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Hledáte stabilní zaměstnání v moderní a prosperující mezinárodní společnosti, která vám nabídne příjemné 
pracovní prostředí a řadu zaměstnaneckých bene tů dle vašeho výběru? Zapojte se do našeho kolektivu lékařů 
a sester dialyzačních středisek NephroCare a staňte se součástí týmu společnosti Fresenius Medical Care - DS. 
Ta v ČR pod názvem NephroCare provozuje celkem 22 dialyzačních středisek. 

Na středisko v Chomutově hledáme kolegu/kolegyni na pozici:

Všeobecná zdravotní sestra
Požadujeme:

- odbornou způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry dle § 5 zákona 
č. 96/2004 Sb., 

- postgraduální vzdělání v oboru nefrologie, 
ARIP výhodou,

- vynikající komunikační dovednosti, lidský přístup,
- organizační schopnosti, spolehlivost, 

odpovědnost, schopnost samostatné 
i týmové práce,

- základní znalost práce s počítačem,
- ochotu práce ve směnném provozu.

Nabízíme:

- nadstandardní  nanční ohodnocení,
- přátelský kolektiv, který vás bude motivovat k dalšímu rozvoji,
- moderní a příjemné pracovní prostředí, nejnovější technologie, 
- možnost dalšího vzdělávání a rozvoje,
- šest týdnů dovolené,
- stravenky,
- zdravotní péči, příspěvky na nadstandardní péči 

a lékařské zákroky,
- příspěvky na penzijní a životní pojištění, sportovní aktivity, 

kulturu či dovolenou dle vašeho výběru,
- zvýhodněný telefonní tarif.

Kontakt:

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.
Šárka Málková
sarka.malkova@fmc-ag.com

Statutární města Chomutov vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRŮ 
Z FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA
Úvěry se budou poskytovat podle Statutu Fondu rozvoje města Chomutova jednotlivým majitelům nemovitostí na území 
města Chomutova na opravu a rekonstrukci domů.
Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 2015
Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Magistrátu města Chomutova – budova radnice, nám. 1. máje, odbor rozvoje, 
investic a majetku města, I. patro, kancelář č. 38A – R. Zemanová – tel. 474 637 441, nebo na stránkách statutárního města 
Chomutova: goo.gl/MStTZ0

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení

Internetová
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Zpravodajství
Kalendář akcí
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6.–10. 5.
Mezinárodní filatelistická 
výstava Euregia Egrensis 
v galerii Špejchar

8. a 9. 5.
Oslavy 70. výročí osvobození 
Československa

9. 5.
Farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 do 12 hodin

14.–16. 5.
Veletrh Technodays 
v městském divadle  
a jeho blízkém okolí

15. 5.
Otevření rodinného centra 
Rozmarýn v městském parku 
od 10 hodin

28. 5.
Workshop – městské lázně 
od 15 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Kessy je přes rok stará, milá a maz-
livá kříženka leonbergra nebo 
kav ka za na. Je vhod ná i do ro di ny 
s dí tě tem. Ráda utíká, proto potře-
buje pozemek s vysokým plotem.

V psím útulku čeká na nové pány řada 
pejsků. Některé z nich vám představujeme. 
Více informací získáte na stránkách 
psiutulekchomutovjirkov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.

MISe SplNěNa!
Cíl, kterému hokejisté podřídili veškeré snažení, se podařilo splnit. 
Gól v prodloužení domácího utkání se Slavií Praha rozpoutal 
euforii z návratu Chomutova do extraligy. 

Více na straně 10

 téma
 4 TISíCe graTUlaNTů 

a STO ZVířaT
Chomutovské slavnosti se 
pro tento rok přestěhovaly 
z centra města do skanzenu 
Stará Ves v Podkrušnohorském 
zoo parku.

 aktuality
 6 MěSTO Se ZajíMá 

O OSUd CHOMUTOVSKÉ 
NeMOCNICe
Podfinancovanost, nevlídné 
prostředí pro pacienty a obava 
o osud nemocnice svedly ke 
společnému jednání radní 
města a lékařskou komoru.

 aktuality
 7 plNý Sál přIVíTal 

ZNáMKU
Do posledního místa zaplněný 
Rytířský sál přivítal potleskem 
první chomutovskou poštovní 
známku při jejím domácím 
křtu a autorku návrhu malířku 
a grafičku Marii Svobodovou.

 rozhovor
 8 V bOjíCH jSeM Se 

Nebála, ale TY HrůZY 
Už NeCHCI ZažíT
Čtyřiadevadesátiletá Marie 
Michajlovičová je velmi 
energická a veselá žena. Snad 
proto se jí podařilo zlomit krutý 
osud, který ji v mládí potkal.

 kultura
 9 breTOňSKý HaVraN 

přINeSl dO HřebíKárNY 
VůNI MOře a VíNa 
Francie a její kulturní i gur-
mánské bohatství jsou v Cho-
mu tově zkrátka oblíbené. Do-
kázal to i francouzský večer na 
Hřebíkárně se skupinou Bran.

 sport
 10 CZeCH wreSTlINg Má 

dVa MládežNICKÉ 
MISTrY Čr
Budoucnost chomutovského 
zápasu by mohla mít barvu 
cenných kovů, pokud se 
mladým zápasníkům bude 
dařit v dospělé kategorii 
stejně jako v mládežnických. 

 školy
 12 pOlICejNí příběHY 

VarUjí před 
NebeZpeČíM
Poučné pohádkové příběhy 
si vyslechly děti z mateřinky 
v Růžové ulici přímo z úst 
policistů. Ti představili dě tem 
knihu Policejní pohádky.
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Chomutovské slavnosti se pro tento rok přestěhovaly z centra města do skanzenu Stará Ves v Pod kruš no hor-
ském zooparku. Jejich hlavním tématem totiž byla oslava 40 let od založení chomutovské zoologické zahrady. 
Bohatý program však návštěvníky pozval také do daleko vzdálenější historie a připomněl některé slavné doby 
či osoby spjaté s Chomutovem.

Mezi tisíci gratulanty z Cho mu
tova i okolí, kteří přišli Pod kruš nohor
skému zooparku popřát ke 40. na ro ze
ni nám, samozřejmě nechyběl ani jeho 
zakladatel Walter Markel. „Vždy jsem 
inklinoval ke zvířatům. Tehdy se tady 
začaly stavět elektrárny, takže tu bylo 
dost peněz, a Chomutov musel něco 
udělat jako kompenzaci za rostoucí 
průmysl, tak jsem si vymyslel zoo
park,“ vypráví Walter Markel, zakla
datel a první ze čtyř dosavadních ředi
telů zoo parku.

NA ZAčáTKU BYl PONÍK, NA 
KONCi NEJVĚTšÍ ZOO

Walteru Markelovi v začátcích po
máhal v té době především ředi tel li
berecké zoologické zahrady Jiří Ba da
nec. Konzultacemi přispěl také Josef 
Vágner, ředitel zoologic ké zahrady 
ze Dvora Krá lo vé. Přes tuto od bor
nou pomoc by nebyl start zoo parku. 
„Nesmíte zapomenout, že tehdy ne
byly devizové prostředky, ale zví
řata se dala koupit jen za ně. Museli 
jsme se tak spoléhat na výměnu s ji
nými zoologickými zahradami,“ při
pomněl zakladatel zooparku, jak bylo 
obtížné pořídit zvířata.

Prvními obyvateli zooparku byli 

poník, klokan a krokodýl, které zoo
park dostal od jednoho chovatele 
z Údlic. Ostatní zvířata přibývala po
stupně a nebyl vždy prostor, aby si 
Walter Markel plnil sen o výhradně 
evropské zvířeně. „Bral jsem od zoo
logických zahrad i tygry nebo lvy, 
abych je mohl zase s někým vyměnit 
za jiné. Dokonce první tarpany jsem 
tehdy pašoval z Polska,“ prozradil za
kladatel zoo parku, který podle svých 
slov musel vždy za jednu stavbu pro 
zoo park zároveň zajistit i jednu stavbu 
pro město.

Přes tyto počáteční problémy se 
Walteru Markelovi a jeho následov
níkům podařilo vybudovat odpočin
kovou zónu, kde kromě evropských 
živočichů má prostor i domácí zví
řectvo a také historie Pod kruš no
ho ří. Vedle zoo parku a Euro safari zde 
vznikl i skanzen Stará Ves, který se 
stal hlavním dějištěm Cho mutovských 
slavností. 

SlAVNOSTi POZVAlY 
NA CESTU DO HiSTORiE

I když byla oslava 40 let od za
ložení Podkrušnohorského zooparku 
hlavním tématem Chomutovských 
slavností, jejich program nabídl ob

Tisíce gratulantů 
a Sto zvířat,  
tak vypadaly slavnosti na počest zooparku



téma

téma | 5

sáhlejší exkurzy do historie regionu. 
Do roku 1938 pozval návštěvníky tá
bor československé armády 46. pěšího 
pluku. „Jedná se o výstroj a výzbroj, 
polní kuchyň, ležení a zázemí, které 
vojáci v daném roce měli,“ popsal tá
bor Jiří Piramovský, předseda muzea 
Na Kočičáku.

Právě rok 1938 naznačuje, že 
tento pěší pluk měl pohnutý osud, 
neboť po Mnichovské dohodě mu
seli jeho vojáci složit zbraně. „Pluk 
sloužil už od roku 1920 v Cho mu
to vě a v roce 1938 musel opustit 
opev nění, stáhnout veškeré vyba
vení a opustit Cho mu tov sko a celé 
Su de ty,“ vysvětlil Jiří Pi ra mov ský 
s tím, že vojáci odstoupili do Ra kov
ní ka a dál do vnitrozemí. Definitivně 
byl pluk rozpuštěn na jaře roku 1939. 
„Rekonstrukcí pluku chceme dát na
jevo hrdost, že jeho vojáci byli při
praveni se bránit a obětovat pro svou 
zemi,“ uzavírá Pi ra mov ský, který 
zval návštěvníky také do polní ku
chyně na guláš.

Naproti vojenskému ležení hráli 
při Chomutovských slavnostech lak
ros Indiáni. I jejich týpí souvisela 
s chomutovskou historií. Na konci 
19. století totiž město navštívil nej
větší popularizátor života v Severní 
Americe Karel May. „Byl to úžasný 
spisovatel, ale s Indiány se před na
psáním knih nikdy nesetkal, a tak 
jeho popis života Indiánů byl trošku 
jinde,“ říká jeden ze současných nad
šenců do života severoamerických 
Indiánů Roman Lošťák.

Díky jeho přátelům mohli ná
vštěvníci slavností poznat, jak vypa
dal život Indiánů skutečně. „Před
sta vujeme zde malou vesnici, něko
lik týpí, která užívali kočovní Indiáni 
na svých cestách za potravou, tedy 
při sledování bizoních stád,“ vysvět
lil Roman Lošťák, který návštěvníky 
uvedl také do otevřeného týpí, které 
bylo zařízeno po vzoru severoameric
kých Indiánů.

Ještě hlouběji do historie pozval 
návštěvníky další koutek, který dá
val vzpomenout na staré dobré časy 
18. a 19. století. „Tady je reprezen
tuje c.k. pošta, kde si lidé mohou 
koupit pohled s císařem pánem a na
psat na něj vzkaz brkem a inkous
tem,“ řekl Martin Tichý z agentury 
Gryff a dodal, že zájemců o pohledy 
se našlo dost. S brkem sice nejdříve 
všichni bojovali, ale nakonec napsat 
vzkaz zvládli. Kdo chtěl mít další pa

mátku, mohl využít fotokoutek s his
torickými kostýmy.

K válkám o mnoho století star
ším pozvali návštěvníky Lví rytíři, 
kteří si pro ně připravili turnaje i oh
ňovou show. Celý turnaj není jedno
duché připravit. „Nejhůře se připra
vují koně, ale ty máme dobré,“ uvedl 
Vavřinec Bezděka ze skupiny Lví ry
tíři. Lidé mohli v jejich podání zhléd
nout denní i večerní vystoupení. 
„Večerní je specifické v tom, že se 
vše odehrává s ohněm a ve tmě, takže 
je i náročné na orientaci. V denním 
turnaji se snažíme humornou for
mou vtáhnout návštěvníky do děje 
rytířského umění,“ doplnil Vavřinec 
Bezděka. Postavy, které se při tur
naji představily, skutečně v minulosti 
existovaly. Lidé tedy na koni uviděli 
například Petra z Blatna či Albrechta 
z Dubé, kteří umně na kopí nabodá
vali připravené kroužky, sráželi me

čem přilby, trefovali se dřevcem do 
otočného štítu a své soupeře shazo
vali z koně. 

V dětském rytířském ležení u vě
trného mlýna se pak mohly do tur
najů zapojit i děti, které se rovněž po
dílely na dobývání hradu. „Děti od 
nejmenších po větší si tu mohly za
koulet, zaházet, zastřílet. Specialitou 
je však papírová bitva. Při té dobý
vají děti pod vedením rytířů středo
věký hrad,“ popsal Petr Bidlas ze 
skupiny Tercie – historie hrou z Bo le
bo ře. Papírová válka se dočkala sku
tečně velkého zájmu. Ihned po je
jím začátku v dohledu nebylo široko 
daleko vidět dítě, které by nedrželo 
v ruce papírovou kouli a neútočilo 
na nepřátelské rytíře. Za pomoci tref
ných hodů, praku a dokonce i berani
dla se jim ale nakonec podařilo hrad 
dobýt a nepřátele zajmout. 

U větrného mlýna nebylo však 
vždy jen příjemně. Skupina historic
kého šermu Lepus z Libochovic totiž 
názorně předváděla i právo útrpné ve 
středověké katovně. Purkmistr tak od
soudil provinilce, který si musel odpy
kat trest. „Kat a jeho pacholci tedy po
užili palečnice, kleště, šibenici či na
pínací žebřík. Vše je ale hráno s nad
sázkou, nikdo se nemusel bát,“ uklid
nil Petr Bidlas.

Vrcholem oslav pak bylo vystou
pení skupiny Sto zvířat, která ná
vštěvníkům připomněla, že se musí 
vrátit zpět do současnosti a oslavit 
40 let od založení zooparku.
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KráTCe
ROZMARÝN 
ZAHAJUJE PROVOZ
Rodinné centrum Rozmarýn 
v městském parku zahájí pro-
voz již 15. května. Centrum je 
určeno pro volný čas dětí a je-
jich rodičů či prarodičů.

VEŘEJNÉ BRUSlENÍ 
POUZE DOPOlEDNE
Veřejné bruslení na zimním sta-
dionu se od 9. května bude ko-
nat pouze od 10 do 11 hodin.

STARAJÍ SE O ZElEň
Pracovníci technických služeb 
začali sekat trávu po celém měs-
tě, dále připravují závěsné vázy 
a pyramidy na výsadbu letniček.

Město se zajímá o osud 
chomutovské nemocnice

Městské lázně dostanou ještě šanci

Podfinancovanost, nevlídné pro
středí pro pacienty a obava o osud 
nemocnice svedly ke společnému 
jednání radní města a lékařskou ko
moru. Jeho výsledkem bude ote
vřený dopis chomutovských zastu
pitelů hejtmanovi Ústeckého kraje. 
„Chceme jednat o koncepci dal
šího provozu a rozvoje nemocnice, 
ale také o naší možné podpoře,“ 
řekl náměstek primátora Marian 
Bystroň.

Přestože město nemůže do cho du 
nemocnice nijak zasahovat, jed ná se 

o první krok, kterým chce nastarto
vat dialog, jež by měl vést ke zlep
šení situace především pro pacienty. 
„Kvůli dlouhodobému podfinanco
vání, které způsobilo nedostatečnou 
údržbu i investice, se velmi zhor
šilo prostředí pro pacienty,“ říká 
Marian Bystroň. Některá oddělení 
vypadají, co se týče údržby, jako by 
se u nich zastavil čas před dvaceti 
lety, nemají léta vymalováno, jsou 
vybavena starým nevzhledným ná
bytkem, výjimkou nejsou ani díry 
ve zdi. 

Do nemocnice nepřicházejí noví 
lékaři. Postupem času byla zrušena 
některá oddělení například ORL či 
plicní. Radní chtějí znát koncepci 
fungování nemocnice minimálně 
na příštích deset let. „Zajímá nás, 
jaké obory v Chomutově budou. 
Jaké se chystají investice nebo jak 
se bude financovat údržba,“ vyjme
novává náměstek Marian Bystroň 
s tím, že město nechce jít na jed
nání s prázdnou. Je připraveno ne
mocnici pomoci s byty pro nové lé
kaře či s údrž bou pozemků.

Zatímco mnoho lidí se o víkendu 
rádo usadí před televizi nebo si poleží 
v posteli, v Chomutově se našlo ně
kolik desítek dobrovolníků, kteří obě
tovali sobotní odpoledne dobré věci. 
V rámci akce Ukliďme Česko se vy
dali do lesíka blízko nemocnice, aby 
zde vysbírali nahromaděný nepo
řádek.

Jak dobrovolníci připustili, objem 
odpadků v lesíku je většinou zaskočil. 
„Množství nepořádku mě opravdu 
překvapilo. To, co jsme tady objevili, 
je unikátní,“ připustil náměstek pri
mátora Marek Hrabáč, který vyrazil 
uklízet Česko s celou rodinou. 

Po příchodu byli dobrovolníci 
vybaveni igelitovými pytli, do kte

rých sbírali všechny odpadky. „Našli 
jsme čepici, svetr, nějaké plínky, ho
dinky a je tady i hodně skla,“ vypo
čítával své kuriózní nálezy Marek 
Hrabáč. „Našla jsem téměř nepoško
zeného plastikového slona, ale hodila 
jsem ho do pytle taky,“ přidala nález 
Karina Sobotková.

Nakonec dobrovolníci vysbírali 
více než 3 tuny odpadu a společně se 
shodli, že se na úklidu svého okolí 
budou podílet i příští rok. S úklidem 
Chomutova pomohly dobrovolníkům 
i některé školy, které ve svém okolí 
vysbíraly 300 kilogramů odpadu. 
Akce se konala v Chomutově již po
druhé. Poprvé dobrovolníci uklízeli 
Eldorádo.

Chomutovští radní zastavili pří
pravy na demolici objektu bývalých 
městských lázní. Vedení města chce 
ještě prověřit všechny možnosti, které 
by mohly přispět k oživení objektu. 
Proto radnice chystá workshop pro 
občany přímo v areálu lázní.

Cílem je získat od obyvatel města 
co nejvíce podnětů a nápadů pro vy
užití objektu. Akci zahájí vystou
pení architekta a publicisty Adama 
Gebriana, známého například z po
řadů internetové televize Stream.cz 
(http://j.mp/gebrian). Připojí se i další 
architekti profesně spjatí s budovou 
městských lázní. Hlavní slovo budou 
mít občané, kteří akci navštíví, a je
jich nápady. „Zničených budov má 
Chomutov ve své historii, bohužel i té 
nedávné, více než dost. Chceme dát 
městským lázním ještě šanci a byli by
chom velmi rádi, kdyby nám veřejnost 
pomohla najít řešení, které by umož

nilo smysluplné, originální a ekono
micky racionální využití objektu,“ řekl 
k tomu primátor města Daniel Černý. 
Workshop se uskuteční 28. května od 
15 hodin.

Budově městských lázní padl 
v roce 1972 za oběť novogotický kos
tel ve Farského ulici, plavci si lázní 
mohli užívat až od roku 1980. Po tři
ceti letech fungování měl stejný osud, 
tedy demolice, potkat i budovu lázní. 
Od většiny plováren v širokém okolí 
chomutovské lázně odlišuje padesá
timetrový bazén a také architektura, 
kterou dnes někteří odborníci považují 
za mimořádně kvalitní a převyšující 
standardy výstavby 80. let minulého 
století. Městské lázně jsou dokonce 
předmětem legendy. Říká se, že pade
sátimetrovému bazénu chybí do pade
sátky jeden centimetr. To je ale podle 
úředníků z magistrátního odboru ma
jetku opravdu jen legenda.

dobrovolníci 
nasbírali přes 

tři tuny odpadu

Foto: archiv Oblastního muzea v Chomutově
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KráTCe
NOVÉ lAVičKY 
i KVĚTiNáčE
Technické služby vyměnily po-
škozené květináče na Březe-
necké, zabudovaly nové lavičky 
v ulicích Sluneční a Březenecká 
a vyměnily palisády na hřišti na 
Písečné.

DOPRAVNÍ PODNiK 
láKá NA VÝlETY
Dopravní podnik pořádá 
16. května zájezd do Marien-
bergu. V červnu vypraví cyklo-
bus, který sportovce zaveze do 
Malého Háje a Lesné. 

BOJUJÍ S čERNÝMi 
SKláDKAMi
Městské lesy začaly uklízet čer-
né skládky v okolí Chomutova. 
Jedná se zejména o skládky 
v okolí lesních cest, kam se dá 
zajíždět motorovými vozidly.

ZMĚNilY SE 
čASY CVičENÍ
Společnost Kultura a sport 
Chomutov mění začátek pravi-
delného cvičení rodičů s dětmi 
na 10.00 a cvičení seniorů na 
9.30 hodin. 

SEJDOU SE PŘáTElÉ 
SKEJUšANU
Příznivci rusínského souboru 
Skejušan se sejdou při pěta-
dva cátém setkání 16. května 
ve 14 hodin v Kulturním domě 
Jirkov.

CYKliSTÉ VYJEDOU NA 
TRADičNÍ JÍZDU MĚSTEM
Tradiční jarní cyklojízda tentokrát 
i s účastí některých městských za-
stupitelů je letos naplánována na 
16. května. Sraz cyklistů je v 17.30 
u bývalého kina Evropa, po cestě 
městem peloton zastaví u měst-
ských lázní a finále zajistí kon-
cert holandských kapel v měst-
ském parku.

Kapacita družin čtyř škol se navýší

plný sál přivítal známku

Údržba Kamenčáku bude 
o půl milionu levnější

Velblouďátka lákají návštěvníky

O více než sto míst se od září 
na výší kapacita družin při čtyřech 
chomutovských základních ško
lách. Dů vodem je velký zájem ze 
strany rodičů o umístění dětí do dru
žiny i nárůst počtu žáků na prvním 
stupni. 

O třicet míst více bude v dru
žině základní školy v ulici Na Pří
kopech. „Až osmdesát procent ro
dičů chce pro své dítě místo v dru

žině, v prvních a druhých třídách 
jsou navíc silné ročníky, je tedy 
hodně dětí,“ vysvětlil důvod na
vyšování kapacity ředitel školy 
Miloslav Hons. 

Základní škola ve Školní ulici 
navýší počet míst v družině hned 
o čtyřicet. „Je velký zájem o dru
žinu, navíc děti ze speciálních tříd 
potřebují být v družinách i ve čtvr
tém ročníku, takže se jim snaží me 

vyhovět,“ uvedla ředitelka školy 
Vlasta Marková. Další navyšo
vání kapacity se uskuteční ještě 
na základní škole v Hornické ulici 
a v ulici Akademika Heyrovského. 

Školní družina funguje u každé 
základní školy, rodiče za ni měsíčně 
zaplatí sto korun. Děti v nich mají 
velmi bohatý program, vychovatelé 
s nimi jezdí také na výlety nebo po
řádají program i o víkendu. 

Do posledního místa zaplněný 
Rytířský sál přivítal velkým potles
kem první chomutovskou poštovní 
známku při jejím domácím křtu 
a autorku návrhu malířku a grafičku 
Marii Svobodovou. Známka vyob
razuje dolní část náměstí 1. máje 
s budovou galerie Špejchar a silu
etou kostela svatého Ignáce. Cena 
je 25 korun, je určena pro zásilky 
do Evropy a Česká pošta ji vydala 
v nákladu 630 tisíc kusů. „Známka 

je premiérou pro mne, pro rytce, 
ale nejvýznamnější premiéra patří 
městu Chomutov,“ řekla výtvarnice 
Marie Svobodová, která zde měla 
zároveň úspěšnou autogramiádu. 

Známka vyšla při příležitosti 
VI. mezinárodní filatelistické vý
stavy Euregia Egrensis, která se 
bude v Chomutově konat od 6. do 
10. května v galerii Špejchar, kde 
bude také možné tuto ceninu za
koupit. 

Úsporu 537 tisíc korun na veřejné 
zakázce na údržbu a úklid areálu Ka
mencového jezera se podařilo dosáh
nout poměrně jednoduše. Poptávka 
na služby pro letošní sezonu byla zve
řejněna na webu společnosti Kultura 
a sport a s žádostí o cenovou kalku
laci služeb byl obeslán vyšší počet fi
rem než v loňském roce. Doposud vy

šly údržba a úklid Ka mencového je
zera na téměř 1,5 milionu korun za se
zonu, nový přístup radnice cenu sní
žil na 957 tisíc korun. Zatímco loni se 
o Kamencové jezero starala soukromá 
firma, letos práci obstarají technické 
služby města.

Více transparentní přístup k zakáz
kám začalo vedení města uplatňovat 

i v dalších případech. Třeba poptávka 
na opravu fasády radnice s předpo
kládanou hodnotou 800 tisíc korun by 
ještě před nějakou dobou nebyla pře
dem zveřejněna a k podání nabídky by 
byl osloven úzký okruh firem. I takto 
malé zakázky lze ale dnes sledovat na 
takzvaném profilu zadavatele na ad
rese j.mp/zakazkyChomutov.

Návštěvníci zooparku mohou ob
divovat mláďata velblouda dvouhr
bého, obě samičky jsou jen něko
lik týdnů staré a patří mezi první na
rozená mláďata v zoo parku v letoš
ním roce. „První z nich se narodila 
3. dubna tříleté samici Matyldě, která 
je matkou poprvé, a o deset dní poz
ději se samička narodila také zkušené 
sedmileté velbloudici Re gi ně. Ta od
chovává v pořadí třetí mládě,“ uvedla 
vedoucí propagace zoo parku Martina 
Pelcová.

Otcem mláďat je šestnáctiletý 
samec Kub laj, který byl v prvních 

dnech po narození mláďat z bezpeč
nostních důvodů oddělen a nyní se již 
opět vrátil k samicím. 

Samičky se mají čile k světu, pra
videlně se krmí mlékem. Cho va telé 
tedy nemusí do odchovu nijak zasa
hovat. „Protože jsou samice velmi 
ostražité, a také Kub laj se musí vy
rovnávat s novou situací, žádáme ná
vštěvníky o ohleduplné chování. 
Často vstupují mimo návštěvnické 
cesty a snaží se ke skupině velbloudů 
dostat co možná nejblíže, čímž vel
bloudí rodinku velmi stresují,“ upo
zornila Martina Pelcová.
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Narodila jste se v Praze. Jak jste 
se dostala do Ruska a stala se člen-
kou 1. československého armád-
ního sboru?

Měla jsem nevlastní rodiče, měli 
statek na Volyni. Nevlastní otec si mě 
vzal ze sirotčince v Praze, když mi 
bylo pět let. 
Pak Vás tedy odvezli na Volyň?

Ano, tam jsem vyrostla. Na statku 
u nevlastních rodičů jsem musela 
tvrdě pracovat. Když byl v Kupičově 
nábor vojáků do 1. československého 
armádního sboru, tak jsem se zapsala. 
Tenkrát brali všechny, nezáleželo, 
jestli byl starý nebo mladý, žena nebo 
muž. Dostala jsem se do tankové bri
gády a od té doby jsem u ní byla až do 
konce války. 
Jezdila jste i v tanku?

Svezla jsem se v něm. Párkrát 
jsem se za něj schovala, když to hodně 
bouchalo. První tanková brigáda byla 
téměř pořád v první linii. 
Které válečné operace jste s 1. čes-
koslovenským armádním sborem 
prožila?

Prožila jsem Duklu, ta byla nej
hrůznější. Těžké boje byly i o Ostra vu, 
tam se nám propadlo několik tanků. 
Menší bitvy už si moc nepamatuji. 
Působila jste jako spojařka. Co jste 
přesně dělala? 

Zpočátku jsem tahala kabely na 
zádech. Měla jsem tašku na jedné 
straně a na druhé pušku. Často jsem se 
dostávala do těsné blízkosti Němců. 
Pak jsem toho musela nechat, protože 
už jsem nemohla na záda. Nakonec 
jsem řekla, že budu dělat telefonistku 
a aby mi dali někoho, kdo mi to bude 

nosit. Dali mi opravdového Zajíce. 
On se tak totiž jmenoval a navíc – jak 
se začalo střílet, okamžitě se scho
val a bál se (smích). Později jsem ne
byla pěší spojařka, ale zůstala jsem ve 
spojařském autě. Tam to taky nebyla 
žádná legrace, protože to byl častý cíl 
Němců. Jednou se do druhého spojař
ského auta trefila bomba a zabila mou 
kamarádku. 

Stalo se Vám, že jste se takříkajíc 
dívala nepříteli do očí? 

Ano, stalo. Jednou jsme byli 
v lese, kousek od první linie. Po tře
bo va la jsem si odskočit a šla jsem 
kousek dál. Byla tam skála a já ucí
tila kouř. Za ní byli Němci. Uprostřed 
měli oheň a opékali si na něm jídlo. 
Rychle jsem běžela zpátky. Naštěstí 
si nás nevšimli. O místě, kde Němci 
byli, jsem řekla velitelství. Jak to 
s nimi nakonec dopadlo, to už ne
vím, protože hned nato byl nálet. 
Taky se mi stalo, že jsem Němce sly
šela. Přetrhla se nám linka. Hledali 
jsme konec kabelu. Říkala jsem tomu 
mému Zajíci, aby také hledal. Ale on 
ne, řekl, ať hledám sama, že on nikam 
nepůjde. Naštvaně jsem mu tenkrát 
řekla, že je opravdu zajíc a že si měl 
doma zalézt mámě pod sukni. Našla 
jsem ten konec a spojila ho. Jenže se 
mi ozvali Němci, připojila jsem se na 
jejich linku. Radila jsem se s velitel
stvím, co s tím mám dělat, a oni řekli, 

abych to tak nechala. Velitelství zís
kané informace pak využilo. Nakonec 
jsem za odvahu dostala vyznamenání. 
Válku jsem nezažil, ale z vyprávění 
i z obecných informací je mi jasné, 
že tam byl všudypřítomný strach. 
Jak jste se cítila?

Víte, že já jsem se nebála? Mně to 
bylo jedno. Měla jsem špatné dětství. 
U nevlastních rodičů jsem jen dřela. 

Proto jsem vlastně utekla na vojnu. Ve 
válce, i když byla hrůzná, mi možná 
bylo lépe než doma. 
Opravdu? I přes hrůzy, které jste 
prožila na Dukle?

Ano, opravdu jsem měla kruté dět
ství. Ale je pravda, že hrůzy osmdesá
tidenní operace na Dukle se nedají po
psat. Mlátilo to ze všech stran. Všude 
byly mrtvoly, nic jiného jsme neviděli. 
Padlo tam hodně našich vojáků. Na to 
nechci vzpomínat, nikdy už nechci nic 
podobného zažít. Dejte pokoj…
Dobře. Ale když jste vstoupili na 
území Československa, nebyla to 
úleva? Slavilo se?

Slavilo? To se nedá říct. Podívejte, 
mám z toho husí kůži. Když ti zbylí 
překročili slovenskou hranici, padli na 
zem a brečeli.  
Byl nějaký zážitek, který i přes 
všechny krutosti války byl pozitivní?

Moc hezkých věcí jsme neprožili. 
Pamatuji si na svatbu našeho velitele. 
Měla jsem známého kuchaře, jmeno

val se Vaško. Bral si mě často jako vý
pomoc do kuchyně. Byla jsem ráda, 
protože jsem se tam mohla líp najíst. 
Od něj jsem sehnala věci na koláče 
na svatbu. Jenže bylo to ve válce… 
Najednou byla svatba, ale hned se 
zase začalo střílet. Asi bych to neměla 
říkat, ale dnes už je to jedno. Někdy, 
když jsme měli jít do boje a věděli 
jsme, že to bude těžké, šla jsem za ku
chařem a zeptala se ho, zda nemá ně
jakou práci v kuchyni. Vždycky měl 
a já se tak občas mohla boji vyhnout. 
Potkala jste za války nějakého pří-
tele nebo dobrou kamarádku?

V tu dobu jsem o přítele, jako 
muže, nestála. Ráda jsem si s nimi po
pila, zazpívala, ale chraň Pánbůh na 
mě sáhnout, to bylo zle. To by lítali, 
já byla od rány. Jednou jsem jednomu 
dala pěstí do nosu, až mu tekla čer
vená. Přátelství tam vznikalo, to jistě. 
Měli jsme tam partu, bylo nás šest. 
Když pak československý sbor kon-
čil, tak Vás převeleli do Žatce?

Z Ostravy jsme po válce šli do 
Žatce. Pak už jsem z armády chtěla 
odejít. Někteří zůstali a pokračovali ve 
službě. Já jsem neměla žádnou školu, 
takže jsem nemohla do kanceláře 
a sloužit už se mi nechtělo. Lákala mě 
představa normálního domova a práce 
se stroji. To bylo odjakživa moje. Také 
jsem potom osmnáct let pracovala na 
jeřábu a stavěla jsem paneláky. 
Byla jste se někdy podívat na 
místech, kde jste bojovali?

Byli jsme se podívat. Ale nebyly to 
příjemné vzpomínky. Mám i několik 
fotografií, nerada však vzpomínám. 
Samé hrůzy…

Čtyřiadevadesátiletá Marie Michajlovičová je velmi energická a veselá žena. Snad proto se jí podařilo 
zlomit krutý osud, který ji v mládí potkal. Zažila válečné útrapy, byla přímým účastníkem těžkých fron-
tových bojů. S 1. československým armádním sborem prošla Karpatsko-dukelskou operací či bojem 
o Ostravu. Získala československou medaili Za chrabrost a řadu dalších vyznamenání. 

Marie Michajlovičová:

V bojích jsem se nebála, 
ale ty hrůzy už nechci zažít

hrůzy osmdesátidenní operace na dukle 
se nedají popsat. mlátilo to ze všech stran. 
všude byly mrtvoly, nic jiného jsme neviděli.
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Výstava Miloše Kurovského nabízí sci-fi i duchovno 

bretoňský Havran přinesl do 
Hřebíkárny vůni moře a vína 

Z památek 
lákalo hlavně 
muzeum a věž

První velký úspěch má za se
bou taneční skupina Terry Dance 
Com pany z Cho mu tova. Jedenáct 
juniorek se zúčastnilo celorepubli
kové taneční soutěže Dance Děčín 
2015 a v konkurenci patnácti ta
nečních skupin obsadily dru hé 
místo. „Vzhledem k tomu, že sku
pina Terry Dance Com  pa ny vznikla 
v roce 2013, byla to její první sou
těž a první úspěch,“ uvedla trenérka 
a choreografka Tereza Kvasnovská. 

Na soutěž samotnou se děvčata 
připravovala asi měsíc, nejobtíž
nější bylo poprat se se zkušenějšími 
týmy, které tančí již několik let. 
Skupina tančí ve stylu street.  

Pokud do galerie Lurago přijdete 
nepřipraveni a budete uvažovat pře
devším o žánru jednotlivých vystave
ných obrazů, snadno získáte pocit, že 
výstava Imaginární svět je dílem více 

autorů. Teprve když uvážíte originální 
techniku hedvábného povrchu v kom
binaci s rozpoznatelnými rozmách
lými křivkami a oblými tvary, zjistíte, 
že vás do svého světa pozval jediný 

autor, Miloš Kurovský. 
Jeho obrazy je možné rozdělit do 

několika proudů. Najdeme zde ob
razy s prvky symbolismu, což jsou 
například akty, jež nepostrádají vtipný 
nadhled. Příznivce scifi zaujmou ur
čitě mimozemské obrazy s prvky ira
cionalismu, které jako by vystou
pily z knih Raye Brad bu ry ho, nebo 
přímo scifi obrazy promlouvající na
léhavostí ne nepodobnou povídkám 
od H. P. Lovercrafta. Posledním žán
rem jsou duchovní obrazy s religiózní 
tematikou, které dávají tušit autorův 
originální přístup k víře. 

Výtvarník, který v loňském roce 
oslavil 90 let, nemohl na zahájení své 
výstavy přijet, proto jeho místo zau
jala dcera Lenka Kurovská. „Všechny 

vás moc pozdravuje a je tady v duchu 
s námi,“ řekla Lenka Kurovská, která 
doplnila otcovu výstavu o vlastní 
dílo – portrét svého otce. Při té příle
žitosti dcera výtvarníka rovněž pro
zradila, že její otec dlouho hledal 
techniku, která dává jeho obrazům 
matový povrch. „U nás doma to bylo 
cítit různými ředidly a toluenem,“ 
usmála se Lenka Kurovská.

Výsledkem bádání Miloše Ku rov
ské ho je unikátní technika nanášení 
pastelu na sametový podklad zjemnělý 
pojivem. Jeho obrazy tak vykazují po
hlcující jemnost barev, která vás oka
mžitě okouzlí. Výstava obsahuje i ně
kolik obrazů z éry před objevením této 
techniky, a tak je možné snadno odha
lit výjimečnost, kterou obrazům dává. 

Francie a její kulturní i gurmán
ské bohatství jsou v Chomutově 
zkrátka oblíbené. Dokázal to i fran
couzský večer na Hřebíkárně se sku
pinou Bran známou Cho mu to va nům 
z cyklu Setkání se světovou hudbou 
v SKKS. „Jsme zvyklí na návraty, ne
boť za 15 let existence kapely je v re
publice mnoho míst, kde jsme hráli. 
Líbí se nám, že máme všude své pub
likum,“ řekl po koncertu zpěvák sku
piny Robert Fischmann. 

Bran znamená v bretonštině ha
vran. Název skupiny naznačuje, 
že do jejího repertoáru patří přede
vším hudba inspirovaná starými bre
taňskými lidovými motivy. Ovšem 
všechny tance a písně jsou oděny do 
dynamických aranží kytary, akorde

onu, saxofonu či bicích nástrojů, které 
publiku předávají neutuchající energii 
hudebníků. K tomu přispívá i poda
řená skladba vystoupení, které nabízí 
svěží mix melodií. „Samotná drama
turgie koncertů se vyselektovala ča
sem. Zjistili jsme, která píseň funguje 
po které a jakou melodií je dobré začít 
či skončit,“ vysvětlil zpěvák Robert 
Fisch mann, jehož úkolem je udržet 
zájem publika, které obsahu písní ne
rozumí. 

„Doufám, že k tomu přispívá můj 
komentář, v němž se snažím nastí
nit, o čem písně jsou,“ doplnil Robert 
Fischmann a prozradil, že se při svých 
vysvětleních nebojí ani improvizace. 
„Snažím se vycítit atmosféru vystou
pení a přizpůsobit jí můj komentář,“ 

dodal zpěvák, který se prý učil fran
couzštinu už jako dítě a v dosažení 
autentické výslovnosti mu pomohlo 
i studium lingvistiky a fonetiky. 

K bretaňským baladám prý čle
nové skupiny došli každý svou ces
tou. „Je to individuální, neboť každý 
jsme se ke skupině přidali v jiné 
fázi,“ potvrzuje Robert Fischmann, 
podle kterého však většinu členů sou
časného Branu spojuje předchozí 
zkušenost s keltskou hudbou. Pro 
všechny, kteří se koncertu Bran ne
mohli zúčastnit, zůstává dobrou zprá
vou, že kapela je zvyklá se vracet. 
„Samozřejmě to záleží na pořadateli, 
ale já doufám, že se do roka či dvou 
znovu setkáme,“ uzavřel zpěvák sku
piny Bran. 

Dvakrát za rok mohou Cho mu
tované využít volného vstupu do 
nejrůznějších památek soustředě
ných především v historickém cen
tru města. Ve druhé polovině dubna 
jim tuto možnost dává Mezinárodní 
den památek a sídel, který se ten
tokrát v Chomutově konal již v so
botu 18. dubna. 

Možnost navštívit zdarma his
torické památky, kostely či gale
rie tentokrát využilo více než dva 
tisíce návštěvníků. Už tradičně lá
kala milovníky památek radnice, 
která pro tento den zpřístupnila 
kancelář primátora města i pro
stor klenotnice. Překvapivě nejvíce 
lidí však tentokrát na radnici zaví
talo do Art galerie, která přivítala 
252 návštěvníků. 

Vůbec nejvíce lidí letos navští
vilo muzejní prostory na radnici ve 
spojení s kostelem svaté Kateřiny, 
a to 423 návštěvníků. Dalších 334 
turistů i Cho mu to va nů našlo cestu 
také do Domu Jiřího Popela a hvěz
dářské věže, jež jsou rovněž sou
částí muzea. Oproti loňským Dnům 
evropského dědictví zaznamenalo 
muzeum více než dvojnásobný zá
jem návštěvníků. 

Milovníci kultury nezapomněli 
ani na Středisko knihovnických 
a kul turních služeb. Do kostela sva
tého Ignáce se přišlo podívat 133 
návštěv níků a galerie Lu rago a Špej
char navštívilo téměř 140 milovníků 
umění. Velkému zájmu se každý rok 
těší městská věž, na kterou vystou
palo 303 turistů. 

juniorky TdC 
jsou druhé 
v republice
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první basketbalovou medaili pro 
Chomutov získaly mladší žákyně

Mise splněna, znovu v extralize!

Ženská složka byla v rámci cho
mutovského basketbalu vždy spíš 
v ústra ní, teď však právě ona napsala 
stříbrným písmem první medailový 
zápis do historie klubu. Mladší žákyně 
U14 se totiž nejen probojovaly na zá
věrečný turnaj mistrovství republiky, 
ale ještě v něm získaly stříbro.

Do Hradce Králové přitom děvčata 
Levhartů Chomutov jela s nejasnou 
představou o výkonnosti soupeřek, se 
kterými se v dlouhodobé soutěži ve
směs neutkávají, a s opatrným přáním 
skončit v první polovině osmičlen
ného startovního pole. K jeho realizaci 
Levhartice dobře nakročily prvním zá
pasem, v němž porazily Spartu Praha 
62:55. V druhém utkání, z něhož je 
snímek, naopak prohrály 38:78 s nej
většími favoritkami turnaje, domácím 

Hradcem Králové. Poslední zápas ve 
skupině A proti Kladnu a v něm vítěz
ství 65:39 poslalo Chomutov do bojů 
o medaile.

V něm na chomutovský tým če
kal neporažený celek skupiny B z br
něnských Žabovřesk. A právě v tomto 
utkání se Levhartice vzepjaly k mi

mořádnému výkonu a jasného favo
rita porazily 83:50! Ve finále se znovu 
střetly s vysoce favorizovaným a do
sud neporaženým Hradcem Králové. 
Domácí družstvo i tentokrát bylo lepší 
a po vítězství 68:56 si zajistilo titul. 
„Sice jsme prohráli, ale se vztyčenou 
hlavou. Kvalita soupeře byla velká, 
již jen deset trojkových střel v našem 
koši stojí za zmínku. To se nevidí vět
šinou ani v nejvyšší ženské soutěži. 
Zlato je v pravých rukou, Hradec byl 
prostě lepší. Ale druhé místo a histo
ricky první medaile pro Chomutov 
je úžasný výsledek,“ zdůrazňuje tre
nér Tomáš Eisner, jehož také těší oce
nění Anny Merhautové, která byla vy
hlášena nejužitečnější hráčkou a nej
lepší šestkařkou a také se dostala do 
All stars turnaje.

Sportovní výkony a výsledky se 
těžko plánují, Pirátům Chomutov se 
přesto podařilo předsezonní cíle do 
puntíku splnit. Na cestě zpět do hoke
jové extraligy si postupně odškrtli ví
tězství v základní části 1. ligy, vyřa
zení Ústí n. L. ve čtvrtfinále a Jihlavy 
v se mi fi nále play off. Nejtěžší pře
kážky jim ale do cesty postavila baráž, 
kde v souboji proti ex tra ligovým cel
kům Olomouce, Slavie Praha a před
nímu týmu 1. ligy Českým Bu dě jo vi
cím bylo k úspěchu třeba skončit nej
hůře na druhém místě ze čtyř. 

V tažení za extraligou rozhodo
valy i maličkosti, třeba vítězný gól 
na ledě Slavie 15 vteřin před kon
cem zápasu nebo vítězné trefy v ná
jezdech a prodlouženích tří neroz
hodných utkání. Základem úspěchu 
ovšem byla příprava týmu. „Myslím 
si, že se nedá určit jeden aspekt, pro
tože jde o velké množství faktorů do
hromady. Přesto bych vyzdvihl fyzic
kou připravenost týmu,“ uvedl ředitel 
klubu Jaroslav Veverka mladší. Piráti 
se opravdu jen málokdy nechali zatla
čit do defenzivy, naopak většinou se 

hrálo podle jejich not a kdyby se po
čítala herní a střelecká převaha, měli 
by v baráži splněno mnohem dříve. 
Výbornou vizitku si vystavili trenéři 
Břetislav Kopřiva, Aleš Totter, Josef 
Dušek a Petr Švehla. Samozřejmě 
také Vladimír Růžička z postu konzul
tanta. Současný trenér národního muž
stva pak v médiích potvrdil připrave
nost posunout se z pozice šedé emi
nence trenérského týmu do jeho po
předí. To by mohl být jeden z činitelů 
úspěšného účinkování Pirátů Cho mu
tov mezi tuzemskou hokejovou eli

tou. Dalším pak mimořádně úspěšná 
výchova mládeže, která byla letos 
zhmotněna titulem mistra ČR v ka
tegorii juniorů a bronzem v kategorii 
mladšího dorostu. „Je to pro nás bu
doucnost,“ zdůraznil Jaroslav Veverka 
ml. „Je to pro nás vize, že v Cho mu
to vě budeme zapojovat do A týmu co 
nejvíce odchovanců. V současnosti 
to pro mě jsou bratři Ka šovi, David 
Kämpf, Radek Havel, Libor Šulák, 
Dominik Tejnor, Radek Veselý, Jan 
Strmeň, Tomáš Bartejs, Jan Rutta, 
Jakub Chrpa, Marek Račuk a další.“

Krasobruslařky byly úspěšné Czech wrestling má dva 
mládežnické mistry Čr Krasobruslařská sezona skončila 

a nastal čas hodnocení. Z dvaceti zá
vodů, kterých se krasobruslařky KK 
Cho mu tov zúčastnily, stály na stup
ních vítězů ve čtyřiceti případech. 
Domů přitom dovezly 13 zlatých, 
13 stří br ných a 14 bron zo vých me
dailí. „Sezona byla úspěšná,“ souhlasí 
předsedkyně klubu Martina Mašková. 

V kategorii přípravka se po ce
lou sezonu v popředí umisťovaly nej
mladší dívky z klubu Zuzana Ma ni
cová a Magdalena Vršitá. Kateřina 
Becková v kategorii nováčci mladší 
získala v žebříčku poháru Českého 
kra so bruslařského svazu 5. místo. Jen 
o jedno místo níže v žebříčku poháro
vých závodů ČKS v kategorii žačky 
A skončila Tereza Bendlová. 

Dobré výsledky mladých kraso
bruslařek se nerodí samy. „Děvčata 
tvrdě a pilně trénují. Jsou čtyřikrát 
i pětkrát týdně na ledě a současně pro
bíhá také baletní průprava, rozvoj 
a technika skoků, piruet či atletika,“ 
popisuje předsedkyně klubu a dodává, 
že v době odstávky ledové plochy 
mají děvčata zvýšenou atletickou prů
pravu a v létě absolvují soustředění. 

Přes dřinu na ledě i mimo něj zá
jem o krasobruslení roste. „Dva krát 
ročně pořádá klub kurzy bruslení na
zvané První krůčky (kraso)bruslení, 
o něž zaznamenáváme stále větší zá
jem. Nábor dětí probíhá vždy na za
čátku a ke konci roku, po absolvo
vání daného kurzu,“ zve malé zájemce 
předsedkyně klubu Martina Mašková. 

Zápasníci z Czech wrestling Cho
mutov mají za sebou první vrcholné 
akce sezony a zatím může u trenérů 
pa novat spokojenost. Budoucnost 
cho mu tov ského zápasu by mohla mít 
barvu cenných kovů, pokud se mla
dým zápasníkům bude dařit v dospělé 
kategorii stejně jako v mládežnických. 

Mistrovství České republice v zá
pase řeckořímském se zúčastnilo 130 
závodníků z 20 oddílů, přičemž Cho
mu tov v Třinci zastupovalo 6 žáků 
a 8 juniorů. „Vzhledem k tomu, že zá
pasnický klub z Cho mu to va patří mezi 
elitu českého zápasu, postavil před 
sebe nelehký úkol potvrdit na mis

trovství dlouhodobý medailový trend, 
přestože věkový průměr chomutov
ských zápasníků v kategorii juniorů 
činí pouhých 16 let,“ prozradil šéftre
nér klubu Ladislav Šnelly. 

Plán se podařil. Závodníci Cho
mu tova pod vedením trenérů Petra 
Bielesze a Vojtěcha Kukly navázali na 
úspěchy z loňského roku a získali dva 
tituly mistra ČR, dvě stříbrné medaile 
a jeden bronz. Chomutovský zápas se 
podle Ladislava Šnellyho nemusí obá
vat o budoucnost. Potvrzují to i vyni
kající výsledky mladých zápasníků na 
reprezentačních akcích, na nichž letos 
rovněž dosahují na medaile.  
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SPOR SOUSEDŮ 
SKONčil NA POliCii
Soused souseda napadl v domě 
na Písečné. Napadený ihned za-
volal strážníky s tím, že útočník 
ho napadl a prokopl mu dve-
ře do bytu. Šestatřicetiletý muž 
byl agresivní i na strážníky, ti ho 
pak převezli na policii. 

SlOVO BOžÍ žENY 
NABÍZElY ZCElA 
ZDARMA
Podomní prodej je v Chomuto-
vě zakázán. Přesto se našly dvě 
ženy, které na Kamenné nabí-
zely podomní prodej. Strážní-
kům však řekly, že nabízely Slo-
vo Boží, a to zcela zdarma. Je-
hovistky byly z místa vykázány. 

NEDAl JÍ NAPÍT PiVA, 
ZDEMOlOVAlA BYT
Křik a rány vycházející z bytu na 
Kamenné donutily sousedy za-
volat hlídku. Ta se dozvěděla od 
nájemníka bytu, že odmítl dát 
své partnerce napít piva a ona 
pak začala demolovat byt. Jeli-
kož byla přítomna malá dívka, 
případ budou řešit sociální pra-
covnice. 

MěSTSKá pOlICIe

pod nohama nakupujících 
skladovali dvě kila semtexu

Silnice i chodníky 
dostávají nový povrch

Dvě kila semtexu a další munici 
našli policisté v dílně přímo pod ná
kupním centrem na Březenecké. Celý 
prostor obklíčili policisté. „Prohlídkou 
dílny, bytů a aut pachatelů skon čila 
měsíční práce na objasňování lou
peže,“ řekl vedoucí chomutovského 
územního odboru policie Jaroslav 
Peleška. 

Cesta k zadržení trojice pachatelů 
ve věku mezi sedmatřiceti a dvaačtyři
ceti lety začala v březnu v chomutov
ské nemocnici. Tam totiž autostopem 
přijel těžce zraněný muž. Kdosi ho 
přepadl u obce Suchdol. „Zastavili ho 
a po vystoupení z vozu se na něj vrhli 
a srazili ho k zemi. Pak mu ukradli 
auto. Podivné na věci bylo, že zra
něný muž nechtěl nic hlásit. Naopak 
chtěl po policistech, aby případ dále 
nevyšetřovali. „Jak se později uká
zalo, loupež byla trestem za zmařený 
obchod mezi jedním z pachatelů a po
škozeným,“ řekl jeden z kriminalistů. 
Podobný útok na poškozeného se ode

hrál na podzim, tenkrát ho pachatel 
zbil obuškem a chtěl po něm sto ti
síc korun. 

Stopy policisty postupně dovedly 
až k pachatelům, které jako nebez
pečné zadržela zásahová jednotka. 
Domovní prohlídky a prohlídka dílny 
pod nákupním střediskem odhalily 
dvě kila semtexu včetně rozbušek, 
dále policisté objevili granáty, pistole, 
samopaly, útočné pušky, tlumiče a la
serové zaměřovače. Munici přijely za
jistit dvě jednotky pyrotechniků. 

V dílně našli kriminalisté i varnu 
drog a drogy samotné, vše v hodnotě 
asi 350 tisíc korun. Zhruba stejně tolik 
peněz našli i v hotovosti. Policie zatím 
netuší, zda patří zadržení k nějaké or
ganizované skupině. Všichni již byli 
v minulosti trestáni. Dva z nich skon
čili ve vazbě. Muži byli obviněni z 
trestných činů vydírání a loupeže, se
dmatřicetiletý pachatel navíc z nedo
voleného ozbrojování. Na případu po
licie dále pracuje.  

Technické služby města Cho
mu to va začaly opravovat komu
nikace teplou obalovanou směsí 
a také povrchy chodníků. Nejprve 
opraví tra sy trolejbusů a autobusů, 
páteřní ko mu ni kace, poté komuni
kace na sídlištích. Se stroji a pracov
níky opra vu jí cí ko mu ni ka ce se lidé 
nejprve setkají v Písečné ulici, ná
sledovat bude Zahradní, Ka men ná, 
17. listo pa du, Březenecká, Cihlářská 
a Če la kov ského. 

Na místech, kde je přes den vel mi 
hustý provoz, budou technické služ by 
pracovat přes noc. „Jedná se přede
vším o fré zování komunikací, pro
tože tato technologie znamená větší 
omezení provozu vlivem nasazení 
těžké techniky. V noci se bude frézo
vat nepravidelně v průběhu května 
a června,“ doplnil vedoucí provo
zovny údržba komunikací Vladimír 
Hurník.

Po zimním období začaly tech
nické služby také s opravami chod
níků. „Jedná se o pravidelnou každo
roční činnost. V současné době nepro

vádíme žádnou celkovou rekonstrukci 
chodníků, pouze lokální opravy na 
místech, kde je to zapotřebí,“ uvedl 
ředitel Technických služeb města 
Chomutova Zbyněk Koblížek.

Místa určená k opravě monitorují 
samy technické služby nebo získá

vají informace od obyvatel. Podněty 
ze strany veřejnosti technické služby 
prověří a poté nahlášená místa opraví. 
Práce byly v uplynulých dnech skon
čeny například v ulicích Mostecká, 
Moravská, Beethovenova, Želivského 
nebo Stavbařská.
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žákovský 
parlament opět 

nezklamal

Letos se žákovský parlament při 
základní škole na Zahradní téměř 
nezastavil. Mimo jiné po celý rok 
připravuje zábavné akce pro žáky 
školy, naposledy byla jedna taková 
určena dětem z prvních až třetích 
ročníků. „Děti byly nadšené, zvláště 
pak ti malí, přípravkáři, kteří se 
těchto akcí účastní poprvé,“ uvedla 
Tereza Bučilová ze šesté třídy. 

Děti z vyšších tříd si rozdělily 
zábavné disciplíny a sotva si je při

pravily a malé školáky přivítaly, tak 
se malí natěšení žáčci rozprchli po 
stanovištích. „Mezi nejoblíbenější 
disciplíny patřil želví závod, házení 
a chytání vajíček, shazování lahví 
i naučná angličtina či rozpoznávání 
semínek,“ popsala žákyně. 

Když týmy splnily všechny dis
ciplíny a pořadatelé jim zapsali 
body, uskutečnilo se vyhodnocení 
a nejúspěšnější děti získaly zají
mavé odměny.

policejní příběhy varují před nebezpečím
Poučné pohádkové příběhy si 

vyslechly děti z mateřské školky 
v Rů žo vé ulici přímo z úst poli
cistů. Ti totiž přišli představit dě
tem knížku Po li cej ní pohádky, ve 
které zažívá policista Honzík ne
spočet situací, ze kterých se mohou 
děti poučit. „Přečetli jsme dětem ně
které pohádky a poté jsme si s nimi 
o příběhu povídali. Další pohádky 
z knihy už dětem budou číst jejich 
učitelky,“ uvedla policejní mluvčí 
Marie Pivková.

Děti z mateřinky se seznámily 
s odvážným policistou Hon zí kem 
i se spravedlivým soudcem Pře my
slem. Příběhy v knížce mohou být 
velmi podobné situacím, se kte
rými se děti setkají v běžném životě. 
V jednom z nich například parta 
kluků poruší zákaz vstupu k jezu 
a jeden z nich se v nebezpečné vodě 

začne topit. Policista Honzík ho za
chrání i s pomocí ostatních kluků. 
Další příběh zase vypráví o souro
zencích, kteří se nechají vlákat ne
známým mužem do auta a ten je pak 
unese. „Příběhy vždy končí dobře. Je 
v nich velké ponaučení, které si děti 

uvědomí,“ doplnila policejní mluvčí.
Předškoláci napjatě poslouchali 

každou pohádku a na konci hravě 
poznali, co děti z příběhu udělaly 
špatně a co naopak dobře. Vše ještě 
shrnul spravedlivý soudce Přemysl 
a dal dětem několik rad. 

Policejní čtení si přišly poslech
nout všechny děti z mateřinky, tedy 
devadesát chlapců a děvčat. „Školka 
je zapojená do projektu Celé Česko 
čte dětem. Mluvené slovo je pro děti 
velmi důležité, každý den jim tedy 
čteme před odpoledním spaním, jed
nou za měsíc pořádáme takzvané 
malé čtení, jako bylo právě toto. 
Z knihy tak předčítají například po
licisté, rodiče nebo prarodiče dětí. 
Chystáme se také na velké čtení, 
kdy by k nám do školky měla při
jít předčítat slavná regionální osob
nost, letos by to měla být Simona 
Baumrtová,“ řekla zástupkyně ředi
telky Jana Benešová.

Čtení z knih rozšiřuje slovní zá
sobu u dětí a pomáhá jim naučit se 
správně mluvit a vyslovovat. Takto 
přednesená pohádka předškoláky do
káže také více zaujmout.

VOlEJBAliSTKY 
Z KADAňSKÉ JSOU 
čTVRTÉ V KRAJi
Volejbalistky ze základní ško-
ly na Kadaňské se zúčastnily 
krajského kola v Ústí nad La-
bem, kde si vybojovaly krásné 
4. místo.

POZNáVAli 
ZVYKY SOUSEDŮ
Gymnazisté si uspořádali Ně-
mecký den. Nejprve se usku-
tečnilo klání v bavorských tan-
cích, poté přehlídka bavor-
ských krojů a ochutnali také 
tradiční jídlo a pití. 

ANgličTiNA JE BAVÍ 
DÍKY ViDEOHOVORŮM
Výuku angličtiny obohatila 
střední průmyslová škola o vi-
deohovory. Dvě třídy z různých 
konců světa se pokládáním 
otázek v angličtině snaží uhod-
nout, kde se nachází.

KráTCe

šesťáky záchranáři učili resuscitaci

Technodays ukáže perspektivu 
studia technických oborů

Šesťáci ze základní školy v Hor
nic ké ulici se vydali na výjezdovou 
základnu zdravotnické záchranné 
služby v Cho mu to vě. Nejprve si pro
hlédli za asistence zdravotní sestry 
vnitřek sanitky. „Sestřička dětem vy
světlila funkce a použití jednotlivých 
přístrojů a trpělivě odpovídala na je

jich dotazy. Potom se žáci přesunuli 
do přednáškové místnosti, kde měli 
možnost si vyzkoušet na figuríně zá
klady resuscitace,“ uvedla třídní uči
telka Pavla Kiselá. Odborný výklad 
jim podal službu konající lékař a jak 
se samy děti vyjádřily, celá exkurze 
byla pro ně velmi zajímavá a poučná.

Okresní hospodářská komora 
v Chomutově pořádá 3. ročník ve
letrhu Technodays, který se usku
teční 14.–16. května v Městském di
vadle v Chomutově a jeho blízkém 
okolí. Prezentovat se budou firmy 
výrobního a řemeslného charakteru, 
střední školy a nově i vysoké školy, 
například ČVUT, VŠCHT, UJEP, 
ZČU. První dva dny veletrhu jsou ur

čeny hlavně žákům základních škol, 
třetí den veletrhu bude patřit i ši
ro ké veřejnosti. „Cílem akce je se
známit žáky šestých až devátých tříd 
a středních škol, jejich rodiče i širo
kou veřejnost s nabídkou technic
kých oborů a řemesel v regionálních 
technických středních a vysokých 
školách a firmách,“ uvedla ředitelka 
Okresní hospodářské komory v Cho

mu tově Ivana Ko ša no vá.
Připraven je i bohatý doprovod ný 

program v podobě ukázek řemesel, 
hlavolamů, robotů, provázkové ge
ometrie, experimentů s kapalným 
dusíkem, leteckých kokpitů, sou
těží a her. Na akci se uskuteční semi
nář a autogramiáda lékařky  Kateřiny 
Cajthamlové. Více informací nalez
nete na www.ohkcv.cz. 
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KŘÍžOVKA V noci 8. května 1945 se u (tajenka) sešlo patnáct Čechů, aby projednali založení národního výboru.
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OSMiSMĚRKA Chomutov už má svoji (tajenka).

aKTÉr, alIbI, aVšaK, beaTa, berle, brada, brašI, brepT, dělba, jaNda, 
jaVOr, KOala, KOVbOj, lOTOS, NáSpY, paČeSY, perda, pOlKa, prIMa, raUTY, 
SeZaM, SOFIa, SrpOš, SYČáK, šMelC, TěHlO, VědMa, VZadU, ZNaKY, ZráNí

VTiPY O ŘiDičÍCH

Blondýnka v autoškole. 
Instruktor:  
„Teď přidejte plyn.“ 
„Co si o mně myslíte – že 
jsem blbá? Jsem v autě a ne 
u sporáku!“

Jaké je nejrychlejší auto českých 
silnic? Škodovka s venkovským 
strýcem v čepici za volantem – 
je vždy v čele kolony.

Přijede blonďatá slečna do 
autoservisu: 
„Prosila bych vyměnit takovou 
tu tyčinku na měření oleje 
v motoru, ta stará už na ten olej 
nedosáhne!“

 

Manželka takhle jednou 
přijede z práce domů a povídá 
manželovi: 
„Drahý, v karburátoru je voda.“ 
„Voda v karburátoru? To je divný.“ 
„Opravdu, v karburátoru je voda.“ 
„Prosím tě, vždyť ty ani pořádně 
nevíš, co je to karburátor. Kdes 
vlastně nechala auto?“ 
„V bazénu.“

Policista na motorce zastavuje 
zdviženou rukou řidičku. Ta 
nereaguje, tak ji předjede 
a přinutí zastavit. 
„Madam, vy nevíte, co tento 
signál znamená?“ 
„Jistě, že vím, ale tak se přece už 
dávno nezdraví!“
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 8.5. pá 09.00 JARNÍ šACHOVÝ TURNAJ 
 14.5. čt 17.00  CHOMUTOVSKÝ KAlAMáŘ – setkání autorů a vyhlášení výsledků 

14. ročníku amatérské literární soutěže.

SVČ dOMeČeK

 5.5. út 09.30  (NE)BEZPEčNÝ VĚK ii. ANEB KDYž VÍTE, CO VáS MŮžE 
OHROZiT, MáTE VĚTšÍ šANCi SE NEBEZPEčÍ BRáNiT – 
přednáška – velký sál SKKS

 6.5. st 18.00 POVÍDáNÍ O BYliNKáCH – učebna č. 66 SKKS
 8.5. pá 10.00  KUličKiáDA – 11. ročník v netradiční sportovní disciplíně cvrnkání 

kuliček – TJ Veros
   20.00  VEčERNÍ PROCHáZKA PO ZOOPARKU – Podkruš. zoopark
 8.– 9.5. 10.00 70. VÝROčÍ OSVOBOZENÍ čESKOSlOVENSKA – městský park
 9.5. so 08.00 SEVEROčESKÉ FARMáŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
   20.00 VEčERNÍ PROCHáZKA STAROU VSÍ – skanzen Stará Ves
 13.5. st 12.00 REPREZENTAčNÍ DEN ZUš – prostory před OC Chomutovka
   17.30  ASTROlOgiE – sexualita, intimita a partnerská přitažlivost – učebna 

č. 66 SKKS
 13.5. st 18.00  ZPOVĚDNiCE RADOVANA SMOKONĚ A MARTiNA 

JáCHYMA – HOST PAVEl KRáSENSKÝ – Café Atrium
 14.5. čt 16.00 SETKáNÍ S BiOTRONiKEM – UčEBNA č. 66 SKKS
   17.00  VEčERY POD lAMPOU – autorský večer se spisovatelkou Bárou 

Nesvadbovou – velký sál SKKS
   17.30 ART ZASTAVENÍ – PREZENTACE ZUš – CAFÉ ATRiUM
 15.5. pá 18.00 KUBáNSKÝ VEčER – CAFÉ ATRiUM
   20.00  VEčERNÍ PROCHáZKA PO ZOOPARKU – Podkruš. zoopark
 16.5. pá 14.00  25. SETKáNÍ RODáKŮ A PŘÍZNiVCŮ SPOlKU SKEJUšAN – 

Kulturní dům Jirkov
   20.00 VEčERNÍ PROCHáZKA STAROU VSÍ – skanzen Stará Ves
 19.5. út 17.00  VZTAHOVÝ KOUčiNK – vyřeší hádky ve vztahu – přednáška – 

velký sál SKKS
 20.5. st 16.00  KŘESŤANSTVO – literatura předbělohorská – doba Blahoslavova 

a Veleslavínova – učebna č. 66 SKKS
   17.00 CESTA ZA VODOPáDY – cestopisná přednáška – velký sál SKKS

předNášKY, beSedY, aKCe

 6.5. st 17.00  VEčERNÍčEK PRO SENiORY – Tradiční taneční podvečer pro 
seniory s Malou českou muzikou.

 8.5. pá 19.00  gAlAVEčER K VÝROčÍ 110 lET NáRODNÍ HáZENÉ 
 11.–12.5.  PÉčE O KUlTURNÍ DĚDiCTVÍ V OBlASTECH SUDET – Českoně

mecká konference cyklu Monumenta Viva 
 14.–16.5.  TECHNODAYS – VElETRH TECHNiCKÝCH OBORŮ A ŘEMESEl 
 15.5. pá 19.00  POUTNÍCi SlAVÍ 45 lET – Pořad je postaven na vzpomínkách na 

začátky bluegrassu a country hudby v Americe i u nás. Zazní písničky 
z oblasti americké a české country a kapelní hity, jako jsou Panenka, Te
legrafní cesta, Pojďme se napít či Hotel Hillary. 

 18.5. po 19.00  SEX PRO POKROčilÉ – Jak získat návod na oživení dlouholetého 
manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokro
čilé? Hra měla českou premiéru vloni na podzim v divadelním Studiu Dva a 
excelují v ní Karel Roden a Jana Krausová.

MěSTSKÉ dIVadlO

 6.5.  st 17.00 RYCHlE A ZBĚSilE 7 19.00 KRálOVA ZAHRADNiCE
 7.5.  čt 17.00 JE PROSTĚ BáJEčNá 19.00 KlUB RVáčŮ
 8.5.  pá 15.00 PÍSEň MOŘE 17.00 DiPlOMACiE
   18.00 AVENgERS: AgE OF UlTRON (3D) 20.00 JiMMYHO TANčÍRNA
 9.5.  so 15.00 SPONgEBOB VE FilMU: HOUBA NA SUCHU (3D)
   17.00 JiMMYHO TANčÍRNA 18.00 EX MACHiNA
   20.30 DEJTE Mi POKOJ!
 10.5.  ne 15.00 POPElKA 17.00 EX MACHiNA
   19.00 ROMEO A JUliE 20.30 JE PROSTĚ BáJEčNá
 11.5.  po 17.00 EX MACHiNA 19.00 DEJTE Mi POKOJ!
 12.5.  út 17.00 RYCHlE A ZBĚSilE 7 19.00 JiMMYHO TANčÍRNA
 13.5.  st 17.00 TŘi SRDCE 18.00 AVENgERS: AgE OF UlTRON (3D)
   19.00 SilS MARiA
 14.5.  čt 17.00 šÍlENÝ MAX: ZBĚSilá CESTA
   19.00 SBOHEM JAZYKU (3D) 20.00 lADÍME 2
 15.5.  pá 17.00 PÍRKOVO DOBRODRUžSTVÍ (3D)
   19.00 DVA DNY A JEDNA NOC
   20.00 šÍlENÝ MAX: ZBĚSilá CESTA (3D)
 16.5.  so 15.00 PÍRKOVO DOBRODRUžSTVÍ
   18.00 šÍlENÝ MAX: ZBĚSilá CESTA (3D)
   19.00 láSKA NA PRVNÍ BOJ
 17.5.  ne 15.00 PÍRKOVO DOBRODRUžSTVÍ (3D)
   18.00 šÍlENÝ MAX: ZBĚSilá CESTA 19.00 ViOlETTE 
 18.5.  po 17.00 MAlÝ PáN 19.00 lADÍME 2
 19.5.  út 17.00 šÍlENÝ MAX: ZBĚSilá CESTA 19.00 DEJTE Mi POKOJ!
 20.5.  st 17.00 lADÍME 2 19.00 šÍlENÝ MAX: ZBĚSilá CESTA (3D)

 
KINO SVěT

 6.5. st 16.00  DEN MATEK – kytarový koncert žáků ZŠ Školní – Podkruš. zoopark
 6.5. st 17.00 PÍSNičKY NEJEN PRO MAMiNKY – sál ZUŠ
 7.5. čt 17.00 TŘÍDNÍ PŘEHRáVKA P. ERNSTA – sál ZUŠ
 14.5. čt 20.00 PETR KOláŘ – koncert – sportovní hala
 18.5. po 17.00 TŘÍDNÍ PŘEHRáVKA V. DEliNOVÉ – Sál ZUš
 20.5. st 17.30  JARNÍ KONCERT – koncert pěveckého sboru Hlásek ZŠ Písečná 

a jeho přípravného sboru Berušky – Rytířský sál radnice

KONCerTY

 Od 8.5. SOCHY – Jakob Rainer – kostel sv. Ignáce
 Od 11.5. MAlUJÍCÍ RODiNA – Josef Zika – malby a grafiky – galerie Lurago
 Od 6.5.   EUROREgiA EgRENSiS CHOMUTOV 2015 – filatelistická výstava 

do 10. 5. – galerie Špejchar 
 Od 19.5.  SOCHY A OBRAZY – Václav Krob – výstavní síň radnice
 Do 30.6.  MAKROFOTOgRAFiE – OKAMžiKY V TRáVĚ – Eva a Karel Benešovi – 

galerie Na schodech
 Do 30.6.  JAROSlAV CiNYBUlK – JiRKOV VE VšEDNÍM – fotografie – galerie 

Na schodech
 Do 13.6. ZTRáTA PAMĚTi – dům Jiřího Popela
 Do 5.6. CHOMUTOVSKÉ OSOBNOSTi – Rytířský sál radnice
 Do 31.5. ZVÍŘE V KAžDÉM Z NáS – Podkrušnohorský zoopark
 Do 30.5.  STOPY čASU – Z JiNÝCH SVĚTŮ – Gabriella Héjja a Manfréd Koch – 

fotografie – výstavní sál muzea na radnici

VýSTaVY

 5.–6.5.  OSlAVY 110 lET NáRODNÍ HáZENÉ – turnaj starších žaček 
jednotlivých krajů ČR – sportoviště Cihlářská ulice

 9.5. so 12.00  OSlAVY 110 lET NáRODNÍ HáZENÉ – přípravná utkání 
žen a juniorek Čech proti Chomutovu a žen a juniorek Moravy proti 
kombinovaným družstvům Severočeské oblasti – sportoviště Cihlářská 
UliCE

 10.5. ne 08.00  OSlAVY 110 lET NáRODNÍ HáZENÉ – mezizemská utkání 
Čechy–Morava juniorek, juniorů, žen a mužů – sportoviště Cihlářská ulice
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 6.5.  Hornická od Husovy po Akad. Heyrovského vč. parkovišť, Bezručova od Husovy 
po Lužického – chodníky a parkoviště, Jiráskova od Husovy po Kostnickou, 
Akademika Heyrovského vč. parkoviště za č. p. 4238 a 4239, Erbenova u pošty 3, 
Havlíčkova od Husovy po Kostnickou, Kostnická vč. parkovišť, Zengerova 
vč. parkovišť, Gerstnerova vč. parkovišť

 7.5.  Jiráskova od Kostnické po Lužickou vč. parkovišť, Seifertova vč. parkovišť, Havlíč-
kova od Kostnické po Lužickou, Roháčova, Václavská vč. parkovišť a chodníků, 
Erbenova u Václavské ulice, Svahová vč. parkovišť a chodníků, Lužická, Děvínská, 
komunikace souběžná s ul. Bezručova (rodinné domy u Chomutovky)

 12.5.  Klicperova vč.parkovišť, M. Kopeckého vč. chodníků, Adámkova, Na Průhoně, Troc
nov ská, Komenského vč. chodníků, Sokolská od Klicperovy po Kadaňskou, Fi bi
cho va, Palachova od Kadaňské po Klicperovu, Alešova od Kadaňské po Adámkovu

 13.5.  alešova od Kmochovy k Černému Vrchu, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, 
Čermákova, Resslova, K. Čapka, Podhorská, Višňová, lokalita RD Filipovy rybníky

 14.5.  Št. kpt. Kouby, Fügnerova, Palachova od Kadaňské po ul. V Alejích, Osvobození 
vč. chodníků, Sokolská od Kadaňské po ul. V Alejích, Kukaňova, V Alejích, 
Kadaňská – chodníky a parkovací zálivy, Černovická – chodníky, 5. května

 19.5.  Černovická od kruhového objezdu ke světelné křižovatce Nové Spořice – 
chodníky, Potoční, Nové Spořice – U Hačky vč. chodníků, Osadní, Luční, obě 
spojky mezi Luční a Osadní, Polní a komunikace souběžná se silnicí č. I/13 
(Karlovarská), komunikace k firmě EATON vč. chodníků

 20.5.  Lipská od Vinných sklepů k vodárně – chodníky, parkoviště u bývalého kina 
Oko, Mýtná, El. Krásnohorské od Lipské po Kosmovu, Kosmova vč. parkoviště, 
Hraničářská od Lipské po Kosmovu, Třebízského, Sukova, Blanická od Sukovy 
po Kosmovu, Sládkova od Sukovy po Kosmovu, parkoviště u Verosu 

 21.5.  El. Krásnohorské od Kosmovy po Sadovou, Zdravotnická, Sadová, 
Hraničářská od El. Krásnohorské po Kosmovu, Blanická od El. Krásnohorské 
po Kosmovu, Slezská, Sládkova od Slezské po Kosmovu 

KOMplexNí blOKOVÉ ČIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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Nově otevřené street workout 
hřiště Eldorádo na Kamenném Vrchu 
se těší velké oblibě sportovců. Ti si 
tam chodí zacvičit kdykoli během 
dne nebo se zúčastní odborně vede
ného tréninku. Hřiště bylo otevřeno 
18. dubna, návštěvníci při slavnost
ním programu zhlédli umění sku
piny Street Hard Wor kers, profi týmu 
RVVL 13, chomutovských break dan
ce rů, skupiny předvádějící tricking, 

parkour či pole dance. Hlavním hos
tem byl slovenský workouter Matuš 
Meško. 

Nyní je hřiště v plném provozu 
otevřeno denně. Třikrát v týdnu, 
v úterý, čtvrtek a sobotu od pěti ho
din od po led ne, se konají tréninky pod 
vedením profesionálů a zúčastnit se 
jich může kdokoli. „Na první trénink 
dorazilo sedm nových sportovců, 
později se přihlásili ještě další tři,“ 

uvedl Rostislav Vošický, člen sku
piny Street Hard Workers, která tré
ninky pořádá a pomohla prosadit vy
budování hřiště. 

Eldorádo ale žije i mimo tréninko
vou dobu. „Na hřiště chodí děti, mlá
dež i dospělí, což byla naše představa 
o využívání hřiště. Máme zprávy, že 
ve školách si mezi sebou žáci domlou
vají, že si společně na hřiště půjdou 
zacvičit, což je naprosto ideální stav,“ 

doplnil sportovec s tím, že cílem bylo 
přivést právě sportovce, kteří nechtějí 
nebo nemohou platit za cvičení v po
silovně. 

Hřiště je zatím největší v Če chách 
i na Slovensku. Na rozloze 300 me
trů čtverečních je 35 hrazd, 4 bradla 
a další prvky na cvičení s vlastní va
hou těla i volný prostor pro hromadné 
cvičení skupin. Hřiště město vybudo
valo za více než jeden milion korun. 
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eldorádo  
se plní sportovci, 
lákají je tréninky s profesionály




