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Nechte se hýčkat 
zbrusu novým modelem 
ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA se pyšní dynamicky krásným 
exteriérem s nápadnou souhrou světla a stínů. 
Elegantní interiér nabitý designem vás obklopí 
měkkými materiály, největším displejem ve své třídě 
a velkorysým prostorem ve všech směrech.

novascala.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AutoDům Chomutov
Spořická 4522
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 308
www.autodum-cv.cz    

   NOVÁ 
ŠKODA 
 SCALA
Dostane vás. Dál.

již od Kč394 900 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů  
ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

SKO-Scala-188x130mm.indd   1 17.04.19   12:12

Hodinová mzda 
145–150 Kč

HLEDÁŠ LETNÍ 
BRIGÁDU?
Na červenec i srpen u nás něco seženeš.

Požadavky jsou jednoduché:
•  věk 18+
•  manuální zručnost
•  minimální délka trvání brigády – 1 měsíc

Co budeš dělat?
•  montážní práce
•  obsluha automatizovaných strojů
•  zásobování linky

Nabídka vhodná pro muže i ženy.

Nástup již od 20.6.2019

V případě odpracování obou měsíců bez absence 
nabízíme mimořádný bonus  5 500 Kč

MÁTE ZÁJEM? Pošlete přihlášku nebo životopis označený jako „BRIGÁDA“ na email ales.zajic@yfai.com 
nebo vhoďte do schránky na recepci společnosti nejpozději do 7. června 2019
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4.5. 
Multižánrový hudební festival 
Květenles na bývalém letním 
stadionu od 10 hodin

8.5. 
Pietní akt k 74. výročí 
osvobození Československa 
v 9 hodin na hřbitově 
a v 10 v městském parku

15.5.
Oslava 4. narozenin Rodinného 
centra Rozmarýn od 15 hodin 
u centra

18.5. 
Mezinárodní den muzeí od 
10 hodin v muzeu na radnici 
a v hlavní budově

21.5.
Mateřinkové písňobraní od 
15 hodin v městském divadle

24.5. 
Noc kostelů od 18 hodin 
v kostelech sv. Ignáce 
a sv. Kateřiny

ZAPIŠTE SI 
DO DIÁŘE

TECHNODAYS POSEDMÉ 
PŘIVÍTALY ŠKOLY I FIRMY
Prostory zimního stadionu zaplnili odborné střední školy i technologicky zaměřené firmy při 
sedmém ročníku Technodays. Cílem akce bylo seznámit budoucí středoškoláky či vysokoškoláky 
s možnostmi studia a budoucí zaměstnance s možným uplatněním na trhu práce. Tradičně byl 
doprovodný program plný odborných přednášek, školy i společnosti nabídly veřejnosti možnost 
vyzkoušet si mnoho různých trenažerů.

� aktuality
 4 PODCHODY BUDOU 

BEZPEČNĚJŠÍ, HUSOVA 
ULICE NOVĚ UPRAVENÁ
V červnu začnou opravy 
podchodů na Písečné 
a Březenecké. O měsíc později 
by měla začít rekonstrukce 
Husovy ulice.

� téma
 6 CAFÉ ATRIUM SLAVÍ 

DESET LET
Deset let funguje v areálu 
Chomutovské knihovny 
chráněná tréninková kavárna 
Café Atrium.

� rozhovor
 8 JINDŘICH PETRÁČEK: 

PRVNÍ JÍZDA 
TROLEJBUSEM BYLA 
PRO MĚ SPLNĚNÍM SNU
Jindřich Petráček byl řidičem 
autobusu a trolejbusu 
v Chomutově pětadvacet let. 
Byl u první jízdy trolejbusové 
dopravy v Chomutově.

� minitéma
 9 NOVÁ EXPOZICE 

V ZOOPARKU PATŘÍ 
HRAVÝM CHARZÁM
Zcela novou rozlehlou 
expozici dostaly charzy 
žlutohrdlé v rámci oslav Dne 
Země v Zooparku Chomutov.

� kultura
 12 BAREVNÉ OBRAZY 

EDUARDA BÁRTY 
PŘIMĚJÍ K ZAMYŠLENÍ
Galerii Špejchar zaplnily 
obrazy Eduarda Bárty. Jeho 
díla vznikají časově náročnou 
technikou, autor se často 
inspiruje u starých mistrů pro 
jejich preciznost.

� historie
 14 HVOZDÍK LORBERŮV 

NESE JMÉNO 
CHOMUTOVSKÉHO 
BOTANIKA A UČITELE
Sotva 200 metrů od 
železniční tratě míjející 
horskou ves Krásnou Lípu 
začínají hranice stejnojmenné 
přírodní památky.

� školy
 16 PEVNOST BOYARD 

PROVĚŘILA ODVAHU 
I ZDATNOST
V základní a mateřské škole 
17. listopadu se konal projekt 
nazvaný Klíče od pevnosti 
Boyard.

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. 
Vybíráme pro vás pelikána 
kadeřavého, který patří k největším 
pelikánům světa. Dorůstá průměrně 
170 cm, s rozpětím křídel přes 3 m 
a hmotností mezi 11 a 15 kg.
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KRÁTCE
MUZEUM PRODLOUŽÍ 
OTEVÍRACÍ DOBU
Chomutovské muzeum 
oslaví Mezinárodní den muzeí 
18. května prodlouženou ote-
vírací dobou v obou budovách, 
konkrétně od 10 do 17 hodin, 
a vstupem zdarma.

DĚTI SE UČÍ V LESE
Městské lesy Chomutov opět 
pozvaly chomutovské školy do 
lesa. V rámci programů lesní 
pedagogiky se děti seznamují 
s životem ekosystému lesa 
i s prací lesníků.

V KVĚTNU SE NEKONÁ 
BRUSLENÍ
Z důvodu odstávky ledové plochy 
je veřejné bruslení v květnu na 
zimním stadionu zrušeno.

FESTIVAL V DIVADLE
Petr Kalandra Memory Band, 
Album a jiné skupiny, to je mini 
MAY fest, který se uskuteční 
3. května 2019 od 19 hodin 
v Městském divadle.

SNĚHURKA PRO 
NEJMENŠÍ
Pohádku o zlé královně, Sně-
hurce, užvaněném zrcadle a 
sedmi malých mužíčcích bude-
te moci zhlédnout v městském 
divadle 12. května od 15 hodin.

Úředníci podpoří ekologii, v létě 
začnou jezdit elektromobily

Dva historicky významné 
hroby nechá město opravit

Noví horníci byli 
přijati do cechu

Dva nové elektromobily začnou 
zřejmě v létě sloužit úředníkům cho-
mutovského magistrátu. Město tím 
chce podpořit ekologii a snižování 
emisí v ulicích, v současné době mají 
úředníci k dispozici šest elektro-
kol. „Vozy budou úředníci využí-
vat například při místních šetřeních 

nebo v souvislosti s dalšími svými 
pracovními povinnostmi. Výhodou 
jsou mimo ekologie i výrazně nižší 
náklady na provoz než u dieselových 
či benzinových aut,“ podotkl primá-
tor města Marek Hrabáč.

Nový Volkswagen e-Golf ujede 
na jedno nabití až 320 kilometrů, 

nabíjet jej bude možné před budo-
vou magistrátu ve Zborovské ulici, 
kde se již nachází dobíjecí stanice. 
Pořízení vozů bude město financo-
vat tříletým operativním leasingem 
s měsíční splátkou zhruba sedm tisíc 
korun, část nákladů pokryje dotace 
Státního fondu životního prostředí.

Historicky významná pietní místa 
na hřbitově v Beethovenově ulici chce 
město opravit a do budoucna se o ně sta-
rat, jedná se o hroby i hrobky. V první 
fázi město nechalo odborníky z oblast-
ního muzea prověřit sedmnáct hrobů, 
především jde o hroby německých 
obyvatel. Dva z nich nechá město v roce 
2020 opravit. „Postupujeme v této věci 
velmi citlivě, spolupracujeme s odbor-
níky a chceme vybrané hroby zachovat 
pro jejich historický význam. Necháme 
prověřit i další hroby a také hrobky, 
o případných dalších opravách bychom 
rozhodovali v dalších měsících,“ uvedl 
primátor města Marek Hrabáč.

Hrobů, které jsou ve velmi špatném 
stavu a dlouhodobě se o ně nikdo ne-
stará a neplatí za ně nájem, je na hřbi-

tově několik desítek. Hrobky ve velmi 
špatném stavu jsou tři.

V současné době je rozhodnuto 
o opravě dvou hrobů, prvním je hrob 
rodiny Leidlových, jejíž člen byl ma-
jitelem prvního chomutovského kina, 
druhý je hrobem rodiny Andersových, 
jejíž členové byli chomutovští učitelé. 
Opravy budou stát zhruba 250 tisíc.

Ani další neudržovaná a neplacená 
hrobová místa ze hřbitova zatím ne-
zmizí. „Již několikrát správci hřbitova 
vyzývali majitele hrobů či pozůstalé 
k uhrazení nájemného a nyní to ještě 
zopakují. Pokud se nám nepodaří 
se s nimi zkontaktovat, budeme rozho-
dovat o dalším postupu. Některé hroby 
bychom zřejmě sloučili, jiné zrušili,“ 
dodal primátor.

Tradičním rituálem Skok přes kůži 
byli v Chomutově přijati do hornického 
cechu absolventi vysoké školy báňské. 
Součástí oslav byl i slavnostní průvod, 
který prošel městem. „V průvodu šly 
hornické spolky, fuksové a fuksie, 
což jsou studenti posledního ročníku 
vysoké školy báňské, zástupci školy, 
členové Zaměstnavatelského svazu 
důlního a naftového průmyslu, zástupci 
Severočeských dolů a hornická kapela,“ 
řekl tiskový mluvčí Severočeských dolů 
Lukáš Kopecký. Úkolem budoucích ab-
solventů bylo najít svého třídního pro-
fesora, tzv. nadlišáka. O něm věděli, že 
má rád pivo, a tak procházeli hospody 
až ho našli. Společně zamířili k radnici, 
kde od primátora dostali klíč a povolení 
k oslavám. Cíl byl u sochy sv. Prokopa.

Podchody budou bezpečnější, 
Husova ulice nově upravená

V červnu začnou opravy pod-
chodů na Písečné a Březenecké. 
O měsíc později by měla začít re-
konstrukce Husovy ulice. Zahájení 
těchto investičních akcí schválili 
radní města.

U obou podchodů se bude re-
konstruovat hlavně nosná kon-
strukce. „Dále nahradíme stáva-
jící osvětlení novým, energeticky 
úspornějším, a instalujeme datové 
kabely, abychom tam mohli umístit 

kamery. Celý prostor bude navíc 
upravený, chtěli bychom na stěny 
nechat zhotovit vkusné malby,“ 
uvedl náměstek primátora David 
Dinda.

Stavební práce by neměly pod-
chody zcela uzavřít po celou dobu 
prací, je však možné, že kvůli bez-
pečnosti budou muset lidé použít 
jinou cestu, vždy jen na nezbytně 
nutnou dobu.

Rekonstrukce podchodu na Bře-
zenecké podle plánu skončí nejpoz-
ději v říjnu a vyžádá si 3,7 milionu 
korun, podchod na Písečné by měl 
být opraven nejpozději v listo-
padu s náklady ve výši 3,3 milionu. 
Obě rekonstrukce budou hrazené 
z dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury.

Husova ulice, v úseku od kří-
žení s Bezručovou k Jiráskově 
ulici, se začne opravovat na pře-

lomu června a července. „Jedná 
se o jednu z nejvýznamnějších 
oprav letošního roku. V ulici budou 
opraveny povrchy komunikací, 
vybudovány nové chodníky, vymě-
něny rozvody veřejného osvětlení 
a lampy, upravena zeleň. Součástí 
prací bude také rekonstrukce stá-
vajícího parkoviště u zdravotního 
střediska, které bude nově řešené 
jako jednosměrné s šestadva-
ceti parkovacími místy,“ upřesnil 
náměstek.

Opravovat se bude více než 
třísetmetrový úsek. Pro chodce ne-
bude ulice po dobu prací uzavřená, 
motoristé musejí počítat s uzá-
věrkou na nezbytně nutnou dobu 
zřejmě na začátku příštího roku. 
Rekonstrukce ulice skončí v červnu 
2020. Naváže na ni plánovaná rekon-
strukce dalšího úseku od Jiráskovy 
ulice k Blatenské.
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KRÁTCE
MLADÍ ZPĚVÁCI BUDOU 
SOUTĚŽIT
Do 31. května mohou zpěváci 
zasílat přihlášky do soutěže 
Mladá píseň. Samotná akce se 
uskuteční 21. června v atriu 
Chomutovské knihovny. 
Více informací na telefonu 
724 947 714.

NOVÝ ŘEDITEL DOMEČKU
Po dobu uvolnění stávajícího 
ředitele SVČ Domeček pro 
výkon veřejné funkce byl na 
vedoucí pracovní místo ředitele 
jmenován Radoslav Malarik.

HLEDÁ SE DÁMA 
A GENTLEMAN
Muži i ženy starší padesáti let se 
mohou přihlásit do celorepubli-
kové soutěže Dáma a gentleman 
roku 2019. Více informací je k dis-
pozici na www.eurobabicka.cz.

INFORMACE HRAVĚ
U některých výběhů zvířat 
v zooparku přibyly nové infor-
mační panely, které jsou pojaty 
s hravou lehkostí v duchu nové 
vizualizace.

NOVÉ POSEZENÍ V PARKU
Technické služby v uplynulých 
dnech zabudovaly šest nových 
laviček do prostoru parku T. G. 
Masaryka.

ČÍST SE BUDE NAVEČER
Chomutovská knihovna se 
9. května poprvé připojí k akci 
Noc literatury. Od 19 do 21 ho-
din se bude číst na netradičních 
místech – v kapli, v oratoři, na 
půdě, ve sklepě a v ředitelně.

Technické služby budou pracovat 
i v noci, opravují komunikace 

Chomutovské slavnosti v městském 
parku si užijí celé rodiny

Chomutované vysbírali při akci 
Ukliďme Česko tuny odpadků

Technické služby města Chomu-
tova začnou opravovat komunikace 
teplou obalovanou směsí. Nyní jsou 
již vhodné klimatické podmínky 
k tomu, aby tímto postupem opravily 
výtluky po zimě. „Přes zimu se vy-
tipovaná místa opravují studenou 
asfaltobetonovou směsí, té chladné 
počasí nevadí. Teplá směs přišla 
na řadu v polovině dubna,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Pracovníci organizace nejprve 
opraví trasy trolejbusů a autobusů, 
cyklistické stezky a páteřní komu-
nikace, poté vozovky na sídlištích 
a ostatní. V případě havárií a opod-
statněných podnětů občanů budou 
samozřejmě tyto opravy v harmono-

gramu upřednostněny.
Na místech, kde je přes den 

velmi hustý provoz, budou technické 
služby pracovat přes noc. Jedná 
se především o frézování komuni-

kací, protože tato technologie zna-
mená větší omezení provozu vlivem 
nasazení těžké techniky. Noční fré-
zování bude probíhat nepravidelně 
v průběhu května a června.

Chomutovské slavnosti o víkendu 
25. a 26. května zabaví celé rodiny. 
Po sérii slavností na různá histo-
rická témata nesou ty letošní podtitul 
Rodinný festival. „Město dlouhodobě 
podporuje volný čas rodin, například 
již devět let organizuje Rodinné zápo-
lení, tedy celoroční soutěž pro rodiny. 
Letošní Rodinný festival bude rozdě-
lený na několik zón, kde najdou zá-
bavu nejmenší děti, starší i dospělí,“ 
uvedla vedoucí odboru vnějších 
vztahů Zuzana Šťastná.

Část městského parku u rodin-

ného centra Rozmarýn bude patřit 
nejmenším, kde pro ně bude připra-
vena pestrá „baby zóna“. V blízkosti 
altánu vypukne velká Transformers 
show. Děti tam budou moci obdivo-
vat velké roboty, fotit se s nimi a užít 
si zábavný program. Poblíž altánu 
se to bude hemžit poníky, jak těmi 
pohádkovými, tak živými. „Pro děti 
si svou show připravil i Jan Onder, 
kterého znají z televizní stanice 
Déčko. Velmi bohatý bude i dopro-
vodný program, například pro děvčata 
salón krásy, pro chlapce zase tetování 

na téma Transformers, ale třeba také 
blázniví vědátoři, cryo show či vir-
tuální realita, jízdy na ponících nebo 
v kočáru, skákací i pouťové atrakce 
a samozřejmě bohatý stánkový prodej 
a rozmanitý sortiment občerstvení,“ 
zve organizátorka Silvie Škubová. 
Program pro děti začne v sobotu 
i v neděli v 11 hodin.

Na travnaté ploše u divadla 
se budou bavit hlavně dospělí. 
V sobotu v 19 hodin vystoupí tam 
skupina UDG a ve 21.30 skupina 
Retrosexuals.

Město Chomutov se již tradičně 
připojilo k celorepublikové akci 
Ukliďme Česko. Dobrovolníci sbí-

rali odpadky hned na třech trasách. 
„První dvě vedly po okolí zooparku 
a třetí potom v okolí městského 

parku. V těchto místech jsme na-
sbírali 1 250 kilogramů odpadků,“ 
uvedl primátor města Chomutova 
Marek Hrabáč.

Uklízelo se ale i na dalších mís-
tech a nejen pod záštitou města. 
Například v Bezručově údolí, kde 
se jako každý rok postarali během 
celého týdne o pořádek místní 
skauti, činil posbíraný odpad téměř 
jednu a půl tuny. V okolí Otvického 
rybníku uklízeli vězni ze Všehrd, 
kteří nasbírali 150 kg odpadků 
a 350 kg odpadu nasbírali občané 
města v Beethovenově ulici smě-
rem k psímu útulku.

Celkem byly shromážděny více 
než 4 tuny odpadu. Akce se zú-
častnilo asi 200 dobrovolníků a za-
pojily se i školy. „Žáci se vydali 
do okolí uklízet nepořádek, který 
zůstal po zimě. Přestože tech-
nické služby v posledních týdnech 
vyčistily většinu ulic, stále zbylo 
pro děti dost práce, kterou mohly 
městu i přírodě pomoci. Žáci se 
svými učiteli se postarali o čis-
totu areálu a v rukavicích a s pytli 
na odpad se poté vydali různými 
směry a zbavovali odpadků trav-
naté plochy a chodníky,“ uvedla 
učitelka Ivana Chloupková.
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Deset let funguje v areálu Chomutovské knihovny chráněná kavárna Café Atrium. Pro hosty znamená 
netradiční posezení u kávy, pro osoby s handicapem možnost učit se nové věci a přiblížit se volnému 
pracovnímu trhu. “Základní myšlenkou při vzniku bylo umožnit lidem se zdravotním postižením, především 
mentálním, reálnou pracovní zkušenost a osvojit si pracovní návyky. To se nám v mnoha případech podařilo, 
naši klienti si po ukončení tréninku našli práci, ať už v chráněných nebo v běžných firmách,” uvedla Martina 
Řápková, místopředsedkyně zapsaného spolku Masopust, který kavárnu provozuje.

Myšlenka založit chráněnou ka-
várnu vznikla v roce 2006. Podnětem 
byla potřeba umožnit lidem s různými 
typy znevýhodnění plnohodnotný 
život v přirozeném prostředí. Práce 
se nám jevila jako nejpřirozenější 
prostředek k naplnění tohoto cíle. 
„Nechtěli jsme nabídnout pouze pra-
covní trénink, ale i potřebné sociální 
dovednosti, aby naši klienti byli při-
praveni pracovat i jinde,“ vysvětlila 

Martina Řápková. Od zřízení chráněné 
kavárny v centru města očekávali také 
přirozené propojení veřejnosti s lidmi 
s různými handicapy. Příjemné pro-
středí spojené s vůní kávy v krásném 
areálu knihovny je pro takové propo-
jení ideální.

Příprava tréninkové kavárny trvala 
téměř dva roky, zásadní přitom byla 
podpora města, která trvá doposud. 
V září roku 2009 kavárna spustila svůj 

provoz. Ten je od běžných kaváren 
trochu odlišný. Tým zaměstnanců 
je složen tak, aby obsluha „na place“ 
svou práci zvládla. Vždy je zde 
hlavní baristka – vedoucí směny, 
která připravuje kávu, kontroluje 
výdej objednávek a přijímá platby. 
Její kolegové s různými zdravotními 
handicapy pečují o obsluhu a pohodlí 
zákazníků. Hosté si odlišného režimu 
všimnou ihned po usednutí ke stolu. 

Objednávají si totiž písemně na objed-
návkový lístek a tím personálu velmi 
usnadní objednávání. „Tento způsob 
používají i jiné kavárny tohoto typu, 
u nichž jsme se inspirovali a apliko-
vali jej na naše podmínky. Stolky jsou 
označené barevnými písmeny umož-
ňujícími obsluze dobrou orientaci 
a ladí také s prostředím knihovny, kde 
kavárna sídlí v sousedství čítárny,“ do-
dala místopředsedkyně.

Café Atrium  
slaví deset let  
Hosté našli netradiční kavárnu, lidé se zdravotním 
znevýhodněním místo svého růstu a uplatnění
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V letech 2009 až 2012 prošlo tré-
ninkem v Café Atriu dvacet klientů, 
kteří poté byli připraveni na pracovní 
uplatnění. V jeho nacházení byli 
podporováni stejně jako další klienti, 
kteří přicházeli v následujících letech, 
díky návazným projektům Aktivně 
do práce a S chutí do práce.

V roce 2014 začal spolek po-
skytovat také sociální služby lidem 
se závažnějšími typy zdravotního 
či mentálního postižení. Vznikly so-
ciálně terapeutické dílny Mezi námi, 
které zajišťují nácviky sociálních 
a praktických dovedností potřebných 
pro běžný život. Sociálně terapeutické 
dílny už několik let připravují sezonní 
výzdobu kavárny a její hosté si zde 
mohou jejich výrobky koupit. Klienti 
služby se v případě svého zájmu mo-

hou zapojit do různých kavárenských 
činností.

V roce 2015, po získání zku-
šeností s provozem Café Atria, 
se otevřela možnost rozšíření gas-
tronomických služeb pro veřejnost 
a hlavně možnost dalšího rozvoje 
pracovního uplatnění pro kolegy 
s duševním onemocněním. „Chtěli 
jsme se skvělou kávou a dobrotami, 
které se všechny vyrábějí u nás, vy-
razit ven za lidmi. Tak vznikla mo-
bilní kavárna Café na cestách s úžas-

nou italskou trojkolkou, které si jistě 
mnozí všimli na akcích města, festi-
valech, sportovních událostech a po-
dobně,“ řekla Martina Řápková.

Od podzimu roku 2016 začala 
fungovat ve Středisku volného času 
Domeček kavárenská pobočka – Café 
v Domečku. „Všechny naše provo-
zovny fungují, našly si své pravidelné 
hosty a to je pro nás potvrzením, 
že jsme úspěšně překonali počáteční 
potíže. Gastronomii a s ní spojené 
pracovní příležitosti vnímáme jako 
oblast s možností dalšího rozvoje,“ 
uvedla Martina Řápková.

Café Atrium v nedávné době pro-
šlo modernizací a podařilo se zpro-
voznit také oddělenou cukrářskou 
výrobnu. V rozvoji hodlá spolek po-
kračovat i dále, velkou příležitost vidí 

hlavně v cateringu. Na akce různých 
pořadatelů i třeba na firemní oslavy 
přiveze výbornou kávu a slané i sladké 
dobroty vlastní výroby. Kavárna 
má dokonce certifikovaný výrobek – 
Podkrušnohorský makový dort.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
PROPOJENÉ S KULTUROU

Od začátku svého fungování po-
řádá kavárna Café Atrium nejrůznější 
kulturní akce. Je jich ročně kolem 
šedesáti. Jedná se o nejrůznější před-

nášky, besedy, koncerty i výstavy. 
„Témata těchto akcí se během let 
mění, svého času byly velmi oblí-
bené cestovatelské přednášky, nyní 
spíše zaměřené na alternativní životní 
styly či na zdraví. Pořádali jsme 
ale i tematické večery s ochutnáv-
kami exotických jídel a seznámení 
se s jinými kulturami. Rádi dáváme 
příležitost ukázat svůj talent zdejším 
tvůrcům a tvorbě lidí s handicapem. 
Pravidelnými vystavovateli jsou lidé 
z našeho Klubu Esprit, který spolu 
se službou sociální rehabilitace na-
šeho spolku podporuje lidi se zkuše-
ností s duševním onemocněním.

Naší největší a nejoblíbenější 
akcí je však už mnoho let každo-
roční festival Mezi městy,“ popsala 
Martina Řápková.

Letošní ročník festivalu Mezi 
městy se uskuteční 7. září v atriu 
Chomutovské knihovny a bude již 
součástí připravovaných oslav dese-

tiletého výročí kavárny. Už potřetí 
akci doplní festival dobrého jídla, 
takzvaný Kredenc fest. Festivalu 
Mezi městy se tradičně účastní 
desítky vystupujících s různým 
handicapem ze sociálních zařízení 
z okolních měst, kteří si připravují 
hudební, taneční či dramatická vy-
stoupení. Své místo mezi vystu-
pujícími si však našli například 
i senioři, třeba Babči mažoretky 
z Mostu, tradičním účastníkem 
je také Středisko volného času 
Domeček. Každoroční potkávání 
se na festivalu je velmi oblíbené, 
účastníků je rok od roku stále 
více a narůstá i počet diváků z řad 
veřejnosti.

K oslavám desátých narozenin 
kavárny chystá spolek také velké 
setkání všech zaměstnanců, klientů 
a přátel. To se uskuteční 10. října. 
O den později se bude konat koncert 
bluesové zpěvačky Petry Börnerové.

„VŠECHNY NAŠE PROVOZOVNY FUNGUJÍ, NAŠLY 
SI SVÉ PRAVIDELNÉ HOSTY A TO JE PRO NÁS 
POTVRZENÍM, ŽE JSME ÚSPĚŠNĚ PŘEKONALI 
POČÁTEČNÍ POTÍŽE.“

LENKA: NEJPRVE JSEM 
PLAKALA, PAK JSEM SE 
MNOHO VĚCÍ NAUČILA
 
Lenka Urbánková pracuje v kavárně 
celých deset let, nejprve v rámci 
tréninku, poté tu získala zaměstná-
ní. Je velmi komunikativní a s hosty 
si ráda povídá.
 

Jaké byly začátky v práci?
Pro mě uplakané, jsem hodně lítostivá a bojím se nových věcí, ale 
všichni mi tu pomáhali, tak se to časem srovnalo.

Zvládáte už obsloužit i plnou kavárnu hostů?
Ano, mnoho věcí jsem se tu naučila, dnes už se hostů ani obsluhy 
nebojím a zvládnu i vyšší návštěvnost.

Získala jste v práci i přátele?
Jistě, už se tu všichni známe a je tu moc dobrý kolektiv.

Pracujete v kavárně, kde to voní čerstvými dorty, máte ráda sladké?
Mám, ale nesmí být s čokoládou, na tu mám alergii, jinak si dám 
zákusek s chutí. Chodím sem, i když nemusím do práce, s maminkou 
vždy přijdeme na dort. Také mám ráda, když se v kavárně koná nějaký 
koncert, vždy si přijdu zatančit.

TEREZKA: VĚTŠINA HOSTŮ 
SE K NÁM CHOVÁ VELMI 
MILE, JINÍ ODEJDOU
 
Tereza Sláničková začala pracovat 
v kavárně při jejím vzniku, díky 
tréninku si později našla zaměst-
nání i jinde.
 

Jaké byly vaše začátky?
Pro mě těžké nebyly, rodiče pracují za barem, takže už jsem věděla, 
co to obnáší.

Co je náplní vaší práce?
Obsluhuji hosty, po zavírací době uklízíme, pomáháme v kuchyni 
a další různé potřebné věci.

Vy jste přesně splnila myšlenku tréninkové kavárny, protože jste 
po několika měsících šla pracovat jinam. Kam to bylo?
Nejprve jsme pracovala v penzionu, tam jsem byla tři roky. Poté se 
otevíral second hand La Butiq, tam jsem pracovala také tři roky. Když 
přestal fungovat, vrátila jsem se zpět do kavárny a jsem tu dodnes.

Jak se k vám chovají hosté?
Někdy neví, že přišli do chráněné kavárny, občas se stane, že po 
chvilce odejdou. Většina z nich se k nám chová velmi mile, třeba už 
nás i znají, povídají si s námi. Je to příjemná práce.

MINIROZHOVOR MINIROZHOVOR
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Kde se vzala vaše záliba ve vozech 
hromadné dopravy a její historii?

Rodiče měli příbuzné v Praze 
a my jsme tam jezdili docela často. 
Nebavilo mě povídat si s dospělými, 
a tak jsem chodil koukat na tram-
vaje. V té době tam jezdily převážně 
ty staré. Hodně jsme se zdržovali 
v Dejvicích a do centra jsme jezdili 
tramvají linky číslo 11, to byl pro mě 
vždy zážitek. Postupně jsem začal po-
znávat, kam které číslo tramvaje jezdí. 
A prostě se mi líbily čím dál více. 
Praha má i letiště, což byl můj další 
koníček, v té době byla ještě v pro-
vozu stará Ruzyň. Takže když jsme se 
vraceli z Prahy, museli jsme se zastavit 
i tam. Letadla a tramvaje, tato záliba se 
tak nějak prolínala celým mým škol-
ním věkem. Později i metro. Na vojně 
jsem se dostal na letiště, to byly krásné 
dva roky, rád na to vzpomínám.

V té době jsem psal do Prahy, 
kde hledali strojvedoucí metra. Ale 
byla takzvaná uzávěra lidí ze sever-
ních Čech, takže jsem tam praco-
vat nemohl. Takže jsem se vrátil 
k původnímu zaměstnání, byl jsem 
elektromechanik.
U toho jste ale zůstat nechtěl.

Po dopravě jsem stále pokuko-
val. Pak přišel rok 1980, doprava se 
v Chomutově začala hroutit kvůli 
stále stoupajícímu množství cestují-
cích a začalo se mluvit o tramvajích. 
Pookřál jsem a čekal, co bude. Jenže 
stále nic nebylo, v té době se pláno-
valo na roky dopředu. Jeden měsíc 
znamenal pět let. V roce 1984 v Praze 
hledali řidiče tramvají a nabízeli i byt. 

Jel jsem se tam zeptat, okamžitě by mě 
vzali, ale byt mi nabídli až za pět let. 
Prý přednostně. To bylo moc dlouho. 
Začal jsem se tedy zajímat o Most, ale 
tam to také nevyšlo. V roce 1985 jsem 
si udělal řidičský průkaz skupiny C 
na náklaďák. V Chomutově se po-
řád chystala stavba tramvaje. V roce 
1989 se plány přehodnotily a místo 
tramvajové dopravy se začala projek-
tovat trolejbusová doprava. Také byl 
založen dopravní podnik. Díky zná-

mostem jsem věděl, že trolejbusová 
doprava v dohledné době začne jezdit. 
Neváhal jsem a udělal jsem si řidičák 
skupiny D a 1. července 1994 jsem na-
stoupil jako řidič autobusu. Přesně po 
roce jsem se stal řidičem trolejbusu.
Jaká byla první jízda?

Takovou trému jsem snad do té 
doby neměl. Obrovská odpověd-
nost. Mísilo se splnění mého snu a ta 
odpovědnost.
Bál jste se?

Pokud se člověk nebojí a nemá re-
spekt, tak je to špatně. Určitá pokora 
musí být, hlavně v zimě. Když není, 
je to začátek průšvihu.
Jakou linku jste jezdil?

Nejprve dvanáctkou a desítkou. 
Pak začala jednička, dvojka, provoz 
postupně narůstal. Navíc jsem ne-
jezdil pouze trolejbus, ale když bylo 
potřeba, tak jsem řídil i autobus.

Nevadí vám střídat vozy?
Nevadí. Ale když jdu na vůz, se 

kterým jsem delší dobu nejel, jdu 
dřív a vyzkouším si, jak se rozjíždí, 
brzdí, otevírají se dveře, jak se chová 
a podobně.
Co všechno je povinností řidiče?

Hlavní je bezpečnost přepravova-
ných osob, to v každém případě. Dále 
samozřejmě dodržování jízdního 
řádu, slušnost k cestujícím a vizuální 
kontrola vozu před jízdou.

Kdy jste se začal zajímat o historii 
dopravy?

Asi čím je člověk starší, tím víc 
ho ta historie zajímá. Celá léta jsem 
si dělal různé poznámky a vždy se mi 
líbily různé publikace, které vydávají 
fandové dopravy. Mám jich doma ně-
kolik, asi sto dvacet. Například mám 
knihu z roku 1949, která se zabývá 
padesátiletou tradicí tramvají v Plzni, 
to je krásná historie. Pak i novodobé, 
například královéhradeckou publi-
kaci. Každá taková knížka má svoje 
kouzlo.
Protože se vám publikace líbí, roz-
hodl jste se sepsat chomutovskou?

Ano, řekl jsem si, že by to nebylo 
špatné. Postupně jsem začal shro-
mažďovat informace, nyní jsem asi 
v roce 1969 a budu pokračovat dále. 
Sháním ale stále i ty starší. Nyní se 
mi třeba podařilo sehnat jízdní řád 

ze zimy 1933 až 34, další je z roku 
1939. Smůla je, že v Chomutově se 
o dopravu moc lidí nezajímalo, je 
strašně málo fotografií. Nebyli tu 
takoví příznivci jako v jiných do-
pravních podnicích. Nemám třeba 
fotky z 50., 60. a 70. let. Když už 
nějaká fotka je, tak fotograf pořizo-
val snímek něčeho zcela jiného a ná-
hodou se mu tam připletl autobus, 
ale to pro nás není moc cenné, pro-
tože nevíme, co je to za linku, číslo 
vozu, datum a podobné přesnější 
informace.
Dával jste veřejnosti výzvu, aby 
vám různé materiály poskytla. 
Nabízejí lidé?

Ano, už se mi podařilo získat 
nějaké jízdní řády a fotografie.Také 
jsem dostal tip, abych se podíval do 
archivních novin v knihovně. Takže 
tam se jistě podívám. Uvítám ale sa-
mozřejmě i další materiály.
V současnosti se už pomalu připra-
vujete na důchod. Vydržíte neřídit 
trolejbus, nebo budete vypomáhat?

V žádném případě už se za volant 
trolejbusu nebo autobusu nechystám, 
to jsem se zařekl. Už toho bylo dost. 
Rád ale budu vypomáhat například 
jako průvodce při různých akcích 
dopravního podniku, nebo jako in-
struktor. Dále rád modelařím, takže 
si budu hrát. Mnoho času mi zabere 
příprava zmiňované publikace. Jsem 
také velkým příznivcem klasického 
bigbítu. A mám ještě další koníčky 
a záliby. Často také jezdím takzvaně 
na čumendu na letiště do Prahy po-
blíž dráhy. Dokonalý relax!

Jindřich Petráček byl řidičem autobusu a trolejbusu v Chomutově pětadvacet let. Byl u první jízdy 
trolejbusové dopravy v Chomutově, od té doby nejen vozil cestující, ale také shromažďoval historické 
materiály, které se městské dopravy týkají. Do konce května vozí cestující na všech trolejbusových 
linkách. V pátek 31. května vyjede naposledy na děleném kurzu linky číslo 340 a pak si bude užívat 
zasloužené penze. O svém zaměstnání a životní zálibě zároveň vypráví v následujícím rozhovoru.

Jindřich Petráček:

První jízda trolejbusem 
byla pro mě splněním snu 

ASI ČÍM JE ČLOVĚK STARŠÍ, TÍM VÍC HO TA HISTORIE 
ZAJÍMÁ. CELÁ LÉTA JSEM SI DĚLAL POZNÁMKY 
A VŽDY SE MI LÍBILY RŮZNÉ PUBLIKACE.
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Nová expozice v zooparku 
patří hravým charzám

Zcela novou rozlehlou ex-
pozici dostaly charzy žlutohrdlé 
v rámci oslav Dne Země v Zooparku 
Chomutov. Při slavnostním otevření 
si návštěvníci mohli prohlédnout 
nejstarší zástupkyni svého druhu 
chovanou v zooparku již šestnáct let, 
brzy se k ní připojí dva mladé chovné 
páry. „Takto velká nová expozice 
se v zooparku otevírá po dlouhé době. 
Jsme rádi, že je to zrovna pro charzy, 
které byly v minulosti v menší uza-
vřené voliéře a tak trochu stranou zá-
jmu návštěvníků, což byla škoda, pro-
tože charzy jsou velmi hravé šelmy 
a jistě svými nezbednými kousky 
potěší celé rodiny,“ uvedl náměstek 
primátora David Dinda.

Charzy jsou lasicovité šelmy, které 
žijí na Dálném východě až po ob-
last Ruska. Jsou aktivní hlavně 
ve dne. Ve volné přírodě loví potravu 
ve skupinách dvou až tří jedinců. 
Pochutnávají si na živočišné stravě, 
ale i na ovoci, nektaru či medu. 

Zoopark Chomutov je v rámci Unie 
českých a slovenských zoologických 
zahrad první institucí, která začala 
charzy chovat a úspěšně je roz-
množila. „Je to druh málo chovaný, 
na konci loňského roku bylo asi deva-
desát jedinců ve všech zoologických 
zahradách po Evropě, jen ve třech 
se podařilo je rozmnožit a odcho-
vat mláďata. Naší nejstarší samičce 
bylo v dubnu již sedmnáct let, což 
je úctyhodný věk, protože se doží-
vají průměrně čtrnácti let. Tato dáma 
se tedy již do chovu nezařadí, ale 
brzy umístíme do nové expozice dva 
mladé chovné páry,“ uvedla ředitelka 
Zooparku Chomutov Věra Fryčová 
s tím, že charzy mají říji na podzim, 
přes zimu takzvanou utajenou březost 
a mláďata se ukážou zjara. Zda se po-
daří první mláďata nových chovných 
párů odchovat již příští rok nebo 
až později, nelze zatím říci.

Oproti bývalé uzavřené voli-
éře je nová expozice prostornější 

a charzy zde najdou mnoho možností 
ke svým hrám. „Najdou tu více pro-
lézaček a schovek, což se jim bude 
líbit, protože jsou to velmi aktivní 
šelmy. Expozice je příjemnější i pro 
návštěvníky, kteří díky vyhlídce uvidí 
do všech míst,“ doplnil chovatel 
Miroslav Brtnický.

VŠE PRO BEZPEČNOST
Otevřená expozice si vyžádala 

větší zabezpečení než uzavřená vo-
liéra. Charzy jsou totiž velmi vyna-
lézavé a při nedostatečném zajištění 
by mohly utéct. Prostor je tedy oplo-
cený vysokým plotem s ohradníkem 
a horním oplechováním, zajištěné 
jsou také kmeny stromů, aby po nich 
šelmy nevyšplhaly. „Prostor, který 
jsme vybrali pro novou expozici, 
je poblíž původní voliéry charz. 
Je vhodný pro svou rozmanitost a tím, 
že je z kopce, do něj návštěvníci 
snadno vidí. Navíc má vyhlídku, díky 
které se lidé jakoby stanou součástí 

otevřeného prostoru,“ uvedl architekt 
expozice Kamil Bílý. Charzu mohou 
lidé pozorovat během celého roku, 
je to zvíře aktivní i přes zimu.

OSLAVY PRO TISÍCE 
NÁVŠTĚVNÍKŮ

Oslav Dne Země se v zooparku 
zúčastnily tisíce návštěvníků. 
Zábavný i naučný program 
na ně čekal v celém areálu. Děti 
i dospělí se seznámili s tříděním 
odpadů, možnostmi ochrany pří-
rody i životního prostředí, pozná-
vali zvířata i rostliny. „Připravili 
jsme ukázky základních dřevin, 
lidé si mohli prohlédnout i ukázku 
nejčastějších dřevin, které se sázejí 
do lesů. Také prozkoumali pobytové 
znaky zvěře v lese, nejzákladnější 
ptačí budky a hlavně děti si mohly 
i zasoutěžit nebo rozluštit hádanky,“ 
uvedl zástupce lesního správce Lesů 
ČR Petr Hrouda.

V rámci programu se konala také 
setkání s ošetřovateli tuleňů, makaků, 
medvědů či velbloudů a buvolů. 
Návštěvníci si připomněli i tradiční 
velikonoční zvyky, jako barvení va-
jíček nebo pletení pomlázek. Dále 
si užili vystoupení Jaroslava Uhlíře 
a dalších souborů a kapel.

NOVÝ VLÁČEK I MASKOT
Svézt se po zooparku zcela novým 

vláčkem mají návštěvníci možnost 
již v těchto dnech, další novinky 
se chystají jak přes sezonu, tak i po ní. 
Při různých akcích zooparku i během 
volných či prázdninových dní se bu-
dou lidé setkávat s novým maskotem, 
který bude bavit děti i dospělé. V ná-
sledujících týdnech bude dokončena 
venkovní úprava zimoviště ptáků. 
O dalších změnách a novinkách bude 
zoopark informovat.
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Vaše témata
 PODNĚTY

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ 
U SEVERKY

Dobrý den,
v Chomutovských novinách 

jsem našel zmínku o rozšíření 
parkování u Severky. Zřejmě jste 
zapomněli na slib zhruba před třemi 
roky, že se vyrube plocha před ga-
rážemi u střelnice, kde je fůra místa 
a celá plocha je zarostlá nálety. 
Teď kolem Severky není místo ani 
na kolo. Přitom se sem přestěhová-
vaji další firmy.

Děkuji J.V..
Dobrý den,
dostal se mi na stůl Váš podnět 

týkající se parkování na sídlišti 
Severka. Bohužel pavilony a cel-
kový prostor, který měl sloužit pro 
parkování, byl prodán Ústeckému 
kraji. Bude zde zřizovat střední 
školu. Budeme jednat s krajem, zda 
opravdu využije celý pozemek pro 
potřeby školy. V případě domluvy 
by zde v budoucnu mohla vyrůst ka-
pacitní odstavná plocha.

O celkové situaci a možnostech 

parkování v této lokalitě víme, nyní 
je zadána projektová dokumen-
tace, která řeší navýšení počtu stání 
v ulicích Cihlářská, Vrchlického 
a M. Pujmanové. Projekt bude ho-
tový letos a budeme se snažit tuto 
akci zařadit do plánu na příští rok. 
Rozpočet se tvoří v druhé polovině 
roku, schválen je ale až v posledním 
kvartálu. V případě dalších dotazů 
se na mne můžete obrátit.

S přáním hezkého dne
Ing. Stanislav Říha,

referent strategického plánování se za-
měřením na dopravu – úsek investic,

odbor rozvoje a investic

POZDĚJŠÍ ZAMYKÁNÍ 
HŘIŠTĚ

Dobrý den,
na dětském hřišti v naší ulici 

je nastaven řád hřiště s otevírací 
dobou a městská policie zajišťuje 
odemykání a zamykání. Bohužel 
není dodržován řád hřiště a hřiště 
je zamykáno později, než je v řádu. 
Požaduji zjednání nápravy, aby byl 
zajištěn klid pro okolní obyvatele.

J. B.

Vážená paní,
z vyjádření městské policie vy-

plývá, že vytíženost hlídek MěPo 
je někdy skutečně tak vysoká, 
že není v lidských silách strážníků 
dětské hřiště uzamknout přesně 
v uvedenou hodinu, jak je stano-
veno. Jestliže někde dochází k naru-
šování veřejného pořádku, ohrožení 
života či k trestné činnosti, je nut-
ností tento úkol přesunout na jinou 
dobu. I nadále se bude městská 
policie snažit tento úkol plnit včas 
a ke spokojenosti občanů města 
Chomutova. V případě potřeby 
se proto obracejte na bezplatnou 
linku městské policie 156.

S pozdravem
Marcela Čermáková,

odbor interní audit

OPRAVA CHODNÍKU 
V ULICI ZAHRADNÍ

Dobrý den,
prosím o zajištění opravy, nebo 

sdělení termínu plánované opravy 
chodníku u domu v ul. Zahradni 5190–
91. Chodník je v dezolátním stavu 
a vzhledem ke špatnému vyspádování 

zatéká částečně pod objekt. Prosím 
o informaci k řešení této opravy.

S pozdravem
T. F.

Dobrý den,
na chodníku bude prostřed-

nictvím Technických služeb města 
Chomutova provedena pouze lokální 
výsprava povrchu, protože statu-
tární město Chomutov v současné 
době neplánuje rekonstrukce chod-
níků v této lokalitě. Současně Vám 
chceme sdělit, že pokud projevíte zá-
jem o převod vlastnictví tohoto ma-
jetku do Vaší správy, jsme připraveni 
Vám nabídnout symbolickou cenu 
za tento převod vlastnictví.

S pozdravem
Martin Kovácz,

odbor majetku města,
úsek majetkoprávní – komunikace

MÁTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ 
NÁPAD, PODNĚT ČI 
ZKUŠENOST S NĚČÍM 
ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ?
Napište nám na e-mail:  
vasetemata@chomutov-mesto.cz

Inzerce

w

90 000 KčAŽ

SUPER 
SLEVY

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více  info  na w w w.aaaauto.cz/sleva.

PO–NE  9:00–21:00

CHOMUTOV 
Pražská 4723
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V PODCHODU JE 
NOVÉ OSVĚTLENÍ
V podchodu v ulici Št. kpt. Kouby, který spojuje obytnou část 
lokality Kadaňská s obchodní zónou města a autobusovým 
nádražím, byla dokončena první etapa rekonstrukce 
stávajícího veřejného osvětlení, při které bylo vyměněno 
dvanáct svítidel za nová v antivandalním provedení. 
Rozvody elektrické energie vedou ve vyfrézované drážce 
betonových stěn v chráničce, kudy povedou i kabely pro 
budoucí kamerový systém. Projekt byl realizován v rámci 
participativního rozpočtu.

MÍSTO ŠKOLY ZATÍM 
PARKOVIŠTĚ
Město dokončilo demolici první části bývalé školy na Kamennném 
vrchu. K zemi šel pavilon prvního stupně, kuchyň s jídelnou a zadní 
jednopatrový pavilon, kde byly učebny a družiny. Součástí demolice, 
která vyšla na osm milionů korun, byl také krček do zadního pavilonu 
a přilehlé zpevněné plochy. Místo po zdemolovaných budovách bude 
zatím sloužit jako náhradní parkoviště pro potřeby lidí ze sídliště 
v době, kdy si vynutí stavba nového parkoviště nad sídlištěm omezení 
parkování. V budoucnu plocha poslouží pro rozvoj celé lokality.

SMUTEČNÍ SÍŇ 
FUNGUJE V NOVÉM
Po několika desítkách let byla zrekonstruována smuteční síň. Původní 
dřevěné obložení a stropy nahradily moderní materiály. Stěny 
zdobí kamenné tapety. Síň, která získala nový katafalk, je laděna 
do černé, šedé a bílé. Vylepšeno bylo i zázemí pro pozůstalé včetně 
bezbariérového přístupu. Součástí je i audiovizuální systém s velkými 
televizemi ke sledování obřadu ze zadních řad či vestibulu v případě 
velkých pohřbů. 

NOVÁ PARKOVACÍ 
MÍSTA

Více parkovacích míst mají občané v ulici Karla Buriana. Bylo zde 
vybudováno nové parkoviště s 39 místy, včetně jeho odvodnění 
pomocí vegetační dlažby, veřejného osvětlení a kontejnerového 

stání.  Zároveň byl rekonstruován chodník a doplněna 
velkoformátová dlažba do původně vyšlapaných cestiček v zeleni, 

které propojují hlavní stávající chodníkové plochy.
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S muzejními kurátory mohou lidé
vyrazit za poznáním i do přírody

Zvony naděje 
oslaví svátek 
výšivky

Hlavními hvězdami festivalu 
Otevřeno budou Tatabojs

Barevné obrazy Eduarda 
Bárty přimějí k zamyšlení

Chomutovské oblastní muzeum 
nabízí předávání zajímavých infor-
mací veřejnosti aktivní zážitkovou 
formou šitou na míru. „Je možné 
domluvit si prohlídku geologického 
kabinetu na konkrétní téma nebo 
mohou skupiny s naším kurátorem 
vyrazit přímo do přírody. Snažíme 
se vyjít vstříc různým potřebám ná-
vštěvníků a jsme připraveni vyhovět 
i specifickým skupinám, například 
handicapovaným lidem, cizincům 

nebo malým dětem ještě v před-
školním věku,“ uvedla ředitelka 
Oblastního muzea v Chomutově 
Markéta Prontekerová.

Prohlídky geologického kabinetu 
mohou být zaměřené například na ur-
čitou oblast, na zajímavosti či kurio-
zity, drahé a broušené kameny, pale-
ontologii nebo obecná témata.

Milovníci přírody mohou vyra-
zit přímo do oblasti Krušných hor, 
Doupovských hor, podkrušnohor-

ské pánve či Českého středohoří. 
„Skupiny si mohou vybrat i kon-
krétní místa, třeba rašeliniště, údolí, 
skalní útvary, zaniklá sídla a samoty, 
lesní pomníčky, stará důlní díla 
nebo konkrétní rostliny a chráněná 
území,“ doplnil Čestmír Ondráček 
z oblastního muzea.

Délka prohlídky závisí na vzdá-
lenosti lokality a obsahu exkurze, řá-
dově se může jednat o tři nebo čtyři 
hodiny, ale také o celý den.

Na Ukrajině se v květnu slaví 
osobitý svátek tradiční ukrajinské 
výšivky. Je věnovaný ochraně ukra-
jinské lidové tradice vytváření a ob-
lékaní etnických oděvů. Ukrajinci 
žijící v Čechách se také aktivně 
zapojují do této tradice. Lidé tak 
prostřednictvím vyšívanky dávají 
najevo svůj vztah k Ukrajině.

Chomutovský ukrajinský spolek 
Zvony naděje také dodržuje tuto 
nádhernou tradici a zve své kra-
jany a příznivce ukrajinské kultury 
na Den ukrajinské výšivky. Ten 
se v Chomutově koná ve čtvrtek 
30. května v prostorách Sklepení 
osudu. Zahájení je v 17 hodin 
a na programu je krátké sezná-
mení s historií ukrajinské výšivky, 
výstava ručních prací a vystoupení 
sboru Vodohraj.

Šestnáctý ročník festivalu 
Otevřeno se bude v Chomutově 
konat na přelomu května a června. 
Opět slibuje velmi pestrou nabídku 
různých vystoupení různých žánrů 
na různých místech.

Jak už si návštěvníci festivalu 
v posledních letech zvykli, úvod 
s mírným předstihem a poněkud 
stranou od centra města bude po-
někud tvrdší. V Hřebíkárně v pátek 
24. a v sobotu 25. května postupně 
zahraje osm kapel, převážně punko-
vých, od regionálních až po známé 

veterány, jako jsou Totální nasazení 
nebo Znouzectnost. V sobotu ale 
zazní i blues anglické provenience 
i horrorcore. O týden později, v pá-
tek 31. května, rozduní hudební bar 
Huháč DJ Pyny. Všední dny budou 
patřit komornímu divadlu – nejprve 
to bude 4. června komedie Tanga 
pro Ježíška, o dva dny později před-
vede svou one man show Robert 
Mikluš.

Zřejmě hlavním lákadlem festi-
valu bude hudební odpoledne a ve-
čer v letním kině v pátek 7. června. 

Postupně tu zahrají Povodí Ohře, 
Xavier Baumaxa, minus123minut 
a Tatabojs.

Festival uzavřou v sobotu 
8. června tři zcela odlišné akce. 
Nejprve to bude vystoupení ame-
rické zpěvačky a multiinstrumenta-
listky Crystal Monee Hall v mušli 
u Kulisárny, poté se Kulisárna 
změní až do ranních hodin na Bass 
Zone a taneční tečku udělají večer 
na náměstí 1. máje děti z chomutov-
ské umělecké školy představením 
Dracula.

Galerii Špejchar zaplnily obrazy 
Eduarda Bárty. Jeho díla vznikají 
časově náročnou technikou, autor 
se často inspiruje u starých mistrů pro 
jejich preciznost. Výstava děl s příbě-
hem přiměje návštěvníky i k zamyš-
lení. „V dílech starých autorů vidím 
vzpomínku na dobu, ve které žili. 
Ale nekopíruji je, hledám u nich jen 
inspiraci a svá díla maluji po svém. 
Je v nich tak více živé barevnosti 
a světla,“ uvedl Eduard Bárta.

Nejraději maluje motivy připo-
mínající nebo zobrazující českou 
a moravskou krajinu, ozdobenou 
starými chalupami, mlýny, kostely 
či hrady. V jeho obrazech je vždy 
příběh. Díla tvoří pracnou technikou 
vrstvené lazurované malby, která 
v dnešní době není příliš používána. 
Kvůli ní trvá vznik jednoho obrazu 

několik měsíců a autor jich tak 
ročně udělá jen několik.

Samotnému vzniku díla před-
chází podrobná skica tužkou. Přesto 
ale autor nikdy přesně neví, jaká 
bude výsledná podoba díla, protože 
v průběhu malby přicházejí nové 
nápady a teprve se štětcem v ruce 
se díla postupně odhalují až ke své 
výsledné podobě.

Mezi Bártovy nejznámější ob-
razy patří například chomutovské 
náměstí s mikulášskou tematikou 
nebo mostecký hrad Hněvín.

Eduard Bárta je samouk, inspi-
ruje se ve starých knihách o malíř-
ských technikách a na výstavách 
obrazů starých mistrů. K sou-
časné technice se propracoval sám. 
Výstava v galerii Špejchar potrvá 
do 15. května.
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MARTINA 
CHODACKÁ
Jako primářka onkologického oddělení v chomutovské 
a ústecké nemocnici přispěla k zachování kvalitní onkologické 
péče na Chomutovsku, ale současně i k modernizaci 
a zkulturnění prostředí onkologického pracoviště. Během 
studia na gymnáziu postupně dospěla k tomu, že lékařské 
povolání je to, co by chtěla v životě dělat. Původně nastoupila 
na oční oddělení, asi po měsíci přišla nabídka pracovat 
na onkologii. Tu přijala a svého rozhodnutí nelituje, i když 
onkologie je obor velmi psychicky náročný. 

SVATOPLUK VYVÁŽIL 
Původním povoláním nástrojář a optik v lednu roku 
1977 vyrobil své první broušené zrcadlo a od té doby až do 
svého důchodu se věnoval jen tvorbě nádherných benátských 
zrcadel.  Jeho zrcadla, která mají až 250 dílů, se dostala nejen 
do světa, kde zdobí ložnice žen a předsíně honosných domů, 
ale i do pohádek. Objevila se v jednom z filmů pana Tau 
a v seriálu Arabela.



historie

14 | historie

Hvozdík Lorberův nese jméno 
chomutovského botanika a učitele 

Sotva 200 metrů od železniční 
tratě míjející horskou ves Krásnou 
Lípu začínají vymezené hranice 
stejnojmenné přírodní památky. 
V roce 2003 vznikla iniciativa, aby 
byla přírodní památka přejmeno-
vána na Lorberovu loučku jako pocta 
významnému pedagogovi a věhlas-
nému botanikovi Josefu Lorberovi, 
který téhož roku, jen dva dny před 
svými 86. narozeninami zemřel.

Josef Lorber se narodil 
14. března 1917 v Pavlíkově, 
4 km jižně od Rakovníka. Po ukon-
čení obecné školy v rodišti pře-
šel na státní reálku v Rakovníku 
a od roku 1935 studoval dvou-
letou pedagogickou akademii. 
Doplňovací maturitní zkoušku 
složil na učitelském ústavu v Praze, 
získal tak aprobaci pro národní 
školy. V roce 1944 složil odbornou 
zkoušku z II. oboru pro měšťan-
ské školy, na nichž poté mohl vy-
učovat přírodopis, chemii, fyziku 
a matematiku.

S výjimkou let 1943 a 1944, 
kdy byl pomocným dělníkem 
v Poldině huti v Kladně nebo pra-
coval jako lesní dělník v polesí 
Velká Buková u Křivoklátu, učil 
na různých školách na Rakovnicku. 
Po 2. světové válce přešel natrvalo 
na Chomutovsko. Svoji učitelskou 
kariéru ukončil v roce 1977 jako zá-
stupce ředitele základní školy.

Jeho setrvalý zájem o přírodo-
vědu, především o botaniku, ho v roce 
1960 přiměl k členství v České bota-
nické společnosti (ČBS). Již v roce 
1961 stál u zrodu Severočeské po-
bočky ČBS a až do roku 1995 praco-
val v jejím výboru.

Jeho zásluhou se uskutečnil bo-
tanický průzkum zátopového území 
vodní nádrže Nechranice a dlou-
hodobě se zabýval flórou národní 
přírodní rezervace Úhošť, podílel 
se na organizaci floristických kurzů. 
Soustředil se na rozsáhlý floristický 
výzkum Chomutovska a Kadaňska, 
kde zvláštní pozornost věnoval ma-
pování chráněných druhů cévnatých 
rostlin. Zajímal se o houby a me-
chorosty, zabýval se zámeckými 
a městskými parky. Vrcholem jeho 
povědomí o nutnosti aktivní ochrany 
přírody byly experimenty se záchran-
nými výsevy ohrožených druhů, 
například břízy ojcovské, koniklece 
otevřeného a dalších. Toulky s bo-
tanickým zaměřením z něho učinily 
výborného znalce regionu, mnozí 
se tak na něho obraceli o radu, ale 
i o doprovod při exkurzích a průzku-

mech lokalit. Činnost Josefa Lorbera 
nezůstala bez povšimnutí u odborné 
veřejnosti, a tak zcela oprávněně spo-
lupracoval s profesionálními pracov-
níky i dobrovolnými aktivisty státní 
ochrany přírody. Ve funkci okresního 
konzervátora státní ochrany přírody 
se od roku 1957 významně podí-
lel na výběru sítě chráněných území 
v okrese Chomutov.

Měl nebývalý vliv nejen na své 
žáky, ale rovněž na mladé účastníky 
exkurzí, mnozí z nich ho hodlali 
následovat. Za svoji pedagogickou 
práci byl již v roce 1957 minister-
stvem školství a kultury vyznamenán 
titulem vzorný učitel. Ocenění získal 
i za dlouholetou všestrannou a úspěš-
nou botanickou činnost – 13. února 
1978 byl jmenován zasloužilým 
členem České botanické společnosti. 
Avšak v roce 1988 mu byla projevena 
pocta daleko trvalejší. Na důkaz úcty 
a uznání byl k 70. výročí jeho naro-
zení pojmenován nový rostlinný druh, 
kříženec dvou hvozdíků, jako hvozdík 
Lorberův (Dianthus x lorberi).

Josef Lorber rovněž soustavně 
publikoval. Od roku 1956 se nej-
prve rozepisoval na pedagogická 
témata, od počátku let 60. se již 
plně věnoval svým botanickým 
a mykologickým postřehům a závě-
rům. V 90. letech zúročil hluboké 
znalosti okresu a postupně sestavil 
seznamy zeměpisných jmen pro 
knižní vydání. Nejprve byla v roce 
1994 vydána publikace Zeměpisná 
vlastní jména Chomutovska 

a Kadaňska I. – Místopis a roku 
1998 vyšla Zeměpisná vlastní jména 
Chomutovska a Kadaňska II. – 
Pomístní jména (oronyma a hydro-
nyma). Třetí pokračování zůstalo 
bohužel rozpracováno.

Josef Lorber zemřel 12. března 
2003. V oplocené středové loučce – 
dnes již běžně nazývané Lorberova 
– v PP Krásná Lípa byl údajně pří-
buznými rozptýlen zesnulého popel 
a dodnes aktivisté uvažují o tom, 
že by tam Josefu Lorberovi umístili 
pamětní ceduli.

15. června 2005 mu byla za dlou-
holeté zásluhy a přínos regionu 
udělena městem Chomutovem 
Cena Jiřího Popela z Lobkovic 
in memoriam.

Michal Bečvář
Oblastní muzeum v Chomutově

TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE CHOMUTOVSKÉHO MUZEA 

POKLAD SCHOVANÝ 
ZA TRÁMY

Před plánovanou rekon-
strukcí střechy a horního patra 
domu v Palackého ulici v Jirkově 
objevila majitelka v podkroví 
zažloutlé, zvlhlé listiny, osobní 
doklady a korespondenci, ne-
gativy, fotografie a poznámky 
kronikáře Ernsta Hennricha. 
Mezi nimi se vyjímaly především 
bločky skic zachycujících zákoutí 
Jirkova. Historické ceny svazků 
si bylo vědomo Oblastní muzeum 
v Chomutově, a proto je na konci 
srpna 2006 od majitelů domu od-
koupilo a o půl roku později část 

skic vystavilo veřejnosti. To už 
autoři výstavy věděli, proč Ernst 
Hennrich svůj archiv v podkroví 
domu skryl. Stalo se tak v květnu 
1945, po obsazení Jirkova čes-
kými povstalci, Rudou armádou 
a Revoluční gardou. I když byl 
stár, vystěhování z domu ho ani 
jeho manželku neminulo, a tak se 
snažil před ozbrojenci a přisíd-
lenci ochránit to nejcennější: ilu-
strace rodného Jirkova. A doufal, 
že se do svého domu a ke svým 
věcem vrátí. Nestalo se tak. Musel 
Jirkov opustit a o devět let později 
zemřel v Darmstadtu u Frankfurtu 
nad Mohanem.

Díky Ernstu Hennrichovi víme, jak místo dnešního parkoviště u Běly v centru Jirkova 
vypadalo v roce 1923.
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Koncepce oddlužení se změní

Mediace jako cesta 
k dohodě při rozvodu

I po odstranění dělohy jsou 
preventivní prohlídky nutné

Od 1. června dojde ke změně kon-
cepce oddlužení. Ve světle aktuální 
právní úpravy je dlužník oddlužen, 
pokud mu byl zpeněžen jeho maje-
tek, nebo pokud po dobu pěti let plnil 
splátkový kalendář, přičemž v oddlu-
žení byli uspokojeni nezajištění věřitelé 
v minimální výši 30 procent. „Ani 
v rámci této koncepce není mnoho lidí 
schopno řešit svou dluhovou situaci, 
a proto se zákonodárce rozhodl k její 
změně, která se bude vztahovat na 
řízení, v nichž bude úpadek prohlášen 
od 1. června 2019,“ uvedla advokátka 
Lenka Svobodová.

Oddlužení je určeno lidem, kteří 
mají více než dva věřitele se splatnými 
závazky a nejsou schopni je z dlouho-
dobého hlediska hradit, nebo souhrn 
jejich splatných závazků převyšuje hod-
notu jejich majetku.

Cílem oddlužení je umožnit, aby 
se takový člověk vrátil do ekonomic-

kého života prostého dluhů a dostal tak 
druhou šanci. Zároveň však dlužník, 
který je ve stavu úpadku, musí být 
schopen a ochoten plnit své povinnosti 
v oddlužení i mimo něj a v maximální 
možné míře hradit své závazky a dále 
se nezadlužovat. „Nově bude oddlužení 
provedeno formou splátkového kalen-
dáře se zpeněžením majetkové podstaty 
nebo zpeněžením majetkové podstaty, 
na rozdíl od současné úpravy půjde 
přednostně o kombinaci těchto dvou ře-
šení. Zpeněžení podléhá majetek, který 
netvoří zákonnou výjimku a který dluž-
ník vlastní ke dni prohlášení úpadku. 
Zpeněžovat se tak například nebudou 
věci osobní potřeby, běžné vybavení 
domácnosti a dále pak insolvenční zá-
kon předpokládá, že se nebude zpeně-
žovat obydlí dlužníka, ledaže jeho hod-
nota bude přesahovat stanovenou výši,“ 
vysvětlila advokátka. Dále je dlužník 
povinen vydat v průběhu oddlužení ve 

prospěch věřitelů mimořádný příjem, 
a to zejména hodnoty získané dědic-
tvím, darem a z neúčinného právního 
úkonu, jakož i majetek, který dlužník 
neuvedl v seznamu majetku.

Dlužník podle nové koncepce splní 
oddlužení plněním splátkového kalen-
dáře se zpeněžením majetkové podstaty 
kdykoliv, pokud uhradí své závazky 
ve výši sta procent, nebo pokud v době 
3 let od schválení oddlužení splatí neza-
jištěným věřitelům alespoň 60 procent 
jejich pohledávek, či pokud po dobu 
5 let od schválení oddlužení nebylo 
dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník 
neporušil svou povinnost vynaložit 
veškeré úsilí, které po něm bylo možno 
spravedlivě požadovat, k plnému uspo-
kojení pohledávek svých věřitelů.

O splnění oddlužení rozhodne in-
solvenční soud na návrh insolvenčního 
správce. Splní-li dlužník řádně a včas 
všechny povinnosti, rozhodne zároveň 

o osvobození dlužníka od povinnosti 
uhradit pohledávky v jejich neuspo-
kojené výši a dlužník tak bude zbaven 
zbývajících dluhů a bude moci zahájit 
nový život.

K samotnému sepsání a podání ná-
vrhu na povolení oddlužení jsou opráv-
něni pouze advokáti, notáři, soudní 
exekutoři, insolvenční správci. Dále 
jsou k bezplatnému soupisu a podání 
návrhu oprávněny právnické osoby, 
které získaly akreditaci od Ministerstva 
spravedlnosti ČR.

Více informací se dozvíte na in-
ternetových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti ČR www.insolvence.
justice.cz nebo se můžete objednat 
na konzultaci u Lenky Svobodové, 
advokátky sídlící v Přísečnické ulici 
v Chomutově prostřednictvím telefonu 
604 188 520 nebo e-mailu l.svobo-
dova@advokacie-chomutov.cz, web 
www.advokacie-chomutov.cz.

Dobrý den, právě procházíme 
rozvodovým řízením a soud nám 
doporučil využít mediace. Můžete 
nám prosím sdělit, co se pod 
tímto termínem skrývá a jak me-
diace probíhá?

Mediaci můžeme chápat jako 
variantu k řešení konfliktů v případě, 
že účastníci sporu sami nemohou 
dojít k dohodě. Mediace využívá 
třetí, neutrální stranu – kvalifikova-
ného mediátora – k usnadnění jednání 
a řešení problému. Vlastní mediace 
se zúčastní jen ti, kterých se záležitost 
týká, partneři v rozvodovém řízení, 
rodiče, děti, aj. Minimalizuje se zásah 
státní instituce do vnitřních záležitostí 
účastníků sporu. U rodinné mediace 
je častým cílem řešit záležitosti bu-
doucí péče o děti po rozchodu part-

nerů. Podmínkou úspěšného průběhu 
je, že se lidé rozhodnou k mediaci 
dobrovolně. Tím přebírají spolu-
zodpovědnost za výsledek jednání. 
Mediace většinou trvá 2 až 3 hodiny 
a pro účastníky probíhá v prostředí, 
umožňujícím vytvoření atmosféry 
vzájemné důvěry, respektu a rovného 
přístupu. Výsledkem může být pí-
semná dohoda obou stran, kterou lze 
využít v rámci rozvodového řízení. 
Bezplatnou službu mediace nabízí 
v Chomutově například Poradna 
pro manželství, rodinu a mezilidské 
vztahy, která sídlí v Revoluční ulici 
22. Objednat se můžete na telefonním 
čísle 776 806 475. Naši službu lze vy-
užít i anonymně.

PhDr. Jaroslav Dostál,
kvalifikovaný mediátor

Jsem tři roky po odstranění dělohy. 
Na gynekologii jsem proto přestala 
chodit, nemám žádné potíže. Nevím, 
co by na mně prohlíželi. Moje prak-
tická lékařka mě však v rámci pre-
vence na gynekologii posílá a chce 
po mně zprávu. Je to nutné?

Vaše praktická lékařka má na-
prostou pravdu. To, že máte prove-
denou hysterektomii (odstranění dě-
lohy) Vás z pravidelných preventiv-
ních prohlídek nevyvazuje. Nevím, 
kolik Vám je let a zda Vám byly 
spolu s dělohou odstraněny i děložní 
přívěsky (tedy vaječníky a vejco-
vody). Pokud ne, je nutné je kontro-
lovat pomocí ultrazvuku.

Rovněž nepíšete, jaký byl důvod 
odstranění dělohy. Pokud tímto dů-
vodem byly například předrakovinné 
změny na čípku děložním, je třeba 

i poševní pahýl pravidelně kontrolo-
vat, zda se zde tyto známky neobje-
vují znovu.

Součástí preventivního vyšetření 
je i zhodnocení zevních pohlavních 
orgánů a jejich funkce. Váš gyneko-
log by měl zároveň zhodnotit i ostatní 
orgány malé pánve, tedy dolní část 
zažívacího traktu a dolní cesty mo-
čové, včetně poruch jejich funkce.

Zkrátka a dobře na prevence se 
na gynekologii má chodit i po gy-
nekologických operacích. Vždy je 
vhodné na případné problémy přijít 
včas a adekvátně je léčit. A važte si 
své praktické lékařky, je osvícená 
a je vidět, že dbá a dobře pečuje 
o svoje pacienty.

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.,
gynekologicko-porodnické oddělení,

Nemocnice Chomutov

Krušnohor obhájil 
své prvenství 

Folklorní soubor Krušnohor 
z Chomutova zvítězil v regionálním 
kole přehlídky dětských folklorních 
souborů v Karlových Varech a tímto 
obhájil své prvenství z minulé soutěže. 
Zatančil pásmo Furiant, ve kterém jde 
o škádlení mezi dívkami a chlapci. 
Hlavní rekvizitou je šátek. Konec 
celého pásma vyznívá jako vítězství 
chlapců, kteří odejdou se šátky, ale děv-
čata si je vezmou opět zpět. A hoši od-
cházejí s nepořízenou. Jen jedna se smi-

luje a tomu nejmenšímu svůj šátek dá.
Porotce zaujal nejen výběr mate-

riálu a jeho zpracování, ale také velmi 
vyzdvihli taneční projev chlapců. 
Bravurní technika tance a práce s re-
kvizitou přesvědčila porotu o kvali-
tách souboru Krušnohor, a proto ho 
poslala na celostátní přehlídku dětských 
folklorních souborů, která se koná 
v červnu v Jihlavě. Zde bude soubor re-
prezentovat nejen své město, ale i celý 
region.
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Děti z mateřinky si vyzkoušely, 
jaké to je být školákem

V základní a mateřské škole 
Duhová cesta se konal první 
ročník akce Škola nanečisto. Při 
této příležitosti si mohli budoucí 
prvňáčci ještě před zápisem 
vyzkoušet zábavnou formou, 
jak to ve škole chodí. „Cílem 
této akce bylo zbavit se obav 
ze vstupu do školy, poznat pro-
středí školy a seznámit se s bu-
doucími spolužáky a pedagogy. 
Předškoláci si tedy vyzkoušeli, 
jaké je to být školákem,“ uvedla 
učitelka Pavla Kalová.

Děti si prověřily znalosti z ob-

lasti předmatematické a předčte-
nářské gramotnosti. V tělocvičně 
si procvičily rozvoj jemné a hrubé 
motoriky, koordinaci pohybů 
a spolupráci v kolektivu. V po-
slední části si mohly zahrát ně-
které ze zajímavých didaktických 
her, které rozvíjejí logické myš-
lení, kreativitu a početní doved-
nosti. Odměnou jim bylo jejich 
první školní vysvědčení s vel-
kou jedničkou. „Děti byly moc 
šikovné, bystré a plnění úkolů 
je velmi bavilo,“ dodala Pavla 
Kalová.

Pevnost Boyard prověřila odvahu i zdatnost
V základní a mateřské škole 

17. listopadu se konal projekt na-
zvaný Klíče od pevnosti Boyard. 
Ráno se všichni společně sešli 
v tělocvičně, kde byla soutěž 
zahájena krotitelkou Felindrou. 
Jednotlivé týmy představily svoji 
vlajku, název i bojový pokřik, 
které si předem připravily. Pak 
už týmy procházely jednotlivými 
komnatami, kde plnily úkoly, 
za které získávaly klíče a záro-

veň musely luštit jména slavných 
českých osobností historie i sou-
časnosti. „V průběhu soutěže pře-
konávaly strach, ale i například 
odpor a znechucení. Třeba v kom-
natě nazvané Hmatová zkouška 
měli žáci za úkol pouze pomocí 
hmatu prohledat sklenice plné 
různých předmětů a věcí a najít 
mezi nimi klíč s číslem. Obsah 
sklenic nebyl na omak vždy 
příjemný, v jedné se například 

ukrývaly malé myšky,“ uvedla 
Šárka Prošková, školní metodik 
prevence.

Když týmy prošly všechny 
komnaty, musely s vyluštěnou 
křížovkou a sesbíranými klíči do 
sklepních prostor k otci Fourasovi, 
který na ně čekal u sálu s pokla-
dem. Otec Fouras zkontroloval, 
jestli jim nechybí nějaký z klíčů 
a tajenka v křížovce je správně vy-
luštěna, a pak už pouštěl jednot-

livé členy družstev do temné části 
sklepa plné hadů, pavouků, švábů 
a jiné havěti, kde měli za úkol se-
sbírat co nejvíce kroužků s peněž-
ními hodnotami.

Cílem celého projektu byla 
nejen podpora pozitivního klimatu 
školy, ale také posilování sociál-
ních dovedností žáků, motivace 
ke vzájemnému respektu a tole-
ranci a smyslu pro hru podle pra-
videl fair play.

Čtvrťáci zahráli představení 
ze starých pověstí

Třída čtvrťáků ze základní školy 
Hornická se na celé dopoledne 
proměnila v divadelní jeviště. Žáci 
si připravili a společnými silami 
secvičili čtyři krátká představení 
z Jiráskových Starých pověstí 
českých.

Pro své kamarády se pro-
měnili a vrátili se do doby, kdy 

na Vyšehradě vládla kněžna 
Libuše, statečný Bivoj ukázal 
nejen svou sílu, ale i odvahu. 
V Dívčí válce se krása prolínala 
s nenávistí a Horymír dokázal, 
že má smysl bojovat s nespravedl-
ností. Odměnou za herecké výkony 
byl účinkujícím velký potlesk 
a pochvala.

Žákyně zaujala porotu psychologické 
olympiády empatií i emocemi

Na účastníky 
Dne dětí čeká 
překvapení

Dvě žákyně střední zdravotnické 
školy se zúčastnily psychologické 
olympiády, která letos měla téma 
Síla okamžiku. Adéla Lepeyová, 
která studuje obor zdravotnický asi-
stent, zaujala odbornou porotu a re-
gionální kolo olympiády vyhrála. 
Vítězná práce je zamyšlením se nad 
každodenními okamžiky, které nám 

život přináší. „Autorka poukázala 
na důležitost poznávacích psychic-
kých procesů, především vnímání 
a paměti, a to napříč jednotlivými 
stadii vývoje člověka. Emotivní zá-
věr práce svědčí o autorčině schop-
nosti vcítit se do prožitků jiných 
lidí. Její práce je výpovědí člověka, 
bilancování v závěru života, které 

je ovlivněno jeho myšlením, emo-
cemi a jednáním,“ uvedla vedoucí 
učitelka Marcela Malíková.

Vítězství Adély bylo podmí-
něno nejen vynikajícím proje-
vem a schopností navázat kontakt 
s publikem, ale také podpořeno 
zajímavě pojatou power-pointovou 
prezentací.

Zajímavé překvapení čeká na 
malé účastníky Dne dětí, který pořádá 
ZŠ a MŠ Duhová cesta v Havlíčkově 
ulici. Akce se koná 1. června od 
14 hodin na hřišti u školy. Aby si děti 
mohly svůj den pořádně užít, doporu-
čují organizátoři vzít si s sebou i ná-
hradní oblečení. 
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Handicapovaní soutěžili na 
Sportovních hrách přátelství

Zahraniční studenti navštívili chomutovské žáky

Ve sportovní hale ve Spořicích 
se uskutečnil osmý ročník Spor-
tovních her přátelství. Přijelo celkem 
162 účastníků z různých speciálních 
škol a stacionářů v okolí i z němec-
kého Annabergu-Buchholze. „Žáci 
se utkali v různých tradičních i ne-
tradičních sportovních disciplínách 
a společně prožili mnoho napínavých 
chvil. Vyzkoušeli si hod na koš, troj-
skok, jízdu na desce nebo třeba přená-
šení velkého míče pomocí dvou tyčí. 
Protože se všem velmi dařilo, získali 
za své snažení nejen zlaté medaile, 

ale také poháry a sportovní náčiní,“ 
uvedla Jana Pernekrová, ředitelka 
pořádající Základní školy speciální 
a Mateřské školy Palachova.

V rámci spolupráce přijeli také 
žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Zahradní, kteří 
se zapojili při organizaci na stano-
vištích a tím si mohli vyzkoušet, jak 
náročná je práce s dětmi s mentálním 
handicapem.

Dopoledne se velmi vydařilo. 
Každý sportovec si odnášel nejen 
zlatou medaili, ale také báječné spor-
tovní zážitky se svými kamarády.

Již podruhé přivítali žáci 
a učitelé v základní škole v ulici 
Na Příkopech skupinu zahranič-
ních studentů. Tentokrát to byli 
studenti a studentky z Tchaj-wanu, 
Indonésie, Ázerbájdžánu, Tuniska, 
Ukrajiny a Indie. Také letos studenti 
podle předem připraveného rozpisu 

navštěvovali jednotlivé třídy jak 
na prvním, tak i na druhém stupni 
se svou prezentací zaměřenou 
na představení země a místa, odkud 
pocházejí. „Naši žáci se letos mno-
hem méně báli ptát na různé věci 
ze života našich hostů, jejich rodin, 
tradic, ale padaly i otázky na výši 

výdělků, v kolika letech se žení 
a vdávají a především nejstarší 
žáci z 9. ročníku se ptali i na věci, 
které souvisely s politikou – třeba 
se situací na Ukrajině. Naši hosté 
se naopak ptali, jak je možné být 
nevěřící, a obdivovali kromě již 
tradičních památek i to, že můžeme 

říkat, co chceme, žít svobodně a jak 
jsme bohatí,“ popsal ředitel školy 
Miloslav Hons, který za největší 
přínos setkání považuje mimojiné 
i nezprostředkované přímé infor-
mace z jednotlivých zemí a možnost 
vidět studenty, kteří všichni mluví 
anglicky a nebojí se udělat chybu.

www.rodinnezapoleni.cz 

sobota 11. května  |  9.00–15.00 h
Historické centrum města 
Start: starobylá radnice, náměstí 1. máje

HLEDÁNÍ POKLADU 
BEZHLAVÉHO 
MNICHA

zusopen.cz

koncerty � výstavy
tanec � divadlo

workshopy

31. 5. - 1. 6.

DĚTI 
ŽIJÍ UMĚNÍM

Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů
Ve spolupráci: Senát Parlamentu České republiky, Asociace základních uměleckých škol, Svaz měst a obcí

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

1000 akcí po celé ČR.
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  RAI MOST s.r.o.  obsazuje  tyto  pozice:  

 
 

 Všechna aktuální volná místa:                          http://kariera.recticel.cz 
 
 
 RAI MOST s.r.o. 
 Průmyslová zóna Joseph  
 Tel.: 415 400 120, 720 978 148 
 e-mail: rai.info@recticel.com 

 
 
 

 
 

  OPERÁTOR VÝROBY 
  OPERÁTOR VÝROBY ŠIČKA 
  ÚDRŽBÁŘ MECHANIK, ELEKTRO 
  SKLADNÍK 
  PŘEDÁK VÝROBY - FOREMAN 
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KŘÍŽOVKA (Tajenka) v Praze potvrdila městskou radou vydaný zákaz bydlení a provozování živnosti Židů v Chomutově.

Inzerce

t e v Ř e n o
c h o m u t o v

f e s t i v a l

2 4 .  5 .  —  8 .  6 .  2 0 1 9

h o t  p a n t s
//  2 4 .  5 .  /  1 8 . 3 0  /  h ř e b í k á r n a

D o  Ř a D y !
//  2 5 .  5 .  /  1 7 . 0 0  /  h ř e b í k á r n a

t r a g e D i s
//  2 5 .  5 .  /  1 8 . 3 0  /  h ř e b í k á r n a

Z p u t n i k
//  2 5 .  5 .  /  2 0 . 0 0  /  h ř e b í k á r n a

Z n o u Z e c t n o s t
//  2 5 .  5 .  /  2 3 . 0 0  /  h ř e b í k á r n a

t h e  c o m p l i c a t i o n
//  2 5 .  5 .  /  1 5 . 3 0  /  h ř e b í k á r n a

l e t n í  k i n o  7 .  6 .  2 0 1 9  –  p ř e d p r o d e j  n a  w w w . c o l o s s e u m t i c k e t . c z
w w w . o t e v r e n o - c h o m u t o v . c z

W i l l  J o h n s 
//  2 5 .  5 .  /  1 6 . 0 0
c h o m u t o v s k á  k n i h o v n a  –  a t r i u m ( u k )t r i o

g a l a t a s s a r a i  o t e v Ř e n o 
( m a r t i n  n o r D i c ,  D J  p y n y )
//  3 1 .  5 .  /  2 1 . 0 0  /  h u h á č

t a n g a  p r o  J e ž í š k a
//  4 .  6 .  /  1 9 . 0 0  /  m ě s t s k é  d i v a d l o

p o v o D í 
o h Ř e

//  7 .  6 .  /  1 6 . 0 0  /  l e t n í  k i n o

X a v i e r 
B a u m a X a

//  7 .  6 .  /  1 7 . 3 0  /  l e t n í  k i n o

t a t a  B o J s
//  7 .  6 .  /  2 0 . 4 5  /  l e t n í  k i n o

B a s s  Z o n e :  u p f o c k e r Z 
( l e t  i t  r o l l ) //  8 .  6 .  /  2 1 . 0 0  /  k u l i s á r n a

D r a c u l a  ( Z u š  c h o m u t o v )
//  8 .  6 .  /  2 1 . 3 0  /  n á m ě s t í  1 .  m á j e

c r y s t a l  m o n e e  h a l l  B a n D
//  8 .  6 .  /  1 9 . 0 0  /  m u š l e  u  k u l i s á r n y ( u s a / c Z )

p s h
//  2 4 .  5 .  /  2 0 . 4 5  /  h ř e b í k á r n a

p o k u s  o  v y t v o Ř e n í 
o s o B n o s t i  Z e  s e B e  s a m a
//  6 .  6 .  /  1 9 . 0 0  /  m ě s t s k é  d i v a d l o

m i n u s 1 2 3 m i n u t
//  7 .  6 .  /  1 9 . 0 0  /  l e t n í  k i n o

t o t á l n í 
n a s a Z e n í
//  2 5 .  5 .  /  2 1 . 3 0  /  h ř e b í k á r n a

s o D o m a  g o m o r a
//  2 5 .  5 .  /  2 0 . 0 0  /  k u l i s á r n a
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 2.5. čt 18.00  POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH – Chomutovská knihovna
 2.5. čt 18.00  BUBENICKÝ WORKSHOP ONDRY POMAJSLA – nejvyhledávanější 

bubeník České republiky – ZUŠ Chomutov
 4. a 18.5. 08.00  SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
 4.5. so 09.00  ŠIKULKA – zábavné dopoledne plné vědy a poznávání pro rodiče a děti – ZŠS 

a MŠ Palachova
 4.5. so 10.00  KVĚTENLES – multižánrový hudební festival – bývalý letní stadion
 7.5. út 15.00  TVOŘIVÁ DÍLNA – Chomutovská knihovna
 7.5. út 17.00  OŽIVENÉ PEVNOSTI NA CHOMUTOVSKU – vyprávění J. Piramov-

ského – Chomutovská knihovna
 8.5. st 09.00  74. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA – pietní akt polože-

ní květin a věnců – 9.00 hlavní hřbitov, 10.00 městský park
 9.5. čt 19.00  NOC LITERATURY 2019 – netradiční seznámení se současnou evropskou 

literaturou – Chomutovská knihovna
 11.5. so 09.00  RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2019 – HLEDÁNÍ POKLADU BEZHLA-

VÉHO MNICHA – historické centrum města
 14.5. út 17.00  SVOBODNÁ ŠKOLA – přednáška – Café Atrium
 15.5. st 08.30  KRAJSKÁ SOUTĚŽ VE VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB Z HAVAROVA-

NÝCH VOZIDEL – náměstí 1. máje
 15.5. st 15.00  DEN RODINY – oslava 4. narozenin rodinného centra – RC Rozmarýn
 15.5. st 17.00  TĚLO NAPOVÍ – ŽIVOT JE HRA – přednáška – Chomutovská knihovna
 15.5. st 17.30  CHVĚJÍCÍ SE JEHLIČKY PŘÍŠTÍ ZIMY – přednáška – Café Atrium
 15.5. st 17.30  ASTROLOGIE – PRINCIPY VÝKLADU BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI – 

přednáška – Chomutovská knihovna
 16.5. čt 13.00  MED A JEHO VYUŽITÍ – setkání SONS – Chomutovská knihovna
 17.5. pá 16.00  CHOMUTOVSKÝ SKŘIVÁNEK – soutěž ve zpěvu lidových písní – SVČ 

Domeček
 18.5. so 09.00  ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST – klubové setkání otevřené 

veřejnosti – Chomutovská knihovna
 18.5. so 10.00  MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ – vstup do muzea zdarma – muzeum na 

radnici a hlavní budova
 18.5. so 10.00  PO PEVNOSTECH NA KOČIČÁKU – historicko-branná hra pro rodiny 

s dětmi – muzeum Na Kočičáku
 18.5. so 10.30  CANISTERAPIE – povídání o pejscích, ukázka dovednosti a triků psů – RC 

Rozmarýn
 21.5. út 15.00  MATEŘINKOVÉ PÍSŇOBRANÍ – přehlídka pěveckých sborů mateřských 

škol – Městské divadlo
 21.5. út 17.00  OCHRANA GORIL V PŘÍRODĚ A V ZOOLOGICKÝCH ZAHRA-

DÁCH – přednáška – Chomutovská knihovna
 21.5. út 17.00  PATAGONIE – přednáška – Café Atrium
 22.5. st 09.30  A3V – HOUBY VE ZDRAVÍ A RADOSTI I. – přednáška – Chomutov-

ská knihovna
 22.5. st 15.00  KNIHOVNICKÝ PISÁLEK – tvůrčí psaní pro děti – Chomutovská knihovna
 23.5. čt 17.00  JAK NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ S MOBILNÍMI APLIKACEMI – před-

náška – Café Atrium
 23., 28., 30.5.  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, OCHRANA OVZDUŠÍ, VODNÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ – seminář – Okresní hospodářská komora v Chomutově
 24.5. pá 16.30  LETNÍ TRIKO – tvořivá dílna – SVČ Domeček
 24.5. pá 18.00  NOC KOSTELŮ 2019 – zpřístupnění sakrálních památek – kostel sv. Ignáce, 

kostel sv. Kateřiny
 25.–26.5. 11.00  CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – RODINNÝ FESTIVAL – městský park
 27.5. po 17.00  SPISOVATELKA TEREZA BOUČKOVÁ – autorský večer – Chomutov-

ská knihovna
 29.5. st 09.30  A3V – HOUBY VE ZDRAVÍ A RADOSTI II. – přednáška – Chomutov-

ská knihovna
 30.5. čt 10.00  KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST – přehlídka regionálních produktů 

s doprovodným programem – náměstí 1. máje
 30.5. čt 18.00  JARNÍ SOUHVĚZDÍ – přednáška – hlavní budova muzea
 31.5. pá 13.00  ZUŠ OPEN 2019 – před OC Chomutovka
 1.6. so 15.00  DEN DĚTÍ – odpoledne plné zábavy, soutěží a her pro malé a velké – RC Rozmarýn
 5.–26. 5.  PEVNOSTI NA KOČIČÁKU každou neděli 10.00–17.00 – komentované 

prohlídky pevností Na Kočičáku

 PROHLÍDKY INTERIÉRŮ STAVEB VE STARÉ VSI S PRŮVOD-
CEM – každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, AKCE

 3.5. pá 19.00  MINI MAY FEST – účinkují skupiny Petr Kalandra Memory Band, 
Album a Patrik Bartko Experience

 6.5. po 17.30  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ – taneční představení ZUŠ Chomutov
 7.5. út 17.00  ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – taneční představení ZUŠ Chomutov
 12.5. ne 15.00  O SNĚHURCE – Jedna z nejstarších německých renesančních 

pohádek vás zavede do smutného království a bude vám povídat 
o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom užvaněném zrcadle, dvou 
rozpustilých stromech a hlavně sedmi malých mužíčcích.

 14.5. út 18.00  DUO JAMAHA – Repertoár dvojice představuje československé 
lidové či moderní písně a hity hrané na zábavách.

 24.4. st 19.00  VELETOČ – Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou autorskou 
komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany Paulové.

 30.4. út 19.00  VEČERNÍČEK nejen pro seniory – tradiční taneční podvečer.

MĚSTSKÉ DIVADLO

 6.5. po 18.00  PODVEČER S KLAVÍREM – koncertní sál ZUŠ Chomutov
 9.5. čt 18.00  KONCERT KLAVÍRNÍCH SOUBORŮ – koncertní sál ZUŠ Chomutov
 13.5.  po 18.00  CESTA ZA HUDBOU – ZUŠ Chomutov
 24.5.  pá 21.00  KONZERT 16 – Cafe Rouge
 24.5–8.6. 18.30  OTEVŘENO 2019 – multižánrový festival – různá místa ve městě
 25.5. so 19.00  CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – koncert skupin UDG a Retrosexuals – 

městský park
 27.5. po 18.00  HRAJEME SI PRO RADOST – koncert smyčcového oddělení – ZUŠ 

Chomutov
 28.5. út 18.00  M.K. COLLECTIVE – JAZZOVÝ KONCERT – ZUŠ Chomutov

KONCERTY

 Od 2.5.   CHOMUTOVSKÉ VÝTVARNÉ SPOLEČENSTVÍ – vernisáž výstavy 
v 17 hodin – galerie Lurago

 Od 6.5.  AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY – ZUŠ Chomutov
 Od 10.5.  MEDAILONKY NEVIDOMÝCH A ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH – 

výstava fotografií – Café Atrium
 Od 25.5.  (R)EVOLUTION DER GRUPPE: ANDERSARTIG – galerie Špejchar
 Od 27.5.  VÝSTAVA PRACÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ – 

Chomutovská knihovna, galerie Na drátkách u dětského oddělení
 Od 28.5.  XI. MINISALON VÝTVARNÉHO OBORU – ZUŠ Chomutov
 Od 29.5.  VLADIMÍR FRANZ – vernisáž výstavy 29. 5. v 18.00 hodin – galerie Zlatý klenot
 Do 15.5.  EDUARD BÁRTA – OBRAZY – galerie Špejchar
 Do 19.5.  TOŠA STOJANOV – výstava obrazů – budova muzea na Palackého ulici
 Do 25.5.  KŘÍŽOVÁ CESTA – cykly barokních obrazů, výstava zrestaurovaných obrazů 

původem z kadaňského františkánského kláštera i jiných vzácných barokních děl ze 
sbírek muzea – muzeum na radnici

 Do 25.5.  VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ ZE ZŠ CHOMUTOV, KADAŇSKÁ – 
Chomutovská knihovna, galerie Na drátkách u dětského oddělení

 Do 31.5.  URBEX FOTO – Jindřich Pittner – galerie Na schodech v knihovně
 Do 30.6.  DANIEL ČERNÝ – výstava fotografií – Jacques café 
 Do 30.9.  UNFOCUSED – LADISLAV HOVORKA (A HOSTÉ) – kostel sv. Ignáce 
 Do 28.10.  ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NÁRODNÍHO 

TECHNICKÉHO MUZEA – po značené trase z Černovické ulice od parkoviště 
Globus

VÝSTAVY

Pravidelné 
akce

 2.5. čt 16.00 AVENGERS: ENDGAME (3D) 17.00 AVENGERS: ENDGAME
   20.00 AFTER: POLIBEK
 3.5. pá 16.00 AVENGERS: ENDGAME 17.00 AVENGERS: ENDGAME (3D)
   20.00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
 4.5. so 14.00 UGLYDOLLS 15.00 AVENGERS: ENDGAME (3D)
   17.00 AFTER: POLIBEK 19.00 AVENGERS: ENDGAME
   20.00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
 5.5. ne 14.00 UGLYDOLLS 15.00 AVENGERS: ENDGAME
   17.00 AVENGERS: ENDGAME (3D) 19.00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
 6.5. po 16.00 ŽENY V BĚHU 17.00 AVENGERS: ENDGAME (3D)
   19.00 KLIMT&SCHIELE – ERÓS A PSYCHÉ
 7.5. út 16.00 AVENGERS: ENDGAME 18.00 AVENGERS: ENDGAME
   20.00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
 8.5. st 14.00 UGLYDOLLS 15.00 MIA A BÍLÝ LEV
   17.00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 18.00 AVENGERS: ENDGAME
   20.00 AFTER: POLIBEK
 9.5. čt 16.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
   17.00 AVENGERS: ENDGAME 19.00 TRHLINA
 10.5. pá 16.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU (3D)
   17.00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
   18.30 AVENGERS: ENDGAME 20.00 TRHLINA
 11.5. so 14.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU (3D)
   15.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
   17.45 DIALOGY KARMELITEK. FRANCIS POULENC 19.00 TRHLINA
 12.5. ne 14.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
   15.00 AVENGERS: ENDGAME 17.00 AFTER: POLIBEK
   19.00 LOVENÍ 20.00 TRHLINA
 13.5. po 17.00 SNĚŽÍ! 18.00 TERORISTKA 19.00 TRHLINA
 14.5. út 16.00 SNĚŽÍ! 17.00 AVENGERS: ENDGAME (3D) 19.00 AFTER: POLIBEK
 15.5. st 17.00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 18.00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK
   20.00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
 16.5. čt 17.00 V OBLACÍCH 18.00 DADDY COOL 19.30 JOHN WICK 3
   20.30 ŽENY V BĚHU
 17.5. pá 16.00 V OBLACÍCH 17.00 DADDY COOL 18.30 JOHN WICK 3
   19.30 JOHN WICK 3
 18.5. so 14.00 V OBLACÍCH 15.00 MIA A BÍLÝ LEV 17.00 JOHN WICK 3
   18.00 DADDY COOL 20.00 TERORISTKA
 19.5. ne 14.00 UGLYDOLLS 15.00 V OBLACÍCH 17.00 JOHN WICK 3
   18.00 JOHN WICK 3 20.00 LOVENÍ
 20.5. po 17.00 JOHN WICK 3 18.00 AFTER: POLIBEK 20.00 DADDY COOL
 21.5. út 17.00 FREE SOLO 18.00 JOHN WICK 3 19.30 ŽENY V BĚHU
 22.5. st 17.00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 18.00 JOHN WICK 3
   20.00 TERORISTKA
 23.5. čt 17.00 ALADIN (3D) 18.00 ALADIN 20.00 SYN TEMNOTY
 24.5. pá 16.00 ALADIN (3D) 17.00 ŽENY V BĚHU 19.00 ALADIN 20.00 SYN TEMNOTY
 25.5. so 14.00 ALADIN 15.00 V OBLACÍCH 17.00 ALADIN (3D)
   18.00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ 20.00 SYN TEMNOTY
 26.5. ne 14.00 V OBLACÍCH 15.00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
   17.00 ALADIN 18.00 ALADIN (3D) 20.00 SYN TEMNOTY
 27.5. po 17.00 LOVENÍ 18.00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ 19.30 TRHLINA
 28.5. út 16.00 SNĚŽÍ! 17.00 AVENGERS: ENDGAME 19.00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
 29.5. st 17.00 ALADIN 18.00 BOLEST A SLÁVA 20.00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
 30.5. čt 17.00 ROCKETMAN 18.00 GODZILLA II: KRÁL MONSTER
   20.00 ROCKETMAN
 31.5. pá 16.00 UGLYDOLLS 17.00 ROCKETMAN 18.30 MÁMA 20.00 ROCKETMAN

 
KINO SVĚT
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KOMPLEXNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu blokového čištění 
umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

 4.5.  so 14.00  BEAVERS – ŽRALOCI LEDENICE – extraliga softbalu mužů – 
hřiště ZŠ Akad. Heyrovského

 4.–5.5.  09.00  CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE 2019 – Mistrovství 
Čech tanečních formací – městská sportovní hala

 5.5.  ne 09.30 CHOMUTOVSKÁ JUNIORKA – střelnice SSK Chomutov
 5.5. ne 11.00  BEAVERS – SPECTRUM PRAHA – extraliga softbalu mužů – 

hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 8.5.  st 09.00  COACHBALLOVÁ LIGA – softbal – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 10.–12. 5.  NÁRODNÍ FINÁLE – republikový šampionát v basketbale dívek do 

13 let – městská sportovní hala
 11.–12.5.  09.00  LIGA KADETEK – softbal – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 18.–19.5.  09.00  2. LIGA JUNIOREK – softbal – hřiště ZŠ Akad. Heyrovského
 19.5.  ne 15.00  TANEČNÍ AKADEMIE STARDANCE CHOMUTOV – městská 

sportovní hala
 25.–26.5.  09.00  ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE – 

Kamencové jezero
 26.5. ne 09.00  CHOMUTOVSKÁ RYCHLOPALKOVÁ TOUR – střelnice SSK 

Chomutov

   STREET WORKOUT – tréninky se konají v úterý a pátek od 
16 do 18 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin, vždy v ZŠ Duhová cesta 
Chomutov v Havlíčkově ulici.

SPORT

Pravidelné 
akce

CHOMUTOVSKÉ NOVINY
Měsíčník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Evidenční číslo titulu MK ČR 
E 11988 • vydává statutární město 
Chomutov • adresa vydavatele, 
redakce a distribuce: Magistrát 
města Chomutova, Zborovská 
4602, 430 28 Chomutov • Tiskne 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

REDAKCE:
Pavlína Nevrlá, šéfredaktor 
774 564 894 
pavlina.nevrla@gmail.com

INZERCE:
Tomáš Tecl
773 161 747
tecl@regvyd.cz 
Tomáš Branda 
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Ladislav Paták 
777 575 000 
patak@regvyd.cz

SATELITNÍ 
DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás 

zdarma –  (Dostanete: parabolu, 
 LNB, držák, koaxiální kabel 
 a technik u Vás vše zprovozní.)

A máte DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu 
servisní poplatek? Přejděte, 

 poradíme jak, je to jednoduché 
 a zdarma.

Te l. :  + 4 2 0  7 7 8  5 2 7  8 9 9  | 
w w w. s ate l i t n i d o t a ce. c z       

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
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KOUPÍM MOTOCYKL

A jiné motocykly bez TP, nepojízdné, 
nekompletní, na náhradní díly.

Tel.: 736 741 967
e-mail: altnabytek@seznam.cz

Hledáme
šikovné malířky
na domácí práce
Malování cínových figurek
Práce se syntetickou barvou a ředidlem

Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let

Kontakt: 
Hana Marhanová, telefon: 733 609 027
e-mail: hanka.p@mybox.cz
Pavla Vorlová, telefon: 739 690 058

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ NA 
CHOMUTOVSKU A KADAŇSKU (1350–1590) – expozice muzea na radnici

  LAPIDÁRIUM – KAMENNÉ PLASTIKY – expozice muzea na radnici
  FIALŮV POHYBLIVÝ BETLÉM – expozice muzea na radnici
  SVĚT KRUŠNÝCH HOR – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
  POHLEDY DO PRAVĚKU – expozice v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER – expozice v hlavní budově muzea v ulici 

Palackého 86
   PALEONTOLOGIE A GEOLOGIE – komentované prohlídky depozitáře (po 

domluvě), v hlavní budově muzea v ulici Palackého 86
   HVĚZDY A OSTROVY – Ilja Sajner – Hvězdářská věž, hlavní budova muzea v ulici 

Palackého 86

OBLASTNÍ MUZEUM
 Stálé 
expozice

 2.5.  Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 
Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

 7.5.  Alešova, Klicperova, M. Kopeckého, Adámkova, Na Průhoně, Trocnovská, 
Komenského, Fibichova, Palachova, Sokolská

 9.5.  Alešova, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, Čermákova, Resslova, K. Čapka, 
Podhorská, Višňová, Železniční, lokalita R.D. Filipovy rybníky

 14.5.  Kadaňská, Št. kpt. Kouby, V Alejích, Fügnerova, Palachova, Sokolská, Kukaňova, 
Osvobození, 5. května

 15.5.   Nové Spořice, Potoční, sídl. U Hačky, Osadní, Luční, Polní, obě spojky Luční–
Osadní, zóna EATON

 16.5.  Lipská, El. Krásnohorské, Mýtná, Kosmova, Hraničářská, Třebízského, Blanická, 
Sládkova, Sukova, parkoviště u Verosu

 21.5.  El. Krásnohorské, Hraničářská, Blanická, Slezská, Sládkova, Sadová, Zdravotnická
 22.5.  Blatenská, Na Spravedlnosti, Lipanská, V Zahradách, Winterova, Šrobárova, 

Kozinova, Jabloňová, U Třešňovky, Barákova, Na Vyhlídce, Na Lucině, 
Dobrovského, Blatenská – okály, Pod Lesem, Ve Stráni, Pod Strání

 23.5.  Březenecká – Stavbařská, vozovky a parkoviště u čp. 4689, 4596, 4750, 
Březenecká stanoviště VOK

 28.5.  Březenecká, vozovka a parkoviště u čp. 4450–4454, ul. Kundratická, Dřínovská, 
Pod Strážištěm

 29.5.  17. listopadu vč. parkovišť, Dřínovská, Holešická vč. parkovišť a plochy 
u nákupního střediska

 30.5.  17. listopadu, Dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů čp. 4774–4777
 4.6.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková
 5.6.  Kamenná, Kamenný Vrch čp. 5282–5266 vč. parkovišť a prostranství u bývalé ZŠ, 

stanoviště VOK čp. 5266
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Ženský basketbal míří do ŽBL

Plavci Kubová, Franta a Štemberk 
v Eindhovenu sbírali limity i rekordy

Levhartice do 
16 let v přípravě 
reprezentace

Národní finále 
dívek U13 bude 
v Chomutově

Basketbal v Chomutově se už pár 
let může chlubit špičkovou kvalitou 
mládežnických družstev. Od nynějška 
ale na nejvyšší úroveň postupuje 
i v kategorii žen.

Ženy BK Levharti Chomutov ode-
hrály výbornou sezonu. Bez porážky 
prošly základní částí 2. ligy a suve-

rénním způsobem vyhrály i finálovou 
skupinu, čímž si vybojovaly postup 
do 1. ligy. Už v době oslav ale vedení 
klubu zvažovalo možnost postoupit 
rovnou do ŽBL. „Že máme ambice 
dostat se v blízkých letech do nej-
vyšší soutěže, se v basketbalových 
kruzích ví. Vzhledem ke kvalitě našich 

juniorských týmů je to dokonce ne-
zbytné, chceme-li udržet odchovance 
v Chomutově. Proto když se Nymburk 
rozhodl v ŽBL nepokračovat, byli 
jsme mezi oslovenými. Po zralé úvaze 
jsme se rozhodli nabídku na převedení 
licence přijmout. Družstvo už máme 
z větší části pohromadě, současně 
pracujeme na finančním pokrytí se-
zony,“ informuje jednatel BK Levharti 
Chomutov Petr Drobný.

Tým Levhartic povede Tomáš 
Eisner, současný trenér extraligových 
kadetek a juniorek, které se tento mě-
síc o extraligu poperou v kvalifikaci. 
Právě především talentované chomu-
tovské hráčky, které z mládežnických 
kategorií přecházejí mezi dospělé, 
by co nejdřív měly tvořit základ týmu 
v ŽBL. Pozvánku do nově tvoře-
ného celku dostaly opory současného 
ženského týmu Chomutova Jitka 
Eisnerová a Naďa Salačová, několik 

hráček by mělo přejít z Nymburka. 
Je mezi nimi i 21letá křídelní hráčka 
a bývalá mládežnická reprezentantka 
Michaela Krejzová. V jejím případě 
se bude jednat o návrat do mateřského 
klubu poté, co od sezony 2013/14 hrála 
basketbal na nejvyšší úrovni v USK 
Praha a poslední sezonu ve zmíněném 
Nymburce.

BK Levharti vstupem do ŽBL 
vrací chomutovský basketbal do ex-
kluzivního klubu divácky atraktivních 
sportů na nejvyšší úrovni. „Věříme, 
že naše hráčky svými výkony do haly 
příznivce dobrého sportu přive-
dou. Těžko teď něco slibovat, ale 
rozhodně nechceme být v ŽBL jen 
do počtu. Také plánujeme přihlásit 
se do Středoevropské ligy basketba-
listek CEWL, abychom dopřáli našim 
hráčkám mezinárodní konfrontaci 
a divákům zajímavé zápasy,“ říká Petr 
Drobný.

Čtveřice plavců TJ Slávie Chomu-
tov se zúčastnila plaveckého poháru 
v nizozemském Eindhovenu. Simona 
Kubová, Tomáš Franta s Jakub 
Štemberk tam odjížděli s ambicemi 
splnit limity na své letošní vrcholy 
v podobě světových šampionátů. 
A všem se zadařilo. Franta s Kubovou 
splnili limity na mistrovství světa do ji-
hokorejského Gwangju a Štemberk 
na juniorské mistrovství Evropy 
v Kazani a světa v Budapešti. A pře-
devším se Simona Kubová stala ofi-
ciálně prvním českým sportovcem, 
který se nominoval na Olympijské hry 
2020 do Tokia!

S jasným cílem jela do Nizo-
zemska Simona Kubová – zaplavat 
alespoň jako na nedávných závodech 
v Olomouci, kde neoficiálně splnila 
limity na mistrovství světa i olympij-
ské hry. A povedlo se. Hned v prvním 
startu zaplavala na 100 metrů znak 
čas 59,66, tedy jen setinu za vlastním 
českým rekordem. Tím s naprostým 
přehledem splnila nejpřísnější nomi-
nační kritéria na korejské mistrov-
ství světa i japonskou olympiádu. 
Limit pro mistrovství světa splnila 
časem 28,22 i na znakové padesátce. 
Na 200 metrů znak zaplavala čas 
2:11,76 a pokořila pro účast na mis-
trovství světa mírnější limit, který 
vypsal český svaz. Svazovému webu 
sdělila své dojmy: „Mám z toho vážně 
velkou radost. Není moc sportovců, 

kteří to dotáhli na tři olympiády 
po sobě. Znamená na to, že člověk 
deset let maká na té nejvyšší úrovni. 
Vždycky jsem si přála splnit limity 
co nejdřív a konečně se mi to povedlo. 
Budu mít větší klid, nebudu na sebe 
tak tlačit. Můžu plavat uvolněně.“

Do Gwangju se na začátku čer-
vence společně s Kubovou vypraví 
i Tomáš Franta. Letenku si zajistil 
skvělým výkonem na 100 metrů znak, 
kde vylepšil vlastní český rekord ča-
sem 54,32. Osobní a zároveň i národní 
rekord vylepšil také na 50 metrů znak 
(25,42) a na 200 metrů znak pak zlep-
šil alespoň osobní rekord (2:00,22).

Ve skvělé formě se ukázal i Jakub 
Štemberk. Ve finále B na 200 metrů 
polohově překonal limit k účasti na ev-
ropském šampionátu juniorů v Kazani 
(začátek července) i B limit na světový 
juniorský šampionát do Budapešti 
(konec srpna). V Eindhovenu si vý-
razně vylepšil osobní rekord také 
na 400 metrů kraul (4:00,36) a zlepšil 
se i na 1 500 metrů kraul (16:06,55).

Hlavně sbírat zkušenosti jel 
do Nizozemska i Filip Jezbera. 
V Eindhovenu si vylepšil dva osobní 
rekordy na 50 (28,57) a 200 metrů 
znak (2:08,12). Hodnotný je přede-
vším výkon z dvoustovky, díky kte-
rému se dostal do finále A.

Obrovské nadšení z výkonů svých 
svěřenců neskrývali ani trenéři Jaroslav 
Jezbera s Tomášem Baumrtem. 

„Je to neskutečné. Povedlo se nám 
úplně všechno, pro co jsme sem jeli. 
Simča ještě vyšperkovala formu z po-
sledních týdnů a její výkon na 100 me-
trů znak splňuje ty nejvyšší parametry. 
Bonusem pro ni byl i nejhodnotnější 
výkon celého mítinku, kdy překonala 
i domácí hvězdy v čele s několika-
násobnou medailistkou z mistrov-
ství světa i olympijských her Ranomi 
Kromowidjojo. Dvěma fantastickými 
českými rekordy a splněným limitem 
pro mistrovství světa Tomáš Franta 
potvrdil, že se dokáže velmi dobře při-
pravit. Co nejdřív se pokusíme splnit 
i limit pro olympiádu. Naprosto skvěle 
zaplaval i Kuba Štemberk, který se, 
kromě limitů na juniorské šampionáty, 
díky výkonu na 400 metrů kraul pro-
bojovali do seniorské reprezentace pro 
příští rok,“ rozplýval se Jezbera.

Basketbalová reprezentace dívek do 
16 let, která se připravuje na srpnové 
ME ve Skopje, se zúčastnila turnaje ve 
Francii. Z chomutovského klubu u toho 
byl reprezentační trenér David Zdeněk 
a hráčky Nikola Zdeňková a Valentýna 
Kadlecová. Kvůli zdravotním pro-
blémům se omluvila Lucie Ceralová. 
Češky prohrály se Španělskem 
77:100 a s Francií 50:59, oba tyto týmy 
budou patřit k favoritům ME. Na závěr 
Češky zvítězily nad Maďarskem 76:67. 

Basketbalový klub Levharti 
Chomutov bude od pátku 10. do neděle 
12. května pořadatelem Národního 
finále v kategorii starších minižákyň 
U13. Šampionátu se zúčastní dvanáct 
družstev, vítězů oblastních přeborů. 
O co nejlepší umístění budou v měst-
ské sportovní hale bojovat i domácí 
Levhartice, které oblastní přebor vy-
hrály s naprostou převahou, dokonce 
bez jediné prohry. Ve tříčlenné základní 
skupině budou jejich soupeřkami bas-
ketbalistky Ostravy a Sadské. Aktuální 
informace z organizace i průběhu akce 
lze nalézt na www.levharti.cz/nf/.
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Parkoviště u budovy Severočeských 
dolů zaplnila stovka automobilových a mo-
tocyklových veteránů Návštěvníci mohli 
obdivovat až devadesát let staré nablýs-
kané kousky osobních automobilů, moto-
rek, náklaďáků i traktorů.

Po letech byla k vidění historická Praga 
AN. „Její majitel se zúčastňoval srazů před 
lety, nyní se k nám opět vrátil u příleži-

tosti pětadvacátého výročí srazu veteránů 
v Chomutově,“ uvedl organizátor Zdeněk 
Prchal, místopředseda Veteran Car Clubu 
Chomutov.

Mezi motorkami se blýskl například 
Puch 800. „Ta je z roku 1936 a zvláštní 
je hlavně umístěním spojky v náboji zad-
ního kola. Je to jedinečný kousek,“ dodal 
Zdeněk Prchal.
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Nablýskaní veteráni se 
sjeli popětadvacáté




