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Statutární města Chomutov vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRŮ Z FONDU 
ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA
Úvěry se budou poskytovat podle statutu Fondu rozvoje města Chomutova jednotlivým majitelům nemovitostí na území města Chomutova na 
opravu a rekonstrukci domů.
Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 2015
Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Magistrátu města Chomutova – budova radnice, nám. 1. máje, odbor rozvoje, investic a majetku 
města, I. patro, kancelář č. 38A – R. Zemanová – tel. 474 637 441, nebo na stránkách statutárního města Chomutova: goo.gl/MStTZ0 w
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6. 6.
Jahodové farmářské trhy 
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

10. 6.
Radniční procházka 
po Zahradní od 15 hodin

14. 6.
ROZA: Cesta do pravěku

20. 6.
Farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Rex je šestiletý německý ovčák. 
Zřejmě zažil něco zlého, protože 
je velmi plachý. Bude potřebovat 
trpělivého pána, nejlépe s dom-
kem a zahradou.

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.

TVůrčí dílNa 
UKáZala prVNí 

NápadY Na 
VYUžITí láZNí

více na straně 7

 téma
 4 KrIMINalITa KleSá, 

reCIdIVISTÉ jSOU Za 
KaTreM 
V roce 2014 zaznamenala po-
licie v Chomutově 1 876 trest-
ných činů. Oproti roku 2013 
jich bylo spácháno o více než 
pět set méně.

 aktuality
 6 alTáN U rOZMarýNU 

pOčMáralI VaNdalOVÉ
Pouhé tři dny se mohli 
návštěvníci Rozmarýnu těšit 
z nádherného altánu, který je 
součástí rodinného centra.

 aktuality
 7 SObOTNí pUSa bUde 

jaHOdOVá, SladKÉ 
plOdY ZaplNí NáMěSTí
Chomutovské náměstí zaplní 
ty nejsladší trhy v roce. Jahody 
budou čerstvé, pečené, 
smažené, vařené. K jídlu, i jako 
dekorace. Jahody budou 
zkrátka všude a pro všechny.

 rozhovor
 8 KdYž jSeM VIděl 

HřIšTě VYrůSTaT, 
SplNIl Se MI SeN
Dělat kliky ve stojce či napodo-
bovat vlajku ve větru. Tak mů-
žete vidět Rostislava Vošické-
ho několikrát v týdnu. Žije totiž 
sportem street workout. 

 kultura
 9 MUZeUM VYdalO 

KNIHU VšeMU SVěTU 
Na úTěCHU
Oblastní muzeum v Cho-
mu tově vydalo knihu, která 
zachycuje sochařství a malířství 
na Chomutovsku a Kadaňsku 
v letech 1350 až 1590.

 sport
 10 ONdřej Kaše SI pláCl 

S aNaHeIMeM
Chomutovský hokej 
dosahuje na další milník, 
který se před několika roky 
zdál být nereálný. Hráč Pirátů 
Chomutov se dohodl na 
smlouvě s týmem NHL.

 společnost
 11 pOUlIčNí lIga 

Už drUHý rOK Učí 
fÉrOVOSTI
Děti a mladí, kteří nejsou 
zvyklí trávit smysluplně vol-
ný čas, v květnu a červnu 
měří své síly v malé kopa-
né. Už druhý rok mají svou 
po uliční ligu.
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Mezi hlavní důvody poklesu kri-
minality patří postupná eliminace re-
cidivistů, kteří byli propuštěni na 
prezidentskou amnestii. „Valná vět-
šina z nich je opětovně ve vazbě,“ 
řekl vedoucí územního odboru 
Policie České republiky Jaroslav 
Peleška. Mezi další faktory patří zin-
tenzivnění činnosti policie. Cíleně 
zesilujeme výkon v místech zvětše-

ného nápadu trestné činnosti, ovšem 
vždy záleží na tom, kolik je k dispo-
zici policistů,“ řekl Peleška.   

Na snížení mohou mít vliv i pro-
zaičtější důvody, třeba že poškození 
drobnější kriminalitu nehlásí, přes-
to že se jedná o trestné činy. Lidé si to-
tiž uvědomují, že pokud nejsou pojiš-
těni, je stále těžší z pachatelů náhradu 
škody dostat. „Někteří po zkušenos-

tech se zákonem o obětech, kdy do-
stávají  mnoho stran poučení bez přes-
ného návodu, jak dostat zpět utrpěnou 
škodu, a opětovně jsou předvoláváni 
na policii dle tohoto zákona, ztrácejí 
trpělivost a chuť se dál podrobovat 
trestnímu řízení,“ vysvětlil vedoucí. 
V neposlední řadě lidé trestné činy ne-
hlásí jednoduše pro to, že nevěří, že 
policie pachatele dopadne.  

Podle policistů lidé často za-
nedbávají prevenci. „Nechrání si 
vlastní majetek. Stačí si projít par-
koviště u Globusu. Na palubní desce 
osobních aut uvidíte mobil, tablet, 
v autě je aktovka, bunda, peněženka. 
Pa cha tel se vloupá do auta, odcizí 
mobilní telefon, doklady. Ty se stá-
vají často předmětem dalších trest-
ných činů, kterými jsou například 
úvěrové podvody,“ uvádí příklad 
kriminalista Kamil Karásek. 

Policisté také velmi často nará-
žejí na lhostejnost občanů, kteří ne-
chtějí pomoci při vyšetřování trestné 
činnosti. To potvrzuje i strážník 
Vaníček: „Nejvíce by nám pomohlo, 
kdyby s námi občané více spolu-
pracovali a veškeré přestupky, které 
spatří na ulici, nám volali.“

Kriminalita 
klesá, 

recidivisté jsou za katrem 
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MilAN ŠTEFANOV, NOVÝ SEVER 
Bezpečnost vnímáme jako velmi důležité téma. Jako první věc jsme 
předložili v bezpečnostní komisi koncepci bezpečnosti dětských 
hřišť. Bezpečnost ve městě záleží na mnoha faktorech, jedním 
z nich je skladba obyvatel. Pokud nebudou vznikat nové ubytovny 
pro nepřizpůsobivé, pokud se budeme snažit koncepčně měnit 
naše město v příjemné místo pro život, vzroste poptávka po bytech 
a jejich cena, pak se skladba obyvatel změní tak, že tady bude opět 
bezpečno. I proto jako nejpalčivější problém vnímáme to, že se 
naše město stalo „velkou ubytovnou“ pro nepřizpůsobivé ze všech 
koutů nejen České republiky.

EVA BERANOVá, PRO CHOMUTOV
Vysoké procento nízkopříjmových a nezaměstnaných osob a příliv 
problémových nájemníků ze sociálně vyloučených lokalit znamená 
nárůst drobné kriminality. Přibývá drogově závislých a lidí bez domo-

va. Na situaci profitují zastavárny, lichváři, spekulanti s byty a prodejci 
drog. Musíme podpořit nová pracovní místa. V úvahu připadá zavést 
nádenické práce při údržbě města. To by řadě lidí pomohlo aspoň čás-
tečně řešit finanční situaci a veřejná prostranství by postupně byla pří-
jemnější. Klíčová je kvalitní práce městské policie. Věřím, že si městská 
policie s novým vedením brzo získá zpět ztracenou důvěru.

liBUŠE ZMáTlOVá, KSČM
V současné době vázne komunikace mezi Policií ČR a městskou 
policií. Některé činnosti se dublují, některé naopak suplují. Musíme 
vyčkat příchodu nového vedení městské policie a nastavit nově 
pravidla. Ve své podstatě musíme městskou policii vybudovat od 
základu. Městská policie plní úlohu i očí vedení města. Proto musí 
být komunikace rychlá a věcná. Město může za použití zákonných 
prostředků omezovat nežádoucí vlivy, ovšem v omezené míře. Další 
možností je předávat a žádat o nápravu stavu stát prostřednictvím 

V roce 2014 zaznamenala policie v Chomutově 1 876 trestných činů. Oproti roku 
2013 jich bylo spácháno o více než pět set méně. Vloni stoupla objasněnost 
trestných činů o 7,5 procenta na 57,85 procenta. „Strážníci městské policie řešili 
vloni 5 298 přestupků, což je o 2 231 přestupků méně než o rok dříve,“ řekl strážník 
Jiří Vaníček, pověřený řízením městské policie, s tím, že se jedná o přestupky 
za rušení nočního klidu, veřejného pořádku, za drobné krádeže a další nešvary 
ztěžující život Chomutovanů. Strážníci vloni zadrželi 123 pachatelů trestné činnosti.  
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Městská policie nejvíce přestupků 
řeší na sídlištích, z nichž je nejhorší si-
tuace na Kamenné. „Je to dáno sklad-
bou obyvatel a jejich velkou koncent-
rací na malém prostoru. Jedná se pře-
devším o přestupky proti veřejnému 
pořádku, zvláště pak rušení nočního 
klidu, zábory veřejného prostranství, 
černé skládky nebo přestupky proti 

občanskému soužití. To jsou nejrůz-
nější naschvály mezi sousedy. Na svě-
domí je mají především problémoví 
nájemníci,“ popisuje situaci Vaníček.

V poslední době mezi velmi pro
blé mová místa patří ubytovny. Na
pří klad nová ubytovna v Libušině 
ulici. „Buď nás volají správci ubyto-
ven nebo záchranná služba, která tam 

jede pro zraněné po rvačkách a po-
třebuje asistenci,“ dokládá Vaníček. 
Závažný problém řeší územní stráž-
níci v Borové ulici. Nastěhovala se 
tam problémová rodina, která v pod-
statě terorizuje ostatní obyvatele, 
kteří jsou často dokonce napadáni. 
„Územní strážník s hlídkami proto 
v domě provádí pravidelné kontroly. 

Snažíme se také upozorňovat maji-
tele bytu, aby situaci vyřešil. Bohužel 
s námi absolutně nechce spolupraco-
vat,“ říká Vaníček. Více hlídek a asis-
tentů prevence kontroluje nové hřiště 
na Zahradní, které ničí vandalové. 
Bezdomovci si zase oblíbili přestupní 
stanici na Palackého ulici, kde obtě-
žují kolemjdoucí.

Ukradli nám, zbili ho, přepadli ji, 
vyhrožovali mi a zničili nám. Tak ně-
jak začínáme rozhovory, když se se-
tkáme se zločinem. Některé jsou méně 
závažné, některé více, ale vždy nás 
naštve, když policie pachatele nedo-
padne. Ale jaké to je z jejího pohledu? 
Zeptali jsme se kriminalistů poručíků 
Miroslava Lingeše a Kamila Karáska 
z chomutovské kriminální policie.
Co je nejčastější příčinou toho, že se 
nedoberete k pachateli běžné kaž-
dodenní kriminality?

Lingeš: Představa, že lze všechno 
objasnit, je nereálná. Lidé si neumí 
před stavit, že je to práce s informa-
cemi. Vyhodnocujeme záznamy, dů-
kazy, výpovědi svědků a expertizy. 
Veš keré závěry musí být podložené 
fakty. 

Karásek: Když například pojedete 
na kole, postavíte si ho k zastávce, pů-
jdete si něco koupit a kolo necháte bez 
dozoru venku, někdo vám ho ukradne. 
V tom případě je těžké najít svědky 
události a ještě těžší u nich obno-
vit paměťové stopy. U méně závažné 
kri mi nality je méně stop. U ukrade-
ného kola chybí stopy z místa činu, 
protože kolo bude pryč, zámek na 
místě také nemusí být. Navíc je to 
mnohdy nepřipravovaný náhodný 
skutek. Nevychází ze žádných vztahů 
oběti a pa cha tele. U vraždy je časté, 
že oběť pachatele nějakým způsobem 
zná. Mají spolu nějaké interpersonální 
vztahy, ze kterých se dá vycházet, ale 
u běžné majetkové kriminality toto 

není. Prostě chybí informace, které by 
se bylo možné chytnout. 
Když se tedy stane závažnější 
trestný čin a vyjíždí na něj výjez-
dová skupina, co se pak děje?

Karásek: Zahájíme prvotní úkony. 
Jde o výslech oznamovatele, zjiš-
tění totožnosti oběti, případně její vý-
slech a zejména ohledání místa činu. 
Tím získáme nejdůležitější informace, 
které jsou pro náš další postup napro-
sto klíčové.

Lingeš: Pak se zjišťují osobní 
vazby oběti, které měla. Zjišťujeme, 
kde se mohla pohybovat a ve spojení 
s ohledáním místa činu nám to dá pr-
votní obrázek, co se mohlo stát. 

Karásek: Vytyčují se vyšetřovací 
verze. To znamená, jestli se pacha-
tel trestnou činností živí nebo jestli 
ji spáchal poprvé. Nebo jestli si oběť 
vše sama nevymyslela a chce tím za-
krýt jiný druh trestné čin no sti. Když 
se vytyčí verze, začíná pátrání jed-

notlivými směry. 
Znamená pro vás vyšetřování situ-
aci, kterou známe od rady Vacátka, 
to znamená od vchodu ke vchodu?

Karásek: Samozřejmě. To je 
podstatná část policejní práce. Ob
chá zíme obyvatele okolních bytů, 
domů, restaurace, provozovny. 
Často nám pomůže i střípek, který 
se člověku zdá úplně zbytečný. 
V rámci mozaiky informací o pří-
padu nám třeba zapadne a rozklí-

čuje další navazující informace 
a tím nás posune dál. 
To ale musí být desítky hodin vyšet-
řování? 

Karásek: Je to tak, v některých zá-
važných případech až stovky. Musíme 
si uvědomit, že na případu pracuje 
tým kriminalistů, techniků a expertů. 
Když zajistíme kamerový záznam 
z okolí domu, kde bylo něco spá-
chá no, tak to znamená třeba fyzicky 
projít deset hodin záznamu ze šesti ka-

mer, takže šedesát hodin se díváme a 
snažíme se objevit pachatele. 
Zmínil jsem radu Vacátka. Jaký je 
rozdíl mezi filmem a realitou?

Karásek: Naprosto diametrální, 
protože příběh v kriminálce se musí 
vejít třeba do devadesáti minut. Takže 
se přeskakují ty úseky, které my mu-
síme odčekat. Zpracování odbor-
ného vyjádření, vyhodnocení stop 
není otázka tří minut, jako je to ve 
filmu, ale podle náročnosti a podle po-
čtu stop to trvá někdy i týdny. Film 
vždy vede k nějakému zdárnému 
konci, takže je pachatel zadržen. 
Samozřejmě to divák žádá. Bohužel, 
v některých případech se stává i to, 
že ačkoli se snažíme sebevíc, tak ně-
kdy se případ prostě nepodaří objas-
nit. Něco jiného je totiž vědět a doká-
zat. Musíme vždy pracovat s důkazy 
a usvědčit pachatele. 

Lingeš: Pořád je to jen o informa-
cích. Stává se, že pohneme jedním 
směrem a najednou zjistíme, že je to 
slepá ulice. Nicméně nás tam analýza 
informací vtlačila, takže jsme to pro-
věřit museli. Pak se vracíme zpátky 
na začátek, ale vycházíme z toho, že 
jsme uzavřeli jednu část a tím se na-
směrujeme na jinou vyšetřovací verzi. 
A když jsme u těch seriálů – nejvěr-
nější realitě je podle mě Malý pita-
val z velkého města a z poslední doby 
Případy 1. oddělení. Tam je ukázáno, 
jak kriminálka pracuje, jak pracuje 
operativa, kolegové z obvodních od-
dělení, vyšetřovatel i vedoucí. 

představa, že lze všechno objasnit, je nereálná

Parlamentu a Ministerstva vnitra ČR. Obecně však město musí svoje 
kroky a svoje možnosti sdělovat směrem k občanům, tedy trpělivě 
vysvětlovat, že ono samo nemá na všechny problémy lék a zpětně 
i občan musí veřejně a nahlas svoje problémy směrem nahoru sdělovat. 
Pojďme tedy bezpečnostní problémy pojme novat a řešit je, myslíme si, 
že v dnešní době k tomu vůle i chuť je.

MARTiN KlOUDA, ČSSD
Klub sociální demokracie bezpečnost ve městě nevnímá, a bylo tomu 
tak také v minulosti, jen jako problém zaměření na činnost policie. 
Bezpečnost chápeme jako komplex bezpečného pohybu a pobytu 
občanů města. Mimo přestupky a trestné činy a nevhodné chování části 
občanů města, což jsme řešili činností městské policie a Policie ČR, sem 
patří například bezpečné přechody pro chodce, dostatek vhodných 
parkovacích míst s možností průjezdností komunikací, dobré veřejné 
osvětlení, bezbariérové přístupy do veřejných budov, stálý monitoring 

zchátralých budov, dobrý stav místních komunikací, preventivní akce 
pro seniory, čipování jízdních kol, ale také prevence sociálně negativních 
jevů ve školách. To vše logicky vyžaduje dobrou koordinaci a komunikaci 
všech složek, které jsou na principech bezpečného města zainteresovány.

MAREK HRABáČ, ANO 2011 
Ke zvýšení bezpečnosti obyvatel města přispěje navýšení počtu stráž níků 
do přímého výkonu, zavedení jednotky územních strážníků a větší počet 
služebních vozidel. Dalším nezbytným opatřením je roz ší ření kamerového 
systému a navýšení počtu operátorů a podílení se na pro jektech prevence 
kriminality. Naším cílem je efektivnější komu ni kace s veřejností, orgány 
státní správy a samosprávy či Policie ČR. Mezi nejpalčivější problémy 
v oblasti bezpečnosti patří velké množství ubytoven, skupování bytů 
a jejich následné pronajímání občanům, kteří se do Chomutova sestě ho vá-
vají z různých částí republiky a s tím související protiprávní jednání zejména 
v oblastech narušování veřejného pořádku a občanského soužití.
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KráTCe
VYSAZENO SKORO TŘi 
STA TiSÍC STROMKŮ
V květnu skončily Městské 
lesy Chomutov s jarním za-
lesňováním. Celkem vysadily 
196 640 smrků ztepilých, 88 450 
buků lesních, 2 000 olší, 2 000 lip 
srdčitých, 2 480 javorů a 690 bříz.

FONTáNY JSOU 
PŘiPRAVENÉ K PROVOZU
Technické služby v uplynulých 
dnech opravily fontány před 
uvedením do provozu, natře-
ly zábradlí na Kamenném Vrchu 
a zabudovaly nové lavičky v Le-
gionářské ulici. 

CYKlOBUS VYVEZE 
SPORTOVCE
Cyklisté mohou využít služ-
by dopravního podniku, který 
od června vypravuje cyklobu-
sy. Ten první vyrazí 6. června na 
rozcestí Malý Háj/Lesná.

POZOR NA OMEZENÍ 
liNEK MHD
Až do 31. července je pro MHD 
uzavřena ulice Tomáše ze Štít-
ného, omezení se dotýká linek 
3 a 14. Cestující s tím musí počí-
tat při svých cestách. 

NOVÝ DRUH 
V ZOOPARKU
Podkrušnohorský zoopark získal 
do expozice terárií zcela nový, 
dosud nechovaný druh. Je jím 
chovný pár varanů stepních.

ODMĚNY ZA STARÉ 
ElEKTROSPOTŘEBiČE
Za vysloužilý elektrospotře-
bič mohou lidé dostat dět-
skou vstupenku nebo slevu na 
vstupném pro dospělého do 
zooparku. Akce S vysloužilci do 
zoo se koná 6. června.

altán 
u rozmarýnu 

počmárali 
vandalové

Pouhé tři dny se mohli návštěv-
níci Rozmarýnu těšit z nádherného 
altánu, který je součástí rodinného 
centra. Pak si ho ale všimli van-
dalové a pustili se do práce – po-
čmárali přístřešek graffiti. „Máme 
v úmyslu vybudovat další ta-
ko vá místa ve městě, kde by si 
lidé v hezkém prostředí od po či nu li 
nebo se setkávali. Je ale škoda, že 
předem musíme počítat s náklady 
na odstranění škod po vandalech,“ 
řekl primátor města Daniel Černý.

Nevzhledné malůvky ale město 
na altánu nenechalo. Do oprav se 
ihned pustila pracovní skupina, 
která graffiti oškrábala a místo nich 
nanesla několik nátěrů. Jen na ma-

teriálu vznikla škoda za sedm ti-
síc korun. „Sprejerům určitě na-
bídneme místa, kde by mohli le-
gálně tvořit kvalitní graffiti,“ do-
dal primátor.

Altán slouží návštěvníkům 
Rodinného centra Rozmarýn 
k venkovním radovánkám pod 
střechou. Centrum Rozmarýn je 
k dispozici všem generacím. Děti 
tam každý den najdou zábavu, do-
spělí pak odpočinek i poznání při 
různých besedách a přednáškách. 
Prostory jsou přizpůsobené k ma-
ximálnímu komfortu návštěvníků, 
maminky tam mohou v klidu na-
kojit či přebalit děti a bezpečně si 
uložit kočárky.

radní zatím snížení daně 
z nemovitosti nepodpořili

Z lesů mizí popadané stromy, 
některé lámala ledovka, jiné vítr

Rada města nedoporučila zastupi-
telstvu schválit návrh Nového severu 
na snížení koeficientu daně z nemo-
vitosti. Lidé by podle něj totiž spíše 
museli vytáhnout peníze z kapsy, 
zvláště pak majitelé a nájemníci 
bytů, než aby ušetřili. „Daně a výdaje 
města jsou spojité nádoby. Pokud by 
se snížila daň z nemovitosti, musely 
by se naopak zvýšit poplatky za od-
pady, které se právě z výnosu daně 
dotují,“ řekl primátor Daniel Černý.

Pro modelový příklad si vezměme 
byt o velikost 76 m², za který se 
v současné době platí daň 1 656 ko-
run. Po snížení, které přinesl ná-

vrh Nového severu, by se platilo 
1 288 korun. Úspora by tedy činila 
348 korun. Každému občanu město 
dotuje odpady částkou 341 Kč. 
„Jednočlenná domácnost by při 
změně systému daně ušetřila pouhých 
27 korun, dvoučlenná domácnost by 
již prodělala 314 Kč a tříčlenná do-
mácnost dokonce 655 Kč,“ vysvět-
luje ekonom města Jan Mareš s tím, 
že za každého dalšího člena by rozdíl 
narostl o dalších 341 korun. Kromě 
toho na snížení koeficientu daně vy-
dělá především vlastník nemovitosti. 
Nájemník v nájemním bytě změnu 
vůbec nepozná, protože ji nemá v ná-

jemném rozpoložkovanou.
Snížení daně by také přineslo 

omezení investic do chodníků a sil-
nic, protože na jejich údržbu a opravu 
se používají prostředky z fondu, do 
kterého peníze z daně z nemovitosti 
putuje. Změna koeficientu by byla 
také dalším zásekem do městského 
rozpočtu. „Státu se letos nedaří vybí-
rat daně a poslal městu již o osmnáct 
milionů méně,“ řekl ekonom Mareš. 

Rozpočet města můžou zatí-
žit také několikamilionové pokuty 
za pochybení při výběrovém ří-
zení na stavbu areálu na Zadních 
Vinohradech.  

Městské lesy likvidují následky 
dvou letošních kalamit. Až do polo-
viny června těží z lesů stromy, které 
popadaly po větrné smršti v dubnu 
nebo nevydržely tíhu ledovky na 
pře lomu roku. „Následky kalamit 
u smrku ztepilého v nižších polo-
hách jsme odstraňovali do poloviny 
května, nyní musíme do poloviny 
června odstranit i ty ve vyšších po-
lohách. Nejedná se však o souvislé 
plochy, ale o jednotlivé stromy,“ 
uvedl ředitel Městských lesů Cho
mutov Petr Markes. 

Jehličnaté i listnaté stromy pa-
daly nejprve v zimě, kdy pršelo 
a ihned poté mrzlo. Tíhu utvořené le-
dovky některé stromy neustály a lá-
maly se jim větve nebo celé kmeny. 

Další kalamita přišla v dubnu. Silný 
vítr při vichřici také některé stromy 
nezvládly. „Nejhorší situace je na 
třech místech, v Jilmové, Pohraniční 
a Celné,“ řekl ředitel. 

Městské lesy celkem při ka-
lamitní těžbě vytěží 900 kubíků 
dřeva, ihned poté je musí přiblížit 
a odvézt, aby se nerozmnožil ků-
rovec. 
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Tvůrčí dílna ukázala první 
nápady na využití lázní

Adrenalinové centrum, jezdecká 
hala se stájemi, surf park s umělým 
vlnobitím, lasergame, botanická za-
hrada, obdoba Techmanie a další ná-
pady na využití budovy městských 
lázní zazněly na tvůrčí dílně, kte-
rou  uspořádala radnice jako začátek 
diskuze s občany nad využitím ne-
jen areálu lázní, ale i širokého okolí. 
Padaly také názory na obnovení pů-
vodního účelu lázní i na jejich zbou-
rání. „Objekt patří všem Cho mu to va
nům, tak by měli rozhodovat o tom, 
co by mělo být místo lázní,“ řekl pri-
mátor Daniel Černý.

Tvůrčí dílny se kromě Cho mu
to va nů zúčastnili také přední archi-
tekti. „Něco zbourat je vždy poslední 
řešení. Je spousta času přemýšlet, co 
s lázněmi udělat.  Po celém světě jsou 

dneska vidět  chytré snahy využívat 
stavby, které zbyly po našich předcích 
a je možné na to navázat. A tady to lze 
úplně bez problémů,“ řekl architekt 
Adam Gebrian s tím, že není zapotřebí 
hledat řešení do měsíce či dvou, ale 
může se počkat i déle. Protože dobře 
postavené domy, kam lázně patří, do-
kážou odolávat času velmi dlouho. 
Okolí lázní podle architekta Jaroslava 
Wertiga potřebuje mít čitelnou identitu 
pro náhodného návštěvníka. „Je za-
potřebí soustředit se na konkrétní 
funkce. Buď si řekneme, že je to re-
kreační plocha a budeme sem koncen-
trovat rekreační aktivity, kterým vy-
budujeme zázemí, anebo se dá zasta-
vit v normální město,“ řekl. Podle ná-
vrhu Wertiga by bylo vhodné do širo-
kého okolí lázní vrátit výstaviště, park 

a volnou průchozí plochu, ale pod ní 
vměstnat městotvorné funkce, jako 
komerční prostory a místo pro služby, 
parkování a sport.  

Během odpoledne na louce pod 
bývalým lázeňským bazénem zazněl 
několikrát i názor, že nemá smysl bu-
dovu zachraňovat. Nejčastějším ar-
gumentem pro demolici byla finanční 
náročnost jejího znovuoživení.

„Poslední slovo budou mít Cho
mutované, kteří musí také rozhod-
nout, zda a v jaké výši má město fi-
nancovat případnou rekonstrukci 
a následný provoz,“ řekl k tomu pri-
mátor.

Aktuální dění kolem lázní vzbu-
dilo zájem mnoha dalších architektů, 
odborníků a podnikatelů. Město nyní 
čeká série jednání, při kterých návrhy 

občanů projedná právě se zástupci 
odborné veřejnosti. V nejbližší době 
jsou tak na pořadu například jednání 
se zástupci České komory architektů 
či setkání s odborníky, kteří oživili os-
travský průmyslový areál Dolních 
Vítkovic.

Workshop proběhl v rámci kam-
paně re:Kult směřující k zapojení 
obyvatel do plánování změn ve městě.

Od září přemyslovou ulicí dolů 
a přísečnickou nahoru 

radniční 
procházky 
začínají

Sobotní pusa bude jahodová, 
sladké plody zaplní náměstí

Přísečnickou ulici čeká dopravní 
změna. Řidiči, kteří do ní vjedou 
z uli ce Tomáše ze Štítného nebo Po li
tic kých vězňů, nevidí dolů, zda proti 
nim nevyjíždí auto. V horní části ulice 
parkují auta a zužují silnici. V místě 
tak vznikají pro ble ma tic ké do prav ní 
situace. To jsou důvody, se kterými se 
obyvatelé Pří seč nické a okolních ulic 
obrátili na magistrát. „Připomínky jsou 

oprávněné a ulici v úseku od křižo
vat ky s Krátkou ulicí do kři žo vat ky 
s ulicí Tomáše ze Štítného zje dno směr
níme,“ řekl Martin Kovacz z odboru 
rozvoje, investic a majetku města.

Žádost padesáti občanů z loka-
lity úředníci projednali s doprav-
ním inženýrem Policie České repub-
liky a úprava je již navržena. „Podle 
zákona musí takováto změna být vy-

věšena na úřední desce dva měsíce, 
než může vstoupit v platnost,“ do-
dává Kovacz. Pokud nikdo z obyva-
tel města nepodá proti změně námitku, 
mělo by zjednosměrnění platit od září. 
Úprava zřejmě zlepší situaci v době tu-
ristické sezony, kdy do zooparku a na 
Kamencové jezero jezdí mnoho ná-
vštěvníků. Ti k nim budou moci sjíždět 
jen Přemyslovou ulicí.  

Primátor a oba jeho náměstci bu-
dou pravidelně vyrážet do chomu-
tovských ulic, aby při osobních se-
tkáních s občany získali podněty pro 
zlepšení života ve městě. Při první 
„radniční procházce“ zavítají Daniel 
Černý, Marek Hrabáč a Marian 
Bystroň na sídliště Zahradní. 

Místní obyvatelé budou moci 
vedení města ve své ulici potkat 
10. června odpoledne mezi třetí 
a šestou hodinou. „Budeme rádi za 
každého člověka, který si na nás 
udělá čas a otevřeně s námi pro-
mluví o tom, jak se na Zahradní 
žije. Mámeli na sídlištích něco 
měnit, nechceme z toho vyne-
chat místňáky, kteří místo nejlépe 
znají,“ řekl k tomu primátor Daniel 
Černý.

Podrobné informace o radniční 
návštěvě sídliště Zahradní budou 
s předstihem vyvěšeny ve vchodech 
domů a v místních obchodech a také 
na webových stránkách města. Pří
padné podněty a připomínky k ži-
votu na Zahradní i jinde lze již pře-
dem poslat na emailovou adresu 
rekult@chomutovmesto.cz.  

Radniční procházky jsou součástí 
kampaně Chomutov re:KULT, je-
jímž cílem je zapojovat veřejnost do 
plánování změn ve městě.

Chomutovské náměstí zaplní ty 
nejsladší trhy v roce. Jahody na nich 
budou čerstvé, pečené, smažené, va-
řené. K jídlu, i jako dekorace. Jahody 
budou zkrátka všude a pro všechny. 

„Prodejci budou nabízet různé od-
růdy jahod, ale i produkty z nich vy-
robené. Jeden ze stánků bude nabízet 
výhradně jahodové občerstvení a ja-
hodový bude i vrchol sobotního dopo-

ledne,“ láká na jahodové trhy organi-
zátor Adam Weber.

Kdo má jahody opravdu rád a nej-
víc je miluje zabalené v nadýchaném 
těstě, může se přihlásit do soutěže 
v pojídání jahodových knedlíků. Vítěz 
si odnese ty nejlahodnější produkty 
farmářských trhů v dárkovém balení. 

Jahodové trhy se uskuteční 6. čer
vna od 8 hodin ráno. Nejsou jedinými 
tematickými trhy v Cho mu to vě. Na 
konci zimy se na náměstí konaly zabi-
jačkové, v létě se lidé mohou těšit na 
medové a na podzim na jablečné. Již 
tradiční jsou také trhy mezinárodní, 
které dají ochutnat speciality z ce-
lého světa. 
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Co že to je street workout a odkud 
se k nám dostal?

Street workout vznikl původně 
v amerických černošských ghettech, 
kde lidé neměli peníze, a tak pou-
žívali k posilování vlastní váhu těla 
a k tomu všechny možné prvky vyba-
vení ve městě – lavičky, zábradlí, do-
pravní značky a podobně. Postupně 
byla natáčena videa, protože lidé 
zvládali těžší a těžší cviky, třeba 
kliky ve stojce nebo takzvanou lid-
skou vlajku. Tato videa na internetu 
zhlédlo velké množství sportovců, 
kteří o tomto sportu neměli ani potu-
chy a zaujal je. 
Kdy jste se s tímto sportem se-
tkal Vy?

Přibližně v roce 2010 jsem poprvé 
viděl video, na němž Hannibal for 
King ukazoval běžné posilovací cviky, 
jako jsou kliky, shyby, dipy, ale třeba 
i absolutní shyb nad hrazdu bez vyu-
žití pohybu nohou. Ve videu se ale ob-
jevily také cviky z gymnastiky, jako 
je front lever, kdy se cvičenec drží 
hrazdy a tělo má v horizontální po-
loze, a dále až artistický cvik, právě 
zmíněnou lidskou vlajku, při které se 
držel rukama dopravní značky a zby-
tek těla měl v horizontální poloze ně-
kolik vteřin.
Hned jste věděl, že se to chcete také 
naučit?

Toto video mi ukázalo, že i když 
se cvičení s vahou těla věnuji od 
svých osmi let, kdy jsem začal tré-
novat judo, tak lidské tělo toho umí 
mnohem víc, než jsem si uměl před-

stavit. Motivovalo mě to na sobě dále 
pracovat. Hlavní zlom přišel v roce 
2012, když zveřejnil své video český 
představitel street workoutu Adam 
Raw a předváděl stejné cviky jako 
Hannibal for King a na dalších videích 
zveřejňoval, jak se jednotlivé cviky 
naučit. To mi cvičení prvků ze silové 
gymnastiky již nepřišlo tak mimozem-
ské a začal jsem je cvičit.

Některé cviky vypadají oprav du 
neskutečně. Jak moc obtížné je na-
učit se takto překonávat fy zi kál ní 
zákony?

Některé cviky jsou skutečně o pře-
konávání zemské přitažlivosti. Jedná 
se především o cviky, které jsou běžné 
v silové gymnastice. Tu předváděli už 
sokolové od poloviny 19. století až do 
poloviny 20. století a vychovali bě-
hem této doby několik velkých osob-
ností gymnastiky a olympijské ví-
těze. Z hlediska tréninku přímo těchto 
cviků z gymnastiky je to především 
o od hod lání překonat sám sebe.
Často cvičíte na veřejnosti před 
zraky ostatních lidí. Má tento sport 
v sobě i prvky exhibicionismu?

Street workout je životní styl, 
který se snaží ukázat, že člověk ke 
cvičení ve své podstatě může využívat 
naprosto všechno. Nemyslím si, že by 
to byl přímo exhibicionismus. Cvičení 

na veřejnosti s ukázkou velmi těžkých 
cviků může mnoho lidí motivovat na 
sobě stále pracovat.
Vy sám jste stál za myšlenkou vy-
budovat hřiště v Chomutově. Jak 
Vám bylo, když jste viděl, že se sku-
tečně staví?

Na hřišti jsme s lidmi z magis-
trátu pracovali od května 2013. 
Když vyrůstalo, byl jsem opravdu 

nadšený, bylo to splnění mého snu 
a snu všech kluků v naší skupině 
Street Hard Wor kers. Moc děkujeme 
městu Cho mu tov za skvělou spolu-
práci při řešení projektu a za realizaci 
hřiště, které jistě ocení mnoho obyva-
tel města.
Vystavěním a slavnostním otevře-
ním hřiště ale Vaše práce neskon-
čila. Čím se zabýváte nyní?

Třikrát v týdnu pořádáme na hřišti 
veřejné cvičení, na které si s námi 
může zdarma přijít zacvičit kdokoli. 
Dále připravujeme dvě videa. Na prv-
ním ukážeme, jak na prvcích cvičit, 
a na druhém takzvaný free style, tedy 
umění ze silové gymnastiky. Také se 
snažíme o co největší propagaci hřiště, 
aby se o něm dozvěděli sportovci 
a přišli mezi nás. 
Hřiště je věnováno Vladimíře 
Kulhavé. Boj o vybudování hřiště 
ve městě začala a vyhrála, ote-

vření hřiště se ale nedožila. Jaká 
to byla žena?

Vladimíra Kulhavá byla zcela na 
začátku vytvoření skupiny a zahájila 
jednání s městem. Bohužel pár měsíců 
po zahájení jednání zemřela na zápal 
plic, kterému předcházela léčba akutní 
lymfoblastické leukémie. Leukémie 
se u Vladimíry Kulhavé projevila 
v dubnu 2010 a v průběhu samotné 
léčby měla natolik oslabené tělo, že 
byla upoutána na vozík a postupně se 
musela opět naučit chodit. Pro ostatní 
lidi byla velkou motivací jak svým 
přístupem k nemoci, tak pozitivním 
přístupem k životu a všemu, co s se-
bou přináší. Po její smrti jsme se ve 
skupině rozhodli, že jednání s měs-
tem povedeme dál. Hřiště je tedy vě-
nované ženě, jejíž příběh ukazuje, že 
v životě se člověk nikdy nesmí vzdát. 
Byla to ona, kdo Vás motivoval 
k pomáhání druhým?

Samozřejmě. Naše skupina se 
rozhodla v roce 2013 vytvořit akci, 
na které jsme prodávali náhrdelníky 
a šperky z bižuterie, které Vladimíra 
Kulhavá vlastnoručně vyrobila. 
Dále jsme uspořádali na Valentýna 
v roce 2014 a 2015 lam pi onádu. 
Podařilo se nám vybrat celkem přes 
40 tisíc korun, které jsme poslali na 
účet Ústa vu he ma to lo gie a krevní 
transfuze v Praze na Karlově ná-
městí, kde se Vla di míra Kul ha vá 
s leukémií léčila. Spo lupracují tam 
na výzkumu léčby nemocí krve 
s vědeckými instituty v USA. V této 
práci budeme nadále pokračovat.

Dělat kliky ve stojce či napodobovat vlajku ve větru. Tak můžete vidět Rostislava Vošického několikrát v týdnu. 
Žije totiž sportem street workout, který zatím není příliš známý. V Chomutově o něm ale lidé již získávají 
povědomí, protože vidí jeho milovníky cvičit na novém hřišti, které město vybudovalo na Eldorádu. Právě 
o jeho vybudování Rostislav usiloval. Hřiště stojí a on se stará o nové nadšence. Vše dělá z velkého zájmu, ale 
především z úcty k ženě, kterou poznal jako velkou bojovnici pracovním i osobním v životě.

rostislav Vošický:

Když jsem viděl 
hřiště vyrůstat, 
splnil se mi sen

Street workout je životní Styl, který Se Snaží 
ukázat, že člověk ke cvičení ve Své podStatě 
může využívat naproSto všechno.
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Muzeum vydalo knihu 
Všemu světu na útěchu

dechovka se po roce vrací do městského parku

Martin jáchym nechal nahlédnout do svých snů

Oblastní muzeum v Chomutově 
vydalo knihu s názvem Všemu světu 
na útěchu, která zachycuje sochařství 
a malířství na Chomutovsku a Ka daň
sku v letech 1350 až 1590. Těžištěm 
knihy je katalog dlouhodobé expo-
zice Oblast ního muzea v Cho mu
tově se stejným názvem, kterou mu-
zeum nově otevíralo v říjnu roku 
2013. Katalog představuje tyto výji-
mečné a velice cenné umělecké před-
měty v podrobných, ale zároveň čti-
vých studiích. „Nicméně první část 
knihy na více než 120 stranách obsa-
huje také rozšiřující studie, které se 
tématu týkají, zároveň jej však svým 
záběrem značně přesahují. Shrnující 
studie o uměleckém vývoji obou re-
gionů ve sledované době reflektuje 
prakticky všechny zde dochované, 
ale částečně i nedochované sochař-
ské a malířské památky. Tedy nejen 
ty, které jsou v naší expozici, ale také 
památky dosud se nacházející v cír-
kevních objektech, farních depozitá-
řích či jiných muzeích nebo galeri-
ích, včetně Národní galerie v Praze,“ 

uvedla Renáta Gu bí ko vá z Oblastního 
muzea v Chomutově. 

Pro regionální čtenáře bude jistě 
velice zajímavá také kapitola o his
torii měst Cho mu to va, Jir ko va a Ka
da ně od počátků do závěru středo-
věku. V sou čas né době jde o nejak-
tuálněji zpracovanou středověkou 
his torii všech tří měst. Dále v knize 
čtenáři najdou také kapitolu o umě-
leckém, kulturním, náboženském 
a částečně i politickém vývoji na 
Cho mu tov sku a Ka daň sku v období 
renesance a reformace 16. století, 
stejně jako kapitolu o historii cho-
mutovské muzejní sbírky.

Ve všech případech pracovali au-
toři publikace s historickými prameny, 
z nichž některé dosud nebyly reflek-
továny. „Na přípravě publikace spo-
lupracovalo Oblastní muzeum v Cho
mu to vě s odborníky z Ústavu dějin 
umění Akademie věd České republiky 
a Národní galerie v Praze. Její vydání 
je završením dlouhodobého vědec-
kého výzkumu, který autoři knihy vě-
novali tomuto tématu,“ dodala Renáta 

Gubíková. Kniha je ve všech svých 
částech doplněna množstvím barev-
ných obrázků, včetně celostránko-
vých fotografií exponátů v katalogu. 
Celkový rozsah je 352 stran.

Nově vydaná kniha se již těší vel-
kému zájmu a také získala významné 
ocenění. V národní soutěži Gloria 
musaialis 2014 se umístila na prvním 
místě v kategorii Muzejní publikace 

roku 2014. Chomutovští muzejníci 
získali nejvyšší ocenění z 35 přihláše-
ných projektů. Soutěž si klade za cíl 
upozornit veřejnost na špičkové vý-
kony v oboru muzejnictví při tvorbě 
výstav a nových expozic, prezentace 
muzejních sbírek v odborných pub-
likacích či při záchraně a zpřístupňo-
vání objektů i lokalit našeho kultur-
ního dědictví.

Zatančit si valčík, polku i tango 
nebo si zazpívat známé české písně 
mohou lidé každou letní středu 
v městském parku. Již tradičně tam 
odpoledne zaplní muzikanti z Hor
nic ké ho dechového orchestru Se
ve ro čes kých dolů a Staročeské de-

chovky. Letos se nově při prvním 
koncertu v Den hudeb představí 
i Dechovka Vi li ama Béreše. 

K poslechu i tanci nebude znít 
pouze dechovka. „Dechovkový re-
pertoár jsme rozšířili o koncertní 
věci, valčík, polku, tango nebo po-

chody k vystoupení mažoretek,“ 
uvedl kapelník Josef Závada. 

Koncerty začínají 21. června na 
Den hudeb, pokračují pak každou 
středu od 16.30 u altánu v městském 
parku. Na pódiu se představí pěta-
dvacet hudebníků z Hornického de-

chového orchestru SD a patnáct ze 
Staročeské dechovky. Oba soubory 
doplňují dva zpěváci, vždy muž 
a žena. 

Koncerty, které pořádá město 
Chomutov, skončí poslední srpno-
vou středu.

Ve druhé půlce května Café 
Atrium nabídlo prostory pro debu-
tovou vernisáž výtvarných prací 
zpěváka, básníka a výtvarníka 
Martina Jáchyma. 

Úvod v podobě krátké impro-
vizace na piano obstaral hudeb-
ník Filip Stejskal, po něm se ujal 
slova sám autor. Hovořil přede-
vším o současné tvorbě a inspi-
raci, řeč přišla samozřejmě na aktu-
álně prezentované obrazy. Lidé tak 
mohli lépe nahlédnout do jeho je-
dinečného tvůrčího světa a vychut-
nat si rozmanitost výtvarného vyjá-
dření. Vedle četných maleb předsta-
vil Jáchym rovněž svůj cit pro pre-

cizní kresbu. „Rád zakouším onen 
neodolatelný pocit, kdy překvapuji 
sám sebe, kdy objevuji nové směry 
a možnosti. Je to alchymický akt, 

ve kterém mé vize, myšlenky a sny 
přijímají jasný tvar a zvolna se pře-
tavují v konečný obraz,“ představil 
svou tvorbu Jáchym. Do jaké míry 

se povedlo zachytit proud předsta-
vivosti štětcem a barvami, musí di-
vák posoudit sám.

Obrazy žánrově propojují umě-
lecký svět starých mistrů a moder-
ních světových malířů. Jejich ob-
sahem nejčastěji je krása ženského 
těla v nejrůznějších podobách či 
snově fantaskní výjevy. Na výstavě 
jsou k vidění rovněž portréty ve-
likánů, jako je Werich, Dylan či 
Verdi. „Výstava je představením 
mých prací za uplynulé dva roky. 
Díky tomu jsou vystavená díla 
velmi rozmanitá,“ doplňuje autor.

Díla budou v kavárně vystavena 
do 25. června.
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CHOMUTOVSKá 
HODiNOVKA
Oddíl atletiky VTŽ Chomutov při-
pravuje už 36. ročník Chomutov-
ské hodinovky. Závod vytrvalců 
spo čívající v co největší vzdále-
nosti uběhnuté za hodinu se 
usku teč ní 11. července od 10 ho-
din na atletickém stadionu na 
Zadních Vinohradech.

DEN DĚTÍ U HáZENKáŘŮ
Klub národní házené Chomu-
tov pořádá v neděli 7. června na 
svém hřišti u základní školy ve 
Školní ulici oslavu Dne dětí. Od 
13.30 do 17.00 hodin si malí ná-
vštěvníci akce mohou zahrát 
o ceny v do ved nost ních soutě-
žích, jako jsou chůze na chůdách, 
přenášení míčku na lžíci, skákání 
v pytli nebo shazování plechovek.

KráTCe

Ondřej Kaše si plácl s anaheimem

Ondřej baumrt je mistrem 
republiky na 10 kilometrů

Atleti TJ VTŽ Chomutov začí-
nají první část své sezony, a to bojem 
o krajské tituly. „Do bojů jdeme při-
praveni, ale formu závodníků chceme 
zvyšovat a cílit ji na vrchol první 
části atletické sezony, což je pro žac-
tvo olympiáda dětí a mládeže v Plzni 
a pro dorostence mistrovství repub-
liky v Ostravě,“ říká trenérka Jana 
Hy ján ková. 

Druhý květnový svátek se vydala 
skupinka atletů bojovat do Bíliny o ti-
tuly v atletickém víceboji a přivezla tři 
cenné kovy. Adélka Fučíková absol-
vovala v kategorii atletické přípravky 

čtyřboj (60 m, kriket, dálka, 600 m) 
a vybojovala nejcennější kov výko-
nem 1 436 bodů. Mezi mladšími žáky 
byl stejně úspěšný talent chomutov-
ské atletiky Corvin Bobe, který v pě-
tiboji (60 m překážky, dálka, kriket, 
60 m, 800 m) předčil druhého nej-
lepšího o 548 bodů. „Po tvr zuje tak 
sku teč nost, že v krajském měřítku 
nemá konkurenci,“ hodnotí jeho vý-
kon Hy ján ko vá. Na třetím místě se 
umístil Matěj Knob loch s výkonem 
1 578 bodů. V ka te go rii mladších žá-
kyň se v první půlce startovního pole 
umístily na 8. místě Adriana Hýs ko vá 

a na 12. místě Julie Pro kešová.
O dva dny později oddíl atletiky 

vyslal skupinku starších žáků a do
ros ten ců na přebory kraje jednot liv ců, 
do Dě čína. Zde Cho mu tov ští vybojo-
vali 12 medailí – 6 zlatých, 2 stříbrné 
a 4 bronzové. Nej ús pěš něj šími závod-
níky byli dorostenec Jakub Sýkora, 
který dokázal vyhrát skvělými osob-
ními rekordy 100 m (11,37 s) a 200 m 
(23,09 s), a starší žákyně Mar ké ta 
Što lo vá, jež zvítězila na 100 m př. 
(14,58 s) a 200 m př. (29,52 s). „Opět 
ukázala, že jde o závodnici, která má 
za sebou re pu bli ko vá medailová umís-

tění. Přesto stále ladí formu, protože se 
chce probojovat na evropský olympij-
ský festival mládeže,“ upřesňuje Hy
ján ko vá. Další tituly krajských přebor
níků získaly starší žákyně Na tá lie 
Mar ko vá ve skoku dalekém v osobním 
rekordu 522 cm a dorostenka Adéla 
Kollárová v trojskoku (10,81 m). 
Stříbro cinklo starší žákyni Elišce 
Hodkové (150 m za 20,25 s a 200 m 
př. za 32,35 s – osobní rekordy). 
Bronzové medaile si přivezli starší 
žák Jan Musil (60 m za 7,41 s a 150 m 
za 17,91 s – osobní rekordy) a Adéla 
Kollárová (dálka 488 cm). 

Chomutovský hokej dosahuje na 
další milník, který se před několika 
roky zdál být nereálný. Hráč Pirátů 
Chomutov se dohodl na smlouvě s tý-
mem NHL. Ondřej Kaše podepsal tří-
letý nováčkovský kontrakt s Ana hei
mem s ročním platem 670 tisíc dolarů. 
Nyní záleží na vedení Ducks a vý-
konech samotného hráče, kde mladý 
útočník odehraje nejbližší sezony.

První hokejové krůčky udělal 
Ondřej Kaše v Kadani, od roku 2009 
pak procházel systematickou prací 
s mladými hráči v Chomutově. Oba 
severočeské kluby se tak podílely na 
výchově hráče, který se zase o něco 
přiblížil startu v nejslavnější sou-
těži světa. Pro cho mutov skou mládež 
se jedná o obrovské ocenění a potvr-
zení faktu, že Piráti s mladými hráči 

pracují opravdu velmi dobře, o čemž 
svědčí také úspěchy v českých soutě-
žích. Nicméně podpis smlouvy s tý-
mem NHL je ještě o několik stupňů 
výš než české tituly. A to i pro samot-

ného hráče. „Podpis pro mě znamená 
přiblížení se mému snu, kterým je za-
hrát si jednou NHL,“ uvedl pro klu-
bový web Ondřej Kaše.

K rozhodnutí Anaheimu nabíd-

nout mladému hráči nováčkovskou 
smlouvu přispěly jeho výborné vý-
kony na letošním mistrovství světa 
hráčů do 20 let a také jeho úspěšná 
bilance v play off 1. ligy a baráži. 
Šikovný křídelník byl ve vyřazovacích 
bojích nejproduktivnějším Pirátem, 
když v jedenácti zápasech zazname-
nal šest gólů a pět asistencí. Ve dva-
nácti startech prolínací soutěže o ex-
traligu si pak připsal tři góly a stejný 
počet přihrávek.

V červenci čeká Ondřeje Kašeho 
nováčkovský kemp Anaheimu Ducks, 
kterého se zúčastní už podruhé. „Po
ku sím se prosadit do A týmu. Pokud to 
nevyjde, jsem připravený jít na farmu 
a tam se snažit ukázat, co ve mně je,“ 
naznačuje Ondřej Kaše, že jeho půso-
bení u Pirátů je zřejmě u konce. 

V pražském Podolí se plavalo le-
tos druhé Mistrovství ČR v dálkovém 
plavání, tentokrát na deset kilometrů. 
Ondřej Baumrt z TJ Slávie Chomutov 
potvrdil letošní výbornou formu, když 
po stříbru na MČR na pět kilometrů 
s velkým náskokem ovládl dvojná-
sobnou trať a zajistil si tak svůj první 
velký triumf mezi dospělými.

Chomutovský plavec opět uká-
zal, že jeho velkou devízou je udr-
žení konstantního tempa po celý prů-
běh závodu. Prvních pět kilometrů 
se nesnažil závodit s domácím plav-
cem Matějem Kozubkem a na dru-
hém místě si udržoval vlastní tempo. 
Plavce Bohemians Praha měl však 

stále na dohled. Na šestém kilome-
tru ale ustoupil ze svého strojového 
tempa, zaplaval nejrychlejší kilo-
metr závodu a mezičasem propla-
val již jako první s třívteřinovým ná-
skokem.

V dalších kilometrech se Ondřej 
Baumrt vrátil do původního tempa, 
které Matěj Kozubek nedokázal ak-
ceptovat. Chomutovský závodník 
pak postupně navyšoval svůj náskok, 
který se v cíli vyšplhal až na více než 
dvě minuty. Po doplavání Ondřeje 
Baumrta svítil na výsledkové tabuli 
čas 1:54:23,6, který znamenal kromě 
nového oddílového rekordu také pátý 
nejlepší čas české historie.

atleti VTž zahájili sezonu osobními rekordy 
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pouliční liga už druhý 
rok učí mládež férovosti 

Děti a mladí, kteří nejsou zvy
klí trávit smysluplně volný čas, 
v květnu a červnu měří své síly 
v malé kopané. Už druhý rok mají 
svou pouliční ligu. „Prostřed nic
tvím fotbalových turnajů se učí 
zod po věd nosti a dochvilnosti, pro-
tože hráči pravidelně chodí na tur-
naje a podílí se na jejich organizaci. 
V zápasech se zase učí férovosti,“ 
řekla Mirka Hany ková z občan-
ského sdružení Světlo Kadaň. 

Turnaj je rozdělen na tři sportovní 
odpoledne. Vždy hraje jedna věková 
kategorie. Ještě během čer vna se ode-
hraje 2. turnaj Po ulič ní ligy Cho mu
tov 2015, který bude opět rozdělen na 
tři sportovní odpoledne. Konkrétně 
9. června je na programu kategorie 
6 až 10 let, 16. června kategorie 11 
až 14 let a 23. června kategorie 15 až 
26 let. Již teď se mohou všichni zá-
jemci přihlásit v sociálním centru Ka
mí nek na Kamenné. 

Turnaje ve fotbale se také stá-
vají prostorem, kde se setkávají 

děti z různého sociálního prostředí, 
čímž se podílí na odbourávání před-
sudků a posilují vztahy mezi dětmi 
a mládeží. Primární cílovou sku-
pinou jsou děti a mladí dospělí ze 
sociálně vyloučených lokalit, zú-
častnit by se však měly i sportovní 
týmy, které by měly být příkladem 
pro děti, které svůj volný čas ještě 
neumí trávit vhodným způsobem.

V prvním turnaji v kategorii dětí 
od 6 do 10 let se nejlépe dařilo týmu 
FC Chomutov, který vyhrál všechny 
své zápasy. „Na druhém místě skon-
čil tým FC Zahradní Niki. Třetí místo 
si vy bo jo valy Pecky z Vysoké Pece, 
za které hrálo i několik dívek,“ řekl 
Jiří Kupec, předseda Cho mu tovské 
ligy ma lého fotbalu. Do finále druhé 
kategorie pos tou pili FC Ble ci a Real 
Cho mu tov. „Finále bylo vy rov nané, 
ale nakonec jej rozhodla jediná 
bran ka nej lep šího střelce turnaje, kte-
rým byl s jedenácti góly Vla di mír 
Ba log,“ dodal Kupec. 

Turnaje organizuje občanské 

sdružení Světlo Kadaň ve spolu-
práci s Cho mu tovskou ligou ma-
lého fotbalu. Všechny turnaje letoš-

ního ročníku pouliční ligy se ode-
hrají ve sportovním areálu Duha 
v Cihlářské ulici. 

 pOdNěT 

VYUžiTÍ MĚSTSKÝCH 
láZNÍ

Lázně, naše lázně mají v mém 
životě své nesmazatelné místo. 
Již bych se nedopočítala, koli-
krát jsem si zde zaplavala, ať sama 
nebo s přáteli. Můj syn se zde učil 
svá první tempa. Jejich uzavření 
mne zaskočilo, ať už se to vzhle-
dem ke stavu a stáří objektu če-
kat dalo, nebo ne. Velmi vítám ak-
tivity Města směřující k možnosti 
zapojení se obyvatel do rozhodo-
vání – re:Kult.

Prostory této budovy jsou 
ohrom né, a tak by se dal tento pro-
stor využít multifunkčně. Možná 
by se zde mohla zřídit galerie, kde 
by se vystavovala díla místních 
umělců i úplných začátečníků, ama-
térů nebo technicky naučné výstavy 
pro exkurze našich školáků. Kdo by 
se nechtěl podívat na funkční mo-
dely s odborným výkladem? Je zde 
jistě prostor pro vytvoření ateliérů 

s dostatkem světla a s přírodouin-
spirací na dosah štětce, kde by mohl 
svůj talent objevit v příštích gene-
racích kdokoli. Kurzy tvorby nebo 
učení pro veřejnost s pestrou tema-
tikou. Možná i místo pro začína-

jící místní kapely náctiletých, kteří 
by zde mohli začít hudební kari-
éru. Našla by se zde jistě i pro-
storná zrcadlová místnost pro naše 
zdatné šermíře, kteří nás zviditel-
ňují po turnajích. Možná malé sálky 
pro tanečníky méně častých a neob-
vyklých tanců, které by svou neob-
vyklostí mohly přilákat veřejnost. 

Nebo velkorysý prostor pro bow-
ling, kde by se dala pořádat přátel-
ská klání okolních měst s charita-
tivními účely.Možností a variant je 
mnoho.

Zdenka Červená

 NáZOr 

BEZPEČNOST 
V CHOMUTOVĚ

Cítíte se v Chomutově bez-
pečně? Já ano, ale pouze od 
rána do podvečera. Když se za-
čne stmívat, začínám mít strach, 

zvláště na neosvětlených místech, 
kterých naštěstí není tolik. Z če-
hož pro mě vyplývá, že se jim 
mohu vědomě vyhnout. Ptáte se, 
kde se cítím nejméně v bezpečí? 
V parku. Myslím, že každý má 
v podvědomí vraždu mladé dívky. 
Nikdy nevíte, kdo vás může za 
dalším rohem ulice potkat a zdali 
má dobré úmysly. Jsem tedy ve-
lice ráda, že se park revitalizuje. 
Můžeme znovuobjevovat jeho ne-
spočet krás. Krásné altánky se 
opravují. Park se znovu otvírá dě-
tem, které si bezstarostně hrají na 
dětském hřišti u nového rodin-
ného centra Rozmarýn. Městští 
strážníci drží v parku hlídky. 
Když jdete po chodníku, vidíte 
skrz keře na druhou cestu. I tento 
fakt přispívá k pocitu bezpečí, 
který bych chtěla opět získat. Je to 
běh na dlouhou trať, ale já věřím, 
že Chomutováci najdou ztracenou 
důvěru v překrásný park a vrátí se 
jim pocit bezpečí.

Eliška Vetýšková

Vaše témata

MáTE TAKÉ ZAJÍMAVÝ NáPAD, 
PODNĚT Či ZKUŠENOST 
S NĚČÍM ZE žiVOTA VE MĚSTĚ? 
Napište nám na e-mail: rekult@chomutov-mesto.cz 
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ZA DRUHáČKY 
SE PŘiPlAZili HADi
Zajímavou návštěvu měli dru-
háčci ze ZŠ v Kadaňské ulici. 
Přišel za nimi chovatel hadů 
i s několika svými mazlíčky. 
Děti si tak mohly prohlédnout 
užovku, krajtu či korálovce. 

POZNAli žiVOT FiNŮ
O životě ve Finsku si povídali 
čtvrťáci ze ZŠ ve Školní ulici s uči-
telkou, která tam byla na stáži. 
Vyprávěla o tamních školách, pa-
mátkách i o zvycích a tradicích. 

VODáCKÝ KURZ UČil 
i STMElOVAT KOlEKTiV
Vodácký kurz mají za sebou tře-
ťáci z průmyslové školy. Proje-
li střední tok Vltavy na kánoích 
i raftu, naučili se slaňovat a užili 
si spoustu dobré nálady. 

PROHlÉDli Si TEREZÍN
Žáci sedmých až devátých tříd 
ze základní školy Zahradní se jeli 
podívat do bývalé vojenské pev-
nosti Terezín. Prostory si prohléd-
li a vyslechli přednášku o historii. 

MATiKA i FYZiKA 
JE JiM BližŠÍ
Pět desítek sedmáků ze základ-
ní školy Na Příkopech se vyda-
lo do Techmánie v Plzni. Zábav-
nou formou tam poznávali ma-
tematické a fyzikální principy.

PRiMáTOR 
NA JEDNáNÍ DĚTÍ
Jednání školního parlamentu 
při ZŠ Písečná navštívil primá-
tor města Daniel Černý. S dětmi 
projednal věci, které je v okolí 
školy trápí, a seznámil se s akti-
vitami parlamentu.

KráTCe

Sportovci 
z Heyrovské chtějí 

opět ovládnout 
OVOV

Sportovci ze základní školy 
v ulici Akademika Heyrovského 
se opět zapojili do celorepublikové 
soutěže Odznak všestrannosti olym-
pijských vítězů (OVOV). V mi-
nulých letech byli v soutěži velmi 
úspěšní, letos se tedy na dobré vý-
sledky pokusí navázat.

Postup do krajského kola si 
sportovci zajistili v Mostě, protože 
se chomutovského okresního zá-
vodu nemohli zúčastnit. Školu re-
prezentovali čtyři již zkušení sou-
těžící, družstvo doplnili čtyři no-
váčci. Od první disciplíny bylo vi-
dět, že jsou všichni zapálení a podá-
vají výkony na hranici svých mož-
ností. „Skvělým výkonem se blýskl 
Lukáš Lachman v běhu na 60 me-
trů, kdy ovládl celou disciplínu vý-

konem 7,57 sekund. V hodu me di
cin balem zase všem závodníkům 
dominoval výkonem 16,75 me-
tru Marek Dolanský. Ve skoku přes 
švihadlo nenašla přemožitele Eliška 
Doksanská, když naskákala za dvě 
minuty 360 přeskoků. Svou sílu 
ukázala i Kateřina Leg ne rová, která 
pro změnu za dvě minuty zvládla 
125 kliků. Závěrečnou disciplínu 
běh na 1 000 metrů ovládly chomu-
tovské dívky, které doběhly na prv-
ních třech místech v čele s Dančou 
Kňavovou,“ vypočítala úspěchy 
v regionálním kole soutěže učitelka 
tělocviku ze základní školy v ulici 
Akademika Hey rov ského Ivana 
Poláková, jejíž tým postupuje do 
krajského kola ze suverénního prv-
ního místa.

do hor vyjeli šesťáci 
poznávat i odpočívat

žáci z Kadaňské: psí exkrementy 
na cestách do školy se nám nelíbí

Dva dny plné nejrůznějších za-
jímavých činností strávili šesťáci ze 
základní školy v Hornické ulici na 
Klínech v Krušných horách. „Žáci 
lezli na umělé horolezecké stěně, jeli 
sedačkovou lanovkou, navštívili zá-
chrannou službu na Klínech, Horskou 

službu Klíny a ekofarmu zaměře-
nou na chov ovcí a zpracování ovčí 
vlny,“ popsala výlet učitelka Jana 
Eichhornová. Za šesťáky přijeli i stu-
denti ústecké zdravotnické školy, 
kteří mladší kamarády učili, jak po-
skytovat první pomoc. 

Výlet byl určen také pro děti ze 
sociálně slabších rodin, byl totiž fi-
nancován z projektu Sedmikráska. 
„K pohodě v nemalé míře přispělo 
i krásné počasí a skvělé jídlo od-
povídající zdravé výživě,“ doplnila 
učitelka. 

Důležitost úklidu psích exkre-
mentů z ulic města si velmi dobře 
uvědomují deváťáci ze základní 
ško ly na Kadaňské ulici. Nelíbilo 
se jim, kolik neuklizených hromá-
dek potkávají cestou do školy, a tak 
při pra vili akci Jezevčík, ve které 
k úklidu nabádali majitele psů. 
Den pro pořádání si vybrali velmi 
trefně – na třídní schůzky. Účast vel-

kého počtu dospělých byl tedy za-
jištěn. „Prostran ství před školní bu-
dovou se zaplnilo stejně jako vět-
šina zelených ploch na sídlišti, jenže 
před školou se na zemi povalovaly 
naštěstí jen atrapy exkrementů, a to 
šišky. Rodiče a děti měli za úkol 
prostor vyčistit, vysbírat. Někdo rád 
pomohl, někdo nechápal smysl a dě-
lal, že se ho to netýká, že nic ne-

vidí,“ uvedla učitelka Eva Dušková. 
Akce Jezevčík pokračovala i ve 

vestibulu školy. Tam si rodiče pro-
hlédli nástěnku, která mapovala 
cestu do školy ulicemi Alešovou, 
Matěje Kopeckého, Adámkovou 
a Klic pe ro vou. Jednalo se o foto-
grafie neuklizených ploch. V krát-
kém dotazníku pak dospělí uvedli, 
jak se jim čisté či nečisté ulice ve 
městě líbí a zda znají povinnosti ma-
jitelů psů. Nakonec je čekalo pře-
kvapení ve formě kola štěstí. Tam 
si vylosovali cenu na památku, kte-
rou vyráběly děti ze školní družiny. 
„Například příručky o chovu psů 
a koček, letáky na psí granule, lo-
patičky na psí exkrementy, obrázky 
psů, záložky do knih a zápichy do 
květináčů, to vše s motivy pejsků. 
Cenou útěchy byly ruličky se sáč-
kem a citátem o psech,“ vyjmeno-
vala učitelka. Nyní budou žáci pozo-
rovat, zda akce Jezevčík splnila svůj 
účel a budou do školy chodit čistěj-
šími ulicemi. 
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KŘÍžOVKA Před 255 lety poštovní administrátor J. Ullmann koupil dům č. p. 32 v dnešní Revoluční ulici a zřídil zde (tajenka). 
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OSMiSMĚRKA Nové rodinné centrum v parku nese název (tajenka). PRACOVNÍ VTiPY

Hasič přijde do zbrojnice, dá si 
kávu a řekne ostatním kolegům: 
„Pomalinku se zvedejte, hoří 
finanční úřad!“

„Tak nám šéf zakázal v pracovní 
době pít kávu a číst časopisy.“ 
„Proboha, a co teď děláte?“ 
„No, pijeme čaj a čteme romány.“

„Šéfe, zlomila se mi lopata!“ 
„Tak se opři o míchačku!“

Mladému novináři se narodil 
první syn. Kolegové mu poslali 
telegram:  
„Blahopřejeme! Konečně dílo, 
které má hlavu i patu!“

V parku uprostřed města pracují 
dva blonďáci. Jeden vždy 
vyhloubí jámu a druhý, který jde 
za ním, ji zase vykopanou hlínou 
zaplní. Jednomu kolemjdoucímu 
to nedá a po chvíli se jich zeptá: 
„Oceňuji vaši píli, pánové, ale 
byli byste tak laskavi a vysvětlili 
mi, jaký smysl vaše práce má? Vy 
vykopete jámu a váš partner ji 
zase hlínou zahází.“ 
Kopáč se zastaví, utře pot 
z čela a povídá: „Víte, normálně 
pracujeme ve třech, jenže 
kolega, který do těch jam sází 
stromky, je dneska nemocný.“

Dobrý den, hledám nějakou 
práci, mám osm dětí. 
„A co ještě umíte?“

afÉra, aMpUlKa, aNINa, arSeN, blUeS, brepT, deSeT, egYpT, eTUje, 
fIlTr, jOlKa, KaNOe, NáčrT, NáSTUpY, NOžKa, OpIUM, pITVa, plaNINa, 
SIlON, SKalp, SpleŤ, STUpa, SVáTá, TaKCe, TlaMa, VábIT, VSUVKa



servis

14 | servis

 6.6. so 16.00 DOMEČKOVSKá AKADEMiE – prezentace kroužků 
 17.6. st 15.00  ZáVĚREČNÝ DEN – rozloučení se s uplynulým školním rokem

důM děTí a Mládeže

 3.6. st 17.00  SlAVNOSTNÍ KŘEST KNiH – Všemu světu na útěchu, Sochařství 
a ma líř ství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590 – Oblastní muzeum 
radnice

 3.6. st 18.00 POVÍDáNÍ O BYliNKáCH – učebna č. 66 SKKS
 4.6. čt 16.00 SETKáNÍ S BiOTRONiKEM – učebna č. 66 SKKS
 5.6. pá 20.00  VEČERNÍ PROCHáZKA PO ZOOPARKU – zoopark
 6.6. so 08.00 SEVEROČESKÉ FARMáŘSKÉ TRHY – náměstí 1. máje
   09.30  FlER JARMARK – originální výrobky více než 70 tvůrců – 

galerie Špejchar

předNášKY, beSedY, aKCe

 3.6.  st 17.00 POlTERgEiST (3D) 17.00 MAlá Z RYBáRNY 
   19.00 DiVOKá DVOJKA
 4.6.  čt 17.00 SEDMERO KRKAVCŮ 19.00 iNSiDiOUS 3: POČáTEK
 5.6.  pá 17.00 SEDMERO KRKAVCŮ 18.00 DRUHá MÍZA
   20.00 iNSiDiOUS 3: POČáTEK
 6.6.  so 15.00 SEDMERO KRKAVCŮ 17.00 žiVOT JE žiVOT
   18.00 iNSiDiOUS 3: POČáTEK 20.00 DRUHá MÍZA
 7.6.  ne 15.00 PÍRKOVO DOBRODRUžSTVÍ 17.00 SEDMERO KRKAVCŮ
   18.00 DiVOKá DVOJKA 20.00 iNSiDiOUS 3: POČáTEK
 8.6.  po 17.00 SEDMERO KRKAVCŮ 19.00 iNSiDiOUS 3: POČáTEK
 9.6.  út 17.00 ŠPióN 19.00 ŠÍlENÝ MAx: ZBĚSilá CESTA
 10.6.  st 17.00 AVENgERS: AgE OF UlTRON (3D) 19.00 ŠPióN
 11.6.  čt 17.00 JURSKÝ SVĚT 19.00 STálE SPOlU 20.00 JURSKÝ SVĚT
 12.6.  pá 17.00 JURSKÝ SVĚT (3D) 18.00 AVENgERS: AgE OF UlTRON
   20.00 JURSKÝ SVĚT
 13.6.  so 15.00 PÍRKOVO DOBRODRUžSTVÍ 17.00 SEDMERO KRKAVCŮ
   18.00 JURSKÝ SVĚT (3D) 20.00 žiVOT JE žiVOT
 14.6.  ne 15.00 HURá NA FOTBAl (3D) 17.00 ŠÍlENÝ MAx: ZBĚSilá CESTA
   18.00 JURSKÝ SVĚT (3D) 20.00 DRUHá MÍZA
 15.6.  po 17.00 JURSKÝ SVĚT 19.00 iNSiDiOUS 3: POČáTEK
 16.6.  út 17.00 žiVOT JE žiVOT 19.00 SAN ANDREAS
 17.6.  st 17.00 KŮň NA BAlKóNĚ 19.30 DiOR A Já

 
KINO SVěT

 Do 6.6. OTEVŘENO 2015 – multižánrový festival – městské divadlo, letní kino
 6.6. so FESTiVAl MEZi MĚSTY – Café Atrium
 4.6. čt 17.00  Big BAND ZDENKA TÖlgA – pravidelné čtvrteční koncerty – 

atrium SKKS
 5.6. pa 17.30 OlDiES PáRTY – odpoledne s hudbou 60. a 70. let – atrium SKKS
 9.6. út 18.00  JARNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU 

HlAHOl – galerie Špejchar
 10.6. st 17.30 TŘÍDNÍ KONCERT EMi SUZUKi – sál ZUŠ
 11.6. čt 16.00 KONCERT SBORU lÍSTEČEK – Café Atrium
   17.00  Big BAND ZDENKA TÖlgA – pravidelné čtvrteční koncerty – 

atrium SKKS
 12.6. pa 17.30 OlDiES PáRTY – odpoledne s hudbou 60. a 70. let – atrium SKKS
 16.6. út 18.00 BlACK SiSTERS – sál ZUŠ

KONCerTY

 Od 6.6. OBRAZY – Osmar Osten, Julia Penndorf – galerie Lurago
   DNY VálKY V CHOMUTOVĚ – výstava k 70. výročí konce války – 

Oblastní muzeum na radnici
   VAŠE OáZA KliDU Již 40 lET – Výstava historických fotografií 

mapujících uplynulých 40 let v zooparku – Podkrušnohorský zoopark
 Od 18.6. OBRAZY – ROMAN FRANTA – galerie Špejchar
 Do 5.6. CHOMUTOVSKÉ OSOBNOSTi – Rytířský sál radnice
 Do 13.6. ZTRáTA PAMĚTi – Dům Jiřího Popela
 Do 17.6.  MiNiPODNiKY ZáKlADNÍCH ŠKOl ÚSTECKÉHO KRAJE – 

prezentace výrobků minipodniků ZŠ – Rytířský sál radnice
 Do 20.6. SOCHY A OBRAZY – VáClAV KROB – výstavní síň radnice
 Do 30.6. liDÉ JižNÍHO SÚDáNU – fotografie – Jaroslav Šmahel – kostel sv. Ignáce
   Vi. MiNiSAlON VO ZUŠ T. g. MASARYKA CHOMUTOV – výstavní 

síň knihovny
   MAKROFOTOgRAFiE – OKAMžiKY V TRáVĚ – Eva a Karel 

Benešovi – galerie Na schodech SKKS
   JAROSlAV CiNYBUlK – JiRKOV VE VŠEDNÍM – fotografie – galerie 

Na schodech SKKS
 Do 25.8. SOCHY – JAKOB RAiNER – kostel sv. Ignáce
 Do 31.10.  ČECHY/BÖHMEN – DOMOV i HEiMAT – společně v dobrém i zlém – 

kostel sv. Kateřiny

VýSTaVY

 7.6. ne 09.00  KRAJSKÝ PŘEBOR – v disciplínách rychlopalná a standardní 
pistole – multifunkční hala střelnice SSK Chomutov

 12.6. pá 20.00 VEČERNÍ PlAVáNÍ – Aquasvět

SpOrT

 4. 6.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť, Šípková

 9. 6.  Kamenná, Kamenný Vrch č. p. 5282–5266 vč. parkovišť a prostranství u ZŠ, 
stanoviště VOK č. p. 5266

 10. 6.  Kamenná – Školní pěšina k nákupnímu středisku, Kamenná k č. p. 5119 vč. 
parkovišť a sjízdných chodníků, stanoviště VOK

 11. 6.  Kamenná od č. p. 5163 k nákupnímu středisku, školní pěšina

 16. 6.  Zahradní – vozovky u parkovišť od č. p. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, Výletní 
od č. p. 5256 k 5263 vč. parkovišť, Jasmínová

 17. 6.  Zahradní – borová č. p. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 + malé 
parkoviště u střediska služeb

 18. 6.  Zahradní od č. p. 5190 vč. parkovišť u č. p. 5199, 5203, 5198, Skalková č. p. 
5204, 5218, 5213 vč. nákupního střediska + parkoviště

KOMplexNí blOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. CHOMUTOVSKÉ NOViNY 
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   SVĚT KRUŠNÝCH HOR – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   VŠEMU SVĚTU NA ÚTĚCHU – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520 – výstavní prostory na radnici

  MiNERálY A HORNiNY KRUŠNOHOŘÍ – Dům Jiřího Popela
  POHlEDY DO PRAVĚKU – nová archeologická expozice - Dům Jiřího Popela
  lAPiDáRiUM – KAMENNÉ PlASTiKY – expozice muzea na radnici
  FiAlŮV POHYBliVÝ BETlÉM – expozice muzea na radnici

OblaSTNí MUZeUM
 Stálé 
expozice

PODROBNÝ  
KAlENDáŘ  
AKCÍ 
najdete  
na webu:
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Jaro je jako každý rok ve zna-
mení přírůstků ve výbězích Pod kruš
no horského zoo parku. Při prav te se na 
bezva podívanou, třeba malá kůzlata 
dokážou neúnavně poskakovat snad 
celý den, a to jak po kmenech, kame-
nech, sama po sobě i po dospělácích 
ze stáda. Hrou se ale zabavují i ostatní 
mláďata, to když zrovna nezkoumají 
věci nepoznané a tuze zajímavé. 

Mezi prvními se letos stali rodiči 
velbloudi. Již začátkem dubna se na-

rodila samička velbloudici Ma tyl dě 
a jen o pár dní později i zkušené vel-
bloudici Regině. „Otcem je šestnác-
tiletý samec Kublaj, který byl v prv-
ních dnech po narození mláďat z bez-
pečnostních důvodů oddělen a nyní 
se již opět vrátil k samicím. Malé vel-
bloudí slečny se mají čile k světu, 
matky je pravidelně krmí mateřským 
mlékem a není nutné do odchovu ni-
jak zasahovat,“ uvedla vedoucí pro-
pagace Podkrušnohorského zoo parku 

Mar ti na Pel cová. 
Začátkem května přivedla na svět 

oslíka samička Rozinka. Ta se před 
ním už starala o dvě mláďata, přesto jí 
nyní v prvních dnech museli chovatelé 
pomoci. K vemínku oslíka pouštěla 
jen velmi neochotně. Teď už je ale vše 
v pořádku, z Rozinky je vzorná matka 
a samečkovi se daří dobře. Skupina 
oslů se ještě rozroste, březí je také sa-
mice Bára. 

Mnoho přírůstků mají i chovatelé 

na statku. Tam postupně porodily sa-
mice však chovaných druhů domácích 
zvířat. Na louce tak již pobíhají kůz-
lata kozy bílé a karpatské, jehňata ovcí 
cápových, ovcí Jákobových i ovcí va-
lašských. Další samice své potomky 
ještě očekávají. 

Zatím nejmladším je mládě losa 
evropského. Chovatelé ještě neznají 
pohlaví, důležité ale je, že se má čile 
k světu a maminka Nette s tatínkem 
Maximem se o něj pečlivě starají.
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Mláďata 
plní zoopark, 
další přírůstky jsou na cestě 




