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V těchto dnech startuje provoz nového hotelu Inge. Hotel 
byl vybudován nedaleko hradu Hasištějn s přispěním 
Regionálního operačního programu Severozápad. 
Čtyřpatrový hotel s kapacitou 68 lůžek ve 20 pokojích 
a 10 mezonetech nabízí hostům restaurací s 80 místy, 
barem a rozsáhlé wellness zázemí včetně sauny s parní 
a aromatickou kabinou nebo solárium. Řešení hotelu 
pamatuje na bezbariérový přístup pro hendicepované 
včetně parkoviště a výtahů. Hotel je umístěn do krásné 
přírody a je velmi dobře přístupný z hlavní komunikace, 
leží přímo na turistických a cyklo trasách. „Hlavním 
podnětem k přípravě projektu a výstavbě hotelu byla vize 
do budoucna, kdy plánujeme podpořit zejména cestovní 
ruch v oblasti Krušných hor. Na turistiku a návštěvnost 
horské části regionu Chomutovska bude mít nové 
ubytovací zařízení pozitivní vliv,“ říká Petr Borovec, 
jednatel První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o., která 
je příjemce dotace z regionálního operačního programu. 
Hotel Inge přispěje k zatraktivnění lokality pro turisty. 
Jak již bylo zmíněno hotel je situován mezi obcí Místo 
a zříceninou gotického hradu Hasištejn, který se již stal 
významným místem turistického zájmu s každoroční 
návštěvností asi 5000 osob. Na Hasištejnu se koná řada 
společenských akcí, které vedle památek lákají spoustu 
turistů – například dobývání hradu, pálení čarodějnic, 
divadelní vystoupení. Bližší informace jsou k dispozic 
na www.hasistejn.cz.

Nový hotel pod hradem Hasištejn 

Dobývání hradu Hasištejn.
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 téma
 4 Mladí SpOrTOVCI 

Se čINí
Chomutov podporuje mladé 
sportovce. Ti mu za to svými 
výkony a výsledky dělají 
dobré jméno u nás i ve světě.

 aktuality
 6 MěSTO pOdpOrUje 

SpOrT I KUlTUrU
Nadějné mladé sportovce, 
zajímavé projekty, činnost 
kulturních a sportovních 
oddílů, ale i provoz chráněné 
dílny podporuje ze svého 
rozpočtu město Chomutov.

 aktuality
 7 Na farMářSKýCH 

TrzíCH Se VařIlO 
Z lokálních produktů vyso-
ké kvality vařil kuchař Michal 
„Sam“ Horák poprvé na cho-
mutovském náměstí při tra-
dičních trzích. 

 rozhovor
 8 HUdba Mě prOVázela 

žIVOTeM jaKO zlaTá 
NITKa
Josef Kopelent, který 
hudebně doprovázel 
mnoho velkých okamžiků 
Chomutova, se nyní sám stal 
součástí historie města.

 kultura
 9 X-lefT TO dIe 

CHYSTají SINglY
Skupina X-Left To Die vydala 
na začátku léta nový singl 
Hasty Dreams, ovšem nejde 
o předzvěst nového alba.

 sport
 10 MarTIN jeCH Míří 

K VýšINáM
V Chomutově vyrůstá 
výrazný horolezecký talent. 
Jmenuje se Martin Jech a je 
mu 16 let. Během několika 
měsíců se z ničeho vyšvihl 
do české mládežnické špičky.

 bezpečnost
 11 CIVIlNí praCOVNíCI 

OpěT V UlICíCH
Na chomutovské ulice 
dohlíží o dvanáct párů očí 
více. Ve městě bude o to 
bezpečněji. Strážníkům 
budou pomáhat v dohledu 
nad veřejným pořádkem.

NáVšTěVNíCI 
STředOVěKÉHO 

CHOMUTOVa SKONčIlI 
V KleCíCH 

více na straně 12

zapIšTe SI 
dO dIáře

4., 11., 18., 
25. 7.
koncerty dechových hudeb 
v parku od 17 hodin 

12. 7.
slavnostní otevření nového 
fotbalového stadionu 
na Zadních Vinohradech 
od 16.30 hodin 

14. 7.
ROZA: Indiánské léto 
na Kamencovém jezeře 

14. a 28. 7.
Severočeské farmářské trhy 
na náměstí 1. máje 
od 8 do 12 hodin  

28. a 29. 7.
Viktoriánské folklorní slavnosti

CHCeTe Mě?
Boleta je 4 roky stará fenka 
labradora. Je moc milá, mazlivá 
a poslušná. Určitě miluje děti a je 
snášenlivá k jiným psům. Hodí 
se do bytu nebo k domku se 
zahradou se spaním uvnitř. 

V psím útulku čeká na nové pány 
řada pejsků. Některé z nich vám 
představujeme. Více na stránkách 
www.utulek-chomutov.estranky.cz 
nebo na telefonu 474 651 080.
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Město Chomutov sportu fandí. Podporuje ho různě – třeba investicemi do sportovišť. Pomáhá mu ale 
i přímo penězi, a to v řádech milionů korun ročně, konkrétně za loňský rok to bylo 12 402 000 korun. 
Velká část z této sumy jde na výchovu mládežnických sportovců.

V případě rekreačního sportu jsou 
finanční injekce brané jako vklad do 
zdravého vývoje mládeže i jako pre-
vence závadového chování, v případě 
vrcholového sportu je navíc odmě-
nou městu dobré jméno, které mu 
chomutovští sportovci svými výkony 
a výsledky dělají. A že se mladé 
naděje z okruhu podporovaných 
sportů opravdu činí, je patrno z násle-
dujících řádků.

Plavání: 
Pět juniorských 
rePrezentantů

Chomutovské plavání táhne 
olympionička Simona Baumrtová, 
ovšem za ní se už formuje silná sku-
pina možných následovníků. Přede-
vším je řeč o juniorských reprezentan-
tech ČR, kterých má nyní Slávie Cho-
mutov už pět – Štěpánku Šilhanovou, 
Tomáše Frantu, Báru Veselou, Filipa 
Škorvagu a Ondřeje Baumrta. Klub 
je ale úspěšný i v ostatních kategori-
ích, vždyť jen za červen získal na mis-
trovstvích republiky dorostu, starších 
a mladších žáků 24 medailí! A to není 

všechno. „Bez nadsázky můžu říct, 
že v Chomutově plave největší talent 
českého plavání. Je to Tomáš Franta. 
Teď na mistrovství republiky měl 
šest individuálních startů a získal šest 
titulů. Za poslední dva roky na šam-
pionátu prohrál jen jedinkrát, to tehdy 
skončil ´až´ druhý. To je bilance, kte-
rou naše plavání za posledních patnáct 
let nezná,“ vyzdvihuje jednu z hvězd 
oddílu jeho předseda Radek Šilhan. 
Jak dodává, výrazně pozitivní roli 
v přípravě mládeže sehrávají vynika-
jící trenéři, výborná návaznost mezi 
jednotlivými věkovými kategoriemi 
a také nejlepší česká plavkyně Simona 
Baumrtová, která s mladšími kolegy 
trénuje a motivuje je.

softBal:  
i „MikroBoBři“ 
jsou  doBří

Chomutovští Beavers jsou dlou-
hodobě nejlepší nejen v Česku, ale 
dokonce v celé Evropě. Českou extra-
ligu vyhráli desetkrát, nejvyšší evrop-
skou klubovou soutěž Pohár mistrů 
evropských zemí šestkrát. Pozor, 

Mladí sportovci 
se činí 

Softbalisté při výchově talentů využívají pomoci rodičů.

Na trati naděje českého plavání Tomáš Franta.

Juniorští reprezentanti Slávie s trenérem Jezberou 
olympioničkou Baumrtovou.
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až na řídké výjimky vše s vlastními 
odchovanci! Je tedy jasné, že odchovu 
Bobrů se v Chomutově daří. Na úspě-
chy dospělých loni navázali mis-
trovským titulem kadeti, z jednot-
livců v juniorské reprezentaci působí 
Jakub Petřík, Milan Podlaha, Marek 
Malý a Jan Řápek. A protože v muž-
stvu dospělých dochází ke generační 
obměně, dostávají tito junioři čím dál 
větší prostor v extralize mužů a dosta-
nou ho i při vrcholu letošní sezony 
Evropském superpoháru, kterého se 
v srpnu zúčastní více než dvacet nej-
lepších týmů Evropy. V nejmladší 
věkové kategorii se ze tří desítek dětí 
zformovali Mikrobeavers. Přestože se 
softbalem vesměs začínají, odvážně 
se vrhli do extraligy tee ballu, odnože 
softbalu pro žáčky. Zatím jsou všude 
nejmladší a nejmenší, takže pro-
hrávají, ale až se jim podaří napl-
nit vlastní heslo „Všichni pilně trénu-
jeme, do velkých Bobrů dorosteme,“ 
soupeři se nebudou stačit divit.

národní házená: 
choMutov je Baštou

Národní házená je původní čes-
kou hrou, po období rozšíření do 
několika zemí světa dnes opět už 
jen ryze českou. Chomutov je její 
baštou, v kategorii žen má dokonce 
výsadní postavení. Vždyť SK Cho-
mutov NH za posledních 15 let 
získal deset mistrovských titulů 
a devětkrát vyhrál Český pohár. 
V mládežnických kategoriích 
tohoto čistě ženského klubu je situ-
ace o něco skromnější, titul zís-
kaly dorostenky jen jednou v roce 
2007, ale i tak je o Chomutovu sly-
šet v dobrém. Mladší žačky, starší 
žačky i dorostenky hrají krajský 
přebor a teprve z něho postupují do 
dalšího měření sil, v případě prven-
ství to je Mistrovství ČR, v případě 
druhého místa Pohár ČR. Mladší 
i starší žačky Chomutova letos 
zůstaly těsně pod touto hranicí, 
v kraji skončily třetí. „Na nadchá-
zející valné hromadě budeme inici-
ovat vznik nové kategorie – mini-
žáků od šesti do devíti let. Dosud 
hrají mezi mladšími žáky do dva-
nácti let, takže se na hřišti potkávají 

s o hlavu až dvě vyššími soupeři,“ 
podává důkaz o koncepční práci s 
mládeží Vojtěch Čihař, šéf klubu.

kanoistika:  
čtvrtý nejúsPěšnější 
kluB čr

Kanoistický oddíl SC 80 Chomu-
tov vedený předsedou a šéftrenérem 
Petrem Doležalem je aktuálně čtvr-
tým nejlepším ze 39 českých klubů;. 
V popředí se drží šest let, od doby, 
kdy v jeho dresu zářila Marcela Krau-
zová. V juniorské kategorii má účast-
níky ME a několikanásobné medai-
listy z MČR Ditu Bolomskou, Elišku 

Kučerovou a Daniela Pokorného. 
Další vynikající závodníci vzešli z již 
desetileté spolupráce se základní ško-
lou na Březenecké. Jsou to doros-
tenci Ondřej Bišický, Kryštof Štejnar, 
Tomáš Holopírek, Jan a Jiří Nachtiga-
lovi, Tereza Doláková a Aneta Kava-
nová, členové sportovního centra mlá-
deže při Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy a taktéž mis-
tři a medailisté z MČR. Ze součas-
ných žákovských nadějí si jmenování 
zasluhují Michal Čeřovský, Hynek 
Urban, Lukáš Michal, František 
Štemberk, Adéla Herčziková, Tomáš 
Fridrych, Adam Novotný a Sven Ber-
nas. Klub si k obrazu svému upra-
vil pořekadlo, jehož nynější podoba 

„není důležité zúčastnit se, ale vyhrát“ 
k současnému úspěšnému tažení cho-
mutovských kanoistů pasuje lépe.  

lední hokej:  
dva tituly Mistra 
rePuBliky

O úspěších Pirátů i v mládežnic-
kých kategoriích jsme na stránkách 
Chomutovských novin psali. Pře-
sto zopakujme, že junioři a mladší 
dorostenci získali tituly mistrů České 
republiky, první v historii chomutov-
ského klubu. Extraligu hrají i starší 
dorostenci. Výchovu talentů už více 
než rok zastřešuje akademie ČSLH, 

v jejímž rámci klub například vysílá 
vybrané hráče na stáže do Detro-
itu. Jde o vysoce funkční systém, 
který je v hokejových kruzích hod-
nocen velmi vysoko a řada českých 
klubů si z něho bere příklad. Žákov-
ská družstva hrají regionální přebor, 
i zde se lepší podmínky po přestěho-
vání do nového stadionu začínají pro-
jevovat. „Pracujeme na tom, všechny 
týmy procházejí náročným trénin-
kem. Máme výhodu dvou ledových 
ploch, což je diametrální rozdíl oproti 
starému zimnímu stadionu, takže oče-
kávám, že i žákovská družstva se 
výkonnostně posunou,“ říká Jaroslav 
Liška, ředitel sportovního úseku mlá-
deže Pirátů Chomutov.

BasketBal:  
již tři družstva 
v žákovské lize

Poslední dvě sezony chomutov-
ským Levhartům vyšly, a to i v mlá-
dežnických kategoriích. Starší žáci se 
letos na jaře v žákovské lize probojo-
vali až do play-off. Po prohře s Brnem 
obsadili 7. až 10. místo. Starší žákyně 
v žákovské lize suverénně vyhrály 
základní skupinu, dlouho vedly i v 
nadstavbové skupině. V závěru, i 
přes problémy se zraněními, skon-
čily na krásném třetím místě. Nej-
mladší minižákyně bodovaly v oblast-
ních přeborech a nakonec se staly pře-
bornicemi severočeské oblasti, tedy 
spojeného Libereckého a Ústeckého 
kraje. V národním finále skončily 
desáté. Starší minižáci získali oblastní 
stříbro a od září tak budou hrát žákov-
skou ligu. Mladší minižáci skončili 
třetí v Libereckém a Ústeckém kraji.

V Chomutově se daří i zástupcům 
dalších klubů a sportovních odvětví. 
Ostatně o některých z nich se můžete 
dočíst i na straně 10. A protože město 
Chomutov mládežnický sport podpo-
ruje nejen materiálně, poskytovat pro-
stor na sportovní straně bude mlá-
dežníkům v každém čísle Chomutov-
ských novin. 

Jde o vysoce funkční systém, který Je 
v hokeJových kruzích hodnocen velmi vysoko 
a řada českých klubů si z něho bere příklad.

Mladí Piráti vybojovali extraligový titul, oslavy začínají.

Úspěšní mladí  basketbalisté pěkně pohromadě.

Část kanoistů SC 80 se připravuje 
pod záštitou ministerstva školství.
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Více než 3 roky tvrdé práce, dlou-
hých schůzek i slavnostních oka-
mžiků jsou spojeny s projektem Cent-
rum krušnohorského lidového umění. 
Nyní se projekt pomalu blíží se svému 
konci, proto na závěrečné konferenci, 
kterou pořádalo město Chomutov, 
bylo hlavním tématem jeho hodno-
cení. „Tento projekt splnil naše před-
stavy a jsme rozhodnuti v naší spolu-
práci pokračovat,“ řekl za město Cho-

mutov Martin Klouda, náměstek pri-
mátora. 

Centrum krušnohorského lido-
vého umění má za cíl zachovat kul-
turní bohatství tohoto regionu pro 
další generace. Těžištěm projektu 
byla Ströherská sbírka, snaha vybudo-
vat pro její uložení důstojné prostory 
a zároveň zpopularizovat tuto jedi-
nečnou sbírku krušnohorských histo-
rických artefaktů. Hlavní úlohu měly 

zúčastněné muzejní instituce saská 
Manufaktura snů a muzea v Chomu-
tově a v Mostě, jež vytvoření speci-
álních expozic spojily i s pedagogic-
kými programy pro mládež. Projekt 
rovněž napomohl vybudování skan-
zenu Stará Ves při Podkrušnohorském 
zooparku. 

Projekt realizovaný v rámci „Pro-
gramu Cíl 3/Ziel 3 na podporu příhra-
niční spolupráce 2007-2013 mezi Čes-

kou republikou a Svobodným státem 
Sasko“ byl financovaný Evropským 
fondem pro regionální rozvoj ERDF 
a podpořený na české straně Minister-
stvem pro místní rozvoj. Dohromady 
všechny zúčastněné instituce získaly 
podporu ve výši 2,66 milionu eur. 

Projekt bude pokračovat dalším 
navazujícím projektem na marketin-
kovou podporu cestovního ruchu, na 
který byla již schválena dotace.

Na zahradě Domova pro seniory 
Písečná se odehrál  turnaj seniorů. 
Ti měřili síly v pétanque a dopro-
vodných soutěžích. Klání se zúčast-
nila družstva z Chomutova, Kadaně, 
Dubí, Klášterce nad Ohří, Podbořan 
a Žatce. Pétanque nakonec ovládlo 
družstvo Klášterce, celkové vítězství 
však patřilo chomutovským seniorům 
z Písečné. „Naší snahou je seniorům 
pobyt v domově zpestřit a naplnit jim 
kvalitně jejich život, a právě podobná 
klání mezi domovy jim nabízí nejen 
zážitek, ale také možnost popoví-
dat si se soupeři z jiných měst,“ řekl  

náměstek primátora Martin Klouda. 
Nejlepších výsledků při sportov-

ním dni dosáhli senioři z Písečné.  
„Není divu. Mohou přímo na své 
zahradě pétanque trénovat každý den. 
Díky vynikající péči chomutovských 

ergoterapeutek si pravidelně zlep šu jí 
kondici,“ popsal úspěch domácích 
Klouda. Za nimi skončili hráči z Dubí 
a třetí místo nakonec obsadili soutěžící 
z Klášterce nad Ohří. Turnaj v pétan-
que se tradičně koná každý rok.

Nadějné mladé sportovce, zají-
mavé projekty, činnost kulturních 
a sportovních oddílů, ale i provoz 
chráněné dílny podporuje ze svého 
rozpočtu město Chomutov. V loň-
ském roce podpořilo jednotlivé žada-
tele 13 miliony 680 tisíci korunami.

Další podporou je vytváření 
vhodných podmínek při pronájmech, 
při provozu a údržbě sportovišť nebo 
společenských míst. „V letošním 
roce jsme již v tuto chvíli rozdělili 
téměř 21 milionů především pro děti 
a mládež na sport, kulturu a sociální 

oblast,“ vyčíslil primátor Jan Mareš. 
Snahou města je podpořit všechny 
oprávněné žadatele, kteří si podle 
platných zásad požádali a doložili 
potřebné doklady, i když není možné 
ve všech případech naplnit maxi-
mální výši požadavků.

Místa svatebních obřadů se 
mění. Snoubenci stále častěji vyu-
žívají možnost za poplatek požá-
dat o svatební obřad na jiných mís-
tech, jako jsou restaurace, zahrady, 
parky. Město vychází vstříc také 
snoubencům, kteří chtějí rychlou 
svatbu bez příbuzných. Místa ke 
svatebnímu obřadu nabízí i Pod-
krušnohorský zoopark.

Od června letošního roku 
mohou snoubenci využít krásné 
přírodní prostředí zooparku a uza-
vřít sňatek například u expo-
zice makaků, medvědů hnědých 
na vyhlídce Kamenného rybníka 
nebo v historickém prostředí skan-
zenu Stará Ves. „Pro milovníky sty-

lové romantiky nabízíme proná-
jem kočáru taženého koňmi, živou 
hudbu. Fantazii se meze nekladou 
a každému zamilovanému páru rádi 
pomůžeme připravit nezapomenu-
telný a originální svatební obřad,“ 
řekla Martina Pelcová z propagace 
zooparku.

Nově lze bez poplatku uspo-
řádat obřad v kanceláři primátora 
nebo prvního náměstka ve staro-
bylé radnici. „Stále častěji mají 
někteří snoubenci zájem o úřední 
sňatek bez známých a rodinných 
příslušníků,“ zdůvodnil novinku 
primátor města Jan Mareš. Pro tyto 
obřady je určen termín vždy první 
úterý v měsíci od 9 do 14 hodin.

Zájem o cestovní doklady 
narostl během května téměř o sto 
procent. Přesto se pracovníkům 
magistrátu podařilo nápor zachy-
tit, aniž by se příliš prodlužovaly 
fronty. „Po pětiměsíční intenzivní 
komunikaci s ministerstvem vnitra 
se nám podařilo zprovoznit i čtvrté 
pracoviště pro pasy a občanské prů-
kazy. Také jsme spustili další elek-
tronickou službu pro SMS objed-
nání,“ říká vedoucí oddělení správ-
ních činností Věra Krupičková. 
Lidé se už samostatně objednávají 
na pasy i občanské průkazy, a to až 
čtrnáct dní předem.

Růst zájmu o cestovní doklady 
a občanské průkazy nastartovala 
povinnost mít pro děti mladší pat-
nácti let tyto doklady při ces-
tování. Klienti se chtěli fron-
tám vyhnout, a proto v rekordním 
počtu využívali sms objednávání. 
„Jen v květnu jsme pomocí SMS 
obsloužili rekordních devět tisíc 
občanů,“ popsala úspěšnost služeb 
Krupičková.

Konference shrnula úspěchy a klady projektu 

Senioři z písečné vyhráli v pétanque

Město podporuje sport, 
kulturu i sociální oblast

čekací doby 
na doklady 
se zkracují

Snoubenci 
si mohou říct 

ano i v zooparku 
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KráTCe
v Merkuru je galerie
Pro zpříjemnění prostředí 
v Domě s pečovatelskou službou 
Merkur byla navázána spoluprá-
ce s chomutovskými malířkami, 
které vytvořily galerii svých ob-
rázků ve vestibulu budovy. Ta se 
bude měnit jednou měsíčně.

zMění se zastávka
Od července bude přesunuta za-
stávka autobusové dopravy z uli-
ce Kostnické do Husovy, jedná se 
o trať linky 522560 do Blatna. 

knihovna Půjčuje 
zdarMa
Novinky na CD a DVD půjču-
je hudební oddělení chomu-
tovské knihovny celé prázdni-
ny zdarma. Mají Aloise Nebe-
la, Comeback, Vypsanou fixu 
a další zajímavé tituly. 

vyBudovali 
ergozáhon 
Na zahradě Centra pro osoby se 
zdravotním postižením Písečná 
byl vytvořen ergozáhon, s jehož 
vybudováním pomáhali klien-
ti Domova pro osoby se zdravot-
ním postižením a Denního staci-
onáře pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná.

Z lokálních produktů vysoké 
kvality vařil kuchař Michal „Sam“ 
Horák při Severočeských farmář-
ských trzích v Chomutově. Bylo to 
vůbec poprvé, co trhy zpestřil pro-
gram o vaření tradičních pokrmů 
přímo ze surovin, které farmáři na 
trzích nabízejí.

V Chomutově kuchař Sam připra-
vil filátko ze pstruha říčního a jehněčí 
kuličky s červeným vínem a fazo-

lemi. „Vaření se Samem je velmi 
zajímavé zpestření trhů. Pilotní díl 
série o vaření na chomutovském 
náměstí 1. máje ukázal, že pokrmy 
z regionálních surovin jsou velmi 
chutné a kvalitní,“ řekl primátor Cho-
mutova Jan Mareš.

Letos v září vyjde nová 
kuchařka Recepty severočeských 
farmářů, která má také podpořit 
činnost místních farmářů.

Již podruhé Café Atrium rozdalo 
klientům osvědčení o absolvování pra-
covně tréninkového programu. Slav-
nostní ukončení druhého cyklu, během 
kterého si klienti s rodinami i stálými 
zákazníky prohlédli fotoprezentace 
z obou běhů a poslechli jazzový kon-
cert, mělo spíše symbolický charakter.

„Většina klientů z druhého běhu 

zůstane v kavárně v běžné práci na 
zkrácený úvazek. Ostatní nastoupí 
během léta do předjednaných zaměst-
nání,“ řekla Vladislava Koldinská, 
koordinátorka projektu, podle které 
nejde o loučení, ale kontinuální nástup 
do zaměstnání.

Projekt Café Atrium tím nekončí, 
právě naopak. „V současné době při-

pravujeme třetí cyklus pracovně-tré-
ninkového programu a rádi bychom 
jej rozšířili o oblast údržby zeleně 
a exteriérů. Tento turnus by měl začít 
v zimě,“ nastínila budoucnost Koldin-
ská a dodala, že všichni zájemci z řad 
osob se zdravotním postižením jsou 
vítáni. Bližší informace jim podá per-
sonál kavárny Atrium. 

V průchodu našeho domu se 
scházejí nepřizpůsobiví. Máme 
s nimi krutý život. Pijí tam, močí 
tam, vyhazují odpadky, napadají 
nás, uráží nás. Pro zápach a hluk 
nemůžeme otevřít v noci okno 
k větrání. Průchod je snad zakletý, 
ráno tam zase pokřikuje a kouří 
mládež jdoucí do nedaleké školy. 

Tak by se dala shrnout stížnost oby-
vatel domu v Selské ulici. „Pod-
nět, jako každý jiný, se okamžitě 
dostal do řešení týmu Záchranného 
kruhu,“ řekl primátor Jan Mareš.

Nyní bude situace u domu až do 
jejího vyřešení pravidelně kontro-
lována. Na případu začal ihned pra-
covat územní strážník. „Na řešení 

se podílí městská i republiková 
policie. Každý den je v ulici poli-
cejní hlídka,“ řekl náměstek primá-
tora a velitel městské policie Jan 
Řehák. A tým Záchranného kruhu 
jde ještě dál. Připravuje návrh na 
rozšíření vyhlášky o popíjení alko-
holu na veřejnosti o tuto ulici. „Tím 
budeme moci lépe zasáhnout,“ řekl 

územní strážník Filip Prokeš, který 
se snaží do lokality dostat mobilní 
kameru.

Máte podobný problém? Nevá-
hejte, napište na e-mail zachranny-
kruh@chomutov-mesto.cz. „Tým 
Záchranného kruhu řeší všechny 
přijaté podněty,“ řekl primátor 
Mareš.

Za osmdesát bezpříspěvkových 
odběrů krve si dobrovolní dárci pře-
vzali na chomutovské radnici Zlatý 
kříž 3. třídy Českého červeného 
kříže. Ocenění dostalo 16 dárců. 
Podle primátora města Jana Mareše 
je dárcovství krve ušlechtilou, 
vysoce humánní činností a proje-
vem hluboké lidskosti. „Dárců krve 
je na Chomutovsku sice relativně 
dostatek, osmdesát odběrů si však 
již zaslouží ocenění, aniž bychom 
neděkovali všem dárcům,“ doplnila 
Irena Wachtfeidlová z chomutovské 
pobočky Českého červeného kříže.

jídla od farmářů 
skvěle chutnají

Kavárna Café atrium symbolicky 
ukončila druhý cyklus

záchranný kruh stále pomáhá 

Osmdesátkrát darovali krev, 
dostali zlatý kříž

Věhlasným kuchařům vydatně pomohl primátor Jan Mareš.
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Mnoho lidí možná netuší, že 
hudba ve vašem životě nebyla 
jedinou láskou. Vy jste léta 
pracoval na dráze… 

Hudba mě provázela jako zlatá 
nitka v mém životě. Práce na dráze 
pro mě byla tou stříbrnou nití, které 
jsem se rád věnoval. Přestože jsem 
začínal jako dělník, absolvoval jsem 
dvě průmyslovky a následně vedl 
školení pro drážní zaměstnance. 
Jak se vám dařilo skloubit vaši 
práci na dráze s láskou k hudbě? 

Pracoval jsem na dráze a při-
tom jsem stále hrál jak po hospo-
dách a barech, tak v rámci kultur-
ních vystoupení, navíc jsem učil 
v hudební škole. Přiznávám, že to 
bylo náročné, ale díky své drahé 
paní jsem to zvládal. 
Za každým úspěšným mužem 
je oddaná žena… 

Má paní mi nejednou v životě 
pomohla. Po úrazu čtyřhlavého ste-
henního svalu, kdy jsem ztratil chuť 
do života, to byla právě ona, která 
mi nejvíc pomáhala. Ona a pan dok-
tor Koptiš. 
Můžete připomenout všechny 
nástroje, které ovládáte? A který 
z nich máte nejraději?

Housle, klavír, varhany, achro-
matická harmonika a heligonka. 
Nejbližší jsou mi housle. Dostal 
jsem je v pěti letech pod strome-
ček. Vzal jsem je a začal hrát. V tu 
chvíli mi housle přirostly k srdci a 
provázely mne mnoho let, než jsem 
přesedlal na varhany. 

Byla vaše rodina muzikální? 
Tatínek i dědeček hráli na heli-

gonku. Maminka zase pečlivě hlí-
dala, jestli skutečně každý den tré-
nuji na housle. Hudbě se věnuje 
i vnuk, který hraje na klarinet s cho-
mutovským jazzovým orchestrem. 
Na heligonku vás naučil tatínek? 

Já sám. Poté, co jsme se přestě-
hovali do Prahy, mě moji rodiče jed-
nou našli, jak sedím na pavlači a hraji 
na otcovu heligonku. Pro něj byla jako 
drahokam a najednou viděl kloučka 
na balkoně hrát písničky. Tehdy jsem 
dostal metr, ale pak už jsem mohl hrát 
celé ulici a později jsem s heligonkou 

vystupoval při různých příležitostech. 
V Chomutově hrajete v obřadní 
síni od roku 1976. Jaké to je být 
přítomen při všech velkých oka-
mžicích města Chomutova a jeho 
obyvatel? 

Slavnostní. U každého takového 
okamžiku štěstí v něčím životě to 

srdíčko prostě pracuje. V té chvíli 
člověk nemůže hrát jen mecha-
nicky, ale s citem. 
Kromě hudby a dráhy máte 
v životě i další vášeň. Již více než 
20 let trénujete plavání v TJ Slávii. 
Jak jste se dostal k tomuto hobby? 

Chodil jsem plavat a trenéři si 
tehdy všimli, že mám dobrý styl a při-
jali mě mezi sebe. Po čase jsem přizval 
svou paní a začali jsme trénovat spolu. 
Původně jsem chtěl po úrazu i s paní 
skončit, ale děti nás mají rády a byly 
velice smutné. Tak pokračujeme. 
Můžete vysvětlit, v čem spočívá 
vaše úloha v plaveckém klubu? 

Vedeme kurzy kondičního pla-
vání určené dorostencům, kterým 
zdravotní komplikace či nedostatek 
času nedovoluje věnovat se sportu 
závodně. Snažíme se zároveň naučit 
děti i správnému vychování, což se 
líbí jejich rodičům. 

Paní Kopelentová: Nepotřebu-
jeme medailové úspěchy. Pro nás je 
radost, že je naučíme plavat a že se 
k nám každý rok rádi vrací. Ale je 
pravda, že někteří naši svěřenci pře-
šli do sportovní třídy, kde zazname-
nali velké úspěchy. 
Získal jste cenu Jiřího Popela. 
Co to pro vás znamená? 

Je to velký závazek pro další 
práci, alespoň dokud mi bude slou-
žit zdraví. I nadále se budu snažit 
pracovat pro veřejnost. Jako velké 
uznání jsem pocítil už chvíli, kdy 
jsem letos v březnu slavil 80 let 
a byl jsem neformálně přijat pri-
mátorem Janem Marešem na rad-
nici města. 

Paní Kopelentová: Bylo to 
úžasné. Setkali jsme se tam se 
všemi bývalými oddávajícími 
i s celým zastupitelstvem. Atmo-
sféra byla tak přátelská a lidová, že 
se nám nikomu nechtělo domů.

josef Kopelent:

Hudba mě 
provázela životem 
jako zlatá nitka 

Josef Kopelent, který hudebně doprovázel mnoho velkých okamžiků Chomutova, se nyní sám stal součás-
tí historie města. Za svůj celoživotní přínos obdržel cenu Jiřího Popela z Lobkovic. Známý hudebník, jenž díky 
své píli a talentu vystoupil už ve 13 letech jako sólista v Obecním domě v Praze, zůstal hudbě věrný až do 
svých 20 let, kdy nastoupil k drahám. Hudba jej však nikdy neopustila, hrával na mších v kostele, po restaura-
cích i na kulturních vystoupeních. 

u každého takového okamžiku štěstí 
v něčím životě to srdíčko prostě pracuJe. 
v té chvíli člověk nemůže hrát Jen 
mechanicky, ale s citem. 
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ciMrMani v choMutově
Nenechte si ujít divadelní před-
stavení České nebe, které se 
uskuteční 5. září od 19 hodin 
v Městském divadle v Chomu-
tově. Vstupenky v prodeji.

o Perníkové 
chalouPce
Děti společně s rodiči mohou vy-
razit na hrané loutkové před-
stavení O perníkové chaloup-
ce 12. července od 10 hodin do 
chomutovského letního kina. 
Hraje Sváťovo dividlo z Litoměřic.

viktoriánské 
folklorní slavnosti
Ve dnech 28.–29. července pořá-
dá soubor Krušnohor tradiční Vik-
toriánské folklorní slavnosti. Hlav-
ní program je naplánován na ne-
děli do atria SKKS od 14 hodin. 

KráTCe

Předsálí obřadní síně chomutov-
ské historické radnice je už téměř šest 
let vyhrazeno Art galerii. Důstojnému 
prostředí dává harmonii a návštěvní-
kům, těm z ulice i účastníkům obřadů, 
zase možnost za několik stokorun až 
tisíců si koupí díla zkrášlit domov 
nebo pořídit hodnotný a vkusný dárek 
pro někoho blízkého.

Ve dvou sálech jsou vystavena 
díla chomutovských nebo regionál-
ních autorů, jen výjimečně i někte-
rého proslulého umělce, v současnosti 
například fotografie Jana Saudka. 
Návštěvníci s touhou nakupovat nej-
častěji vyhledávají výtvory s námě-
tem Chomutova a ve vzácné shodě 
je právě toto téma mezi vystavenými 

díly zastoupeno nejčastěji. V těchto 
dnech to platí dvojnásob, neboť do Art 
galerie byla ze Špejcharu přeinstalo-
vána část expozice výstavy Chomu-
tov ve výtvarné reflexi. Příchozí zde 
najdou tvorbu Václava Suchopárka, 
Marie Svobodové, Sylvy Prchlíkové, 
Miroslava Doležela, Jitky Kůsové, 
Jaroslava Stejného, Ladislava Chabra, 

Romana Křeliny, Antonína Jansty, 
Eduarda Bárty a dalších výtvarníků. 
Vybere si každý, k potěše oka i k pro-
deji jsou zde plastiky, kresby, grafiky, 
oleje, keramika, z výtvarných směrů 
například naivní tvorba, realismus 
i abstrakce. Vstup je zdarma, otevřeno 
je od pondělí do pátku 9.30–17.00, 
v sobotu pak 9.00–14.00 hodin. 

Komedie Natěrač, v níž exce-
lují Pavel Zedníček, Jana Paulová a 
Zuzana Mixová, byla tečkou za jarní 
divadelní sezonou 2012 v Městském 
divadle Chomutov. Už nyní společ-
nost Kultura a sport Chomutov chystá 
novou sezonu, která nabídne několik 
zajímavých divadelních kusů.

„Další divadelní sezonu zahájí 
27. září komedie Kutloch aneb 
I muži mají své dny v podání 
herců Boba Klepla, Filipa Blažka 
či Kryštofa Hádka,“ prozradila 
Věra Flašková, jednatelka spo-
lečnosti Kultura a sport Chomu-
tov a dodala, že společnost v tuto 

chvílí nabízí novým zájemcům 
možnost rezervace abonentního 
vstupného na příští sezonu. Drži-
telé předplatného se dále mohou 
těšit i na strhující one woman show 
Simony Stašové Shirley Valentine 
nebo na Cenu za něžnost.

Mimo abonentní program při-

pravilo divadlo na začátek září dvě 
představení. Hned 5. září navštíví 
Chomutov oblíbené Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana se svou 
nejnovější hrou České nebe. Jen 
týden poté uvede divadlo tanečně 
zábavnou filmovou show s názvem 
Někdo to rád v kině. 

Skupina X-Left To Die vydala na 
začátku léta nový singl Hasty Dreams, 
ovšem nejde o předzvěst nového alba. 
„Původně jsme plánovali nahrát desku, 
ale v současné finanční situaci je to pro 
nás bezpředmětné,“ řekl zpěvák David 
Weingärtner a dodal, že kapela se roz-

hodla jít cestou singlů, a tak bychom 
se do konce roku měli dočkat nejméně 
dalších tří novinek. 

Fanoušci X-Left To Die zvyklí 
na tvrdou muziku mohou být zasko-
čeni melodikou Hasty Dreams. „Coko-
liv uděláme je blue-core, to je náš 

styl. Singl se trochu liší od předcho-
zích skladeb, protože potřebujeme 
dát o sobě vědět v médiích a v ČR 
není místo pro tvrdou hudbu,“ dodal 
zpěvák, který se představil i v něko-
lika talentových soutěžích, například 
v Hlasu Česko Slovenska. „Díky sou-

těži mám možnost dělat singlu reklamu 
přímo přes její oficiální stránky navště-
vované řadou fanoušků,“ vysvětlil zpě-
vák, jenž zanechal v soutěži výraznou 
stopu: „Po soutěži mi přibylo mnoho 
nových fanoušků a Rytmus mi přislíbil 
podporu v podobě šíření singlu.“

art galerie láká na díla 
regionálních autorů

Chomutovské divadlo už vyhlíží novou sezonu

X-left To die chystají 
další singly 

Při nedávném Chomutovském krušení si Art galerii 
se zájmem prohlédli i zástupci hornických spolků.
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veřejné Bruslení
Na zimním stadionu si mohou zá-
jemci každé úterý, sobotu a neděli 
zabruslit v rámci veřejného brusle-
ní. Přijďte strávit volný den s rodi-
nou či přáteli sportem i zábavou.

skatePark rozšiřuje 
Provozní doBu
Chomutovský skatepark roz-
šiřuje od 25. června provozní 
dobu. Každý den, vyjma pon-
dělí a čtvrtka, je areál od 13 do 
19 hodin otevřen veřejnosti.

hokejisté jdou 
do evroPy s PosilaMi
Místo Slavie, jež účast vzdala, si Pi-
ráti v srpnu zahrají prestižní Euro-
pean Trophy. Měly by jim pomo-
ci i dvě nové posily ze Zlína Michal 
Důras a Martin Lučka.

fotBalisté se těší 
na nový stadion
Jen týden a den zbývá do slavnost-
ního otevření nového fotbalového 
stadionu na Zadních Vinohradech. 
12. července od 16.30 se zde fotba-
listé utkají s pražskou Spartou.

KráTCe

Hraním florbalu se rozhodli 
pomoci dětem. Kdo? Všichni, kteří 
se zúčastnili charitativního turna je 
připraveného klubem FbC 98 Cho-
mutov ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže. Podařilo se jim to. 
Do kasičky sbírky Pomozte dětem 
po turnaji přibylo úctyhodných 
6 077 korun.

Částka mile překvapila i orga-

nizátory turnaje. „V dnešní době je 
tato částka určitě úspěchem. Je vidět, 
že na turnaj přišli lidé, kteří byli roz-
hodnuti si zahrát florbal a zároveň 
pomoci dobré věci. Moc mě to pře-
kvapilo,“ řekl Milan Märc, ředi-
tel Domu dětí a mládeže Chomutov 
a jeden z organizátorů akce. Vybraná 
částka z charitativního florbalového 
turnaje se přidá k výtěžku celoroční 

sbírky nadace Pomozte dětem, s níž 
chomutovský Domeček spolupra-
cuje řadu let.

Dům dětí a mládeže spolupracoval 
s FbC 98 Chomutov již na několika 
charitativních akcích. Tentokrát se 
florbalový klub rozhodl přispět přímo 
nadaci Pomozte dětem, neboť dlou-
hodobá spolupráce Domečku s nadací 
usnadnila administraci sbírky. 

V Chomutově vyrůstá výrazný 
horolezecký talent. Jmenuje se Mar-
tin Jech a je mu 16 let. Během něko-
lika měsíců se z ničeho vyšvihl do 
české mládežnické špičky, od letoš-
ního jara je dokonce reprezentan-
tem do 17 let. „Má výjimečné nadání. 
Měl velký zájem od začátku, vypra-
coval se prakticky vlastními silami,“ 
chválí svého mladšího kolegu Jiří 
Šťastný z Horoklubu Chomutov. „Je 
na tom dobře nejen fyzicky, ale, což 
je vzhledem k povaze horolezectví 
stejně důležité, i psychicky.“

Martinova cesta za horolezec-
kými úspěchy začala v září 2008, kdy 
se jako úplný začátečník přihlásil do 

lezeckého kroužku v chomutovském 
Domě dětí a mládeže. Díky výkon-
nostním skokům se už v létě 2009 
coby nejmladší účastník zdokonalo-
val na soustředění mládeže v italském 
Sarcatalu a hned poté s trenéry Čes-
kého horolezeckého svazu ve výcvi-
kovém táboře pro nejlepší české mlá-
dežníky v rakouském Holentalu. 
Začal jezdit na závody, nejprve regi-
onální a pak republikové, a všude 
vyhrával. Brzy výkonnostně „pře-
rostl“ i většinu členů domovského 
Horoklubu Chomutov. Přestože jich 
má okolo sta, Martin Jech byl už 
v závěru roku 2010 vyhodnocen jako 
druhý nejlepší lezec klubu a stejnou 

pozici si drží doposud. Jeho úspěchy 
neušly pozornosti reprezentačních 
trenérů, kteří jej letos nominovali do 
výběru sedmnáctiletých. Dvě třetí 
místa v jarních závodech Českého 
poháru mu pak vynesla nominaci na 
Evropský pohár mládeže, kde v červ-
novém úvodním závodě obsadil 31. 
místo. Další díly seriálu se uskuteční 
ještě dvakrát v Rakousku a jednou ve 
Slovinsku. Výkonnostním vrcholem 
Martinovy sezony bude listopadové 
mládežnické mistrovství Evropy ve 
Francii. Mohlo by jím být i juniorské 
mistrovství světa v Singapuru, toho 
se ovšem Martin Jech z finančních 
důvodů nezúčastní.

Po velmi dobrém podzimu 
„áčko“ fotbalistů LoKo vedlo 
tabulku krajského přeboru a fanou-
šci se těšili na jarní část sezony, 
ale v ní se mužstvu nepodařilo 
najít stabilní formu. „Jarní část se 
dá zhodnotit rčením ‚jako na hou-
pačce‘. Velmi špatný výkon násle-
doval velmi dobrý výkon,“ posteskl 
si sportovní manažer klubu Čest-
mír Řehák, jehož tým na jaře stíhal 

jeden zdravotní problém za druhým. 
„Kvůli zraněním chybělo 

v některých zápasech až sedm hráčů 
základní sestavy, to jsem na LoKo 
ještě nezažil,“ potvrdil Řehák a upo-
zornil na nízkou efektivitu střelby: 
„Druhé poločasy byly v některých 
domácích zápasech velmi dobré, ale 
neschopností vstřelit branku z vylo-
žených pozic jsme o body přišli.“ 
O jarní koncovce Lokotky vypovídá 

mnohé fakt, že nejlepším střelcem 
byl stoper Micák. 

Jestliže se „áčku“ nedařilo dle 
představ, ostatní týmy si nemohou stě-
žovat. „Béčko“ skončilo v 1.A třídě na 
4. místě a jako vždy se dařilo příprav-
kám. „O největší úspěch se postaral 
dorost, když postoupil do krajského 
přeboru,“ připomněl Řehák, který 
ocenil nejen hráče, ale i trenérskou 
dvojici Lukáše a Radka Votrubovy. 

Podruhé levhartí ligoví žáci U14 
přijali pozvání na 13. ročník mezi-
národního basketbalového turnaje 
v německém Speyeru. Ač výprava 
nebyla kompletní, vrací se z Německa 
s výborným druhým místem. 

Mladí Levharti nenalezli přemo-
žitele ani v základní skupině, ani 
ve čtvrtfinále a postoupili do semi-
finále proti multinárodnímu výběru 

hráčů oblasti Rheinfald-Pfalz, který 
byl velkým aspirantem na finále. 
„Levharti však od počátku diktovali 
tempo hry, podali týmový výkon 
a nenechali se zaskočit ani nestan-
dardními rozhodnutími sudího,“ 
řekl asistent trenéra Tomáš Valenta, 
jehož svěřenci zvítězili 30:23 
a postoupili do finále. 

Ve vyrovnaném finálovém 

zápase se nakonec radoval tým 
Jahn Mnichov. „Udělali jsme něko-
lik zbytečných chyb a neproměnili 
jasné střelecké pozice. V průběhu 
finále jsme dvakrát vedli o 4 body, 
ale stejně jsme odešli poraženi 
29:32,“ litoval Valenta, podle kte-
rého si chlapci přes závěrečnou pro-
hru zaslouží velké díky a ocenění za 
nasazení a bojovného ducha.

florbalisté vybrali na Kuře přes 6 tisíc korun

jech míří k výšinám

loKo zažilo houpačkové jaro 

Mladí levharti se rozloučili 
druhým místem 
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MěSTSKá pOlICIe

lhal, jako když tiskne
Hlídka uviděla v ulici Písečná 
muže, který popíjel alkohol a opí-
ral se o nákupní košík. Tvrdil, že koš 
našel a pít na veřejnosti už nikdy 
nebude. Košík však ukradl a o dvě 
hodiny později pil venku znovu.

ze zastávky si udělali 
noclehárnu 
Dva muži a jedna žena se uve-
lebili k přenocování přímo na 
zastávce MHD v Nádražní ulici. 
Když je strážníci v jednu hodinu 
v noci objevili, museli se sbalit 
a odejít. Protože to nebylo popr-
vé, převzali si pokutové bloky.

z Bývalého kina 
chtěl železo 
Do bývalého kina Evropa, které 
takřka sousedí s budovou měst-
ské policie, si vyrazil pro železo tři-
cetiletý muž. Jeho hlučná práce ho 
pochopitelně prozradila a strážní-
ci ho zadrželi. Peníze z kradeného 
železa chtěl na cigarety a alkohol. 

Pes vysvětlování 
nerozuMěl 
Nového páníčka si našel zlatý re-
trívr. V Dobrovského ulici si vyhlí-
dl jednatřicetiletou ženu a všude 
ji následoval. Strážníci museli psa 
převézt do útulku.

Na chomutovské ulice dohlíží 
o dvanáct párů očí více. Ve městě 
bude o to bezpečněji. Městská poli-
cie získala dotační prostředky na asi-
stenty prevence neboli civilní pracov-
níky, které už si veřejnost zvykla vídat 
v některých lokalitách města v uply-
nulém období. Noví asistenti se v uli-
cích objevili na začátku tohoto měsíce 
a opět začínají pomáhat strážníkům 
v dohledu nad veřejným pořádkem. 
„Pomoc je to významná. Vloni zjistili, 
řešili či jinak pomohli ve více než čty-
řech tisících případech,“ řekl náměs-
tek primátora a velitel městské policie 
Jan Řehák. 

Dvanáct civilních pracovníků se 
bude starat o bezpečnost u základních 
i mateřských škol, v problémových 
lokalitách sídlišť, městském parku 
a budou znepříjemňovat život prosti-
tutkám na Lipské či Kadaňské ulici. 
„Budou o pátrat po černých skládkách, 
upozorňovat pejskaře, aby dodržovali 
městskou vyhlášku, a především svou 
přítomností v problémových lokali-
tách budou  odrazovat nepřizpůsobivé 

od páchání přestupků,“ řekl ředitel 
městské policie Vít Šulc.

Asistenti prevence sice nemohou 
řešit přestupky, ale mohou je zado-
kumentovat a přivolat hlídku k vyře-
šení situace. Civilní pracovníci v síd-
lištích neasistují jen u běžných pře-
stupků. „V jednom případě asistent 
zaznamenal na kameru předávání 
drog, případ poté dořešila kriminální 
policie,“ popisuje Šulc. Dvanáct asi-
stentů pracuje ve dvou směnách tak, 
aby město pokryli od rána do pozd-

ních večerních hodin. „Podílet se 
budou také na preventivních akti-
vitách městské policie,“ dodala Iva 
Ejim, manažerka prevence.

Na šestici asistentů poskytlo 
dotaci prostřednictvím evropských 
fondů ministerstvo vnitra, prostředky 
na dalších šest pak poskytl úřad práce. 
Civilní pracovníky městská policie 
využívá již od roku 2007. „Jedná se 
o projekt, který od nás ostatní městské 
policie a dokonce ministerští úředníci 
převzali,“ uzavřel náměstek Řehák. 

Civilní pracovníci jsou 
opět očima strážníků 

Technické služby mají na odvoz 
bioopadu nové auto se sprchou. Ta 
bude čistit popelnice a kontejnery po 
každém vysypání. „Tím se zvýší kom-
fort služeb pro občany města,“ řekl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Auto bude sloužit převážně na 
odvoz odpadu z hnědých kontej-
nerů a popelnic v oblastech s rodin-

nými domky. Po každém vysypání 
auto automaticky vysprchuje popel-
nici. Tím se odstraní usazené zbytky, 
ale také ostatní látky, které vznikají  
tlením bioodpadu. „Kontaminovanou 
vodu vůz sám přefiltruje a znovu ji 
použije,“ řekl ředitel TSMCH Zbyněk 
Koblížek. Vůz je také vybaven vyso-
kotlakým ručním čističem, kterým 

obsluha může dočistit popelnici nebo 
ji umýt zvenčí.

Vůz za sedm milionů korun tech-
nické služby pořídily z dotace poskyt-
nuté Operačním programem Životní 
prostředí. Vůz bude vyvážet bioodpad 
ze dvou tisíc popelnic, které budou 
přiděleny do konce července ke kaž-
dému rodinnému domu.

Projekt Mladý preventista má své 
vítěze. Za to, že děti pozorovaly po 
celý rok své okolí a různé neřesti hlá-
sily strážníkům, si vysloužily oce-
nění. Do projektu jsou zapojené šesté 
a sedmé ročníky dvou základních 
škol. „Je důležité vést žáky k všíma-
vosti. Když budou ostatní upozorňovat 
na špatné chování, samy si nenásilně 
osvojí, jak se chovat správně,“ podotkl 
náměstek primátora Jan Řehák.

Cíl projektu je prostý. Má děti 
motivovat k tomu, aby si více vší-
maly drobných věcí a snažili se je řešit 

s pomocí svých strážníků. „Když se 
neudělá nic s maličkostmi, tak pře-
rostou ve větší problém, který se pak 
špatně napravuje,“ upozornila Libuše 
Slavíková, ředitelka základní školy na 
Zahradní. Hlídky preventistů tak stráž-
níkům hlásily nepořádné pejskaře, 
podivné osoby i stříkačky v trávě.

Jako nejlepší mladý preventista 
ze ZŠ Zahradní se osvědčily Kris-
týna Chorvátová a Jana Kopřivová. 
Ze ZŠ Březenecká uspěla Jana 
Dáňová, Sára Tokarevová, Tereza 
Týřová a Petra Nováková.

Nový popelářský vůz má sprchu

děti pomáhají strážníkům hlídat ulice
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víkend PoMohl 
naBrat síly
Nabrat síly na závěrečné prověr-
ky a zkoušení jeli osmáci ze zá-
kladní školy v ulici Na Příkopech 
do kempu v Hradci u Kadaně. Ví-
kend byl plný sportování, her 
a relaxace. 

velcí ještěři zaujali 
výletníky
Zajímavé přírodní úkazy si 
mohli prohlédnout žáci základ-
ní školy na Kadaňské. Navštívi-
li totiž přírodní rezervaci Soos 
s rozsáhlými rašeliništi a expo-
zicí ještěrů. 

děti se fotily 
s orangutany
Pražská zoo se stala cílem výle-
tu třeťáků ze základní školy na 
Březenecké. Volnější režim před 
koncem roku dovolil dětem užít 
si den se zvířaty a pořídit pár 
snímků. 

studenty zajíMalo 
vzdělávání v něMecku
Zázemí a vybavení školy v ně-
meckém Zschopau si mohli pro-
hlédnout studenti Střední školy 
energetické a stavební Chomu-
tov při zajímavé exkurzi. 

KráTCe

Probudit zájem o technické obory 
i motivovat budoucí vědce k zodpo-
vězení dosud nezodpovězených otá-
zek si klade za cíl interaktivní cen-
trum Techmania v Plzni. Právě tam 
se vydali čtvrťáci ze základní školy 
v ulici Na Příkopech.

Hned na úvod byly děti nadšené 
ze show s tekutým dusíkem. Nejvíce 
se jim ale líbilo oddělení věnované 
vyšetřování, kriminalistice a práci 

agentů. Žáci si mohli exponáty sami 
vyzkoušet, rozhýbat a získat tak vědo-
mosti vlastním prožitkem. 

V Techmanii čtvrťáci nalezli 
například odpovědi na otázky, co se 
stane, když lidské tělo okusí 200 tisíc 
voltů. Mohli také zažít viditelný pro-
jev neviditelného nebo jaké to je být 
špiónem. Legraci si užili při pokusu 
zvládnout práci moderátora, když 
slyší vlastní zpožděnou řeč. 

Noc ve škole strávili čtvrťáci 
ze Základní školy Školní. Program 
však byl velmi netradiční. Během 
večera bylo oddáno několik párů. 
Nápad vznikl při hodině slohu, kdy 
si děti měly vybírat obrázky. Jeden 
z chlapců si vybral obrázek snub-
ních prstenů s tím, že má rád jednu 
svou spolužačku a rád by si ji vzal.

Děti se sešly v šest večer, rychle 
se převlékly do slavnostního oble-

čení a začaly obřady. „Při spaní ve 
škole se vzaly dva páry, den před 
tím se nechal oddat ještě jeden pár. 
Nevěsta nemohla spát ve škole, 
vdávat se však chtěla,“ uvedla Lada 
Fejferová ze ZŠ Školní. Nechyběly 
závoje ani svatební kytice. Svateb-
čany oddávala fiktivní starostka 
Pavlínka Petrová, asistovala mat-
rikářka Lada Fejferová a do lavic 
usedli rodiče i svědkové. Snou-

benci složili manželský slib, vymě-
nili si prsteny a  dali si první man-
želské políbení.

Po obřadu následovala samo-
zřejmě hostina v podobě buřtíků 
na ohni. Od ohně děti vyhnal déšť, 
ale to už byl stejně čas ke spánku. 
Do ustlaných provizorních postýlek 
děti uléhaly za doprovodu pohádky 
v televizi a o chvilku později již 
všechny vyčerpaně usnuly.

Napsat e-mail přátelům, přes 
internet volat dětem a vnoučatům, 
online vybrat a koupit dárek nebo jen 
začít s počítačem - to vše nabízí kurz 
Univerzity třetího věku pro seniory 
„Začínáme s PC – Chomutov“, který 
pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze 
přímo ve školicím centru v Chomu-
tově (Klostermannova 38). „Jedná se 
o první z celé škály kurzů, který pro 
Chomutovsko připravujeme,“ uvedl 
Viktor Kreibich z ČVUT. Prázdni-
nový bezplatný kurz bude od 17. čer-
vence do 14. srpna. Pro účast je nutná 
rezervace (775 060 494, 14-16 hod.).

Spaní ve škole 
zpestřily svatby

Seniory naučí 
zdarma na pC

Jak fungují záchranné složky 
se dozvěděli žáci Základní školy 
Školní v Chomutově. Škola ve spo-
lupráci s hasiči, zdravotníky i poli-
cisty připravila dvoudenní akci 
zaměřenou na ochranu člověka 
v mimořádných situacích.

Téměř šest stovek dětí na 

vlastní oči vidělo zásah hasičů při 
dopravní nehodě, když auto začne 
hořet. Hasiči si připravili úžasnou 
ukázku záchrany lidí z vozu i likvi-
dace ohně. Na jednotlivých stano-
vištích se pak ještě děti dozvěděly, 
jak pracuje dopravní policie, poli-
cejní psi, jak se poskytuje první 

pomoc nebo jak se čistí ropná látka 
z vody. „Chtěli jsme žákům ukázat, 
jak fungují složky Integrovaného 
záchranného systému jako celek. 
Proto je v programu zahrnuto vše, 
co souvisí se záchranou lidí,“ uvedl 
Stanislav Hájek, referent krizového 
řízení chomutovského magistrátu.

Hoří auto a ve vodě je ropa, fingovali hasiči

Do středověkého Chomutova se 
podívaly čtvrté a páté ročníky základ-
ních škol. Pro pět stovek dětí připra-
vila chomutovská agentura tvořící his-
torické programy nevídanou podíva-
nou. Hodinový výlet do dob dávno 
minulých byl plný nových poznatků, 
zajímavostí i napětí.

Žáků se při vstupu do historického 

městečka ujal průvodce, který je zavedl 
nejprve do obydlí prostého lidu. „Děti 
zde uviděly práci kováře a život lidí 
v dřevěné chatrči. Poté jsme jim naopak 
ukázali život šlechty i jejich zbraně,“ 
sdělil Jiří Šnábl, pořadatel akce.

Na návštěvníky z budouc-
nosti čekal i písař, který je sezná-
mil s dobovým písmem. Nemilé 

překvapení potkalo žáky na cestě 
od písaře. Skupinu dětí přepadla 
banda lupičů a chtěla jim sebrat veš-
keré cennosti. Nato se strhl napí-
navý souboj s ochránci dětí. Několik 
malých turistů bylo zajato a uvěz-
něno v kleci. Děti si také mohly 
zkusit upéct placku ve velké peci 
nebo ochutnat obilnou kaši. 

Návštěvníci středověkého 
Chomutova skončili v klecích

Techmania ukázala chemii 
a fyziku v jiném světle
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křížovka Na webu městské policie www.mpchomutov.cz naleznete kromě aktuálních zpráv z činnosti strážníků také informaci, …
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PřIHLášKA DO SOUTěžE
 „za ještě krásnější choMutov“
Přihlašuji se do soutěže v kategorii (označte křížkem):

  nejhezčí okno nebo balkon domu (květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií 
nebo teras domů viditelná z veřejných ploch města)

  nejhezčí výzdoba domu 
(květinová výzdoba min. 3 oken nebo kombinace balkonů a oken)

  nejhezčí předzahrádka domu (zahradnická či květinová výzdoba okolí domu, 
předzahrádek nebo částí zahrad před domy viditelná z veřejných ploch města) 

Jméno,  
příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum nar.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa 
soutěžícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresa, č. patra nebo  
popis místa předmětu soutěže:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška musí být doručena v písemné podobě nejpozději do 30. 9. 2012 prostřednictvím pošty nebo osob-
ně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese Magistrát města chomutova – oriaMM, zborovská 4602, 
430 28 chomutov. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „za ještě krásnější chomutov“. Podmínky sou-
těže jsou k dispozici na internetových stránkách města Chomutova a v informačních servisech magistrátu.

PodroBný  
kalendář akcí 
najdete na webu:

 4.7. st 19.00 ProMetheus
 5.7. čt 19.00 konfident
 6.7. pá 17.00 okresní PřeBor – Poslední záPas PePika hnátka
   19.00 něžnost
 7.7. so 17.00 doBa ledová 4: zeMě v PohyBu 19.30 ProMetheus
 8.7. ne 17.00 PiraŇa 19.00 konfident
 9.7. po 19.00 sněhurka a lovec
 10.7. út 19.00 doBa ledová 4: zeMě v PohyBu
 11.7. st 19.00 ProMetheus
 12.7. čt 19.00 faust
 13.7. pá 17.00 aMazing sPider-Man 19.00 Bez kalhot
 14.7. so 17.00 Madagaskar 3 19.30 aMazing sPider-Man
 15.7. ne 17.00 aMazing sPider-Man 19.00 iron sky
 16.7. po 19.00 aMazing sPider-Man
 17.7. út 19.00 ProMetheus
 18.7. st 11.00 Madagaskar 3 19.00 iron sky
 19.7. čt 19.00 aBrahaM lincoln: lovec uPírů
 20.7. pá 17.00 avengers 19.00 Polski filM
 21.7. so 17.00 doBa ledová 4: zeMě v PohyBu
   19.00 aBrahaM lincoln: lovec uPírů
 22.7. ne 17.00 Bez kalhot 19.00 PiraŇa
 23.7. po 19.00 do říMa s láskou
 24.7. út 19.00 nedotknutelní
 25.7. st 11.00 sněhurka a lovec 19.00 líBáš jako ĎáBel
 26.7. čt 19.00 teMný rytíř Povstal
 27.7. pá 17.00 teMný rytíř Povstal 19.00 konfident
 28.7. so 17.00 Piráti 19.00 teMný rytíř Povstal
 29.7. ne 17.00 aMazing sPider-Man 19.00 signál
 30.7. po 19.00 až vyjde Měsíc
 31.7. út 19.00 teMný rytíř Povstal

 5.7. čt 22.00 ProBudíM se včera 
 6.7. pá 22.00 gnoMeo a julie 
 7.7. so 22.00 Muži v naději 
 12.7. čt 10.00 o Perníkové chalouPce 
 12.7. čt 22.00 na vlásku 
 13.7. pá 22.00 Muži v naději 
 14.7. so 22.00 Polski filM 
 19.7. čt 22.00 alois neBel 
 20.7. pá 22.00 na vlásku 
 21.7. so 22.00 tintinova doBrodružství 
 26.7. čt 22.00 Modrý tygr 
 27.7. pá 22.00 vrtěti ženou 
 28.7. so 00.00 útěk z Ms-1

KINO SVěT leTNí KINO

 do 31.8. galerie la feMMe – galerie Špejchar
 do 30.9.  dřevěné sochy 

a keraMická Plastika – kostel sv. Ignáce, atrium SKKS
 do 9.7. dveře do oBrazu – galerie Lurago
 od 19.7. kresBy – výstavní síň knihovny
od 10.7.  únikový vchod – galerie Na schodech

 25.7. st letní filharMonie – letní kino

 15.7. ne 15.00  šíPková růženka – pohádka v angličtině pro děti 
z MŠ a 1. stupeň ZŠ, atrium 

 25.7. st 17.00 a – session – Album, Arcus – atrium
 29.7. ne  10.00  viktoriánské folklorní slavnosti – slavnostní 

mše a vystoupení sborů – kostel sv. Ignáce

VýSTaVY

KONCerTY

SKKS

bez NáVšTěVY VáM MagISTráT Sdělí 
aKTUálNí pOčeT bOdŮ

bez NáVšTěVY VáM MagISTráT bUde 
Celý rOK HlídaT lIMIT 7 bOdŮ

občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
cv Body Poz jMéno PříjMení žadatele číslo řP 
na tel. číslo 9020925

•  cenou sms (25 kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení 
registrace žádosti

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s počtem bodů a k tomu informaci, že si můžete do 
konce dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků

Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
chvliM číslo řP jMéno PříjMení žadatele
na tel. číslo 9023099

•  cenou sms (99 kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace 
žádosti na příštích 12 měsíců

•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s aktuálním počtem bodů 

•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, 
magistrát vás o tom automaticky v sms vyrozumí 

•  ve dvanáctém měsíci vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení 
služby na dalších 12 měsíců

Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420234493131
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Před prázdninami koza Róza 
připravila dvě akce Rodinného 
zápolení. Maminky s dětmi hle-
daly ve Staré Vsi bájné kapradí, 
tatínkové zas v areálu Severočes-
kých dolů obdivovali Březenského 
draka Severuse a nakládali uhlí.

Návštěvou dolů oslavili tatín-
kové Den otců. Organizátoři 
Rodinného zápolení pro ně připra-
vili sportovně technické odpoledne 
u velkorypadla KU 800, neboli 
Severuse. Pod jeho kolesem si 
tátové po vzoru svých synů hráli na 
hasičskou jednotku, stříleli po sobě 
paintballovými pistolemi a do terče 
se trefovali šípy z luku.

Svatojánskou noc strávily ve 
Staré Vsi rodiny, které se chtěly 
zúčastnit tajemných obřadů, sbírání 
devatera bylin i hledání bájného 
kapradí. „Principem oslav svato-
jánské noci bylo hledání devatera 
bylin, kterým odpovídá devět sta-
novišť s úkoly,“ vysvětlila Marie 
Heřmanová z kanceláře primátora 
a dodala, že vyvrcholením soutěže 
na oslavu slunovratu bylo hledání 
zlatého kapradí, jež podle pověstí 
na tuto jedinou noc rozvine kou-
zelné květy.

Znovu se rodiny mohou sejít 
při akci Indiánské léto na březích 
Kamencového jezera.

Tátové 
nakládali uhlí, 

maminky 
hledaly kapradí




