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Statutární město Chomutov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Ředitel Městské policie Chomutov
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

Chcete mít stabilní rodinný rozpočet!
přivydělejte si na neočekávané výdaje u nás. 

Co od vás budeme očekávat
•  bezúhonnost a spolehlivost
•  komunikativnost 
•  práce na základě ŽL
•  zkušenosti s  prodejem výhodou

Co vám nabídneme
•  zajímavé provize, služební telefon
•  výplata každý týden
•  zaškolení a databázi kontaktů
•  samostatnou práci

Hledáme právě vás.

volejte! 840 999 555 www.doorfin.cz

ZŠ Chomutov
Na Příkopech 895 
430 02 Chomutov

přijme od září 2015

kvalifikovaného 
učitele 

angliCkého 
jaZyka 

Nabídky zasílejte na
miloslav.hons@3zscv.cz

Nabídka bytů do nájmu 
veřejnou nabídkou 
v Chomutově – 15. 4. 2015

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nabízí byty v Chomutově do nájmu veřejnou nabídkou.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo společnosti 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí, rovnající se ceně, uvedené ve 
zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 3, odst. 5 Pravidel pro pronajímání bytů), a splňuje kritéria 
uvedená v článku 5. Pravidel pro pronajímání bytů.

Informace: 474 721 233 - p. Elisová
www.chomutovska-bytova.cz

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

Pořadí Adresa Č. p./č. b. Velikost m2 Cena Termíny prohlídek - rok 2015
1 Beethovenova 3888/12 1+1 31,46 15.125,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3883

2 Palackého 4447/11 1+1 36,40 15.125,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin

3 Křižíkova 1107/2 1+2 65,94 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin

4 Farského 3660/5 1+2 63,59 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.30 hodin

5 Kadaňská 3676/5 1+2 63,34 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin

6 Kadaňská 3678/2 1+2 63,90 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

7 Kadaňská 3679/1 1+2 66,56 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

8 Kadaňská 3679/6 1+2 66,36 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

9 Beethovenova 3884/4 1+2 54,99 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3883

10 Beethovenova 3888/11 1+2 45,18 21.175,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3883

11 Palackého 3657/8 1+3 73,20 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 13.30 hodin

12 Kadaňská 3676/4 1+3 82,48 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

13 Kadaňská 3678/3 1+3 81,84 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

14 Kadaňská 3687/3 1+3 73,40 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

15 Kadaňská 3689/3 1+3 83,15 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

16 Kadaňská 3689/4 1+3 79,08 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

17 Kadaňská 3691/1 1+3 76,87 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3676

18 5. května 3706/2 1+3 78,39 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. v 15.00 hodin

19 Legionářská 3883/10 1+3 60,31 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.00 hodin sraz u čp. 3883

20 Palackého 3952/15 1+3 70,27 27.225,- Kč 21.4. a 23.4. ve 14.30 hodin
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16. 4.
Křest známky Chomutov 2015 
v Rytířském sále radnice  
od 16 hodin

18. 4.
•  Mezinárodní den památek 

a sídel – zpřístupněné památky
•  otevření street workout hřiště 

v Eldorádu na Kamenném vrchu 
od 14 hodin

25. 4.
Farmářské trhy na náměstí 
1. máje od 8 do 12 hodin

25. a 26. 4.
Chomutovské slavnosti 
ve skanzenu Stará Ves 
v Podkrušnohorském zooparku

30. 4.
RoZa: Postavím pod okny máj

1. 5.
Chomutovský Dragon cup 
2015 na Kamencovém jezeře 
od 13 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CO Se děje  
V OKOlí KaSSU?
více na straně 6

 téma
 4 Nejlepší UčITelÉ 

Z CHOMUTOVa SVOjí 
praCí žIjí 
Být pedagogem není nijak 
jednoduché, to ví všichni 
ti, kteří si učení vyzkoušeli 
na vlastní kůži. Pracovat ve 
školství po většinu svého života 
je pak doslova posláním. 

 aktuality
 6 SeZONU Na jeZeře 

ZaHájí dračí lOdě
Posedmé se na Kamencovém 
jezeře utkají amatérské posádky 
z firem, organizací, občanských 
sdružení, zájmových nebo 
profesních skupin, reprezen
tanti měst, obcí či veřejnosti 
v závodě dračích lodí.

 aktuality
 7 STUdeNTSKý 

parlaMeNT pláNUje 
ZapOjIT babIčKY
Žáci z chomutovských 
základních i středních škol se 
opět sešli na radnici při jednání 
studentského parlamentu. Řešili 
zde projekty, do kterých se 
mohou zapojit školy i veřejnost.

 rozhovor
 8 děTI VelIKONOčNí 

ZVYKY ZNají, 
ale NerOZUMí jIM
Kateřina Herzánová ze 
Vzdělávacího a rekreačního 
centra Lesná vypráví 
o lidových krušnohorských 
zvycích.

 kultura
 9 NeCHYběla TrÉMa, 

říKá MarIe SVObOdOVá 
O TVOrbě ZNáMKY 
Město Chomutov se dočkalo. 
Ve středu 15. dubna byla 
Českou poštou vydána první 
známka s motivem tohoto 
města. Její autorkou je Marie 
Svobodová.

 sport
 10 dOMáCíM STřelCůM 

brONZ a čTVrTÉ 
MíSTO
Zrenovovaná střelnice 
Sportovně střeleckého klubu 
0405 Chomutov už potřetí 
hostila halové mistrovství 
České republiky ve sportovní 
střelbě.

 fotostrana
 15 VelIKONOCe 

ZaplNIlY MěSTO
Chomutované přivítali 
jaro opravdu ve velkém, 
velikonoční oslavy pro ně 
přichystaly hned čtyři 
organizace. 

pOdpOřTe Mě
Podpořte vašeho oblíbence 
chovaného v zooparku částkou 
od 300 Kč ročně. Vybrat si můžete 
ze seznamu zvířat na webových 
stránkách www.zoopark.cz. 

Vybíráme pro vás pelikána kade-
řavého, největšího ptáka světa 
s rozpětím křídel přes 3 metry. 
V zoo parku můžete pelikány 
po zoro vat na Kamenném rybníku.
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Být pedagogem není nijak jednoduché, to ví všichni ti, kteří si učení vyzkoušeli na vlastní kůži. Pracovat ve 
školství po většinu svého života a navíc svou práci odvádět více než dobře je pak doslova posláním. Právě 
za svou trpělivost, ochotu a hlavně dlouhodobou službu ve školství bylo oceněno devatenáct učitelů 
z chomutovských mateřských, základních, středních, speciálních škol, umělecké školy i Domečku. 

Z rukou primátora a jeho náměstků 
převzali skleněnou plaketu, pamětní 
list, květinu a grafiku. „Kvalitní pe-
dagogové jsou pro nás v podstatě po-
klad, který si musíme chránit a hýčkat. 
Dobří učitelé odvádějí hodně práce na 
tom, aby žákům, mladým Cho mu to
va nům, usnadnili úspěšný start do ži-
vota. A za to jim patří náš dík,“ uvedl 
primátor města Daniel Černý. 

Předávání ocenění se uskuteč-
nilo při oslavách Dne učitelů a zá-
roveň při příležitosti 423. výročí na-
rození Učitele národů Jana Amose 
Komenského. Úvod slavnostního 
aktu podtrhlo vystoupení talentova-
ných zpěvaček Niny Schwarzové, 
Karolíny Schubertové a Natálie Ku
chá rové ze Základní umělecké školy 

T. G. Masaryka v Cho mu to vě, kde 
studují obor populární zpěv u Mar ti ny 
Hoštové.

V následujících medailoncích 
představujeme tři z devatenácti oceně-
ných učitelů, kteří se vyučování dětí 
věnují celý svůj profesní život. 

Práce ve sPeciálních 
třídách ludmilu 
michalíkovou baví 
a naPlňuje

Osmadvacet let učí na základní 
škole ve Školní ulici Ludmila Mi cha lí
ková. Nejprve vyučovala tělesnou vý-
chovu a přírodopis na druhém stupni, 
od roku 2003 je na škole zástupkyní 
ředitelky a učí děti ve speciálních tří-
dách na prvním stupni. Každý den je 

tedy mezi dětmi s vadou řeči, chování 
či poruchou učení nebo s autismem. 
„Baví mě to a naplňuje,“ říká. 

Pro svou profesi se Ludmila 
Michalíková zřejmě již narodila. Jako 
malá si hrála na učitelku, bavila ji 
škola. Později jezdila s dětmi na letní 
tábory, kde se jim s radostí věnovala. 
Ve svých dvaapadesáti letech je stále 
ráda mezi dětmi i mezi ostatními uči-
teli. „Na škole je výborný kolektiv, 
s mými kolegy vycházím a s dětmi 
také, takže nemohu být než spoko-
jená,“ sdělila.

Tak jako v běžných třídách jsou 
i děti ve speciálních každé jiné. To je 
zapotřebí brát v potaz a jako k jednot-
livcům k nim přistupovat. S takovým 
jednáním nemá Ludmila Michalíková 
žádný problém. „Osnovy ve speciál-
ních třídách jsou stejné jako v běž-
ných, učivo ale s dětmi probírám po-
maleji a opravdu dbám na to, aby 
každé z nich probíranou látku pocho-
pilo. Teprve potom můžeme pokračo-
vat dál,“ vysvětlila. 

Před lety byly děti podle uči-
telky stejně zlobivé jako dnes. Rozdíl 
je v tom, že sice zlobily, ale doká-
zaly uposlechnout. „Dnes některé 
děti prostě neposlechnou za žád-
nou cenu, nemají ani mantinely, za 
které už nesmí jít,“ doplnila. Ze zku-

šeností ví, že nejtěžší je vyjít se zlo-
bivým dítětem, za kterým navíc stojí 
jeho rodiče, s nimiž není kloudná 
řeč. Takových ale nepotkala Ludmila 
Michalíková za svou kariéru mnoho 
a s velkou většinou žáků i jejich ro-
dičů vychází bez problémů. U dětí je 
navíc velmi oblíbená. 

Přesně to potvrzuje také ředitelka 
základní školy ve Školní ulici. „Po ce-
lou dobu svého působení na druhém 
a nyní i na prvním stupni je Ludmila 
Michalíková mezi dětmi i svými ko-
legy velmi uznávaná. Jako má zástup-
kyně dovede učitele pochválit, po-
může jim s problémy, ale má u nich 
autoritu. Stejně tak vychází i s dětmi. 
Ty přesně vědí, co od nich chce, 
a podle toho se chovají. Sklízí za to od 
své učitelky férové jednání a vstříc-
nost,“ řekla ředitelka školy Vlasta 
Marková.

Čím to je, že je zástupkyně u dětí 
i ostatních pedagogů tak oblíbená, ne-
dokáže ředitelka říci. „Je to jako at-
mosféra třeba ve třídě, nevíte, čím to 
je, ale víte, že je dobrá. Stejně tak je to 
s přítomností Ludmily Michalíkové. 
V její přítomnosti je prostě každému 
dobře, je to skvělý člověk a hlavně po-
hodář,“ dodala ředitelka. 

Aby byla zástupkyně ve své práci 
dobrá, neváhá se o to zasloužit. Když 

Nejlepší učitelé z Chomutova

svojí prací žijí 

Zdeněk Brůžek

Ludmila Michalíková
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se před lety speciální třídy ze základní 
školy v Havlíčkově ulici přesunuly 
do Školní, kde chyběli speciální pe-
dagogové, kteří by s dětmi pracovali, 
Ludmila Michalíková neváhala a do-
plnila si vzdělání. Tuto vlastnost ředi-
telka školy také velmi oceňuje. 

asistentka Pedagoga 
marta semerádová si 
vždy získala Přízeň dětí 

Asistentkou pedagoga v Ma teř ské 
a základní škole speciální v Pa la cho vě 
ulici je stále ve svých dvaasedmdesáti 
letech Marta Semerádová. Ve škol-
ství je od roku 1960, odučila již 54 let. 
Nejprve pracovala v mateřských ško-
lách jako učitelka, poté byla čtrnáct 
let v několika mateřinkách ředitelkou. 
K povolání, které se stalo její životní 
náplní a láskou, ji přivedla maminka. 
„Přála si, aby ze mě byla učitelka a já 
její přání vyplnila. Dnes jsem velmi 
ráda, že jsem se právě této činnosti 
mohla věnovat po celý svůj život,“ 
řekla Marta Semerádová. Na starosti 

má nyní středně až těžce postižené 
děti, které vyžadují jiný přístup než 
děti v běžné třídě. Empatická dvaa-
sedmdesátiletá učitelka však nemá 
problém vyjít s nejrůznějšími dětmi, 
každé z nich má svou asistentku rádo. 

Učitelku potkala v životě obrov-
ská tragédie, ta nejhorší, která může 
matku potkat. O to více milovala děti, 
dokázala jim porozumět a vidět svět 
jejich pohledem. „Jednou jsem ně-
kde četla, že když chci děti něčemu 
naučit, musím se na svět dívat je-
jich očima. Tím se řídím, ony vidí vše 
opravdu jinak a člověk si k nim musí 
najít tu správnou cestu, která je u kaž-
dého dítěte jiná,“ vysvětlila asistentka. 
Respektuje například menší vzrůst 
dětí oproti dospělým. Věci, na které se 
mají děti při vyučování dívat, mají být 
podle ní ve výšce dětských očí, pak 
jsou pro ně bližší. Stejně tak rozhovor 
by měl být veden ve výšce dětských 
očí, pokud to jen trochu jde. 

V životě potkala Marta Se me rá
do vá několik učitelů, kterých si velmi 
vážila a i díky nimž je nyní uznáva-
nou a oblíbenou kantorkou. „Byli to 
opravdu velcí pedagogové a dali mé 
pracovní kariéře směr, ovlivnili pozi-
tivně i můj život. Opravdu jsem se od 
nich mohla mnoho naučit a velmi si 
jich vážím,“ zavzpomínala. 

Marta Semerádová mi lu je děti 
a ony milují ji. Jak mile se ve třídě ote-
vřou dveře a vstoupí oblíbená asis-
tentka, nahrnou se k ní. Ona vyslechne 

jejich malé velké problémy, porozumí 
jim a třeba i pomůže vyřešit. Za to ji 
děti milují. Je srdečná a vstřícná. 

O dětech ani Marta Semerádová 
neumí mluvit ve zlém. Uznává však, 
že dnešní děti jsou dravější. To však 
není překážkou k tomu, aby s nimi 
bezvadně vycházela. „Kantor pro ně 
musí něco znamenat, být autoritou, 
ale zároveň si hledat tu zmiňovanou 
cestu, ten způsob, kterým si je získá,“ 
vysvětluje. Právě toto se jí vždy vel mi 
dařilo a nikdy neměla s žádným dítě-
tem problémy. „Právě naopak, vždy je 
tato práce krásná. Děti mě velmi nabí-
její,“ dodává. 

Ocenění, které nyní dostala, ji ne-
skutečně potěšilo. „Jsem šťastná, 
opravdu. Nikdy jsem si nemyslela, 
že bych ho mohla získat. Hlavně si 
vážím toho, že mě na cenu navrhla 
paní ředitelka Marie Grimlová,“ říká 
s vděčností v hlase. 

Právě ředitelka Mateřské a Zá
klad ní školy speciální o učitelce říká, 
že je pro školu jako stvořená. A to ne-

jen tím, že se narodila 1. září. Marie 
Grimlová si váží asistenčiny empa-
tie vůči dětem, ta je podle ní právě je-
jím největším darem. Je také skromná 
a stále potřebuje mít jistotu, že s dětmi 
pracuje správně. A o to se snaží, jak 
nejlépe umí.

dvacet let učí zdeněk 
brůžek děti Pohybu 
i zručnosti

Jedenašedesátiletý Zdeněk Brů
žek učí na základní škole v ulici Na 
Příkopech již dvacet let. Začal učit 
předmět dílny, na škole totiž peda-

gog s tou aprobací chyběl a Zdeněk 
Brůžek tak dostal příležitost. K tomu 
vyučoval také tělesnou výchovu. 
„Celý život sportuji, takže vyučování 
tělocviku bylo přirozené vyústění si-

tuace. Sám mám nejraději atletiku, bě-
hám dálkové tratě,“ řekl o sobě učitel. 

Toho, že se celý život věnuje učení 
dětí, rozhodně nelituje. Profese to 
podle něj není jednoduchá. „Vždy, 
když se setkám s nějakým kritikem 
pedagogů, říkám mu, ať si to jde na 
půl roku zkusit. Rozhodně to není 
žádná legrace, ale po celou dobu to 
dělám moc rád,“ uvedl.

Dvacetiletá praxe je pro učitele 
dobrou zkušeností. Za tu dobu se se-
tkal se stovkami různých dětí. Ne sou
hla sí s tím, že by dnes byly děti horší, 
než byly dřív. „Děti jsou hlavně obra-

zem naší společnosti, velkou roli hraje 
také výchova. Není dobré, když si ro-
diče dětí nevšímají, ale ani když si jich 
naopak všímají až moc. Podle mě je 
dobrá ta střední cesta,“ vysvětluje. Se 
svými žáky nemá problémy vycházet, 
respektuje jejich povahu. „V dnešní 
době je problém, že děti mají vidinu 
lehce vydělaných peněz, zkrátka chtějí 
vydělávat bez práce,“ upozorňuje pe-
dagog. Mnoho jeho žáků tak chce být 
inženýrem nebo ekonomem a někteří 
tak berou práci v dílnách na lehkou 
váhu. Mnoho z nich se nakonec ale 
živí manuálně.

Ocenění od města si Zdeněk Brů
žek velmi váží, skromně však tvrdí, že 
jistě není nejlepším učitelem na škole. 
Respektuje i své kolegy a dokáže oce-
nit jejich práci a úsilí. „Nejsem žádný 
sběratel ocenění, toto mě však velmi 
potěšilo,“ říká s úsměvem. 

Zdeněk Brůžek učí na základní 
škole dílny i tělocvik děti od šes-
tých tříd, kromě toho ještě aktivně tré-
nuje běžce atletického oddílu VTŽ 
Cho mutov.

Kvalitní pedagogové jsou pro nás v podstatě poKlad, Který si 
MusíMe Chránit a hýčKat. dobŘí učitelé odvádějí hodně práCe 
na toM, aby žáKůM, MladýM ChoMutovanůM, usnadnili úspěšný 
start do života. a za to jiM patŘí náš díK.

Petr Macháček ze SPŠ a VOŠ přijímá gratulaci od vedení města.

Marta Semerádová

OCeNěNí UčITelÉ:
mgr. zdeňka kolářová ze ZŠ Zahradní
zdeněk brůžek ze ZŠ Na Příkopech
lenka brožková ze ZŠ Kadaňská
mgr. eliška vokatá ze ZŠ Písečná
mgr. věra antoňová ze ZŠ Hornická
mgr. ludmila michalíková ze ZŠ Školní
jana rožová ze ZŠ Ak. Heyrovského
mgr. věra krobová ze ZŠ Březenecká
mgr. hana koziolová ze ZŠ 17. listopadu
magda martincová ze ZUŠ T. G. Masaryka
marta semerádová ze ZŠ speciální a MŠ Palachova
lea hamatová z MŠ Chomutov
mgr. eva Ševčíková ze ZŠ Duhová cesta
alena Petriková ze SVČ Domeček
mgr. květoslava straková z Gymnázia Chomutov
ing. Petr macháček ze SPŠ a VOŠ
mgr. hana Plavjaniková ze SOŠES, OA a SZŠ – ESOZ
mgr. marek dvořák ze SŠTGA
Pavla samcová z Montessori rodinná MŠ
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Co se děje v okolí KaSSu?Začalo se 
jednat o dani 
z nemovitosti

Sezonu zahájí 
dračí lodě

V mateřinkách jsou místa pro dodatečný zápis

Zastupitelé se v tomto 
pololetí sejdou ještě dvakrát

V lednu začaly stavební práce 
na revitalizaci veřejného prostoru 
u Kulturního domu na Zahradní, 
v první etapě v horní části mezi 
KASSem a základní školou a před 
pobočkou pošty. „Nejdříve zde 
stavaři bourali beton, odstranili 

schody, chodníky a betonové plo-
chy a keře. Teď začaly hrubé te-
rénní úpravy a přeložky sítí a ka-
belů,“ přiblížil průběh stavby ve-
doucí odboru rozvoje, investic a 
majetku města Petr Chytra. 

Vstup na poštu je zachován, jen 

musí lidé projít celou pasáží. Z bez-
pečnostních důvodů zde bylo vy-
měněno osvětlení. „Omlouváme 
se občanům za zhoršené podmínky 
při stavbě, ale věříme, že veškeré 
úpravy zvýší kvalitu života na tomto 
sídlišti,“ řekl primátor Daniel Černý.

Zastupitelé projednávali předlo-
žený návrh Nového Severu na sní-
žení daně z nemovitosti pro další ob-
dobí. „Otázku jsme otevřeli širokou 
diskuzí mezi zastupiteli. Chce me daň 
ob ča nům snížit, ale nejprve musíme 
dů klad ně ana ly zo vat příjmy a hledat 
úspory v roz poč tu města. Poté mů
že me při pra vit va ri an ty řešení pro další 
jednání,“ řekl primátor Da ni el Čer ný. 
Výnos daně z nemo vi tos ti jde do 
Fon du rozvoje, oprav a údrž by míst-
ních ko mu ni kací, z něhož se kaž dý rok 
opraví několik chodníků a silnic.

Zvyky a tradice Romů si připo-
mněli návštěvníci Kamínku. V soci-
álním centru se jich sešlo několik de-
sítek, aby se pobavili, ale také se do-
zvěděli zajímavé informace o rom-
ské kultuře. 

Den Romů se v České repub-
lice slaví 8. dubna od roku 2001. 
Akci uspořádalo Občanské sdružení 
Světlo Kadaň, které v Ka mín ku pro-
vozuje služby, a na organizaci akce 
se významně podíleli i samotní kli-
enti. Vystoupilo několik romských ta-
nečních skupin a zpěváků, složených 
z klientů nízko pra ho vých center Molo 
a Kámen, všichni si společně zazpívali 
romskou hymnu. „V Kamínku se Den 
Romů slavil podruhé, Romové mají 
velmi zajímavou kulturu, je tedy co 
představovat a ukazovat veřejnosti,“ 
uvedla Knarik Manukyan, vedoucí 

služeb pro rodiny s dětmi. 
Odpoledne se rozpoutala velmi za-

jímavá debata na téma Včera a dnes, 
kterou si přišel poslechnout také ná-
městek primátora Marian Bystroň. Při 
besedě zúčastnění srovnávali romské 
zvyky v minulosti a současnosti, be-
sedy se zúčastnila také místní Romka, 
která vyprávěla, jak Romové žili za je-
jího dětství. „Lidé se třeba dozvěděli, 
že se s romštinou dá domluvit po ce-
lém světě,“ řekl Ivo Adam, spolupra-
covník sdružení Světlo.

Veřejnost si mohla prohlédnout ce-
lou budovu Kamínku, naučit se va-
řit romská jídla a také si zasoutě-
žit s dětmi. „Bylo to super, provedla 
jsem při exkurzi centrem pana primá-
tora i další návštěvníky, moc se mi to 
líbilo,“ uzavřela klientka Kamínku 
Markétka. 

První květen je lásky čas, ale nejen 
příznivci vodních sportů mají toto da-
tum pevně spojené s prvním závodem 
dračích lodí na Kamencovém jezeře 
na začátku sezony. Letos tomu nebude 
jinak. Již posedmé se na Kamenčáku 
utkají amatérské posádky z firem, or-
ganizací, občanských sdružení, zá-
jmových nebo profesních skupin, re-
prezentanti měst, obcí či veřejnosti. 
Dvacetičlenné posádky budou od 
13 hodin měřit síly na dvousetmetrové 
trati a vítěz převezme pohár primátora. 
V podvečer po vyhlášení výsledků 
zde bude pokračovat program country 
skupiny Makovec. Organizátoři, kte-
rými jsou město Chomutov ve spolu-
práci s oddílem kanoistiky Sportclubu 
80, zvou k této atraktivní podívané na 
Kamencové jezero také publikum. 

V mateřských školách se usku-
tečnily zápisy pro děti, které nově 
nastoupí v září. Do všech zařízení 
Mateřské školy Chomutov se při-
šlo zapsat 179 dětí, kterým bude do 
posledního srpna tři nebo více roků. 

„Zároveň jsme zapsali 88 dětí mlad-
ších. Zbývá nám ještě kolem 40 vol-
ných míst, na která se mohou po-
slední dubnový týden přihlásit opoz-
dilci,“ uvedla ředitelka školek Irena 
Kopecká. Mateřská a základní škola 

v Pa la cho vě ulici nabídla při zápisu 
33 volných míst z celkové kapacity 
115, která se naplnila. Cho mu tov ve 
všech svých mateřských školách evi-
duje celkem 1 534 míst. Umístěny bý-
vají dokonce i děti mladší tří let.

Do konce pololetí se zastupitelé 
ke svému pravidelnému jednání se-
jdou ještě 4. května a 22. června, 
vždy od 15 hodin v zasedací míst-
nosti starobylé radnice na náměstí 
1. máje. Z těchto zasedání budou 
i nadále pořizované online přenosy. 
„Pověřili jsme tajemníka magistrátu, 
aby zajistil možnost uchovávání pře-
nosů v archivu na webu města pro 
občany, kteří nemohou sledovat za-
sedání zastupitelstva v danou ho-
dinu,“ sdělil náměstek primátora 
Marian Bystroň. Radní ještě pro-
jednají finanční náročnost rozšíření 
této služby, kterou magistrát spus-
til 2. března.

V Kamínku 
oslavili den 
romů
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KráTCe
uzávěrka byla 
Posunuta
SKKS vyhlásilo začátkem roku 
již 25. ročník soutěže ve zpěvu 
populárních písní Mladá píseň 
2015. Uzávěrka soutěže byla 
posunuta až do 30. dubna.

dozví se o zvířatech 
od chovatelů
Podkrušnohorský zoopark po 
zimní přestávce opět zahájil 
službu Představujeme vám 
naše zvířata u makaků, vodního 
ptactva a medvědů. Obnoveno 
bylo také komentované krmení 
tuleňů kuželozubých.

likvidují Škody 
Po vichřici
Městské lesy Chomutov zjišťují 
škody vzniklé silnou vichřicí. 
Jedná se o rozptýlené vývraty 
a zlomy. Přednostně budou 
zpracovávány porosty, kde 
hrozí nebezpečí pro občany.

sebrali suŠáky, 
dodali lavičky
Technické služby v těchto 
dnech vybourali pískoviště 
v Kyjické ulici, staré sušáky 
a klepadla v ulici V. Nezvala 
a přidali pět laviček v ulici 
Sluneční. 

s doPravním 
Podnikem na výlet
Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova pořádá 
18. dubna výlet autobusem 
do příhraničního města 
Marienberg. Další zájezd se 
uskuteční 16. května.

lidé si zvykají 
na biblioboxy
Možnosti vrácení knih v době, 
kdy je knihovna zavřená, 
využilo v prvním měsíci 
provozu takzvaných biblioboxů 
dvaatřicet čtenářů. Ti vrátili 
127 knih a 11 časopisů.

Město připravuje oslavy 
konce 2. světové války

Studentský parlament 
plánuje zapojit babičky

rytíři, komedianti a Sto zvířat budou bavit Chomutovany 

Sedmdesáté výročí konce dru hé 
světové války můžete oslavit i v Cho
mu to vě. Město k této příležitosti při-
pravuje na 8. a 9. května ve spolu prá ci 
s Muzeem československého opev-
nění z let 1936–1938 Na Ko či čá ku 
a 41. mechanizovaným praporem ze 
Žatce velké oslavy. Chy bět nebude pi-

etní část u památníku a udělení oce-
nění města k tomuto výročí. 

„V parku u divadla bude ně-
kolik vojenských historických tá-
borů, polní kuchyně, kinosál a pre-
zentace současné vojenské tech-
niky a obrany. Zpestřením pro gra mu 
bude ukázka boje o divadlo,“ pro-

zradila organizátorka oslav Silvie 
Šku bová z chomutovského magis-
trátu. Pro děti jsou připraveny po-
hádky a dobovou hudbu připo-
mene Tequila Band ze základní 
umělecké školy. V příštím vydání 
Chomutovských novin přineseme 
podrobný program oslav.

Žáci z chomutovských základních 
i středních škol se opět sešli na rad-
nici při jednání studentského parla-
mentu. Řešili zde především projekty, 
do kterých se mohou zapojit školy i 
veřejnost. Řeč byla především o ak-
cích Ukliďme Česko a Upleť čtve-
rec. Žáci se také významně zajímali 
o osud městských lázní a o bezpečnost 
ve městě. 

Základní škola Školní sezná-
mila parlament s projekty Ukliďme 

Čes ko a Upleť čtverec. Do těchto 
akcí se může zapojit široká veřej-
nost. Ukliďme Česko se bude ko-
nat 17. a 18. dubna. „Vyrazíme uklí-
zet znečištěné oblasti Chomutova 
a okolí,” řekly dívky ze ZŠ Školní. 
Do projektu Upleť čtverec, který po-
máhá vytvořit deky z 35 čtverečků, 
jež zahřejí sirotky a nemocné AIDS 
až v jižní Africe, mohou žáci střed-
ních a základních škol zapojit své ba-
bičky, které jistě upletou čtverec o roz-

měrech 20×20 centimetrů během 
chviličky. Bližší informace jsou na 
upletctverec.wordpress.com. 

Studentskému parlamentu není cizí 
ani dění ve světě, proto se rozhodl přes 
učitelku zdravotnické školy Soňu Va
luš ko vou odeslat kondolenční listinu 
na gymnázium v Düsseldorfu. Z toho 
gymnázia totiž pocházeli studenti a za-
městnanci, kteří nedávno zahynuli při 
pádu letadla německých aerolinií. 

Nečekaným hostem na půdě par-
lamentu byl primátor Ústí nad Labem 
Josef Zikmund, který byl právě na ná-
vštěvě Chomutova. „I nás asi takováto 
smysluplná setkání čekají a pevně vě-
řím, že budou takto podnětná a ote-
vřená,“ zhodnotil Zikmund chomutov-
ský studentský parlament.

Předchozí jednání parlamentu, 
který měl jedinečnou atmosféru, se 
konalo na MŠ a ZŠ 17. listopadu. 
Hostem setkání byl David Ištok, před-
stavitel hlavní role ve filmu oceně-
ném několika Českými lvy Cesta ven 
a současný zastupitel města. 

Eliška Vetýšková
Studentský parlament

Dva dny rozmanité zábavy 
jsou připraveny pro Chomutovany 
v rámci Cho mu tov ských slavností 
ve skanzenu Stará Ves. Slavnosti le-
tos slaví dvacáté výročí a za celou 
svou existenci ztvárňovaly mnohá 
historická témata. Letošní dvacáté 
budou právě připomínkou několika 
historických období. Návštěvníci se 
budou moci přenést do dob středo-
věkých turnajů, ale i do období vo-
jáka Švejka. Slavnosti, které jsou 
současně oslavou 40 let od založení 

zoo parku, přinesou romantiku sta-
rých dobrých časů.

Do doby středověkých rytíř-
ských turnajů diváky přenese po celé 
Evropě známá skupina Lví rytíři. 
Souboje v jejich podání budou velmi 
reálné. „Sice se jedná o smyšlené pří-
běhy napodobující turnaje ze 14. sto-
letí, ale naši herci a kaskadéři jdou do 
turnajů s vervou, která byla tehdej-
ším rytířům vlastní,“ řekl Vavřinec 
Bezděka s tím, že jeho slova potvr-
zuje fakt, že skupinu si vybrala ne-

jedna filmová produkce. Objevila se 
například ve filmech Johanka z Arku, 
Bathory, Kletba bratří Grimmů či Tři 
mušketýři. Sobotní večerní turnaj 
bude opepřen ohnivými efekty.

To nejlepší z lidové zábavy na jar-
marcích z minulého a předminulého 
století předvedou divadelníci, kej-
klíři a muzikanti. „Na slavnosti za-
vítá veleznámá postavička českých 
jarmarků žonglér Vojtáno či flašine-
tář, který přiblíží období první svě-
tové války,“ řekl Marek Tichý ze spo-

lečnosti, která zajišťuje zábavnou část 
slavností. Kolorit slavností podtrhne 
dudácká středověká muzika, ostro-
střelci či indiánská vesnice. Oslavy 
výročí zooparku završí vystoupení 
kapely Sto zvířat.

Ve stáncích bude přichystáno 
třeba krušnohorské občerstvení, děti 
čeká papírová bitva a mnoho dalšího.

Podrobný program akce je k dis-
pozici na www.chomutovmesto.cz 
a www.zoopark.cz. Informace o ky-
vadlové dopravě najdete na straně 14.
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Jak důležité byly v minulosti oslavy 
Velikonoc pro lidi žijící v Krušných 
horách? 

Po Vánocích to byl druhý nejdů-
ležitější svátek, který se pojil s pohan-
skými zvyky i církevními tradicemi. 
Oblékli se do nejlepších šatů a sváteč-
ních krojů, zdobili domy a statky. 
Byly oslavy Velikonoc v Krušných 
horách odlišné od těch v jiných 
krajích? 

V zásadních zvycích a tradi-
cích se nelišily. Samozřejmě vi-
díme drobné odlišnosti v symbolice. 
Na pří klad v některých krajích se ne-
chodí s po mláz kou vyšupat jen děv-
čata, ale sedlák zároveň pomlázkou 
vyšlehá i čeládku, aby nebyla celý rok 
líná. Jinde se s po mláz kou probouzí 
ovocné stromky. Krušné hory byly 
vždy chudý kraj a život zde byl velice 
tvrdý, proto jsou naše kroje jednodu-
ché a oslavy spíše skromné. Na dru-
hou stranu o to větší význam zde pro 
lidi měla koleda, díky které mohly děti 
donést domů nejen jídlo v podobě pa-
mlsků, ale také drobné peníze. 
Jak tedy Velikonoce v Krušných ho-
rách vypadaly? 

Musíme si uvědomit, že tyto 
svátky se tady slavily na přelomu jara 
a zimy, takže s Ve li ko no ce mi se pří-
roda teprve probírala k životu. Jako 
symbol příchozího jara a nového ži-
vota se pokoje zdobily březovými vět-
vičkami, na které se zavěšovala malá 
dřevěná nebo obarvená slepičí vejce. 
Stejně jako o Vánocích, i o Ve li ko no
cích zdobily příbytky lidí také posta-
vičky andělíčků, horníků a dalších dý-
majících figurek rozličných podob. 

Co dalšího patří k tradici Veliko
noc? Jedly se zde nějaké typické 
pokrmy? 

Typickým velikonočním pokr-
mem ve zdejším kraji byly jidáše, 
sladké pečivo, které se točilo a krou-
tilo do mnoha různých tvarů. Ve zdejší 
oblasti se také držela církevní tradice 
svěcení jídla, v Krušných horách se 
žehnalo především vajíčku a masu. 

Podle středověkých tradic měla po-
žehnání dodat jídlu speciální sílu. 
Z masa se v danou chvíli jedlo přede-
vším mladé, například králičí, jehněčí 
nebo kůzlečí. Svou roli samozřejmě 
na jídelníčku plnila i drůbež. 
Já si s Velikonoci spojuji hlavně 
beránka… 

Ano, symbol souvisí s jarem a ro-
zením mláďat, ale také s církevním 
smyslem oběti, kdy symbolizuje Be
rán ka božího. Tedy nevinného a čis-
tého beránka, jehož oběť na kříži za-
chránila křtěné před hříchem a smrtí. 
Už od středověku tak k Ve li ko nocím 
patří velikonoční beránek jako tradiční 
pokrm. Původně se jednalo o pokrmy 
ze skopového masa, ale pak začalo být 
postupně nahrazováno dnes známější 
sladkou variantou. 
Kromě velikonočního víkendu zná 
řada z nás také dva předcházející 
svátky Zelený čtvrtek a Velký pá-
tek. Kdy však velikonoční svátky 
začínají?

Velikonoční týden je nejdůle ži těj ší 
částí křesťanského roku. Za číná Květ
nou nedělí, dnem, kdy Ježíš přišel do 
Jeruzaléma. Po něm jsou Modré pon-
dělí a Šedivé úterý, obě smutné barvy 
sym bo li zu jí nadcházející utrpení, kte-
rým projde Ježíš Kris tus. Ná sle du je 
Ška redá středa, kdy se zvony chys-
tají na svou cestu do Říma. Proto od 
čtvrtka do neděle není slyšet žádný 

zvon. Ná sle du je Zelený čtvrtek, kdy 
byl Kristus zajat, a Velký pátek, který 
je jedním z nejmagičtějších dnů s řa-
dou pohanských pověr. Ná sle duje Bílá 
sobota, jejíž dopoledne je pozname-
náno smutkem nad Kris to vou smrtí, 
odpoledne a večer už se nese v duchu 
očekávání Je ží šo va vzkříšení. Ve li ko
noč ní neděle je dnem radosti a jsou 
svěceny pokrmy, obvykle střídmé a 
netučné – tedy mladé maso. Následuje 
Ve li ko noč ní pondělí, které všichni 
známe. 
Jak vypadalo typický velikonoční 
den pro lidi z Krušných hor? 

Svátečně se ustrojili a věnovali se 
tradičním zvykům, mezi které patřilo 
hlavně pletení pomlázek a barvení va-
jíček. Chlapci chodili na koledu, při 
níž zpívali různé říkanky a vyšupali 
děvčata, aby neuschla a byla plodná. 
Děvčata chlapcům pak na pomlázku 
přivazovala různě barevné pentličky. 
Jednotlivé barvy vyjadřovaly nejčas-
těji vztah děvčat k daným chlapcům. 

Ale pozor, hodovat směli chlapci jen 
do dvanácti hodin, pak hrozilo, že je 
děvčata polijí vodou. 
Při velikonočním jarmarku na 
Lesné také dodržujete tradice veli-
konočního průvodu… 

Ano, využíváme toho, že Kruš no
hor ské muzeum je součástí horského 
areálu Lesná, na jehož rozvoj přispívá 
také EU. Proto můžeme jít s řehtač-
kami a trakaři od domu k domu, aby-
chom jejich hrkáním vyhnali z domu 
zlé duchy, ale i myši a škůdce, které 
se v něm přes zimu usadili. V čele ne-
seme Moranu, Smrtku, Mařenu, sym-
bolizující odcházející zimu. Většinou 
se házela do potoka, ale my jej zde ne-
máme, a tak ji podle druhého zvyku 
pálíme. Po celé odpoledne si pak mo-
hou u nás v dílničkách návštěvníci vy-
zkoušet nejrůznější zvyky a řemesla 
typická pro Krušné hory včetně ple-
tení pomlázek, které děláme z osmi 
proutků. Tento rok jsme navíc připra-
vili i výstavu o včelařství, která bude 
pokračovat i po Velikonocích. 
Jsou velikonoční tradice mezi lidmi 
ještě živé? 

Pro nenábožensky smýšlející jsou 
Velikonoce především oslavy jara 
a probouzení přírody. Často se udržují 
v do mác nostech velikonoční zvyky, 
ale lidé už přesně nevědí, co zname-
nají nebo proč se drží. V areálu na 
Lesné pořádáme vždy dva týdny před 
Velikonocemi takové výlety pro zá-
kladní školy, na kterých se děti do-
zvědí více o tradicích. Učí se plést po-
mlázky či zdobit vajíčka a především 
se učí symboliku daných zvyků, aby 
jim lépe rozuměly. 

Každý rok vítá Kateřina Herzánová, zástupkyně Horského klubu Lesná v Krušných horách a Vzdělávací-
ho a rekreačního centra Lesná, v Krušnohorském muzeu děti ze základních škol v okolí i další návštěvní-
ky, aby jim představila krušnohorské Velikonoce. Lidé prý tradice a zvyky znají, ale už jim nerozumí. 

Kateřina Herzánová:

děti velikonoční zvyky 
znají, ale nerozumí jim

Krušné hory byly vždy Chudý Kraj a život 
zde byl veliCe tvrdý, proto jsou naše Kroje 
jednoduChé a oslavy spíše sKroMné.
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april open air opět nabídne 
to nejlepší z regionálního rocku 

Klub přátel malování: Stačí zaťukat na dveře a vejít 

I tentokrát Středisko knihovnic-
kých a kulturních služeb chystá hu-
dební bonbonek jako doplněk Cho mu
tov ských slavností, které se budou ko-
nat poslední dubnový víkend. April 
open air v sobotu 25. dubna opět před-
staví hlavně místní kapely. „Preferuji 
koncerty kapel z regionu a ani tento-
krát to není výjimka,“ řekla Helena 

Čer máková, vedoucí kulturního oddě-
lení SKKS.

Letos bude ochutnávka rockové 
hudby bohatá. Téměř sedmihodinový 
open air festival v atriu SKKS odstar-
tuje už ve tři hodiny odpoledne koncer-
tem Tomáš Try kar ze skupiny Whis
pe ring of Soul s kytarovým indie roc-
kem. Na něj navážou o hodinu poz-

ději blues  rockoví muzikanti ze skupiny 
Noční klid. Mírnější první polovinu 
koncertu uzavře rockpopová skupina 
Persona ze Žatce. 

Druhou, zvukově syrovější část 
festivalu zahájí chomutovská skupina 
Self Bait, která se prezentuje rocko-
vou hudbou s přesahem k dalším hu-
debním inspiracím. Večer pak patří 

největším hvězdám regionální hudby. 
Od sedmi hodin vystoupí XLeft To 
Die, kteří svůj styl označují jako blue
core. „Je příkladem kapely, která začí-
nala u nás a nyní má koncerty po celé 
republice,“ připomíná Helena Čer má
ko vá. Stejný případ jsou také kadaňští 
Hot Pants, kteří celý program uzavřou 
energickým punkrockem. 

Romantické zátiší, poetická kra-
jina, snové geometrické obrazce i roz-
tomilá zvířátka shlížela z pláten a 
čtvrtek na vernisáž Klubu přátel ma-
lování Duhový svět v Café Atrium. 
Členové zájmového klubu ama-
térských malířů dokázali, že jejich 
tvorba je stejně rozmanitá jako oni 
sami. „Chodí k nám děti od osmi let 
až po seniory, ženy i muži,“ potvrdila 
členka klubu Naďa Hoštová. 

Malířka Naďa Hoštová připouští, 
že k myšlence založení klubu ji vedla 
touha sdílet svůj koníček s někým 
dalším. „Už mne nenaplňovalo sama 
si jen tak malovat. Rodina mi vždy 
vše pochválila a nenašel se nikdo, 
kdo by mě nějak popíchnul, zkritizo-

val, pobídl mě k dalšímu rozvoji,“ vy-
světlovala Naďa Hoštová, která se ne-
vzdala a oslovila své přátele s podob-

ným koníčkem. A tak 19. února 2013 
vznikl Klub přátel malování Duhový 
svět. „Vytvořili jsme ve Středisku vol-

ného času Domeček partu vzájemně 
se podporujících lidí, kteří mají chuť 
se od sebe učit a rozvíjet se,“ dodala 
malířka.

Do něj si již našly cestu čtyři de-
sítky amatérských malířů a kres-
lířů. „Scházíme se jednou týdně, 
vždy v úte rý od 15 do 18 hodin 
v Do meč ku, kde se společně bavíme 
o tvorbě a zkoušíme si nové tech-
niky,“ popsala setkání Naďa Hoš
tová, podle které je v Klubu přátel 
ma lování vítán každý, kdo má chuť 
se přidat. „Stačí zaťukat na dveře 
a najít si volné místo,“ dodává s tím, 
že jedno sezení s Klubem přátel ma-
lování stojí 20 korun, které se platí 
za využívání učebny Domečku. 

Nechyběla tréma, říká Marie 
Svobodová o tvorbě známky 

Město Chomutov se dočkalo. Ve 
středu 15. dubna byla Českou poš-
tou vydána první známka s motivem 
tohoto města. Její autorkou je Marie 
Svobodová. „Byla to trojí premiéra. 
Poprvé jsem navrhovala známku, ry-
tec poprvé dělal známku pro Českou 
poštu a především největší premi-
éru zažilo město, které si známku již 
dlouho zasloužilo,“ řekla chomutov-
ská malířka a grafička. 

Není divu, že autorka při tolika 
“poprvé” pocítila i lehkou nervozitu. 
„Není to můj každodenní chléb. Cítila 
jsem se vyznamenaná, když mne vy-
brali pro návrh známky, a tak jsem 
pociťovala trému,“ přitakala Marie 
Svobodová, která na tuto šanci čekala 
od roku 1970, kdy začala spolupraco-
vat s místním klubem filatelistů.

„Dělala jsem poštovní razítka, 

diplomy na světové výstavy i me-
daile pro německou stranu. Sbírala 
jsem ceny, ale už to vypadalo, že ni-
koho nikdy nenapadne dát mi návrh 
známky,“ směje se grafička a malířka, 
která je mimo jiné pětinásobnou drži-
telkou ceny časopisu Merkur za nej-
hezčí příležitostné razítko. 

K práci na známce nakonec 
Marii Svo bodové pomohlo rozhod-
nutí o pořádání VI. mezinárodní fila-
telistické výstavy Euregia Egrensis 
místním filatelistickým klubem ve 
Špejcharu. „Při té příležitosti jsme po-
žádali o emisi známky a všem už při-
šlo přirozené, abych ji navrhla já,“ vy-
světluje Marie Svobodová, která pro 
známku zvolila právě Špejchar, který 
bude v květnu plný známek. 

Známka zobrazuje nejen budovu 
se známou galerií, ale také spodní část 

náměstí a kostel sv. Ignáce. „Špejchar 
v kombinaci s barokním kostelem 
je krásnou partií města, která od-
kazuje k dějišti výstavy i k historii 
města,“ řekla Marie Svobodová a do-
dala, že v Cho mu to vě je ještě řada 

míst, která by si svou známku zaslou-
žila. Ve čtvrtek 16. dubna proběhne za 
přítomnosti autorky, primátora a zá-
stupců pošty oficiální představení 
známky v Rytířském sále chomutov-
ské radnice. 
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zvítězili Pořadatelé
Sloučená střední škola ESOZ 
uspořádala volejbalový turnaj ke 
Dni učitelů. Už 44. ročníku se zú-
častnilo 36 družstev v 7 výkon-
nostních skupinách. Vítězem v té 
nejvyšší se stal A tým pořádající 
školy. Celkem bylo sehráno 76 zá-
pasů a v nich 163 setů. 

levhartice na mčr
Mladší žákyně U14 basketbalo-
vých Levhartů Chomutov vyřadi-
ly v ligovém play off Valosun Brno 
a díky tomu postoupily na závě-
rečný turnaj mistrovství republiky. 
V Hradci Králové se po uzávěrce 
CHN o titul a medaile utkalo osm 
nejlepších družstev ČR. 

KráTCeTomáš Franta překonal rekordy čr 
i limity pro světové soutěže

práce s mládeží přinesla pirátům další ovoce

Zrenovovaná střelnice Sportovně 
střeleckého klubu 0405 Chomutov 
už potřetí hostila halové mistrovství 
České republiky ve sportovní střelbě. 
Tentokrát se k disciplínám standardní 
vzduchová pistole 3×20 ran, sportovní 
vzduchová pistole 30+30 ran a rychlo-
palná vzduchová pistole 2×30 ran při-
hlásilo celkem 51 závodníků z před-
ních tuzemských klubů. Pořádající 
klub měl svá želízka v ohni přede-
vším v mládežnických kategoriích, 
kde se také zásluhou juniorky Anny 
Kořínkové dočkal bronzové medaile 
ve střelbě rychlopalnou pistolí. Ve 
stejné disciplíně mezi dorostenci obsa-
dil Jan Huml 4. místo v limitu pro udě-
lení I. výkonnostní třídy a v kategorii 
mužů skončil Jan Kolátor sedmý, jen 
jedno místo za postupem do finále. Za 
zmínku stojí umístění ve střelbě spor-
tovní vzduchovou pistolí, kde 6. místo 

mezi muži obsadil Vladimír Kousal 
a 5. místo mezi dorostenci Jakub 
Rottenberg, který na stejnou příčku 
dosáhl i ve střelbě standardní vzducho-
vou pistolí. Přitom mu o jediný bod 
utekla I. výkonnostní třída.

Kvalitní výkony předvedl chomu-
tovský odchovanec a český reprezen-
tant Jakub Klečka, momentálně startu-
jící za Rapid Plzeň. Ve střelbě rychlo-
palnou pistolí poté, co v základní části 
splnil limit mistrovské výkonnostní 
třídy, obsadil druhé místo, na které 
ho po dramatické finálové bitvě od-
sunul opavský Petr Staško. Ve střelbě 
standardní vzduchovou pistolí Klečka 
skončil třetí. Původem z Chomutova 
je i Pavel Světlík hájící barvy Dukly 
Plzeň, který svou příslušnost k české 
reprezentaci potvrdil vítězstvím ve 
střelbě standardní pistolí v novém čes-
kém rekordu. 

Plavec Slávie Chomutov Tomáš 
Franta se zúčastnil multiutkání juniorů 
v Izraeli. Konkurenty mu byli nejlepší 
junioři z Rakouska, Polska, České re-
publiky, Bulharska, Řecka, Turecka, 
Kypru, Slovinska, Ukrajiny a Brazílie. 
V Izraeli se chtěl poprvé pokusit o spl-
nění limitů pro juniorské MS v Sin ga
pu ru a také pro nově vzniklé Evropské 
hry v Baku. Cíl splnil na sto procent.

Jako první závod plaval 200 metrů 
znak, kde si vylepšil o víc než dvě vte-
řiny osobní rekord na 2:03,19, obsadil 
druhé místo a kvalifikoval se na obě 
výše zmíněné akce. Poté byl součástí 
štafety na 4×100 metrů polohově, kde 

svůj znakový úsek časem 56,85 vy-
hrál a opět splnil oba limity. Současně 
vylepšil o téměř půl vteřiny osobní 
a o 28 setin i český dorostenecký re-
kord. V odpoledním bloku v závodě na 
100 metrů znak (56,91) obsadil čtvrté 
místo a mírně zaostal za výkonem ze 
štafety. Nicméně i tento čas by mu sta-
čil na pokoření všeho, co se mu poda-
řilo ve štafetě. Na konci dne byl sou-
částí bronzové štafety na 4×200 metrů 
kraul, kde plaval druhý úsek (1:57,45).

Druhý den měl na programu sprint 
na 50 metrů znak. Na této trati již 
dříve překonal český dorostenecký re-
kord, limity nikoliv. To se povedlo až 

nyní třetím místem v Izraeli, kde re-
kord opět vylepšil, tentokrát o tři de-
setiny (26,56). Dále plaval 100 metrů 
motýlek a novým osobním rekordem 
(57,49) obsadil sedmé místo. Na úplný 
závěr plaval druhý úsek (51,20) stří-
brné štafety 4×100 metrů kraul.

„Jsem hrozně šťastný, že se mi po-
dařilo splnit všechny znakařské li-
mity, protože v jarní části sezony jsem 
se soustředil hlavně na tyto závody. 
Teď už se můžu v klidu připravovat na 
Evropské hry a na mistrovství světa ju-
niorů,“ uvedl Tomáš Franta. Evropské 
hry se konají 12. až 27. června, mis-
trovství světa juniorů pak 1. až 6. září.

Hokejoví Piráti mají juniorský ti-
tul mistra ČR. V play off úspěšně 
přešli ve čtvrtfinále přes Kladno a v 
se mifinále přes Li be rec a po dvou vý-
hrách ve finále nad Mladou Bo le sla ví 
mohli slavit. Začátek soutěže ale ob-
hajobu titulu nenaznačoval. „Rozjezd 
ovlivnila naše účast na Světovém po-
háru v Ufě. Nestihli jsme začátek ex-
traligy, která začala mimořádně brzy, 
a museli jsme několik zápasů dohrá-
vat,“ vysvětlil ředitel sportovního 
úseku mládeže Jaroslav Liška pro klu-
bovou televizi. Nezachycený úvod 
znamenal, že například z prvních pat-
nácti zápasů Chomutov vyhrál jen pět, 
z toho ještě dva až po samostatných 
nájezdech. Útok zespod ale vyšel, po-
stupně se zlepšující souhra a kvalita 

hry dodávala týmu jistotu a při vstupu 
do vyřazovací části soutěže už mladí 
Piráti mohli pomýšlet na titul. „V play 
off družstvo doplnili hráči, kteří před-
tím nastupovali za muže Chomutova 
a Kadaně – Veselý, Szath máry, Černý, 
Chrpa a David Kaše. Tým kromě 
hráčské kvality získal i potřebný ná-
boj. Tam jsem začal věřit, že to bude 
dobré,“ dodává Jaroslav Liška.

Nepříliš povedená byla sezona 
staršího dorostu, který znovu nepřešel 
přes první kolo play off. Naopak spo-
kojeni mohou být mladší dorostenci 
Pirátů. Celou sezonu odehráli v po-
předí tabulek a v závěru se hladce do-
stali na turnaj čtyř nejlepších celků, 
mezi nimiž se rozhodlo o mistru re-
publiky a medailistech. Cho mu tov 

v tomto měření sil vybojoval bronz. 
Jeden titul mistra republiky může 

být do jisté míry náhoda. Ale tři ti-
tuly už jsou jasným důkazem kva-
litní práce. Hokejoví Piráti Chomutov 
se k tomuto počtu v juniorské katego-
rii dopracovali za pouhé čtyři roky, za 
stejné období navíc evidují jeden titul 
v kategorii mladšího dorostu. Jaroslav 
Liška ale euforii nepodléhá a úspěchy 
vyjádřené tituly posouvá do jiné ro-
viny: „Je hezké a báječné vyhrávat ti-
tuly, ale tím pravým cílem je vychová-
vat pro klub hráče, kteří ho budou re-
prezentovat v seniorské kategorii, pří-
padně budou hrát v prestižních soutě-
žích v zahraničí.“

Mládežnická akademie sdružující 
juniory, starší a mladší dorost a vý-

chova talentů v Chomutově vůbec 
mají v českém hokeji vysoký kredit. 
Pochvalně se o nich vyjadřují činov-
níci svazu a další hokejoví experti, do-
konce se o chomutovský systém za-
jímají odborníci ze zahraničí. Oproti 
dalším českým klubům kvalitně pra-
cujícím s mládeží má Cho mu tov mo-
mentálně navíc jednu výhodu. „Není 
podstatné získávat tituly řekněme 
v osmé třídě, ale to, když výkonnost 
mladého hokejisty graduje na úrovni 
juniorky. Tedy v době, kdy se rozho-
duje o jeho přechodu do seniorské ka-
tegorie,“ zdůrazňuje Liška a zmiňuje 
příklady bratrů Kašových, Kämpfa 
nebo Šuláka, kteří už jsou produktem 
akademie a v současnosti pomáhají 
Pirátům probít se zpět do extraligy. 

domácím 
střelcům bronz 
a čtvrté místo
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zachránili mu život
Obavy o svého dobrého zná-
mého měla žena žijící v ulici Na 
Bělidle. Scházeli se spolu kaž-
dý den, ale muž najednou ne-
přišel. Mužův dům byl zavřený, 
a tak strážníci společně s hasi-
či do něj vlezli oknem. Muž le-
žel na zemi, strážníci mu zavo-
lali záchranku. 

žena Přivolala 
strážníky kvůli 
agresivnímu Příteli
Chomutovští strážníci pomohli 
jedné ženě před agresivním pří-
telem. Uvedla, že u ní sice pře-
spává, ale teď ho doma nechce, 
protože je silně opilý. Strážníci 
zjistili, že o deset let mladší muž 
zde nemá trvalé bydliště a tedy 
musí odejít. Ten to pak s rozpaky 
přijal a odkráčel. 

na lidi číhalo 
nebezPečí
U areálu garáží v ulici Vítězslava 
Nezvala byla otevřená elektrická 
rozvodná skříň, ze které koukaly 
nezaizolované dráty. Hrozilo vel-
ké nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Strážníci o věci infor-
movali pracovníky ČEZu a po-
čkali na místě, než přijeli. 

ovce u silnice
Na křižovatce ulic Pražská a Na 
Moráni se vesele u krajnice pás-
la malá ovečka. Protože hro-
zilo nebezpečí, že vstoupí do 
vozovky, strážníci ji vrátili do 
ohrady, která byla v jednom 
místě poškozena. Hlídka kon-
taktovala majitele. Ten přislíbil, 
že uvede věc do pořádku.

MěSTSKá pOlICIe

druháci hledali nového šerifa

radnice podává trestní 
oznámení na herny

Čtyři stovky portrétů městských 
strážníků se sešly ve výtvarné soutěži, 
kterou městská policie vyhlásila pro 
druhé třídy základních škol. „Porota 
měla velmi obtížný úkol, protože 
práce dětí jsou velice krásné a vybrat 

tu nejlepší muselo být opravdu ná-
ročné,“ řekl náměstek primátora a ve-
litel Městské policie Chomutov Marek 
Hrabáč. Nakonec si hodnotné ceny za 
první místo odnesl Martin Štěpnička 
z 2.B ZŠ Zahradní, druhé místo zís-

kala Tereza Laštíková z 2.B ZŠ Školní 
a třetí místo Andrea Jakoušová z 2.C 
ZŠ Na Příkopech. 

Výtvarnou soutěž městská policie 
vyhlásila již popáté. „Snažíme se dě-
tem přiblížit zábavnou formou pro-
blematiku prevence kriminality a bez-
pečného chování v silničním provozu 
a výtvarná soutěž je právě tím prv-
kem, který děti velmi baví,“ řekla ma-
nažerka prevence městské policie Iva 
Ejim. Pro pátý ročník soutěže tým 
prevence zvolil téma Ve městě je nový 
šerif. Všechny třídy dostaly jednotné 
zadání, proto obrázky dětí vypadají na 
první pohled velmi podobně. „Při po-
drobnějším pohledu je ale vidět, jak 
obrovskou fantazii děti mají,“ řekla 
Ejim. Více než polovina obrázků je 
vystavena v městské knihovně až do 
konce dubna.

Kontroly heren pokračují. Radnice 
je v potírání hazardu nekompromisní 
a na provozovatele nelegálních kví-
zomatů a slevomatů podává trestní 
oznámení.

Poslední kontrola šesti heren 
v Cho mu tově odhalila nová hazardní 
zařízení, která nejsou povolena Mini
ster stvem financí. „V každé ze šesti 
zkontro lo vaných provozoven byla 
porušena vyhláška města. Byly zde 
video lo te rij ní terminály s dobíhající 

licencí, nelegální kvízomaty, ale také 
zcela nové neznámé přístroje,“ sdělil 
ekonom města Jan Mareš.

V hernách bylo zjištěno 12 video-
loterijních terminálů s dobíhající li-
cencí, u nichž ještě není pravomocné 
rozhodnutí ministerstva o odebrání 
licence, 14 nelegálních kvízomatů 
a 1 elektronické skořápky. Dále dva 
zcela neznámé prvky, tzv. slevomaty, 
které se tváří jako klasický videolote-
rijní terminál, ale jako výhru posky-

tují slevu na konzumaci a další výhry 
zřejmě vydává obsluha na baru.

Všechna porušení vyhlášky bude 
řešit přestupková komise jako správní 
delikt, na nelegální zařízení podal ma-
gistrát trestní oznámení na Policii ČR, 
která případy vyšetřuje a z heren pří-
stroje odvezla. „Kvízomaty jsme za-
jistili pro účely trestního řízení,“ řekl 
vedoucí oddělení hospodářské krimi-
nality Robert Kubánek. Kontroly he-
ren budou nadále pokračovat.

Inzerce
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čtvrtí v basketbalu
Osmáci a deváťáci ze ZŠ Školní 
se zúčastnili krajského kola sou-
těže v basketbalu. Po velmi dob-
rých zápasech jim nakonec chy-
běla trocha štěstí, takže skončili 
na čtvrtém místě. 

kocour v botách 
Přes Počítač
Pohádku v programu Power-
point tvořili žáci ze ZŠ Na Příko-
pech. Oscara za nejlepší ztvár-
nění pohádky Kocour v botách 
dostala Katarina Leonová. 

Poznali dřinu v dole
Osmáci ze ZŠ Zahradní navštívili 
Podkrušnohorské technické mu-
zeum. Tam si prohlédli štolu, vy-
zkoušeli si náročnou práci i ob-
sluhu důlního vozíku či bagru. 

KráTCe

Handicapovaný 
umělec mluvil se žáky 

o životě i svých plánech

Žáci Střední zdravotnické školy 
se sešli s handicapovaným chomutov-
ským umělcem Miroslavem Schnei
de rem. Pro někoho to bylo opakované 
osobní setkání, pro někoho setkání 
první, ale v každém případě příjemné 
a zároveň poučné. 

Miroslav žákům vyprávěl o své ži-
votní cestě, zálibách i plánech do bu-
doucna. „Věnuje se zejména kres-
lení, v současné době se připravuje 
na svou šestou výstavu obrázků, která 
bude na téma Známé stavby světa,“ 
uvedla Marcela Malíková ze slouče-
ných středních škol ESOZ. V loňském 
roce si mohli jeho obrázky prohléd-

nout i návštěvníci moskevské galerie 
Nasledie. 

Žáci 4. ročníku, pro které je už Mi
ro slav kamarád, dražili na maturitním 
plese jeho obrázky. Finanční částku 
spolu s fotografiemi z plesu mu slav-
nostně předali. I přes své vážné posti-
žení je Míra veselý, energický a velmi 
pozitivní. „Přinesl s sebou dobrou ná-
ladu i své poselství o tom, že každý 
z nás máme svůj svět, který si chrá-
níme. A ať jsme zdraví, nebo handi-
capovaní, všichni máme rádi život. 
Mirkovi děkujeme za upřímná slova 
a přejeme mu mnoho úspěchů v dal-
ším životě,“ dodala Malíková.

děti z březenecké přivítaly jaro

Chomutovský mechanik seřizovač je druhý nejlepší v republice

Gymnazisté darovali 
přes třináct litrů krve

Venkovní 
posilovna 
otevírá brány

Základní škola v ulici Březenecká 
ožila barvami jara. Projektový den 
Velikonoce zaměstnal všechny žáky 
i učitele, dopoledne vyráběli veliko-
noční výzdobu, odpoledne ji pak uká-
zali veřejnosti při výstavě. 

Dopoledne žáci vyslechli pre-
zentaci o historii Velikonoc, o zvy-
cích a tradicích, které jsou s tímto 
svátkem spjaty, měli možnost vidět 

ukázku některých technik zdobení va-
jíček, pletení pomlázek a drátkování. 
„Inspirováni vším velikonočním dě-
ním se žáci sami vrhli na tvorbu před-
mětů, které s Velikonoci úzce souvisí. 
Vytvářeli různé velikonoční dekorace, 
skládali velikonoční koledy a soutěžili 
o vytvoření nejhezčího a nejoriginál-
nějšího velikonočního vajíčka,“ uvedl 
zástupce ředitele Josef Karhan. 

Výsledky jejich činnosti byly k vi-
dění odpoledne, kdy byla při chystána 
výstava žákovských prací s veliko-
nočním trhem, na němž si rodiče 
mohli zakoupit povedené výrobky 
svých dětí. 

Součástí programu byla také zají-
mavá vystoupení. Žáci si připravili ta-
neční, hudební, pěvecká, ale i spor-
tovní čísla. „Díky našim úžasným ku-

chařkám bylo pro všechny hosty při-
chystané i drobné občerstvení v po-
době horkého čaje a skořicových 
buchtiček,“ doplnil zástupce ředitele. 

Po chodbách celé školy zavládla 
kouzelná jarní atmosféra, úsměvy 
dětí a rodičů rozjasnily celý den 
a daly zimě najevo, že jsou všichni 
připraveni na provoněné a sluncem 
prozářené jaro. 

Finále celorepublikové soutěže 
KOVO Junior 2015 v oboru me-
chanik seřizovač CNC obráběcích 
strojů hostila Střední škola tech-
nická, gastronomická a automobilní 
v Chomutově. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 

šestnáct jednotlivců z osmi krajů, 
kteří soutěžili ve dvou disciplínách. 
Nejprve v tvorbě programu pro vý-
robu strojírenské součásti v pro-
gramu Heidenhain nebo Sinumeric, 
pak zdolávali úkoly v měření strojí-
renských veličin.

Vítězem celostátního kola se 
stal Libor Pavlík ze Střední odborné 
školy strojní a elektrotechnické 
Velešín a na druhém místě se umís-
til Petr Homola ze Střední školy 
technické, gastronomické a auto-
mobilní Chomutov.

Skupina studentů maturitního 
a předmaturitního ročníku Gymnázia 
Cho mutov se vydala darovat krev, 
většina poprvé v životě. V trasfúzní 
stanici lékař ze zdravotních důvodů 
vyřadil pět žákyň. U zbylých dva-

ceti osmi a u jejich pedagogického 
dozoru však odběr proběhl zdárně, 
i když u několika dárců se neobešel 
bez mírné nevolnosti. Celá skupina 
z gymnázia nezištně darovala více 
než 13 litrů krve. 

Na Kamenném vrchu bude slav-
nostně otevřeno hřiště pro street 
work out, tedy venkovní posilování. 
Areál vedle krytého skateparku do-
stal název Eldorádo, první sportovci 
ho vyzkouší v sobotu 18. dubna ve 
14 hodin. 

V doprovodném programu vy-
stoupí skupina Street Hard Workers, 
profi tým RVVL 13 či chomutovští 
breakdanceři. Hlavním hostem bude 
slovenský workouter Matuš Meško. 

Hřiště je zatím největší v Čechách 
i na Slovensku, má rozlohu 300 metrů 
čtverečních, 35 hrazd, 4 bradla a další 
prvky na cvičení s váhou vlastního 
těla. Hřiště město vybudovalo za více 
než jeden milion korun. 
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křížovka Před 95 lety rozkazem hlavního štábu byla v Chomutově zřízena (tajenka). V té době jediná v celých Čechách. Sídlila ve Štefánikových ka-
sárnách, které stály v prostoru dnešního parkoviště u supermarketu Billa. 

Inzerce
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 30.4. čt 16.00  slet čarodějnic – Rej, šrumec, tanec a taneční vystoupení. 
Bude-li dobré počasí, bude i hranice pro čarodějnici i pro špekáčky. 

SVč dOMečeK

 16.4. čt 17.00  večerníček Pro seniory – Tradiční taneční podvečer pro 
seniory s Malou českou muzikou.

 20.4. po 19.00  cesty ivo Šmoldase s hostem janem cimickým – 
Zábavný pořad básníka, scénáristy, překladatele, moderátora a také 
vtipného glosátora Ivo Šmoldase. 

 21.4. út 19.00  géniové oPerní mÚzy – W. A. Mozart, G. Verdi, G. Donizetti a další.
 23.4. čt 19.00  mandarinkový Pokoj – Úspěšná komedie s detektivní záplet-

kou a francouzským šarmem. Vtipně zkombinované příběhy obyvatel 
jednoho pařížského hotelu v krátkých jednoaktovkách s překvapivým, 
někdy přímo detektivním závěrem

 26.4. ne 15.00  PiPi dlouhá Punčocha – Malé diváky fascinuje nejen 
dobrodružství zrzavého děvčátka, ale taky její touha po svobodě, 
spravedlnosti a samostatnosti. Představení Divadla Šumperk.

MěSTSKÉ dIVadlO
 15.4.  st 17 .00 město 44 19 .00 druhý báječný hotel marigold
 16.4.  čt  17 .00 noční běžec 19 .00 Pestrobarvec Petrklíčový
 17.4.  pá  17 .00 konečně doma (3d) 18 .00 králova zahradnice
   20 .00 lovci a oběti
 18.4.  so  15 .00 sPongebob ve filmu: houba na suchu
   17 .00 kobry a užovky 18 .00 neutečeŠ 20 .00 noční běžec
 19.4.  ne  15 .00 ovečka shaun ve filmu 17 .00 noční běžec
   18 .00 králova zahradnice 20 .00 neutečeŠ
 20.4.  po  17 .00 neutečeŠ 19 .00 Padesát odstínů Šedi
 21.4.  út  17 .00 druhý báječný hotel marigold 19 .00 neutečeŠ
 22.4.  st  17 .00 králova zahradnice 19 .00 Pořád jsem to já
 23.4.  čt  17 .00 Pořád jsem to já 19 .00 s tváří anděla
 24.4.  pá  17 .00 zvonilka a tvor netvor 18 .00 Pořád jsem to já
   20 .00 s tváří anděla
 25.4.  so  15 .00 sPongebob ve filmu: houba na suchu (3d)
   17 .00 cesta naděje 18 .00 PoPelka 20 .00 neutečeŠ
 26.4.  ne  15 .00 konečně doma (3d) 17 .00 králova zahradnice
   18 .00 ghoul 20 .00 vybíjená
 27.4.  po  17 .00 kobry a užovky 19 .00 rychle a zběsile 7
 28.4.  út  17 .00 noční běžec 19 .00 samba
 29.4.  st  17 .00 druhý báječný hotel marigold
   19 .00 láska je dokonalý zločin
 30.4.  čt  17 .00 avengers: age of ultron (3d)
   19 .00 avengers: age of ultron

 
KINO SVěT

 23.4. čt 18.30 eržika trio – Café Atrium
 25.4. so 10.00 folklorní doPoledne – atrium SKKS
 25.4. so 15.00 aPril oPen air – atrium SKKS

KONCerTY

 17.4. pá 17.30  Piráti chomutov–slavia Praha – hokej baráž – SD aréna
 18.4. so 09.00  mistrovství čech tanečních formací – 

sportovní hala Mánesova
   10.15  fc chomutov–sk union 2013 nový bydžov – 

fotbal ČFL – letní stadion
 19.4. ne 09.00  mistrovství čech tanečních formací – 

sportovní hala Mánesova
 25.4. so 08.00  4. letní liga – futsal – sportovní areál Duha
 26.4. ne 15.15  sk chomutov nh–sokol blovice – národní házená – 

1. liga žen – sportovní areál Duha
   16.40  sk chomutov nh b–tj Plzeň-Újezd – národní házená – 

2. liga žen – sportovní areál Duha
 2.5. so 10.15  fc chomutov–fk meteor Praha viii – fotbal ČFL – 

letní stadion

SpOrT
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 15.4.  Pionýrů, bělohorská, Haškova, Spořická 

 18.4.   Edisonova mimo chod. u NsP a VZP, Dr. Janského, parkoviště u Aquaparku
 16.4.  Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., 

revoluční, Příční, Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova,Riegrova, Na Bělidle, 
Křivá od Bělidla po Alf. Muchy – chodníky, Farského, Mánesova 

 21.4.  Partyzánská, Heydukova, Alf. Muchy, Grégrova, Sklepní, Mostecká – část, 
K. Buriana, Selská, Arbesova, Vinohradská – chodníky, Puškinova, Na Příkopech 

 22.4.  Kosmonautů, Patočkova, V. Nezvala, Sluneční, finské domky, Alf. Muchy, 
Zadní Vinohrady, U Kamencového jezera

 23.4.  Čelakovského, Mostecká, přemyslova, Tomáše ze Štítného, Politických 
vězňů, Dostojevského, Želivského, SNP, Krokova, Kpt. Jaroše 

 28.4.  Čelakovského, Stromovka, Okrajová, cyklistická stezka, Přísečnická, 
Přemyslova, Scheinerova, Maroldova, Krátká 

 29.4.  Blatenská, Zborovská, Škroupova, Jungmannova, Kollárova, Macharova, 
Štefánikovo nám., Vaníčkova, Vilová, Gutenbergova, Mozartova, Buchenwaldská

 30.4.  Cihlářská, M. pujmanové, Koperníkova, Vrchlického, Londýnská, Jezerní, 
Jeseniova, Blatenská, Moravská

 5.5.  Rooseveltova, Lidická, Šafaříkova, Bezručova, Husova, jiráskova
 6.5.  Havlíčkova, Erbenova, Hornická, Kostnická, Jiráskova, Zengerova, 

Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Bezručova
 7.5.  Hornická, Zengerova, Gerstnerova, Ak. Heyrovského, Jiráskova, Erbenova, 

Seifertova, Havlíčkova, Roháčova, Václavská, Svahová, Lužická, Děvínská

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

VůZ „A“
kadaňská, kaPlička – zooPark   jede v sobotu 25. 4. 2015  jede v neděli 26. 4. 2015

stanice
kadaňská, kaplička 9.08 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52

zoopark 9.20 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04
Autobus zastaví na dalších šesti zastávkách. Minuty v závorkách se přičítají k času výjezdu autobusu z výchozí stanice. 
Kadaňská, škola (+1), kostnická (+4), kostnická, škola (+5), severka (+7), moravská (+8).

zooPark – kadaňská kaPlička  jede v sobotu 25. 4. 2015  jede v neděli 26. 4. 2015
stanice
zoopark 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38 22.40

kadaňská, kaplička 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 22.51
Autobus zastaví na dalších šesti zastávkách. Minuty v závorkách se přičítají k času výjezdu autobusu z výchozí stanice. 
moravská (+3), severka (+5), kostnická, škola (+6), kostnická (+7), kadaňská, škola (+10), kadaňská, kaplička (+11).

Písečná – zooPark   jede v sobotu 25. 4. 2015  jede v neděli 26. 4. 2015
stanice
Písečná 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
zoopark 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38

Autobus zastaví na dalších třech zastávkách. Minuty v závorkách se přičítají k času výjezdu autobusu z výchozí stanice. 
Písečná, zdrav. stř. (+2), zahradní, tiP (+4), kamenná (+5).

zooPark – Písečná   jede v sobotu 25. 4. 2015  jede v neděli 26. 4. 2015
stanice
zoopark 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 22.55
Písečná 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 23.00

Autobus zastaví na dalších třech zastávkách. Minuty v závorkách se přičítají k času výjezdu autobusu z výchozí stanice.
kamenná (+2), zahradní, tiP (+3), Písečná, zdrav. stř. (+4)

VůZ „B“
zadní vinohrady – zooPark   jede v sobotu 25. 4. 2015  jede v neděli 26. 4. 2015

stanice
zadní vinohrady 9.15 9.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57 18.57 19.57

zoopark 9.30 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
Autobus zastaví na dalších sedmi zastávkách. Minuty v závorkách se přičítají k času výjezdu autobusu z výchozí stanice.
v. nezvala ii (+1), v. nezvala i (+2), gymnázium (+3), mostecká (+4), riegrova (+6), Palackého (+8), lipská i (+10).

zooPark – zadní vinohrady  jede v sobotu 25. 4. 2015  jede v neděli 26. 4. 2015
stanice
zoopark 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 22.45

zadní vinohrady 9.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57 18.57 19.57 22.57
Autobus zastaví na dalších sedmi zastávkách. Minuty v závorkách se přičítají k času výjezdu autobusu z výchozí stanice.
lipská i (+4), Palackého (+5), riegrova (+7), mostecká (+8), gymnázium (+9), v. nezvala i (+10), v. nezvala ii (+11).

HiSTORiCKý AUTOBUS
liPská i. (bývalý zimní stadion) – zooPark  jede v sobotu 25. 4. 2015

stanice
lipská i. 12.50 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.15 15.30 16.00 16.15 16.30
zoopark 12.55 13.05 13.20 13.40 14.05 14.20 14.40 15.05 15.20 15.40 16.05 16.20 16.40

Uvedené časy se mohou lišit (podle zájmu cestujících). Jedná se o mimořádnou linku.

zooPark – liPská i. (u Lidlu)  jede v sobotu 25. 4. 2015
stanice
zoopark 12.55 13.05 13.20 13.50 14.05 14.20 14.50 15.05 15.20 15.50 16.05 16.20 16.50
lipská i. 13.00 13.10 13.25 13.55 14.10 14.25 14.55 15.10 15.25 15.55 16.10 16.25 16.55

Uvedené časy se mohou lišit (podle zájmu cestujících). Jedná se o mimořádnou linku.

bezplatná kyvadlová doprava 
na Chomutovské slavnosti



servis fotostrana

Chomutované přivítali jaro 
opravdu ve velkém, velikonoční 
oslavy pro ně přichystaly hned čtyři 
or ga nizace. Lidé tak mohli navštívit 
dvě výstavy s velikonoční a jarní te-
matikou, do kina nebo skanzenu si 
přišli vyrobit dekorace a pobavit se. 

V kině Svět na návštěvníky če-
kal o Zeleném čtvrtku bohatý pro-
gram. „Návštěvníci měli možnost 
vyrobit si papírové zajíčky, ozdobit 
si perníčky či namalovat kraslice. 
Poté zhlédli divadelní představení 
a filmovou projekci,“ uvedla orga-
nizátorka Věra Flašková. Při diva-

delním představení se děti zábavnou 
formou seznámily s velikonočními 
tradicemi a zvyky. 

Velikonoce ve Staré Vsi si lidé 
užili v podobném duchu. „Kluci si 
mohli uplést pomlázky, děvčata zas 
nazdobit kraslice. Přijelo nám po-
moci také Centrum pro ekologic-
kou výchovu z Klínů, s ním jsme 
vyráběli píšťalky,“ popsala vedoucí 
propagace Pod kruš no hor ské ho zoo
parku Martina Pelcová. Návštěvníci 
si mohli také prohlédnout ukázky 
typických řemesel nebo si vyrobit 
velikonoční dekoraci v dílničkách. 

Poté se pobavili při veselé divadelní 
pohádce. 

Jaro přivítaly také dvě výstavy. 
Jedna se konala v Rytířském sále 
radnice, kde si lidé mohli prohléd-
nout jarní a velikonoční ozdoby, de-
korace i obrázky dětí z chomutov-
ských mateřinek. Další nádherná 
díla si široká veřejnost prohlédla ve 
Středisku volného času Domeček. 
Přestože venku sněžilo, zrcadlový 
sál se proměnil v překrásné jaro 
plné slunce, zeleného osení, veli-
konočních kraslic, aranží, pochu-
tin i vůní.
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Velikonoce 
zaplnily město, 
lidé si užívali zábavy i dětské šikovnosti
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