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Nemocnice Ostrov přijme

Nabízíme
•	 zajímavou	a	zodpovědnou	práci	v	nově	zrekonstruovaných	odděleních
	 s	moderním přístrojovým vybavením
•	odborný růst a hrazené vzdělávání
•	 širokou	škálu	benefitů
•	nadstandardní mzdové ohodnocení	(neřídíme	se	tabulkovými	systémy)
•	 individuální přístup	při	hledání	optimální	formy	spolupráce	(zkrácené		
	 úvazky	apod.)
•	 podporu při stěhování	formou	příspěvku	na	bydlení	až	3	000	Kč	měsíčně
•	 4 týdny dovolené + 1 týden placeného volna navíc

Zkušenosti	výhodou,	nikoliv	podmínkou.	Úspěšné	uchazeče	plně	zaškolíme.

Kontakt:	personální	oddělení,	Tel.:	+420	608	070	839
E-mail:	personalni@nemostrov.cz,	www.nemostrov.cz

NemocNice ostrov
NemocNice sokolov

NemocNice sušice
Nemos AmbulANce

ZDRAVOTNÍ SESTRY
ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY
pro oddělení intenzivní, paliativní a respitní péče

92x130 NO prijme sestry.indd   1 23.03.16   13:48

PŘIJĎTE SI VYBRAT 

Z 30.000 POLOŽEK

Váš partner ve světě 

 ELEKTROMATERIÁLU

            

           
SVÍTIDEL   VYPÍNAČŮ   ZÁSUVEK   

 KABELŮ   BATERIÍ   POJISTEK   JISTIČŮ

PO-PÁ:  7:00 — 16:00               Pod Břízami 5364
    tel.: +420 417 634 451               Chomutov

    

Aplikace šetří  
podnikatelům peníze a čas
Význam nových technologií roste s tím, jak se 
vyvíjí česká legislativa. Aplikace na míru mohou 
podnikatelům významně usnadnit práci.
„Jsem majitelkou rodinné restaurace a od ledna 
i spolumajitelkou penzionu. Abych zvládla nové 
povinnosti, potřebovala jsem práci v restauraci 
co nejvíc zautomatizovat. Hledala jsem řešení, 
které by mi umožnilo vést si přehled o tržbách, 
a  také jsem chtěla zavést platby kartou. Ze 
současné nabídky byla ePokadna od Vodafonu 
jasná volba. Zvládá vše, co potřebuji, a je velmi 
jednoduchá na ovládání,“ říká čtyřiatřicetiletá 
paní Radka.
Vodafone ePokladna umožňuje evidovat data 
o  tržbách, vystavovat elektronické účtenky 
i sledovat pohyb zásob na skladě. Aplikace je 
uzpůsobena k přijímání stravenek a je možné 
k ní připojit mobilní platební terminál a kapesní 
tiskárnu. Navíc je schopná objednávky evidovat 
pod jednotlivými stoly v restauraci.
„Vybrala jsem si verzi ePokladna Komplet pro 
restauraci a verzi Standard pro penzion. Obě 
mě přijdou na 720 korun měsíčně. Chytrý 
telefon i tablet už jsem měla, dokoupila jsem 
jen mobilní tiskárnu na účtenky a pronajala si 
u  banky terminál pro bezhotovostní platby,“ 
vysvětluje podnikatelka.
A  výsledek? „Práce v  restauraci se zjednodušila, neztrácíme čas 
luštěním papírových účtenek a počítáním skladových zásob. Zbývá mi 
víc času na penzion. Populární jsou platby kartou. Zákazník nemusí 
hlídat hotovost v peněžence a víc utrácí. Mile mě překvapilo, že díky 
aplikaci jsem v  podstatě připravená k  přechodu na elektronickou 
evidenci tržeb,“ dodává.
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 aktuality
 4 DOTaCI OD MěSTa 

zíSKala SKOrO STOVKa 
žaDaTelů
Téměř sto žadatelů o grant 
z dotačních programů města 
dostalo finanční podporu. 
Rada města schválila 98 ze 
110 žádostí, ostatní ještě 
čekají na posouzení.

 téma
 6 UKlIďMe ČeSKO. 

V CHOMUTOVě V OKOlí 
zOOparKU
Největší dobrovolnická akce 
v republice Ukliďme Česko 
se za několik dní uskuteční 
i v Chomutově. Chcete se 
zapojit? 

 rozhovor
 8 rOberT KleINe: TaKOVý 

zájeM O HISTOrICKÉ 
fOTKY NáS přeKVapIl
Jestli se pohybujete na 
internetu, už jste na ně 
možná narazili. Historické 
fotky na facebookovém 
profilu Chomutov-Komotau 
jsou hodně sledované.

 minitéma

 9 MINISTerSKá NáVšTěVa 
řešIla bYDleNí Na 
SíDlIšTíCH
Do Chomutova přijeli 
odborníci z ministerstev 
a vládních úřadů. Vedení 
města s nimi řešilo hlavně 
situaci na sídlištích.

 kultura
 12 VýSTaVa UKazUje 

MINCe a láKá 
K ODHaleNí záHaD
S historií mincovnictví na 
našem území se mohou 
seznámit návštěvníci 
výstavy Pražské groše Karla 
IV. v muzejních prostorách 
radnice.

 neziskové organizace
 14 SONS pOMáHá 

zraKOVě pOSTIžeNýM
Nevidomý čtyřiadvacetiletý 
mladík z Chomutova 
byl nekomunikativní, 
ostýchavý, bez zálib 
a koníčků. Nyní se změnil 
k nepoznání.

 sport
 22 zabYSTřaN V SOČI 

VYbOjOVal DVa 
TITUlY MISTra SVěTa
Na hvězdnou lyžařskou 
kariéru má našlápnuto mladý 
závodník LKmChomutov 
Jan Zabystřan. Léta strmě 
stoupající křivka výkonnosti 
ho vynesla až na trůn pro 
mistra světa do 18 let.

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. 

Vybrali jsme pro vás jelena 
bucharského pocházejícího 
z oblasti řek Amudarja a Syrdarja, 
kde jsou drsné klimatické podmínky. 

9. a 23. 4.
Severočeské farmářské trhy 
od 8 hodin na náměstí 1. máje. 

11. 4. 
Zasedání Zastupitelstva města 
Chomutova, stará radnice 
od 15 hodin. 

16. 4.
•   Zpřístupnění městských 

památek v rámci 
Mezinárodního dne památek 
od 9 hodin.

•   Další část Rodinného 
zápolení na téma Kozí 
zahrádka.

•   Úklid Bezručova údolí od 
9 hodin, sraz je u Povodí 
Ohře. 

23. a 24. 4.
•   Chomutovské slavnosti od 

10 hodin v městském parku.
•   Oživlá strašidla od 10 hodin 

ve sklepení radnice. 

zapIšTe SI 
DO DIáře

HeYrOVáCI SI 
přIpOMNělI

úTlaK TIbeťaNů
více na straně 16
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Nově můžete 
parkovat u “íčka” 

Chomutované mají nově k dispo-
zici parkoviště vedle informačního 
centra. To dosud využívalo město 
především pro parkovaní úředníků. 
Nově na něm může nechat auto kdo-
koliv, stání je zpoplatněno deseti ko-
runami na hodinu. Kapacita náměstí 
někdy nestačí potřebám občanů a toto 
parkoviště je hned vedle. „Parkovat 
zde mohou jak Chomutované, tak 
turisté, kteří využívají informační 
centrum. O svátcích a víkendech 
bude parkoviště sloužit zdarma,“ řekl 
tajemník magistrátu Theodor Sojka. 

Pro střednědobé parkování, na 
dvanáct hodin, nadále slouží parkovi-
ště v Hálkově ulici (za bývalým ka-

sinem) za cenu 10 korun za den. Pro 
dlouhodobé stání slouží i parkoviště 
před knihovnou, ve dvoře u SKKS 
a pod Lidlem. Tam se od dubna 
zvedá cena za celodenní parkování 
z deseti na dvacet korun. „Důvodem 
je přeplnění kapacity parkovišť. 
Řidiči se často snaží zaparkovat 
i mimo vyznačená místa a mnohdy 
brání bezpečnému průjezdu či za-
blokují jiné řidiče,“ dodal Martin 
Kovácz z odboru majetku města. 

Veškeré výnosy z parkování se 
vracejí řidičům. Peníze putují do 
fondu dopravní infrastruktury, ze kte-
rého se financuje budovaní nových 
parkovacích míst v Chomutově.

Dotaci od města získalo skoro sto žadatelů

Nové jesle mohou vzniknout na Kamenné

Strážníci doprovází chronické 
záškoláky do školy

Téměř sto žadatelů o grant z do-
tačních programů města dostalo fi-
nanční podporu. Rada města schvá-
lila 98 ze 110 žádostí, ostatní ještě 
čekají na posouzení. 

Doporučení radním k žádostem 
dala sociální komise a komise pro 
kulturu, kreativitu a komunitní roz-

voj. Grant na sociální služby žádalo 
46 lidí či společností, 33 žádostí 
už bylo schváleno, 10 čeká a 3 ne-
byly podpořeny, protože nesplnily 
některá kritéria vyhlášených pro-
gramů. „Město v této oblasti pod-
poří žadatele celkovou částkou přes 
1,5 milionu korun.“ řekl ekonom 

města Jan Mareš. 
Grant od komise pro kulturu, 

kreativitu a komunitní rozvoj chtělo 
78 žadatelů, z nichž 65 rada města 
vyhověla, 2 čekají na schválení za-
stupitelstvem a 11 žadatelů nebylo 
podpořeno. Kulturní komise vydala 
v grantech přes 1,5 milionu korun, 

425 tisíc je ještě žadatelům k dis-
pozici. Sociální komisi zbylo přes 
485 tisíc. Další dotační řízení bude 
vyhlášeno v průběhu roku. 

Komise pro životní prostředí 
a komise pro sport a volnočasové 
aktivity jednaly o grantech po uzá-
věrce Chomutovských novin. 

Více než dvojnásobně by se 
mohla v Chomutově zvýšit kapacita 
jeslí. Město momentálně pracuje 
na žádosti o dotaci. Pokud bude 
schválena, zařízení pro děti od jed-
noho roku do tří let vznikne z bu-
dovy bývalé policejní služebny na 
Kamenné. 

Z jeslí se stane dětská skupina, 
přesto rodiče nezaznamenají rozdíl. 
„Jesle byly do roku 2013 definovány 

jako nestátní zdravotnické zařízení, 
kde působili zdravotničtí pracovníci. 
My nyní provozujeme hlídání dětí 
podle živnostenského oprávnění, 
ale stále to nazýváme jeslemi. V bu-
doucnu by se mělo jednat o dětské 
skupiny, kde mohou být zařazené 
děti od jednoho do osmi let věku. 
My však budeme zařazovat děti do 
tří let, abychom navazovali na čin-
nost stávajících mateřských školek. 

Opět se tedy zařízení bude mezi 
lidmi říkat jesle, navíc s prodlouže-
nou provozní dobou,“ vysvětlila ře-
ditelka Sociálních služeb Chomutov 
Alena Tölgová. 

Dotace by měla většinově pokrýt 
náklady na opravu větší ze dvou 
propojených budov. Dětské skupiny 
budou ve dvou třídách v patro-
vém křídle. „V přízemí bude nově 
vytvořená skupina, která bude mít 

kapacitu patnáct dětí. V patře bude 
stávající skupina z jeslí, ale kapacita 
bude z patnácti navýšena na dvaa-
dvacet dětí,“ informovala projektová 
manažerka Jaroslava Balogová. 

Poptávka po zařízení pro děti 
do tří let již několik let převyšuje 
nabídku. To je právě důvod, proč 
se město snaží o zvýšení kapacity. 
V posledních třech letech nebylo 
průměrně do jeslí přijato 33 dětí. 

Odbor sociálních věcí a městská 
policie se zaměřily na záškoláky. 
Zejména na ty školáky, kteří zameš-
kali minimálně sto hodin. „Měli jsme 
i extrémy se dvěma stovkami hodin,“ 
řekla vedoucí odboru sociálních věcí 
Kamila Faiglová. Pro záškoláky 
vznikl tým složený ze strážníků a so-
ciálních pracovnic. „Záškoláctví je 
veliký problém a ředitelé u některých 

rodin nenacházejí nástroje, jak je pře-
svědčit, aby děti do školy chodily,“ 
řekl náměstek primátora Marian 
Bystroń. 

Pokud vytipovaný žák nepřišel do 
školy, vyrazila pro něj hlídka městské 
policie s pracovnicí oddělení soci-
álně-právní ochrany dětí. Společně 
ho doprovodili přímo do třídy. „To 
mělo výchovný efekt, protože to oka-

mžitě zapůsobilo na ostatní záškoláky 
s menším počtem neomluvených 
hodin,“ řekla ředitelka ZŠ Zahradní 
Libuše Slavíková. Probuzení doma 
a doprovod zapůsobil i na žáka se 
dvěma stovkami hodin absencí. „Tři 
týdny chodil do školy, pak zase začal 
chybět. U jiného školáka se podařilo, 
že od návštěvy týmu už nezameškal 
žádnou hodinu,“ dodala Faiglová 

s tím, že práce s rodinami záškoláků 
je často velmi dlouhodobá. 

Tým působil na  školách Za hradní, 
Na Příkopech, 17. listo pa du, Školní 
a Hornická. Vytipováno měl šest 
chronických záškoláků a postupně 
bude sledovat další. Rodičům, kteří 
děti neposílají do školy, hrozí správní 
řízení u přestupkové komise nebo do-
konce trestní stíhání.
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KráTCe

Smrky kácet nemusíte, 
mšice nezaútočí

lidé loni třídili odpad o trochu lépe

Němci se zajímají o depozitář

Podle odborníků z Ústředního kon-
trolního a zkušebního ústavu zeměděl-
ského a dalších odborných pracovišť 
je málo pravděpodobné, že by se měla 
letos mšice smrková přemnožit a na-
padnout smrky pichlavé, jako tomu 
bylo na jaře a v létě loňského roku. 
Proto není opodstatněné kácet stromy, 
které byly vloni napadeny. „Smrk 
pichlavý má dobrou regenerační 
schopnost a většina loni napadených 

stromů se zotaví. Některé již nebudou 
tak krásné jako před poškozením, ale 
to není důvod ke kácení,“ řekla ve-
doucí odboru životního prostředí Jana 
Hladová. Letošní přemnožení mšice 
smrkové by mělo eliminovat pár velmi 
mrazivých dní ze začátku tohoto roku. 

Podle odborníků každý strom, 
který vloni ohrozila mšice, by měl být 
podrobně posouzen. „V úvahu se musí 
vzít hlavně rozsah poškození stromu, 

předpoklad jeho regenerace, reálná 
užitná hodnota stromu a další faktory, 
jako je bezpečnost a perspektiva na 
daném stanovišti. Kácení je krajní 
způsob řešení,“ vysvětluje Hladová. 

Kdyby se v těchto dnech mšice 
přece jen objevila, je dobré strom oše-
třit vhodným přípravkem. V opačném 
případě odborníci doporučují strom 
podpořit závlahou a některými pří-
pravky, které posilují růst. 

Chomutované v loňském roce 
třídili odpad více než v roce 2014. 
Mírný nárůst zaznamenaly sta-
tistiky Technických služeb města 
Chomutova. Papíru, plastu a skla 
vytřídili lidé celkem o 21 tun více. 
„Ve srovnání s rokem 2014 se 
sice dá hovořit o mírném nárůstu, 
celkově ale lidé třídí stále méně. 
Nejlepší, co se třídění odpadu 
týče, byl rok 2010, kdy se vytřídilo 
zhruba o sto tun více než letos,“ 
uvedl ředitel technických služeb 
Zbyněk Koblížek.

V roce 2015 svezly technické 
služby celkem 1 363 tun separo-
vaného odpadu, z toho 583 tun pa-

píru, 365 tun plastů a 415 tun skla. 
Oproti roku 2014 se počet tun sve-
zeného papíru a skla zvýšil, počet 
tun svezeného plastu se snížil.

Statistiky technických služeb 
zaznamenávají počty tun sveze-
ného separovaného odpadu od roku 
2004, tehdy se za rok svezlo 518 
tun, ale tyto počty v dalších letech 
strmě stoupaly. Nejvíce se lidé či-
nili v roce 2010, kdy vytřídili 1 462 
tun. Následující rok nastal propad 
zhruba o sto tun a ten se stále s ma-
lými výkyvy drží. „Nepřestáváme 
se snažit obyvatele motivovat ke 
třídění, chtěli bychom počty tun 
svezeného separovaného odpadu 

znovu navýšit. Každý rok přibývají 
v ulicích nová kontejnerová stání 
i nové nádoby na odpad, aby lidé 

měli kontejnery co nejdostupnější,“ 
uvedl vedoucí provozovny odpado-
vého hospodářství Marek Pohl.

Do chomutovského železničního 
depozitáře se s početnou skupinou 
odborníků přijel podívat starosta part-
nerského města Annabergu-Buchholze 
Rolf Schmidt. „Pro Krušné hory je 
železnice z hlediska cestovního ruchu 
velmi důležitá. Zajímáme se o to, co 
bychom mohli najít společného pro 
zvýšení atraktivnosti v této oblasti. 
Když mi primátor Daniel Černý vy-
právěl o depozitáři, byl jsem velmi 
překvapený, protože jsem o něm nevě-
děl,“ řekl starosta Schmidt.

V delegaci byli odborníci z ně-
mecké strany Krušných hor, kteří se 
touto tematikou zaobírají. „U nás je 
velmi mnoho lidí, kteří se zajímají 
o historickou železnici a jsou schopni 
ujet velké vzdálenosti, aby se na his-
torické lokomotivy a vagony mohli 
podívat,“ dodal Schmidt.

Město Chomutov má zájem 
na tom, aby železniční depozitář 
Národního technického muzea byl pří-
stupný veřejnosti jako běžné muzeum. 
Dosud bývá otevřen jen nárazově. Je 

v něm 130 kolejových vozidel něko-
lika rozchodů a nejrůznějších typů. 
Zájem partnerského města otevírá 
prostor k vytváření projektů podporu-
jících cestovní ruch. 

Róza bude sázet 
kytičky 
Třetí akce Rodinného zápolení 
Kozí zahrádka se uskuteční 
16. dubna od 13.00 do 16.00 
hodin v městském parku. Více 
na www.rodinnezapoleni.cz

dRagon Cup letos 
nebude 
Na základě organizačních 
a technických problémů se 
závod dračích lodí Chomutov-
ský Dragon Cup 1. května na 
Kamencovém jezeře neusku-
teční. 

viewegh ve večeReCh 
pod lampou
Pravidelný pořad SKKS Večery 
pod lampou navštíví 18. dubna 
syn českého herce E. F. Buriana 
Jan Burian, v květnu Irena Dous-
ková a v září Michal Viewegh.

dosazují živé ploty 
Technické služby v těchto dnech 
doplňují novými sazenicemi 
živý plot v parku ČSA a v Bla-
tenské ulici. Plot byl poškozen 
vandaly nebo při různých 
rekonstrukcích. 

RekoRd v domečku
Kroužky v Domečku navštěvuje 
rekordní počet účastníků, letos 
jich je 1 305. Ti se pravidelně 
scházejí ve více než stovce růz-
ných zájmových kroužků.

o příměstské táboRy 
je zájem
Rozšířit nabídku příměstských 
táborů musel Domeček, protože 
stávající nabídka byla velmi 
rychle obsazena. Rodiče mohou 
nyní dál přihlašovat své děti.
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Největší dobrovolnická akce v republice Ukliďme Česko se za několik dní uskuteční i v Chomutově. Chcete 
se zapojit? Radnice organizuje v sobotu 16. dubna úklid na cyklostezce mezi zooparkem a silnicí 1/13. 
„Vloni jsme v lesíku u nemocnice sesbírali tři tuny odpadu. Budu rád, když se zapojí ještě více dobrovolníků 
a sesbíráme ještě více odpadu,” vyzývá primátor Daniel Černý. Akce se bude v Chomutově konat potřetí. 
Poprvé dobrovolníci uklízeli Eldorádo.

Sraz dobrovolníků je 16. dubna 
v 9 hodin na odstavné ploše po 
pravé straně horní vstupní brány do 
zooparku (u silnice I/13). Na tomto 
místě budou na dobrovolníky čekat 
organizátoři, kteří jim dají pytle a ru-
kavice. Nasměrují je na místo úklidu. 
Dobrovolníci, kteří přijdou k horní 
bráně zooparku, budou uklízet prostor 
mezi plotem zooparku a třináctkou 
a pokračovat se bude až k čerpací sta-
nici. Vybranou lokalitu pro úklid na-
vrhli sami občané ve svých podnětech 
zaslaných městu. 

Chcete se zapojit do akce Ukliďme 
Česko sami a uklidit jinou část města? 
I to je možné. Stačí se přihlásit na 
webu akce www.uklidmecesko.cz. 
Tam najdete podrobný návod jak po-
stupovat a od celostátního organizá-
tora obdržíte pytle i rukavice. A co 
s nasbíranými odpadky? Kontaktujte 
předem Ilonu Spoustovou z odboru ži-
votního prostředí na telefonu 474 637 
935 nebo e-mailu i.spoustova@cho-
mutov-mesto.cz a domluvte si místo, 
odkud a kdy budou moci technické 
služby naplněné pytle odvézt. 

Školy jdou do akCe na 
plno

O čisté a uklizené prostředí města 
se zasluhují i žáci základních škol 
a jejich učitelé. Letos se v rámci akce 
Ukliďme Česko zbaví odpadků hned 
několik ulic. Okolí základní školy 

Školní loni uklízelo přes padesát žáků 
s pěti učiteli. Letos se počítá zhruba 
se stejnou účastí. „Vyčistíme části ulic 
Školní, Vodních staveb, Palackého 
a Beethovenovy. Akce je dobrovolná, 
přesto je účast vždy poměrně veliká,“ 
uvedla učitelka ze základní školy 
Školní Martina Nováková. Úklid 
není pro děti jen práce, během dne 
se i pobaví. Neváhají se totiž na akci 
důkladně připravit – loni se vyzbro-
jily nejen pytli a rukavicemi, ale také 
legračními převleky nebo si z recese 
oblékly ochranné obleky i s brýlemi. 
S odpadem z legrace také pózovaly 
fotografovi. Podařilo se jim najít i za-
jímavé věci, třeba starou videokazetu 
nebo zraněného ptáčka, kterému ihned 
pomohly. Kromě Chomutova vyje-
dou děti ze Školní pomáhat i do obce 
Kovářská. Tam poklidí les a pomo-
hou s lesními pracemi. „Akce je vždy 
velmi zdařilá, proto se letos opět zapo-
jíme,“ dodala učitelka Nováková. 

Trochu soutěžně berou úklid okolí 
školy žáci z Hornické. Ti vezmou 
pytle a rukavice a už pospíchají do ulic 
a předhání se, kdo nasbírá více od-
padků. Tím nabere akce zábavné ob-
rátky a nikomu nevadí, že musí uklízet 
po nepořádnících. „Loni jsme uklí-
zeli v ulicích Bezručova, Hornická, 
Husova, Kostnická a Rooseveltova. 
Letos tuto lokalitu budeme uklízet 
opět. Zapojují se žáci druhého stupně,“ 
řekl zástupce ředitele základní školy 

Hornická Zdeněk Schück.
Loni se dětem podařilo najít něko-

lik kuriózních věcí, třeba zimní kabát, 
dětské plavky nebo postýlku. 

Úklidu se letos podruhé účastní 
mnoho žáků ze základní a ma-
teřské školy v ulici 17. listopadu, 
loni jich bylo na sto padesát. Úklid 
okolí školy se tam koná v rámci 
akce Ukliďme okolí školy, do akce 
Ukliďme Česko se škola oficiálně 
nezaregistrovala. Výsledek je však 
stejně přínosný.

vloni se nasbíRaly tři 
tuny 

Také vloni se mnoho lidí neu-
sadilo před televizi a obětovalo so-

botní odpoledne dobré věci. V lesíku 
blízko nemocnice vysbírali nahro-
maděný nepořádek. Jak dobrovolníci 
přiznali, objem odpadků v lesíku je 
většinou překvapil. „Množství nepo-
řádku mne opravdu překvapilo. To, 
co jsme tady objevili, je unikátní,“ 
připustil náměstek primátora Marek 
Hrabáč, který vyrazil uklízet Česko 
s celou rodinou. Dobrovolníci na-
cházeli i řadu kuriozit. „Našli jsme 
čepici, svetr, nějaké plínky, hodinky 
a je tady i hodně skla,“ vypočítával 
své kuriózní nálezy Marek Hrabáč. 
„Našla jsem téměř nepoškozeného 
plastikového slona, ale hodila jsem 
ho do pytle taky,“ přidala nález 
Karina Sobotková.

Ukliďme Česko
V Chomutově okolí zooparku

zMapUjTe TO! 
Zapojit se do života ve městě můžete i pomocí svého telefonu. Město už 
druhým rokem využívá aplikaci Zmapuj to. Tu si může každý stáhnout do 
chytrého telefonu a zmapovat problémy ve veřejném prostoru. Nemusí 
se jednat jen o černé skládky, pro které byla aplikace původně vyvinuta. 
Aplikace je k dispozici pro platformy Android, iPhone a Windows Phone.

Ovládání aplikace je intuitivní 
a  nevyžaduje žádnou registraci. 
Zmapovat lze třeba rozbitou za-
stávku, nezabezpečený kanál, po-
škozenou prolézačku na dětském 
hřišti či další projevy vandalismu 
či závady. Několika kliky na displej 
telefonu lze městským úředníkům 
odeslat jak místo, kde problém 

vznikl, tak fotografii. Jakmile ode-
šlete podnět, příslušným úřední-
kům přijde e-mail s upozorněním. 

Nemáte-li chytrý telefon, vůbec 
to nevadí. Závadu či problém 
lze nahlásit i  pomocí webového 
formuláře, který je dostupný na  
 www.zmapujto.cz.
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Ukliďme Česko je jen jeden 
z mnoha způsobů, jak Chomutované 
mohou přispět ke zlepšení kvality ži-
vota ve městě. Současná radnice razí 
heslo Město tvoří jeho občané. Sami 
politici nebo úředníci totiž nemají 
šanci město výrazně změnit k lepšímu, 
pokud se nezapojí také aktivní občané, 
chomutovští patrioti. Přestože se říká, 
že severozápad Čech je vykořeněným 
krajem a že tu vlastně skuteční patrioti 
nežijí. Zvláště v poslední době ale 
často zaznívá, že lokální patriotismus 
se tu právě ve velkém probouzí.

V sobotu 16. dubna mnozí z nás 
vyrazí do ulic, aby uklidili veřejné 
prostranství třeba před svým domem. 
Možností je tu ale mnohem více.

Městské grantové programy jsou 
už pro tento rok téměř vyčerpány 
a přidělené granty dají vzniknout 
například dvěma komunitním za-
hradám či akci Zasadíme si. Členky 
Ženského spolku budou květinami 
osazovat různá místa v městském 
parku i jinde ve městě. A na sídli-
štích se najde několik lidí, kteří se 
skvěle starají o malé okrasné za-
hrádky či záhony před domy. A to 
bez jakékoliv finanční podpory.

Vedení města hodlá aktivní 
Chomutovany se zájmem o své okolí 
podporovat. Kromě běžných grantů je 
možné čerpat ještě téměř 600 tisíc ko-
run z takzvaných mikrograntů. Právě 
třeba na předzahrádku před domem, 
úklid veřejného prostranství či na-
příklad na sousedské setkání spojené 
s dětským dnem. Mimochodem na 
několika místech v ČR se konají tzv. 
dědské dny – společenská setkání pro 
starší generaci.

O pětitisícovou podporu z mik-
rograntu mohou žádat fyzické osoby 
nebo neziskové organizace a mohou 
tak získat finance na aktivity ve 
sportu, v kultuře, umění a komu-
nitním rozvoji, v sociální oblasti 
či při ochraně životního prostředí 
(viz infografika). Město na celkové 
náklady akce přispěje vždy do výše 
maximálně 75 %. Podrobnější infor-
mace lze získat na webové stránce 
http://bit.ly/grantyCV nebo na od-
boru ekonomiky u Šárky Švehlové, 
telefon 474 637 150. Inspiraci pro 
aktivity ke zlepšení veřejného pro-
storu lze hledat třeba na plzeňských 
stránkách pestujprostor.plzne.cz 
v sekci databáze podnětů.

O pěkný vzhled města se zaslu-
hují i jeho obyvatelé. Prostranství 
ulic chtějí ozdobit záhony a město je 
v tom podporuje. Mohou si totiž za-
žádat o grant.

Finanční podpora by mohla po-
moci třeba Janě Benešové, která se 
snaží vybudovat komunitní zahradu 
na pozemku základní umělecké 
školy. „V současné době připravu-
jeme záhony, které později osadíme 
zeleninou,“ uvedla Jana Benešová 
s tím, že na zahradě vznikne i naučná 
stezka. Díky té se děti seznámí s pěs-
tovanými druhy zeleniny a rostlin. 
Nápad vybudovat komunitní zahradu 
vznikl ve skupině lidí, kteří nemají 
u svých domů zahrádky a zatoužili po 
zahradě, kde budou trávit volný čas 
aktivním odpočinkem. 

Podobný záměr má i Petr Džam-
ba sov. Ten chce dopřát potěšení 
z úrody lidem ze sídliště na Zadních 
Vinohradech. Připravil tedy projekt 

s názvem Zahradní Vinohrady, který 
počítá s minipolíčky pro každého 
obyvatele lokality, který bude mít 
zájem se o pozemek starat a něco 
na něm pěstovat. „Ještě není zcela 
jisté, kde přesně záhony vzniknou. 
Může to být z volných travnatých 
ploch nebo z nepoužívaných vyas-
faltovaných prostorů,“ vysvětlil Petr 
Džambasov. V sídlišti tak vznikne 
místo, kde si lidé vypěstují vlastní 
zeleninu nebo ovoce a budou se moci 
i setkávat se svými sousedy a přáteli. 
„Vybudováním záhonů reaguji na 
zájem seniorů, kteří se už nyní starají 
o malé záhonky v blízkosti svých 
obydlí. Také mě k tomu přivedla ne-
vědomost dětí, kteří někdy ani netuší, 
jak vlastně ovoce a zelenina roste,“ 
doplnil Petr Džambasov. 

Vchod do domu ozdobil i Karel 
Bruna ze Skalkové ulice. Nejprve 
založil záhony, ty pak osadil růžemi 
a dalšími květinami. Kromě podél-

ného záhonu při vchodu vybudoval 
ještě dva kruhové. „Ten druhý nyní 
dodělávám. Mě tato práce prostě moc 
baví, je to můj koníček,“ řekl Karel 
Bruna. Na místě, které nyní od jara 
do podzimu krásně kvete, byla dříve 
tráva a sešlapaná hlína.

Poněkud jinak chce využít mikro-
grant Ženský spolek Chomutov, který 

se zajímá o veřejný prostor a chce ho 
měnit. Jednou z prvních akcí spolku 
je osázení jednoho záhonu v měst-
ském parku. „Lidé mohou přijít 
na vytipované místo a zasadit kvě-
tiny. Přijít může kdokoliv a může při-
ložit ruku k dílu,“ řekla předsedkyně 
spolku Tereza Dvořáková. Sázení se 
uskuteční v květnu.

Využijte mikrogranty a zlepšete 
veřejný prostor 

Chomutované už budují komunitní  
zahrady a zkrášlují sídliště

mikRogRanty budou poskytovány 
v těChto oblasteCh:

•  sportovní a volnočasové aktivity
Podpora nahodilých sportovních a volnočasových aktivit
Prezentace aktivit neprofesionálních sportovních sdružení a osob

•   kulturní a umělecké aktivity a komunitní 
Rozvoj
Podpora kulturních a uměleckých aktivit
Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora 
kulturních a lidových tradic, site specific art aj.
Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých 
sdružení a osob
Podpora projektů regionální historie
Projekty řešící oživení veřejného prostoru, rozšíření nabídky 
trávení volného času ve městě a zlepšení sousedských vztahů

•   sociální oblast
Sociální inkluze
Komunitní práce

•   životní prostředí
Ochrana životního prostředí
Úklid veřejného prostranství
Údržba veřejné zeleně a výsadba
Přednášková činnost ke zvýšení povědomí o životním prostředí

Karel Bruna se strará o květinové záhony.



rozhovor

8 | rozhovor

Provozujete facebookový profil 
Chomutov-Komotau, kde pub-
likujete historické fotky. Co vás 
k založení vedlo?

Před dvěma lety ho založil 
Marek Moudrý. Studoval germanis-
tiku, probíral se historií severních 
Čech. Přestěhoval se do Chomutova 
a začal se o něj zajímat. Já jsem 
na stránku přišel náhodou, když 
zrovna hledal redaktora, který umí 
německy a česky. Já měl zájem 
o historii Chomutovska, vždycky 
jsem byl patriot. Tak jsem se do 
toho pustil, v té době tam bylo asi 
800 fanoušků. Rychle přibývali, 
což nás hodně překvapilo. Nedávno 
se Marek rozhodl stránku opustit, 
nabídl mi, ať to dělám. V té době 
měla stránka už 2 500 fanoušků, 
myslel jsem si, že to bude stagno-
vat. Ale přišel opak.
Nyní máte přes 4 600 fanoušků. 
Máte představu, na jaký počet to 
až může dojít?

To vůbec nemám, ale jestli se 
to bude zvyšovat tímto tempem, 
tak jsme za chvíli na pěti tisících 
a půjde to dál. Záleží také na mně, 
jak to budu spravovat. Zatím mě 
to baví, jsem nadšený a to, že se to 
lidem líbí, je pro mě hnací motor. Je 
to také kanál pro mladou generaci 
Chomutováků, aby se dozvěděli 
něco o svém městě. Najdou tam ve 
stručnosti skoro vše s fotkami.
Na stránce publikujete několikrát 
denně, kolik vám to zabere času?

Když to srovnám, tak před ro-
kem jsem byl na stránce jednou 

týdně. V současné době je to skoro 
na plný úvazek, protože jsem tam 
denně, skoro každou hodinu, ti-
síce zpráv a tisíce emailů. Máme 
i německé fanoušky, je jich přes 
tisíc. Samozřejmě u toho normálně 
pracuji, facebook je jen koníček. 
Časově je to strašně náročné. Před 
dvěma měsíci jsem poprosil kolegu 
architekta a historika, jestli do toho 
projektu půjde s námi. Vydržel 
měsíc, pak se omluvil, že to prostě 
nestíhá. Teď jsem sám s panem 
Schubskym. Zatím mě to baví, jsem 
nadšený. Spousta lidí mi také fotky 
posílá, což je skvělé a já jim za to 
velmi děkuji.

Na profilu se objevují fotografie 
z různých historických období. Je 
nějaké období, které máte rád?

Mám rád období kolem roku 
1900, kdy se v Chomutově začala 
stavět ta nejkrásnější architektura, 
budova městského divadla, štukové 
domy na náměstí nebo v bývalé 
Palackého ulici. Pěkné bylo i období 
roku 1930, kdy se stavěly novo-
stavby na náměstí, rohový dům 
potravin – hotel Scherber a další ob-
jekty, které už v Chomutově nejsou.
Kde fotky sháníte?

Fotografie jsou z mojí sbírky, 
nekopíruji je odjinud. Mám jich 
skoro osm tisíc, sbírám je přes 

deset let, kupuji a vyměňuji je na 
různých aukcích. Spolupracuji 
s Bundesarchivem v Berlíně, kde už 
mě dobře znají (smích). Tam je ulo-
žena jedinečná sbírka, více jak de-
set tisíc fotografií z Chomutovska.
Jsou fotografie, o kterých víte, že 
existují a nepodařilo se vám je 
opatřit? Nebo které byste chtěl 
vidět?

Hrozně málo fotek je z okolí 
mannesmannky. Tam bylo dnes 
už zaniklé předměstí. Pak by mě 
zajímaly objekty na Palackého, 
celá bývalá krásná ulice nebyla 
zdokumentována. Rád bych zís-
kal i obrázky zbořeného obecního 

úřadu v Horní Vsi a také více fotek 
interiéru zbořeného evangelického 
kostela. Celkem mi chybí ještě tak 
650 fotografií, které jsou v oběhu.
V Chomutově jste se narodil, jak 
dlouho jste tady žil?

Narodil jsem se roku 1970 
v Chomutově. Žil jsem tu do roku 
1999, pak jsem se odstěhoval do 
Hannoveru. Oženil jsem se tu, mám 
tu rodinu.
Plánujete se někdy vrátit?

Mám Chomutov rád, miluji ho 
strašně moc, ale vrátit se nehodlám. 
Mám v Hannoveru svůj domov 
a zázemí a nechtěl bych to opustit. 
Je hezké navštívit Chomutov, setkat 

se s přáteli a pak zase se vrátit.
Je vidět, že se vyznáte v historii. 
Německá historie Chomutova je 
opomíjená, spousta věcí jakoby 
začínala až po roce 1945.

Já bych řekl, že až v 60. roce, 
celá předchozí historie byla vygu-
mována, což je škoda.
Je podle vás důležité historii od 
založení města do toho roku 1960 
připomínat?

Ono je to hrozně složité, ně-
mečtí občané v Chomutově hráli 
obrovskou roli, více než Češi, pro-
tože Čechů v Chomutově bydlela 
tak čtyři procenta. Němci prostě 
dali městu kulturu a architekturu. 
Když se podívám na rok 1945, tak 
někteří Němci byli týráni a zabiti 
bez předsudků, jen na letním sta-
dionu toho roku zemřelo 120 mužů. 
O tom se nemluví, z toho počtu 
bylo pět nebo šest nacistů, ostatní 
byli muži od rodin, Chomutováci. 
Na to se nedá zapomenout. Válka 
byla krutá a ošklivá, ale to, co se 
stalo po válce, bylo ošklivé taky. 
Někteří Němci zemřeli nevinně. 
Dnešní Němci, chomutovští rodáci, 
se kterými se bavím, nechtějí žádné 
pozemkové vyrovnání. Někteří Češi 
si myslí, že Němci chtějí zpět svůj 
domov. Ne, oni chtějí jen umřít 
v tom, aby český stát řekl: je nám to 
líto, stalo se to a bylo to ošklivé.
Přemýšlel jste o někdy tom, že 
byste vydal knihu?

Určitě, je to v jednání s naklada-
telem, který mě oslovil. Zatím je to 
v jednání, takže uvidíme.

Jestli se pohybujete na internetu, už jste na ně možná narazili. Historické fotky na facebookovém 
profilu Chomutov-Komotau jsou hodně sledované a stránka to brzy dotáhne na pět tisíc fanoušků. 
O profil se aktuálně stará Robert Kleine, rodák z Chomutova žijící v Německu. Je místním patriotem, 
jeho rodina má v Chomutově hluboké kořeny.

robert Kleine:

Takový zájem o historické 
fotky nás překvapil

MáM rád období koleM roku 1900, kdy se 
v ChoMutově začala stavět ta nejkrásnější 
arChitektura.
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Do Chomutova přijeli odbor-
níci z ministerstev a vládních úřadů. 
Vedení města s nimi řešilo hlavně 
situaci na sídlištích.

Jak pomoci společenstvím vlast-
níků jednotek, která mají problémy 
s nezodpovědnými majiteli bytů? 
Jak zlepšit bydlení na sídlištích? 
Takové a další otázky se řešily na 
setkání vládních úředníků a města. 
„Byla to šance, jak na nejvyšší 
místa dostat náš pohled a naše pro-
blémy na sídlištích. Město jako ta-
kové nemá moc účinných nástrojů, 
jak problémy přímo řešit, ale samo-
zřejmě se o to snažíme. Kdybychom 
měli lepší oporu v zákonech, tak by 
to šlo o dost lépe,“ komentoval ná-
vštěvu náměstek primátora Marian 
Bystroń.

Jedním z návrhů je například vá-
zání výplaty dávek. „Z našeho po-
hledu by k řešení přispěla možnost 

vázat výplatu dávek hmotné nouze 
na úhradu všech závazků vůči SVJ 
a případně i na dodržování do-
movního řádu. Nyní město žádnou 
účinnou páku nemá,“ uvádí jeden 
z příkladů Marian Bystroń.

Jednání bylo krátké, ale inten-
zivní. Zástupci města vzali delegaci 
na střechu experimentu, odkud měli 
skvělý výhled. Vládní úředníci se 
v Chomutově zastavili při cestě po 
severních Čechách. Hlavním cílem 
jejich návštěvy bylo seznámení se 
se situací na sídlištích a načerpání 
informací přímo od měst. „V ně-
kterých věcech jsme našli shodu, 
v jiných ne, ale je důležité, že se stát 
zajímá. Samozřejmě zásadní bude, 
jaké nástroje nakonec vláda či mi-
nisterstva schválí. To nás a obyva-
tele sídlišť zajímá nejvíce,“ dodává 
náměstek Marian Bystroń.

Kromě sídlišť se probírala 

i další témata. Například jak po-
moci školám při výuce dětí se spe-
cifickými potřebami. Při jednání 
byl také představen projekt centra 

neformálního vzdělávání v bý-
valých městských lázních nebo 
připravovaná koncepce sociálního 
bydlení.

Město zahajuje spolupráci 
s vládní Agenturou pro sociální za-
čleňování. Vládní úředníci vybrali 
Chomutov jako jedno z měst, ve 
kterém zavádí takzvaný koordino-
vaný přístup. Ten s sebou přinese 
až desítky milionů korun, kte-
rými bude možné v Chomutově 
podpořit třeba zlepšení života na 
sídlištích či investovat do odbor-
ného personálu základních škol. 

„Nejen v Chomutově vznikla řada 
projektů jen kvůli aktuální mož-
nosti čerpat dotace. Díky dotaci se 
upraví zeleň v parku, ale na vkusné 
lampy a lavičky už peníze nejsou. 
Koordinovaný přístup by měl do 
čerpání dotací přinést zdravý rozum 
a zajistit, že peníze půjdou jen tam, 
kde jsou skutečně třeba,“ uvedl 
k tomu náměstek primátora Marian 
Bystroń.

Chomutov do spolupráce 
s agenturou vstupuje s očekává-
ním, že se podaří zlepšit situaci na 
sídlištích a obecně kvalitu života 
místních obyvatel. Vedení města 
je již několik měsíců v kontaktu 
se zástupci několika SVJ, která 
ohrožují spekulanti s bydlením pro 
chudé. „Je smutné sledovat, jak 
chomutovští starousedlíci ze sídlišť 
mizí. Byty jejich bývalých sousedů 
totiž skupují podnikatelé profitu-
jící na dávkách, které stát vyplácí 
na bydlení lidem v obtížné sociální 
situaci. Sociální napětí a sousedské 
neshody jsou v některých domech 
už bohužel každodenním standar-
dem a to musíme zlepšit,“ dodal 
náměstek.

Město společně s agenturou do 
plánování projektů zapojí všechny 
důležité osoby. V případě sídlišť 
jde samozřejmě o zástupce vlast-
níků bytů, ale také o důležité úřady 
či neziskové organizace pracující 
s dětmi a mládeží a poskytova-
tele sociálních služeb. Spíše než 
o investice do staveb ve výsledku 
půjde o zajištění prostředků napří-
klad na domovníky v panelových 
domech, kvalitní volnočasové akti-

vity pro děti a mládež či o zapojení 
nezaměstnaných osob do úklidu 
sídlišť.

Ve spolupráci s veřejností a od-
borníky vzniknou také projekty 
v oblasti školství a bydlení. Ve 
školách by se jednalo o prostředky 
na asistenty a psychology či na vy-
bavení škol.

„V Chomutově se překvapivě 
mnoho dětí z chudých rodin vzdě-
lává ve školním programu pro žáky 
s lehkou mentální poruchou. Děti 
z ekonomicky slabých rodin někdy 
nedostávají od svých rodičů dosta-
tečnou pomoc a podporu při pří-
pravě do školy. Pokud tuto podporu 
zajistíme, umožníme řadě těchto 
dětí vzdělávání v běžných školách. 
Plnohodnotné vzdělání by každo-
pádně bylo výhrou nejen pro tyto 
děti, ale pro celkový rozvoj města,“ 
uvedl náměstek a dodal, že zvýšení 
vzdělanostní úrovně obyvatel by 
mělo být prioritou jakéhokoliv ve-
dení chomutovské radnice.

V oblasti bydlení se předběžně 
plánuje rozšíření nabídky ce-
nově dostupných nájemních bytů. 
Samozřejmostí v této oblasti bude po-
kračující boj proti spekulantům s byty.

Ministerská návštěva řešila 
bydlení na sídlištích

Chomutov chce společně s vládní agenturou 
investovat do sídlišť, bydlení a školství

Doučování v sociálním centru Kamínek.
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Vaše témata

máte také zajímavÝ nápad, 
podnět či zkuŠenost s něčím 
ze života ve městě?
Napište nám na e-mail:  
rekult@chomutov-mesto.cz

 podněty

nápady na změnu 
veřejného 
pRostoRu

Dobrý den,
tímto dopisem reaguji na Vaši 

výzvu ke zlepšení chomutovského 

veřejného prostoru uveřejně-
nou v Chomutovských novinách. 
Bydlíme s rodinou na Domovině, 
ale pocházím z Chebu, který se 
během několika let neuvěřitelně 
proměnil. Z míst, kam jsme se jako 
děti báli chodit, se stala nádherná 
místa pro trávení volného času a re-
laxaci pro všechny věkové katego-
rie. Věřím, že se stejně tak může za 
několik let proměnit i Chomutov.

Zaměřila jsem se především 
na nevyužitá místa v okolí řeky 
Chomutovky. Přikládám fotodoku-
mentaci míst, která by se dala upra-
vit, a fotodokumentaci z Chebu, 
kde jsou podobná místa již využita. 

1. Nevyužitý prostor nad Penny 
marketem. Zatím je zde parčík s ně-
kolika keři a stromy. Dal by se ale 
obohatit o několik cvičících strojů 
pro seniory. Naproti přes ulici se 
nachází dům pro seniory, park pro 
tuto věkovou skupinu by tu byl ide-
ální a jistě využíván. Doplnit by se 
mohl lavičkami. V Chebu podobný 
park existuje…

2. Nevyužitý a nevzhledný pro-
stor na druhé straně řeky – možná 
lanová (opičí) dráha. Je zde ideální 
prakticky uzavřený prostor, na 
němž by se dala postavit. Nebyl 
by zde problém ji oplotit a uchrá-
nit tak před případným poničením. 
Z dráhy by byl pěkný výhled na 
Chomutovku. 

3. Prostor mezi Chomutovkou 
a Lidlem je možné využít pro 
veliký park nebo zahrady různé-
 ho typu, například francouzské 
zahrady, anglický park, orientální 
zahrady, přírodní zahrady, případně 

kamenné zahrady, skalky. 
Jednou z možností je vybudo-

vat tu komplex různých zahrad. 
V centru by mohla být např. za-
hrada francouzského typu, ze které 
by se hvězdicovitě rozbíhaly cesty 
do všech stran – západním smě-
rem by mohla přecházet v ang-

lický park, východním směrem 
by mohla fr. zahrada přecházet do 
orientálních typů zahrad, jižním 
směrem by mohly pokračovat za-
hrady kamenné a skalky, z centrální 
francouzské zahrady by mohly na 
severní straně navazovat zahrady 
přírodního typu. Tím by celý pro-
jekt dostal jednotné téma a směr. Ze 
strany od Chomutovky by mohly 
do parku vést dva např. dřevěné 
můstky, ze strany od silnice by se 
zahrady oddělily živým plotem, aby 
se omezil hluk a zplodiny. Zahrady 
by byly doplněny lavičkami, příp. 
altánkem (altánky), v centru zahrad 
by mohlo být jezírko, příp. fontána. 
Dala by se vypsat soutěž pro cho-
mutovské umělce – sochaře, řez-
báře, aby zahrady vhodně doplnili. 
Park by byl oplocený a přístupný 
např. do desáté hodiny večerní, aby 
ho vandalové nemohli ničit. 

4. Bývalá plochá dráha na 
Domovině – nový prostor, ale po-
měrně nevyužitý. Hodilo by se sem 
work-outové hřiště pro děti a do-
spívající – mohlo by být využíváno 
i pro školy, které tam často s dětmi 
chodí. Navíc by dospívající mládež 
přestala využívat hřišťátek pro malé 
děti a ničit je. Dále by se dal pro-
stor doplnit o Tomovy parky – pro 
malé děti jsou zde dvě malinkatá 
hřišťátka, ale dětí sem za pěkného 
počasí chodí velké množství, často 
čekají na jednu houpačku. Mohl by 
tu vzniknout i park pro seniory.

5. Nevyužitý prostor v ulici 
Blanická na Domovině. Dalo by 
se zde vytvořit hřiště, nebo opět 
park pro seniory, v této lokalitě jich 

bydlí hodně, jistě by byl využí-
ván. Další možností je již zmíněné 
work outové hřiště, pokud by nebylo 
postaveno v novém areálu bývalé 
ploché dráhy na Domovině.

6. Lidé bez domova. Nevím, 
do jaké míry se s nimi už pracuje, 
ale dalo by se jim nabídnout místo, 

kde by mohli bydlet, měli by zde 
sociální poradenství a byli by pod 
dozorem sociálních pracovníků. 
vVýměnou za tyto služby by se 

mohli starat o údržbu těchto nových 
prostor. V Chebu něco podobného 
funguje.

Doufám, že nevadí srovnání 
s městem Cheb, pocházím od-
tamtud a mnoho se tam změnilo 
k lepšímu. Navíc město má po-
dobnou polohu u hranic, a může 
tak využívat finančních prostředků 
v rámci příhraniční spolupráce 
s Německem.

Napište mi prosím, které nápady 
jsou realizovatelné a dalo by se nad 
nimi uvažovat. Jsem ochotná se 
samozřejmě do projektu/ů zapojit 
v rámci svých možností 

S přáním pěkného dne
Mgr. Lucie Opálková

Náměty Lucie Opálkové jsou 
velice podnětné a patří jí velký dík, 
za to, že se tak aktivně chce zapojit 
do proměny veřejného prostoru. 
Mnohé se zdají být realizovatelné. 
S Lucií pracovníci města vyrazí 
ještě přímo na vytipovaná místa, 
aby zjistili možnosti realizace jejích 
podnětů.

Nevyužitý prostor nad Penny marketem. Park pro seniory z Chebu.

Nevyužitý a nevzhledný prostor na druhé straně řeky.

Lanové centrum v Chebu. 
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paVla šaCHOVá
Učím na základní škole na Březenecké. Myslela jsem si, že pokud moje 
práce nebude souviset s tancem, nemůže mě naplňovat. Naštěstí tomu 
tak není, svoji třídu zbožňuji. Bez tance se ale neobejdu. Působím ve 
Stardance, vymýšlím choreografie i jiným školám. Ráda se pohybuji okolo 
maturitních plesů, je to náročné, ale i zábavné. Udělat z netanečníků 
tanečníky je těžké, naštěstí mám kouzelnou hůlku, takže se zadaří téměř 
vždy. Chomutov mám ráda, kromě jiného je tu výborná taneční scéna.

jOSef DVOřáK
Učitelský volejbalový turnaj hraju pravidelně od prvního ročníku, už 
je to 45 let. Vidím to ještě tak na tři roky, to mi už bude 75 let. Letos 
chce naše Historické družstvo složené z bývalých učitelů (nejen) vyhrát 
skupinu. V Chomutově žiju od roku 1945. Učitelem jsem se stal z leknutí, 
jako vyučený opravář parních lokomotiv jsem učil technické kreslení, 
mechaniku, fyziku i tělocvik. Nyní podnikám, máme se syny kovovýrobu.
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Dochované židovské památky 
z bavorsko-českého pomezí si mo-
hou prohlédnout návštěvníci Domu 
Jiřího Popela. Oblastní muzeum 
tam totiž pořádá výstavu s názvem 
Židovské stopy v bavorsko-českém 
pohraničí. 

Expozici tvoří sedmnáct panelů, 
které jsou výsledkem dokumentace 
dochovaných památek. „Každý panel 
je věnován jedné lokalitě, z českých 
namátkou Hartmanice, Čkyně či 
Rožmberk. Výstava je plodem něko-
likaleté práce, kterou kurátor výstavy 
dr. Karl W. Schubsky věnoval doku-

mentaci, fyzické záchraně a spolu-
práci s českými iniciativami jako ba-
vorský ministeriální rada a předseda 
občanského sdružení v Bavorsku,“ 
uvedl ředitel Oblastního muzea 
Chomutov Stanislav Děd. 

Putovní výstavu doprovází po-
drobná brožura. Kromě textové 
části je spolu s fotografkou Irenou 
Řeřichovou kurátor i autorem foto-
grafií. Vedle řady nových informací 
jsou panely také pozvánkou k ná-
vštěvě jednotlivých turisticky přitažli-
vých lokalit a připomínkou holo-
caustu, kterému byli Židé vystaveni. 

Oba autoři mají úzký vztah 
k Chomutovu. V Chomutově byli 
několikrát hostem při konferencích 
věnovaných péči o kulturní dědictví 
a spolku Schlaraffie, Irena Řeřichová 
pochází z Jirkova. Dr. Schubsky sám 
jako novinář přispívá do časopisů 
Grenzgänger a Landeszeitung. 

Vernisáž výstavy v zaplněném 
sále proběhla v srdečné a uvolněné 
atmosféře, umocněné výkladem, 
který dr. Schubsky podal svým nena-
podobitelným, avšak naprosto srozu-
mitelným způsobem. Z Chomutova 
putuje výstava do Regensburgu.

S historií mincovnictví na našem 
území se mohou seznámit návštěv-
níci výstavy Pražské groše Karla IV. 
v muzejních prostorách radnice. K vi-
dění jsou peníze ražené od starověku 
až po grošové období. Lidé se mohou 
pokusit rozluštit i jednu záhadu. 

Expozice ukazuje různé po-
doby pražského groše, který se 
razil celých 250 let a podle panov-

níka Karla IV. to měla být věčná 
mince. Myšlenku mu však překazil 
Ferdinand I., který ražbu zastavil. 
Velkou zajímavostí výstavy jsou 
drobné mince. „Pražský groš měl 
velkou hodnotu, dalo se za něj kou-
pit mnoho věcí, takže chudší lidé se 
s ním setkali jen velmi málo nebo 
vůbec, platili jen drobnými mincemi, 
takzvanými parvy. Ty měly hodnotu 

jedné dvanáctiny pražského groše,“ 
vysvětlil numismatik Václav Pinta. 
Zatímco vystavované groše jsou vět-
šinou kopie, drobné mince jsou vět-
šinou originály. „Jsou velmi vzácné, 
vážily pouze dvě desetiny gramu, 
takže byly křehké a dochovalo se 
jich málo,“ doplnil Václav Pinta. 

Jedna z částí výstavy se věnuje 
přísečnické mincovně. „Dodnes se 

s jistotou neví, zda existovala nebo 
ne. Názory odborníků se velmi 
různí a neexistuje důkaz pro ani 
proti,“ řekl kurátor výstavy Pavel 
Simet. Další záhadou jsou sym-
boly, které se vyskytují na někte-
rých groších a numismatici neví, 
co znamenají. Jedná se o velmi 
malé křížky či kolečka.

Výstava potrvá do 21. května. 

Výstava podává nové informace o životě 
židů a připomíná holocaust

Výstava ukazuje mince a láká k odhalení záhad

Inzerce
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Schlaraffia aneb ctnostní 
mužové pěstují humor II.

Původním sídlem Schlaraffie 
byla nejspíše chomutovská střelnice. 
Zde si zřídila místní říše svůj hrad. 
Samozřejmě se nejednalo o žádnou 
skutečnou pevnost. Hradem jen schla-
raffové v rámci hry na středověké ry-
tíře nazývali své místo schůzek. V roce 
1909 chomutovská říše Komotovia 
oslavila již svou 500. schůzi. Ta 
proběhla již v novém hradním sídle 
pojmenovaném Assigburg, které 
bylo vybudováno v nově postaveném 
městském divadle. Hrad (spolková 
místnost) byl vyveden ve středo-
věkém stylu. Prostor byl 14 metrů 
dlouhý, více než 8 metrů široký a přes 
4 metry vysoký. Celý byl obložen dře-
vem a doplněn umělecky kovanými 
předměty, které měly odkazovat ke 
středověku. Na předsednickém stole 
nechyběl gong, který zahajoval kaž-
dou schůzi, a modrá svíce, jež byla na 
počátku slavnostně zapálena a poté 
slavnostně uhašena. 

Podle dochovaných archivních 
záznamů je zřejmé, že do roku 1914 
žila Komotovia bohatým životem. Je 
dochována spousta pohlednic, které 
si vyměňovala s okolními říšemi, ať 
už v českém království nebo za hra-
nicemi. Byl zaveden také tak zvaný 
matrikul neboli matrika členů. Zde je 
vždy zaznamenáno občanské jméno, 
profese, jméno schlaraffské a vy-
znamenání, které dotyčný obdržel. 
Z prezenční knihy je patrné, že schůze 
se konaly pravidelně a že se jich vždy 
účastnil poměrně vysoký počet lidí. 

Mezi nejvíce vyznamenané cho-
mutovské schlaraffy patřil obchodník 

Ferdinand Uwira. Ten musel kvůli 
zaměstnání často cestovat. Obchodní 
cesty využíval k návštěvám říší, 
kam přicházel jako cestující rytíř 
Benzín Těkavý z chomutovské říše 
Komotovia. Každá taková návštěva 
byla místní říší oceněna nějakým 
odznakem nebo vyznamenáním. 
O známosti F. Uwiry svědčí i fakt, 
že mnoho pohlednic, které byly před 
rokem 1914 adresovány chomutov-
ským schlaraffům, mělo na adrese jen 
jednoduchý nápis: Ferdinand Uwira, 
Komotovia. A místní pošta už věděla, 
kam s danou zásilkou. 

Po konci 1. světové války je patrné, 
že se zánikem Rakouska-Uherska 
a vznikem Československé repub-
liky doznal změn i život Komotovie. 
Poměrně brzy ustala korespondence 
s okolními říšemi, stejně tak nebyla 
obnovena prezenční kniha a do mat-
riky už nebyli zapisováni noví členové, 
i když ti se v říši s velkou pravděpo-
dobností objevovali. I přes tyto okol-
nosti život místní Schlaraffie neustal. 
Jen už nebyl veden s takovou vervou 
a nadšením jako před válkou.

Významným milníkem se stala 
1000. schůze v roce 1932, při jejíž 
příležitosti věnovala mostecká říše 
Pontana místním schlaraffům Zlatou 
pamětní knihu. Chomutovští do ní 
provedli několik slavnostních zá-
pisů, ale jejich četnost nebyla veliká. 
Ostatně třicátá léta 20. století nebyla 
dobou soumraku jen pro místní říší. 
Poté, co se v sousedním Německu 
ujali moci nacisté, začali s proná-
sledováním Schlaraffie jako takové. 

Totiž ze své podstaty nemohli pocho-
pit hlavní schlaraffskou myšlenku, 
že se jedná jen o hru sloužící k po-
bavení. Ve Schlaraffii viděli tajné 
žido-zednářské spolky a podle toho 
se k nim chovali. Během druhé polo-
viny 30. let vystoupily německé říše 
ze Svazu schlaraffských společenství 
a ty, které přežily, vykázaly ze svých 
schůzí členy židovské národnosti. 
Tedy udělaly přesně to, co odmítala 
Schlaraffia jako taková – nevmě-
šovat do svého života politické 
záležitosti. 

Konec Komotovie, stejně tak 
jako v Německu, byl spojen s na-
cisty. Když bylo po 1. říjnu 1938 
území Sudet přičleněno k německé 
třetí říši, sešli se místní schlaraffové 

na poslední schůzi. Sami a dobro-
volně rozpustili svoji říši, aniž by 
k tomu bylo vydáno nějaké nařízení. 
Zároveň s tím vystoupili z celosvěto-
vého společenství. Onu dobrovolnost 
lze vysvětlit tím, že mnoho chomu-
tovských schlaraffů patřilo k před-
ním politikům města spojeným s SdP 
(později s NSDAP) a když došlo na 
lámání chleba, dali přednost skuteč-
nému životu před hrou na rytíře. 

Po 2. světové válce kvůli odsunu 
obyvatelstva německé národnosti 
a také díky převzetí moci komunisty 
nebyla v Československu šance na 
obnovení schlaraffské myšlenky. To 
se podařilo v některých městech až 
po roce 1989, což ovšem neplatí pro 
Chomutov a jeho říši.

Rozhodnutí kRále
Král Jiří z Poděbrad 18. dubna 1466 rozhodl, že ti obyvatelé, kteří 
opustili město po roce 1421, nemohou vznášet jakékoli nároky na svůj 
bývalý majetek.

židé nesměli žít ve městě
Šebestián a Petr z Veitmíle vystavili 22. dubna 1517 městu listinu, v níž 
za sebe i své nástupce slíbili, že nedovolí, aby se ve městě nebo na 
chomutovském panství trvale usazovali Židé. 

slavili obsazení paříže
Obyvatelé Chomutova se 12. dubna 1814 dozvěděli o obsazení Paříže 
vojsky protinapoleonské koalice. Zprávu lidé oslavili v prostoru dneš-
ních Vinohrad.

vyhláŠka pRoti demonstRaCím
V Chomutově byla 25. dubna 1890 zveřejněna vyhláška pražského místo-
držitelství, zakazující 1. května dělnické demonstrace a přerušení práce. 

lidé sledovali Ručičky hodin
Před 23. hodinou se 30. dubna 1916 na náměstí sešly davy lidí, aby 
sledovaly, jak se při vůbec prvním zavedení letního času posunou 
na městské věži hodinové ručičky o hodinu dopředu.

oslavy naRozenin
Ve vyzdobeném městě se 20. dubna 1939 konaly oslavy 50. narozenin 
Adolfa Hitlera. Součástí byla přehlídka chomutovské posádky wehr-
machtu zakončená salvami dělostřelecké baterie.

novÝ vodovod
Stavba nového přívodního vodovodu začala 14. dubna 1948 od pře-
hrady Kamenička. V projektu se počítalo i s napojením na plánovanou 
přehradu na Křimovském potoce. 

debatovat jen se svolením
ONV vydal 24. dubna 1969 upozornění, že bez jeho předchozího souhla-
su nelze pořádat veřejné schůze, debatní večery ani jiná shromáždění.

HISTOrIe Ve zKraTCe

Dokončení z minulého čísla. 

Takto vypadal chomutovský hrad Assigburg, nové sídlo v městském divadle.
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Čtyři organizace se představí na jednom místě

SONS pomáhá zrakově postiženým

V jeden čas a na jednom místě 
představí veřejnosti činnost hned 
čtyři organizace. Lidé budou moci 
nahlédnout pod pokličku klubu Esprit, 
Cerebra, dobrovolnickému centru 
ADRA a centru pro rodinu Horizont. 
„Akci s názvem Co se děje v 2. pa-
tře? pořádáme proto, aby se veřejnost 
mohla přijít podívat na to, co jednot-
livé organizace během celého roku 
dělají, čím se zabývají. Zástupci orga-
nizací zodpoví každý dotaz,“ uvedla 
Jana Matoušková, vedoucí klubu 
Esprit.

Vše začne vernisáží fotografií 
z činnosti klubu Esprit, který pomáhá 

osobám s duševním onemocněním už 
celý rok. V klubu bude ke zhlédnutí 
krátký film o duševních nemocech 
a o zajímavostech ze života lidí s du-
ševní nemocí. Trošku mladší je klub 
Cerebra, ten ukáže, jak se věnuje 
lidem po poškození mozku. Pod ve-
dením odborníka si návštěvníci budou 
moci udělat unikátní test mozku. „Ve 
tvořivé dílně spolku Masopust si pří-
tomní budou vyrábět upomínkový 
předmět v námořnickém stylu a po-
moci s výrobou výzdoby do kavárny 
Café Atrium, dobrovolnické centrum 
ADRA bude uměleckou aktivitou 
bojovat proti předsudkům, křesťanské 

centrum pro rodinu Horizont se pro-
mění v kavárnu a herní hřiště pro děti 
i rodiny,“ doplnila náplň programu 
Jana Matoušková.

Klub Esprit přispívá ke kom-
plexní péči a naplňování potřeb lidí 
s duševním onemocněním a pomáhá 
prosazovat jejich práva. Také se snaží 
změnit náhledy a postoje veřejnosti 
k duševním nemocem. Klub je otevřen 
jak nemocným lidem, tak i jejich ro-
dinám a přátelům. Každý den v týdnu 
se v klubu konají pravidelné aktivity. 
Pondělky patří léčebnému a relaxač-
nímu cvičení, o den později se klienti 
sejdou při hraní deskových her, středy 
a pátky jsou ve znamení volných čin-
ností a během čtvrtků se schází edu-
kační skupina.

Klub Cerebra se věnuje lidem po 
poškození mozku. K tomu mohlo dojít 
třeba po úrazu hlavy. Hlavní náplní 
činnosti klubu je trénování paměti 
a kognitivních funkcí, klientům ale na-
bízí i sociální a pracovní poradenství 
či psychologickou podporu. Lidé si 
navíc při schůzkách mohou vyměňo-
vat vlastní zkušenosti a sdílet radosti 
i strasti s ostatními. Leckdy si tam na-
jdou i nové přátele. 

Druhým rokem provozuje spo-
lek Masopust sociálně terapeutickou 
dílnu, v rámci které funguje výtvarná 

dílna s názvem Mezi námi. Tam kli-
en ti vyrábějí nejrůznější věci, díky 
tomu si tito lidé se zdravotním či men-
tálním postižením procvičují motoriku 
a nacházejí smysluplnou činnost. Díky 
dílně také poznávají nejrůznější vý-
tvarné techniky. 

Křesťanské centrum pro rodinu 
Horizont je v Chomutově pro rodiny 
s dětmi. Pořádá různé kroužky artete-
rapie či kreativní tvorby, funguje tam 
také výuka angličtiny pro děti, pravi-
delně se scházejí i biblické skupiny. 
Velmi oblíbený je klub Pathfinder pro 
děti, tedy jakási křesťanská podoba 
skautů. Klub navštěvují děti rozdělené 
do dvou skupin podle věku. „Činnost 
klubu je velmi různorodá, aby byla pro 
děti zajímavá. Zabýváme se přírodou, 
různými táborovými činnostmi, ale 
také hrajeme hry na rozvoj moto-
riky, rozhovory upozorňujeme na 
různá nebezpečí, třeba na sociálních 
sítích, a nebo si prostě jen užíváme 
zábavy,“ popsal odpovědný kazatel 
sboru Církve adventistů sedmého dne 
Horizont Jan Matoušek. 

Co se děje v 2. patře? se bude ko-
nat 15. dubna od 16 hodin v 2. patře 
budovy, v níž sídlilo ČVUT. Dovnitř 
se lidé dostanou vchodem naproti 
sportovní hale. Akce se koná vůbec 
poprvé a je určena široké veřejnosti. 

Nevidomý čtyřiadvacetiletý mla-
dík z Chomutova byl nekomunika-
tivní, ostýchavý, bez zálib a koníčků. 
Nyní se změnil k nepoznání. Hraje 
s přáteli kuželky či šipky, rád chodí 
na besedy do knihovny a v rámci jeho 
možností se začlenil do společnosti. 
Změna však nepřišla sama od sebe, 
pomohla mu chomutovská odbočka 
Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých. „Jednou z našich 
hlavních činností je takzvaná sociálně 
aktivizační služba pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, v rámci 
níž právě pomáháme zkvalitnit život 
našich klientů. Chceme, aby i přes své 
zdravotní znevýhodnění měli radost 
ze života,“ uvedla vedoucí pracoviště 
Oblastní odbočky Chomutov SONS 
ČR Vendulka Závorová.

Kromě aktivizační služby se or-
ganizace věnuje také sociálnímu po-
radenství, poskytování ambulantních 
i terénních sociálních služeb. „Našimi 
klienty jsou osoby se zrakovým posti-
žením od šestnácti let věku,“ doplnila 
vedoucí. Vítanou činností je také 
půjčování kompenzačních pomůcek. 

Pracovníci organizace naučí klienty 
s pomůckami zacházet a lidé si je 
mohou i vyzkoušet.

Součástí odborné práce je také 
zábava, ta je pro život zrakově handi-
capovaných neméně důležitá. Klienti 
organizace se pravidelně věnují hraní 
kuželek a jsou v tom velmi dobří. 
V březnu vyhráli 2. ligu zrakově po-
stižených. Na své si přijdou i milov-
níci muziky při různých hudebních 
pořadech, kdo se chce vzdělávat, na-
vštěvuje zajímavé přednášky.

S organizací se může setkat i ve-
řejnost, například při Dni pro nezis-
kovky. Spolupracuje také s městem 
Chomutov na komunitním pláno-
vání či se zdravotnickou školou při 
osvětových seminářích či přednáš-
kách na zdravotní téma.

Organizace nabízí pro své kli-
enty nejrůznější kulturní i společen-
ské vyžití. Lidé se mohou zúčastnit 
arteterapie, při klubovém odpoledni 
si mohou zahrát společenské hry, po-
slouchat hudbu, naučit se ručním pra-
cem nebo si zacvičit při zdravotním 
tělocviku. Na aktuální téma se koná 

komponovaný pořad slova a hudby 
vždy se zajímavým hostem. Všechny 
aktivity jsou pro klienty dobrovolné, 
účastní se jich podle svého uvážení.

Organizace nově připravuje 
čtvrtletník s ohlédnutím, co se v or-
ganizaci dělo a co je v plánu. Do 
čtvrtletníku budou přispívat i sa-
motní klienti, již nyní posílají básně, 
recepty nebo gratulace.

Spolek s celostátní  působností 

vznikl v roce 1996 sloučením 
České unie nevidomých a slabo-
zrakých a Společnosti nevidomých 
a slabozrakých v ČR. Své odbočky 
a odborná střediska má v převážné 
většině okresů po celé republice 
a sdružuje celkem zhruba deset ti-
síc členů. Chomutovskou odbočku 
SONS lidé najdou v Dřínovské ulici, 
informace získají i na telefonním 
čísle 775 438 164.
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jakou dobrovolnickou činnost 
mohu v Chomutově vykonávat?

jaké věci nemůže exekutor zabavit?

jak se má postupovat, když se chci rozvést?

Dobrovolník je člověk, který 
se ze své vůle rozhodne věnovat 
čas, znalosti a zkušenosti potřeb-
ným lidem nebo činnostem bez 
nároku na odměnu, tolik definice. 
V Chomutově vzniklo v říjnu 2015 
dobrovolnické centrum pod hla-
vičkou organizace ADRA, která 
má s dobrovolnictvím dlouholeté 
zkušenosti. 

V Chomutově je možné docházet 
do Sociálních služeb Chomutov – 

Domov pro seniory a služby pro 
zdravotně postižené, Tvořivé dílny 
a Klubu Esprit spolku Masopust, 
kde se můžete věnovat osobám se 
zdravotním postižením, nebo třeba 
pomáhat připravovat materiál pro 
dílnu. Dál se můžete věnovat dětem 
ve třech mateřských nebo rodinných 
centrech, doučovat děti v organi-
zaci Člověk v tísni nebo pomoci 
s organizací aktivit v nízkopraho-
vých klubech na sídlištích – Molo 

a Kámen. Do nemocnice je možné 
docházet na onkologii, kde pracuje 
organizace Kapka 97. V nemocnici 
funguje vlastní dobrovolnický pro-
gram. Pokud byste se chtěli věnovat 
například osobám se závislostmi, jde 
to v K – centru spolku Světlo, tam 
ovšem od 21 let. Jinak je dobrovol-
nictví možné vykonávat se souhla-
sem rodičů od 15 let. 

Dobrovolnické centrum dobro-
volnictví propaguje, spolupracuje 

s organizacemi – můžete si vybrat 
z nabídky, ale také zajišťuje nástroje 
pro to, aby dobrovolníci byli peč-
livě vybráni a nepřekračovali své 
hranice. Proto je školí, prověřuje po-
mocí vstupního pohovoru, hlídá po-
čet hodin odpracovaných v organi-
zacích, zajišťuje supervizi dobrovol-
níků a také dobrovolníky pojišťuje. 

Mgr. Jana Matoušková,  
vedoucí DC ADRA Chomutov,  

www.adra.cz 

Jaké věci mi exekutor v rámci mo-
biliární exekuce (prodej movitých 
věcí) nemůže zabavit?

Z věcí, které jsou ve vlastnictví po-
vinného (dlužníka) nebo ve společném 
jmění povinného a jeho manžela, se 
nemůže exekuce týkat majetku, který 
povinný nezbytně potřebuje k uspo-
kojování hmotných potřeb svých 
a své rodiny nebo k plnění pracovních 
úkolů. Zabavit nelze ani jiné věci, 
jejichž prodej by byl v rozporu s dob-
rými mravy a jejichž počet a hodnota 
odpovídá obvyklým majetkovým po-

měrům. Nelze tak postihnout zejména 
běžné oblečení, obvyklé vybavení do-
mácnosti, zdravotnické potřeby a jiné 
věci, které povinný nebo člen jeho 
domácnosti potřebuje vzhledem ke 
své nemoci nebo tělesné vadě, snubní 
prsten, písemnosti osobní povahy, ob-
razové snímky či obrazové a zvukové 
záznamy týkající se dlužníka nebo 
členů jeho rodiny a nosiče těchto dat, 
dále pak hotové peníze do výše dvoj-
násobku životního minima, aktuálně 
do částky 6 820 Kč.

Občanský soudní řád nově upra-

vuje konkrétní výčet nezabavitelných 
věcí z obvyklého vybavení domác-
nosti. Jedná se zejména o lůžko, 
přikrývku a ložní prádlo, stůl, židle, 
kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí 
a nádobí, ledničku, sporák, vařič, 
pračku, vytápěcí těleso, palivo, pokud 
hodnota takové věci zjevně nepřesa-
huje cenu obvyklého vybavení do-
mácnosti. Exekutor stejně tak nemůže 
zabavit školní potřeby, dětské hračky, 
studijní a náboženskou literaturu a zví-
řata, která člověku slouží jako společ-
ník, nikoliv pro hospodářský efekt. 

Pokud je povinný podnikatelem, 
nemohou mu být exekučně zabaveny 
věci, které nezbytně nutně potřebuje 
k výkonu své podnikatelské činnosti, 
s výjimkou, že na těchto věcech vázne 
zástavní právo.

Možnou obranou v případě sepsání 
zákonem uvedených nezabavitelných 
věcí do soupisu majetku je podání 
návrhu na částečné zastavení exekuce, 
a to do 15 dnů u soudního exekutora.

Karolina Trupová,
Sociální centrum, tel. 474 620 005,
e-mail: poradna@soschomutov.cz

Jestliže jste se ocitli na začátku 
rozvodového řízení a nevíte jak postu-
povat, prvním krokem ve vaší nelehké 
životní situaci bude sepsání žaloby 
o rozvod manželství, obecně spíše 
známé pod pojmem žádost o rozvod, 
a dále její podání k okresnímu (ob-
vodnímu) soudu, v jehož obvodu jste 
jako manželé měli poslední společné 
bydliště. Základním předpokladem pro 
rozvod manželství je vážný rozvrat 

vašeho manželství, který je občanským 
zákoníkem definován jako hluboký, 
trvalý a nenapravitelný rozvrat, v dů-
sledku kterého již nelze očekávat ob-
novení manželského soužití.

Pro žalobu o rozvod manželství 
není určen žádný konkrétní formulář. 
Požadavky jsou obecné jako u jakékoli 
žádosti k soudu. Žádost o rozvod man-
želství má ale přesto několik důležitých 
náležitostí, např. musí být písemná, 

adresovaná příslušnému soudu, musí 
z ní být jasné, kdo návrh podává, koho 
a které věci se týká, musí být pode-
psána, opatřena datem apod. Pokud 
máte nezletilé dítě, současně s žádostí 
o rozvod se také podává návrh na svě-
ření dítěte do vaší péče, resp. návrh 
na úpravu poměrů nezletilého dítěte. 
V tomto případě musíte počítat s tím, že 
nelze manželství rozvést, dokud nena-
bude právní moci rozhodnutí o úpravě 

poměrů nezletilého dítěte. Nejdříve 
tedy proběhne soudní řízení o úpravě 
poměrů nezletilého dítěte a následně až 
řízení o rozvod vašeho manželství.

Pomoc v oblasti sepsání těchto 
dokumentů nabízí Světlo Kadaň, z.s., 
v Sociálním centru Kamínek 
v Chomutově.

 A. Petriková, 
Sociální centrum Kamínek,

ww.svetlokadanzs.cz

vydání duplikátů dokladů – RodnÝ, oddaCí, úmRtní list

kde vyřídím?
adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 
Chomutov, oddělení správních činností – matrika, 
přízemí
telefon: 474 637 117 až 120
e-mail: matrika@chomutov-mesto.cz

kolik za to zaplatím?
Správní poplatek 100 Kč.

Co s sebou potřebuji?
•   občanský průkaz, nebo občanský průkaz zákonného zástupce,  

nebo cestovní pas,
•   matriční doklad lze vydat fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její 

rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům (za člena rodiny se 
považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),

•   je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmoc-
něnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

Vyřizuje matrika v místě, kde nastala matriční událost (kde se občan narodil, uzavřel manželství či zemřel).
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budoucí zdravotníci 
zastavovali krvácení 

Druháci ze střední zdravotnické 
školy a žáci, kteří navštěvují krou-
žek první pomoci, si poměřili síly ve 
školním kole soutěže v poskytování 
první pomoci.

Odborné učitelky připravily tři 
stanoviště, kde si soutěžící postupně 
ověřili své znalosti a dovednosti při 
kardiopulmonální resuscitaci dospě-
lého člověka a malého dítěte. „Dále 
řešili modelovou situaci, ve které 
ošetřovali popáleniny různých stupňů 
poškození, při níž museli prokázat 
nejen, co se naučili v hodinách první 
pomoci, ale i schopnost improvizace 
v terénu s využitím pomůcek, které 
měli v tu chvíli u sebe,“ uvedla Eva 

Čížková ze sloučených středních škol 
ESOZ. Na posledním stanovišti mu-
seli žáci poskytnout odbornou první 
pomoc, kterou zajišťují zdravotničtí 
záchranáři, při tepenném krvácení.

Odborná porota pečlivě přihlížela, 
kontrolovala a hodnotila snažení ce-
lého družstva, práci velitele, použití 
ochranných pomůcek, vzájemnou 
komunikaci v týmu a s poraněnými, 
ale hlavně způsob a kvalitu poskyt-
nuté první pomoci. „Vítězné družstvo 
bude reprezentovat naši školu na sou-
těžích v Děčíně, ve Lhotce u Mělníka 
a na celostátní soutěži první pomoci 
s mezinárodní účastí v Brně,“ dopl-
nila Eva Čížková.

Divadelní představení v ang-
lickém jazyce navštívili žáci ze 
základní školy v Hornické ulici. 
Páťáci viděli představení o Červené 
karkulce. „Pohádka v moderní verzi 
byla provedena částečně v českém 
a částečně anglickém jazyce. Děti 
byly nadšeny, že všemu rozuměly,“ 
řekl zástupce ředitele Zdeněk 
Schück.

Sedmáci a deváťáci zhlédli 
příběh pod názvem Peter Black. 
Pojednával o tom, jak se může člo-
věku během jediného dne změnit 
celý život. S výjimkou úvodu byla 
celá hra v angličtině.

Herci obohatili 
hodinu 
angličtiny

Učitelé chomutovských škol pře-
vzali na radnici ocenění od představi-
telů vedení města. Radnice každo-
ročně oceňuje pedagogy, kteří jsou no-
minováni řediteli škol. Letos převzalo 
ocenění devatenáct pedagogických 
pracovníků škol a vzdělávacích zaří-
zení. Při předávání zazpíval Pěvecký 
sbor mateřské školy v Chomutově. 
Město všem pedagogům děkuje za je-
jich práci při výchově dětí a mládeže. 

Ocenění získali Eva Raušová, 
Jana Šrůmová, Lenka Kopelentová, 
Ludmila Tamchinová, Věra Funko vá, 
Jana Hrbková, Jarmila Nejezchlebová, 
Alena Nazarčíková, Magdalena Petří-
ková, Jana Vrbová, Věra Řepí ko vá, 
Taťána Černá, Pavla Habětínová, 
Pavel Baron, Věra Bulecová, Jarmila 
Baxová, Andrea Gubelová, Daniela 
Jonášová a Jiřina Nováková.

Žáci základní školy v ulici Ak. 
Heyrovského 10. března připomněli 
speciálním výukovým programem za-
čátek protičínského povstání Tibeťanů 
v roce 1959 a symbolicky se tak připo-
jili k akci Vlajka pro Tibet. „Hravou 
formou jsme chtěli žáky informovat 
a vést k pochopení, že svoboda mimo 
jiné znamená, že se může, ale nemusí. 
A právě v Tibetu je to jinak. Leccos se 
musí a leccos nesmí,“ řekl učitel děje-
pisu a organizátor Vladimír Šmíd. 

Speciální program zahájili páťáci 

učitelky Michaely Sojkové tvorbou 
mandal na ploše před školou. Ti poté 
společně se žáky posledního ročníku 
sledovali vyvěšení v Číně zakázané ti-
betské vlajky. Následoval blok, v němž 
byli deváťáci rozděleni na tři skupiny 
s odlišným zaměřením. „První připra-
vovala za pomoci učitelky Kateřiny 
Průšové placičky podle tibetské re-
ceptury. Na další čekal vědomostní 
kvíz, v němž se měla seznámit s his-
torií i současností této těžce zkou-
šené země,“ popsal program Šmíd. 

Třetí vytvářela pod vedením učitelky 
Miroslavy Beranové u městské věže 
z barevných písků sypanou mandalu.

Všemi aktivitami se učitelé snažili 
žákům vysvětlit, proč je nutné ochra-
ňovat lidská práva nejen Tibeťanů 
a jaké jsou principy demokracie. „My 
jsme si připomněli porušování lid-
ských práv v Tibetu takto. Je to na člo-
věku, instituci či obci, zda se připojí 
či nikoliv. To je princip svobodného 
rozhodování,“ dodal ředitel školy 
Miloš Zelenka.

radnice ocenila místní učitele

školáci si připomněli
útlak Tibeťanů 
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Jak přivést děti ke čtení? Touto 
otázkou se zabývali učitelé ze zá-
kladní školy Zahradní a našli na 
ni jednoduchou a velmi účinnou 
odpověď – dát jim do ruky knihu 
nebo zajistit, aby měly knihu ne-
ustále po ruce. Tak vznikla školní 
Knihobudka. „Myšlenka vytvořit 
bezplatné veřejné knihovny není 
naše původní. Knihobudky z vyřa-
zených telefonních budek můžete 
najít na mnoha místech České re-
publiky. Nápad ale krásně zapadl 
do konceptu podpory čtenářské 
gramotnosti na naší škole,“ uvedla 
učitelka Markéta Moravcová.

Knihobudku využívají děti 
z 1. i z 2. stupně. Police knihovny 
jsou plné titulů určených právě dě-
tem a ty si mohou bezplatně knihu 
půjčit a po přečtení zase vrátit. 

„Žáci v hodinách pracovních čin-
ností zrenovovali několik starších 
policových skříní a vedle oficiální 
školní knihovny tak vytvořili pro-
stor pro vznik knihobudek, které 
jsme naplnili pro začátek z vlast-
ních zásob. Knihy, které četly děti 
našich paní učitelek, tak najdou 
nové čtenáře,“ řekla Markéta 
Moravcová s tím, že zároveň žáky 
vyzvali, aby knihobudky dopl-
nili knihami, které doma vyřadí. 
„Projekt knihobudek je zatím 
v plenkách, rozeběhl se se začát-
kem druhého pololetí. Ale zdá se, 
že knížky na své čtenáře dlouho 
čekat nebudou, protože hned 
v prvních dnech vzbudily velký 
zájem,“ doplnila učitelka. 

Knihobudku může doplnit 
také veřejnost. Kdokoli by chtěl 

darovat knihy vhodné pro děti 
a mládež, encyklopedie či vhod-
nou odbornou literaturu, může se 
domluvit na předání na telefonním 
čísle 474 650 166 či e-mailu nase.
tridni@email.cz.

Knihobudky nejsou jediným 
způsobem, jak škola čtenářskou 
gramotnost podporuje. Letos 
uspěla se žádostí o grant zaměřený 
na podporu čtenářství. Z poskytnu-
tých finančních prostředků dovy-
bavila školní žákovskou knihovnu 
mnoha krásnými knižními tituly. 
V rámci výuky pak pořádá čtenář-
ské dílny, při nichž se učitelé snaží 
žáky zábavnou formou motivovat 
k četbě, podporovat v nich zájem 
o získávání informací, rozví-
jet jejich cit pro mateřský jazyk 
a schopnost komunikovat. 

Kdy jste s žáky začínali s přípra-
vami cateringu na takto velkou 
akci a co přípravy obnášely?

 Na olympiádu jsme se při-
pravovali již od začátku škol-
ního roku, od září 2015. Hned 
na začátku jsme si rozdělili práci 
na úsek výrobní a úsek obsluhy. 
Výrobní úsek, tedy učitelé odbor-
ného výcviku a žáci, sestavoval 

možný sortiment výrobků, kte-
rými jsme se chtěli na olympiádě 
prezentovat. Výrobu zaměřil na 
nové druhy minizákusků, pekly se 
koláčky, hledaly se nové trendy 
v oblasti studené kuchyně. Učitelé 
a žáci z úseku obsluhy měli za 
úkol stanovit požadavky na po-
třebný inventář a připravit žáky při 
výuce na různé způsoby obsluhy, 

nakládání s inventářem a přípravou 
a výzdobou tabulí a prostor.

 Přípravy vyvrcholily samot-
nou akcí, jaký byl průběh?

 Škola během olympiády zabez-
pečovala občerstvení pro účast-
níky olympiády, členy organizač-
ního a řídícího výboru a také pro 
hosty primátora města Chomutova. 
Již první den dostali všichni při 
příjezdu malé občerstvení. Malé 
sice bylo, ale vzhledem k počtu 
zúčastněných se jednalo o vý-
robu tří tisíc kusů plněných baget. 
Škola zabezpečovala po celou 
dobu občerstvení v olympijském 
domě, který byl v chomutovském 
divadle, a dále v saloncích na zim-
ním stadionu. Jednalo se denně 
o občerstvení pro zhruba dvě stě 
hostů a osmdesát soutěžících. 
Našich služeb využil také primátor 
města Chomutova, který pozval 
asi sto hostů na primátorskou číši, 
na které se kromě vína podávalo 
také občerstvení formou kanapek 
a finger lžiček s různými náplněmi. 

Velkou výzvou pro školu bylo 
zabezpečení rautu, který se konal 
během závěrečného ceremoniálu 
a byl připraven pro dvě stě hostů. 
Skládal se z několika teplých jí-
del, studeného občerstvení včetně 
mnoha druhů zákusků. Všechny 
zákusky byly ozdobeny zimní te-
matikou v duchu olympiády. 
Nabídka byla velmi pestrá, 
jaké speciality jste účastníkům 
nabídli?

 Mezi speciality bychom mohli 
nejspíše zařadit například domácí 
paštiku se sherry rosolem a brusin-
kami, křepelčí vejce na zelenino-
vém špízu, pěnovou pochoutku 
z lososa na křupavém chlebu, 
grilovanou pražskou šunku na 
kosti, ale také ústřice a krevety. 
Jinak jsme také zařadili klasické 
výrobky české kuchyně v podobě 
vepřových hodů. Velice oblíbené 
z cukrářských výrobků jsou naše 
minizákusky, tiramisu, pana cotta 
a nově jsme zařadili do sortimentu 
i semifreda.

Knihobudky lákají děti k četbě

budoucí kuchaři a číšníci 
nakrmili olympioniky
Pochoutky nejvyšší kvality, speciality domácí české kuchyně i netradiční lahůdky mohli ochutnat účastníci 
i návštěvníci Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže. Olympijským městem byl Chomutov. Pro několik 
stovek dětí i dospělých připravovali občerstvení žáci a učitelé Střední školy technické, gastronomické 
a automobilní. Co obnášejí přípravy na takto velkou akci, popsala zástupkyně ředitele Eva Procházková. 
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příběhy našich sousedů: děti s pamětníky 
prožívaly hrůzy války, věznění i záslužnou práci

Přežili druhou světovou válku, 
poválečné osidlování nebo komu-
nistické perzekuce. Jsou to váleční 
veteráni, političtí vězni, disidenti 
nebo třeba příslušníci tajné policie. 
Tito všichni, dnes už senioři, se ne-
báli vyprávět svůj příběh. Svěřili ho 
do rukou dětem z osmých a devátých 
tříd základních škol. Týmy žáků svě-
dectví nahrály, natočily nebo napsaly. 
Vzpomínky pamětníků na klíčové 
momenty 20. století jsou díky pro-
jektu Příběhy našich sousedů uklá-
dány do sbírky Paměť národa, která 
je s více než třemi tisíci nahrávek jed-
nou z největších veřejně přístupných 
databází v Evropě. 

Do této sbírky přispěly i děti 
z chomutovských základních škol 
Březenecká, Kadaňská, Heyrovského 
a Na Příkopech. „Překvapilo nás, jak 
jsou děti vyspělé a dokážou praco-
vat v týmu. Díky jejich jedinečným 
nápadům přetvořily příběhy třeba do 
stínového divadla nebo celovečerního 
filmu,“ uvedla Kristýna Koblasová, 
koordinátorka z neziskové organizace 
Post Bellum, která projekt realizovala 
v Chomutově. Pro děti nakonec ani 
nebylo důležité, jestli vyhrají v sou-
těži. „Daleko významnější je pro ně 
vztah s pamětníkem, mnozí se s nimi 
potkávají i po projektu,“ doplnila. 

Mezi tři nejlepší příběhy patří ten 
od dětí ze základní školy Kadaňská. 
Zachycuje vzpomínky volyňského 
Čecha Vladimíra Licinberga. Jeho 
předkové odešli z Čech na Ukrajinu 

carského Ruska a zabydleli se tam. 
Vladimír Licinberg tam jako malý 
kluk prožil druhou světovou válku. 
Vzpomíná na polské běžence, kteří 
k nim přicházeli zubožení pro jídlo 
a oblečení, na odchod svého tatínka 
do války i na dny, kdy se ocitli 
přímo na frontě. V jejich vesnici to-
tiž přebývali ruští vojáci a hned ve 
vedlejší zase ti němečtí. Později se 
celá rodina přestěhovala do Horního 
Jiřetína. Nyní žije se svou dcerou 
v Chomutově. 

Hrůzy války na vlastní kůži pro-
žila Anna Šipošová, jejíž vzpomínky 
zaznamenali žáci ze základní školy 
Březenecká. Narodila se a žila na 
Slovensku, kde zažila začátek války. 
Po vybombardování její vesnice se 
rodina přestěhovala do slovenského 
Bolešova, kde prožila nejtěžší oka-
mžiky. Otce a strýce Anny Šipošové 
zavřeli do pracovního tábora, rodina 
se musela neustále schovávat, utíkat 
a všechny trápil neustálý hlad. Do 
Čech se rodina přestěhovala po válce 
za prací. Nejprve bydleli na Moravě, 
Anna Šipošová tam prožila jedno 
z krásných období, vdala se tam a vy-
chovala čtyři děti. Později se její otec 
rozhodl přestěhovat za prací do Ústí 
nad Labem a Anna ho později na se-
ver Čech s rodinou následovala. 

S politickým vězněm nahráli 
rozhovor žáci ze základní školy Na 
Příkopech. Ladislav Krejza se naro-
dil v Košicích a začátkem války se 
přestěhoval do Loun, kde studoval. 

Později začal pracovat v mosteckých 
ocelárnách, tam pobyl až do roku 
1957, kdy byl zatčen a odsouzen za 
vlastizradu. Dětem popisoval, jak za-
tčení probíhalo, co se dělo u výslechů 
a co později ve vězení. Nevynechal 
ani detaily o šikaně ze strany dozorců, 
kteří vězně nenechávali spát ani sedět. 
Vzpomínal také na dobu častých do-
movních prohlídek. Ladislav Krejza 
byl odsouzen na patnáct let, v Bytízu 
u Příbrami si nakonec odseděl tři roky 
a byl propuštěn při generální amnestii. 
Po propuštění se zapojil do aktivního 
občanského života a se stranickými 
kolegy Československé strany lidové 
pořádal kulturní pořady. 

Tým dětí ze základní školy 
Akademika Heyrovského natáčel 
příběh bývalého ředitele Okresní 
knihovny v Chomutově Zdeňka 
Hejny. Zaujal je hlavně tím, že se 
dodnes velmi aktivně podílí na li-

terárně - kulturním dění ve městě. 
V těžkých dobách byl stále zapálený 
do své práce. Ne vždy bylo snadné 
učit ostatní, motivovat je a posouvat 
dál v jejich schopnostech. Zdeněk 
Hejna zanechal významnou stopu 
například v soutěži Vzorná školní 
knihovna, organizuje soutěž 4x4x4 či 
Chomutovský kalamář. V roce 2006 
dokonce získal ocenění Jiřího Popela 
z Lobkovic. Dětem se podařilo nato-
čit životní příběh zdánlivě obyčej-
ného člověka, který se však stal vel-
kou regionální osobností. 

Projekt Příběhy našich sousedů 
vyvrcholil v kině Svět, kde zúčast-
něné týmy prezentovaly svou práci. 
Příběh Anny Šipošové, který zpraco-
vali žáci základní školy Březenecká, 
získal zvláštní cenu poroty. Příběh 
Vladimíra Licinberga ztvárněný žáky 
základní školy Kadaňská se umístil 
mezi třemi nejlepšími. 

Statutární město Chomutov zastoupené odborem majetku města zveřejňuje podle § 39, 
odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr

pRonajmout pozemek p.č. 1461/2 
o výměře 14 341 m2 v katastrálním území Černovice u Chomutova, obec 
Černovice, okres Chomutov. Jedná se o vodní plochu, umístěnou mimo zástavbu 
– tzv. Černovický rybník, vhodný pro výkon rybářského práva.

závazné žádosti je možné zaslat v termínu do 30. 4. 2016.

Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách statutárního města 
Chomutova, dále na podkladě písemné, telefonické nebo elektronické žádosti 
u pracovnice odboru majetku města Miriam Procházkové,  
m.prochazkova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 473,  
Chomutov, Chelčického 155 (objekt staré radnice na náměstí).

Statutární město Chomutov zastoupené 
odborem majetku města zveřejňuje podle 
§ 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, záměr

pRonajmout stavbu s č.p. 5520 
tomáŠe ze Štítného v Chomutově 
včetně přilehlých pozemků. Jedná se o budovu víceúčelového objektu umístěnou u hlavního 
vstupu do areálu Kamencového jezera rozdělenou na část společensky provozní – restaurace 
s kuchyní, sociální zařízení, část sportovní – kuželkářská dráha, část ubytovací a byt pro 
správce budovy (www.kamencak.cz). Fyzické prohlídky budovy proběhnou na základě 
telefonické dohody v termínu dle požadavku zájemců.

závazné žádosti je možné zaslat v termínu do 23. 4. 2016. 
Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách statutárního města Chomutova, 
dále na podkladě písemné, telefonické nebo elektronické žádosti u pracovnice odboru 
majetku města p. Kateřiny Šárové, k.sarova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 485,  
mobil: 725 545 644, Chomutov, Chelčického 155 (objekt staré radnice na náměstí).

pronájem pronájem

www.chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz

Inzerce
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křížovka Před 65 lety bylo v sejfu chomutovské banky nalezeno 138 miniaturních obrazů patřících do sbírky židovského advokáta (tajenka).
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Policista zastaví auto. 
„Paní řidičko, zaplatíte pokutu, 
přejela jste plnou čáru.”  
„A co? To jsem ji měla podjet?”

Baví se dvě duše v ráji:  
„Jaká byla poslední věta, kterou 
jsi slyšel na zemi?" 
„Byl to hlas mé ženy.” 
„A co říkala?” 
„Když mě na chvíli pustíš 
k volantu, budeš úplný anděl.”

Co je to 90–50–90? 
Jízda kolem policejní hlídky.

Policejní hlídka zastaví auto. 
Příslušník příjde k autu a povídá: 

„Pane řidiči, budeme muset 
provést alkoholový test.” 
„Výborně a v které hospodě 
začneme?”

„Pane, viděl jste tu značku 
omezující rychlost?” táže se 
policista, který zastavil řidiče 
jedoucího hodně rychle. 
„Člověče, a vy byste ji v té strašné 
rychlosti viděl??!”

Ptá se dcera otce: „Proč mi 
vlastně nedovolíš sednout za 
volant? Vždyť jsem už dost stará!” 
Otec: „Ty ano, ale auto ješte ne!”

bIOGraf, elITa, fIlMY, fOYer, GaNGY, GaraGe, KaKaO, KaUza, KleTr, 
lÉTaT, MalbY, NaIVa, OSMINa, prOTlaK, razbOra, rYTba, SÉrIe, SeTba, 
SMeTáK, STrážCe, TřMeN, TUleŇ, TYGřI, TYKeV, VaTrY, žIVOT

osmisměRka V druhé polovině dubna se těšte na (tajenka) slavnosti.
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 6.4.  st 17.00 teoRie tygRa
   19.00 já, olga hepnaRová 20.00 the boy
 7.4.  čt 17.00 spotlight 19.00 na vodě 20.00 teoRie tygRa
 8.4.  pá 17.00 řaChanda 18.00 dvojníCi 20.00 spotlight
 9.4.  so 15.00 kung fu panda 3 (3d) 17.00 anomalisa
   18.00 séRie diveRgenCe: alianCe 19.30 spotlight
 10.4.  ne 15.00 zootRopolis: město zvířat 17.00 spotlight
   18.00 batman vs. supeRman: úsvit spRavedlnosti (3d)
   20.00 dvojníCi
 11.4.  po 16.00 řaChanda 19.00 smRtelné histoRky
 12.4.  út 17.30 kolonie 20.00 humR
 13.4.  st 17.30 eva nová 20.00 čaRodějniCe
 14.4.  čt 17.00 jak básníCi čekají na zázRak 18.00 oRel eddie
   20.00 uliCe CloveRfield 10
 15.4.  pá 17.00 pat a mat ve filmu 18.00 uliCe CloveRfield 10
   19.30 jak básníCi čekají na zázRak
 16.4.  so 15.00 pat a mat ve filmu 17.00 nikdy nejsme sami
   18.00 jak básníCi čekají na zázRak 20.30 pád londÝna
 17.4.  ne 15.00 kung fu panda 3 (3d) 17.00 uliCe CloveRfield 10
   18.00 jak básníCi čekají na zázRak 20.00 nikdy nejsme sami
 18.4.  po 17.00 pád londÝna 19.00 čaRodějniCe
 19.4.  út 17.00 čaRodějniCe 19.00 oRel eddie
 20.4.  st 17.00 pád londÝna 19.00 my tři, nebo nikdo 20.00 oRel eddie
   17.00 kniha džunglí (3d) 18.00 čaRodějniCe 
   20.00 loveC: zimní válka
 22.4.  pá 17.00 kniha džunglí 18.00 pátá vlna 20.00 loveC: zimní válka (3d)
 23.4.  so 15.00 kniha džunglí (3d) 16.00 už je tady zas
   18.00 loveC: zimní válka 19.00 pátá vlna
 24.4.  ne 15.00 řaChanda 17.00 kniha džunglí
   18.00 loveC: zimní válka (3d) 20.00 jak básníCi čekají na zázRak
 25.4.  po 17.00 kniha džunglí (3d) 19.00 už je tady zas
 26.4.  út 17.00 pátá vlna 19.00 uliCe CloveRfield 10
 27.4.  st 17.00 tRabantem do posledního deChu 19.00 teoRie tygRa
 28.4.  čt 17.00 jak se zbavit nevěsty 19.00 ani ve snu!
   19.00 čaRodějniCe
 29.4.  pá 17.00 kung fu panda 3 (3d) 18.00 ani ve snu!
   20.00 jak se zbavit nevěsty
 30.4.  so 15.00 alvin a Chipmunkové: čipeRná jízda
   17.00 tRabantem do posledního deChu 
   18.00 jak se zbavit nevěsty 20.00 pátá vlna
 1.5.  ne 15.00 Robinson CRusoe: na ostRově zvířátek
   17.00 už je tady zas 18.00 loveC: zimní válka (3d)
   20.00 teoRie tygRa

  6.4. st 18.00  povídání o bylinkáCh – SKKS
 7.4. čt 17.00  bibliCké příběhy – SKKS
 7.4. čt 18.00  nemoCi poCházejí z emoCí – SKKS
 9. a 23.4. 08.00  seveRočeské faRmářské tRhy – náměstí 1. máje
 12.4. út 17.00  Rodinné konstelaCe – Café Atrium
 13.4. st 17.00  večeRníček pRo senioRy – tradiční taneční podvečer s Malou českou 

muzikou – městské divadlo
 13.4. st 17.30  astRologie – SKKS
 14.4. čt 10.00  otevření nové příRodní učebny – Podkrušnohorský zoopark
 14.4. čt 17.00  havajské ostRovy – SKKS
 14.4. čt 17.30  aRt zastavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium
 15.4. pá 16.30  my z 2. patRa – představení činnosti čtyř organizací – klub Esprit
 16.4. so 09.00  mezináRodní den památek – zpřístupnění historických památek 

zdarma – město Chomutov
 16.4. so  kozí zahRádka – Rodinné zápolení 
 16.4. so 09.00  úklid bezRučova údolí – brigáda v rekreační zóně – Povodí Ohře
 16.4. so 13.00  den země – Podkrušnohorský zoopark
 18.4. po 17.00  večeRy pod lampou – SKKS
 21.4. čt 13.00  doba kaRla iv. – pro nevidomé a slabozraké – SKKS
 21.4. čt 17.00  houby jako lék – aneb léčivé houby jako prostředek upevňující zdraví – SKKS
 21.–23.4.  teChnodays – veletrh technických oborů a řemesel – městské divadlo
 22.4. pá 18.00  zpovědniCe Radovana smokoně a maRtina jáChyma – 

hostem Lada Hellerová – Café Atrium
 23.4. so 10.00  Šikulka, ten vŠeChno zná, učení je zábava – zábavné 

dopoledne – ZŠS a MŠ Palachova
 23. a 24.4. 10.00  Chomutovské slavnosti – tradiční akce s bohatým programem – 

městský park
 23. a 24.4. 10.00  eXpoziCe stRaŠidel – oživlá strašidla – sklepení radnice
 23.4. so 10.00  sRaz histoRiCkÝCh vozidel – parkoviště SD
 24.4. ne 10.00  čekání na příChod jeho milosti kaRla – komentované 

prohlídky v prostorách radnice a muzea
 28.4. čt 17.00  teChniky emoční svobody – SKKS
 30.4. so 15.00  pálení čaRodějniC – skanzen Stará Ves

    pRohlídky inteRiéRů staveb ve staRé vsi s pRůvodCem – 
každý den v 10, 12, 14 a 16 hodin – skanzen Stará Ves

    večeRní pRoCházka po zoopaRku – každý pátek od 18 hodin – 
Podkrušnohorský zoopark

 7.4. čt 17.30 mikRokonCeRt malÝCh muzikantů – ZUŠ
 13.4. st 17.00 třídní konCeRt magdalény maRtinCové – ZUŠ
 14.4. čt 17.00 třídní konCeRt maRie kubíkové – ZUŠ 
 15.4. pá 18.30 eRžika tRio – Café Atrium
 19.4. út 18.30 géniové světové hudby v klavíRníCh pRoměnáCh – ZUŠ
 21.4. čt 17.30 podvečeR s klavíRem – ZUŠ
 23.4. so 09.30  folkloRní dopoledne – sbor Skejušan a Jirkovák – náměstí 1. máje
 23.4. so 15.00 apRil open aiR – rockové odpoledne – SKKS
 26.4. út 18.00 konCeRt zuŠ jiRkov – Café Atrium
 26.4. út 19.00 finální konCeRt 25. sezony – městské divadlo
 28.4. čt 18.00 konCeRt k 70. vÝRočí založení zuŠ – ZUŠ

 7.4. čt 19.00  vím, že víŠ, že vím – Komedie překvapení, zvratů, krásných lží, 
bouřlivých scén i italského humoru. Hra, ve které se snoubí všechno, co 
v dobré komedii nesmí chybět. Rodinný život manželů Bonettiových a je-
jich dospívající dcery se pohybuje zdánlivě v každodenní jednotvárnosti. 
Fabio věnuje většinu svého času práci v bance a koukání na fotbalové zá-
pasy v televizi. Jednoho dne zjistí, že jeho rodina byla omylem sledována 
a filmována soukromým detektivem místo sousedky známého politika. 
Manžel se tím náramně baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá být naopak 
velmi znepokojená. Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní 
manželského páru?

 10.4. ne 15.00  kRysáCi a ztRaCenÝ ludvík – Jsou různá pohádková království 
a po celém světě lze nalézt místa, kde se odehrávají neuvěřitelné příběhy 
plné fantazie, nadsázky a dobrodružství. Tentokrát vás zveme do morav-
ských Vizovic, kde se v odlehlém koutě „téměř zapomenuté“ skládky ode-
hrávají epizody dvou krysích kamarádů Huberta a Hodana, laboratorního 
potkana Edy z Prahy a jejich nerozlučného kamaráda sádrového trpaslíka 
Ludvíčka.

 19.4. čt 19.00  pRaChy – Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, 
mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec 
má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává – Henry chce 
okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v me-
tru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě 
milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim 
přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý 
taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvra-
tů, v níž se oba manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou 
cenu peníze udržet. Brilantní fraška se s obrovským úspěchem hraje po 
celém světě.

Od 5.4.  deset tváří izRaele – fotografie – Café Atrium
Od 12.4.  15 let ústeCkého kRaje – výstava představuje nejúspěšnější 

projekty – kostel sv. Kateřiny
Od  16.4.  velikonoční ostRovy – fotografie Pavla Pavla – Podkrušnohorský 

zoopark
Do  14.4.  stále spolu – galerie Lurago
Do  15.4.  klub espRit – výstava fotografií z činnosti klubu – klub Esprit
Do  29.4.  bezejmenní – Matěj Vašek – výstavní síň knihovny
Do 29.4.  kResby – Miloslav Šedina – galerie Na schodech
Do 30.4.  židovské stopy – v bavorsko-českém pohraničí – stav a obnova 

židovských památek, vernisáž v 10 hodin – Dům J. Popela
Do  10.4.  fotogRafie – Vladimír Polesný – Podkrušnohorský zoopark
Do 15.4.  obRazy – Vladimír Franz – galerie Špejchar
Do  21.5.  pRažské gRoŠe kaRla iv. – numismatický materiál z Přísečnice – 

oblastní muzeum radnice
Do 31.5.  fotogRafie – Daniel Černý – galerie Zlatý klenot

8. a 22.4.  20.00 večeRní plavání
6., 13., 20., 27.4. 8.30 kondiční Cvičení pRo senioRy
5., 12., 19., 26.4. 19.00 aQuaaeRobiC
30.4.      memoRiál jaRoslava jezbeRy – 29. ročník 

plaveckých závodů

přeDNášKY, beSeDY, aKCe

MěSTSKÉ DIVaDlO

  
KINO SVěT

KONCerTY

aqUaSVěT

pravidelné 
akce

   svět kRuŠnÝCh hoR – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky

  mineRály a hoRniny kRuŠnohoří – Dům Jiřího Popela
   pohledy do pRavěku – nová archeologická expozice – Dům Jiřího Popela
  lapidáRium – kamenné plastiky – expozice muzea na radnici
  fialův pohyblivÝ betlém – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUzeUM
 Stálé 
expozice

VýSTaVY
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 15., 29.4.  18.30  studijní setkání – Novozákonní texty v 21. století
 6.,13., 20., 27.4.  15.30  klub pathfindeR – 2. stupeň ZŠ
 7., 14., 21., 28.4..  16.30  angličtina pRo děti
 8., 15., 29.4.  16.30  klub pathfindeR – 1. stupeň ZŠ
 23.4. so 13.00 klub pathfindeR – 1. stupeň ZŠ
 8., 22.4.  10.00  Rodinné poRadenství – na objednání
 15.4. pá 10.00  bylinná příRodní teRapie – na objednání
 25.4. po 17.00  aRteteRapeutiCké setkání 
 19.4. út 16.00  klub deskovÝCh heR – pro celou rodinu
 23.4. so 9.30  diskuzní četba bible ve skupině – bohoslužba 

pro veřejnost
 23.4. so 11.00  bible dnes – očima teologa – bohoslužba pro 

veřejnost, II. část

 6.4. st 16.00  Šátkování – diskuzní skupina zaměřená na 
bezplenkovou metodu u dětí

 21.4. čt 17.00  vÝtvaRnÝ ateliéR – modelování z cukrářské 
hmoty (růžičky)

 23. a 24.4.  10.00  zábavné odpoledne – soutěže a hry v rámci 
Chomutovských slavností

 každé pondělí a čtvrtek  10.30  zpíváme, tančíme, hRajeme si – základní 
hudební průprava, bubnování, tleskání

 každé úterý  15.30  zpíváme, tančíme, hRajeme si – základní 
hudební průprava, bubnování, tleskání

 každou středu  10.00  vÝtvaRná dílnička – výroba dekorací, nové 
výtvarné techniky

 každý pátek  10.00  Cvičení s kočáRky – aktivní trávení volného 
času rodičů a dětí

 9.4. so 9.00  akvaRijní tRhy
 22.4. pá 16.00  Rodinné tvoření – skákající tajtrdlík z papíru
 28.4. čt 17.00  slet čaRodějniC
každé pondělí   18.00  zumba fit – cvičení v latinskoamerických rytmech
každé úterý   10.00  Cvičínek – Rodiče s dětmi – veselé cvičení 

s písničkou a básničkou
každou středu   10.00  zumba fit nejen pRo maminky – cvičení 

v latinskoamerických rytmech s možností hlídání dětí
každou středu   17.00  keRamika pRo dospělé a mládež – tvoření podle 

vlastních nápadů a fantazie
každou středu   18.00  CountRy taneční klub laso – taneční podvečery
každý čtvrtek   10.00  Cvičínek – Rodiče s dětmi – veselé cvičení 

s písničkou a básničkou
každý čtvrtek   17.00  zumba fit – cvičení v latinskoamerických rytmech
každý čtvrtek   15.00  autodRáha pRo veřejnost

od pondělí do čtvRtka 9.00  Cvičínek – cvičení kojenců a batolat 
s rodiči. Lekce trvá 45 minut a je přizpůsobena 
věku, možnostem a náladě dětí. 

každÝ čtvRtek 16.30  hRátky s ŠáŠou – strukturovaný 
zábavný program pro děti a jejich rodiče, 
efektivní trávení volného času formou zábavy 
a poučení.

každé pondělí 16.00  angličtina pRo nejmenŠí – výuka 
pro děti od tří let

každou středu a pátek   hudební Škola yamaha – pro 
nejmenší v pátek od 9 hodin, pro děti 1,5 až 
4 roky ve středu od 16 a v pátek od 10 hodin, 
pro děti 4 až 6 let ve středu od 17 hodin.
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SVČ DOMeČeK

KrC HOrIzONT

rC KOlIbříK

rODINNÉ CeNTrUM rOzMarýN

 10.4. ne 09.30  běh bezRučovÝm údolím – běh na 15 km – sraz u ZŠ 
Akademika Heyrovského

 16.4. so 10.00  kRajská soutěž ve spoRtovní gymnastiCe – ČASPV 
žactva, dorostu a dospělých – tělocvična ZŠ Kadaňská

 23. a 24.4. 09.00  CzeCh danCe masteRs – Mistrovství Čech tanečních formací – 
městská sportovní hala

    Cvičení Rodičů s dětmi – každé pondělí a středu od 10 hodin – 
rozmanité cvičení většinou při hudbě, které vychází z pohybových her, 
gymnastiky, tance a pohybové výchovy. Zaměřuje se především na 
zlepšování pohybových dovedností a schopností dětí formou her – městská 
sportovní hala

    Cvičení pRo senioRy – každé úterý a čtvrtek od 9.30 hodin – 
skupinové cvičení pro seniory. Cvičení nezatěžuje kloubní a kardiovaskulární 
systém, zahrnuje prvky kalanetiky – městská sportovní hala

    veřejné bRuslení – v dubnu zrušeno kvůli odstávce ledové plochy

    bRuslení s lektoRem – zrušeno kvůli odstávce ledové plochy

SpOrT

pravidelné 
akce
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zabystřan v Soči vybojoval 
dva tituly mistra světa

Medailisté zimní futsalové ligy převzali ceny, 
l. a. Interiér se loučí jako král Chomutova 

Na hvězdnou lyžařskou kariéru 
má našlápnuto mladý závodník LK 
Chomutov Jan Zabystřan. Léta strmě 
stoupající křivka výkonnosti ho 
v právě končící sezoně vynesla až na 
trůn pro mistra světa do 18 let.

Juniorské mistrovství světa 
v alpském lyžování proběhlo na 
přelomu února a března v ruském 
Soči. V dějišti poslední zimní olym-
piády se představila světová špička 
ročníků 1995 a mladších včetně 
čtyř českých reprezentantů. Jan 
Zabystřan startoval v pěti disciplí-
nách. V úvodním sjezdu a Super-G 
obsadil v kategorii závodníků do 18 
let stříbrné příčky. Pak přišla alpská 
kombinace, v níž vytáhlý student 
Gymnázia Chomutov vybojoval vy-
toužené zlato. Obří slalom nedojel, 
ale senzační úspěch pak zopakoval 

ve slalomu, kde opět získal titul 
mistra světa do 18 let. Skvělá jsou 
i jeho umístění v absolutním pořadí, 
kde přes konkurenci závodníků o tři 
roky starších pronikl do dvacítky 
nejlepších. „Nejvíc jsem spokojen 
se slalomem a alpskou kombinaci, 
kde jsem skončil na 20. a 14. místě 
v absolutním pořadí. Ta umístění 
jsou pro mě obrovským úspěchem. 
A že mám v kategorii osmnácti-
letých dvě zlata a dvě stříbra, to 
je naprostá bomba,“ těšila bilance 
z juniorského šampionátu Jana 
Zabystřana.

Dosavadní životní úspěch cho-
mutovského závodníka předzna-
menaly o pár dní dříve výkony 
na Olympijských hrách mládeže 
v Lillehammeru. Také tam totiž 
patřil mezi nejlepší. Jediný český 

zástupce v alpském lyžování ob-
sadil 6. místo v alpské kombinaci, 
8. v obřím slalomu a 12. příčku 
v Super-G. Kromě toho si užil 
olympijskou atmosféru, kterou 
norští pořadatelé vytvořili se vším 
všudy.

Jan Zabystřan si nerad vytyčuje 
vzdálenější cíle, jeden sen přesto 
má. „Chtěl bych se dostat na olym-
piádu a tam udělat slušný výsledek. 
Ale je těžké to říct teď v osmnácti 
letech. Chci se prostě postupně 
zlepšovat, dostat se do Světového 
poháru a tam co nejvýš,“ uvedl 
čerstvý dvojnásobný mistr světa. 
Vzhledem k výše uvedeným úspě-
chům a faktu, že mezi vrstevníky na 
národní úrovni momentálně nemá 
konkurenci, není olympiáda nereál-
ným cílem.

Už tradičně patří jeden z břez-
nových víkendů v Chomutově 
slavnostnímu uzavření zimní části 
Chomutovské ligy malého fotbalu. 
Zástupci jednotlivých týmů se proto 
sešli v restauraci Monika, aby zde 
převzali individuální i týmové ceny za 
25. sezonu zimní futsalové soutěže. 

Jako poslední tým z celého ve-
če ra si pro cenu přišli vítězové nej-
vyšší soutěže. Zimním futsalovým 
králem Chomutova se stal L. A. 
Interiér. „Klub se tímto titulem loučí 
s naší soutěží, neboť v příštím roce 
již nenastoupí. I proto jsme pro ma-

jitele a dlouholetého sponzora týmu 
Karla Lipmanna připravili drobný 
dárek,“ prozradil předseda CHLMF 
Jiří Kupec. Fotbalisté Interiéru v čele 
s Karlem Lipmannem si tak kromě 
běžné trofeje odnesli také speciální 
pohár připomínající všechny triumfy 
mužstva v rámci CHLMF. 

L.A. Interiér se loučí jako vládce 
historických tabulek nejvyšší zimní 
futsalové soutěže. Celkem v soutěži, 
která už brzy oslaví čtvrtstoletí, ode-
hrál plných 23 sezon. Z 251 zápasů 
dokázal 165 vyhrát a necelá stovka 
gólů chybí tomuto týmu k překonání 

tisícové mety. Vítězstvím v končící 
sezoně uzavřeli hráči L. A. Interiér 
svůj bodový zisk v lize na celkem 
530 bodech. 

Druhé a třetí místo v nejvyšší sou-
těži patřilo celkům FC Jirkov 2000 
a Jablíčkům Chomutov. Nově si nej-
vyšší ligu zahrají Stavby Procházka 
a Strada Ajax Chomutov. O ligu výše 
oproti této sezoně se v příštím roce 
posunou také týmy Sokol Údlice, 
FC Parthenón, Impérium Podbořany, 
Polák Akustika, Merkur Kadaň a SEA 
Torpédo Chomutov. Ve veteránské 
lize zopakoval úspěch z loňského roku 

Festis Alfa, který se zároveň stal vůbec 
nejlépe střílejícím mužstvem soutěže. 

Kromě týmových a individuál-
ních cen se dostalo také na speciální 
kategorie. „Tentokrát se ani jednomu 
celku nepodařilo odehrát soutěž bez 
žluté karty, a tak jsme zvolili mužstvo 
H. V. Domovina, a to za férová gesta 
během turnajů,“ vyhlásil další oceněný 
tým Jiří Kupec. Cenu si odnesl i jeden 
z rozhodčích. Pavel Fára byl oceněn 
za přehled, se kterým řídil zápasy žá-
kovských lig. „Možná jej od příštího 
roku přivítáme i v mužských soutě-
žích,“ uzavřel předseda CHLMF.

KráTCe
atleti budou slavit
Sedmdesát let od založení si 
připomene atletický oddíl VTŽ 
Chomutov. Současní i bývalí čle-
nové klubu se sejdou 23. dubna 
v 18 hodin v restauraci U Dvou 
rytířů v Revoluční ulici. Posezení 
budou od 13 hodin předcházet 
oddílové závody všech kategorií 
na atletickém hřišti na Zadních 
Vinohradech.

úspěŠné ŠeRmířky
Na obřím mezinárodním 
turnaji v polské Vratislavi, který 
je považován za neoficiální mis-
trovství světa v kategorii žákyň, 
uspěly šermířky z chomu-
tovského Domečku. Karolína 
Bechyňová obsadila 23. místo 
a Natálie Zralíková skončila 
čtyřiadvacátá v kategorii, v níž 
startovalo 113 dívek.

mladí piRáti dohRáli
Starší dorostenci Pirátů Chomu-
tov jsou letošními vicemistry 
České republiky. Ve finálové sérii 
nestačili na Kometu Brno, které 
dvakrát shodně podlehli 3:5. 
Chomutovské juniory vyřadily ve 
čtvrtfinále Vítkovice a mladší do-
rostenci postoupili do semifinále, 
kde jim stopku vystavilo Kladno.

skRz RekoRd k medaili
Na Mistrovství České republiky 
v rychlých vzduchovkových pis-
tolových disciplinách v Rýma-
řově zaznamenali mladí střelci 
SSK 0405 Chomutov Jan Huml 
a Jakub Rottenberg životní ma-
xima v rychlopalné vzduchové 
pistoli 2x30 ran. Huml skončil 
s osobním rekordem 562 b. na 
stříbrné pozici a Rottenberg 
taktéž v osobním rekordu 561 
b. byl bronzový.
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Čím budou děti z mateřských 
škol, až vyrostou, ukázala pře-
hlídka Mateřinka 2016. Právě téma 
Čím budu, až vyrostu protnulo 
všechna vystoupení, při nichž se 
představilo třiadvacet mateřinek 
a čtyři stovky dětí. „Každý rok 
je Mateřinka něčím jiná a neu-
stále se vyvíjí, což je až neuvěři-

telné, že tomu tak je i po osmnácti 
letech, co se Mateřinka pořádá. 
Letošní ročník bych zařadila na 
jednu z prvních příček, protože se 
opravdu velmi povedl,“ řekla ře-
ditelka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká. 

Děti mají při výběru budoucího 
povolání fantazii velmi bujnou, 

a tak se to na jevišti městského 
divadla hemžilo princeznami, kov-
boji, ale i kuchařkami, stavebními 
inženýry, farmáři, kováři, pekaři, 
policisty, záchranáři a mnoha 
dalšími profesemi. „Projekt Čím 
budu, až vyrostu provází činnost 
všech našich školek už tři roky. 
Děti v reálném prostředí poznávají 

nejrůznější povolání při exkurzích 
ve firmách a středních školách 
nebo při návštěvách rodičů a pra-
rodičů v mateřinkách, kdy dospělí 
děti seznámí se svou profesí,“ vy-
světlila ředitelka, proč organizátoři 
zvolili letošní téma. Další ročník 
Mateřinky se ponese v duchu po-
znávání našeho světa.
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Mateřinka 2016 ukázala, čím 
chtějí děti v budoucnu být



SLAVNOSTICHOMUTOVSKÉ DUBNA 
23.-24.

24. 4.

23. 4.–24. 4.

MESTSKÝ
PARK

SKLEPENÍ BUDOVY RADNICE

STAROBYLÁ RADNICE

10.00 Zahájení programu na tržišti – Turdus (hudební vystoupení), flašinetář, kejklíř, 
břišní tanečnice, loutkové divadýlko pro děti

13.00 Strašlivá podívaná (hudební vystoupení)
13.30 Slavnostní zahájení slovem moderátora PETRA JANČAŘÍKA 
14.00 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD (od radnice směr městský park)
15.00 Strašlivá podívaná (hudební vystoupení)
15.30 Šermířské vystoupení (Rytíři koruny české)
16.00 RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH
17.00 Sokolnické ukázky
17.30 Baloni (kejklíř)
18.00 Animata (tanečnice)
18.30 MAX FOTBAL MNICHŮ (veselá parodie s velkou koulí na současnou kopanou)
19.00 Strašlivá podívaná (hudební vystoupení) 
19.40 Kejklířovo kousky
20.20 O PRINCEZNĚ A DRAKOVI (pohádka pro malé i velké)

10.00 Otevření tržiště 
12.00 Zahájení programu tržiště
12.30 Strašlivá podívaná (hudební vystoupení) 
13.00 Kejklíř 

10.00–16.00 ČEKÁNÍ NA PŘÍCHOD JEHO MILOSTI KARLA 
(komentované prohlídky v prostorách radnice a muzea s příběhem 
k výročí 700 let narození českého krále Karla IV. v podání agentury 
Modua. Časové vstupenky si můžete vyzvednout od 11. 4. 2016 
v Městském informačním centru, U Městských mlýnů 5885)

10.00–17.00 EXPOZICE STRAŠIDEL
pohádková škola kata, oživlá strašidla

náměstí 1. máje (vchod od malého parčíku)

13.30 MAX FOTBAL MNICHŮ 
14.20 Divadlo pro děti
15.00 Břišní tanečnice
15.20 Strašlivá podívaná (hudební vystoupení) 
15.30 Sokolnická ukázka

16.00 RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH
17.00 Tanečnice
17.30 Kejklíř 
18.00 Ukončení slavností

DUBNA DUBNA
23 2423.-24.

MESTSKÝ
PARK

DOPROVODNÝ PROGRAM
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL, TECHNODAYS, FOLKLÓRNÍ 
DOPOLEDNE V SKKS, APRIL OPEN AIR – rockové odpoledne v SKKS

VĚDOMOSTNÍ HISTORICKÁ SOUTĚŽ S TÉMATIKOU KARLA IV., 
ZPÍVÁME, TANČÍME, HRAJEME SI (Rodinné centrum Rozmarýn)

HISTORICKÁ ŘEMESLA KRÁLOVSTVÍ DANAR, SOUTĚŽE A HRY 
V DOBOVÝCH TÁBORECH, JÍZDY KOČÁREM A NA PONÍCÍCH, 
POUŤOVÉ ATRAKCE

PREZENTACE ČINNOSTI: 
MUZEUM NA KOČIČÁKU (dobový tábor 46. pěšího pluku)
STŘEDISKO ČESKÝ LEV – JUNÁK CHOMUTOV 

BOHATÝ STÁNKOVÝ PRODEJ

23.4.

23.–24. 4.

Změna programu vyhrazena
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Sobota 23. 4.

Nedele 24. 4.


