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Vážení spoluobčané!Vážení spoluobčané!

Ačkoli tomu počasí posledních dnů nenapoví-Ačkoli tomu počasí posledních dnů nenapoví-
dalo, máme již skutečně léto a čas prázdnin dalo, máme již skutečně léto a čas prázdnin 
a dovolených. Všichni školáci jsou rádi, že a dovolených. Všichni školáci jsou rádi, že 
po dlouhých deseti měsících mohou konečně po dlouhých deseti měsících mohou konečně 
odpočívat od učení a od školních povinností. odpočívat od učení a od školních povinností. 
Zato jejich rodiče jsou leckdy zoufalí. Pokud Zato jejich rodiče jsou leckdy zoufalí. Pokud 
totiž nemají hodné babičky na hlídání, které totiž nemají hodné babičky na hlídání, které 
by se o děti postaraly, musí řešit otázku, co s by se o děti postaraly, musí řešit otázku, co s 
dětmi v době, kdy oni musí do práce. Mnozí dětmi v době, kdy oni musí do práce. Mnozí 
to řeší tak, že svým dětem důvěřují a pone-to řeší tak, že svým dětem důvěřují a pone-
chávají je po část dne bez dohledu dospělých. chávají je po část dne bez dohledu dospělých. 
Pravda ale je, že právě to může být dost ne-Pravda ale je, že právě to může být dost ne-

bezpečné. Vždyť na naše děti číhá tolik různých pokušení! Ne všechna bezpečné. Vždyť na naše děti číhá tolik různých pokušení! Ne všechna 
prázdninová dobrodružství pak musí skončit dobře. I proto jsme se prázdninová dobrodružství pak musí skončit dobře. I proto jsme se 
rozhodli informovat v našem letním magazínu o tom, kam s dětmi rozhodli informovat v našem letním magazínu o tom, kam s dětmi 
o prázdninách. Můžete si ale také přečíst pár tipů pro celou rodinu. o prázdninách. Můžete si ale také přečíst pár tipů pro celou rodinu. 
Třeba Vás zaujme čtení o bavorském městě Erlangen a rozhodnete se Třeba Vás zaujme čtení o bavorském městě Erlangen a rozhodnete se 
vyrazit tam s dětmi na výlet. A proč v našem magazínu píšeme právě vyrazit tam s dětmi na výlet. A proč v našem magazínu píšeme právě 
o tomto německém městě? Co má společného s Chomutovem? Čtěte o tomto německém městě? Co má společného s Chomutovem? Čtěte 
a možná budete překvapeni. Kromě tradiční křížovky a zpravodajství a možná budete překvapeni. Kromě tradiční křížovky a zpravodajství 
Vás čekají také články o městské a státní policii a o jejich vzájemné Vás čekají také články o městské a státní policii a o jejich vzájemné 
spolupráci, o kytičkách nebo o tom, komu je nově zasvěcena kaplič-spolupráci, o kytičkách nebo o tom, komu je nově zasvěcena kaplič-
ka v zooparku. A také se můžete dočíst o tom, kdo byl letos oceněn ka v zooparku. A také se můžete dočíst o tom, kdo byl letos oceněn 
Cenou Jiřího Popela z Lobkovic. A pokud Vás na jaře na Kamencovém Cenou Jiřího Popela z Lobkovic. A pokud Vás na jaře na Kamencovém 
jezeře zaujaly závody dračích lodí, možná se o tomto fenoménu rádi jezeře zaujaly závody dračích lodí, možná se o tomto fenoménu rádi 
dozvíte něco víc v jednom z našich článků. Věřím, že se Vám náš ma-dozvíte něco víc v jednom z našich článků. Věřím, že se Vám náš ma-
gazín stane dobrým společníkem pro pohodové letní dny. Přeji Vám, gazín stane dobrým společníkem pro pohodové letní dny. Přeji Vám, 
abyste si všichni během léta odpočinuli a aby nám svítilo alespoň abyste si všichni během léta odpočinuli a aby nám svítilo alespoň 
trochu sluníčko. trochu sluníčko. 
                                                                                                                                                                                          Vaše Ivana ŘápkováVaše Ivana Řápková
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Na základně podnětů od občanů se vedení Statutárního města Chomutova Na základně podnětů od občanů se vedení Statutárního města Chomutova 

rozhodlo uskutečnit rozhodlo uskutečnit 

Pro vedení Statutárního města Chomutova je pěstování pocitu sounáležitosti 
všech generací občanů se svým městem důležitou hodnotou. K tomu slouží různé 
aktivity – městské slavnosti, sportovní hry, kulturní festivaly, folklórní přehlídky, 
činnost národnostních menšin, akce občanských iniciativ, činnost dobrovolných 
spolků a zájmových sdružení, nejrůznější společenské akce, příležitostná setkání 
a mnoho dalších. Všechny tyto činnosti město všestranně podporuje nebo je samo 
pořádá, neboť si je vědomo, že bohatý kulturní a společenský život dává lidem mož-
nost uplatnit své zájmy a vytvářet povědomí o svém městě.

Rádi bychom, aby toto „Setkání rodáků Chomutova“ bylo příležitostí ke klidnému, 
přátelskému rozhovoru nad šálkem kávy s vedením města i mezi sebou. Společné 
vzpomínky na prožitý život k tomu neoddělitelně patří.

Zájemci o „Setkání rodáků Chomutova“ z řad občanů, narozených a žijících do 
roku 1938 v Chomutově, se mohou s uvedením svého jména, příjmení, adresy 
a kontaktu přihlásit nejpozději do 15. srpna na adresu: Statutární město Chomu-
tov, odbor kancelář primátorky, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo na e-mail: 
s.skubova@chomutov-mesto.cz

                                                                                                   Těšíme se na setkání s Vámi!

SETKÁNÍ RODÁKŮ CHOMUTOVA,SETKÁNÍ RODÁKŮ CHOMUTOVA,
kteří se narodili nebo v Chomutově žili kteří se narodili nebo v Chomutově žili 

do roku 1938.do roku 1938.

Upozornění:
Po celou dobu, kdy bude probíhat re-
konstrukce obchodního domu PRIOR, 
bude zdejší pobočka České pošty, 
s.p. (pošta Chomutov 2, ulice Farské-
ho 4732) i nadále poskytovat veškeré 
služby v neomezeném provozu: 
pondělí až pátek 8:00 - 18:00
sobota 8:00 - 12:00.
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Podkrušnohorský zoopark má další přírůs-
tek. Je jím mládě manula, divoké dlouho-
srsté kočky. Manul, který přišel na svět na 
konci dubna, se narodil poprvé v historii 
zooparku. Manul ve volné přírodě obývá 
území od Kaspického moře po západní 
Čínu a Mongolsko. V České republice cho-
vá manuly 5 zoologických zahrad, v Pod-
krušnohorském zooparku jsou k vidění od 
roku 2002, kdy byla ze zoo Vídeň dovezena 
chovná samice. Chovatelé k ní sehnali v ná-
sledujícím roce samce, který přicestoval ze 
zoo Moskva. Párečku trvalo celých šest let, 
než zplodil potomka.                  (foto: PZOO)

Strážníci chomutovské městské policie 
před prázdninami zvýšili počet kontrol 
dětských hřišť na celém území města. 
„Děti budou nyní ještě více trávit volný 
čas na hřištích, je tedy nutné zajistit 
jejich bezpečí,“ řekla primátorka Ivana 
Řápková. 

Městští strážníci procházejí dětská hřiš-
tě a jejich okolí a hledají injekční stříkačky 
nebo jiné nebezpečné předměty. Pracovní-
ci technických služeb pak prohledávají 
hráběmi pískoviště. Při první kontrole 
vyčistili strážníci hned sedm dětských 
hřišť, a to na Písečné, Březenecké, Zahrad-
ní, dále v ulicích Jiráskova, Havlíčkova, 

Strážníci vyčistili dětská hřiště 
Akademika Heyrovského a Kostnická. 
„V blízkosti hřišť jsme nalezli dvě použité 
injekční stříkačky, které se povalovaly 
v trávě. Odborné jsme je zlikvidovali,“ říká 
ředitel městské policie Vít Šulc. 

S hlídkou po hřištích chodily také pre-
ventistky, které dětem hrajícím si na hřiš-
tích vysvětlovaly, jak se zachovat, když in-
jekční stříkačku najdou nebo se o ni zraní. 
„Preventistky poznatky z dětských hřišť 
uplatní při přednáškách v mateřských 
a základních školách,“ říká Šulc.

Strážníci a pracovníci technických 
služeb kontrolovali také, zda houpačky, 
prolézačky a další herní prvky nejsou 

Na Kamencovém jezeře bude probíhat 
výuka školáků o ekosystémech vodních 
společenstev. 

Na jezeře budou děti zkoumat život 
„mrtvého ekosystému“ a porovnávat ho 
s životem běžného rybníka. Výukového 
programu se zúčastní žáci základních 
a středních škol. Forma programu je podá-
na jako atraktivní vzdělávací hra, při které 
se počítá s dětskou hravostí, soutěživostí 
a snahou prezentovat svoje již získané 
znalosti nejen lektorovi, ale i spolužákům 
a svému učiteli. Během výuky v terénu bu-
dou žáci rozděleni do pracovních skupin, 
které si budou navzájem konkurovat.

Výuka bude probíhat vrámci projektu 
Lesnicko-environmentálního vzdělávání, 
který je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Projekt je zaměřen na netradiční formu 

Na Kamencovém jezeře se budou 
školáci učit poznávat přírodu

environmentálních výukových programů. 
V projektu jde zejména o vytvoření citlivé-
ho vztahu žáků k přírodě. Výukové aktivity 
budou rozděleny na témata „Les“ a „Voda“.

Druhá část projektu je situována do 
významné geologické lokality Národního 
parku České Švýcarsko a představí lesníka 
nejen jako těžaře, ale hlavně jako trpělivé-
ho pěstitele a ochránce přírody.               (tb)

poničeny a nemohly by dětem způsobit 
poranění. „ Vzhledem k častým kontrolám 
hřišť jsme nyní objevili jen jednu drobnou 
závadu,“ dodává Šulc. 

Kontroly budou o prázdninách pokra-
čovat ve zvýšené míře. O tom, že jsou 
velmi zapotřebí, svědčí e-mail od tatínka 
jednoho dítěte. „Mému malému synovi se 
před rokem na dětském hřišti u restaurace 
Bizon zapíchla do nohy jehla z pohozené 
injekční stříkačky. Celý půlrok jsme cho-
dili po vyšetřeních a měli s manželkou 
strach, že něco chytil. Naštěstí je můj syn 
v pořádku. Díky za provedení této akce,“ 
píše otec dítěte.                                            (tb)

Chomutov byl místem jednání Komory 
statutárních měst Svazu měst a obcí ČR. 
Do našeho města se sjeli primátoři z celé 
republiky, kteří jednali o mnoha závaž-
ných problémech.

Jedním z hlavních bodů jednání byl boj 
s extremismem. Vzhledem k nárůstu počtu 
veřejných akcí pořádaných extremistický-
mi skupinami svaz měst a obcí požaduje 
úpravu zákona o právu shromažďovacím. 
Obce mají rozhodovat o povolení akce na 
základě oznámeného účelu, ale právě toto 
slovní spojení je velmi zavádějící. Obce, 
případně následně i justice, by měly po-
suzovat účel skutečný, nikoli oznámený, 
jak stanovuje zákon o právu shromažďo-
vacím. Současné znění zákona není pro 
obce a města vyhovující. „Radnice musí 
chránit všechny slušné občany před pro-
jevy extremismu. Nemá pro to bohužel 
oporu v legislativě. Jedinou možností, jak 
omezit ohlášené extremistické demonstra-
ce, je ohlásit na všechna lukrativní místa 
vlastní akce, a tím neumožnit extremistům 
pořádání demonstrací,“ řekla primátorka 
Chomutova Ivana Řápková. 

Dalším závazným bodem byl propad 
daňových příjmů obcí. Ty kvůli ekonomic-
ké krizi a očekávanému poklesu hrubého 
domácího produktu letos proti loňsku při-
jdou na daňových příjmech o 13 až 15 mi-
liard korun. Radnice už v řadě případů 

Primátoři jednali o extremismu i o financích

omezily investiční akce, výpadek budou 
muset pokrýt i z rezerv,“ řekl primátor 
Kladna a předseda komory Dan Jiránek. 
„Ještě horší je pro nás ale nejistota. Ne-
víme totiž, kolik peněz na daních se ne-
vybere kvůli ekonomickým potížím firem 
a podnikatelů a u kterých daní se výběr 
odloží,“ uvedl Jiránek. Po ministerstvu 
financí proto komora požaduje zpřesnění 
informací o nevybraných, odložených či 

odpuštěných daních a také záruku kom-
penzace pro města a obce.

Chomutovská radnice počítá s propadem 
v příjmech v nejhorší variantě až o 70 mili-
onů. „Zatím se nám daří krizi ustát. Připra-
vujeme ale další opatření k omezení výdajů 
pro případ, pokud by se krize prohloubila. 
Pozastavili jsme investiční akce s výjimkou 
těch, na jejichž financování jsme získali 
dotace,“ vysvětlila Řápková.                        (tb)
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Smyslem preventivního vyšetření je 
včasné odhalení významných refrakč-
ních (dioptrických) vad u dětí. Tím se 
předchází nevratnému poškození zraku 
v dospělosti, zejména vzniku tupozrakos-
ti. To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí 
ani rodiče, vzhledem k tomu, že dítě 
samo na problém neupozorní. Důsledkem 
nesprávného vidění může být zhoršená 
prostorová orientace, špatná motorika 
a koordinace pohybů dítěte. Chování dí-
těte může na okolí působit jako porucha 
intelektu, skutečná příčina je však ve 
špatném prostorovém vnímání způsobe-
ném vadou zraku. Oční vada je pak často 
odhalena až v první třídě, kdy má dítě 
problémy se čtením a psaním. 

„V Chomutově nevybočuje počet zjiš-
těných vad u dětí nad celostátní průměr. 

Kaplička, která je součástí Centra lidové-
ho umění v areálu Podkrušnohorském zoo-
parku, je nově zasvěcena sv. Antonínovi 
z Padovy. Kapli vysvětlil litoměřický bis-
kup Mons. Mgr. Jan Baxant, který navštívil 
Chomutov 13. května, v den, na který při-
padá svátek právě sv. Antonína. Kaplička je 
postavena podle původní stavby umístěné 
v obci Krupice v Doupovských horách. 

Mons. Mgr. Jana Baxanta při jeho ná-
vštěvě nejdříve přivítala primátorka Cho-
mutova Ivana Řápková společně s radním 
Pavlem Karlem Markvartem na starobylé 
radnici. Po prohlídce radnice, muzea 
a kostela sv. Kateřiny, zavítal biskup do 
Podkrušnohorského zooparku. „To snad 
není možné, taková krásná příroda jen 
kousek od centra,“ pochválil zoopark 
biskup. Po projížďce zooparkem byl Mons. 
Mgr. Jan Baxant uvítán chlebem a solí ve 
skanzenu Stará ves. Poté vysvětil kapličku 
svatému Antonínovi, patronu milujících, 
manželství, žen a dětí, těhotných žen, 
chudých, cestujících a také pekařů, hor-
níků, lodníků, námořníků, trosečníků a je 
pomocníkem v každé nouzi. 

Mons. Mgr. Jan Baxant neskrýval potě-
šení: „Nestává se mi tak často, abych byl 
pozván k požehnání kaple v zooparku. Byl 
jsem příjemně překvapen, když se na mne 
obrátila paní primátorka Řápková s ta-
kovým pozváním. Nového překvapení se 
mi dostalo, když skutečně jsem kapli sv. 
Antonína v chomutovské zahradě pro zví-
řátka požehnal a současně jsem se i setkal 
s představitelkou města a poznal v ní cha-
rakterního a milého člověka. Vytušil jsem, 
že to paní primátorka nemá snadné, jako 
nikdo z těch, kteří by rádi něco dobrého 
pro lidi vykonali. Nestěžovala si a já jsem 

Biskup Jan Baxant vysvětil kapličku

nabyl dojmu, že vše pro lidi i zoopark dělá 
ráda, protože v tom vidí službu druhým. 
A ta je často nevděčná.“

Centrum lidového umění začalo vznikat 
v roce 2005, kdy byla postavena tato hráz-
děná kaple. Následovala stavba větrného 
mlýna a hrázděného statku, ve kterém jsou 
chována krušnohorská plemena domácích 
zvířat. Ze Soběnic u Úštěku byla dovezena 
roubenka zachráněná před demolicí. Sou-
částí centra je také revitalizovaný rybník 
a lipová alej, na jejímž začátku stojí sloup 
Nejsvětější trojice. 

Podkrušnohorská vesnice se bude 
v budoucnu dále rozrůstat. Plánuje se 
dostavba řezbářské dílny, ve které budou 
návštěvníkům předvedeny ukázky lido-
vých řemesel a nástrojů, dostavěna bude 
roubenka, vyroste zde také špejchar se 
sociálním zařízením a nezbytným se sta-
ne oplocení areálu. Podkrušnohorský zo-
opark vybuduje zmíněné stavby v rámci 
projektu Centra krušnohorského lidového 
umění, na kterém spolupracuje se Statu-
tárním městem Chomutov a partnerským 
městem Annaberg – Buchholz.                (tb)

Město přispělo na vyšetření zraku dětí 
V uplynulých dnech proběhlo 
v chomutovských mateřských 
školách vyšetření všech dětí 
na oční vady. Vyšetření prová-
dělo občanské sdružení Prima 
Vizus v rámci projektu Koukají 
na nás správně. Na projekt při-
spělo město částkou padesáti 
tisíci korun.

Vyšetřili jsme 739 dětí, z nichž 85 mělo 
oční vadu,“ řekl MUDr. Robert Plachý. Vy-
šetření zraku je zcela bezkontaktní. Děti 
se ze vzdálenosti jednoho metru koukají 

na figurku šaška do speciálního přístroje, 
přičemž jim kamera v přístroji vyšetří oči 
na dalekozrakost, krátkozrakost či jiné 
vady.                                                              (tb)
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rok 2005   udělování ceny 15. 6. 2005udělování ceny 15. 6. 2005
PhDr. Marie Zlámalová - PhDr. Marie Zlámalová - dlouholetá profesorka chomutovského gymnázia, propagátorka francouzské kultury v našem městě
Plk. Jiří Zenáhlík - Plk. Jiří Zenáhlík - účastník odboje na západní frontě, po roce 1948 politický vězeň 
Milan Jindra - Milan Jindra - pedagog, zakladatel Střední zdravotnické školy 
Bohumil Kubát - Bohumil Kubát - zápasník, olympionik, držitel bronzové medaile z olympiády v Římě 1960
Jiří Kormaník - Jiří Kormaník - zápasník, olympionik, držitel stříbrné medaile z olympiády v Tokiu 1964
Václav Čech - Václav Čech - pedagog, organizátor sportovních akcí pro děti a mládež ve městě
Zdeněk Petráček - Zdeněk Petráček - bývalý ředitel chomutovského gymnázia
MUDr. Josef Fučík, in memoriam - MUDr. Josef Fučík, in memoriam - zakladatel české nemocnice v Chomutově po r. 1945, zakladatel LDN na Červeném Hrádku
Josef Lorber, in memoriam - Josef Lorber, in memoriam - významný místní přírodovědec a místopisec, pedagog, konzervátor

rok 2006   udělování ceny 15. 6. 2006udělování ceny 15. 6. 2006
Mgr. Zdeněk Hejna - Mgr. Zdeněk Hejna - bývalý ředitel chomutovské knihovny a pedagog, lektor vzdělávacích kurzů
Jan Kozár - Jan Kozár - vikář Krušnohorského vikariátu a dlouholetý děkan chomutovského Děkanského úřadu římskokatolické církve
Zdena Binterová - Zdena Binterová - regionální historička, publicistka, bývalá ředitelka chomutovského muzea
MUDr. Miroslav Záleský, in memoriam - MUDr. Miroslav Záleský, in memoriam - dlouholetý pediatr, podílel se na vzniku systematické alergologické péče pro děti v regionu
Václav Klepl - Václav Klepl - dlouholetý ředitel Střední průmyslové školy, autor výukových pomůcek
Ladislav Klement, in memoriam - Ladislav Klement, in memoriam - autor beletristicky zpracovaných vzpomínek na věznění v Dachau, vedl osvětovou činnost
JUDr. Milan Kindl, CSc. - JUDr. Milan Kindl, CSc. - význačný český právník, spoluzakladatel a 1. děkan FP Západoč. univerzity, autor odborných publikací

rok 2007   udělování ceny 15. 6. 2007udělování ceny 15. 6. 2007
Walter Markl - Walter Markl - zakladatel lesoparku, bývalý ředitel místních kin, působil v kulturním životě na Chomutovsku, dlouholetý ochotník 
František Ježil - František Ježil - bývalý ředitel chomutovského gymnázia, významný člen sokolské a zahrádkářské organizace
PhDr. Emil Puchmajer, in memoriam - PhDr. Emil Puchmajer, in memoriam - dlouholetý pedagog, autor chomutovských pověstí, věnoval se regionální literatuře
Marie Svobodová - Marie Svobodová - známá malířka obrazů, tvoří tapiserie, návrhy na plakety, mince, poštovní známky, dopisnice a razítka

rok 2008  udělování ceny 20. 6. 2008udělování ceny 20. 6. 2008
Ing. Arch. Antonín Míka - Ing. Arch. Antonín Míka - bývalý architekt města, aktivně pracoval na tvorbě územního plánu, pracuje ve Sdružení pro životní 
prostředí zdravotně postižených ČR
Josef Fiala - Josef Fiala - významný chomutovský řezbář, autor známého mechanického betlému, mnoha loutek a dřevořezeb
Karel Ton, in memoriam - Karel Ton, in memoriam - dlouholetý vedoucí a dirigent dechového orchestru Chomutovanka, sportovní novinář
Mgr. Eva Šamšulová - Mgr. Eva Šamšulová - místní kunsthistorička a dlouholetá pracovnice muzea, autorka mnoha výstav, odborných článků a publikací

V Rytířském sále historické radnice 
nominované, jejich zástupce a příbuzné 
přivítala primátorka města Ivana Řápková 
a radní a předseda Komise pro výchovu 
a vzdělávání Pavel K. Markvart. Při slav-
nostním aktu, který orámovaly písně vo-
kálního souboru Ventilky, se nominovaní 
či jejich zástupci podepsali do Pamětní 
knihy města Chomutova a vzápětí z rukou 
primátorky převzali Cenu Jiřího Popela 
z Lobkovic. Tuto pamětní medaili s reliéfem 
zobrazujícím na líci významného českého 
šlechtice, nejvyššího hofmistra Království 
českého, majitele města Chomutova a za-
kladatele zdejší jezuitské koleje a na rubu 
stylizovaný městský znak tak již drží cel-
kem 29 osobností v současnosti či nedávné 
minulosti působících v Chomutově.

Letošní ocenění:Letošní ocenění:
Vladimír Valeš Ph.D., in memoriamVladimír Valeš Ph.D., in memoriam 

– původní profesí učitel, potom kultur-
ní pracovník (ředitel Okresní knihovny 
v Chomutově), divadelník, autor knihy 
Historie jezuitského areálu v Chomutově, 
organizátor sochařského sympozia ve 
Vintířově. Zasloužil se o záchranu kaple 
Panny Marie Pomocné ve Vintířově.

Mgr. RNDr. Eugenie TrávníkováMgr. RNDr. Eugenie Trávníková – lékárni-
ce, zakladatelka oboru klinické farmakolo-
gie v okrese Chomutov již v sedmdesátých 
letech, vybudovala síť lékáren v okrese 
Chomutov, které se staly vzorem pro 

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic dostalo pět osobností
Rada města Chomutova po páté 
udělovala Cenu Jiřího Popela 
z Lobkovic. Za významný přínos 
městu bylo letos odměněno pět 
osobností – Mgr. RNDr. Euge-
nie Trávníková, Jiří Hyjánek a in 
memoriam Ph.D. Vladimír Valeš, 
Gerhard Stübiger a Jiří Atl.

kraj i ostatní regiony republiky. Působení 
v různých organizacích a spolcích brala 
jako službu občanům. Pracovala ve Spol-
ku pro budování farmaceutického muzea, 
v Odborné společnosti farmaceutické, byla 
členkou výboru Spolku lékařů a Lékařské 
společnosti J. E. Purkyně.

Jiří HyjánekJiří Hyjánek - atlet (krajský přeborník 
ve vrhu koulí), trenér - vychoval několik 
krajských přeborníků, mládežnických 
reprezentantů ČR, medailistů MČR i pře-
borníků ČR, podílel se na rekonstrukci 
atletické dráhy, vybudování dráhy tubeco 
rozběh pro skok daleký a vysoký, doplnění 
vybavení stadionu ve prospěch atletiky.

Jiřímu Hyjánkovi přinesla ocenění vytrvalá práce ve prospěch atletiky. (foto: sk)

Gerhard Stübiger, in memoriamGerhard Stübiger, in memoriam – vážený 
člen muzejní rady, redakční rady muzejní-
ho časopisu, kam dodával své příspěvky, 
člen obecně prospěšné společnosti Zanik-
lé obce a města chomutovského regionu. 
Díky němu mohla vyjít dvojjazyčná čes-
ko-německá publikace Historičtí svědkové 
doby v Euroregionu Krušnohoří.

Jiří Atl, in memoriamJiří Atl, in memoriam - učitel, muzikant, 
textař, vedoucí hudebních souborů, vedou-
cí Tanečního orchestru Jiřího Atla. Český 
rozhlas v Ústí nad Labem nahrával a vysí-
lal několik písní, které J. Atl otextoval nebo 
složil a sám se skupinou Vokál nahrál 
a nazpíval.                                                   (sk)

Přehled předchozích držitelů Ceny Jiřího Popela z Lobkovic
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Asi patnáct kilometrů od Norimber-
ka leží na řekách Regnitz a Schwabach 
bavorské město Erlangen. Toto více než 
stotisícové město tvoří spolu s Norimber-
kem a Fürthem souměstí Metropolregion 
Norimberk. O Erlangenu se říká, že je sou-
časně starým i novým městem. To proto, 
že historie tohoto města je stará více než 
tisíc let, o čemž svědčí velké množství 
zajímavých historických památek, ale 
současně je to město, kde skoro čtvrtinu 
obyvatel tvoří univerzitní studenti a život 
ve městě se tak přizpůsobuje jejich mla-
dému životnímu stylu. Kromě toho jde 
o město, kde mimo historických budov 
naleznete i moderní čtvrti s odvážnými 
pokusy současných architektů a také 
spoustu průmyslových budov, které patří 
z velké části pobočkám koncernu Siemens, 
který sem přesídlil po Druhé světové vál-
ce z Berlína. Erlangen patří také k nejvý-
znamnějším říčním přístavům v Německu, 
protože leží na kanálu, který spojuje Du-
naj s Mohanem. Tento kanál byl dokončen 
v polovině 19. století a ve své době patřil 
k nejvýznamnějším dopravním projektům 
v Evropě. 

Erlangen je významně spojen i s českými 
dějinami, o čemž nakonec svědčí i český 
lev ve znaku města. Ve 14. století bylo to-
tiž město spolu s celým územím středních 
Frank v držení českého krále a říšského cí-
saře Karla IV. Ten měl Erlangen i sousední 
Norimberk velmi rád a často tu pobýval. 
Za třicetileté války bylo město takřka úpl-
ně zničeno, ale místní obyvatelé ho brzy 
vystavěli znovu. Velkou měrou se na tom 
podílely také stovky Francouzů, kteří se tu 
usídlili koncem 17. století. Byli to takzvaní 
hugenoti, tedy vyznavači Kalvínova učení 
zejména z jižní Francie, kteří odtud museli 
odejít poté, co byl ve Francii zrušen Nant-
ský edikt, jenž jim tam zaručoval svobo-
du vyznání. Svůj nový domov našli mnozí 
z nich právě v Erlangenu, kde panovala 
náboženská tolerance. Památkou na jejich 

Kmotrovské město Erlangen v Bavorsku

působení je mimo jiné hugenotský kostel, 
který je nejstarším kostelem této církve 
v Německu a který je nepřehlédnutel-
nou dominantou starého města. Jednou 
z nejvýznamnějších událostí v dějinách 
Erlangenu bylo založení tamní univerzity 
v roce 1793. Dnes patří Univerzita Fri-
edricha Alexandra k nejvýznamnějším 
vysokým školám v Německu a díky místní 
lékařské fakultě, která se může chlubit 
mnoha mezinárodními vědeckými úspě-
chy, aspiruje Erlangen na titul „hlavní 
město medicíny v Německu“. Důležitým 
mezníkem byla pro město samozřejmě 
Druhá světová válka a hlavně pak roky po 
ní. Tehdy se zde usadilo mnoho Němců, 
kteří byli vysídleni z okolních zemí. Mezi 
nimi jsou také tisíce Němců z tehdejšího 

Československa a konkrétně také z Cho-
mutova. V roce 1951 se bývalí chomuto-
vští Němci rozhodli, že vyhlásí Erlangen 
takzvaným kmotrovským městem Chomu-
tova, což bylo v roce 1965 potvrzeno i pri-
mátorem Erlangenu Heinrichem Ladesem 
a městskou radou. 

Pokud byste se rozhodli vypravit do Er-
langenu, nezapomeňte se podívat do míst-
ní botanické zahrady, kde byste mimo jiné 
mohli vidět květinové hodiny, vytvořené 
podle vzoru chomutovských květinových 
hodin z městského parku. Jistě vás ale 
zaujme třeba i místní zámek, který kdysi 
býval rezidencí Hohenzollernů i markrabat 
z Beyreuthu a dnes v něm sídlí univerzita. 
Kolem zámku je nádherný park. K místním 
zajímavostem patří již zmiňovaný huge-
notský kostel a také nádherná hugenotská 
kašna. A pokud byste si s trochou nostalgie 
chtěli připomenout, jak vypadal Chomutov 
před Druhou světovou válkou, vězte, že 
v Erlangenu naleznete i muzeum Chomuto-
va. Jsou tu nejen staré obrazy a fotografie, 
ale třeba i ukázky různých výrobků chomu-
tovských předválečných fabrik a podobné 
věci. Nalézt kousek Chomutova v srdci 
Bavorska by pro mnohé z vás mohlo být 
příjemným překvapením. A pokud máte 
rádi pivo, pak vězte, že v Erlangenu se 
každoročně koná také pivní slavnost, která 
je sice menší a méně známá než pověstný 
mnichovský Oktoberfest, ale zato má prý 
mnohem přátelštější a domáčtější atmosfé-
ru, při které různé druhy bavorských piv 
i místních dobrot chutnají nejlépe. (pama)
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Kam s ním? Možností je čím dál víc
Tu zapeklitou situaci už řešil 
asi každý rodič školáka. Děti 
mají prázdniny, my dospělí 
většinou musíme do práce. 
Nechat potomka běhat celý 
den po sídlišti s klíčem okolo 
krku, to si dnes troufne má-
lokdo. Zákonitě vyvstává ono 
nerudovské Kam s ním?

Pomineme-li vlastní dovolenou, babičky 
a další příbuzné, pak řešením, které navíc 
zdaleka neplní jen funkci placeného hlídá-
ní, jsou příměstské tábory a další podobné 
aktivity. Několik takových možností nabí-
zejí i organizace v Chomutově.

Správa sportovních zařízení 
Šestým rokem je veřejnosti k dispozici 

Prázdninová miniškola sportu pořádaná 
Správou sportovních zařízení. Určena 
je dětem od šesti do dvanácti let, které 
chtějí volný čas strávit pohybem. Vypsáno 
bylo opět osm pětidenních cyklů, každý 
z nich proběhne od pondělí do pátku, 
vždy od 7.30 do 15.30 hodin. Náplň mi-
niškoly naznačuje už její název. „Děti se 
seznámí se všemi základními sporty, což 
jim může pomoci v budoucí orientaci na 
některý z nich,“ zdůrazňuje vedoucí pro-
vozu sportovní haly Kateřina Chytrová. 
Konkrétně se děti pod vedením trenérů 
a školených instruktorů věnují různým 
míčovým hrám ve sportovní hale, plavání 
v lázních, atletice na letním stadionu nebo 
třeba minigolfu a in-line bruslení na spor-
tovištích v ul. Tomáše ze Štítného. Pevnou 
a osvědčenou součástí programu je také 
polodenní výlet na kolech do Bezručova 
údolí nebo návštěva zooparku. Plně obsa-
zen byl v době uzávěrky jen první termín, 
volná místa byla v bězích 13. až 17. 7., 20. 
až 24. 7., 27. až 31. 7., 3. až 7. 8., 10. až 
14. 8., 17. až 21. 8. a 24. až 28. 8. Stan-
dardně rodiče svým dětem platí celý běh, 
ovšem možné je uhradit i jediný den. 

Podkrušnohorský zoopark
Podobným způsobem se o vašeho po-

tomka ve věku šest až dvanáct let postarají 
i v Podkrušnohorském zooparku, kde letos 
poprvé přicházejí se službou nazvanou 
Prázdniny trochu jinak. Smyslem tohoto 

příměstského tábora je nejen zabavit děti 
v době, kdy rodiče jsou v zaměstnání, ale 
hlavně obohatit jejich vědomosti o příro-
dě, zvířatech a ekologii. Vedoucí propaga-
ce PZOO Martina Pelcová je přesvědčena, 
že dětem se program bude líbit: „Poznají 
zákulisí zooparku, to by se jim jinak ne-
povedlo.“ Organizátoři si děti vyzvednou 
v 8.00 hodin u dolní pokladny, celý den 
se jim budou věnovat a v 17.00 hodin je 
na stejném místě zase rodičům předají. 
Plán obsahuje nejen aktivity v zooparku, 
jako je projížďka Safari expresem, krmení 
tuleňů, dopoledne strávené s poníky nebo 
soutěže na téma evropské šelmy, ale také 
koupání v městských lázních či celodenní 
výlet na Červený hrádek. Kvalitní službu 
tuší i rodiče, kteří bleskově obsadili oba 
úvodní pětidenní turnusy, stejně jako další 
dva, které byly pro velký zájem vyhlášeny 
dodatečně. V tuto chvíli už tedy není mož-
nost do příměstského tábora dítě umístit. 
„Pokud vše proběhne v pohodě, pak příští 
rok tuto akci zorganizujeme ve větším mě-
řítku,“ slibuje Martina Pelcová.

Dům dětí a mládeže
Populární Domeček v Jiráskově ulici 

se dětem intenzivně věnuje ve školním 
roce, ale ani o prázdninách nezůstáva-
jí jeho dveře zavřené. V pracovní dny 
v časech 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin 
je zájemcům z řad veřejnosti k dispozici 
tělocvična, posilovna, stolní tenis, šipky, 
internet a další možnosti vyžití. 

DDM ale pořádá také tábory. S jedním 
zájemci vyjedou do Chorvatska, s druhým 
do Sloupu v Čechách, třetí, především za-
měřený na mladé rybáře a hudebníky, pro-
běhne v nedaleké Zásadě. V každém z nich 
bylo v době uzávěrky magazínu nějaké to 
volné místečko. Jiná situace byla u obou 
příměstských táborů, které jsou beznaděj-
ně obsazeny. „Tahle forma trávení volného 
času začíná být hodně populární, zjevně 
vyhovuje dětem i rodičům,“ konstatuje ře-
ditel DDM Milan Märc. Jeho kolegové, kteří 
budou mít příměstské tábory na starosti, 
také připravili pestrý program. Chybět 

v něm nebudou soutěže, koupání nebo 
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Speciální „odnoží“ příměstského tábora 
bude v termínu 20. – 24. července Týden 
plný pohybu, při němž budou mít účast-
níci zajištěný program přímo v DDM dvě 
hodiny dopoledne a dvě odpoledne. „Teo-
reticky bychom mohli mít nabídku ještě 
širší, ale vzhledem k dovoleným, které si 
naši zaměstnanci mají možnost vybrat jen 
o prázdninách, je současný rozsah na hra-
ně únosnosti,“ vysvětluje Milan Märc.

Středisko knihovnických 
a kulturních služeb 

Nejen v případě špatného počasí se 
školáci rádi uchýlí do knihovny SKKS na 
Palackého ulici. Zdejší dětské oddělení 
má o prázdninách otevřeno v pracovní 
dny od 9.00 do 17.00 hodin. Kromě klasic-
kých výpůjček z bohatého knižního fondu 
jsou zde držitelům průkazek zdarma 
k dispozici počítače a CD-ROMy vzděláva-
cího charakteru, encyklopedie a výukové 
programy. Na dvou počítačích se zájemci 
mohou připojit na internet.                     (sk)
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Příběh závodů dračích lodí se začal psát 
před více než 2 200 lety v Číně. Od této 
doby existují historické zmínky o závodě-
ní na těchto lodích. Jejich moderní historie 
se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil 
první festival dračích lodí v Hongkongu. 

Dračí lodě lákají. Zkusíte to také?

Velký prvomájový závod dra-
čích lodí Dragon Cup o pohár 
primátorky města byl první 
akcí, na které se populární 
sport s bohatou historií před-
stavil široké chomutovské ve-
řejnosti. Protože měl závod 
úspěch, připravuje se na příští 
jaro jeho pokračování. Nebude 
to ovšem jediná příležitost, kdy 
lodě ozdobené charakteristický-
mi dračími hlavami vyjedou na 
hladinu Kamencového jezera. 

Odtud se sport rychle rozšířil do celého 
světa. V současnosti se této disciplíně 
aktivně věnuje přes 50 milionů sportovců 
z více než 50 zemí světa. Mezinárodní fe-
derace dračích lodí pořádá od roku 1995 
oficiální mistrovství světa i mistrovství 
Evropy. Vzhledem k celosvětovému rozší-
ření a oblibě tohoto sportovního odvětví 
existují snahy o jeho zařazení do progra-
mu olympijských her.

Dračí loď má tvar otevřené kanoe s dra-
čí hlavou na špici a ocasem na zádi. Její 
délka je 12,5 m, váha 250 kg. V sestavě je 
maximálně 20 vsedě pádlujících závod-
níků (10 nalevo + 10 napravo). Sestavu 
doplňují bubeník, který sedí na špičce 
čelem k posádce a udává rytmus údery do 
bubnu, a kormidelník, jenž stojí na zádi 
a řídí směr. Závodí se v drahách na různě 
dlouhých tratích, kategorie se dělí podle 
věku, případně podle pohlaví.

Dragonboating je považován za jeden 
z nejtýmovějších sportů vůbec. Bez do-
konalé souhry posádky není v závodě 
šance na úspěch i při sebelepší kondici 
členů. Základem úspěchu je téměř digitál-
ní synchronizace všech pádlujících, kteří 

musejí zabírat pádlem vodou naprosto 
stejně. Teprve v takovémto případě loď 
hladce klouže po hladině, nekýve se a se 
zvyšující se frekvencí záběrů všech pádel 
nabírá rychlost.

Každý, kdo 1. května na Kamencovém 
jezeře nesledoval nebo se přímo nezú-
častnil fantastického dračího zápolení 
úřadů a firem, bude mít druhou šanci 
v neděli 20. září na stejném místě. Noví 
zájemci o účast k tomu potřebují sestavit 
tým z dvaceti pádlařů a pádlařek (nikoli 
veslařů, jak je často v tisku chybně uvá-
děno). Ti se neobejdou bez nadšení a od-
hodlání potrápit své civilizací zlenivělé 
tělo tvrdým hodinovým tréninkem a také 
bez sady suchého náhradního oblečení, 
protože málokdo z lodi vystoupí nezmá-
čený. Zájemci o zapůjčení dračí lodě 
mohou kontaktovat místní kanoistický 
oddíl, případně navštívit jeho interneto-
vé stránky www.sc80kanoistika.cz, kde 
jsou uvedeny přesné podmínky. Loď se 
půjčuje i s kormidelníkem a bubeníkem, 
takže mohou nastoupit a pádlovat i oso-
by, které nikdy na lodi neseděly a dosud 
nepádlovaly.                                      (gab, sk)
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BABY GRACEBABY GRACEBABY GRACE
www.kulturacv.cz

o rodinný zájezd do Legolandu 
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  volný čas



Jak chcete přiblížit práci městské policie Jak chcete přiblížit práci městské policie 
občanům?občanům?

„Městská policie i nadále bude dohlížet 
nad dodržováním vyhlášek města a nad 
veřejným pořádkem. Bude se starat o bez-
pečnost v ulicích, bude odhalovat přestup-
ky a potírat pouliční kriminalitu. Zásadní 
změnu, které chci dosáhnout, je to, aby 
strážníci neřešili jen následky a neudělo-
vali jen pokuty za přestupky, ale aby jejich 
práce spočívala v tom, že budou působit 
preventivně svou samotnou činností.“ 

Jak toho chcete dosáhnout?Jak toho chcete dosáhnout?
„Příkladů může být mnoho. Jedním 

z nich je operativní nasazování hlídek, 
do aktuálně problematických lokalit, stá-
lé zlepšování městského monitorovacího 
systému, přímé podílení na prevenci. Je 
nutné, aby městská policie neznepříjem-
ňovala občanům města život zbytečným 
a bezúčelným zatěžováním.“ 

Jak to myslíte?Jak to myslíte?
„Úplně jednoduše. Pokuta tisíc korun 

důchodci za špatné přecházení vozovky 
je typickým příkladem. Zvláště když pro-
ti tomu postavíme krádež v obchodě se 
stejnou pokutou. Strážníci musí rozlišovat 
priority a společenskou nebezpečnost 
jednání. Na druhou stranu strážníci musí 
efektivně využívat represivní nástroje, 
metody a zákonná oprávnění k dodržo-
vání zákona proti všem, kteří ho porušují 
a zasahují tak do základních práv občanů 
města a spořádaného chodu života jeho 
obyvatel a návštěvníků.“ 

Znamená to, že vzrostou požadavky na Znamená to, že vzrostou požadavky na 
strážníky?strážníky?

„Samozřejmě. Myšlení strážníků se musí 
změnit. Měli by mít osobní přístup k obča-
novi jako zákazníkovi. Nový management 

Šulc: Strážníci musí brát občany jako klienty
Novým ředitelem chomutovské 
městské policie byl jmenován 
Bc. Vít Šulc, který dosud praco-
val na pozici zástupce ředitele. 
Od počátku se snažil do chodu 
městské policie zavádět nové 
prvky. Ve funkci ředitele chce 
ve změnách pokračovat. Byl 
u zrodu projektu Záchranný 
kruh, jehož je městská policie 
základním kamenem. Má za cíl 
posunout práci městské policie 
blíže k občanům. 

městské policie se musí snažit o zvyšo-
vání profesionální úrovně a vystupování 
strážníků na veřejnosti. Ono to totiž jinak 
nejde. Vztah strážník – občan musí být 
vyvážený. Rádi bychom veřejnost zapojili 
do práce městské policie a zavedli systém 
získání podnětů s efektem zpětné vazby. 
Má to návaznost také na akci Záchranný 
kruh. V praxi to bude znamenat, že kaž-
dý strážník bude zodpovědný za zjištěný 
přestupek případně jiný problém. Strážník 
bude následně prověřovat skutečný stav 
věci, například místním šetřením, vyhod-
nocovat jej a navrhovat potřebná opatření 
k jeho eliminaci či odstranění.“

Klasickou otázkou je, jestli budete mít Klasickou otázkou je, jestli budete mít 
dostatek strážníků?dostatek strážníků?

„Žádný ředitel městské policie nikdy ne-
řekne, že by nepotřeboval více strážníků. 
Musíme však vycházet z reálných finanč-
ních možností města. V tomto směru po-
važuji současný počet strážníků za dosta-
čující. Chceme posílit počet strážníků ve 
službě na úkor velitelských míst úpravou 
organizační struktury. Zcela nově se snaží-
me zaměstnávat lidi z úřadu práce. Ti sice 
nejsou strážníky, ale vykonávají práce, 
na které je škoda vyškoleného strážníka. 
Například nasazování botiček muže dě-
lat zaměstnanec z úřadu práce, zatímco 
přestupek bude řešit strážník. Stejným 
způsobem jsme nasadili zaměstnance 
v pracovních kombinézách městské poli-

cie v ulicích Lipská a Kadaňská. Podobnost 
s uniformou zajistí, že zákazníci prostitu-
tek nezastaví. Díky těmto opatřením zvý-
šíme pěší hlídky a budeme moci optimál-
ně nasazovat strážníky do problémových 
částí města. A ještě více je zapojovat do 
projektu Záchranný kruh.“ 

S čím novým ještě strážníci přijdou?S čím novým ještě strážníci přijdou?
„Už jsem zmínil spolupráci s úřadem 

práce, kdy se snažíme získat pracovníky 
prostřednictvím dotačních titulů. Roz-
hodně budeme pokračovat v rozšiřování 
kamerového systému do dalších lokalit. 
Chceme využít také přenosných kamer 
k monitorování aktuálních problémových 
míst. Chceme také pomoci s parkováním 
ve městě a zvažujeme nějaké formy hlída-
ných parkovišť, která by mohla být oploce-
ná a zajištěna stálým dozorem.“ 

Zmínil jste Záchranný kruh. Jak městská Zmínil jste Záchranný kruh. Jak městská 
policie působí v rámci tohoto projektu?policie působí v rámci tohoto projektu?

„Strážníci se podílejí téměř na všech ak-
tivitách týmu Záchranného kruhu. Hlavní 
činností jsou kontroly v bytech u neplatičů 
a všech, kteří narušují občanské soužití či 
jinak porušují veřejný pořádek. Kontroly 
jsou systematické tak, abychom vytvořili 
tlak na ty, kteří si nechtějí plnit své povin-
nosti. Zasahujeme také proti bezdomov-
cům. Rád bych vytvořil tým strážníků, 
který by se zaměřil především na řešení 
problémů, vycházejících z potřeb občanů 
města, tedy ze Záchranného kruhu.“     (tb)

Policie: Záchranný kruh odhalil dealera drog
Výstupy z projektu Záchranný kruh cho-

mutovské radnice jsou cennými informa-
cemi pro Policii České republiky. Městská 
policie v rámci projektu s policisty velice 
úzce spolupracuje. Mnohé informace, 
které občané oznámí na e-mail zachran-
nykruh@chomutov-mesto.cz, se dostanou 
ke kriminalistům či policistům obvodních 
oddělení. Na to, jak jsou informace pro 
policii důležité, jsme se zeptali plukovní-
ka JUDr. Ladislava Louna:

„Každý podnět od občanů je pro policii 
důležitý a každý také prověřujeme, stejně 
tak informace a podněty z projektu Zá-
chranný kruh. Občané díky projektu zís-

kali další možnost, jak policii, ať městskou 
nebo republikovou, upozornit na nešvary, 
které je trápí. Mnohé informace už vedly 
k zahájení vyšetřování trestného činu. 
Informace jsou cenné především proto, 
že lidé oznamují skutky, které by zřejmě 
jinak nenahlásili.“ 

Jaké poznatky jste již od občanů získali Jaké poznatky jste již od občanů získali 
přes Záchranný kruh?přes Záchranný kruh?

„Mediálně je známý případ krádeže, 
při kterém policisté obvinili muže, který 
načerno odebíral elektřinu v domě v uli-
ci Za Zborovskou. Podobný případ nyní 
prošetřujeme v ulici Beethovenova, kde je 
na černo odebírán plyn. Mnohé informace 

nás navedou na problematiku drog, kdy 
nás lidé upozorňují na varny či na pro-
dejce drog.“ 

Můžete tyto případy přiblížit?Můžete tyto případy přiblížit?
„Bohužel většina z třinácti ohlášených 

podnětů je nyní operativně rozpracová-
na kriminální policií za účelem zjištění 
a zajištění usvědčujících důkazů, a proto 
nelze uvést podrobnější informace. Jeden 
případ již dotahujeme dokonce. Pachatel 
v Chomutově v období od prosince 2008 
do března 2009 prodal v šedesáti třech 
případech psychotropní látku metamfe-
tamin, známý spíš jako pervitin, dalším 
uživatelům.“                                                  (tb)
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  bezpečnost ve městě / křížovka

S kalendářním létem přichází také Vysmáté léto

Příznivci populární a rockové hudby si jistě 18. července nenechají ujít kadaň-
ský festival Vysmáté léto (viz inzerát na str. 2). My jim ktomu můžeme pomoct 
vstupenkou. Musejí ovšem nejen vyluštit křížovku a její znění poslat do re-
dakce, ale hlavně následně mít štěstí při losování. Vítěz na 1. místě dostane Vítěz na 1. místě dostane 
2 vstupenky a 2 trička slogem festivalu, druhý 2 vstupenky a 1 tričko, třetí 2 vstupenky a 2 trička slogem festivalu, druhý 2 vstupenky a 1 tričko, třetí 
1 vstupenku.1 vstupenku. Vylosovaných bude jako vždy deset, ti ostatní obdrží předměty ostatní obdrží předměty 
od města Chomutova.od města Chomutova.

Každý rok se Vysmáté léto posouvá mezi nejvýznamnější české open-air hu-
dební festivaly. Další velký krok udělá i letos. Jaký? To se dozvíte vtajence. 
Tu spolu sadresou vepište do přilehlého kuponu. Vystřižený ho pak poštou 
vobálce (Magistrát města Chomutova – Chomutovské noviny, Zborovská 4602, 
Chomutov, 430 28), případně osobně vhozením do schránky, která se nachází 
na stěně historické radnice vedle vchodu z Chelčického ul., doručte do redakce, 
a to vzhledem kdatu konání Vysmátého léta nejpozději ve čtvrtek 9. července! ve čtvrtek 9. července! 
Vylosovaných deset šťastlivců vyrozumíme dopisem, pro ceny si výherci vstu-
penek musejí přijít do pátku 17. července, ti ostatní do konce měsíce. Všechna 
jména následně zveřejníme vevydání Chomutovských novin 5. srpna.

soutěžní kupon 
jméno a příjmení: ......................................................................................

...........................................................................................................................................

adresa: ....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

správné znění tajenky: ............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Bioregion je tvořen neogenní (čtvrtohor-
ní) pánví vyplněnou jílovitými a písčitými 
sedimenty s mocnými slojemi hnědého 
uhlí. V minulosti se oblast vyznačovala 
přítomností rozsáhlých pánví s mokřa-
dy a jezery, dnes je v celém bioregionu 
charakteristická gigantická antropogenní 
přestavba reliéfu. Specifickými a velmi 
cennými biotopy této oblasti jsou vodní 
nádrže a mokřady vznikající různým 
způsobem. V tomto případě zatopením 
důlních propadlin.

Území je striktně vymezeno ze severní 
a východní strany silnicemi 1. třídy a okra-
jem města Chomutova, z jižní a západní 
strany potom částečně obcí Droužkovice 
a regulovaným vodním tokem Hačky.

Vlastní lokalita je tvořena zatopenými 
důlními propadlinami, vzniklými lidskou 
činností, ve dvou na sebe navazujících 

Pražská pole – známá, neznámá
Lokalita Pražská pole jsou zato-
pené důlní propadliny, v jejichž 
nejbližším okolí se postupně vy-
vinula velmi cenná přírodě blízká 
společenstva mokřadního charak-
teru. Nacházejí se jihovýchodně 
od města Chomutova. Geomor-
fologicky je součástí Mostecké 
pánve, která je tvořena mělkými 
a nesoudržnými usazeninami třeti-
horního a čtvrtohorního původu. 

Kosatec žlutý, chráněná rostlina

Rozděrka splývaváČirůvka májovka

JahodníkPorosty rákosu

částech. Východní a západní část je roz-
dělena pilířem, kde je provedena rekul-
tivace s výslednými kulturami pastvina 
a orná. Nachází se zde 12 různě velkých 
a různě hlubokých vodních ploch s poměr-
ně odlišnými břehovými porosty. A to od 
zatopených travních porostů, přes štěrko-
vé a písčité plochy až po bahnité a ráko-
sem zarostlé části. Mezi vodními plochami 
je poměrně málo vzrostlé zeleně většinou 
seskupené do menších skupin. Postupem 
času však došlo na základě zatopení důl-
ních propadlink vývinu cenného mokřad-
ního ekosystému s výskytem řady zvláště 
chráněných a ohrožených druhů živoči-
chů. Větší počet na sebe navazujících vod-
ních ploch, bez okolní vzrostlé vegetace je 
hlavním důvodem cennosti tohoto území 
z hlediska výskytu značného množství 
ptáků vázaných na vodní prostředí, a to 
především bahňáků.

Lokalita je významná jak z pohledu 
množství hnízdících ptáků, tak z hledis-
ka tahu a zimování. Na lokalitě se také 
vyskytuje řada chráněných druhů obojži-
velníků.

Celá lokalita Pražských polí je nepřetr-
žitě sledována od roku 1990. Každoročně 
je zde prováděno zimní sčítání vodních 
ptáků v rámci celoevropského projektu. 
Dále pak sčítání hnízdících druhů vodních 
ptáků metodou dvou kontrol. V posledních 
letech je lokalita zkoumána v rámci moni-
toringu ptáků podle Směrnice o ptácích, 
NATURA 2000, Příloha I. 

Pro dokončení 5. změny územního plá-
nu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov byl 
proveden základní přírodovědný průzkum, 
neboť lokalita je navržena jako rekreační 
areál, jehož součástí bude ornitologická 
rezervace, golfový areál a cyklostezky. 
Předmětem průzkumu byli obratlovci, 
kde z důvodu známých přírodovědných 
hodnot území byl zvláštní důraz dán na 
výzkum ptáků. V roce 2008 byl průzkum 
doplněn sledováním bezobratlých živoči-
chů, především hmyzu a také botanickým 
a mykologickým průzkumem.

této kategorie ochrany zařazeno 46 druhů. 
Dále bylo zjištěno celkem 22 druhů savců, 
z toho 4 druhy savců patří mezi zvláště 
chráněné. Ze zjištěných celkově 9 druhů 
obojživelníků a plazů patří 8 druhů mezi 
zvláště chráněné druhy.

Průzkum bezobratlých, rostlin a hub 
ještě není zcela dokončen, přesto již nyní 
lze konstatovat, že i mezi bezobratlými 
a rostlinami jsou druhy zasluhující zvlášt-
ní ochranu. Pokud se hub týče, vyskytují 
se zde houby, které jsou běžně sbírány, 
jako jsou májovky, kozáci a množství 
holubinek. Objevují se zde i druhy, které 
jsou vzácnější, např. čirůvka kroužkatá, 
mušlovka plstnatá, choroš černonohý 
a rozděrka splývavá, které sice nepatří 
do kategorie chráněných druhů, ale jejich 
výskyt je ojedinělý, a proto také zasluhují 
ochranu.

Přírodovědný průzkum potvrzuje bo-
hatou pestrost živočichů, rostlin a hub 
v této lokalitě a také oprávněnost zámě-
ru vybudovat přírodovědnou stezku. Při 
šetrné realizaci projektu se může podařit 
vybudovat zajímavý a přírodovědně hod-
notný, ale i sportovně kulturní areál, který 
bude sloužit chomutovským občanům jak 
k rekreaci, tak i k poučení.                   (roth)

Keř růže šípkové

Lokalita je hojně navštěvována rybáři, 
kteří zde úspěšně uspokojují svůj zájem 
a tráví zde volný čas. Ti se také značnou 
měrou podílejí na devastaci pobřežních 
ploch a zanechávají zde spousty odpadků.

Zoologický průzkum v tomto zájmovém 
území zjistil celkem 118 druhů ptáků. 
Z tohoto počtu 68 druhů ptáků v území 
hnízdí. Z hnízdících druhů je 25 ptáků 
zařazeno mezi zvláště chráněné živočichy 
a z celkového počtu zjištěných ptáků je do 
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Devětačtyřicetiletý vyučený instalatér 
a vystudovaný stavař rád vyrábí drobné 
plastiky, které vyřezává ze dřeva a odlévá 
z kovu a sádry. Jeho hlavní zálibou je ale 
malování obrazů. Když pak přijdete do 
jeho vzorně uklizeného a uspořádaného 
ateliéru, hned mezi dveřmi poznáte, že 
tento zápal hraničí s posedlostí. Obrazy 
totiž visí na všech stěnách, hustě od stro-
pu k podlaze, každý centimetr je využitý. 
Další dílka jsou v řadách opřená u zdí 
nebo navrstvená v regálu pod pracovním 
stolem. Celkem je zde přes pět stovek 
olejů, akvarelů a kříd! Jak takovou potenci 
vysvětlit? „Maluju v podstatě každý ve-
čer. Pustím si televizi nebo rádio, dám si 
k tomu pivko, cigárko a jen tak pro radost 
si maluju,“ popisuje tvůrčí proces Anto-
nín Jansta. K malování tíhnul odmala, ale 
propadl mu až na vojně. V jednom období 
obrazy přibývaly obzvlášt rychle, to když 
měl zaměstnání, v němž si mohl dovolit 
malovat v pracovní době. 

Jako řada jiných výtvarníků je i on tak 
trochu rozpolcený. Rád by svá díla prodá-
val a sklízel tak ovoce svého snažení, na 
druhou stranu se s nimi nerad loučí. „Už 
jen to skladovat!“ lamentuje, ale s úsmě-
vem. „Asi budu muset přejít na menší for-
máty, ty se i líp prodávají.“ Řadě lidí se jeho 
obrazy líbí. Jsou namalovány veselými, 
živými barvami. Pozitivní jsou i náměty, 
byť témata jsou značně nesourodá. Jsou tu 
krajiny, chomutovská architektura, nějaký 
ten akt, květinová zátiší, svaté výjevy… 
„Svatí se mi líbí, i když nejsem věřící. Mám 
rád staré mistry, inspirují mě také barokní 
sochy. Hrozně se mi líbí i chomutovské ná-
městí a městský park,“ vypočítává své nej-
silnější inspirační zdroje. Rozsáhlá je jeho 
kolekce šelem, řada z nich jako by „vypadla 
z palety“ mistra Zdeňka Buriana, jednoho 
z dávných Janstových vzorů. 

Malíř, jehož zápal hraničí s posedlostí
Tak trochu ve stínu svých známěj-
ších kolegů žije a tvoří v Cho-
mutově malíř Antonín Jansta. 
Možná za to může jeho realis-
tický styl malby, který každému 
jasně sdělí, o co jde, a nepone-
chává prostor fantazii. Možná to, 
že nemá akademické malířské 
vzdělání. A možná je na vině 
i jeho povaha, skromnost, se 
kterou se nedere do „umělec-
kých kruhů“. A to přesto, že má 
na kontě mnoho set výtvorů.

Možnost seznámit se s dílem chomutov-
ského výtvarníka měla veřejnost zatím jen 
několikrát, vždy se jednalo o výstavy v regi-
onu. Tou zatím poslední byla výstava v roce 

2006 v galerii Lurago. Stejně jako většina 
výtvarníků z regionu má i Antonín Jansta 
zastoupení v prodejní Art galerii v přízemí 
historické radnice na náměstí 1. máje.  (sk) 

Nově v nabídce magnetky a brožury
Nabídku sběratelských suvenýrů pro 

letošní turistickou sezonu rozšiřuje tento 
měsíc šest plechových magnetů s motivy 
historických pohlednic zaměřených na 
památky Chomutova. Všech šest motivů 
lze získat v Městském informačním cen-
tru, přičemž cena jedné magnetky činí 
60 korun. Magnetky tak doplňují nabídku 
stávajících sběratelských suvenýrů, kte-
rými jsou turistická známka, turistický 
suvenýr s motivem Kamencového jezera, 
dřevěná pohlednice, štítky na hole a sbě-
ratelská karta Klubu českých turistů.

Další novinkou na pultu informačního 
centra, které se nachází v komplexu his-
torické radnice, jsou od 1. července dvě 
brožury. První pochází z vydavatelství 
TIM a rozšiřuje předešlé dvě řady Českých 
kuriozit. Třetí část kuriozit nese podtitul 
Radnice a náměstí a Chomutov se tu pre-
zentuje na dvou stranách. Druhá brožura 
vzešla z redakce časopisu Kam po Česku 
a nese název Od gotiky cesta aneb městeč-
ka a města, Čech, Moravy a Slezska a i tady 
má Chomutov svou stranu. Obě brožury 
stojí 99 korun.                                           (lev)
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nová prodejna v Revoluční 44, Chomutov
(prodejna v OD PRIOR uzavřena)

kvalita • barvy • vzory • inspirace
klidný nákup • příjemné prostředí • ochotný personál

w w w. s c a n q u i l t . c z

b y t o v ý  t e x t i l

Chomutov – Jirkov – Rudolice 
v Horách
 9:009:00 Chomutov, AN (naproti stan. č. 1)
 9:309:30 Jirkov, AN
 10:0010:00 Rudolice v Horách, křiž. Lesná 
Tato trasa bude provozována: 
v neděli: 2. + 26. 7., 9. + 23. 8., 13. 9. v neděli: 2. + 26. 7., 9. + 23. 8., 13. 9. 
  Jízdné: 30,- Kč

Jirkov – Chomutov – Hora 
Svatého Šebestiána
 9:009:00 Jirkov, AN
 9:309:30 Chomutov, AN (naproti stan. č. 1)
 10:0010:00 Hora Sv. Šebestiána, náměstí
Tato trasa bude provozována: 
v neděli: 5. + 19. 7., 2. + 16. + 30. 8., 6. v neděli: 5. + 19. 7., 2. + 16. + 30. 8., 6. 
+ 20. 9. + 20. 9. 
  Jízdné: 30,- Kč

Jirkov – Chomutov – Boží Dar 
a zpět
 8:008:00 Jirkov, AN                               17:1517:15
 8:308:30 Chomutov, AN
 (naproti stan. č. 1) 17:0017:00
 10:0010:00 Boží Dar, parkoviště          16:0016:00
Tato trasa bude provozována: 
v sobotu: 11. + 25. 7., 8. + 22. 8., 12. 9.v sobotu: 11. + 25. 7., 8. + 22. 8., 12. 9.

Jízdné: v autobuse: 60,- Kč/35,- Kč

Jízdenka platJízdenka platí i pro cestu zpět.í i pro cestu zpět.

Město Chomutov, stejně tak jako druhý akcionář dopravního podniku město Jirkov, podpořilo finančně 
provoz letní a zimní rekreační dopravy, tzv. cyklobusy a skibusy. Autobusy v létě jezdí do tří cílových 
stanic Rudolic v Horách, Božího Daru a Hory Sv. Šebestiána, kde si milovníci kol mohou užít projížďky 
po horských hřebenech. Odjezdy najdete v následujícím jízdním řádu. 

Milovníky horské turistiky na hřebeny vyvezou cyklobusy 

CHOMUTOV

RUDOLICE 
V HORÁCH

HORA SVATÉHO
ŠEBESTIÁNA
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e.p.

 Otev eno i p es prázdniny
 Stále p ijímáme d ti od 2 let 
www.anglictina-pro-predskolaky.cz 

tel: 732 31 77 86, 775 18 39 68

2 

Výstavba nových 
RD v atraktivní 

lokalitě

infoline: 474 638 102            
www.slunecnesady.cz

Výstavba sítí + 1. etapa stavby RD ještě letos. 
Neváhejte, již 60 % rezervováno.
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