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

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

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo spo-
lečnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 1098/6, Chomutov s  hotovostí rovnající se 
konečné ceně (nevratná v souladu s čl. 3, odst. 5 Pravidel pro pronajímání bytů), a splňuje 
kritéria uvedená v článku 5. Pravidel pro pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz

UPOZORNĚNÍ: Upřednostněni budou zájemci o poskytnutí bytu s tím, že společnosti CHO-
MUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. vrátí stávající byt v majetku či správě společnosti (tzv. byt za byt). 
V těchto případech bude vyžadován poplatek dle článku 8 Pravidel pro pronajímání bytů. 
V případě obsazení bytu je termín prohlídky zrušen – nutno předem telefonicky ověřit!

informace: 474 721 233 – p. Elisová

www.chomutovska-bytova.cz

1 Vršovců 1096/1 1+1 51,28 15.125 Kč 8. 4. – 14.00 hod.

2 Vršovců 1101/1 1+1 43,59 15.125 Kč 8. 4. – 14.00 hod. sraz u čp. 1096

3 Vršovců 1131/1 1+1 46,20 15.125 Kč 8. 4. – 14.00 hod. sraz u čp. 1096

4 nám. Dr. Beneše 3836/1 1+1 36,08 15.125 Kč 8. 4. – 14.30 hod.

5 Beethovenova 3888/12 1+1 31,46 15.125 Kč 10 .4. – 14.00 hod. sraz u čp. 3880

6 Přemyslova 5394/29 1+1 43,63 15.125 Kč 8. 4. – 15.00 hod.

7 Palachova 3418/3 1+2 47,43 21.175 Kč 8. 4. – 15.00 hod.

8 Palackého 3653/1 1+2 60,10 21.175 Kč 10. 4. – 14.00 hod.

9 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175 Kč 8. 4. – 15.15 hod.

10 Sokolská 3705/2 1+2 62,44 21.175 Kč 8. 4. – 15.15 hod. sraz u čp. 3678

11 Sokolská 3709/2 1+2 72,09 21.175 Kč 8. 4. – 15.15 hod. sraz u čp. 3678

12 Legionářská 3880/4 1+2 52,51 21.175 Kč 10. 4. – 14.00 hod.

13 Palackého 3952/14 1+2 53,64 21.175 Kč 10. 4. – 14.30 hod.

14 Palackého 4089/16 1+2 54,77 21.175 Kč 8. 4. – 14.45 hod.

15 Palackého 3669/4 1+3 74,12 27.225 Kč 8. 4. – 14.30 hod.

16 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225 Kč 8. 4. – 15.15 hod.

17 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225 Kč 8. 4. – 15.15 hod. sraz u čp. 3678

18 Kadaňská 3689/6 1+3 77,58 27.225 Kč 8. 4. – 15.15 hod. sraz u čp. 3678

19 Sokolská 3709/6 1+3 84,69 27.225 Kč 8. 4. – 15.15 hod. sraz u čp. 3678

20 Beethovenova 3885/4 1+3 66,02 27.225 Kč 10. 4. – 14.00 hod. sraz u čp. 3880

21 Palackého 3954/4 1+3 74,24 27.225 Kč 10. 4. – 14.30 hod. sraz u čp. 3952

č. Adresa Č.p./č.b Velikost m2 Cena Termíny prohlídek 2014

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově

C H O M U T O V S K Á
B Y T O V Á a. s .

Speciální nabídka 
internetu pro Chomutov

za 200 Kč/měs.

Pro objednání a informace volejte  844 084 084.

Internet, na který se můžete spolehnout.

Nabídka platí jen do 30. 4. 2014.

40 Mb/s
od

300 Kč

10 Mb/s
za

200 Kč

UPCCESKA_188x130_Chomutov_02042014.indd   1 19.3.14   10:46

Statutární město Chomutov zve obyvatele celého města na pravidelné

Setkání vedení měSta 
S občany
které se bude konat v úterý 8. dubna 2014 
od 16 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti historické radnice na náměstí 1. máje 

za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku 
a příslušných odborů magistrátu

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany
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5. 4.
•  Severočeské farmářské trhy 

na náměstí 1. máje od 8 do 
12 hodin

•  ROZA: Ornitologická 
v Podkrušnohorském zooparku

8. 4.
setkání vedení města s občany 
na radnici od 16 hodin

13. 4. 
Mezinárodní den památek a sídel

15. 4.
vítání jara dětmi z MŠ 
v Rytířském sále radnice 
od 9.30 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
bobeš je starší kříženec špice 
a je velmi milý a kontaktní. 
Vhodný spíše ke starším lidem na 
zahrádku. Nedoporučujeme ho 
k malým dětem. Je kastrovaný.

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

SpOrTOVCI MOHOU 
VYraZIT dO čISTÉHO 

BeZrUčáKU
více na straně 7

 téma
 4 SKKS je MíSTeM 

VěděNí, pONaUčeNí, 
ZáBaVY I UMěleCKÉHO 
prOžITKU 
Areál bývalé jezuitské 
koleje skrývá tisíce knih, své 
vědomosti a znalosti ostatním 
předávají osobnosti známé 
i neznámé, konají se tu výstavy, 
koncerty a festivaly.

 aktuality
 6 VýSTaVBa KrUHáKU 

MeZI SídlIšTI Se Blíží
Město společně s Ústeckým 
krajem chystá výstavbu dlouho 
očekávaného kruhového 
objezdu na křižovatce mezi 
sídlišti Březenecká a Kamenná.

 aktuality
 7 ZáCHraNNý KrUH: 

prOBlÉMOVÉ rOdINY Se 
OdSTěHOValY 
Naboural se do volného bytu. 
Žijí jen v noci, nenechají nás 
spát. Napojil si plyn načerno. 
Jen několik příkladů života 
s nepřizpůsobivými, které 
v poslední době řeší tým 
Záchranného kruhu.

 rozhovor
 8 jaN ONder: 

CHOMUTOV MáM rád
Tanečník Jan Onder je v Cho-
mutově vítaným hostem. 
Nejenže zde vystupuje 
na mnohých plesech, ale 
zároveň každoročně těší 
příznivce tance na Cho mu
tov ském tanečním gala.

 kultura
 9 KUlISárNa pOdrUHÉ 

dUNěla rYTMICKýM 
SleTeM BUBeNíKů
Podvečer plný rytmických tónů 
a dunění bubnů nejrůznějších 
rozměrů i tvarů, takový byl 
druhý ročník Bubnujícího 
Chomutova. 

 sport
 10 TUrISTÉ VíTalI jarO 

pOCHOdeM Na Hrad 
HaSIšTejN
Už po pětapadesáté uvíta-
li turisté jaro pochodem na 
hrad Hasištejn, který každo-
ročně pořádá Klub českých 
turistů, odbor VTŽ Chomutov.

 fotostrana
 15 MedVědI NerO 

a MICHal SlaVIlI 
20 leT
Medvědí výběh v zooparku 
vždy láká pozornost velkých 
i malých návštěvníků, ovšem 
o prvním jarním víkendu to 
platí dvojnásob, probouzí se 
totiž medvědi.
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Areál bývalé jezuitské koleje, stejně jako v minulosti, je centrem vědění. Skrývá 266 tisíc knih, pro které si chodí 
na šest tisíc čtenářů. Vědomosti a znalosti zde při besedách a přednáškách ostatním předávají osobnosti známé 
i neznámé. A protože prostory koleje k tomu doslova vybízejí, konají se tu výstavy, koncerty a festivaly. To vše je 
Středisko knihovnických a kulturních služeb. Chomutované i turisté tu najdou přehršel akcí nejrůznějších žánrů. 

knihovna umí řešit 
kdejaký požadavek 

Knihy z celého světa umí pro 
své čtenáře zprostředkovat městská 
knihovna. Svazky z jiných měst loni 
nechali pracovníci knihovny zasílat 
téměř každý všední den, zkušenosti 
ale mají i s půjčováním knih z ostat-
ních zemí a z jiných kontinentů. Pro 
své čtenáře ale zajišťují také řadu 
dalších služeb.

V rámci meziknihovní výpůjční 
služby putovalo loni z Chomutova 
do jiných měst 514 knih, čtenáři si 
jich pak 290 půjčili odjinud. „Čtenář 
si vypíše žádanku na knihu a my 
poté zjišťujeme, jaká knihovna ji má 
a mohla by nám ji půjčit. Do něko-
lika dní pak přijde poštou,“ popsala 
ředitelka Střediska knihovnických 
a kulturních služeb Marie Lau ri no vá. 
Kniha vypůjčená z nejvzdálenějšího 
místa byl katalog fuchsií. Ten čtenáři 
z Chomutova zapůjčila jedna z ame-
rických knihoven. 

Knihovna se snaží vyjít vstříc 
svým čtenářům také v jiných ob-
lastech. Kromě knih půjčuje časo-
pisy, noviny, CD a DVD. Dveře ote-
vřené mají bez omezení i nevidomí 

lidé, v knihovně si totiž mohou vy-
brat z velkého množství knih namlu-
vených na MP3 přehrávač. Čtenáři se 
mohou setkat s další moderní techno-
logií, a to se čtečkami elektronických 
knih. Že se ale lidé rádi drží tradic, 
dokazuje veliký zájem o deskové hry. 
Ty je možné si půjčit stejně jako kte-
roukoli knihu.

Knihovna má téměř 266 tisíc 
svazků, najdou se mezi nimi i skvosty 
v podobě časopisu Lumír z roku 1856 
nebo Květy z roku 1882. V tom sa-
mém roce vyšel i první díl knihy 
Hrady, zámky a tvrze království čes-
kého od Augusta Sedláčka. Cho mu
tov ská městská knihovna funguje od 
roku 1924.

V loňském roce navštívilo kni ho
vnu více než 6 tisíc čtenářů, kteří si 
půjčili 510 tisíc knih. Ve městě jsou 
kromě hlavní knihovny i dvě po-
bočky. Jedna v Dří nov ské ulici na 
Bře zen ec ké a druhá v budově býva-
lého kina Oko na Lipské ulici.

hiStorie uvnitř, 
SoučaSnoSt z výšky

Mnoho zajímavých věcí z histo-
rie i současnosti se mohou lidé do-

zvědět při návštěvě městské věže. 
Tu provozuje Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb od roku 
2012. V letošním roce chystá no-
vinku, lidé si budou moci užít vý-
stup a následný výhled i s odbor-
ným komentářem. Změnit by se 
měla i provozní doba, zatímco nyní 
je věž přístupná od pondělí do so-
boty, v dalších měsících bude za-
vřena jeden všední den a naopak 
zpřístupněna i v neděli. „Nyní bu-
deme zjišťovat, jaký ze všedních 
dní má nejnižší návštěvnost a podle 

toho pak určíme náhradní uzavření 
věže místo neděle,“ informovala 
Marie Laurinová. 

Ročně se na město z téměř třice-
timetrové výšky podívá přes tři ti-
síce lidí. Zajímavý není pouze vý-
hled, ale i historie věže samotné. 
Návštěvníci se letos v létě při ko-
mentovaných prohlídkách dozvědí, 
co nenávratně zničil požár věže 
v 16. století, jaký měl osud věžný 
při vpádu Švédů do města i proč se 
kvůli věži hádalo vedení města po 
celá desetiletí.

SKKS je místem vědění, 
ponaučení, zábavy 
i uměleckého prožitku 

Knihovnice Kamila Jonášová ukazuje asi nejvzácnější knihu chomutovské knihovny  
Hrady, zámky a tvrze království českého od Augusta Sedláčka.

Knihovna má téměř 266 tisíc knih.
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Kromě knížek zve SKKS pravi-
del ně návštěvníky také na kulturní 
akce, koncerty a výstavy známých 
výtvarníků. Proto budova disponuje 
hned několika galeriemi a také sálem 
vhodným k organizování koncertů 
i besed. O to, aby tyto úžasné pro-
story nezahálely, pečují vedoucí oddě-
lení kultury SKKS Helena Čer má
ko vá a galerista Roman Kře lina. Proto 
jsme se jich zeptali na zajímavé akce 
a chystaný program. 

roman křelina 
Jak obtížné je zvládnout provoz 
všech výstavních prostor v SKKS 
a najít pro ně vhodné výtvarníky?

Pravdou je, že celý jezuitský areál 
v centru města Chomutova, kde sídlí 
SKKS, svým ojedinělým prostorem 
přímo vybízí k výstavám. Dokonce 
i kostel svatého Ignáce využíváme 
k výstavám a koncertům. Myslím, že 
za léta výstavní činnosti si naše ga-
lerie vybudovaly dobré jméno, tudíž 
není tak obtížné zaplnit výstavní plán 
autory. 
Můžete nám představit jednotlivé 
galerijní prostory? 

Největší zájem vystavujících je 
o prostor galerie Špejchar. Tato pres-
tižní galerie se nabízí profesionálním 
výtvarníkům, mnohdy i zvučných 
jmen. Zde máme výstavní plán již dva 
roky dopředu obsazený. Probíhají zde 
mimo jiné také koncerty, konference 
a nově v letošním roce i jarmark. Ga
lerie Lurago, nesoucí svůj název po 
italském barokním architektovi kos-
tela svatého Ignáce Carlo Lu ra go vi, 
hostí střídavě regionální a „přespolní“ 
umělce.
Jak vybíráte jednotlivé výtvarníky 
pro výstavy? 

Někteří výtvarníci přicházejí sami, 
jiné oslovujeme my. Pak je otázkou 
dobré volby začlenit plánovanou vý-
stavu do správného prostoru tak, aby 
oslovila co možná nejvíce lidí. Velmi 

oblíbená je například výstavní síň, 
kde předsálím prvního patra knihovny 
projde nejvíce návštěvníků. Zde po-
řádáme výstavy převážně fotografům 
a začínajícím výtvarníkům. 
Jsou jména galerií Špejchar 
a Lurago mezi výtvarníky známá? 
Jezdí sem rádi?

Mnozí z vystavujících výtvarníků 
se do našich výstavních prostor rádi 
vracejí. Vzpomínám na výstavu nej-
známějšího českého grafika Oldřicha 
Kulhánka, jehož obrázky nosíme 

každý v peněžence. Ten v galerii 
Špejchar vystavoval před více než de-
seti lety. Na přelomu roku 2012/2013 
jsme mu uspořádali opakovaně vý-
stavu grafických listů. Bohužel to 
byla jeho výstava poslední, jejíž ver-
nisáže se osobně zúčastnil. V mi-
nulosti zde vystavovali třeba Josef 
Liesler, Jan Saudek, Vladimír Franc 
a mnozí další.
Na jakou výstavu v nejbližších mě-
sících byste diváky pozval? 

Galerie Lurago na vernisáži 
9. dub na v 17 hodin představí výstavu 
Mostečtí výtvarníci, která se do Mostu 
vrátila ze zahraničí a naší galerii byla 
na duben zapůjčena.

helena čermáková
Jaké kulturní akce nyní SKKS 
svým návštěvníkům nabízí?

Je toho mnoho. Jednou za dva mě-
síce nabízíme návštěvníkům hudbu 

různých národů v pořadech Setkání 
se světovou hudbou, které mají ve-
lice kladný ohlas u veřejnosti. Pro ob-
rovský úspěch koncertu gospelů se 
nám podařilo dojednat znovu vystou-
pení souboru Fine Gospel Time, ten-
tokrát ve větším obsazení, do kos-
tela sv. Ignáce na 1. adventní kon-
cert. Dalším pravidelným pořadem 
jsou Večery pod lampou a setkání 
se současnými českými spisovateli. 
Příští týden bude hostem cyklu Josef 
Formánek, který patří mezi současné 

nejoblíbenější spisovatele. V polo-
vině dubna je uzávěrka přihlášek do 
soutěže Mladá píseň, kterou organi-
zujeme již 24 let. Také připravujeme 
velkou výstavu obrazů, soch a vitráží 
v kostele sv. Ig ná ce, který od dubna 
otevřeme po zimě návštěvníkům. 
Nezapomínáme ani na vzdělávání, 
proto nabízíme pravidelné cykly před-
nášek o zdraví, sexualitě a po prázdni-
nách chystáme také cyklus přednášek 
na téma šamanská medicína. 
Snažíte se akce zaměřit na určitou 
věkovou skupinu, nebo naopak pre-
ferujete co nejširší nabídku?

Nepreferujeme žádnou věkovou 
skupinu. Jsme otevřeni co nejširší ve-
řejnosti a na našich akcích se potká-
vají rodiče a jejich děti, mnohdy s pra-
rodiči.
Jak Vy sama hodnotíte funkci kni
hovny nejen jako místa k půjčování 
knih, ale také kulturního centra?

Toto spojení je úžasné. Je vel-
kou výhodou, že je bývalá okresní 
knihovna a bývalé středisko kultur-
ních služeb řízeno jedním vedením 
a sídlí v jedné budově, kterou nám 
ostatní města závidí. Budova totiž na-
bízí množství dalších prostor k po-
řádání nejrůznějších akcí. Každý ná-
vštěvník kulturních akcí, koncertů či 
výstav už jenom tím, že vkročí do bu-
dovy, se stává potenciálním čtenářem 
a naopak. Spojení knihovny a kultur-
ního stánku je tedy velmi šťastné.
Můžete jmenovat nějaké kulturní 
akce v rámci SKKS, které se za po-
slední rok těšily velké přízni ná-
vštěvníků?

Velice oblíbené jsou hudební fes-
tivaly pod širým nebem, jarní April 
open air a zářijový Indian summer 
open air, kde se prezentují regionální 
amatérské kapely nejrůznějších hu-
debních žánrů, které vždy doplní ně-
jaký přespolní host. Dále pak pravi-
delné červnové a zářijové poslechové 
koncerty velkého swingového orches-
tru Big Band Zdenka Tölga, finálový 
večer soutěže Mladá píseň a samo-
zřejmě pak vánoční adventní koncerty 
ve sv. Ignáci a Rybova Česká mše vá-
noční, kterou uvádíme na Štědrý den 
jako jediní v regionu přesně o půlnoci. 
Každý rok chodí víc a víc lidí, vloni 
jich bylo téměř šest stovek. 
Na jakou akci nadcházejícího jara 
a léta byste návštěvníky určitě 
pozvala?

Na už zmiňovaný April open 
air, kde mimo jiných kapel vystoupí 
i chomutovští XLeft To Die, kteří le-
tos slaví 10 let působení na hudební 
scéně. Festival bude součástí Cho
mu tov ských slavností, proto se usku-
teční v sobotu 26. dubna od 15 hodin 
v atriu SKKS a bude mu předcházet 
folklórní dopoledne, kde se představí 
místní folklórní soubory Krušnohor 
a Jirkovák a hostem bude dětský folk-
lórní soubor Mladinka z Plzně.

Sály i galerie nezejí prázdnotou, 
jsou naplněné až na rok dopředu 

Poslechové koncerty velkého swingového orchestru Big Band Zdenka Tölga.Beseda s populární spisovatelkou Bárou Nesvadbovou.

Vystoupení kapely XLeft To Die 
na festivalu April open air.
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primátor 
poděkoval 

a předal plaketu 
učitelům

Za dobrou práci, píli a úsilí dosta li 
chomutovští učitelé od primátora 
města plaketu Jana Amose Ko men
ské ho. Primátor vyzdvihl především 
jejich snahu kvalitně vychovat no-
vou generaci a předat jí neocenitelné 
zkušenosti a vědomosti. „Práce peda-
gogů je poslání, kterému dnešní spo-
lečnost ubrala na vážnosti a uznání. 
Představitelé Chomutova si však uvě-
domují důležitost, náročnost a velký 
význam této práce, která nespočívá 
jen v předávání vědomostí budoucím 
generacím, ale především je i výcho-
vou, psychologickou pomocí a for-
mováním osobností, životních ná-
zorů a postojů žáků,“ uvedl primátor 
Jan Mareš. 

Ocenění získala například za vy-
užívání nových trendů ve formách 
a metodách práce Hana Panošková 

ze základní školy Na Příkopech. 
Velmi aktivní je ve své práci i Blanka 
Legnerová. „Pro své pedagogické do-
vednosti i morální vlastnosti je pova-
žována žáky i dospělými za jednu z 
nejlepších učitelek. Vymýšlí pro žáky 
dramatizace her a dobrodružná klání 
na středověkých hradech,“ doplnil pri-
mátor.

Mnozí bývalí žáci Jany Pěkné 
z mateřinky v Jiráskově ulici se nyní 
dál věnují hudbě, základ jim dala 
právě tato učitelka. Byla jednou ze za-
kladatelek a úspěšných sbormistryň 
pěveckého souboru Kruš no ho ráček. 
Lidským přístupem vychovával a učil 
žáky Mikuláš Marťák ze Střední prů-
myslové školy a Vyšší odborné školy 
Chomutov. Vysokou odbornost pod-
pořil schopností akceptovat a využívat 
moderní technologie ve výuce.

Slavnosti zvou 
na dva dny 
plné zábavy

Městský ples reprezentoval, bavil a pomáhal

Tradiční Chomutovské slavnosti 
se letos ponesou v duchu světových 
a mezinárodních dnů. „Programem, 
výstavou nebo třeba netradiční akcí 
si připomeneme některé z nich. Náv
štěvníci a Cho mu to vané se mohou ne-
chat překvapit třeba historickou detek-
tivkou nebo se odreagovat v polštá-
řové bitvě, která připomene právě me-
zinárodní den polštářové bitvy,“ zve 
primátor Jan Mareš. V bohatém pro-
gramu si své najdou děti i dospělí, 
všechno doplní stánky s občerstve-
ním, tržním zbožím, hry a soutěže, to 
všechno už 26. a 27. dubna. 

Letošní slavnosti se však nebu-
dou věnovat jen zábavě a dobrému 
jídlu. Město Cho mu tov při této příle-
žitosti chce občanům i návštěvníkům 
představit organizace města, občanská 
sdružení i partnerská města. „Budeme 
zde také slavnostně křtít dokumentární 
film o městě, který je takovou milou 
pozvánkou do Cho mu to va. Vznikl 
v cy klu Perly českých měst a na slav-
nostech zahájíme i jeho prodej,“ uvedl 
primátor. 

Reprezentační ples města Cho
mu tova je v kulturním kalendáři stá-
licí a tradičním vyvrcholením plesové 
sezony. Ani letošní ročník nebyl vý-
jimkou. Druhý jarní večer mu patřilo 
městské divadlo a nechyběl ani tra-
diční charitativní rozměr. „Díky kaž-
dému účastníkovi a partnerům plesu 

můžeme věnovat jeho výtěžek ve výši 
šedesát tisíc korun rovným dílem fon-
dům, které pomohou novorozencům 
a dlouhodobě nemocným,“ řekl primá-
tor města Jan Mareš. Symbolické šeky 
převzali Jiří Kroh za Cho mu tovský 
dětský nadační fond a Jiří Mrázek za 
Nadační fond Krajské zdravotní (na 

snímku na titulní straně).
 Ples zahájilo předtančení Taneční 

školy Stardance se skladbou Tanec 
v Paříži. Poté se parket brzy zaplnil ta-
nečními páry, jimž k tanci a posle-
chu hrála Orchestra – taneční orchestr 
Jo se fa Hlavsy, který vystřídal výborný 
Tequila band z chomutovské ZUŠ 

pod vedením Jiřího Eisen ham mera. 
Obrovský úspěch sklidili zpěváci 
Michal David a Monika Absolonová. 
Taneční umění předvedl oblíbený 
Jan Onder se svou partnerkou Lucií 
Hunčárovou a program oživila i cho-
mutovská skupina Prdi. Večerem pro-
vázeli Radek Jirgl a Šárka Schönová. 

Technodays představí technické obory a řemesla
Práci s drátem, cihlami i mal-

tou si budou moci vyzkoušet ná-
vštěvníci druhého ročníku vele-
trhu Technodays. Ten se uskuteční 
uvnitř i vně městského divadla 
24. až 26. dubna. 

Na veletrhu se představí široké 

veřejnosti technické obory a řemesla 
prostřednictvím firem zabývajících se 
dřevozpracováním, hornictvím, hyd-
raulikou, elektrotechnikou, energeti-
kou či strojírenstvím z Chomutovska, 
Ústecka a Karlovarska. 

Lidé si budou moci prohléd-

nout Zlatou uličku řemesel a mnoho 
věcí vyzkoušet na vlastní kůži. „Na
příklad mohou usednout do origi-
nálů leteckých kokpitů,“ zve veřej-
nost ředitelka pořádající Okresní 
hospodářské komory Cho mutov 
Ivana Košanová. 

Výstavba kruháku mezi sídlišti se blíží 
Město společně s Ústeckým kra-

jem chystá výstavbu dlouho očekáva-
ného kruhového objezdu na křižo vat ce 
mezi sídlišti Bře ze nec ká a Ka men ná. 
Radnice se o vybudování objezdu 
snaží už několik let, křižovatka je ale 
majetkem Ústec ké ho kraje. „Podařilo 
se nám dohodnout společný postup 
pro stavbu,“ řekl primátor Jan Mareš. 
Cho mu tov ští zastupitelé už zařadili do 
rozpočtu osmnáct milionů korun na 
část stavby, která patří městu. 

Poslední zásadní rozhodnutí je 
nyní na krajských zastupitelích. Kraj 
se snažil na kruhový objezd získat do-
tační prostředky z výsledku hospo-
daření Ústeckého kraje v roce 2013. 
„Pokud se tak stane, bude vypsáno 
společné výběrové řízení na dodava-

tele a pokud to bude bez problémů, 
bude realizace zahájena na podzim,“ 
řekl krajský radní a chomutovský za-
stupitel Ladislav Drlý. 

Přestavba nebezpečné křižovat ky 
na kruhový objezd je projekto vě při
pra vená, jsou majetkově vyřešené 

dotčené pozemky. Podle projektu 
jsou náklady od ha do vány přibližně 
na 36 mi lionů korun. Město zaplatí 
zhruba polovinu na infrastrukturu, 
jako jsou chodníky v okolí kruhového 
objezdu či nové veřejné osvětlení. 
Součástí akce je i přeložka horkovodu.

Primátor Jan Mareš blahopřeje oceněné Miladě Brůžové.
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KráTCe
Staré prvky mizí
Technické služby nyní vybourá-
vají rozbité lavičky v Jiráskově 
ulici a instalují nové, z ulice Ka-
menná mizí stará klepadla. 

dokument 
o SpiSovateli
Kino Svět uvede 10. dubna od 
17 hodin celovečerní dokument 
s názvem Takže se stalo, že… 
o jednom z nejproslulejších čes-
kých spisovatelů 20. století Bo-
humilu Hrabalovi.

zelený čtvrtek 
v divadle
Odpoledne s hudebním diva-
dlem Hnedle vedle se uskuteč-
ní 17. dubna v prostorách kina 
Svět a na dětském hřišti. Rodi-
ny s dětmi si užijí hry, zábavu 
i písničky. 

opravené Schody 
podchodu
V minulých týdnech technické 
služby vymalovaly stěny pod-
chodu v Palackého ulici, kte-
ré byly počmárané graffiti. Nyní 
tam opravují schodiště. 

velikonoční 
prázdniny 
v aquaSvětě
Pro děti od 6 do 12 let připra-
vila Kultura a sport Chomutov 
o velikonočních prázdninách 
výuku plavání, soutěží a her ve 
vodě pod dozorem školených 
instruktorů.

O regulaci hazardu rozhodne 
pracovní skupina 

Sportovci mohou vyrazit 
do čistého Bezručáku

Zastupitelstvo města schválilo 
na svém pondělním zasedání zřízení 
pracovní skupiny, která se bude 
za bý vat budoucností hazardu ve 
městě. „Město bojuje s hazardem 
dlouhodobě, nyní se musíme dohod-
nout na míře regulace. Abychom ne-
rozhodovali pouze od stolu, ustano-
vili jsme vytvoření pracovní skupiny 
ze zástupců klubů zastupitelů, která se 
bude hazardem zabývat a bude si do 
svého středu zvát odborníky na závis-
losti, prevenci a bezpečnost,“ řekl pri-
mátor města Jan Mareš. Chomutov 
byl a je propagátor boje proti hazardu.

Zastupitelé nad návrhem zastupi-
tele Vladimíra Kotena na úpravu vy-

hlášky o regulaci hazardu vedli velkou 
diskusi. Návrh počítal nejen s úplným 
zákazem heren a v nich všech typů 
automatů, ale i binga či karet, kostek 
a rulety v kasinech. 

Diskuze, které se zúčastnili i pro-
vozovatelé hazardu, se vedla od za-
chování současného stavu, přes pone-
chání dvou míst pod tvrdou kontro-
lou města, až po úplný zákaz heren. 
„Rušení hazardních míst může tam-
ním patologickým hráčům podstatně 
usnadnit abstinenci od hazardu,“ řekl 
známý léčitel závislostí primář Karel 
Nešpor. Na druhou stranu zákaz heren 
způsobí přechod jejich provozovatelů 
do ilegality. „Poslední případ nele-

gální herny jsme zaznamenali v těchto 
dnech na Děčínsku,“ uvedla krajská 
mluvčí policie Šárka Poláčková.

Situace není vůbec jednoduchá. 
Kromě vzniku nelegálních heren pod 
záštitou různých zájmových sdružení 
si provozovatele nachází i jiné cesty. 
„Začaly se objevovat nové typy au-
tomatů, takzvané kví zo ma ty, které 
obcházejí zákon o hazardu i naše vy
hláš  ky,“ řekl zastupitel Milan Märc. 
Dalším problémem je obcházení regu-
lace zařízeními na bázi internetu. „Ta 
prostředím připomínají hernu, ale ofi-
ciálně působí pod záštitou internetové 
kavárny,“ řekl mluvčí Ministerstva fi-
nancí Marek Zeman. 

Pro cyklisty i bruslaře je na se-
zonu připravena cyklostezka od 
zoo parku do Bez ru čo va údolí. 
Technické služby ji celou řádně 
uklidily, aby případné nečistoty ne-
bránily bezpečné jízdě spor tov ců. 
„Po zimě je cyklostezka zanesená 
zbytky posypových materiálů 
i drobným odpadem. Technické 
služby komunikaci těchto nečistot 
zbaví podobně jako další místa ve 

městě,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda. 

Stezku vyčistila dvě samosběrná 
vozidla, všechny úseky byly odpadu 
zbavené za dva dny. „Nejprve jsme 
čistili úsek od lesoparku po dopravní 
podnik, poté směrem na Bře ze nec
kou. Naposledy necháváme část 
u Třetího mlýna, kde se déle drží 
zbytky sněhu nebo voda,“ informo-
val vedoucí provozovny svozu od-

padů Technických služeb města 
Chomutova Samir Kharboutli.

Technické služby kromě čištění 
cyklostezky samotné spolupracují 
i při čištění celého Bez ru čo va údolí. 
Začátkem dubna, kdy se koná akce 
Úklid Bez ru čáku pořádaná chomu-
tovským skautským oddílem, přistaví 
pracovníci na místo velkoobjemový 
kontejner. Po jeho naplnění ho pak 
zase zdarma vyvezou. 

Záchranný kruh: problémové 
rodiny se odstěhovaly

Naboural se do volného bytu. Žijí 
jen v noci, nenechají nás spát. Napojil 
si plyn na černo. Jen několik příkladů 
života s nepřizpůsobivými, které v po-
slední době řeší tým Záchranného 
kruhu. „Na tým se obrací stále více 
předsedů SVJ i samotných občanů. 
V poslední době jsme přijali desítku 
nových případů,“ řekl primátor Jan 
Mareš. Radnice SVJ pomáhá také 
tím, že jim poskytuje vzory postupů 
proti nepřizpůsobivým. Záchranný 
kruh tedy plní svoji roli v prevenci 
i v represi.

Časté kontroly a koordinovaná čin-
nost ze strany městské policie, so-
ciálního odboru, popřípadě odboru 

školství, ekonomiky, Cho mu tov ské 
byto vé, bytového družstva či úřadu 
práce postihly v poslední době obyva-
tele několika bytů v Dří novské ulici. 
„V bytě, který opustil jeho vlastník 
a zároveň velký dlužník SVJ, se nási-
lím zabydlel muž, který zde prodává 
drogy, ruší noční klid a dělá nepořádek 
v domě,“ popsal situaci občan, který se 
obrátil na Záchranný kruh.

Neustálý tlak ze strany Zá chran
ného kruhu přinutil k odstěhování dvě 
rodiny z domu v ulici 17. listopadu. 
„Odstěhování nájemníků jsme při-
jali s velkou úlevou a jen doufáme, že 
u budoucích nájemníků nebudeme po-
třebovat spolupráci se Záchranným 

kruhem,“ řekl předseda SVJ, který zá-
roveň celému týmu poděkoval. K vy-
řešení pomohla spolupráce všech 
oborů magistrátu a institucí zapoje-
ných do Záchranného kruhu. „Nebylo 

výjimkou, že nájemníky územní 
strážník s hlídkou navštívil i něko-
likrát týdně,“ okomentoval nátlak 
Záchranného kruhu velitel městské po-
licie a náměstek primátora Jan Řehák. 
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Do Chomutova jezdíte často. 
Jaký je Váš vztah k Chomutovu? 

Chomutov mám moc rád. Poprvé 
jsem jej navštívil kvůli taneční sou-
těži pořádané taneční školou pana 
Zelenky a rádiem Agara, když mi 
bylo nějakých 11 let. Tehdy jsem tu 
vyhrál soutěž ve stan dard ních tan-
cích, které jinak nemám rád. Teď 
do Cho mu tova jezdíme snad deset 
let na Cho mu tov ské taneční gala 
a pravidelně vyhráváme, což je pří-
jemné. Někdy máme trochu pocit, že 
lidi už chodí koukat malinko i kvůli 
nám a říkají si, jestlipak to zase vy-
hrají. Také tu mám dobré kamarádky, 
mladou Janu Zelenkovou s paní 
Zelenkovou, k nimž do taneční školy 
občas jezdím vyučovat. 
Zmínil jste Chomutovské taneční 
gala. Máte přehled, kolikrát jste 
v Chomutově zvítězil? 

Přesně to nevím. Ale vím, že jsou 
tam hezké ceny. Mám spoustu pěk-
ných pohárů, které jsou vystavené 
v mé taneční škole v Sokolově. I díky 
tomu mám pocit, že nás v Chomutově 
mají lidé rádi. 
Máte na Chomutov také nějaké 
vzpomínky mimo taneční kariéru? 

Na střední škole jsme si s třídou 
dělali výlety na Kamencové jezero. 
Spali jsme ve stanech a pořádali bu-
jaré alkoholové večírky. A tak si pa-
matuji, že jsem se jednou v noci plazil 
někde po břehu Kamencového jezera. 
Kvůli tréninkům jsem takových akcí 
zase moc nezažil, a tak si je dobře pa-
matuji. Rád na to vzpomínám. 

Pojďme od Chomutova k Vaší 
profesi. Proč jste se rozhodl pro 
dráhu tanečníka? 

Už od mala jsem rád tancoval. 
Požádal jsem maminku, aby mi pus-
tila desku, zavřel jsem se v obýváku 
a tancoval před zrcadlem na Gotta, 
Matušku nebo Olympic. Pak jsem ve 

škole našel letáček z taneční přípravky 
v Sokolově, a tak jsem jej vzal domů a 
přemluvil rodiče, aby mě přihlásili. 
V současnosti tančíte především la-
tinskoamerické tance. To byla asi 
dlouhá cesta od Olympiců k latině… 

Ani ne, naopak to bylo velmi 
rychlé. V taneční škole se vyučovaly 
společenské tance, a tak jsem se hned 
začal učit kroky pro jive, čaču nebo 
waltz. Někdy v pubertálním věku 
jsem pak zjistil, že mě baví jen latina 
a už jsem u ní zůstal. 
Co se Vám na latinskoameric-
kých tancích líbí?

Sám jsem temperamentní a trošku 
hyperaktivní a tyto tance jsou rychlé 
a žhavé. Člověk při nich má šanci se 
předvádět, ukázat emoce. Standardní 
tance jsou takové elegantní, distingo-
vané a takový já tolik nejsem. 
Co je podle Vás na tanci nejtěžší? 

Asi najít v sobě tu správnou vytr-
valost. Tančit se naučí každý, ale ně-
komu to trvá delší a někomu kratší 

dobu. To platí jak pro profesionální 
tanečníky, tak pro manželské dvo-
jice, které přijdou do tanečních škol. 
Nejdůležitější je vydržet. 
Na co myslíte při tanci? 

Na to, že člověk má stále co zlep-
šovat. Vždy na něčem pracujeme, jed-
nou je to muzikálnost, podruhé nějaká 

technická dovednost, jako je zapojo-
vání určitých svalových skupin. Jindy 
chceme, aby byl pohyb ostrý, nebo 
naopak měkký a olejovitý. Takže těch 
věcí je hodně, nejsou to jen kroky. 
Ale stejně to představuje jen polo-
vinu věci, na které musí tanečník mys-
let. Druhá půlka je show, kterou mu-
síte udělat pro diváky, na komunikaci 
s nimi i se svou partnerkou. Je toho 
dost, na co myslím, když tančím. 
Jak důležitá je pro tanec chemie 
mezi partnery? 

Záleží především na tom, zda si 
sednou fyzicky a dispozičně a jestli 
jejich těla tanečně souzní. Měl jsem 
partnerku, s níž jsem si nerozuměl. 
Dokonce bych řekl, že jsme se ne-
měli rádi, ale tančili jsme excelentně. 
Záleží především na tělesné harmonii. 
Jsou typy, které vám prostě nesedí. 
V současnosti tančíte s Lucií Hun
čárovou, která je zároveň Vaší ži-
votní partnerkou. Kdo vede na 
parketě? A kdo v životě? 

Na parketě by měl být vedou-
cím partner a v životě to tak nějak 
dáváme dohromady. S postupující 
dobou přebírá iniciativu partnerka 
jako vždy. Je to takový boj o pravo-
moci. (smích) 
Vzpomenete si ještě, kdy a jak jste 
se s partnerkou dali dohromady? 

Dali jsme se dohromady jako ta-
neční partneři a následně se do sebe 
zamilovali. Známe se totiž už od dět-
ství, kdy jsme se na různých taneč-
ních soutěžích potkávali jako kon-
kurenti. Ve 20 letech mě pak Lucka 
oslovila, protože věděla, že jsem se 
rozešel s partnerkou v době, kdy také 
ona opouštěla svého tanečního part-
nera. Moc jsem s ní tehdy tancovat 
nechtěl a dá se říci, že mě dost uhá-
něla. Nakonec jsem se rozhodl, že to 
zkusím, a teď spolu tančíme už de-
vět let. 
Získal jste velkou popularitu díky 
účasti v pořadu StarDance. Jaké 
je to tančit v televizní show? 

Je to úplně jiné než taneční sou-
těž a já se v tom vlastně cítím lépe. 
Mohu tam uplatnit zkušenosti z ta-
nečních kurzů, které vedu. Navíc 
jsem docela showman a vyhovuje mi 
dělat show a dát tanci příběh. Na sou-
těži nikdy nevíte, jakou píseň vám 
pustí a co se stane na parketě s dal-
šími dvanácti páry. Ve StarDance 
je člověk sám na parketě a může si 
vše vymyslet přímo pro sebe, je to 
vlastně taková scénka.

Pokračování rozhovoru najdete 
na echomutov.cz. 

Tanečník Jan Onder je v Chomutově vítaným hostem. Nejenže zde vystupuje na mnohých plesech, ale 
zároveň každoročně těší příznivce tance na Chomutovském tanečním gala, kde také pravidelně vítězí. 
Proto jsme se jej zeptali, jaký je jeho vztah k Chomutovu. Na co myslí při tanci? A jak se vypořádává 
s popularitou? 

jan Onder:

Chomutov  
mám rád 

do Cho mu tova jezdíme snad deset let 
na Cho mu tov ské taneční gala a pravidelně 
vyhráváme, Což je příjemné.
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lov a láska? je to trochu podobné, směje se výtvarnice 

Karel žižka: Návštěvníci letní 
filharmonie se mají na co těšit 

Barevnou, magickou a přede-
vším zábavnou podívanou předsta-
vuje výstava Lov a love, tedy ang-
licky láska, od výtvarnice Evy Syn
kové. Přesně podle názvu se na plát-

nech střídají především témata zvířat 
s lehkými doteky erotiky. „Proč jsem 
se rozhod la spojit lov a lásku, nevím. 
Prostě to tak nějak přišlo, a pak jsem 
si řekla, že je to vlastně podobné,“ 

smála se při vernisáži pražská vý-
tvarnice. 

Akademická malířka představila 
v galerii Špejchar díla vzniklá za po-
sledních několik let. Ač se sama au-
torka tedy cítí dobře především při 
práci na obrazech velkých formátů, 
přivezla do Chomutova i své drob-
nější kresby a malby. „Upřednostňuji 
velká plátna, ale na malých formátech 
si často zkouším nějaké téma, které 
pak rozpracuji na velkém plátně,“ vy-
světlila Synková a připomněla, že pří-
kladem tohoto tvůrčího procesu může 
být například cyklus velkých pastelů 
Zahrádky, k nimž hledala cestu přes 
kresby určitých detailů na malý roz-
měr. „Celý cyklus Zahrádek odkazuje 

k přehradám a plotům, které existují 
v našem myšlení,“ představil právě 
tento cyklus při vernisáži galerista 
Roman Křelina. 

Výstava Evy Synkové, jež dle 
svých slov hledá inspiraci v každo
den ním životě, přírodě, chutích, 
barvách i pocitech, se do galerie 
Špej char dostala souhrou náhod. 
„Pů vod ně zde měl vy sta vovat jiný 
umělec, ale nestihl připravit výsta vu, 
a tak mi doporučil svou kama rád ku 
Evu Syn ko vou,“ vysvět lil Roman 
Kře lina. Při pohledu na barevná 
a živá plátna aka de mic ké malířky, 
která v současnosti zdobí galerii 
Špej char, všechny návštěvní ky jistě 
napadne, že to byla šťastná náhoda. 

Už třetím rokem ožije během 
prázd nin letní kino tóny klasické 
hudby. I tentokrát se do něj vrátí po-
četný orchestr a sbor složený z pro-
fesionálních hudebníků i amatérů 
z mnoha zemí. „Projekt získal vel-
kou popularitu v celé Evropě, a tak 
se nám hlásí stále více muzikantů. 
Kvůli bezproblémové organizaci 
jsme museli začít počet účastníků 
regulovat,“ řekl ředitel ZUŠ T. G. 

Masaryka Karel Žižka, podle kterého 
počet účastníků znovu bude atako-
vat hranici dvou stovek lidí z Finska, 
Itálie, Rumunska, Dánska, Japonska, 
Nizozemí, Švédska, Polska, Čech 
i Německa. 

Dalším důvodem pro omezení 
počtu účastníků je i kvalita hudeb-
ního projevu, o kterou usiluje i di-
rigentka Kajsa Boström, jež znovu 
přislíbila účast. „Paní Boström je 

projektem nadšena a slíbila vložit 
všechnu svou energii do práce s naší 
filharmonií. Je také pravda, že vyjá-
dřila požadavek na vyšší nároky při 
výběru účastníků,“ vysvětlil Karel 
Žižka a prozradil, že právě na přání 
oblíbené dirigentky je do hudeb-
ního programu zařazeno také roz-
sáhlé dílo švédského komponisty. 
„Okomentovala mi jej jako úžasné. 
Návštěvníci se prý mají na co těšit,“ 

dodal ředitel ZUŠ T. G. Masaryka. 
Stejně jako v loňském roce i ten-

tokrát se chystá také veřejná zkouška 
na náměstí. „Oproti předchozímu 
ročníku však bude zkouška jen v den 
samotného koncertu, neboť by byl 
problém zajistit ubytování pro tak 
velký počet účastníků,“ dodal Karel 
Žižka a připomněl, že letní filhar-
monie se bude v letním kině konat 
23. července. 

Kulisárna podruhé duněla 
rytmickým sletem bubeníků 

Podvečer plný rytmických tónů 
a dunění bubnů nejrůznějších roz-
měrů i tvarů, takový byl druhý ročník 
Bub nu jícího Cho mu tova. Na slet bu-
beníků do Kulisárny přijali kromě cho-
mutovských hudebníků pozvánku také 
studenti z konzervatoře v Teplicích 
a známý Ondřej Po majsl. „Jsou to 
všichni kamarádi a rádi přijedou. Jen 
je nutné hlásit to dostatečně dopředu,“ 
řekl organizátor bubenického festivalu 
Vlasta Fridrich. 

Učitel hry na bicí ze ZUŠ T. G. 
Masaryka a duchovní otec bubenické 
skupiny Oklep při organizaci prvního 
ročníku vyslovil přání, aby se festi-
val s každým rokem zlepšoval. A jeho 
přání se mu vyplnilo. „Především je 
to zase pestřejší, neboť pozvánku při-

jali chomutovští Taratibu, kteří sem 
vnesli trochu etna, přijel výborný host 
a jeden z nejlepších českých bubeníků 
Ondřej Pomajsl. Takže i úroveň se ur-
čitě zvýšila,“ potvrdil Fridrich, který 
od začátku chtěl, aby festival nebyl jen 
o bea tu. I proto se v Kulisárně před-
stavili nejen Taratibu, ale také bube-
nický sextet z teplické konzervatoře, 
který divákům představil klasické bu-
bínky. Prostor samozřejmě dostala 
také bubenická uskupení ze ZUŠ T. G. 
Masaryka Oklep a dívčí Tamburo. 

Pestrá dramaturgie koncertu 
byla podtržená dobrou organizací, 
která prakticky minimalizovala pro-
stoje mezi jednotlivými vystoupe-
ními. „Muselo se to vymyslet hodně 
dopředu a vše se zvukařem napláno-

vat,“ přiznal organizátor, který nepře-
stává plánovat ani po konci festivalu. 
Už nyní totiž přemýšlí o příštím roč-
níku. „Objevují se nové nápady, napří-

klad pozvat nějaká další velká jména. 
Například Miloše Meiera, který jezdí 
na bubenické srazy všude po světě,“ 
prozradil Fridrich plány pro příští rok. 
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Modrý i bílý picaroon zamířili na jih
Seznámit se s dalšími malými 

hokejisty a získat srovnání, to byly 
hlavní motivy velkého turnaje 2. ho-
kejových tříd O bílého a modrého 
Picaroona. „Regionální turnaje se zde 
hrály pravidelně, ale celorepublikové 
srovnání klukům chybělo. Proto jsme 
se rozhodli tentokrát na turnaj pozvat 
extraligové kluby z dojezdové vzdá-
lenosti,“ vysvětlil Vojtěch Čihař, je-
den z organizátorů turnaje. 

Do chomutovské SD arény při
jalo pozvání šest klubů, které daly 
do hro ma dy čtrnáct týmů. K Lit ví
no vu, Par du bi cím, Karlovým Varům, 
Kladnu a Českým Bu dě jo vi cím se 
přidal ještě Klášterec, který dlouho-
době spolupracuje s Cho mu to vem 
při výchově mládeže. Řada týmů si 
s sebou přivezla i svá béčka, Cho
mu tov nasadil i C tým. „Kluků je v 

tomto ročníku hodně a navíc máme 
šikovné prvňáčky, kteří se také zapo-
jili a doplnili chybějící druháky,“ vy-
světlil rozdělení do tří týmů Čihař, 
podle kterého je turnaj dobrý ne-
jen kvůli bližšímu seznámení a spo-
lupráci mládežnických trenérů, ale 
především kvůli vzájemnému srov-
nání. „Určitě to pomůže, aby kluci 

zase na chvíli spadli na zem a zjis-
tili, že nejsou nejlepší a musí na sobě 
ještě pracovat,“ dodal Čihař, jenž pů-
sobí jako předseda mládežnické ko-
mise Ústeckého krajského svazu led-
ního hokeje. 

Aby si bezmála dvě stovky ma-
lých hokejistů opravdu zahrály, zvo-
lili organizátoři rozdělení turnaje do 

dvou soutěží. Extraligové A týmy 
a České Budějovice se střetly v boji 
o bílého Picaroona, z něhož se nako-
nec radovali právě hráči Budějovic. 
Béčka, chomutovské céčko a Klá šte
rec pak hrály o modrého Pi ca roona, 
jehož figurka rovněž zamířila na jih 
Čech „Zvolili jsme dva odlišné mo-
dely hry, aby si všichni kluci dosta-
tečně zahráli,“ vysvětlil Čihař, který 
s organizací turnaje vypomáhal na 
popud trenéra druhých tříd, kte-
rého sám kdysi vedl. „Navíc mám 
v této věkové kategorii syna, který je 
sice prvňák, ale nastupuje za druhou 
třídu,“ prozradil organizátor, který na 
podzim plánuje velké střetnutí ma-
lých hokejistů ročníků 2006/2007, 
na které by chtěl pozvat všechny ex-
traligové týmy včetně prvoligových 
účastníků baráže.

Halovou sezonu ukončila 
bronzem Markéta štolová 

Závěr atletické halové sezony je 
tradičně ve znamení boje o medaile 
z mistrovství České republiky. Atleti 
TJ VTŽ Chomutov si během sezony 
vysloužili hned několik nominací na 
závěrečné MČR žactva v Jablonci 
nad Nisou a MČR dorostu a juniorů 
v Praze. Nejlépe se s konkurencí vy-
rovnala Markéta Štolová. 

Talentovaná sprinterka na šampi-
onátu žactva v Jablonci vybojovala 
v běhu na 60 metrů 3. místo. „Tento 
úspěch rozhodně stojí za zmínku a je 
příslibem do budoucna,“ ocenila vý-
kon atletky Štolové trenérka TJ VTŽ 
Chomutov Jana Hyjánková a doplnila, 

že bronzový čas atletky na „šedesátce“ 
s překážkami byl 9,04 sekundy. 

Zatímco z Jablonce se do Cho
mu tova vezla medaile, pražské mis-
trovství republiky dorostu a juniorů 
bylo tentokrát pro chomutovský od-
díl atletiky zakleté. „Největší naděje 
Anastasyia Sabadosh se zranila při 
rozcvičování a do soutěže vůbec ne-
nastoupila. Tereza Fisková zase ulila 
start o jednu tisícinu a byla diskvalifi-
kována,“ popsala těžkosti Hyjánková, 
která tak měla v Praze radost přede-
vším z osobních rekordů běžců Jakuba 
Klímy, Karolíny Jiráskové a z 9. místa 
koulařky Dominiky Burešové. 

Turisté vítali jaro pochodem na hrad Hasištejn 
Už po pětapadesáté uvítali turi

sté jaro pochodem na hrad Ha siš tejn, 
který každoročně pořádá Klub čes-
kých turistů, odbor VTŽ Cho mu tov 
ve spolupráci s obcí Místo a za pod-
pory města Cho mu tova. „Vydařilo 
se nám počasí, proto přišlo poměrně 
dost lidí. Celkem na Hasištejn dora-
zilo 261 turistů nejen z Chomutova, 
ale také z Německa, Slovenska, 
Moravy i jižních Čech,“ řekla 
Věra Pajerová z KČT, odbor VTŽ 
Chomutov. 

Účastníci 55. ročníku Jarního se-
tkání turistů na Hasištejně měli na 
výběr několik tras, kterými se mohli 
dát. Většina lidí vyrazila ráno vlakem 
z Cho mu to va do Kři mo va, odkud po-
kračovali přes Cel nou na Ha si štejn. 
„Je to asi 9 kilometrů, takže příjemná 
procházka. Někteří šli z Málkova, 
jiní z Pru né řo va podél Pří seč nic kého 
potoka a naše rych lonož ky se vy-
da ly pěšky přímo z Cho mu tova,“ do-
dala Pa je ro vá a prozradila, že v cíli 
na všechny turisty čekaly soutěže 

a kvízy pro děti i dospělé. „Velký 
úspěch měl také workshop pletení 
z pedigu, který zaujal především 
ženy. Těm se líbi lo i tvarování mar-
cipánových ozdob na dorty,“ do-
dala Pajerová a připomněla, že každý 
z turistů zároveň na Ha siš tej ně do-
stal drobné občerstvení v podobě 
vuřtů u táboráku a mohl absolvo-
vat prohlídku hradu zdarma. A pro-
tože se jednalo o jubilejní 55. ročník, 
mělo setkání turistů na Ha siš tej ně 
slavnostní atmosféru, když odpo-

činek na hradě doplnila koncertem 
DJ Kateřina. 

Po dostatečném oddechu se turisté 
vydali zpět do Chomutova. „Musím 
poděkovat Dopravnímu podniku měst 
Chomutova a Jirkova, který kvůli 
nám vyslal na trasu velký autobus, 
aby se turisté mohli pohodlně přepra-
vit na nádraží a z něj do svých do-
movů,“ doplnila Pajerová, podle které 
si návštěvníci z hradu kromě hez-
kých zážitků odnesli také turistické 
známky do svých deníků. 

Foto: Jiří Kottas, 2014
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nechala děti doma
Tři děti ve věku 10, 3 a 1 rok ne-
chala doma jejich matka a odešla 
na pivo. V noci ale začal nejmlad-
ší potomek usilovně plakat a ne-
přestával. Křik probudil i souse-
dy a ti zavolali strážníky a sociál-
ní pracovnice. Matka se dostavila 
o dvě hodiny později. Vše bude 
řešit sociální odbor. 

věci vyhodili 
z devátého patra
Tác chlebíčků a skleněnou lahev 
vyhodily na ulici z devátého pa-
tra domu v Holešické ulici tři 
oso by. Naštěstí předměty niko-
ho nezranily. Strážníci dva muže 
a ženu zajistili a ti se ke svému 
jednání přiznali. Nepořádek mu-
seli uklidit a dostali pokuty. 

větev byla 
odStraněna
Na ulomenou větev na cyklostez-
ce u zooparku upozornil hlídku 
všímavý kolemjdoucí. Větev vise-
la ve výšce asi dvaceti metrů a při 
pádu mohla někoho zranit. Stráž-
níci tedy na místo přivolali hasiče, 
kteří ji pomocí výškové techniky 
odstranili. 

MěSTSKá pOlICIeStrážníků je podle dětí 
potřeba ve vesmíru i v pekle

Strážníky v pravěku, ve ves mí ru 
i na Havaji kreslili dru háč ci z cho
mu tov ských základních škol. Měst
ská policie Cho mu tov totiž vyhlá-
sila již pátý ročník výtvarné soutěže, 
tentokrát na téma Městská policie 
podle představ dětí. „Soutěž je kaž-
doročně vyhlašována v rámci pre-
ventivních přednášek na základních 
školách. Malí žáci se zapojují rádi, 
letos se sešlo pět set výkresů,“ řekl 
velitel strážníků a náměstek primá-
tora Jan Řehák, který výhercům pře-
dal ceny.

Děti se mohly tématu chopit 
podle svého, ve finále se tak se-
šly nápadité práce, ze kterých čtyř-
členná komise vybírala ty nejlepší. 
„Bylo velmi těžké vybrat ta nej-
lepší díla, všechna byla velmi po-
vedená a navíc jich přišlo velmi 
mnoho. Nakonec rozhodovalo jak 
samotné provedení, tak i originální 
nápad,“ uvedla manažerka pre-
vence kriminality Městské policie 
Chomutov Iva Ejim. 

S obrázkem pekelné policie na-
konec zvítězila Michelle Šan tro
cho vá ze základní školy Písečná, 
druhá byla Sabina Vaňhová ze zá-
kladní školy Školní. Ta zobrazila 

městské policisty v džungli. Ve ves-
míru si zas strážníky představila 
Radka Dufková ze základní školy 
Březenecká a získala za své dílo 
třetí místo. 

Inzerce

Dne 22. 4. 2014 v 15:00 hod. se koná v zasedací místnosti č. 101 
v  1. patře budovy Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 
Chomutov veřejné výběrové řízení (dále jen VVŘ) volného bytu, který 
je s následným odprodejem:

Konečná částka bude navýšena o 21% DPH

Registrace zájemců o byt se koná dne 22. 4. 2013 v době od 
12:30  hod. do 14:30 hod. v sídle společnosti CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov (za průmyslovou školou)
Zájemci o získání bytu formou VVŘ musí splňovat kritéria uvedená 
v čl. 5, Pravidel pro pronajímání bytů v majetku a správě společnos-
ti, při registraci předložit platný občanský průkaz a současně uhradit 
v hotovosti jistinu ve výši 7.000 Kč

Informace : 474721233 – p. Elisová 
www.chomutovska-bytova.cz

Prohlídky nabízeného bytu se uskuteční ve dnech:

09. 4. 2014 od 16:00 hod. 
14. 4. 2014 od 16:00 hod. 
16. 4. 2014 od 16:00 hod.

Sraz zájemců na ul. Stavbařská č.p. 4529

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

www.chomutovska-bytova.cz

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

Stavbařská 4529/22 1+1 40.000 Kč

Nabídka bytů do nájmu  
veřejným výběrovým řízením, 
a to s následným odprodejem

C H O M U T O V S K Á
B Y T O V Á a. s .

S hlukem si strážníci poradí
Rušení nočního klidu a narušování 

občanského soužití jsou nejčastější 
pod něty, se kterými občané kontaktují 
územní strážníky. „Lidé se na ně často 
obrací jako na poslední instanci, poté 
co neuspěli v řešení situace s problé-
movými nájemníky ani s případnými 
majiteli bytů. Strážníkům se však tyto 
problémy daří z velké většiny vyřešit, 
hlavně díky důslednosti a aktivitě,“ 
uvedl velitel městské policie a náměs-
tek primátora Jan Řehák. 

Neklidný spánek měli obyvatelé 
části Písečné. V bývalém obchodním 
centru se totiž otevřela restaura ce 
a hla sitá hudba spolu s hlučnými 
hosty vycházejícími ven se stala noční 
můrou pro obyvatele okolních domů. 
„Obrátila se na nás žena bydlící po-
blíž. Chtěla poradit, jaké má mož-
nosti a co udělat pro to, aby byl na 
ulici opět klid,“ uvedl územní stráž-
ník Jindřich Wei nert. Ten nenechal 
věc být, dokud mu majitel restaurace 
neslíbil, že zamezí vycházení skupin 
hostů ze zadního vchodu a násled-
nému shromažďování na ulici. Tak se 
také stalo.

Nepříjemné mohou být i návštěvy 
sousedů. K bezproblémovým obyva-
telům domu v Kamenné ulici se na-
stěhovala jejich dcera se svým příte-
lem. Za ním se tam začali stahovat 

mladí nepřizpůsobiví lidé i narkomani 
a rušili ostatní nájemníky. „Věc jsme 
na místě ověřili a s podezřením na pá-
chání trestného činu jsme případ pře-
dali policistům,“ doplnil územní stráž-
ník Jiří Nedbálek. Na podobného ná-
jemníka upozornili i lidé z Palackého 
ulice. Také tam rušil nový nájemník 
noční klid i se svými návštěvami. „Po 
domluvě s Cho mu tov skou bytovou 
nebude již nájemníkovi prodloužena 
smlouva. Navštívili jsme i jeho, ale 
osobní pohovor byl zcela neúčinný,“ 
informoval územní strážník Filip 
Prokeš. Do třetice se strážníci zabý-
vali dalším mužem, který obtěžoval 
ostatní hlasitou hudbou a návštěvami 
v ulici Kamenný Vrch. Nájemník sice 
strážníkům byt neotevřel, přestože byl 
prokazatelně doma, avšak svého jed-
nání zanechal. 

V ulicích 17. listopadu a Le gio
nář ské obtěžovaly sousedy celé ro-
diny. Nepřizpůsobiví s malými dětmi 
se v domech chovali hlučně, půso-
bili nepořádek a k žádné nápravě se 
neměli. Strážníci se postarali o to, 
aby byly obě rodiny pod kontrolou 
Záchranného kruhu a tím pádem pod 
dohledem a četnými kontrolami jak 
městských policistů, tak i pracovníků 
odboru sociální péče a daňových exe-
kutorů. 
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žáci se při besedě zajímali 
o hokejistův život i jídelníček

Strávníci ze Zš Březenecká obepluli světové přístavy 

škola získala titul za 
ekologické chování žáků

Jak vypadá život opravdového 
hokejisty, se dozvěděli malí hoke-
jisté ze základní školy v Hornické 
ulici z úst hráče A mužstva Pirátů 
Chomutov Davida Kämpfa. Ten 
mezi ně přišel zavzpomínat na své 
školní začátky na této škole. 

Úspěšný hokejista s dětmi mlu-
vil o tvrdé práci, pečlivé přípravě, 
nutných výborných školních výsled-
cích a lásce k hokeji. „Školáky za-

jímalo, jak dlouho se připravoval 
na vyučování, když chodil do páté 
třídy, nebo jaký je jeho jídelníček,“ 
uvedl zástupce ředitele Zdeněk 
Schück.

Besedy se zúčastnilo zhruba 
pět desítek žáků z prvního stupně. 
Beseda s hráčem A mužstva Cho
mu to va, který je zároveň absolven-
tem Hornické, je na škole vzácná. 
Takových totiž není mnoho. 

Další zajímavý projekt připravili 
pracovníci jídelny na ZŠ Březenecká 
pro malé strávníky. Během jednoho 
týdne představili dětem chutě typické 
pro několik různých zemí zastoupe-
ných jednotlivými přístavy. „Snažíme 
se dětem návštěvy školní jídelny zpes-
třit a zároveň je třeba naučit i něco no-
vého o cizích kulturách,“ řekla ve-
dou cí školní jídelny Václava Bublová. 

Stejně jako při ostatních projek-
tech ve školní jídelně se znovu té-
matu přizpůsobila i výzdoby jídelny, 
která tentokrát získala ráz přístav-
ního podniku v orientálních konči-
nách. A kdo chce, může se také něco 
nového dozvědět. „Na nástěnku jsme 
pro děti připravili informace a fo-
tografie Gibraltaru, Panamy nebo 
Kapského Města a dalších přístavů, 

které na naší kulinářské cestě navští-
víme,“ doplnila Bublová, která na tý-
den s námořníkem připravila odpoví-
dající menu. 

V pondělí malí cestovatelé vyra-
zili z Helsinek s chutí polévky lohi-
keitto s lososem a koprem. Následně 
navštívili například polský Gdaňsk 
s krémovou hříbkovou polév-
kou nebo Marseille, kde je uví-

tala tradiční cibulačka. Turecký pří-
stav Mar ma ris připomněla musaka 
s lilky, indickou Bombaj zase kuřecí 
prsíčka v jogur tu. Australské Sydney 
zase chutná jako steak s grilova-
nou zeleninou. Cesta po světových 
přístavech byla v pátek zakončena 
návštěvou lodního kuchaře, který 
kromě přípravy jídla také vyprávěl 
žákům 5. tříd o životě na moři. 

Za příkladné ekologické chování 
svých žáků získaly sloučené střední 
školy ESOZ titul Škola udržitelného 
rozvoje. Ten propůjčuje na tříleté ob-
dobí vybraným školám Klub eko-
logické výchovy za správné ekolo-
gické jednání. „Teprve rok po vzniku 
ESOZ se nám díky výsledkům naší 
činnosti podařilo dosáhnout na 2. stu-
peň tohoto titulu,“ doplnila zástup-

kyně ředitelky školy Eva Čížková.
Studenti sloučených středních 

škol třídí běžný i nebezpečný od-
pad, spolupracují se středisky ekolo-
gické výchovy, zúčastňují se i sou-
těží při Klubu ekologické výchovy. 
Mimo to se v této oblasti dále vzdě-
lávají při krajských i celorepubliko-
vých konferencích. Neopomenutelné 
jsou takzvané peer programy, ve kte-

rých se studenti stávají kantory a učí 
veřejnost i žáky základních škol. 
„V těch se zabýváme prevencí civili-
začních chorob, mezilidskými vztahy 
a podobnými tématy,“ uvedla Eva 
Čížková. 

Dlouholetou tradicí se ve škole 
stala finanční podpora Pod kruš no hor
ského zooparku v Cho mu tově formou 
adopce zvířat.

nejlepší ekonom
Vítězem soutěže Prokaž znalos-
ti ekonoma, která se konala na 
kadaň ském gymnáziu, se stal Jan 
Pro vaz ník z Gymnázia Chomutov.

varovali před 
nemocemi
Odbornou přednášku o AIDS, 
sexu, lásce a věrnosti si vyslechli 
žáci střední průmyslové školy. Cí-
lem bylo přesvědčit mládež, aby 
přistupovala k sexu zodpovědně. 

Sportovali na horách
Na lyžích i snowboardech se uči-
li jezdit žáci ze základní školy Pí-
sečná na Klínovci. Přes množství 
modřin se každý ve sportu zdo-
konalil.

Soutěžili netradičně
Zdravý pohyb, sportovní nadše-
ní a radost z krásného 3. místa si 
užilo družstvo žáků základní školy 
v Palachově ulici na Netradičních 
olympijských hrách v Lounech.

poznávali potraviny
Svačinku z potravin známých 
i neznámých připravovali stráv-
níci ze základní školy Březenec-
ká. Dozvěděli se tak, co by v jí-
delníčku nemělo chybět. 

KráTCe

Sluníčkový den 
prohřály paprsky 

i radost dětí

Týden plný sluníčka prožily děti 
z mateřské školky Radost v Pa lac
ké ho ulici. Vyzdobily si školku, do-
zvěděly se o Slunci plno nových 
věcí, nakonec přivítali jaro a spálily 
Moranu.

Prostory školky jsou nyní plné 
žluté barvy, sluníček, květin či kve-
toucích stromů, které děti samy vy-
robily. V dopoledním výukovém 
čase si s učitelkami povídaly o vý-
znamu Slunce pro naši planetu, jak 
se střídají roční období či den a noc, 
ale také o nebezpečí slunečních pa-
prsků pro lidské tělo. „Na názor-
ném příkladu děti poznaly, jak dů-
ležité je sluneční světlo pro život 

na Zemi. Zasadily si dvě rostlinky. 
Jednu daly na světlo a druhou za-
kryly. Několik dní pak pozorovaly, 
jak jedna rostlina prospívá a druhá 
chřadne,“ uvedla zástupkyně ře-
ditelky z mateřské školky Radost 
Kamila Novotná. 

Vyvrcholením oslav vítání jara 
byl Sluníčkový den. Všichni přišli ve 
žlutém oblečení a s radostí se pus-
tili do zdolávání několika soutěžních 
disciplín zaměřených právě na jaro 
a slunce. Soutěží se zúčastnili i ka-
marádi z koordinovaného předškol-
ního centra zřizovaného organizací 
Člověk v tísni. Společně pak spálili 
Moranu a opekli si buřtíky. 
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křížovka Na Chomutovských slavnostech se večer uskuteční první chomutovská (tajenka).

oSmiSměrka Velikonoce přivítají děti z (tajenka). vtipy

Sedí chlápek na naprosto zaplně-
ném fotbalovém stadionu a vedle 
něho jedno volné místo. 
Chlápek vedle: „No, pane chápe-
te to? Takový zápas a on si někdo 
nepřijde.“ 
„No pane, ona se mnou měla jít 
manželka.“ 
„Proč nešla?“ 
„Minulý týden zemřela.“ 
„Proč jste nevzal někoho z rodiny?“ 
„Všichni jsou na pohřbu.“

Sedí boxer zmlácený v rohu 
ringu a promlouvá k němu jeho 
trenér: „Mám vynikající nápad. 
Až ti dá v dalším kole ránu, tak ty 
mu ji vrátíš!“

 
Rozhovor na golfovém hřišti: 
„Zahrajeme si znovu příští 
sobotu?“ 
„No, měl jsem mít v sobotu 
svatbu, ale můžu to odložit.“

Po zápase křičí trenér na hráče: 
„Říkal jsem, abyste hráli jako 
nikdy předtím, a ne jako byste 
nikdy předtím nehráli!“

Dostihový jezdec dojede 
konečně do cíle. Jeho trenér 
ho už čeká a hned se začne 
rozčilovat, jak zbabral závod. 
„Co řvete?! Vždyť za mnou byli 
ještě tři koně!“ brání se žokej. 
„No, to byli, ale ti už patřili do 
dalšího dostihu!“

aVařI, CaNaSTa, CeTKY, CValY, děVUCHa, GOUda, HOrNa, INZUlIN, IONTY, 
KONTO, MalVICe, NaUKa, NaVrCH, NeONY, OKOVY, OpIUM, OSTaT, OVarY, 
peNNY, perGOlY, pOSYp, prSTY, SKOpCI, SVaHY, šOTCI, žVaTla
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 13.4. ne 13.00 zdobení perníčkŮ – příprava perníčků na Velikonoce
 17.4. čt 10.00 velikonoční kraSlice – voskový reliéf - tvorba kraslic

důM děTí a Mládeže

 9.4. st 16.00 kurz diGitální FotoGraFie – studovna SKKS
 10.4. čt 17.00 S výživou zdravě po celý rok – učebna č. 66 SKKS
 16.4. st 17.00 večerníček pro Seniory – Kulturní dům na Zahradní
 17.4. čt 15.00  zelený čtvrtek – zábavné odpoledne pro rodiny – hřiště u kina Svět
   17.00 Finanční GramotnoSt – velký sál SKKS

 8.4.  út 18.00  hrajeme Si pro radoSt – koncert smyčcového oddělení – sál ZUŠ
 10.4.  čt 17.00 art zaStaveníčko – Café Atrium v SKKS
   18.30 klavírní recitál marie al-aShabové – sál ZUŠ

předNášKY, BeSedY, aKCe

ZáKladNí UMěleCKá šKOla

 9.4.  st  19.00  maFie a city – Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem 
jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on 
kmotrem mafie!

MěSTSKÉ dIVadlO

 2.4.  st 17.00 300: vzeStup říše (3d) 
   19.00 trabantem až na konec Světa
 3.4.  čt 17.00 hořící keř
   19.00 captain america: návrat prvního avenGera (3d)
 4.4.  pá 17.00 leGo příběh 
   19.00 noe (3d)
   20.00 captain america: návrat prvního avenGera
 5.4.  so 15.00 dobrodružStví pana peabodyho a Shermana (3d)
   18.00 přežijí jen milenci
   19.00 captain america: návrat prvního avenGera (3d)
 6.4.  ne 15.00 bella a SebaStián
   17.00 captain america: návrat prvního avenGera
   20.00 300: vzeStup říše (3d)
 7.4.  po 17.00 pompeje (3d) 19.00 něžné vlny
 8.4.  út 17.00 babovřeSky 2
   19.00 captain america: návrat prvního avenGera (3d)
 9.4.  st 17.00 všechny moje děti 
   19.00 noe (3d)
 10.4. čt 17.00 bohumil hrabal „takže Se Stalo, že…“
   17.00 juStin bieber'S believe 19.00 pojedeme k moři
 11.4.  pá 17.00 rio 2 17.00 juStin bieber'S believe
   20.00 juStin bieber'S believe 20.00 pojedeme k moři
 12.4.  so 15.00 rio 2 (3d) 16.00 babovřeSky 2
   18.00 juStin bieber'S believe 19.00 pojedeme k moři
 13.4.  ne 15.00 rio 2 (3d) 18.00 pojedeme k moři 
   19.00 pojedeme k moři
 14.4.  po 17.00 velká nádhera 19.00 Grandhotel budapešť
 15.4.  út 17.00 captain america: návrat prvního avenGera
   19.00 10 pravidel jak Sbalit holku
 16.4.  st 17.00 bella a SebaStián 19.30 přežijí jen milenci
 17.4.  čt 17.00 rio 2 
   18.00 tranScendence
    20.00 juStin bieber'S believ

 
KINO SVěT

 5.4. so 20.00  trio vladimír merta, jan hrubý a ondřej Fencl – 
Hřebíkárna

 15.4.  út  19.00  antonín dvořák – Vystoupí sólisté operních scén a festivalové 
sbory. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka – 
městské divadlo

 16.4.  st  19.00 jakub Smolík – s kapelou a vokalistkami – městské divadlo.

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

 Od 5.4. jiný Svět – david křivák – olejomalby, grafika – vestibul kina Svět
 Od 7.4. velikonoční výStava – prostory DDM
 Do 5.4.  páni z vietmile 1450–1550 – Chomutov na vrcholu slávy – 

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

VýSTaVY

 4.4. pá 17.30 piráti chomutov–kladno – hokej baráž – zimní stadion
 5.4. so 10.15 Fc chomutov–králŮv dvŮr – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 8.4. út 17.30 piráti chomutov–olomouc – hokej baráž – zimní stadion
 12.4. so 10.30  aFk loko chomutov–louŇovice – fotbal divize – 

hřiště na Březenecké
 13.4. ne 17.30 chomutov–mladá boleSlav – hokej baráž – zimní stadion
 16.4. st 17.00 Fc chomutov–jirny – fotbal ČFL – fotbalový stadion
 17.4.  čt  10.00 velikonoční prázdninové bruSlení – zimní stadion
 18.4.  pá  10.00 velikonoční prázdninové bruSlení – zimní stadion
   17.30 piráti chomutov–kladno – hokej baráž – zimní stadion

SpOrT

 3.4.   28. října, K. Světlé vč. zadních traktů, Palackého (zadní trakt u magistrátu 
 Podkova), chodník v ul. Školní vpravo (mezi ul. 28. října a kruh. objezdem 
u Lidlu), sídl. Dehtochema vč. cyklistické stezky, Za Zborovskou, Bezručova od 
Zborovské po Škroupovu, chodník v ul. Zborovská.

 9.4.   Beethovenova (od Pražské po Školní jen chodníky), Dolní, Na Moráni, 
U Plynárny, V Přírodě, U Větrného mlýna, Šmilovského, Na Moráni – Dvůr Anna 

 10.4.   Dukelská – chodníky, Vodní, Ctiborova, Sladkovského, Jugoslávská, Žerotínova, 
Raisova, Pražská – od kruhového objezdu po Riegrovu chodníky, průmyslová 
zóna Pražské pole

 15.4.  Kochova, Holečkova, Prokopova, Meisnerova od Čechovy po Kochovu, 
Daliborova, M. Gorkého, Pionýrů, Bělohorská, Haškova, Spořická od Čechovy po 
Dr. Janského – chodníky. 

 16.4.  Riegrova, Křivá – chodníky, Na Bělidle, Hálkova, Libušina, Ruská, Nerudova, 
Revoluční, Husovo náměstí, Puškinova, Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, 
Ulička, Klostermannova, Farského, Mánesova, Na Příkopech, Příční.

 17.4.  Partyzánská, Heydukova, A. Muchy od Vinohradské po Kosmonautů, 
Selská, Arbesova, K. Buriana, Grégrova, Sklepní, Mostecká od Mánesovy po 
Vinohradskou, Vinohradská chodníky

 19.4. Edisonova mimo chodníku u NsP a VZP, Dr. Janského, parkoviště u Aquasvěta 

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

mezinárodní den 
památek a Sídel 

v chomutově 
Sobota 12. dubna 2014

Zdarma zpřístupněné památky

více v kalendáři akcí na echomutov.cz 
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Medvědí výběh v zooparku vždy 
láká pozornost velkých i malých ná-
vštěvníků, ovšem o prvním jarním 
víkendu to platí dvojnásob. Už se 
totiž stalo tradicí, že s prvními jar-
ními paprsky zde děti veselou bás-
ničkou probudí medvědy ze zimního 
spánku. „Medvědi spí zimním spán-
kem asi tři měsíce. Ovšem při tomto 
nepravém spánku je může leccos vy-
rušit, a proto se nám podařilo je dnes 
vzbudit,“ vysvětlila vedoucí propa-
gace Podkrušnohorského zooparku 

Martina Pelcová.
Letošní probouzení medvědů 

mělo slavnostní nádech, neboť samci 
Nero a Michal zároveň slavili 20. na-
rozeniny. „Medvědy Michala a Nera 
máme v zooparku od roku 1997, kdy 
byli zabaveni ze soukromého chovu, 
který byl zcela nevyhovující. Musíme 
však říci, že v zooparku se jim začalo 
dařit a dostali se do kondice,“ připo-
mněla pohnutý osud obou oslavenců 
Pelcová. Na své smutné dětství si už 
medvědi zřejmě ani nevzpomenou, 

jen Nero si z něj odnesl trvalou připo-
mínku v podobě zmrzačeného ouška.

Do zooparku přijel gratulovat 
oběma medvědům i speciální host 
Petr Vojnar. „Popřál jsem medvědům 
minimálně dalších 20 let a samo-
zřejmě, aby je lidé nezlobili a hlavně 
nekrmili,“ řekl populární moderátor, 
který společně s pracovníky zooparku 
připravil do výběhu medvědů také 
speciální dorty s ovocem, zeleninou, 
piškotovým korpusem, křepelčími 
vajíčky a samozřejmě medem.
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Medvědi Nero 
a Michal slavili 20 let

videoreport  
na eChomutov.cz




