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NáVšTěVNOST V rOCe 2014: 
 •	Fotbalový	stadion	–	2	427	sportujících	a	9	949	diváků
	 •	Atletický	stadion	–	15	513	osob

aKCe: 
	 •		Atletický	čtyřboj	základních	škol
	 •	Přebor	ČR	stavebních	škol	v	lehké	atletice
	 •	Atletika	pro	děti
	 •	Atletický	sedmiboj
	 •		Mistrovství	ČR	v	atletice	mentálně	postižených	sportovců
	 •		Fotbalové	zápasy	a	tréninky	FC	Chomutov
	 •		Mezinárodní	přátelské	utkání	fotbalistů	do	20	let	ČR–Francie

NAVŠTIVTE FOTBALOVÝ 
A ATLETICKÝ STADION

NA LETŇÁKU
TO ŽIJE 

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

NAVŠTÍVIT MŮŽETE:
Jezuitský areál|Palackého
• Expozice Oblastního muzea v Chomutově
• Hvězdářská věž Oblastního muzea v Chomutově
 (otevírací doba: 10.00 – 16.00,

každou celou hodinu prohlídky věže s průvodcem)
• Kostel sv. Ignáce
• Městská galerie Špejchar
• Galerie Lurago
Budova starobylé radnice|náměstí 1. máje
• Expozice Oblastního muzea v Chomutově
• Kancelář primátora
• Oratoř
• Rytířský sál
• Art galerie Radnice
Kostel sv. Kateřiny|náměstí 1. máje

Městské informační centrum|U Městských Mlýnů 
Městská věž|náměstí 1. máje

Kostel Nanebevzetí Panny Marie|náměstí 1. máje
Otevírací doba: 13.00 – 17.00 hodin
Chrám sv. Ducha|Hálkova ul.
Otevírací doba: 10.00 – 14.00 hodin
Kostel sv. Barbory|Lipská ul.
Otevírací doba: 13.00 – 15.00 hodin
Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“
Otevírací doba: 10.00 – 17.00

Sobota 18. dubna 2015
9.00 – 17.00 hodin
(není-li uvedeno jinak)

MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTEK A SÍDEL V CHOMUTOVĚ

Magistrát města Chomutova

Tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 
zákona č. 312/2002 Sb.  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
na odbor dopravních a správních činností  
„Úředník na oddělení dopravních  
a přestupkových agend“  
s místem výkonu práce statutární město 
Chomutov. 
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno 
na internetových stránkách  
www.chomutov-mesto.cz.

www.chomutov-mesto.cz

oznámení o vyhlášení výběrového řízení



inzerce obsah

obsah | 3

1.4.
Chomutovské Velikonoce

5. a 6. 4.
Velikonoce

11. 4.
Farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 do 12 hodin

16. 4.
Křest známky Chomutov 2015 
v Rytířském sále radnice 
od 16 hodin

18. 4.
•  Mezinárodní den památek 

a sídel
•  ROZA: Hoblinky a třísky
•  Ukliďme Česko
•  otevření hřiště pro 

street workout

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Maiky je mladý kříženec lovec-
kého psa. Vhodný k mladým, 
aktivním lidem, klidně i s dětmi 
nebo dalším zvířectvem. Nejlépe 
k domku se zahradou s přístupem 
dovnitř. 

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

MedVědí dáMY 
prObOUZela 
I MarKÉTa MaYerOVá
Takové probuzení by si přál každý. Nejdříve medvědice Noru a Míšu 
z Podkrušnohorského zooparku vzbudily děti veselou básničkou. Jen co 
medvědí dámy otevřely oči, uviděly nachystané pamlsky, které dostaly ke 
svým 20. narozeninám. „Co se přeje ženám ve dvaceti? Štěstí, zdraví, hodně 
lásky a žádné vrásky,“ popřála medvědicím moderátorka Markéta Mayerová, 
která je přišla spolu s dětmi probudit na již tradiční akci zooparku. 

 téma
 4 MaTeřINKa 2015: 

VečerNíčeK V pOdáNí 
čTYř STOVeK děTí 
S očima široce otevřenýma se 
dívaly děti z mateřinek na sál 
plný lidí, srdíčko jim rozbuši-
la nervozita, naposledy si při-
pomněly, kam přesně si mají 
stoupnout.

 aktuality
 6 pOHádKa Má 

NOVý KabáT
Zcela nový kabát dostala 
mateřská školka Pohádka 
v ulici Školní pěšina. Celé čtyři 
měsíce za neomezeného 
provozu zařízení se pracovalo 
na rekonstrukci, nyní jsou práce 
ukončeny.

 aktuality
 7 radNICe VYpíše 

KONKUrZY Na ředITele
V nejbližší době rada města 
vyhlásí výběrová řízení na 
ředitele všech organizací města 
kromě školských.

 rozhovor
 8 paTrIK GedeON: 

rád bYCH Se VráTIl 
jaKO plaTNý Hráč
V létě oslaví čtyřicáté 
narozeniny chomutovský 
rodák, který patří k výrazným 
osobnostem nejen zdejšího 
fotbalu. 

 kultura
 9 paVla jaZaIrIOVá 

VYpráVěla O TOleraNCI 
I ZáKladeCH TerOrISMU 
Zpravodajka, cestovatelka, 
redaktorka a nevšední dobro-
družka vyprávěla o toleranci, 
lidských právech a o úloze 
Západu v zemích třetího světa. 

 sport
 10 SOUSTředíMe Se Na 

Sebe, říKá O ZáCHraNě 
dIVIZe TICHý
Druhý rok po sobě čeká na 
AFK LoKo Chomutov úkol 
za chrá nit čtvrtou nejvyšší 
soutěž. Tým se musel po pod-
zimu vyrovnat s řadou změn.

 školy
 12 díVKa Z prVNí 

TřídY Září Ve šKOle 
I Na ledě
Nadanou krasobruslařkou 
Kateřinou Beckovou se 
může pyšnit základní škola 
v Kadaňské ulici. 

VIDEOrEpOrt  
na eChomutov.cz
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S očima široce otevřenýma se dívaly děti z mateřinek na sál plný lidí, srdíčko jim rozbušila nervozita, naposledy 
si připomněly, kam přesně si mají stoupnout. Na více než čtyři stovky dětí čekal důležitý úkol – předvést 
rodičům, prarodičům a kamarádům, co se ve školce naučily. A žádné na okamžik nezaváhalo, nezklamalo.

Na sedmnáctý ročník nesoutěžní 
přehlídky mateřských škol Ma te řin ka 
2015 se předškoláci připravovali od 
září. Postupně, nenásilně a hlavně 
zábavně nacvičili tance, pohádky 
a písně na téma Jak to vidím s Ve čer
níčky. Le toš ní ročník se od ostatních 
lišil v tom, že se ho zúčastnilo mnoho 
dětí sotva tříletých. „Nej mlad ší chla
pec do kon ce oslavil své třetí naroze
niny až den po skončení Ma te řin ky,“ 
uvedla ředitel ka Mateřské školy Cho

mu tov Irena Ko pecká.
Na pódiu se po dvě odpoledne 

vystřídaly všechny mateřinky z Cho
mu to va a navíc i z Jirkova, Kadaně, 
Kláš ter ce nad Ohří a Německa. Děti 
a jejich učitelky pojaly večerníčkové 
téma vskutku netradičně. K vidění 
tak byly Rumcajsové a Cipískové, 
králíci z klobouku, Mach a Še bes
to vá, Jeníček a Mařenka, čarodějnice, 
broučci, vodníci draci a mnoho dal
ších pohádkových postav. 

přEkVapEní I pláč
Z mateřské školky v Blatenské 

ulici vystoupilo v městském diva
dle třiadvacet dětí, jednadvacet z nich 
by lo z takzvaných maláčků. „Nejprve 
jsme do našeho představení Jak se po
tkal Ci pí sek s Amálkou vybrali hlavní 
postavy z větších dětí. Ty malé ale 
chtěly také hrát, tak jsme pro ně při
pravili role několika skřítků. Jenže 
další ma láč ko vé chtěli hrát s nimi, 
takže skřítků nakonec bylo jednadva

cet,“ uvedla učitelka z Abecedy Lea 
Ha ma tová. S malováním kulis a pří
pravou kostýmů pomáhaly učitelkám 
děti i jejich rodiče či sourozenci.

Aby se děti před představením 
zbavily trémy, mohly si projít celé di
vadlo a nahlédnout do všech prostorů 
ještě dříve, než se hlediště začalo pl
nit. Přesto pak na plný sál překvapeně 
koukaly. „Byla znát trocha nervo
zity, ale jakmile začaly hrát, vše z nich 
opadlo a byly skvělé,“ pochválila své 
svěřence učitelka. 

Podobně jako malí herci z Bla
ten ské na tom byly i děti z ma teř
ské školy v Palachově ulici. Ty před
vedly představení Bob a Bobek, krá
líci z klobouku trochu jinak. „Od září 
jsme zkoušeli při každodenní čin
nosti kousky vystoupení. Zároveň si 
děti role králíků prostřídaly, aby si vy
zkoušely vše. Byly totiž rozdělené do 
dvou skupin – aktivních králíků a lí
ných, kterým se nechtělo cvičit. Celé 
představení bylo velmi spontánní, ne
měli jsme značky, na kterých by mu
sely děti stát. Pohybovaly se přiro

Mateřinka  
2015: 

Večerníček v podání 
čtyř stovek dětí



téma

téma | 5

zeně,“ uvedla ředitelka školky Marie 
Grimlová. Posledních čtrnáct dní malí 
herci trénovali nástup a úklon. Právě 
po skončení představení a úklonu se 
ozval pláč. „Učitelky totiž převzaly 
kytičky za účast na Mateřince a jedna 

holčička nechtěla odejít z jeviště, do
kud také něco nedostane. Nakonec 
se rozplakala. Vše ale skvěle zvládla 
paní učitelka, která jí věnovala kytičku 
a pak už mohly obě odejít do zákulisí, 
aby mohlo začít další představení,“ 
popsala dojemný příběh ředitelka.  

téMa MatEřInky 
zárOVEň učí

Vystoupení prolínají celoroční 
práci dětí v mateřinkách, malí umělci 
se nepřipravují vyloženě jen na 
scénku, ale zároveň si již měsíce pře
dem na dané téma vyprávějí, dozví
dají se nové věci. Děti nyní již vědí, 
že Večerníček letos oslavil pade
sáté narozeniny a právě k jeho kula
tinám se pořádá Mateřinka. „Nejen 
téma je každý rok jiné, mění se samo
zřejmě i děti, které v představeních 
hrají, i učitelky, které je s nimi nacvi
čují. Takže každý ročník má co nabíd
nout,“ řekla Irena Kopecká. Letos se 
poprvé představily i děti ze speciální 
třídy mateřinky Kamarád v Růžové 
ulici. „Nacvičování s dětmi se speciál
ními vzdělávacími potřebami je samo
zřejmě složitější. Potvrdilo se však, že 
když se chce, tak to jde, a děti vše bra
vurně zvládly,“ doplnila ředitelka. 

VEčErníčEk I na papířE
Každou Mateřinku doprovází i vý

tvarná výstava. Ta je zaměřená na 
stejné téma jako přehlídka samotná. 
Práce dětí si lidé mohli prohlédnout 
na vernisáži v knihovně, kde navíc vy
stoupil chomutovský pěvecký sbor 

Comodo z gymnázia a spolu s dětmi 
z mateřinek zapěl lidové písně. Vý
sta va se ve dnech konání přehlídky 
přesunula do divadla a zaplnila scho
diště i foyer před sálem. K vidění byly 
desítky barevných Večerníčků i po

hádkových postaviček. „Organizační 
tým chomutovské Mateřinky je již ně
kolik let oslovován Nadačním fondem 
Mateřinka, aby organizoval výtvar
nou výstavu i při celostátní přehlídce 
v Nymburku. Letos tam povede i vý
tvarné dílny, kterých se budou moci 
zúčastnit všichni návštěvníci,“ upřes
nila ředitelka. 

O sEDMnáct lEt napřED
Mateřinka pro děti neznamená 

pouze vystoupení před svými rodi
na mi. V rámci vzdělávacího pro
gra mu plní také roli společenské vý

chovy. Děti se seznámí s chová
ním v divadle, získají správné ná
vyky, na vlastní oči zažijí organi
zaci dramatického vystoupení. Při 
výběru rolí je místo pro všechny, 
co bude kdo hrát, vyplyne větši
nou ze situace při trénování, prostor 
dostanou všechny děti. „Letos vy
šel metodický pokyn Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
podle kterého máme talent dětí roz
víjet plošně, ne pouze u nadaných 
jednotlivců. Toto my ale děláme 
již několik let a sedmnáctý ročník 

Mateřinky je toho důkazem,“ uza
vřela Irena Kopecká.

Na celostátním kole Mateřinky 
v Nymburce se každý rok představí 
nejzajímavější scénky z celé repub
liky. Loni Chomutov reprezentovala 
školka z Prokopovy ulice, která na
cvičila nádherné představení Kaňka 
do pohádky, a mateřinka z Blatenské. 
Ta diváky provedla českou historií 
v představení Cesta z pravěku. Nyní 
odborná komise vybírá, jaké předsta
vení bude Chomutov reprezentovat 
letos. 

Letošní ročník se od ostatníCh LišiL v toM, že 
se ho zÚčastniLo Mnoho dětí sotva tříLetýCh. 
nejMLadší ChLapeC dokonCe osLaviL své třetí 
narozeniny až den po skončení Mateřinky.
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pohádka má 
nový kabát

Zcela nový kabát dostala mateř
ská školka Pohádka v ulici Školní 
pěšina. Celé čtyři měsíce za neome
zeného provozu zařízení se praco
valo na rekonstrukci, nyní jsou práce 
ukončeny.

Budova mateřinky byla zatep
lena po obvodu zdí i pod střechou, 
stará okna nahradila nová, plastová 
a také fasáda změnila svou barvu. 
„Nyní je světle šedá. Nenápadná 
barva tak kontrastuje s okolními pest
robarevnými paneláky. Není však vů
bec nudná, výklenky oken jsou bílé 

a rámy oken jasně červené, modré či 
žluté,“ řekla projektová manažerka 
Jitka Andršová.

Práce na rekonstrukci stály cel
kem 5,8 milionu korun, náklady při
bližně z jedné poloviny pokryla do
tace ze Státního fondu životního pro
středí. Zbytek uhradilo město ze 
svého rozpočtu. Pohádka je první 
školkou, která byla v Chomutově díky 
této dotaci zrekonstruována. V minu
lých třech letech však město z tohoto 
fondu čerpalo dotace na opravy a za
teplení čtyř základních škol.

Slavnosti se blíží

Nejen drogy, ale i nakupování, plastiky 
a sex u nás vzbuzují závislosti 

členové volebních komisí dostanou dar

Nezapomeňte 
na poplatek 
ze psů 

Chomutov 
bude na 
známce

Tak už je to tady zase. Co? No 
přece Chomutovské slavnosti! A ty 
letošní budou několikrát jubilejní. 
Poslední dubnový víkend bude pa
třit už dvacátým Chomutovským 
slav nos tem, které si připomenou 
čtyřicetileté výročí založení Pod
kruš nohorského zoo par ku. Už proto 
se budou také v zoo par ku konat, 
ale ne mezi zvířátky, ale ve skan
zenu Stará Ves. „Letošní Cho mu
tov ské slavnosti budou po oba dva 
dny v areálu skanzenu, proto bude 
volný vstup do celého zoo parku 

i skanzenu a zdarma bude i ky va
dlová doprava autobusů,“ řekl pri
mátor Daniel Černý. 

Slavnosti nabídnou hudbu, di
vadlo, kejklíře, rytířské turnaje, ale 
také různé dílničky a workshopy, 
ukázky tradic, historické kolotoče, 
indiánskou vesnici či dobový vo
jenský tábor a samozřejmě stánky 
s občerstvením. Hlavním bodem 
programu, který oslavuje zoopark, 
bude koncert skupiny Sto zvířat. 
Chomutovské noviny přinášejí celý 
program na zadní straně. 

Nakupování, diety, cvičení, módní 
značky, plastické operace, sex či por
nografie. To vše patří mezi novodobé 
závislosti, o kterých se tak často ne
mluví. Sociální služby Chomutov 
to však změnily. Pod záštitou města 
Chomutova uspořádaly odbornou 
konferenci s názvem Novodobé ne
látkové závislosti. „Jsou to závislosti, 
které veřejnost vnímá spíše okrajově 
v souvislosti se současným životním 
stylem, ale odborníci před nimi va
rují,“ řekla ředitelka Sociálních služeb 
Chomutov Alena Tölgová. 

Zatímco závislosti na drogách, al
koholu nebo cigaretách si každý uvě
domí, nelátkové závislosti si lidé 
často vůbec nepřipouštějí. Typickým 
příkladem je závislost na nakupování. 
„Mám 76 párů bot. U všech si pa
matuji jejich cenu a kde jsem je kou

pila. Škoda jen, že jsem ani polovinu 
z nich neměla na noze,“ tlumočí pří
běh jedné z žen metodička prevence 
Kamila Tóthová z Pedagogicko
psychologické poradny v Chomutově. 

Chorobné nakupování, podobně 
jako závislost na plastikách, opalo
vání nebo posedlost zdravou výživou, 
je novodobým fenoménem v nelát

kových závislostech, kam se též řadí 
gamblerství, workoholismus, hyper
sexualita, závislost na počítačích a in
ternetu. Stejně jako u látkových závis
lostí, i tyto se dají léčit. „Podle míry 
závislosti lze využít poradenství, psy
choterapii nebo svépomocné skupiny. 
Některé závislosti se léčí farmakote
rapií,“ řekla Tóthová s tím, že nejdů

ležitější je nabídnout závislému vhod
nější alternativy a motivovat ho. 

Další zajímavé přednášky zná
mého sexuologa Jaroslava Zvěřiny či 
odborníků na závislosti Josefa Kasala 
a Františka Fojtíka byly zaměřeny 
na otázky závislosti na sexu a por
nografii, na kultech a náboženství 
či závislost na různých symbolech. 
Přítomným zástupcům sociálních slu
žeb, obecních úřadů, odborných pora
den, terénním sociálním pracovníkům 
a pedagogům zprostředkovali infor
mace, které využijí ve své profesi, ale 
i v soukromém životě. „Konference 
měla velmi pozitivní ohlas zcela na
plněného sálu městského divadla, 
a proto uvažujeme o pokračování na 
obdobná netradiční témata,“ dodala 
Tölgová s tím, že konference měla 
nadregionální význam. 

Radní schválili rozpočtové opat
ření ve výši 139 tisíc korun jako dar 
pro 278 členů volebních komisí, 
kteří se zúčastnili ve dvou dnech říj

nového i jednodenního lednového 
hlasování v komunálních volbách. 
„Protože stát nepamatuje na to, aby 
tyto lidi odměnil za práci navíc, roz

hodli jsme se, že je odměníme z roz
počtu města. Každý takový člen do
stane pět set korun,“ sdělil primátor 
Daniel Černý.

Splatnost poplatku ze psů pro le
tošní rok již uplynula, kdo za svého 
mazlíčka ještě nezaplatil, může tak 
bez sankčně učinit ještě do polovi ny 
dubna.

Následně budou poplatky vymě
řeny předpisným seznamem. Ten, 
kdo poplatek neuhradí včas nebo 
ve správné výši, se vystavuje riziku 
zákonného navýšení poplatku až na 
jeho trojnásobek.  

Po letech snažení se chomutov
ští filatelisté konečně dočkají. Město 
Chomutov bude poprvé v historii na 
poštovní známce, kterou 15. dubna 
vydá Česká pošta. O den později 
v 16 hodin se uskuteční její křest 
přímo v Rytířském sále chomutov
ské radnice. „Je to pro naše město vý
znamná událost. Dobrou zprávou je 
i to, že autorkou je chomutovská ma
lířka a grafička Marie Svobodová,“ 
řekl primátor Daniel Černý. 

Sběratelé, filatelisté i široká veřej
nost se mohou na křest přijít podívat. 
Známka v hodnotě 25 korun i souvi
sející ceniny zde budou ihned v pro
deji. Připravené je i příležitostné ra
zítko a součástí křtu bude i autogra
miáda výtvarnice Marie Svobodové.
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KráTCe
nOVí zástupcI Města 
jsOu VE sDružEních
Radní schválili, že město bude 
zastupovat ve Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy 
a Slezska primátor Daniel Černý 
a v Euroregionu Krušnohoří ná-
městek Marian Bystroň.

pOrOstOu nOVé 
sazEnIcE strOMů
V polovině března začaly jar-
ní práce v městských lesích. 
Jsou dokončovány mýtní těžby 
a vzniklé holiny jsou ihned za-
lesňovány listnatými sazenicemi 
buku, dubu, lípy a javoru.

klEpaDla jsOu pryč, 
přIbyly laVIčky
Technické služby v těchto 
dnech vybouraly staré sušá-
ky a klepadla v Kostnické ulici 
a zabudovaly nové lavičky a od-
padkové koše v ulici V. Nezvala. 

VElIkOnOční bruslEní 
Rozhýbat si tělo při bruslení mů-
žete i o velikonočních prázd-
ninách 2. a 3. dubna od 10 do 
11 hodin na zimním stadionu. 

DO MOstu a kaDaně 
nEpOjEDOu
Dopravní podnik z ekonomic-
kých důvodů zrušil linky do Ka-
daně a Mostu. Autobusy pře-
staly jezdit 27. března.

VEsElé VElIkOnOcE 
V kIně sVět
Zelený čtvrtek můžete oslavit 
ve 14 hodin malováním vajíček 
a od 15 pak zhlédnutím diva-
delního pohádkového pásma 
pro děti od 3 do 10 let ve vel-
kém sále kina Svět.

rozpočet je připravený, nyní ho projednají zastupitelé

radnice vypíše 
konkurzy na ředitele

Miliardu a 348 milionů korun. 
S tolika penězi počítá radnice na pro
voz městských organizací či magis
trátu a na investice pro rok 2015. 
„Rozpočet je sestaven jako vyrov
naný,“ řekl primátor Daniel Černý. 
Ten také připustil, že rozpočet se 
vůči rozpočtu schválenému na pod
zim příliš měnit nebude. „Čas pro 
změny k rozpočtu byl velice ome
zený. Mnohé věci jsou už nastarto
vány a je třeba je dokončit. Hlavní 
snahou je ukončit rozpočtové provi
zorium, se kterým město hospodaří 
od nového roku,“ dodal s tím, že pro
gramové priority nové koalice bu
dou zapracovány formou rozpoč
tových opatření při rozdělení zlep

šeného hospodářského výsledku za 
rok 2014.

Provozní rozpočet města je pře
bytkový ve výši 323 milionů korun. 
Kapitálový rozpočet plánuje pro
jekty a investiční akce v úhrnné hod
notě 289,5 milionu korun. Bezmála 
180 milionů korun má pak přitéci 
z dotačních titulů. Mezi nejvýznam
něj ší akce roku 2015 patří revita
lizace veřejného prostranství na 
Zahradní, zejména okolí KASSu, 
a okružní křižovatka mezi sídlišti 
Březenecká a Kamenná.

Organizace napojené na rozpočet 
města spotřebují na provoz celkem 
338,4 milionu korun, dalších 6,5 mi
lionu směřuje v roce 2015 do inves

tic městským organizacím, zejména 
zoo parku. Dalších 44 milionů ko
run půjde do zajištění činnosti měst
ské policie. 

Grantová politika města převy
šuje 21 milionů korun, které budou 
rozděleny na volnočasové aktivity 
obyvatel města. „Nemáme v plánu 
vystavět žádný velký betonový pro
jekt, který by s sebou nesl obrovské 
náklady na provoz. Naší prioritou je 
investovat do lidí, tedy převážně do 
měkkých projektů,“ řekl náměstek 
primátora Marian Bystroň.

Zastupitelstvo města projednalo 
rozpočet 30. března (po uzávěrce 
CHN). K 1. dubnu by tak mělo být 
ukončeno rozpočtové provizorium. 

V nejbližší době rada města vy
hlásí výběrová řízení na ředitele všech 
organizací města kromě školských. 
„Co nejdříve vyhlásíme konkurzy, do 
kterých se samozřejmě mohou přihlá
sit stávající ředitelé. Zajímají nás vize, 
jak by se konkrétní organizace mohly 
podílet na lepším Chomutovu,“ sdělil 
primátor města Daniel Černý. Nové 

konkurzy by se měly týkat Městské 
policie Chomutov, Chomutovské by
tové, Dopravního podniku měst Cho
mu to va a Jirkova, Technických služeb 
města Cho mu to va, Tepla Cho mu tov, 
Kul tury a sport Cho mu tov, Pod kruš
no hor ské ho zooparku Chomutov, 
Měst ských lesů Chomutov, Stře
dis ka kni hov nic kých a kulturních 

služeb Chomutov a Sociálních slu
žeb Cho mu tov. 

Místo ředitele Městské policie 
Cho mu tov už je volné, Vít Šulc ve 
funk ci skončil. „Po vzájemné do
hodě pan ředitel rezignoval na svoji 
funkci,“ oz ná mil velitel městské po
licie a náměstek primátora Marek 
Hrabáč.

róza s rozmarýnkem si navlékli 
plavky a vyrazili do aquasvěta 

Chomutovská ploutev patří k tra
dičním akcím Rodinného zápolení 
a ob vykle také k těm nejnavštěvova
nějším. Jinak tomu nebylo ani tento 
rok, kdy si do Aqua svě ta opět našla 
cestu řada rodin. „Účast byla velikán
ská a nejen na samotné akci, ale také 
v do bro vol né rodinné štafetě,“ potvr
dila organizátorka Ro din né ho zápolení 
Marie Heř ma nová. 

Právě rodinná štafeta byla v letoš
ním roce hlavní náplní Cho mu tov ské 
ploutve. „Jeden rodič s dítětem pla
vali do hro ma dy 75 metrů, 50 metrů 
plavali rodiče a 25 metrů děti. Musím 
říci, že všichni zúčast nění plavali ze 
všech sil,“ popsala průběh soutěže Ma
rie Heř ma no vá. Z vítězství se nako
nec radovala rodina Ren ge ro vých, ná
sledována rodinou Ouzkých a rodinou 
Pa lu bo vých. 

Kdo neměl sportu ani po závodu 
dost, mohl si každou hodinu vyzkou

šet pod vedením cvi či tel ky aerobik ve 
vodě. Ostatní už jen odpočívali v re la
xač ní části Aquasvěta a užívali si vody 
navzdo ry počasí za okny. „Pra vi del ně 
vy uží vá me toho, že Aqua svět je krytý, 
a tak můžeme jít pla vat v zimě. Díky 
tomu se mů že me v let ních měsících 
věnovat aktivitám, které nelze zavřít 
pod střechu a vyžadují hezké počasí,“ 

vysvětlila Ma rie Heř ma no vá, proč je 
plavecká soutěž si tu o vána vždy do 
startu Ro din né ho zá po le ní. 

Příští akce Rodinného zápolení na
plánovaná na 18. dubna potěší přede
vším domácí kutily. Setkání s názvem 
Hoblinky a třísky bude učit malé ka
marády Rózy a Roz ma rýnka pracovat 
se dřevem.  

Omluva
V minulém vydání Cho mu tov

ských novin řádil tiskařský šotek ve 
fotografiích nových zastupitelů na 
straně 5. Omlouváme se zastupiteli 
Beneši Vranému a uveřejňujeme 
opravenou fotografii.
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V úvodu fotbalového zápasu Vás 
hlasatel vítal na stadionu jako 
ikonu chomutovského fotbalu. 
Jaké to je? 

Je to strašně příjemné, ale nemám 
to moc rád. Mám raději, když jsem 
někde schovaný a lidi o mně moc 
neví. Rád se na fotbal podívám a po
zdravím kluky, se kterými jsem hrá
val. Je to příjemné, ale nevyhledá
vám to. 
Jste často vidět na fotbalovém 
sta di onu FC Chomutov i na Bře
ze nec ké na zápasech LoKo Cho
mu tov. Kolik fotbalových soutěží 
vlast ně stíháte v Chomutově sle
dovat? 

Závisí to na tom, zda mám čas 
nebo ne, protože mám často v hrací 
době tréninky. Tady na FC Chomutov 
mi to vychází dobře, protože hrají 
v sobotu ráno. Teď mi to časově vy
chází i na Lokotku, kde mám také 
plno kamarádů. S rodinou tak v rámci 
trávení volného času navštěvujeme 
zápasy na Březenecké. 
Souhlasil byste s tím, že jste půvo
dem nejznámější chomutovský fot
balista v novodobé fotbalové his
torii? 

Takovou roli mi nepodsouvejte, 
nikdy jsem to tak necítil. Učil jsem 
se v Meziboří na mechanika, čtyřletý 
obor. V té době se tady hrála druhá 
liga a já jsem nepočítal, že bych se 
mohl sportem dlouhodobě živit. Pak 
přišla nabídka od Blšan a všechno se 
změnilo. Vždyť tady hrávali Vlasta 
Svoboda nebo Michal Seman… 
Nikdy jsem nebyl fotbalista jako oni, 
měl jsem to spíše vydřené. Asi pílí 
jsem se prodral na výsluní. 

Jste odchovanec Chomutova, 
ale Blšany byly pro Vás branou 
k velkému fotbalu. Jaké to bylo, 
když přišla nabídka? 

V roce 1994 jsem se vrátil z vojny 
v Karlových Varech, kde jsem byl jen 
půl roku, protože už jsem měl malého 
syna Patrika. Tehdy jsme zažívali těž
kou dobu, protože v tu chvíli jsem se 
živil jen fotbalem. Nechci říkat, ko
lik jsem bral, ale měli jsme to složité. 
Pamatuji si, že mi tehdy Chomutov 

a pan Záruba hrozně pomohli. Vyšli 
mi vstříc a platili za mě nájem v Ex
pe ri mentu. Kdybych tehdy zapla
til nájem, tak by mi nezůstalo vů
bec nic. Chtěl bych jim za to poděko
vat. I proto si umím cenit peněz i lidí, 
kteří něco dokážou i bez ideálních 
podmínek. Vzpomínám si, že jsem 
seděl na hřišti a přijel manažer pan 
Kovář. Jen jsem si sedl do kuchyňky 
a čekal, jak to dopadne. Řekli mi, za 
kolik budu hrát měsíčně, a pro mě to 
bylo jako sen. 
V Blšanech jste si pak zahrál nej
vyšší fotbalovou soutěž… 

Přestupoval jsem ještě do druhé. 
Rozhodujícím momentem byl pří
chod pana Beránka, který dal dohro
mady skvělou partu kluků. Doslova 
jsme prolétli druhou ligou. Strašně 
rád na to vzpomínám, cítil jsem se 
tam dobře. Byl to rodinný tým, hráli 
jsme o záchranu a neměli nějaké vy
soké cíle. Doteď se tam rád zastavím. 

Zdá se, že Vám vyhovuje hrát blíz ko 
domova v rodinných klubech. Jak 
jste zvládl zahraniční angažmá? 

Těžko se mi o tom mluví. Od chá
zel jsem tehdy ze Slavie, měli jsme 
odejít celá rodina, ale to se nepoda
řilo, a tak jsem ve Vaduzu po půl roce 
skončil. Myslím, že právě absence ro
diny byl jeden z důvodů. V Polsku 
jsem byl rok i s rodinou, ale tam to 
bohužel nevyšlo fotbalově, a tak jsem 
se vrátil do Blšan. 

Z nich jste přestupoval do blíz
kého Mostu.

Musím poděkovat i Mostu za to, 
že mě vrátil do velkého fotbalu. Hrál 
jsem třetí ligu s Blšany, byli jsme 
jasně poslední a říkal jsem si, že to 
je konec fotbalu. V tu chvíli za mnou 
s nabídkou přišel pan Kabíček. 
Vidíte, tehdy mi bylo třicet let a díky 
Mostu jsem si vlastně o deset let 
prodloužil kariéru. Mám s kluky z 
Mostu stále dobrý vztah a jsme ve 
spojení, hlavně s Tomášem Pilařem 
nebo Honzou Procházkou. 
Jste ve spojení také s hráči FC 
Chomutov? 

Před nedávnou dobou, když 
bylo více času, tak jsem s Cho
mu to vem chodil trénovat. Ráno 
jsme trénovali na Dukle a odpo
ledne jsem byl tady. Měl jsem to 
tu moc rád, protože tu byla skvělá 
parta kluků a mě to s nimi bavilo. 
To byly doby, kdy tady hrál napří

klad Honza Eiselt, Lojza Šebek 
nebo Láďa Doksanský. Pročistil 
jsem si hlavu. Teď už na to ne
mám tolik času, ale jsem ve spojení 
s Rad kem Zať kem nebo Robertem 
Vágnerem, kterého znám ještě jako 
hráče z doby, kdy jsem nastoupil do 
Slavie. Strašně mi tehdy pomohl, 
protože se jako jeden z mála choval 
úplně normálně. 
Nabízí se otázka, kdy se vrátíte 
do dresu FC Chomutov? 

Teď jsem podepsal smlouvu na 
Dukle do června 2016 s tím, že mám 
nějakou jistotu. Ale samozřejmě si 
můžeme už v průběhu říct, že to ne
půjde. Mám toho už poměrně dost. 
Chtěl bych se vrátit někam sem na 
sever Čech, ale na pozici, kde budu 
platný. Nechci někomu zabírat místo, 
chci pomoci. 
Kromě fotbalu stále hrajete 
také Chomutovskou ligu malého 
fotbalu…  

Láďa Drobný mi zavolal před 
nějakými dvaceti lety, jestli si ne
půjdu zakopat se Spartou Cho  mu
tov. Začalo to tak, že jsme si chodili 
v zimě s kluky zahrát, abychom měli 
co dělat. Nikdy bych nevěřil, že nám 
to tak dlouho vydrží. Musím se poch
lubit, že tento rok jsem byl hned tři
krát vítězem. Vyhráli jsme Cho mu
tov skou ligu venku na Cih lář ské, 
zim ní ligu i veteránskou ligu.
Co byste popřál chomutovské mu 
fotbalovému klubu do budoucna? 

Vím, že situace tady není jedno
duchá, takže přeji, aby se zachránili. 
A jednou aby se tady na krásném sta
dionu, který mohou ostatní kluby jen 
závidět, hrála co nejvyšší soutěž. 

V létě oslaví čtyřicáté narozeniny chomutovský rodák, který patří k výrazným osobnostem nejen zdej-
šího fotbalu. Současný záložník pražské Dukly Patrik Gedeon začal sportovní kariéru, jež jej dovedla až 
do národního dresu, právě v chomutovském klubu. 

patrik Gedeon:

rád bych 
se vrátil jako 
platný hráč

paMatuji si, že Mi tehdy ChoMutov a pan 
záruba hrozně poMohLi. vyšLi Mi vstříC 
a pLatiLi za Mě nájeM v experiMentu.
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Cesta ven nabízí cestu pochopení 
skrze šokující naturalismus 

pavla jazairiová vyprávěla 
o toleranci i základech terorismu 

art galerii 
zdobí koláže 
josefa Moulise

proměna měsíční krajiny bude k vidění na Hradě 

Už jako držitel ceny Český lev se 
film Cesta ven dostal do kina Svět. 
Promítání sledovali také jeho protago
nisté David Ištok a Mária Ferencová
Zajacová, kteří po filmu odpovídali na 
otázky diváků. „Lidi nejvíce zajímá, 
zda je ten film dokumentem, nebo 
je to hraná fikce,“ prozradila nejčas
tější otázku podobných besed Mária 
FerencováZajacová, jež byla za roli 
Andrey nominována na Českého lva. 

I když film je ve své podstatě fikcí, 
vychází ze zážitků jednotlivých herců 
i dalších lidí, kteří spolupracovali na 
jeho produkci. „Petrovi (Petr Václav, 
režisér a scénárista – pozn. redakce) 
jsme předávali naše zkušenosti. Proto 
ve filmu byly nejméně tři události, 
které v menších obměnách znám ze 
svého vlastního života,“ říká David 
Ištok, jenž ztvárnil roli Davida, man
žela hlavní hrdinky. 

Režisér a scénárista Petr Václav 
zvolil pro Cestu ven téměř dokumen
tární pojetí a přizpůsobil tomu i stavbu 

scénáře. „Samozřejmě jsme všichni 
hráli, protože jsme měli scénář, kte
rého jsme se drželi, ale Petr nám dá
val volnost. Mohli jsme volit vlastní 
slova,“ vysvětluje Mária Ferencová
Zajacová, proč film působí při mno
hých scénách výrazně naturalisticky 
a stává se víceméně sondou do života 
minority. 

Obohacující byla spolupráce 
na filmu také pro všechny zúčast
něné, neboť jim dala možnost ces
tovat a poznávat nové lidi, mít nové 
zážitky. „Nejhorší to bylo na uby
tovně v Ostravě. Znám ubytovny 
z Cho mu to va, ale to, co jsem viděl na 
Ostravsku, bylo mnohem horší, na je
diném místě koncentrovaná bída,“ vy
práví David Ištok, který si naopak užil 
natáčení v jižních Čechách, kde svůj 
nový život nachází také jeho příbě
hové alter ego David, manžel Žanety. 

Může film Cesta ven pozitivně 
ovlivnit majoritu v jednání s Romy? 
„Kdo bude chtít, tak se na to podívá 

a něco si vezme, ale zatím je větší pro
cento lidí, kteří na film nepůjdou,“ 
myslí si David Ištok. Jeho herecká ko
legyně doufá, že filmu pomůže oce
nění Českým lvem. „Určitě. Na za
čátku lidé film odsoudili už kvůli té
matu, ale díky Cannes a Českým 
lvům se podívají. Nakonec cítím, že 
se něco mění. Sama jsem to zažila při 
jednání na úřadech,“ dodává Mária 

FerencováZajacová.
S tím souhlasí i David Ištok, který 

věří, že právě skrze umění mohou mi
norita a majorita hledat společnou 
cestu ven ze současné neutěšené situ
ace. I proto, ač se chce jako nový za
stupitel věnovat především sociální 
politice, nevylučuje, že by se v bu
doucnu zapojil do projektu s podob
ným posláním. 

Zatímco většina hostů cyklu Ve
če ry pod lampou ve Středisku knihov
nických a kulturních služeb staví be
sedu na své tvorbě, Pavla Ja zai ri ová 
opět dokázala, že se rozhodně nebude 
chovat jako většina. „Nevím, na co 
vás nalákali, ale mám návrh. Co kdy
bychom mluvili o Islámském státu, 
a když nám zbude čas, podíváme se 
na nějaké obrázky z Blízkého vý
cho du,“ odstartovala svou přednášku. 

Návštěvníci velkého sálu SKKS 
nejprve zhlédli pořad 13. komnata, 
který se věnoval osudům zpravo
dajky, cestovatelky, redaktorky a ne
všední dobrodružky. Pavla Ja zai ri
ová pak prezentovala své názory na 
Blíz ký východ, Islámský stát i geo
politické cíle mocností. Během be

sedy dokazovala, že je především za
stánkyní lidských práv a tolerance. 
„Ne va dí mi nikdo, kdo mi nezasa
huje do života a nesnaží se jej nějak 
ovlivnit či změnit,“ potvrdila Ja zai
ri ová, podle které Západ stále musí 

mít na paměti, že je nutné pomoci li
dem ze států stižených v současnosti 
nepokoji, a zapomenout na své ge
opolitické či ekonomické cíle, kvůli 
nimž často podporuje zločinné diktá
torské režimy. 

V Art galerii na historické radnici 
začíná dnes, tedy ve středu 1. dubna, 
vernisáží výstava obrazů Josefa Mou
lise. Tento jirkovský výtvarník a hu
debník a kdysi i fotograf vystavoval 
naposledy před čtrnácti lety.

„Nastřádalo se toho ve mně 
hodně a potřeboval jsem odezvu 
od lidí. Také jsem loni překonal zá
keřný atak na své zdraví, takže jsem 
si uspořádal náhled na svět,“ objas
nil Josef Moulis důvody výstavy, 
na níž představí svá díla z posled
ních tří let – abstraktní a netradiční 
obrazy, často nepravidelných tvarů. 
„Vznikají technikou, kterou jsem 
si vymyslel sám. Jde o imagina
tivní koláže, při kterých na desku 
nanáším lepidlo, písek a akrylové 
barvy.“

Josefa Moulise zná řada Cho
mu to vanů také jako muzikanta, 
a to z působení v legendární bigbí
tové skupině Fontána. Hudební na
dání se u Moulisových dědí, činní 
v tomto oboru byli i Josefův děda, 
otec, strýc a v neposlední řadě i syn 
Martin, který se na vernisáži, jež za
číná v 17 hodin, postará o hudební 
doprovod.

Země znovuzrozená – to je název 
výstavy fotografií Stanislava Štýse, 
která bude k vidění od 3. dubna do 
28. června na Pražském hradě. V re
prezentativních prostorách Te re zi án
ské ho křídla Hradu bude 250 velko
for má to vých fotografií dokumentovat 
úspěšnou proměnu krajiny severozá

padních Čech. Stanislav Štýs zachy
til unikátnost vývoje krajiny od mě
síční krajiny výsypek přes rozvoj re
kultivací od 50. let 20. století až do 
současné podoby. Neuvěřitelnou pro
měnu dokladují konkrétní území fo
tografovaná ze stejného místa v dlou
hém časovém odstupu. Vedle sebe tak 

staví těžbu hnědého uhlí, tvarování 
výsypek, ale i zakládání nových lesů, 
parků, vodních děl a v závěru i pří
městské rekreační zóny s hřišti a spor
tovišti. Výstavu, která bude k vidění 
denně od 10 do 18 hodin, doplní také 
tematické dny pro školy a zájmové 
skupiny.
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Zkušenost zvítězila nad elánem

Soustředíme se na sebe, 
říká o záchraně divize Tichý 

Na konci základní části národní 
ligy se zdálo, že chomutovské florba
listy už nic nezastaví. Jenže už čtvrt
finále s Tur no vem ukázalo, že play 
off je jiná soutěž. I když přes Turnov 
ještě FbC 98 Cho mu tov díky zlepše
nému výkonu ve druhé polovině série 
přešel, v semifinále byl nad jeho síly 
Mukařov. 

Tým Mukařova, který za semi fi ná
lo vého soupeře pro FbC 98 Cho mu
tov zvolil Martin Bocian, přivezl do 
městské sportovní haly řadu velmi 
zku še ných hráčů, mezi kterými nechy
bělo několik bývalých re pre zen tan tů. 
A právě zkušenosti hrály v této sérii 

roz ho du jící roli, neboť Mu ka řov sice 
nepředváděl atraktivní hru, ale doko
nale vymazal útočnou snahu Cho mu
to va. „Ne da ři lo se nám na ně najít re
cept. V prvním zápase jsme začali hrát 
až po čty ři ceti minutách hry,“ litoval 
trenér Mar tin Bo ci an, který připus
til, že kvůli dlouhé čtvrt fi ná lo vé sé
rii nezbylo Cho mu to vu příliš času na 
pří pravu. 

Po dvou prohraných domácích zá
pasech se FbC 98 Chomutov dostal na 
hranici vyřazení. „Nestálo při nás ani 
štěstí, ale věřím, že se o vítězství ještě 
popereme,“ sliboval asistent trenéra 
a vedoucí mužstva Tomáš Kubeš po 

druhém zápase. Hráči slib splnili a do
kázali zápas v Praze dovést do pro
dloužení. V něm sny o postupu ukon
čil mukařovský Kalát. „Těší mě, jak 
se hráči dokázali připravit na třetí zá
pas série, hodit za hlavu jeho důleži
tost a bojovat jako tým,“ vyzdvihl vý
kon svých svěřenců přes prohru 2:3 
v prodloužení Martin Bocian. 

Příští rok to chtějí Chomutovští 
bohatší o zkušenosti s vyřazovacích 
bojů zkusit znovu. „Máme stabilní 
a perspektivní tým, který jsme skládali 
podle určité koncepce. Přes letošní ko
nec v semifinále není důvod měnit 
kádr,“ vy svět lu je trenér Bo ci an.  

Druhý rok po sobě čeká na AFK 
LoKo Chomutov úkol zachránit čtvr
tou nejvyšší soutěž. Tým se musel 
po podzimu vyrovnat s řadou změn, 
které ovlivnily výsledky v zimní pří
pravě. Ovšem start do jarní části na
značil, že se Lokotka nemusí vzdá
vat naděje. 

Velkým zásahem do týmu byla 
především výměna hlavních trenérů, 
jež byla vyvolaná změnami v klubu 
FK Baník Most, s nímž AFK LoKo 
spolupracuje. „Stanislav Hofmann 

skončil jako asistent u A týmu a pře
vzal mladší dorost. Časově mu povin
nosti u mládeže neumožňovaly věno
vat se práci v našem klubu,“ vysvětlil 
sekretář klubu LoKo Petr Tichý. Klub 
se tak dohodl s Pavlem Chaloupkou, 
který zná prostředí na Březenecké 
z dřívějšího působení. „Navíc je pro 
řadu hráčů velkou autoritou,“ do
dává Tichý. Asistentem zůstává Jan 
Procházka, který bude za Lokotku 
rovněž hrát. 

Kvůli změnám v kádru Baníku 

Most a také vinou nepříliš povede
ného podzimu musel tým z Bře ze
nec ké řešit nové posily, které nahradí 
hráče hostující z mosteckého klubu. 
„Kádr vlastních hráčů zůstal pohro
madě. Po půlroční odmlce se vrátil 
Martin Novák, na hostování z Teplic 
přišli Patrik Lácha a Dominik Ferstel 
a z Mostu Pavel Vávra,“ vypočítal 
Tichý s tím, že v rámci spolupráce bu
dou Lokotku doplňovat další mos
tečtí hráči.

Více na portálu echomutov.cz. Uteklo to, slavným chomutov-
ským medailistům z olympiád 
Bohumilu Kubátovi a Jiřímu Kor-
maníkovi už je osmdesát let. Mi-
nulý čtvrtek toto kulaté život-
ní jubileum oslavil právě Jiří Kor-
maník. Za Chomutov zápasil po 
celou svou sportovní kariéru, od 
poloviny padesátých do konce 
šedesátých let. Statistici mu na-
počítali 635 utkání, z toho 499 ví-
tězných. Skvěle si počínal i v re-
prezentačním dresu, v němž zís-
kal stříbro z ME, bronz z MS a pře-
devším stříbro z olympiády 1964 
v Tokiu. Právem patří mezi legen-
dy nejen chomutovského, ale 
i československého sportu. Měs-
to Chomutov Jiřímu Kormaníkovi 
prostřednictvím Chomutovských 
novin přeje vše nejlepší a co nej-
pevnější zdraví.

jiří Kormaník 
oslavil 

jubileum

štěpán Hřebejk: 
ať postoupí 

Chomutov 
a budějovice

Piráti Chomutov vstupují opět 
do baráže, poprvé od jejího rozší
ření v roli zástupce 1. ligy. Hned 
pro několik hráčů bude mít prolí
nací soutěž pikantní příchuť, neboť 
se postaví proti svému bývalému 
klubu. Jedním z nich je i Štěpán 
Hřebejk, který bude v baráži nastu
povat proti Českým Budějovicím, 
v jejichž dresu vstoupil do dospě
lého hokeje. 

Strakonický rodák přišel do bu
dějovického klubu ještě v mládež
nickém věku a poprvé tak nastoupil 
v extraligovém utkání právě v dresu 
Jihočechů. „Začínal jsem tam s do
spělým hokejem, takže mám řadu 
vzpomínek. Navíc na zápasy na 
jihu Čech se většinou přijede podí
vat celá moje rodina, o to jsou pro 
mě prestižnější,“ vysvětluje Štěpán 
Hřebejk, který v dresu Pirátů proti 
Budějovicím nastoupil už v prv
ním extraligovém roce chomutov
ského týmu. 

Tehdy tam měl řadu známých, 
teď už to úplně neplatí. „Většina 

kluků, co jsem znal, odešla do týmu 
v Hradci Králové, ale také v no
vém mužstvu Českých Budějovic 
některé kluky znám,“ říká útočník, 
který před postupem Pirátů do nej
vyšší soutěže zažil obdobnou ra
dost právě v dresu Budějovic. Byl 
to právě Štěpán Hřebejk, který v pr
voligové sezoně 2004/2005 pomohl 
k obratu Budějovic v semifinálové 
sérii s Chomutovem. Jihočeši se 
tehdy vrátili do nejvyšší soutěže. 

Teď může Hřebejk zažít po
stupovou radost znovu. Do ba
ráže však kvůli trestu naskočil 
právě až v zápase proti Českým 
Budějovicím. „Mrzí mě ta dvě 
utkání, co budu chybět. Rád bych 
se jel podívat na zápas na Slavii 
a určitě si nenechám utéct domácí 
zápas,“ řekl Štěpán Hřebejk před 
startem baráže. O jejím konci má 
jasno. „Ať postoupí Chomutov 
a Budějovice. Věřím, že si oba 
týmy extraligu zaslouží a byly by 
obstojnými soupeři pro ostatní 
mužstva,“ potvrzuje Hřebejk.
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Malá DíVka stála 
V OtEVřEnéM Okně
Šestiletou dívenku viděli v ote-
vřeném okně obyvatelé Boro-
vé ulice. Než přijeli strážníci, 
přesvědčili ji, aby okno zavřela. 
Hlídce dívka řekla, že je doma 
jen se svým psem, protože ma-
minka je v práci. V jedné pro-
vozovně matku strážníci našli 
a dítě jí předali. Vše bude řešit 
sociální odbor. 

agrEsIVní Druh 
MusEl pryč
Do bytu pětačtyřicetileté ženy 
se snažil dostat její bývalý druh. 
Ten ji obtěžoval po celý den, 
vše vygradovalo večerním bou-
cháním na dveře a hulákáním. 
Žena na muže nechtěla podat 
trestní oznámení, strážníci jej 
tedy z místa důrazně vykázali. 

pacIEnt 
nEspOlupracOVal
Strážníci museli asistovat při 
nakládání pacienta v Palacké-
ho ulici. Hlídku přivolal otec 
agresivního muže, protože jeho 
schizofrenický syn dostal zá-
chvat a choval se neurvale ke 
zdravotníkům. Strážníci asisto-
vali naložení pacienta, do ne-
mocnice ho pak doprovodili 
v sanitce policisté. 

alkOhOl 
Mu pODťal nOhy
Na chodbě domu ve Svahové 
ulici si ustlal sedmadvacetile-
tý muž. V domě bydlel, do své-
ho bytu však kvůli opilosti ne-
došel. Strážníky přivolali ostat-
ní nájemníci. Hlídka zkontrolo-
vala, zda muž opravdu bydlí na 
této adrese, opilec se pak pře-
sunul spát do své postele. 

MěSTSKá pOlICIe

do ulic vyjedou další autobusy na CNG 

beton i asfalt ze starých 
komunikací se dále využije

Kamery zvýší pocit 
bezpečí v sídlištích 

Šest nových autobusů na zemní 
plyn nahradí staré naftové autobusy, 
které Dopravní podnik měst Cho
mu to va a Jirkova používá v měst
ské hromadné dopravě. „Do ulic vy
jedou čtyři dvanáctimetrové a dva de
setimetrové autobusy značky Iveco 
Urbanway,“ uvedl generální ředitel 

Do prav ního podniku měst Cho mu to va 
a Jirkova Jiří Melničuk. 

Novými nízkopodlažními auto
busy na CNG dopravní podnik pokra
čuje v obnově vozového parku. První 
vlaštovkou ekologických autobusů ve 
vozovém parku dopravního podniku 
byly na konci minulého roku tři vozy 

SOR délky 9,5 metru a jeden klou
bový vůz Solaris Urbino. Všechny 
vozy dopravní podnik koupil za při
spění dotace od Ministerstva životního 
prostředí, která pokryla zhruba 75 % 
nákladů. 

V loňském roce pro své účely 
vybudoval dopravní podnik vlastní 
plničku CNG, která umožňuje tan
kování ze dvou stojanů. V nejbližší 
době přibude třetí stojan a k dis
pozici tak budou celkem čtyři vý
dejní pistole. Rychlost tankování 
je srovnatelná s tankováním nafty. 
„Nové autobusy na CNG splňují 
emisní normu EURO 6, která za

jišťuje mnohonásobně nižší emise 
oxidů uhlíku a dusíku oproti nafto
vým vozům a prachové částice se 
do ovzduší téměř nevylučují,“ uvedl 
provoznětechnický a investiční ře
ditel Pavel Pucholt. Do budoucna 
plánuje dopravní podnik pořízení 
dalších plynových autobusů, pří
padně jiných nízkoemisních vozů.

V současné době firma pro MHD 
používá 16 trolejbusů a 34 autobusů. 
Z toho ještě 4 autobusy půjdou k li
kvidaci. „Tím plníme podmínku do
tace, která říká, že z provozu musíme 
vyřadit staré neekologické autobusy,“ 
dodává Melničuk.

Technické služby loni zrecyklo
valy skoro pět tisíc tun betonu a sedm 
tisíc tun asfaltu.Or ga ni za ce tím při
spívá ke zlepšení životního prostředí. 
Asfaltové a betonové kry by se to
tiž na skládce rozkládaly stovky let, 
místo toho posloužily jako materiál 
pro výrobu stavební směsi.

Asfaltové kry převezly náklaďáky 
do obalovny živičných směsí. „Tam 
se z nich stal recyklát a později směs, 
která se použije například při po
kládce do svrchních podkladních vrs
tev komunikací,“ uvedl vedoucí pro
vozovny odpadového hospodářství 
Marek Pohl.

Betonové kry technické služby 
drtí na frakci maximálně 63 mili
metrů. Kamenivo se dále využije 
třeba  do konstrukčních vrstev ko
munikací, k terénním úpravám, zá
sypům či do podloží chodníků. 
Betonový recyklát si mohou zakou
pit i Chomutované. 

Čtyřicet jedna digitálních kamer 
a dvanáct lamp veřejného osvětlení 
zlepší bezpečnost v chomutovských 
sídlištích. Na místech, kam budou ka
mery směřovat, se vyskytují problémy 
s veřejným pořádkem a byla vyhod
nocena jako problematická z hlediska 
veřejného pořádku. „Kamery zvýší 
pocit bezpečí na sídlištích a zvýší pre
ventivní účinek kamerového systému, 
který bude odrazovat potenciální na
rušitele místních záležitostí veřejného 
pořádku,“ řekl velitel městské policie 
a náměstek primátora Marek Hrabáč. 
Nové kamery zlepší monitoring a také 
poskytnou podklady pro řešení pře
stupků a deliktů. 

Kamery budou instalovány do 
pod chodu v ulicích Jirkovské, Pí
seč né, Pod Břízami, Škol ní pěšině 
a Ka men né. „Právě pod chody pa
tří mezi riziková místa. Občané něko
likrát žádali, aby se bezpečnost v nich 
zlepšila,“ řekl zástupce ředitele měst

ské policie Petr Zá le šák s tím, že zvý
šení bez peč nosti v podchodech způ
sobí, že je lidé budou více využívat 
a omezí se přebíhání frekventovaných 
ko munikací. 

Oči operátorů kamerového sys
tému pohlídají nově také přístupo
vou cestu ke sportovnímu areálu se 
skate par kem, dirt parkem a street
wor kout hřištem na Kamenném vr
chu. Ke kamerovému systému se při
pojí nově kamery na budovách v lo

kalitách Školní pěšina 5096–5097, 
Kamenná 5114–5115, Ka men ný vrch 
5271, Hut nická 5295–5296, Zahradní 
5179–5180, Pod Břízami 5237–5239, 
Jirkovská 5005–5008, Písečná 5062, 
Jirkovská 5009–5013, Bře ze nec ká 
4750, ZŠ Zahradní 5265.

Kamery by měly být nainsta lo
vá ny do konce září a vyjdou město na 
3,146 milionu korun. Za káz ka je spo
lufinancována z 85 % z In te gro vaného 
operačního programu. 
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dívka z první třídy 
září ve škole 

i na ledě

Nadanou krasobruslařkou se 
může pyšnit základní škola v Ka
daň ské ulici. Do první třídy tam to
tiž chodí Kateřina Becková, která 
se věnuje kra so brus le ní a má v něm 
velmi dobré výsledky. Za vším ale 
stojí tvrdá dřina. „Trénuje v Cho
mu tově, jednou týdně jezdí za tre
nérkou do Mariánských Lázní. 
Jejím domácím klubem je Kra so
brus lař ský klub Cho mu tov. Trénink 
na ledě má Kačka až šestkrát týdně, 
ale to u tohoto sportu nestačí. S kra
sobruslením souvisí další příprava 
na suchu a baletní příprava,“ uvedla 
třídní učitelka Terezie Braunová. 

V současné době je Kačka na 

4. místě ve své kategorii v ce lo stát
ním žebříčku Českého krasobruslař
ského svazu. Dívka se umístila třetí 
ve Slán ské brusli a ve Velké ceně 
Mostu, druhá skončila v Lounské 
brusličce a první při Rokycanském 
ostří. 

Kačka není jen ledem ostřílená 
závodnice. „Je to správná holčička, 
ve třídě má plno kamarádů. Kvůli 
sportu nešidí školu. Jako její uči
telka si troufám říct, že ji škola baví 
a dělá spoustu věcí navíc,“ doplnila 
učitelka.

Ačkoliv je to dřina a řehole, 
baví ji to, krasobruslí ráda, protože 
je to spojení hudby, tance a sportu.

Chomutovská průmyslovka je fakultní školou
Devět studijních oborů nabízí Fa

kul ta výrobních technologií a ma na
ge men tu, která je součástí Univerzity 
Jana Evan ge lis ty Purkyně v Ústí nad 
La bem. Jed ná se o mladé, ale dyna
micky se rozvíjející vědeckopeda
gogické pracoviště, které připravuje 
absolventy tech nic koeko no mic
kého a technického zaměření v baka
lář ských, inže nýr ských oborech 
a dok tor ském studijním programu. 
Poskytuje tedy kom pletní třístupňové 
vy so ko škol ské vzdělávání. Studenti 
z Cho mu tova mohou studovat na de
tašovaném pracovišti fakulty v bu
dově Střední průmyslové školy 
a Vyš ší odborné školy Cho mu tov. 

Střední průmyslová škola a Vyšší 

odborná škola v Chomutově nyní 
podepsala smlouvu o fakultní škole 
s Fakultou výrobních technologií 
a ma na ge me ntu Univerzity J. E. Pur
kyně v Ústí nad La bem. Tím se roz
šířila a upřesnila dosavadní spolu
práce mezi školou a fakultou. „Ta 
se konkrétně týká výuky studentů. 
Vy so ko škol ští pedagogové budou 
pro studenty připravovat přednášky, 
kantoři z obou škol budou dále koor
dinovat postupy k odbornému vzdě
lávání a komunikovat mezi sebou,“ 
vysvětlil ředitel SPŠ a VOŠ Cho
mu tov Jan Lacina. Hlavním cílem 
je ještě vyšší kvalita vzdělávání stu
dentů v Chomutově.

Posláním fakulty je příprava 

kvalifikovaných technických od
borníků pro průmyslové podniky 
a obchodní organizace především 
Ústeckého kraje. Dalším prvkem 
poslání fakulty je nabízet svůj zna
lostní a výzkumný potenciál spo
lupráci se strojírenskými a dal
šími průmyslovými podniky v ob
lasti výrobních technologií a ma
na ge men tu. „Zde jsou častými zá
jemci o spolupráci nejen podniky 
z Ústeckého kraje, ale z celé re
publiky a fakulta má s touto spolu
prací bohaté zkušenosti. Řešením 
problémů vzniklo také několik pa
tentů,“ uvedl ředitel vědeckotech
nického parku Miroslav Zíbar.

Historie vzniku Fakulty výrob

ních technologií a managemen tu 
sahá již do roku 1994, kdy na Pe da
go gic ké fakultě UJEP, katedře tech
nické výchovy vznikl první neučitel
ský technickomanažerský studijní 
program. Jednalo se o bakalářský 
program, který byl koncipován tak, 
aby absolvent mohl pracovat v růz
ných technických a technickohos
podářských funkcích. V současnosti 
fakulta zabezpečuje výuku v sedmi 
oborech tří studijních programů. 
Její la bo ra to ře jsou dobře vybaveny 
a umožňují zajištění kvalitní výuky 
pro studenty, kteří zde získají mnohé 
praktické dovednosti. Také umožňují 
výzkumné činnosti, jež jsou přínosné 
zejména pro výrobní sektor.

DO škOly s plyšákEM
Svého milovaného plyšáka si 
mohli přinést do vyučování tře-
ťáci ze ZŠ ve Školní ulici. Hrač-
ky ukázali spolužákům, zahráli 
si s nimi scénky, popsali je a na-
kreslili na papír.  

gyMnazIsté sE 
sEznáMIlI s VrahEM
Muzikál o Jacku Rozparovači 
zhléd li studenti gymnázia v praž-
ském divadle Hy ber nia. Díky 
před sta vení nahlédli do nejtajněj-
ších myš le nek vraha a poznali veš-
keré motivy brutálního zabíjení.

učIlI sE O zDraVé 
VýžIVě
Zdravý jídelníček si prvňáčci ze 
ZŠ na Březenecké zkusili vytvo-
řit ve školní jídelně. Tam měli 
k dispozici zdravé i méně zdravé 
suroviny, z nich si dělali svačinu. 
O zdravém jídle si pak povídali. 

KráTCe budoucí hasiči sbírali 
zkušenosti v Německu

Sedm žáků třetího ročníku oboru 
strojník požární techniky má za sebou 
stáž ve výcvikovém středisku němec
kých profesionálních hasičů v Hoyer
swer dě. „Stáže mají velmi vysokou 
úroveň. Hasiči v Německu absolvo
vali například slaňování na lezecké 
věži, zátěžový test s dýchacím přístro
jem, nácvik hašení požáru ve sklepě či 
výcvik v ohňovém polygonu,“ uvedl 
zástupce ředitele sloučených středních 
škol ESOZ Miloš Holopírek. 

Součástí stáže je i bohatý dopro
vodný kulturní a sportovní program, 
který mimo jiné obsahuje návštěvu 
hasičského muzea v Zeithainu, Lu
žic kých jezer, Drážďan, akvaparku, 
bowlingu a centra pro mládež Ossi 
v Hoyerswerdě.

V minulosti se praxe v němec

kém Weimaru zúčastnili tři žáci ob
chodní akademie, jeden instalatér, 
zedník a dva truhláři. Dalších sedm

náct žáků ze sedmi oborů ESOZ se na 
svou praxi již těší. Uskuteční se opět 
v Německu i na Slovensku. 
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OsMIsMěrka V rozhodující části sezony hokejisté Chomutova bojují o… VtIpy z ObchODu

Koupila si boty, které měly na 
krabici napsáno Pravé české boty – 
a zase šmejd! Jedna byla levá.

K Novákům přijde prodavač 
vysavačů. Na zem vysype 
spoustu odpadků a říká: 
„Všechno, co ten vysavač 
nevysaje, sním.” 
„Tak to vám přeji dobrou chuť, od 
včerejška nám nejde proud.”

V obchodě si žena zkouší již asi 
hodinu různé modely a nakonec 
prohlásí k prodavačce:  
„Co ří ká te té halence? Ta mi sluší 
asi nejvíce.” 
„Ano, v té jste přišla.”

 

Přijde pán do obchodu a ptá se: 
„Za kolik máte panenku Barbie?” 
„Kterou máte na mysli? Máme 
Barbie jede na dovolenou za 
500 Kč, Barbie uklízí za 550 Kč, 
Barbie v koupelně za 600 Kč 
a Rozvedenou Barbie za 4 500 Kč.” 
To muže zarazí a ptá se: „Proč je 
Rozvedená Barbie tak drahá?” 
Prodavačka poskytne zasvěcenou 
odpověď: „Protože k Rozvedené 
Barbie patří Kenův dům, Kenovo 
auto, Kenův bazén…”

Přijde pan Kalianko do masny: 
„Přivezli vám nějaký salám?” 
„Ano, točený.” 
„Ale já bych ho chtěl domů…
Nemáte nějaký lahvový?”

aNOdY, aSIaT, baNjO, dáNSKO, deNNě, deSeT, deVěT, dŽíNY, KYpřIče, 
MarKY, MOdlY, MraZY, MšICe, OděNeC, OKTeT, pNUTí, rUšNO, říjeN, 
SaldO, SMeče, SMršŤ, TarIF, TaTrY, VYHráT, ZálOM, ŽíNěNKY
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pODrObný 
kalEnDář  
akcí 
najdete na webu:

Inzerce

 1.4. st	 09.30		Vítání jara – chOMutOVské VElIkOnOcE	–	vystoupení	
dětí	z	Mateřské	školy	Chomutov	–	Rytířský	sál	radnice

  	 14.00	huDba 20. stOlEtí	–	SKKS
 1.4. st	 18.00	pOVíDání O bylInkách	–	SKKS
 2.4.–3.4. 08.00		VElIkOnOční prázDnIny V aQuasVětě	–	program	pro	

děti	od	6	do	12	let	–	Aquasvět
   10.00	VElIkOnOční prázDnInOVé bruslEní	–	zimní	stadion
 2.4. čt	 14.00		VýstaVa kOMpEnzačních pOMůcEk	–	k	vidění	budou	

kamerové	zvětšovací	lupy	stolní,	kapesní,	zpřístupněné	počítače	a	mluvící	
telefony,	čtecí	přístroje	pro	nevidomé	–	oblastní	odbočka	SONS,	Dřínovská

 3.4. pá	 19.30	VEčErní prOcházka zOOparkEM	–	Podkrušnohorský	zoopark
 4.4. so		 19.30	VEčErní prOcházka starOu Vsí	–	Podkrušnohorský	zoopark
 5.4. ne	 14.00	VElIkOnOční nEDělE VE staré VsI	–	Podkrušnohorský	zoopark
 7.4. út	 17.00	klub přátEl MalOVání	–	Café	Atrium
 8.4. st	 17.30	astrOlOgIE	–	SKKS
 9.4. čt	 17.30	uMění partnErskéhO sOuznění	–	Café	Atrium	
  	 19.15		sEtkání sE sVětOVOu huDbOu	–	židovské	a	romské	rytmy	

a melodie	–	SKKS
 10.4. pá	 19.00	japOnský VEčEr	–	Café	Atrium
  	 19.30		VEčErní prOcházka zOOparkEM	–	Podkrušnohorský	zoopark
 11.4. so	 08.00	FarMářské trhy	–	náměstí	1.	máje
   09.00	ÚklID bEzručOVa ÚDOlí	–	sraz	u	Povodí	Ohře
  	 15.00		DEn zDraVí	–	ukázky	kolektivních	lekcí,	odborné	přednášky	

o zdravé	stravě,	tejpování,	prodej	sportovní	výživy,	přírodní	kosmetiky	
a zdravé	stravy,	možnost	změření	tuků,	svalů	–	Tiger	Relax	Club

 14.4. út	 13.00		sEtkání sE spIsOVatElkOu a hErEčkOu 
IVankOu DEVátOu –	SKKS

  	 17.00	VEčEry pOD laMpOu	–	SKKS
   17.30	klíčE k žIVOtu	–	Café	Atrium
 15.4. st	 16.00	křEsťanstVO	–	SKKS
  	 18.00		zpOVěDnIcE raDOVana sMOkOně 

a MartIna jáchyMa	–	Café	Atrium

předNášKY, beSedY, aKCe

 9.4. út	 19.00  Úča Musí pryč	–	Hra	se	odehrává	na	podzim	v	5.	třídě	základní	
školy,	kde	se	sešlo	pět	rodičů	dětí	a	očekávají	jejich	třídní	učitelku.	Emoce	
vřou,	v	prvním	pololetí	se	známky	dětí	rapidně	zhoršily,	atmosféra	ve	třídě	
je	špatná,	navíc	čekají	děti	po	pololetí	přestupové	zkoušky	na	osmiletá	
gymnázia.	Kdo	za	známky	nese	zodpovědnost?	Samozřejmě	učitelka!

 16.4. čt	 17.00  VEčErníčEk prO sEnIOry	–	Tradiční	taneční	podvečer	pro	seni-
ory	s	Malou	českou	muzikou.

MěSTSKÉ dIVadlO

 1.4.  st	 17.00	VybíjEná 18.00	pOpElka 20.00	kObry a užOVky
 2.4.  čt	 14.00	VEsElé VElIkOnOcE 16.30	OVEčka shaun VE FIlMu
   17.00	čarOVný lEs 19.00	rychlE a zběsIlE 7
 3.4.  pá	 11.00	OVEčka shaun VE FIlMu 15.00	pOpElka 
   17.00	čarOVný lEs 20.00	rychlE a zběsIlE 7
 4.4.  so	 15.00	kOnEčně DOMa 17.00	čarOVný lEs
   18.00	rychlE a zběsIlE 7 20.00	kObry a užOVky
 5.4.  ne	 15.00	zVOnIlka a tVOr nEtVOr 17.00	čarOVný lEs
   18.00	VybíjEná 20.00	cEsta naDějE
 6.4.  po	 15.00	spOngEbOb VE FIlMu hOuba na suchu 17.00	pOpElka
   18.00	rychlE a zběsIlE 7 20.00	hODInOVý ManžEl
 7.4.  út	 17.00	cEsta naDějE 19.00	VybíjEná 
 8.4.  st	 17.00	hODInOVý ManžEl 
   19.00	Druhý bájEčný hOtEl MarIgOlD
 9.4.  čt	 17.00	saMba 19.00	ghOul (3D) 20.00	lOVcI a ObětI
 10.4.  pá	 17.00	zVOnIlka a tVOr nEtVOr (3D) 
   18.00	paDEsát ODstínů šEDI 20.00	rychlE a zběsIlE 7
 11.4.  so	 15.00	kOnEčně DOMa 16.00	FOtOgraF
   18.00	saMba 18.00	ghOul
 12.4.  ne	 15.00	OVEčka shaun VE FIlMu 18.00	rychlE a zběsIlE 7
   19.00	hODInOVý ManžEl
 13.4.  po	 17.00	VybíjEná 19.00	láska jE DOkOnalý zlOčIn
 14.4.  út	 17.00	cEsta naDějE 19.00	paDEsát  ODstínů šEDI
 15.4.  st	 17.00	MěstO 44 19.00	Druhý bájEčný hOtEl MarIgOlD

 
KINO SVěT

 10.4. pá	 20.00  sunDIal, FIXly a FaME FatalE	–	společný	koncert	rockových	
skupin,	restaurace	U	Lípy	

KONCerTY

 3.4.	pá	 17.30	pIrátI chOMutOV–slaVIa praha	–	hokej	–	SD	aréna
 10.4.	pá	 17.30	pIrátI chOMutOV–hc OlOMOuc –	hokej	–	SD	aréna
 12.4.	ne	 09.30		běh bEzručOVýM ÚDOlíM	–	28.	ročník	silničního	běhu	

na 15 km –	start	u	ZŠ	Ak.	Heyrovského
 14.4.	út	 17.30	pIrátI chOMutOV–čEské buDějOVIcE	–	hokej	–	SD	aréna

SpOrT
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a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
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22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
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rEDakcE:
tomáš branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

InzErcE:
ladislav paták 
734 580 091 
ladislav.patak@ceskydomov.cz

	 Do	3.4. VElIkOnOční VýstaVa	–	SVČ	Domeček
	 Do	4.4.  jEDEn jágr za DVa kašE	–	výstava	sběratelských	hokejových	karet	–	

Dům	Jiřího	Popela
	 Do	5.4. sOpkO	–	výstavní	sál	muzea	na	radnici
	 Do	24.4.  jIří altMan – Malby, graFIky, krEsby 

a MIlan Vácha – sOchy	–	galerie	Špejchar
	 Do	30.6.  MakrOFOtOgraFIE – OkaMžIky V tráVě	–	Eva	a	Karel	

Benešovi –	galerie	Na schodech	SKKS
 1.4.–7.4.   chOMutOVské VElIkOnOcE	–	velikonoční	výstava	–	radnice	na	

náměstí	1.	máje
	 Od	1.4.  Obrazy – jOsEF MOulIs	–	Art	galerie	Radnice
	 Od	1.4.  jarOslaV cInybulk – jIrkOV VE VšEDníM	–	fotografie	–	

galerie Na	schodech	SKKS
	 Od	8.4. IMagInární sVět MIlOšE kurOVskéhO	–	galerie	Lurago
	 Od	11.4.  stOpy času – z jIných sVětů	–	Gabriella	Héjja	a	Manfréd	Koch	–	

fotografie	–		výstavní	sál	muzea	na	radnici

VýSTaVY

Mateřská škola
Droužkovice

Zápis 2015/2016 
út - 14. 4.   9 - 14 hod

 stř - 15. 4.  10 - 16 hod 
tel.: 474 668 114, 722 461 324

Vaši územní strážníci 
 

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

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

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

mgr. Jiří Vaníček
pro úseky Kadaňská a Nové 
Spořice, Zadní Vinohrady a okolí 
Kamencového jezera, Dukelská 
a okolí
Telefon: 724 771 762
E-mail:  
j.vanicek@chomutov-mesto.cz

Bc. Pavel Jenč
pro úseky Kamenná, Zahradní 
a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail:  
p.jenc@chomutov-mesto.cz

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

V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.
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K tradici věnovat den výuky ze
mím, jejichž jazyk a reálie se na 
Gym ná ziu Cho mu tov vyučují, se při
dala Fran cie a francouzština. A tak 
se během Fran couz ské ho dne škola 
změnila na Forte lycée de Cho mu
tov a v jejích útrobách od přízemí po 
půdu studenti plnili úkoly a překoná
vali překážky v honbě za klíči a po
kla dem inspirované pevností Boyard. 
Soutěž o nejlepší nepečené cukroví 

provoněla budovu a připomněla, proč 
se Fran cii říká sladká. 

Venku zase probíhal atraktivní 
souboj tříd o nejlepší ztvárnění kan
kánu, do něhož se zapojil překva
pivý počet chlapců. Atributy Fran cie 
v sobě nesla také módní přehlídka, 
obří šachy na nádvoří i ochutnávka 
sýrů a pro starší 18 let degustace vín. 
Zlatým hřebem bylo vystoupení sku
piny Voila!, která se zaměřuje na šan

sony, ale francouzský kabát dává i 
dalším hudebním žánrům. Není divu, 
že takovýto způsob výuky studenti 
vítají. „Celý den byl super, každý 
se angažoval v něčem jiném, takže 
každý si to užil podle svého,“ přibli
žuje den Tereza Velčovská. „Soutěž 
ve stylu pevnosti Boyard byl po
řádný zážitek, někteří jsme byli celí 
mokří, jiní lovili klíče mezi červy 
nebo hady,“ přidává zážitky Kateřina 

Řehořová. „Francouzský den se mi 
líbil, obzvlášť zajímavé byly kos
týmy a choreografie u kankánu,“ vy
zdvihuje taneční vystoupení Eva 
Harmanová.

Jak vyplývá z vyjádření účast
níků, Francouzský den se i přes ne
přízeň počasí vydařil. „Doufám, že se 
stane příjemnou tradicí jako ostatní 
cizojazyčné dny u nás na gymnáziu,“ 
dodává Filip Šlampa. 
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příznivci francouzštiny 
měli na gymnáziu 
rendez-vous
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