
Devětaosmdesátiletý senior se 
obrátil na strážníky s tím, že v bytě 
pod ním někdo střílí a kulka mu 
proletěla podlahou v koupelně 
a poškodila vanu. Hlídka zjistila, že 
si u sousedů hrál s plastovou pis-
tolkou malý chlapec. Seniora tedy 
ujistila, že se nic neděje. 

MěSTSKá pOlICIeTýral matku, po úřadech chtěl peníze
Z velmi nevhodných životních 

podmínek se podařilo dostat nemoc-
nou ženu, kterou týral vlastní syn. 
Ten navíc neváhal zažádat o příspě-
vek na péči. Za své chování je nyní 
stíhán policií.

Na stav nebohé ženy upozornili 
sourozenci ženy poté, co úřad 
prá ce uznal synovi dávku v nejvyš-
ším stupni. Mě síč ně by tedy na za-
jištění péče o matku dostával 12 ti-
síc, dalších 48 tisíc by mu úřad vy-
platil zpětně. Po obdržení znepoko-
jivých informací od ženiných pří-
buzných zažádal úřad práce o spolu-
práci s dalšími orgány, především od-
bor sociálních věcí magistrátu, který 
začal okamžitě jednat. „Provedli 
jsme společnou kontrolu v bytě ženy. 
Zjistili jsme, že paní je ve velmi za-

nedbaném stavu, je dezorientovaná, 
trpí demencí. V bytě byla obrovská 
špína a nepořádek. Po zemi byly vý-
kaly a kaluže moči,“ popsala děsivé 
obydlí vedoucí odboru sociálních 
věcí Kamila Faiglová. 

Sama žena na tom nebyla o mno ho 
lépe. Ležela ve špinavém oblečení, 
měla špinavé bosé nohy s přerost-
lými nehty a mastné, místy vypa-
dané vlasy. „V bytě neměla žádné 
oblečení ani hygienické potřeby. 
Nebylo tam ani žádné jídlo. Byt byl 
bez elektrické energie, plynu a teplé 
vody,“ doplnila Faiglová. V bytě po-
býval ještě další muž, zřejmě závislý 
na omamných látkách.

Syn ženy však žádnou závadu 
v péči o ní neviděl. Stále opakoval, 
že se o matku dobře stará a že žije 

v dobrých podmínkách. Prý ji nechce 
zavřít do ústavu. Navíc se projevoval 
dosti agresivně. Proto na místě zasa-
hovali městští i republikoví policisté. 

Sociálním pracovnicím magis-
trátu se podařilo zjistit, že žena má 
dceru, se kterou se léta neviděla. Ta 
o situaci netušila a souhlasila s tím, 
že se o matku postará. Nyní jí za-
řizuje samostatný pokoj ve svém 
domě. Tam se nemocná žena nastě-
huje po propuštění z psychiatrické lé-
čebny. Lékaři zjistili, že je hluchá, 
trpí cukrovkou, demencí a je pod-
vyživená. Její stav se díky důkladné 
péči zlepšuje. 

Syn, který nechal svou matku ži-
vořit v nelidských podmínkách, je 
nyní stíhán pro spáchání trestného 
činu týrání svěřené osoby. 

Senioři se díky strážníkům naučí bránit
Městská policie Chomutov po-

dala žádost o dotace z prevence kri-
minality Ministerstva vnitra pro le-
tošní rok na pět zajímavých preven-
tivních projektů. Ty mají za cíl po-
moci dětem ze sociálně vyloučených 
rodin, seniorům i cyklistům. Celkové 
náklady na těchto pět projektů činí 
306 tisíc korun.

Zvýšit bezpečí starších lidí má za 
cíl projekt Sebeobrana pro seniory. 
Ten reaguje na poptávku ze stran ve-
řejnosti. „Pro letošní rok jsme tedy za-
jistili lektora, který seniorům ukáže 
prvky sebeobrany přizpůsobené právě 
lidem ve vyšším věku,“ řekl velitel 
městské policie a náměstek primátora 
Jan Řehák.

Pro děti v péči kurátorů sociál-
něprávní ochrany dětí chomutov-
ského magistrátu jsou připraveny 

dva víkendové pobyty. „Budou tak 
mít možnost poznat i jiné prostředí 
a kamarády. Kromě her v přírodě 
budou na programu i různé preven-
tivní besedy,“ uvedla manažerka 
prevence kriminality městské poli-
cie Iva Ejim. Podobné výlety budou 
uspořádány i pro děti z nízko  pra ho
vého centra Světlo za finanční pod-
pory oddělení prevence Městské po-
licie Chomutov. 

Nízkoprahové centrum připra-
vilo projekt Pouliční liga, což je 
fotbalový turnaj pro děti ze soci-
álně vyloučeného prostředí a z cho-
mutovských fotbalových kroužků. 
„Cílem projektu je zapojit děti ze 
sociálně vyloučených lokalit do spo-
lečných aktivit s vrstevníky z prostředí 
zdravého a podnětného a přispět tak 
k rozvoji jejich osobností a vzájem-

ných vztahů,“ řekla Ejim. 
Cyklisté jistě ocení možnost oči-

pování svých kol. Tuto službu budou 
strážníci nabízet v letních měsících. 
„Přispějeme projektem k ochra ně 
majetku obyvatel. K dispozici bude 
260 sad, ve kterých jsou mikročipy 
a kódované karty,“ informovala Iva 
Ejim. Do registru jízdních kol se pak 
pomocí přihlašovacích údajů cyklisté 
přihlásí sami.

Obtěžují sousedy 
hlukem, neváhají jim 

ani vyzvánět na zvonky

Noví nájemníci znepříjemňují ži-
vot obyvatelům domu v ulici 17. listo-
padu. Z jejich bytu často vychází hla-
sitá hudba, jsou slyšet hádky a navíc 
tamní nájemníci neváhají sousedům 
provádět naschvály. S prosbou o po-
moc se lidé obrátili na svého územ-
ního strážníka při setkání s občany. 
„Ten okamžitě naplánoval sérii pravi-
delných kontrol,“ řekl velitel městské 
policie Jan Řehák. 

Kromě hluku lidem v domě vadí 
také nespolupráce problémových ná-
jemníků při likvidaci štěnic, když ne-
umožněním přístupu do bytu zmařili 
kompletní deratizaci domu. „Se sou-
sedy tito lidé nekomunikují a na pří-
padné výtky nereagují, popřípadě ne-

váhají schválně situaci zhoršit,“ uvedl 
územní strážník Filip Prokeš. Když se 
totiž některý z nájemníků snažil o vy-
řešení problému, nepřizpůsobiví ná-
jemníci ho „odměnili“ nočním zvo-
něním na jeho zvonek a boucháním 
na dveře. „Jelikož v domě bydlí pře-
vážně senioři nebo samotné matky, ne-
troufají si už dále věc řešit na vlastní 
pěst. To je právě chyba. Městská poli-
cie bude stát vždy při nich,“ vysvětlil 
ředitel městské policie Vít Šulc s tím, 
že strážníci zapojí do řešení problému 
další složky města včetně exekutorů.

Několik nepřizpůsobivých nájem-
níků už je pod drobnohledem územ-
ního strážníka, jakýkoli další problém 
budou strážníci bezodkladně řešit.

Dodavatele použitého 
a nového partiového 

nábytku ze SRN, hledá 
rozšiřující se bazar 

nábytku v Praze.
tel.: 777 020 845

Inzerce
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ruštinu cviČili 
u filmu
Ruštináři 7. a 8. tříd základní 
školy v Hornické ulici zhlédli film 
žáků Městského gymnázia a Zá-
kladní školy Jirkov s ruským ko-
mentářem a českým překladem.

v pohádkových 
rolích
Třeťáci ze základní školy Škol-
ní si připravili pro mladší žáky 
a rodiče hranou pohádku 
O třech měsíčkách. Představení 
sklidilo úspěch. 

váleli, vykrajovali, 
tvořili
Práci s keramickou hlínou v díl-
ně jirkovského Paraplíčka si vy-
zkoušeli čtvrťáci ze základ-
ní školy Zahradní. Díky dětské 
fantazii vznikly krásné výrobky. 

snažili se o nejlepší 
přednes
Šestnáct žáků základní školy 
Březenecká se zúčastnilo sou-
těže v recitaci. V první katego-
rii zvítězila Adéla Malcovská, ve 
druhé pak Natálie Šindelková.

zoubky jako perliČky
O své zoubky se učili pečovat 
prvňáčci ze základní školy Píseč-
ná. Nejprve zhlédli na toto téma 
pohádku, pak se seznámili se 
správnou technikou čištění. 

KráTCe

Na co sáhnou, to se daří. 
Gymnazisté slavili úspěchy

rodiče s dětmi na Kadaňské stále něco kutí

Studenti Gymnázia Chomutov 
se zúčastnili 8. ročníku mezinárodní 
fyzikální soutěže týmů s názvem 
Fykosí fyziklání, kterou pořádal 
Fyzikální korespondenční seminář 
Matematickofyzikální fakulty UK. 

Do soutěže se přihlásilo 350 fyziků 
z celé České republiky i Slovenska.

Za chomutovské gymnázium bo-
jovala dvě pětičlenná družstva. Tým 
Schmetterling ve složení Jan Uhlík, 
Jan Provazník, Kryštof Zapletal, 

Michal Jobánek a Jan Vořechovský 
obsadil 17. příčku. Družstvo Růžoví 
poníci ve složení Jana No vot ná, On
dřej Ze len ka, Šimon Jelínek, Petr Ci
hel ka a Jiří Šebek obsadilo v soutěži 
2. místo, když ho překonal pouze je-
den tým ze Slovenska. Růžoví poníci 
byli tedy v dané kategorii v naší re-
publice nejlepší.

Další akce, které se zúčastnili stu-
denti gymnázia, byla soutěž Prokaž 
znalosti ekonoma a vyhraj tablet. 
Také zde byli reprezentanti gymná-
zia velmi úspěšní. Ze čtyřiceti účast-
níků z regionu se stal vítězem Jan 
Provazník ze třídy 5. F. Do klání 
se také zapojily Lucie Müllerová, 
Barbora Kůsová a Tereza Mišáková.

„Pod záštitou města Chomutova 
se naši studenti společně s učiteli čes-

kého jazyka zapojili také do soutěže 
Rodinné zápolení s kozou Rózou. 
Výsledkem jejich snažení byly po-
hádky, které vyšly v knize Příběhy 
kozy Rózy na dobrou noc,“ uvedla 
učitelka Petra Kotyzová.

Začátek kalendářního roku se stal 
obdobím konání okresních kol olym-
piád, ve kterých gymnazisté ob-
sadi li přední příčky a mnozí z nich 
postoupili do krajských kol. „Již 
tradič ně se na naší škole konalo 
okresní kolo olympiády v anglic-
kém jazy ce. Na prvním místě skončil 
náš student Ondřej Lipka, který bude 
Chomutovsko reprezentovat v kraj-
ském kole,“ doplnila Petra Kotyzová. 
Gymnazistům se dařilo i při soutěži 
v německém jazyce, českém jazyce 
či v zeměpisné olympiádě. 

Žáci základní školy Kadaňská 
pozvali opět na jedno odpoledne do 
školní družiny i své rodiče. Ve vý-
tvarném kroužku Šikulka si tak malí 
i velcí umělci mohli vyzkoušet nej-
různější techniky výroby ozdobných 
předmětů. 

Tentokrát byla na řadě méně 
známá kusudama. „Šikulkové sklá-
dali ze stovek malých papírových 
čtverečků mnoho krásných různo-
barevných květů. Někteří opravdu 
pilní šikulkové vydrželi s mamin-
kami u skládání i několik hodin a vý-

sledkem jejich trpělivé práce byla 
právě kusudama, což v překladu zna-
mená květinová koule, která má jeho 
majiteli přinášet štěstí, zahánět zlé 
duchy a zlepšovat pozitivní ener-
gii v jeho okolí,“ vysvětlila vycho-
vatelka ze školní družiny Gabriela 
Knoblochová.

Minulý měsíc byl kroužek ve zna-
mení korálkování. „Na tenký drátek 
jsme navlékali korálky, které jsme 
splétali do pomyslných větviček, do 
kmenů a potom jsme hotový výro-
bek umístili na kámen. Dali jsme tak 
vzniknout úžasným okrasným stro-
mům,“ popsala činnost dětí a rodičů 
vychovatelka. 

Zámečník z eSOZu 
je nejlepší v regionu

Dva žáci strojních oborů ze slou-
čených chomutovských středních škol 
ESOZ reprezentovali školu v regio-
nálním kole soutěže Kovo Junior – zá-
mečník. Daniel Král i Jaroslav Feller 
zvládli vše na výbornou, první jmeno-
vaný dokonce postupuje do celostát-
ního kola soutěže, které se uskuteční 
začátkem dubna. 

Druhák Daniel Král v soutěži 
získal cenné zlato. „Jaroslav Feller 

byl jediný ze soutěžících žákem 
teprve prvního ročníku a do soutěže 
byl vyslán takzvaně na zkušenou. 
Přesto se umístil na pěkném třinác-
tém místě,“ uvedla zástupkyně ředi-
telky školy pro odborné vyučování 
Eva Číž ková. Chlapce do soutěže 
perfektně připravil učitel odborného 
výcviku Martin Gründl.

Vyhlašovatelem soutěže zručnosti 
je Cech kovo ČR a organizátorem ve 

strojních oborech Sekce profesního 
vzdělávání ve strojírenských oborech 
Cechu kovo ČR.
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křížovka Chomutovské slavnosti letos připomenou známé i neznámé (tajenka).

osmisměrka Před 96 lety oheň zničil … na II. mlýně v Bezručově údolí. vtipy o zvířátkách

Letí vrána po lese „krá krá“, 
najednou narazí do stromu, 
padne na záda a chvíli leží 
omráčená, pak se zvedne „pí 
pí“, „kuku kuku“, „huuuuuu“, … 
proboha, jak to jen bylo?

Haló, volám ohledně toho 
hlídacího psa, co jsme od vás 
koupili. Můžete nám poradit, jak to 
máme zařídit, aby nás pustil domů?

Když hlemýžď přelezl silnici, přejela 
ho želva. Jakmile se v nemocnici 
probral, zeptali se ho, jak k té 
nehodě došlo. „Nevzpomínám 
si,“ odpověděl. „Seběhlo se to tak 
rychle.“

Přijde žába k veterináři a má na 
hlavě ponožku. Ježíš, žábo, co se ti 
stalo? Ticho, to je přepadení.

„Maminko, proč máme na zádech 
ty dva hrby?“ – „Víš, synáčku, když 
jdeme s karavanou po poušti, tak 
v nich máme zásobárnu vody.“ – 
„Aha. A maminko, proč máme na 
očích takové dlouhé řasy?“ – „Víš, 
synáčku, když jdeme s kara va
nou po poušti, tak aby nám písek 
nepadal do očí.“ – „Aha. A maminko, 
proč máme na konci nohou 
takové chlupaté chomáčky?“ – „Víš, 
synáčku, když jdeme s karavanou 
po poušti, tak aby se nám nohy 
nebořily do písku.“ – „Aha. 
A maminko, není nám to všechno 
tady v ZOO k ničemu?“

areál, aSTMa, BOjKOT, BraTr, čTVrT, epUNIT, HOšáNeK, IdeálY, INZerCe, 
KOráN, MáNIe, OBěTI, OdSTUp, OHařI, plOTNa, SáčKO, SKráŇ, SMěNa, 
STeSK, SUKNO, SVáTá, TaNKY, TečKa, TOrNY, UMěNí
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podrobný kalendář akcí 
najdete na webu:
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redakce:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
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s.kral@chomutovmesto.cz
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inzerce:
alona hlavová 
725 537 807 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 19.3. st 16.00 křesŤanstvo – hus a husitství – učebna č. 66 SKKS
 20.3. čt 13.00 zajímavosti a novinky z reGionu – učebna č. 66 SKKS
   17.00 omán – země sultánova – velký sál SKKS
 21.3. pá 17.00 nebe na zemi – autorské čtení – Café Atrium
 26.3. st 17.00 japonská kuchyně – Café Atrium
 27.3. čt 17.00 léČení a potěšení pro ženy – učebna č. 66 SKKS

 20.3.  čt 17.30 art zastaveníČko – Café Atrium
 27.3.  čt 18.00 koncert uČitelů – sál ZUŠ
 28.3.  pá 20.00  ples zuš chomutov v tradiČním duchu – 

městské divadlo 

předNášKY, BeSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 30.3. ne 15.00  o princezně, luciášovi a makových buchtách –
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení, že i malý čin a laska-
vá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umějí dělat opravdové zázraky.

MěSTSKÉ dIVadlO
 19.3.  st  17.00 philomena 
   19.00 elton john: the million dollar piano
 20.3.  čt  17.00 zvonilka a piráti (3d) 
   18.00 10 pravidel jak sbalit holku 19.30 pompeje (3d)
 21.3.  pá  17.00 zvonilka a piráti 
   17.00 filmový festival expediČní kamera 2014
   19.30 10 pravidel jak sbalit holku
 22.3.  so  15.00 zvonilka a piráti (3d) 
   17.00 10 pravidel jak sbalit holku 
   19.00 madam butterfly 
   20.00 10 pravidel jak sbalit holku
 23.3.  ne  15.00 zvonilka a piráti (3d)
    17.00 10 pravidel jak sbalit holku 19.00 pompeje (3d)
   20.00 10 pravidel jak sbalit holku
 24.3.  po  17.00 pompeje 19.00 babovřesky 2
 25.3.  út  17.00 need for speed (3d) 19.00 zachraňte pana bankse
 26.3.  st  17.00 10 pravidel jak sbalit holku 19.00 pompeje (3d)
 27.3.  čt  17.00 ona 19.00 2001: vesmírná odysea
 28.3.  pá  17.00 zvonilka a piráti 19.00 ona 9.30 noe (3d)
 29.3.  so  15.00 dobrodružství pana peabodyho a shermana (3d)
   17.00 ona 18.00 noe (3d) 20.00 ona
 30.3.  ne  15.00 za kamarády z televize ix 17.00 ona 20.00 noe
 31.3.  po  17.00 10 pravidel jak sbalit holku 19.00 koleje osudu

 
KINO SVěT

 21.3. pá 19.00 ivan hlas trio – Hřebíkárna
 22.3. so 18.00 vítání jara s madriGalem – kostel sv. Ignáce
 25.3. út 19.00 karel plíhal – VZDUCHOPRÁZDNINY – městské divadlo
 28.3. pá 18.00 koncert khetano drom – Café Atrium

KONCerTY

 Do 3.5. josef opitz – doprovodná výstava nové expozice Všemu světu na útěchu

   svět krušných hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všemu světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OBlaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Do 25.3.  Galerie nemesis uvádí to nejlepší z fantasy a sci-fi – 
galerie Lurago

 Do 31.3. kresby – heidy šottová – výstavní síň knihovny SKKS
  makrookamžiky – eva peřinová – galerie Na schodech SKKS
 Do 5.4.  páni z vietmile 1450–1550 – Chomutov na vrcholu slávy – 

Rytířský sál radnice
 Do 26.4. obrazy – eva synková – galerie Špejchar

VýSTaVY

 21.3. pá 17.30  piráti chomutov–rytíři kladno – extraliga ledního hokeje – 
zimní stadion

 22.3. so 10.15 fc chomutov–fk kolín – fotbal – letní stadion

SpOrT

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.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

Inzerce

Vaši územní strážníci 
 

Potřebujete pomoci s problémy ve veřejném pořádku 
či s bezpečnostní situací v okolí vašeho bydliště? Kontaktujte 
svého územního strážníka: 

Jindřich Weinert
pro úseky okolí Kadaňské a Nové 
Spořice, Zahradní a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail:  
j.weinert@chomutov-mesto.cz

rudolf svatoš
pro úseky okolí nemocnice, 
Horní Ves
Telefon: 724 774 834
E-mail:  
r.svatos@chomutov-mesto.cz

Jiří nedbálek
pro úseky Kamenná, Zadní 
Vinohrady a okolí Kamencového 
jezera, okolí Pražské
Telefon: 724 771 762
E-mail:  
j.nedbalek@chomutov-mesto.cz

Filip Prokeš
pro úseky střed města, 
Březenecká a Zátiší
Telefon: 724 775 741
E-mail:  
f.prokes@chomutov-mesto.cz

Strážníka lze kontaktovat také pomocí webového formuláře 
na stránkách www.mpchomutov.cz.

V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.
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Už tradičně od výběhu vlků 
v Podkrušnohorském zooparku vy-
razily masopustní masky na prů-
vod k radnici. Zde jim primátor Jan 
Mareš předal klíč od města. „Věřím, 
že masky a všichni ti, kteří sem dnes 
přišli, uchopí vládu nad městem do 
správných rukou. Nakonec mohou 
vládnout jen do popeleční středy, což 
je 5. března, a tak nebudou mít pří-
liš času,“ odmítl primátor města Jan 
Mareš, že by se vlády masek obával.

Od radnice pak karnevalový 
průvod prošel městem zpět, aby 
masky i všechny, kteří se k němu 
po cestě přidali, dovedl do skan-
zenu Stará Ves. Tam už na účast-
níky masopustu čekaly vepřové 
hody i muzika k tanci a poslechu. 
Všichni společně si pak prostřed-
nictvím nejrůznějších soutěží při-
pomněli některé z krušnohorských 
masopustních tradic. „Udržování 
tradic je se zooparkem spojeno od 

jeho počátku, neboť již zakladatel 
a první ředitel parku Walter Markel 
toužil po vzniku skanzenu, který se 
nakonec po roce 2000 podařilo vybu-
dovat,“ vysvětlila vedoucí propagace 
zooparku Martina Pelcová a dodala, 
že Podkrušnohorský zoopark začal 
s připomínáním regionálních zvyků 
ještě před dostavením skanzenu Stará 
Ves. „První masopustní průvod vyšel 
od statku domácích zvířat již v roce 
2003,“ doplnila Pelcová. 
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Masopustní průvod 
převzal vládu nad 
městemVaši územní strážníci 

 

Potřebujete pomoci s problémy ve veřejném pořádku 
či s bezpečnostní situací v okolí vašeho bydliště? Kontaktujte 
svého územního strážníka: 

Strážníka lze kontaktovat také pomocí webového formuláře 
na stránkách www.mpchomutov.cz.

V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.



také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz/kalendar-akci

 22.3.  Setkání turistů na Hasištejně   

 od 7.45   Přidejte se do 55. ročníku turistického pochodu na Hasištejn organizovaného TJ VTŽ 

Chomutov. Sraz na hlavním nádraží Chomutov

 22.3.  Probuzení medvědů 
 od 13.00  Medvědi hnědí se budou budit ze zimního spánku. Tentokrát bude jejich probuzení 

slavnostnější, neboť Michal a Nero slaví 20. narozeniny. Podkrušnohorský zoopark 

 28.3.  Ples ZUŠ Chomutov
 od 20.00  K tanci a poslechu zahrají žáci ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov a jako hosté vystoupí 

Jan Onder a Lucie Hunčárová. Městské divadlo

 29.3.  Akademie školních družin

 od 10.00  Žáčkové v chomutovských školních družinách pilně trénovali, aby mohli rodičům 

a prarodičům ukázat své umění. Bývalé kino OKO

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

Internetová televize  
Zpravodajství  Kalendář akcí

Vybíráme
z kalendáře akcí

eChomutov pro vás vybírá z kalendáře akcí 
a město Chomutov vás zve:

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum


