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Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova
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také na Facebooku
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echomutov

www.eChomutov.cz

 

facebook.com/Annaberger.KAET

www.bydlenijerabek.cz
e-mail: info@bydlenijerabek.cz
tel.: 739 034 488     733 715 505

zasklení balkonů a lodžií
dodání a montáž žaluzií, 
sušáků na prádlo
malování balkonů
kvalitní montáž
100% servis

KOUPELNY
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč

Euro koupelny, Kosmova 4721 (areál autoškoly Omega), Tel.: 474 626 191, 777 233 131
www.eurokoupelny.cz Otevírací doba PO-PÁ 8:00-17:00

Sleva 20% na kompletní sortiment
platí do konce června

Poskytujeme 5 let záruku 
na provedené práce

Zhotovíme Vám ZDARMA 
grafický 3D návrh

Prodej koupelnového vybavení

Podrobný 
Kalendář aKcí 
najdete na webu:
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14. 6.
•  farmářské trhy  

na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  ROZA: Blanické sluníčko  
na fotbalovém stadionu  
u parku od 13 hodin

16. 6. 
veřejné zasedání zastupitelstva 
města na radnici  
od 14.30 hodin

18. 6.
Jak se žije v Chomutově? – 
setkání s občany  
v městském divadle  
od 16 hodin

21. 6.
Den hudeb – zahájení koncertů 
dechových hudeb  
v městském parku  
od 17.00 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
brita je starší fena německého 
ovčáka. Na svůj věk je velmi 
vitální, miluje pohyb a hlavně pří-
tomnost člověka. Je velmi milá, 
mazlivá a poslušná. Nejspíše žila 
v bytě. 

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.

ROdINY šlY Za 
RóZOU Na ZáMeK
více na straně 7

 téma
 4 MaRKeS: leSY 

OZdRaVíMe až Za 
NěKOlIK leT 
Projít se zdravými lesy, posedět 
nebo si upéct buřta si budou 
moci obyvatelé města i turisté. 
Městské lesy Chomutov totiž 
začaly upravovat prostředí 
i stezky.

 aktuality
 6 NOVý úZeMNí pláN 

jde dO fINále
Po čtyřech letech práce 
byl předložen veřejnosti 
k projednání návrh nového 
územního plánu a zároveň 
uplynula lhůta pro podání 
námitek a připomínek. 

 aktuality
 7 dáRCe MěSTO OCeNIlO 

Za pRaVIdelNÉ OdběRY
Osmdesátkrát darovalo krev 
čtyřiadvacet dobrovolníků 
z Chomutova i okolí. Vysloužili 
si za to ocenění Zlatý kříž 
3. stupně Českého červeného 
kříže. 

 rozhovor
 8 MaRTINa řápKOVá: 

feSTIVal MeZI MěSTY 
je HlaVNě O TOleRaNCI
Už podruhé bude festival Ote-
vřeno spojen s jinou netradiční 
akcí. V atriu Stře diska knihov-
nických a kul turních služeb se 
v sobotu 7. června bude konat 
festival Mezi městy.

 kultura
 9 V KalaMářI USpěl 

pROjeKTaNT I pROdaVač
Třináctý ročník literární soutěže 
Chomutovský kalamář již zná 
vítěze. Letos se soutěže zúčast-
nilo pětadvacet autorů.

 sport
 10 aTleTKY dO SeZONY 

VSTOUpIlY VíTěZNě
V sousedním Mostě, který 
hostil 1. kolo 2. ligy žen, se 
Chomutovankám nadmíru 
dařilo.

 školy
 12 bUdOUCí SeSTřIčKY 

Učí děTI pRVNí pOMOC
Základní pravidla laické 
první pomoci nejsou 
složitá, je jen potřeba se 
s nimi seznámit a hlavně je 
pravidelně opakovat. 
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Projít se zdravými lesy, posedět nebo si upéct buřta si budou moci obyvatelé města i turisté. Městské lesy 
Chomutov totiž začaly upravovat prostředí i stezky a cílem těchto prací je přilákat do přírody více veřejnosti, 
ale také obnovit zdraví lesů. V současné době se vytrvale pracuje na největší renovaci zeleně v novodobých 
dějinách města. „Bude trvat několik let, než se podaří lesy ozdravit, a další roky, než vyrostou nově vysazené 
stromy. Jednoznačným cílem naší snahy je nová krása chomutovských lesů, které budou lákat k odpočinku 
i různým aktivitám, ale zároveň si zachovají svou divokost a přirozenost,“ uvedl ředitel Městských lesů 
Chomutov Petr Markes.

Že se v lesích něco děje, si musí 
všimnout každý, kdo do nich vstou pí. 
Z různých koutů jsou slyšet moto-
rové pily, po cestách projíždí těžká 
technika a okolí cest plní hromady 
kmenů. Jsou od smrků pichlavých, 
kterých v okolí Chomutova rostly 
a rostou tisícovky. „Tento druh 
smrku tu ale není doma, byl do-
vezen ze Severní Ameriky. U nás 
ho ničí houba zvaná kloub nat ka. 
Způsobuje odumírání pupenů smrků 

a strom pak hyne,“ vysvětlil ředi-
tel. Kromě pupenů přicházejí smrky 
také o jehličí, které nejprve zreziví, 
poté opadne. Za to může další cho-
roba zvaná sypavka, ta však vzrostlé 
stromy nezničí zcela. 

Místo neMocných 
stroMů vysazují 
odolnější

Městské lesy se starají o 3 tisíce 
hektarů porostu, z toho je 360 hek-

tarů zničeno kloubnatkou. Stromy 
nyní městské lesy nechají vykácet 
a na jejich místo vysadí tako vé, kte ré 
kloub nat ka neohrožuje. „Nemocné 
stromy nahradí převážně smrk zte
pi lý, jeřáb, jedle, buk či javor,“ vy-
jmenoval Petr Mar kes. Z napadené 
plochy dělníci vytěží pouze nemocné 
stromy, zdravé nechávají, protože po-
skytují ochranu novým malým stro-
mům. Nechávají také všechny list-
naté, protože na podzim spadané 

listí vyživuje půdu. 
Těžba kloubnatkou napadených 

smrků potrvá zhruba dalších pět let. 
„To za předpokladu, že se nám po-
daří čerpat na kácení peníze z do-
tací. Pokud ne, práce potrvají mno-
hem déle,“ podotkl Petr Markes. 
Dotace se zatím daří čerpat od 
Ústeckého kraje i ministerstev ze-
mědělství či životního prostředí.

Smrky pichlavé byly vysazeny 
v lesích okolo Chomutova v sedm
de sá tých letech minulého století, 
aby pomohly chránit ovzduší od 
imisní zátěže z elektráren. Kromě 
smrků tehdy začaly v lesích růst 
i břízy, olše či jeřáby. Životnost 
těchto stromů je průměrně padesát 
let, mnoho z nich je nyní již na hra-
nici této doby.

V loňském roce se podařilo ob-
novit 35 hektarů nemocného lesa, 
organizace díky tomu prodala ne-
celých pět tisíc kubíků dřeva. To 
je zhruba dvojnásobek průměrné 
roční těžby dřeva oproti době, kdy 

Markes: 

lesy ozdravíme 
až za několik let

Ředitel městských lesů Petr Markes ukazuje poničené stromy.

Kloubnatka způsobuje odumírání pupenů smrků a strom pak hyne.
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se takto masivně netěžilo. Získané 
peníze městské lesy ihned investují 
zpět do lesů, ať už do jejich obnovy 
nebo do nových projektů.

Plno Práce v sezoně 
i MiMo ni

Kromě těžení nemocných stromů 
se v sezoně lesníci zabývají dalšími 
činnostmi. Staví nové oplocenky, 
které slouží k oddělení části lesa od 
ostatního prostoru. Uvnitř plotu pak 
zhruba sedm let rostou mladé buky 
a borovice. „Jsou totiž jako mladé 
ohrožené zvěří v lese. Ta by je 
mohla nenávratně poškodit okusem, 
proto tyto mladé stromy chráníme 
oplocením,“ uvedl ředitel městských 
lesů. Když už ploty nejsou potřeba, 
pracovníci je zbourají a stromy ne-
chávají volně růst.

Letos, kromě těžby samotné, mu-
sejí lesníci také připravit místa pro 
další těžbu. Těch je stále ještě dost. 
Odborníci nejprve zmapují terén 
a určí stromy k pokácení.

do lesa na Kole 
i na oběd

Milovníci přírody si letos také 
jistě všimnou novinek, které měst-
ské lesy připravují. „Na čtyřech mís-
tech u Bezručova údolí organizace 
vybuduje příjemné posezení, které 

svým vzhledem zapadne do přírody 
a nabídne místo k odpočinku či se-
tkávání. Zastřešené lavičky budou 
i v lesích u Březenecké. U každého 
přístěnku bude veřejný gril určený 
pro opékání buřtů, masa či zeleniny. 
Grily budou přístupné po celý rok,“ 
řekl náměstek primátora Jan Řehák. 

Městské lesy připravují také ná-
vrh na vybudování parkoviště na 
okraji lesa u zahrádek, kde již nyní 
auta parkují. Také parkoviště ne-

bude rušit přírodní atmosféru, po-
vrch by měl být z dlaždic, kterými 
prorůstá tráva. 

Na své si přijdou i cyklisté. 
Stez ka vedoucí podél lesa u Bez ru
čo va údolí bude lépe sjízdná díky 
srovnanému terénu a také oprave-
ným můstkům, které ji doplňují. 
Kdo se raději vzdělává než sportuje, 
bude si moci projít naučnou stezku. 

Dozví se tak o zvěři i rostlinách, které 
při procházce může potkat, nebo že se 
globální oteplová ní již projevilo i na 
Cho mu tov sku. „Většina lesů se na-
chází v horách a kvůli chladnějšímu 
počasí se tam některým druhům zví-
řat dříve nelíbilo. Nyní však není 
výjimkou potkat tam zmiji, jezevce 
či šneky. Výše položené lokality 
byly dříve takřka bez klíšťat, nyní se 
však běžně nacházejí i tam,“ uvedl 
ředitel jednu z informací, která pro 

některé návštěvníky lesa bude jistě 
nová. 

něKdo si Plete les 
se sKládKou

Po celý rok zaměstnávají pracov
níky městských lesů nezodpovědní 
lidé z české i německé strany. Ti 
hyzdí přírodu černými skládkami. 
„Lik vi du je me tuny odpadu ročně, 
jedná se o pneumatiky, kusy nábytku, 
ale i staré počítače či spotřebiče,“ po-
steskl si Petr Markes. Za letošních 
šest měsíců už na likvidaci černých 
skládek vydala organizace zhruba se-
dmdesát tisíc korun. Proto na něko-
lika místech už pracovníci lesů nain-
stalovali fotopasti.

Boj s nepořádnými obyvateli je 
ale nekonečný, lesy zabírají obrov-
skou plochu a není možné je uhlídat. 
Právě to nahrává i zlodějům dřeva. 
Lapkové kradou hlavně vytěžené 
kmeny v úsecích poblíž města, ne-
váhají ani jít do lesa s motorovou pi-
lou a strom si pokácet sami. Zatímco 
lumpů s odpadem v autě, který v ry
chlo sti a tichosti někde vyloží, je 
těžké si všimnout, zloději při řezání 

dělají hluk a dřevo často odvážejí 
viditelně. „Již několik lapků se nám 
podařilo chytit a nyní stojí před sou-
dem,“ doplnil ředitel. 

hosPodaření 
MěstsKých lesů

Městské lesy se starají o tři tisíce 
hektarů pozemků. V těch je zahrnuto 
třicet hektarů luk, o které je také za-
potřebí pečovat. Pracovníci organi-
zace louky sekají, trávu usuší a se-
nem pak krmí zvěř v lesích. Přebytky 
putují zvířatům do zoo par ku. 

Snahou ředitele lesů je mít do 
pěti let vyrovnaný rozpočet, dříve to 
není možné vzhledem k financování 
masivní těžby napadených stromů. 
Loni organizace hospodařila s 12,5 
miliony korun. 

Lesy mají devět stálých zaměst-
nan ců, v sezoně ale dávají zakázky 
soukromým živnostníkům. Počet pra-
covníků pak naroste až na sto dvacet 
lidí až z pětadvaceti firem. Na území 
městských lesů je osm honiteb a tři ra-
šeliniště, v jednom z nich stále ještě 
soukromá firma těží rašelinu. Vytěžené 
území městské lesy rekultivují.

Na čtyřech místech u Bezručova údolí 
městské lesy vyBudují příjemNé posezeNí, 
které svým vzhledem zapadNe do přírody 
a NaBídNe místo k odpočiNku či setkáváNí.

Z napadené plochy dělníci těží pouze nemocné stromy. Lesní cesty nyní lemují stovky vykácených stromů.
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územní plán jde do finále Rada podpořila 
nadějné 
sportovce 

Návrh nového územního plánu 
Chomutova se blíží ke své finální 
podobě. Jde o důležitý dokument 
města, který vymezuje, kde v kon-
krétní části města může být bydlení, 
obchody, průmysl, sportovní a rekre-
ační zóny nebo park. Po čtyřech le-
tech práce byl předložen veřejnosti 
k projednání a zároveň uplynula 
lhů ta pro podání námitek a připomí-

nek. Těch se sešlo celkem 64, z toho 
48 námitek od vlastníků dotčených 
pozemků a 16 připomínek, jež mohl 
podat kdokoli. „Odborníci z magis-
trátu, pověřený zastupitel a archi-
tekt, který územní plán zpracovával, 
mají měsíc na to, aby vyhodnotili do-
šlé připomínky a připravili rozhod-
nutí k námitkám. Poté se ještě musejí 
vyjádřit dotčené orgány a v září by 

mohli o územním plánu rozhodnout 
zastupitelé,“ uvedl primátor města 
Jan Mareš. Připomínkám se napří-
klad nevyhnulo území na Zadních 
Vinohradech, kde kromě rozrůstají-
cího se bydlení je vymezený prostor 
na obchod. Pokud by si jej zde chtěl 
nějaký investor postavit, zdejší oby-
vatelé by měli tuto službu v blízkosti 
bydliště.

Návštěva premiéra Bohuslava 
So bot ky, který společně s ministrem 
průmyslu Janem Mládkem přijel do 
Cho mu tova před třemi týdny, měla 
pro město zásadní význam. „Společně 
s náměstky jsme s premiérem probrali 
otázky sociální situace, nezaměstna-
nosti, problémy s nepřizpůsobivými 
a také onkologické centrum v chomu-
tovské nemocnici,“ prozradil primátor 
Jan Mareš. 

Zhruba tříhodinová návštěva sice 
neposkytla mnoho času na řešení slo-
žitých otázek, přesto se vedení města 
podařilo s předsedou vlády probrat 
nejpalčivější problémy. „Premiér při-
slíbil, že jeho vláda dá zelenou peně-
zům ze státního rozpočtu na posilování 
stavu policistů v Cho mu to vě. Oddělení 
republikové policie by mělo posílit 
dalších 23 policistů,“ řekl primátor. 

Při jednáních i prohlídce města 
zazněly také otázky nezaměstna-
nosti. „Do průmyslové zóny Triangle 
při chází nový investor, proto vláda 
podle premiéra vidí jako svou prioritu 
dostavbu rychlostní silnice R7, což 
by mělo přinést prospěch Cho mu to

vanům, kteří by do zóny mohli rych-
leji dojíždět, a silnice by mohla také 
přilákat další investory,“ popsal situ-
aci primátor, který se s ministerským 
předsedou shodl na nutnosti zavedení 
co nejkvalitnějších rekvalifikací pro 
dlouhodobě nezaměstnané. Ty by měly 
zajišťovat střední školy se svým záze-
mím. Myšlenka se musí zasadit do šir-
šího kontextu aktivní politiky zaměst-
nanosti a je také zapotřebí změny zá-
kona o zadávání veřejných zakázek, 
protože u úřadů práce se o peníze na 
rekvalifikaci může ucházet jakýkoliv 
subjekt a vítězí nejlevnější nabídka, ale 
ne vždy tak kvalitní, jakou mohou na-
bídnout právě střední školy. 

Premiér přislíbil také změnu minis-
terské vyhlášky, která by měla do Cho
mu to va vrátit biologickou léčbu onko-
logických onemocnění a pacienti by 
nemuseli dojíždět do Ústí nad Labem. 
Nesmyslnost vyhlášky podporuje 
i fakt, že Ústecký kraj je jedním z on-
kologicky nejpostiženějších krajů.

Po premiérovi Sobotkovi se do 
Chomutova chystá také ministryně 
práce a sociálních věcí. 

Na základě doporučení komise pro 
podporu občanských aktivit schváli la 
rada města granty pro rok 2014. De
va te náct sportovních talentů z řad dětí 
a mládeže celkem získá 228 tisíc ko-
run. „Radnice v maximální míře pod-
poruje sportovní aktivity dětí a mlá-
deže. Kromě masových sportů pomáhá 
také rozvoji talentů v individuálních 
sportech. Z nich často vyrůstají slavná 
jména, která pak reprezentují město 
a jsou vzorem pro další děti,“ řekl pri-
mátor Jan Mareš. 

Mezi podporované mladé spor-
tovce patří například tenisté Tomáš 
Rych tec ký, Daniel Hošek, Anna Ha la
šo vá, kanoisté Adam Novotný, Marie 
Nela Mar ková a Tomáš Fridrych, ale 
také tanečníci obou cho mu tov ských 
škol či krasobruslařky, střelci nebo 
vzpěrači. Město podpořilo také čtyři 
talenty z řad dospělých, kteří získali 
celkem 38 tisíc korun. 

Radní dále podpořili grantem 25 ti-
síc korun dvě obecně prospěšné spo-
lečnosti Společně proti času a Centrum 
pomoci pro zdravotně postižené a se-
niory za jejich přínos přirozenému so-
ciálnímu prostředí. Zastupitelé budou 
ještě rozhodovat o přidělení grantu pro 
spolek Masopust na podporu pracovní 
integrace osob se zdravotním postiže-
ním, zejména mentálním.

premiér slíbil 
policisty 

a onkologii

Na sídliště mohou přijít další dotace
Před chomutovskými zastupiteli je 

radostný úkol. Svým rozhodnutím mo-
hou přijmout dotaci přesahující dvacet 
milionů korun. Chomutovská radnice 
totiž ukázala, že dokáže naplnit své in-
vestiční záměry a řádně a včas čer-
pat dotace. Od Ministerstva pro místní 
roz voj tak město získalo šanci sáhnout 

si na dotační peníze, které nedokázala 
čerpat jiná města, a rozšířit tak dlouho-
letý projekt Integrovaného plánu roz-
voje města Sídliště, místo pro život.

„Díky tomu, že získáme až 23 mi-
lionů korun, můžeme rozšířit revitali-
zaci veřejného prostoru u Kulturního 
domu na Zahradní, ale také u něj po-

stavit okružní křižovatku,“ uvedl pri-
mátor města Jan Mareš. 

Město Chomutov na sídlištích za 
6 let v rámci projektu investovalo 
58 milionů korun do úprav veřejných 
prostor, zároveň umožnilo vlastníkům 
bytových domů čerpat dotaci 53 mili-
onů na opravy a zateplení jejich domů.

děti si budou hrát v novém písku
V novém čistém písku si budou 

hrát děti na všech jedenadvaceti pís-
kovištích spravovaných technickými 
službami. Ty totiž nyní vyvážejí starý 
písek a nahrazují ho čistým. „Je zapo-
třebí písek každý rok měnit, aby si děti 
nehrály v zašpiněném ztvrdlém písku 
smíchaném s nepořádkem. Do konce 
června bude písek vyměněn ve všech 

pískovištích,“ uvedl náměstek primá-
tora Martin Klouda.

Písek mění čtyři pracovníci tech-
nických služeb, kterým dvakrát 
v týdnu pomáhají lidé najatí na ve-
řejně prospěšné práce. Starý písek 
umístí technické služby do depa, od-
kud se dále používá k různým staveb-
ním účelům.
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KRáTCe
FotograFové 
uKazují historii 
otevřena 
V kině je ke zhlédnutí výstava 
Festival OTEVŘENO – ohlédnutí, 
jež ukazuje deset předchozích 
úspěšných ročníků multižánro-
vého festivalu očima fotografů.

Knihovna 
Půjčuje hry
Knihovna zakoupila pro své 
čtenáře nových 30 společen-
ských her. Z toho jsou 4 hry 
venkovní. Zapůjčit si je lze 
s platnou čtenářskou průkaz-
kou na vratnou kauci ve stu-
dovně. Více na www.skks.cz.

nová linKa do Prahy 
i na hory 
Dopravní podnik obnovil ranní 
autobus do Prahy s odjezdem 
v 5.00 hod z Jirkova a v 5.15 
z Chomutova. Zároveň o před-
minulém víkendu vyjely prv-
ní cyklo busy na Boží Dar a Horu 
Sv. Šebestiána, minulý víkend 
jely na Horu Sv. Kateřiny.

v zooParKu Pobaví 
Mláďata
O pět mláďat se v zooparku roz-
rostla skupina ovcí stepních, 
čtyři mláďata přibyla u jelenů, 
čile k světu se má i měsíční sa-
mička takina. Zoopark zve ne-
jen k návštěvě expozic s mlá-
ďaty.

Mateřské školy přijmou 
více mladších dětí

pivní slavnosti ve skanzenu představily mnoho tváří piva 

Město ocenilo dárce za pravidelné odběry

Rodiny šly za Rózou na zámek

Téměř pět set volných míst měla 
Mateřská škola Chomutov k datu zá-
pisu, který se konal v březnu. Do cho-
mutovských mateřinek rodiče zapsali 
238 dětí. K předškolnímu vzdělávání 
od 1. září 2014 byly přijaty všechny 
děti, které dovrší tří let do 31. 8. 2014 
a děti starší. „Z důvodu dostatečné ka-
pacity byly přijaté i děti, kterým bu-
dou tři roky v období od září do pro-
since a dokonce můžeme umístit i děti 
narozené v lednu a únoru. Je to pomoc 
města rodičům, kteří se potřebují vrá-
tit do zaměstnání,“ uvedl primátor Jan 
Mareš. Díky tomuto kroku mateřská 
škola obsadila všechna volná místa.

Co Čech, to milovník piva. To do-
kázaly i historicky první pivní slav-
nosti ve skanzenu Stará Ves, které přes 
nepřízeň počasí přilákaly řadu lidí. 
Kro mě ochutnávky produkce Pi vo
va ru Ka rá sek a Stülpner na ně čekala 
i nabídka dalších pivovarů a zajímavé 
přednášky. 

„Nechtěli jsme to ponechat jen na 
konzumaci, proto jsme pro dnešní den 
připravili také nějaké přednášky o vý-
robě a historii piva,“ vysvětlil předseda 
představenstva Prvního občanského 

pivovaru v Chomutově Pavel Krýsl. 
Kdo se nechtěl vzdělávat, ale raději by 
si procvičil tělo, mohl vyzkoušet šla
po hyb, který přivezla žatecká Chme lo
bra na. Pojízdný výčep, u kterého jsou 
namísto barových stoliček cyklistické 
sedačky s pedály, díky kterým lze s ce-
lým výčepem odjet na výlet. „Podle 
toho, kdo jak dobře šlape, dostane 
pivo. Šlapohyb dokonce může jet i do 
mírného kopečku, ale pak je vyšší spo-
třeba,“ smála se Ludmila Musilová 
z Chme lo bra ny Žatec. 

Osmdesátkrát darovalo krev čty-
řiadvacet dobrovolníků z Chomutova 
i okolí a vysloužili si za to ocenění 
Zlatý kříž 3. stupně Českého červe-
ného kříže. To jim v obřadní síni rad-
nice předali ředitelka úřadu oblast-
ního spolku Českého červeného kříže 
Irena Wachtfeidlová a primátor města 

Jan Mareš. „Dobrovolné dárcovství 
krve je ušlechtilou, vysoce humánní 
činností a projevem hluboké lidskosti. 
Mnoho lidí darovalo krev na vojně, 
v rámci školního nebo pracovního ko-
lektivu, avšak jen málo z nich se roz-
hodlo darovat krev pravidelně,“ uvedl 
primátor, který dárcům z Chomutova 

i z jiných obcí vyjádřil obdiv, uznání 
a poděkování. Dárci se zapsali do pa-
mětní knihy a dostali drobné dárky. 

Podle primářky hematologicko
transfúzního oddělení chomutovské 
nemocnice Vladimíry Kaškové je na 
Chomutovsku stabilizovaná dárcov-
ská základna. Pokud starší lidé nebo 

dárci, kteří onemocní, přestanou da-
rovat krev, přirozeně je nahradí mladá 
generace. „Nové dárce většinou k prv-
nímu darování přivedou rodiče, kteří 
sami krev darují, nebo profesoři své 
žáky. Do Chomutova jezdí darovat 
krev i lidé z okolních měst a obcí,“ 
doplnila primářka. 

Turistický výšlap s mysliveckou 
tečkou, tak vypadala v pořadí šestá 
akce Rodinného zápolení, které tento-
krát zavedlo rodiny na Červený hrá-
dek. „Chomutov není osamělé město, 
naopak spolupracujeme s ostatními 
městy. Máme také významného part-
nera Severočeské doly, který nás 
stmeluje dohromady. Proto jsme vy-
užili možnosti vydat se s Rózou na 
Červený hrádek,“ vysvětlil tento výlet 

primátor Chomutova Jan Mareš.
Kdo ze zúčastněných vyšlápl až 

nahoru na Červený hrádek, tomu 
byla odměnou netradiční podíva ná. 
Na zámku se totiž ten den konal 
My sli vecký den. „K akci patří ob-
lastní výstava psů loveckých ple-
men, výstava trofejí spárkaté zvěře 
ulovené v loňském roce a také po-
zvání pro všechny, kteří dostali mys-
livecké vyznamenání. Celý den 

zde byli trubači,“ nastínil program 
předseda Okresního mysliveckého 
spolku Petr Brziak a připomněl, že 
kvůli Rodinnému zápolení tento-
krát myslivci do svého dne zařa-
dili také výtvarnou a pěveckou sou-
těž pro děti. Samozřejmě i ty byly 
inspirovány lesem, zvířaty a kraji-
nou. „Je to takový svátek myslivců 
na Chomutovsku,“ doplnil předseda 
mysliveckého spolku. 
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Prozradíte nám, jak se zrodil ná-
pad na festival Mezi městy? 

Hledali jsme způsob, jak se za-
pojit do festivalu Otevřeno. A pro-
tože jsme kavárna, kde pracují men-
tálně postižení, chtěli jsme, aby vy-
stupovali na této akci právě oni. A tak 
nás napadlo uspořádat pro dospělé 
s mentálním postižením vlastní pře-
hlídku, kde mohou uplatnit svůj ta-
lent i nadšení. 
Loni proběhl první ročník. Byla 
jeho organizace náročná? Jak se 
Vám dařilo shánět vystupující? 

Začali jsme oslovovat nejrůz-
nější chráněná bydlení či domovy 
pro osoby se zdravotním postižením. 
Zpočátku byli trošku rozpačití, pro-
tože nevěděli, co si pod naším festi-
valem mají představit. Ale když jsme 
jim prozradili naše plány, byli nadšení 
a rozhodli se přijet. Letos už to bylo 
o dost jednodušší, protože všichni vě-
děli, o co jde, a tak nám hlásili, že už 
se moc těší. 
V čem má takový netradiční festi-
val svůj přínos? 

Největším přínosem je tento fes-
tival pro klienty zmíněných zaří-
zení. Ve většině chráněných bydlení 
nebo domovů chodí na nejrůznější 
muzikoterapie či ergoterapie, kde 
se učí a tvoří. Jenže pak nemají pro-
stor, kde nově nabyté dovednosti pre-
zentovat. Proto zde všichni rádi vy-
stoupí. Dokonce i když jim tento rok 
za vystoupení můžeme dát jen kávu 
a zákusek, tak přijedou. Vystoupení 
před diváky totiž dává jejich činnosti 
smysl a cíl. 

Kolik takových akcí pro dospělé 
s mentálním postižením v sever-
ních Čechách je? 

Vůbec netuším, ale osobně nevím 
o žád né podobné akci v okolí. Bo hu
žel pro lidi s men tál ním postižením 
toho pořád mnoho není. Ovšem právě 
na datum našeho festivalu Mezi městy 

vychází také pražská akce Men tal po
wer, které se rozhodli zúčastnit i ně-
kteří z našich loňských hostů. 
Co přinese festival Mezi městy di-
vákům? 

Určitě nový pohled na lidi s men-
tálním postižením. Návštěvou našeho 
festivalu zjistí, že i lidé se středně těž-
kým mentálním postižením něco umí 
a dokážou. A navíc se dobře pobaví. 
Například loni zde vystoupili Vega 
a Hájští kohouti, kteří přijedou i tento 
rok, a lidi se ohromně bavili. Bylo to 
úžasné. 
Jaké jste měla po prvním ročníku 
festivalu reference? 

Řada lidí mi po festivalu říkala, 
že se jim to moc líbilo a že už se 
těší na další rok. Dokonce se na náš 
festival přijeli podívat i zástupci ji-
ných městských či soukromých or-
ganizací z regionu, kteří uvažovali 
o tom, že by si některé skupiny také 
pozvali na jejich akci. 
Minulý rok si na festival našlo 
cestu mnoho diváků… 

Loni to byla trochu jiná situace, 
neboť bylo skvělé počasí a navíc se 
ko nal fler jarmark i far mář ské trhy, 
což přivedlo do centra města hodně 
lidí. Ten to krát to může být jiné. Ne
tvr dím, že naše akce zaujme širokou 
veřejnost. Na druhou stranu doufáme, 
že z minulého roku už lidé festival 

znají a přijdou se podívat znovu. 
Na začátku jste připomněla, že jste 
cíleně spojili vaši akci s festivalem 
Otevřeno. Proč takové rozhodnutí? 

Když už se ve městě koná taková 
velká akce, nechceme stát stranou. 
Oslovili jsme paní Flaškovou, která 
byla hned pro. Nakonec Otevřeno je 
mul ti žán rový festival, takže tam Mezi 
městy docela zapadne. 
Proč se festival jmenuje Mezi 
městy? 

Protože jsme se nechtěli uzavřít 
jen na oblast Chomutova. Chtěli jsme 
a stále chceme, aby k nám jezdili lidé 
z nejrůznějších měst v okolí. Proto 
jsme vybírali název, který tuto myš-
lenku podtrhne. 
Zdůraznila jste, že festival je určen 
jen dospělým. Proč ne pro děti? 

Protože pro děti s mentálním po-
stižením se podobné akce konají. 
Například v Chomutově bylo řadu let 
Divadýlko, přehlídka divadelní a hu-
debnědramatické tvořivosti žáků s 
mentálním postižením. Ovšem o ně-

čem podobném pro dospělé jsme ne-
věděli. Navíc my v kavárně už ne-
pracujeme s dětmi, ale s dospělými. 
Proto jsme se rozhodli zaměřit na do-
spělé klienty. 
Prozradíte nám, na co se můžeme 
tento rok těšit? 

Po roce se do Chomutova znovu 
vrátí Hájští kohouti a Vega. Přibyla 
nám terapeutická skupina Šiva, ta-
neční skupina Lukarino dance a také 
dva domovy pro osoby s mentálním 
postižením z Vejprt. To znamená, že 
nás zase čeká hodně hudby, ale ob-
jeví se i pásma poezie a country ta-
nec. Stejně jako loňský ročník bude 
uvádět naše klientka z prvního pra-
covního tréninku v kavárně Martina 
Bartáková. 
Na jakou část programu byste 
lidi především pozvala? 

Určitě na Hájské kohouty, pro-
tože ti mě loni naprosto dostali. To 
se prostě musí vidět a slyšet. Volala 
jsem jim hned jako prvním, jestli 
znovu přijedou. Zaujali mne napro-
sto ve všem. Oni sami i jejich tera-
peuti jsou naprostí pohodáři a dýchá 
z nich dobrá nálada a spokojenost. 
Po té hrozné nervozitě, jestli vše do-
padne dobře, si pak člověk tu přátel-
skou a veselou atmosféru dvakrát to-
lik užil. 
A co by si publikum mělo vzít 
s sebou na festival? 

Hlavně toleranci. Ale té už se lidé 
postupně učí v naší kavárně a musím 
uznat, že mnozí návštěvníci udělali 
velké pokroky. Teď už ví, že naši kli-
enti jsou lidé jako my.

Už podruhé bude festival Otevřeno spojen s jinou netradiční akcí. V atriu Střediska knihovnických 
a kulturních služeb se v sobotu 7. června bude konat festival Mezi městy, který je spojen s Café Atrium 
a spolkem Masopust. Proto jsme se zeptali jedné z organizátorek a duchovních matek festivalu Martiny 
Řápkové, na co se můžeme těšit. 

Martina řápková:

festival Mezi 
městy je hlavně 

o toleranci 

Návštěvou Našeho festivalu zjistí, že i lidé 
se středNě těžkým meNtálNím postižeNím 
Něco umí a dokážou. a Navíc se doBře poBaví.
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V Kalamáři uspěl projektant i prodavač Tisíce tanečníků 
přijedou 
do Chomutova

Ukrajinskou lásku k vlasti 
ukázala Muzejní noc

Slavík zachraňuje tradici lidových písní 

Třináctý ročník literární soutěže 
Chomutovský kalamář již zná vítěze. 
Letos se soutěže zúčastnilo pětadvacet 
autorů, kteří porotě předložili šestatři-
cet prací. 

Literární soutěž byla rozdělena 
do pěti kategorií. Nejlepší mezi au-
tory od 14 do 19 let píšícími poe-
zii byl Marek Tancoš z Cho mu to va, 

pró zu zase ovládla Denisa Chrást
ko vá z Cho mu tova. V kategorii poe-
zie starších autorů od dvaceti let výše 
uspěl projektant z Vysoké Pece Julius 
Ben ko a učitelka z Račetic Irena Ha
nous ko vá. Nejlepší prózu starších au-
torů předložila porotě zdravotní sestra 
z Cho mu to va Ladislava Klem so vá. 
Soutěžící se mohli zaměřit také na 

psaní mikropovídky. Tato kategorie se 
podle věku nedělila. První místo udě-
lila porota prodavači z Jirkova Eriku 
Steigrovi. 

Chomutovský kalamář pořádá 
Dům dětí a mládeže Chomutov, Stře
disko knihovnických a kulturních slu-
žeb a redakce týdeníku Nástup za fi-
nanční podpory města Chomutova. 

Chomutovská SD aréna zaži je 
nápor tanečníků z celé Evropy. Bu
de se tam totiž konat Mistrovství 
Ev ro py v disco dance 2014. Do 
Cho mu to va se sjedou skoro dva ti-
síce milovníků tance z dvaceti 
zemí, chybět nebude ani chomutov-
ský taneční klub Beethoven D.C.

První taneční vystoupení zhléd-
nou diváci 19. června, o titul mistra 
Evropy se bude bojovat další tři dny. 
Cho mu tov ský klub má vel ké šance 
na úspěch, v minulosti již několi-
krát obdržel titul mistra České re-
publiky, Evropy i světa. Vstupenky 
návštěvníci pořídí na místě za 150 
až 400 korun. Pořadatelem šampi-
onátu je mezinárodní taneční orga-
nizace IDO.

Oblastní muzeum v Chomutově 
si již několik let jako téma muzejní 
noci vybírá tradice některé z minorit 
ži jí cích v regionu. Tentokrát muzeum 
věnovalo prostor ukrajinské men-
ši ně. „Téma jsme vybírali ještě v mi-
nulém roce, dlouho před událostmi 
na Ukra jině. Ovšem nyní jsme velice 
rádi, že můžeme ukázat ukrajinské 
tradice a nabídnout lidem i jiný po-
hled na tuto zemi, než nyní pre zen tu jí 
média,“ řekla Markéta Pron te ke ro vá 
z Oblastního muzea v Chomutově. 

Ta také přiznala, že nechtěla, aby 
z muzejní noci byl cítit smutek a žal. 
„Chtěla jsem naopak podtrhnout sílu 
tohoto národa, který se nevzdává 
a žije láskou ke své zemi,“ dodala et-
nografka muzea. I proto se během 

akce hlavně zpívalo, tančilo a jedlo. 
O to se postaraly nejen pozvané sou-
bory, ale také občanské sdružení 
Zvony naděje, které sdružuje členy 
ukra jin ské minority na Cho mu tov
sku. „Je nás tady asi tisícovka, ale ne 
všichni jsou aktivní. My se scházíme 
především v rámci sdružení. Dokonce 
mám pocit, že vzhledem k současné 
situaci se scházíme častěji než před-
tím,“ prozradila Irina Malinova. 

Kromě zpěvu ukrajinských či pra-
voslavných písní a ochutnávky netra-
dičních pokrmů muzejní noc nabídla 
i dvě osobnosti historie i současnosti 
Ukrajiny. Přítomnost reprezentoval 
psycholog a léčitel Rostislav Pro kop
juk. Minulost země i její kulturní bo-
hatství bylo zastoupeno v četbě básní 

Tarase Ševčenka. Celkovou atmo-
sféru akce dokreslovaly všudypří-
tomné kroje s výšivkami. „Naše vý-
šivka je složená z červené a černé 

barvy. Červená je láska a černá je 
žal,“ vysvětlila Irina Malinova. 
Naštěstí při muzejní noci převážila 
barva lásky.  

I když v televizi a rádiu příliš pro-
storu nemají, lidové písničky stále žijí. 
Aby tomu tak bylo i nadále, o to pe-
čuje na Chomutovsku také soutěž 
Chomutovský slavík. „Měli jsme po-
cit, že děti v současnosti nezpívají li-
dové písničky, i když se je ve škole 
učí. Proto jsme se rozhodli uspořádat 
soutěž, která by probudila zájem dětí 
o lidové písně,“ vysvětlila organizá-

torka Zdena Doležalová z Domu dětí 
a mládeže Chomutov. 

Letošní ročník potvrdil, že toto 
byla správná úvaha, neboť se jej ve 
třech vypsaných kategoriích zúčast-
nilo dohromady 43 dětí ze sedmi zá-
kladních škol. 

Kromě velké účasti však organi-
zátory potěšily i výkony jednotlivých 
účastníků. „Bylo to velice povedené. 

Malé děti si vybraly především pís-
ničky, co se učí ve škole, nejstarší ka-
tegorie už přinesla často zapomenuté 
a pro nás neznámé písně,“ přiznala 
Doležalová. Ve velké konkurenci se 
nakonec z vítězství ve své kategorii 
radovali Denisa Kösztnerová, Natálka 
Kuchárová, Tomáš Váňa, duo Alice 
Helebrandtová a Tereza Novotná 
i Lucie Richterová. 

Výstava připomněla slavné rody z červeného hrádku 
Oblastní muzeum v Chomutově 

pokračuje ve své snaze připomenout 
slavné šlechtické rody z Červeného 

hrádku. Zatímco před rokem se vě-
novalo rodu HohenloheLangenburg, 
tentokrát přibližuje osudy Rottenhanů 
a Buquoyů. „Snažíme se o nezkres-
lený a objektivní pohled, o vyvrácení 
mýtu o rozežrané cizácké šlechtě utla-
čující české poddané,“ vysvětlil účel 
výstavy Stanislav Děd, ředitel oblast-
ního muzea. 

Výstava se detailně věnuje pře-

devším třem osobnostem, které obý-
valy zámek Červený hrádek v le-
tech 1771 až 1863, kdy patřil k pan-
ství Rottenhanů a Buquoyů – Georgu 
Franzi Buquoy, Gabrielle Buquoy 
a Heinrichu Franzi von Rottenhanovi. 
Všichni se výrazně zasadili o roz-
květ a rozvoj panství a jeho stoupa-
jící politický vývoj. „Po válce byli 
Buquoyové jako žijící německý rod 

odsouzeni k zapomenutí. My se nyní 
snažíme, aby se tak nestalo,“ řekl au-
tor výstavy Michal Bečvář. Zahájení 
výstavy se zúčastnila také hraběnka 
Margaret von Buquoy, jež připomněla 
přínos svých předků pro rozvoj celo-
světové vědy. Především pak, stejně 
jako ředitel Děd, zdůraznila fakt, že 
i příslušníci německých rodů patřili 
mezi vlastence. K 
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promo tým rozdával vstupenky 
na souboje Světové ligy v Sd aréně

Nevydařený závěr sezony připravil týmy VTž o postup

Jako blesková povodeň vtrhly do 
Chomutova sličné volejbalistky, aby 
na veřejných místech města propa-
govaly dvojzápas mužské reprezen-
tace ČR s Nizozemskem, který pro-
běhne 13. a 14. června vždy od 16 ho-
din v SD aréně. Jde o souboje Světové 
ligy, jíž se čerství vítězové kvalifikace 
o postup na mistrovství Evropy zú-
častnili naposledy před jedenácti lety. 
Tehdy skončil český národní tým na 
senzačním čtvrtém místě. Prestižní 
soutěž mají kromě Opavy a Českých 
Budějovic šanci vidět i volejbaloví pří-
znivci v Chomutově.

Ten, kdo propásl dovednostní sou-
těže promo týmu s cenami v podobě 
vstupenek nebo voucherů na slevy 
vstupného, nemusí zoufat. Lístky se 

dají výhodně pořídit prostřed nic tvím 
portálu Ticketstream.cz, a to za 250 Kč 
na oba zápasy nebo za 150 na každý 
zvlášť. Další významné slevy mají 
registrovaní volejbalisté a účastníci 
Amatérské volejbalové ligy. Za plnou 
cenu se pak vstupenky budou prodávat 
v den utkání v pokladnách SD arény.

Stadion kvůli volejbalovému 
svátku projde výraznou změnou. Do 
vizuálního stylu Světové ligy bude 
„převlečen“ zvenku i zevnitř, kde na-
víc budou dočasně odmontována ple-
xiskla nad mantinely a prstenec pod 
kostkou. Na betonovou hrací plochu 
bude položen speciální povrch taraf-
lex, který poslouží nejen samotným 
volejbalistům, ale i pro videomapping 
při originální audiovizuální show. 

Kuželkáři VTŽ Chomutov se 
ohlédli za uplynulou sezonou. A mohli 
být spokojeni, A i B tým hrály v po-
předí svých soutěží a o možný postup 
přišly až v závěru.

To platí především pro A mužstvo 
VTŽ startující ve 3. lize. Cho mu tov
ský tým se usadil na čelních příč-
kách, po podzimu byl jen o skóre 
druhý za Plzní. Ještě dvě kola před 
kon cem soutěže o bod vedl a útočil 
na postup do 2. ligy. Pak však při-
šel klíčový souboj s B týmem Ro
ky can a krutá prohra na domácí ku-
želně. „Soupeř se na zápas dobře vy-
spal a podal prvoligový výkon. Přes 
solidní hru domácích vyhrál 8:0,“ 
upřesnil Ar nošt Filo z domácího 
klubu. Ro ky ca ny se vyhouply do čela 
tabulky a šanci už nepustily. Ku žel
ká ři VTŽ pak prohráli i poslední zá-
pas sezony a v konečné tabulce obsa-
dili až 3. místo se ztrátou 3 bodů na 
vítěze. Z individuálních výkonů za-

slouží vyzdvihnout klubový rekord 
vedoucího týmu Zbyňka Vytisky, 
který v jednom z podzimních zápasů 
srazil 623 kuželek. V pořadí jednot-
livců obsadil Vytiska 12. místo s prů-
měrným výkonem 548 kuželek, jeho 
spoluhráč Karel Valeš se stejným vý-
konem skončil ještě o příčku výš. 
Tohoto talentovaného dorostence vý-
sledky v A týmu VTŽ a v dorostenec-
kém družstvu Teplic dokonce přivedly 
do širší reprezentace České republiky.

Rezervní celek VTŽ Chomutov 
skončil v krajském přeboru vinou 
slabšího závěru také třetí. Postup do 
divize byl blízko, stačilo pod sebou 
udržet mocně finišující Žatec, který 
nakonec z druhého místa postupuje, 
když vítězné Vejprty se tohoto privi-
legia vzdaly. V individuálních statis-
tikách soutěže jsou nejvýš třetí Josef 
Čaboun (průměr 442 kuželek), šestý 
Zdeněk Novák a sedmý Stanislav 
Šmíd starší (oba 430 kuželek).

Posledním družstvem VTŽ hra-
jícím kuželkářské soutěže je C tým, 
který v okresním přeboru obsadil 
9. místo. Nejlepším hráčem byl na 
22. příčce pořadí jednotlivců Milan 
Šmejkal (průměr 395 kuželek).

V úplném závěru se dva členové 
kuželkářského oddílu VTŽ zúčast-
nili republikových šampionátů. Na se-
niorském obsadil Luboš Havel velmi 
dobré 12. místo, na dorosteneckém 

skončil Karel Valeš dvacátý sedmý, na 
snímku uprostřed coby vítěz mistrov-
ství Ústeckého kraje.

Kuželkáři VTŽ v předchozích ob-
dobích měli i mládežnická družstva, 
která se ale kvůli nízkému zájmu ne-
podařilo udržet. Děti mají v kuželně 
VTŽ ve Sportovním domě v Má ne
so vě ulici dveře otevřené, informace 
případným zájemcům rád podá Arnošt 
Filo, tel. 605 179 271.  

atletky zahájily sezonu vítězně 
Atletky z TJ VTŽ vstoupily do se-

zony vítězně. V sousedním Mostě, 
který hostil 1. kolo 2. ligy žen, se 
Cho mu to van kám nadmíru dařilo. 
„Skončili jsme na krásném prvním 
místě,“ s úsměvem potvrdila trenérka 
a závodnice oddílu atletiky TJ VTŽ 
Jana Hy ján ko vá, která pro své druž-
stvo vybojovala vůbec nejvíc bodů. Za 

první místo v hodu kladivem, čtvrté 
místo v disku a sedmé v kouli totiž 
získala 22 bodů.

O podobný výsledek se posta-
ra la také Markéta Škorpilová, jež při-
dala do týmové bilance 20 bodů 
za 2. místo ve stovce, první místo 
ve dvoustovce a vítězství ve šta-
fetě. Dařilo se také Michaele Hořejší, 

která doběhla v osobním rekordu na 
400 metrů překážek jako první, skon-
čila na 4. místě na stovce překážek 
a svým během rovněž podpořila vítěz-
nou štafetu. Ovšem chomutovský tri-
umf v Mostě nestál na individualitách. 
Naopak, úspěch spočíval v přínosu ce-
lého týmu. „Z dvaceti dvou startují-
cích závodnic bodovalo 19 děvčat,“ 

dodala Jana Hy ján ko vá. Díky tomu 
Chomutov zvítězil v mosteckých Ve
le bu di cích s náskokem 80 bodů na 
druhý Most navzdory náročným pod-
mínkám. „Bylo jen 10 stupňů, pršelo 
a soutěž se táhla. Bylo to hrozné, o to 
více si vážím vítězství a výkonů, které 
holky předvedly,“ dodala trenérka 
a atletka TJ VTŽ Chomutov. 
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Půjdou Před KoMisi
Po domě v ulici 17. listopadu se 
pohybovali dva lidé, kteří nabízeli 
podomní prodej elektřiny. Hlídka 
městské policie dvojici po chvilce 
nalezla. Oba tedy byli z místa vy-
kázáni s tím, že zanedlouho jejich 
jednání bude řešit na magistrátu 
přestupková komise.

slušní lidé ještě žijí
Třiasedmdesátiletý senior našel 
na zemi na náměstí 1. máje peně-
ženku. Ihned ji předal strážníkům, 
aniž by ji otevřel. Hlídka podle do-
kladů dohledala majitelku, která 
si portmonku vyzvedla. Byla moc 
ráda, že se z ní nic neztratilo.

osMiletí oKradli 
stařenKu
V pravé poledne oloupili dva asi 
osmiletí chlapci jedenadevadesá
tiletou seniorku z Písečné. Když 
procházela v Jirkovské ulici pod-
chodem, zastavili ji, zeptali se, 
ko lik je hodin a pak jí v rychlosti 
ukradli tašku z chodítka. Pachatele 
se zatím nepodařilo dopadnout.

MěSTSKá pOlICIe

Povodně, velké požáry, nehody 
s nebezpečným nákladem na třináctce, 
případně i demonstrace extremistů. 
To jsou jen některé události, které 
nyní může řešit krizový management 
města v nové místnosti krizového ří-
zení, kte rá vznikla v budově městské 
policie. „Je vybavena nejmodernější 
vizuali zač ní technikou, kterou mohou 
využít nejen zástupci města, ale všech 
záchranných složek v případě nena-
dálé krizové události,“ řekl náměstek 
primátora Jan Řehák.

Do místnosti na dvě interaktivní 
tabule, dvě velkoplošné obrazovky 

a jedno projekční plátno lze soustředit 
velké množství informací potřebných 
k řešení následků mimořádné udá-
losti. Příkladem může být nedávný po-
žár v experimentu. „Na obrazovkách 
můžeme sledovat povětrnostní pod-
mínky pro případné šíření nebezpeč-
ného kouře a varovat obyvatele nebo 
díky kamerám bychom mohli monito-
rovat volné příjezdové cesty a předá-
vat je záchranným týmům,“ přibližuje 
funkce speciálně vybavené místnosti 
ředitel městské policie Vít Šulc.

A protože bez informací a bez spo-
jení není velení, jsou počítače vyba-

veny speciálními mapovými podklady. 
„Na nich jsou vyobrazeny veškeré sítě 
od plynového potrubí až po optické ka-
bely. Dále hustota osídlení obyvateli, 
což nám pomůže pro plánování pří-
padné evakuace. Lze si zobrazit infor-
mace od meteorologů či vodohospo-
dářů v případě rozvodnění Cho mu
tov ky,“ dodává zástupce ředitele měst-
ské policie Petr Zálešák. Do místnosti 
jsou svedeny také vysílačky strážníků 
a telefonní linky. Místnost je chráněna 
proti výpadku elektrické energie.

V příštím roce se počítá s rozší-
řením náhradního napájení u hlav-
ních kamerových bodů. Ty zatím vy-
drží jen hodinový provoz v případě vý-
padku elektřiny. Letos bude mít měst-
ská policie celkem 75 kamer po ce-
lém městě. Investici zcela uhradila rad-
nice. „Dou fej me, že tuto speciálně vy-
bavenou místnost budeme používat 
k ochraně Cho mu to va nů co nejméně 
a krizové situace se městu vyhnou,“ 
dodal Jan Řehák.

Městská policie má místnost pro 
mimořádné krizové situace 

Slalom dětem 
v opilých brýlích 

ukázal nebezpečí

Zábavné dopoledne zaměřené na 
dopravní výchovu připravila městská 
policie ve spolupráci s republikovými 
policisty pro čtvrťáky ze základní 
školy v Bře ze nec ké ulici. „Právě 
v tomto ročníku se totiž dopravou 
zabývají a preventivní akce našich 
strážníků a do prav ních policistů jim 
měla názorně ukázat, jak to chodí 
v praxi,“ řekl velitel městské policie 
a náměstek primátora Jan Řehák. 

Policisté si pro děti připravili lec-
jaké nástrahy. „Musely zvládnout test 
určený pro chodce i pro cyklisty, po-
znat dopravní značky a také jízdu 
zručnosti,“ uvedla manažerka pre-
vence Městské policie Cho mu tov Iva 

Ejim. Oříškem pak byl slalom, který 
školáci projeli nejprve střízliví a poté 
jako opilí. Pocit opilého člověka na-
vodily brýle, které mění vnímání 
střízlivého člověka. „Projet dráhu bez 
brýlí zvládl každý na jedničku, s brý-
lemi to naopak nešlo bez chyby ni-
komu. Děti tak poznaly nebezpečí, 
které hrozí, když za řídítka nebo vo-
lant vozu usedne opilec,“ doplnila 
Iva Ejim. 

Za účast při dopravním dopo-
ledni dostali školáci drobné dárky 
ve formě reflexních pásků na bundy 
či tašky a sladkosti. Malí zvědavci 
si navíc mohli prohlédnout poli-
cejní auto.

K pořádku ve městě přispívají 
strážníci spolu s obyvateli. Z ulic tak 
v posledních dnech zmizela skládka, 
vraky aut i stany bezdomovců. „Lidé 
si někdy ani neuvědomují, že jejich 
nepořádek může být nebezpečný, na-
příklad při požáru. Územní strážníci 
si ale v těchto případech vědí rady 
a často stačí jen domluva,“ uvedl ve-
litel Městské policie Cho mu tov Jan 
Řehák.

Velké množství pneumatik na bal-
koně znepokojovalo ženu z Jirkovské 
ulice. Gumy měl u svého bytu usklad-
něné její soused. „Upozornila nás na 
pneumatiky na balkoně v pátém pa-
tře. Ty by mohly v případě požáru být 
opravdu nebezpečné,“ uvedl územní 
strážník Jindřich Wei nert. Ihned kon-
taktoval majitele bytu a upozornil je 
na nevhodné skladování. Do dvou dnů 
pneumatiky z balkonu zmizely. 

Tři nepojízdné vraky aut zabí ra ly 
místo k parkování v ulici Kos mo
nau tů. „Sepsali jsme oznámení o pře-
stupku a podnikli všechny kroky, aby 
vraky jejich majitel odstranil,“ uvedl 
územní strážník Jiří Ned bálek.

Díky všímavým obyvatelům zmi-
zela z lesa černá skládka, která se na-
cházela v prostoru nad Bře ze nec kou. 
„Na místě byla spousta nepořádku, si-
tu aci jsme zdokumentovali a předali 

spolu s mapou technickým službám 
k odklizení,“ popsal řešení územní 
strážník Filip Prokeš. 

Prostředí u města také hyzdily 
stany bezdomovců v Bee tho ve
no vě ulici. Dokud jich tam bylo jen 
pár a v okolí nebyl nepořádek, stráž-
níci je tolerovali. Když se ale situ-
ace změnila, stanů přibývalo a kolem 
nich se množily odpadky, nechali 
strážníci prostor vyklidit. 

pořádek ve městě udržují 
strážníci ve spolupráci s občany
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užívali si ve šKole 
v Přírodě
Dvě třídy páťáků ze ZŠ Škol-
ní vyrazily do školy v přírodě 
v Chřib ské. Přestože jim poča-
sí nepřálo, všechny děti si užily 
spoustu legrace. 

výstava uKázala 
středověK
Do středověku přenesla žáky 
ze ZŠ Na Příkopech výstava na 
Červeném hrádku. Na vlastní 
kůži si mohli vyzkoušet, jak se 
žilo na hradě i na bitevním poli.

za obrázeK Pojedou 
do Prahy
Ke Dni památky holocaustu na-
kreslili žáci ZŠ Zahradní obrá zek 
holčičky s medvídkem a posla-
li ho autorovi filmů o Ni cho lasi 
Win to novi. Vysloužili si pozvání 
do pražského kina.

Počasí zachytila 
nejléPe
Žákyně pátého ročníku ZŠ Březe
nec ká Lucie Bauerová obsadila 
1. místo ve výtvarné soutěži Jir-
kovská paleta v kategorii prvních 
až pátých tříd na téma počasí. 

KRáTCe

budoucí sestřičky učí 
děti první pomoc

dětské sbory otvíraly studánky v kostele

Studenti 
si zahráli na 
europoslance

angličtina provázela 
festivalem divadelní jaro

Základní pravidla laické první 
pomoci nejsou složitá, je jen po-
třeba se s nimi seznámit a hlavně je 
pravidelně opakovat. Z tohoto dů-
vodu se žáci oboru zdravotnický asi-
stent ze Střední odborné školy ener-
getické a stavební, Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnické školy 
v Chomutově (ESOZ) rozhodli vy-
tvořit pro děti základních škol na 
Chomutovsku peer program Nebojím 
se poskytnout první pomoc. 

Díky programu se žáci druhé ho 
stupně ZŠ seznamují s vybranými 
základními úkony první pomoci. 
Instruktory jsou žáci 2. a 3. ročníku 
oboru zdravotnický asistent, kteří 
si připravili modelové situace za-
měřené zejména na zástavu krvá-
cení a kardiopulmonální resuscitaci. 
„Budoucí sestřičky naučí žáky zjis-
tit a následně i kontrolovat základní 
životní funkce. Demonstrují kardio-
pulmonální resuscitaci, kterou si žáci 
mohou také vyzkoušet na resuscitač-
ním modelu. Dále si uvědomují vý-

znam celkového vyšetření zraněného 
a učí se jej správně provádět, opa-
kují si čísla tísňových linek, včetně 
obsahu tísňového volání,“ vysvětlila 
učitelka Andrea Kurucová z ESOZ. 

V rámci nácviku zástavy různých 
typů krvácení se děti učí základním 
šátkovým i obvazovým technikám. 

„Po několikaletých zkušenostech je 
nutno dodat, že nespornou výhodou 
tohoto peer programu je velmi pozi-
tivní odezva ze strany žáků základ-
ních škol, kteří velmi dobře reagují 
na tuto formu zážitkového vrstevnic-
kého předávání vědomostí a doved-
ností,“ dodala Andrea Kurucová.

Jedenáct dětských pěveckých 
sborů z chomutovských mateřských 
škol ukázalo svůj um při nesoutěžní 
přehlídce Otvírání studánek v kostele 
sv. Ignáce. Krásné písně zazpívalo cel-
kem 150 dětí.

Vystoupení sborů mělo nejrůz-
něj ší podobu. Děti z mateřinky Úsměv 
zazpí valy písničku pro vlaštovičku, 
předškoláci z mateřinky Písnička zas 
zpívali o cvrčkovi houslistovi, sluní
čko přivítali malí zpěváci z mateřské 

ško ly Radost. „Všechna vystoupení se 
velmi povedla, krásná byla také píseň 
Kramářská o Kon stan tinu a Metoději, 
jak přišli na Velkou Moravu, v po-
dání dětí z Abecedy,“ uvedla ředitelka 
Mateřské školy Cho mu tov Irena Ko
pec ká. Píseň o věrozvěstech pomohla 
podpořit v dětech ducha vlastenectví. 
Právě na české dějiny a tradice je totiž 
mimo jiné zaměřen školní vzdělávací 
program. Přehlídka Otví rá ní studánek 
se letos uskutečnila již podesáté. 

Čtyřiadvacet studentů SPŠ a VOŠ 
Chomutov se zúčastnilo setkání mlá-
deže v Evropském parlamentu ve 
Štras bur ku. Byla to odměna za přední 
umístění v soutěži EU o nejlepší pla-
kát s tematikou Budoucnost mladých 
v Evropě. Plakát vytvořila Tereza 
Bart lová, s námětem jí pomáhala Eva 
Michelle Sedláčková.

Skupina byla ubytovaná v němec-
kém Kehlu, odkud je to přes řeku Rýn 
do francouzského Štrasburku jen 5 ki-
lometrů. Žáci si v parlamentu zahráli 
na evropské poslance. Diskutovali nad 
tématy jako evropské volby, plýtvání 
potravinami nebo zaměstnanost mla-
dých a také hlasovali. Všechny dis-
kuse probíhaly v angličtině, francouz-
štině a němčině.

Další den byl věnován prohlídce 
Štrasburku, zejména staré části zvané 
Malá Francie a náměstí s nádhernou 
katedrálou. Všichni si pochvalovali 
možnost navštívit cizí zemi a používat 
cizí jazyk v reálných situacích. Také 
pobyt v parlamentu byl pro všechny 
obrovskou zkušeností. Dozvěděli se 
mnohé o jeho fungování, o životě 
ostatních Evropanů a jejich kultuře.

Těžký úkol stál před angličtináři 
základních škol. Měli se svými žáky 
nacvičit krátkou divadelní scénku 
na libovolné téma, podmínkou byl 
ale scénář v angličtině. 

Zadání se ale děti se svými uči-
teli ze tří základních škol zhostily 
s přehledem a výsledkem byla pře-
hlídka těchto scének při festivalu 
Divadelní jaro na základní škole 

Zahradní v Chomutově. „Letos 
jsme pořádali druhý ročník festivalu 
a jsme velmi spokojeni s úrovní na-
cvičených scének,“ uvedla organi-
zátorka Milada Brůžová. Přehlídka 
byla nesoutěžní, bylo by velmi ob-
tížné hodnotit vystoupení různě sta-
rých dětí. Festivalu se totiž zúčast-
nili žáci čtvrtých až devátých tříd. 
„Zatímco čtvrťáci se s jazykem 

teprve seznamují, deváťáci již ply-
nule mluví a angličtinu znají. Proto 
jsme vyhodnotili jen nejlepšího 
herce z každého vystoupení, který 
dostal ocenění,“ vysvětlila organi-
zátorka. 

Kromě nápaditých námětů, které 
diváky zavedly do pravěku, mezi pi-
ráty a na mnohá další místa, si děti 
samy připravily i kostýmy a kulisy. 
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KřížovKa Rodinné zápolení připravilo pro své příznivce (tajenka) na polovinu června.
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osMisMěrKa Městský park nabídne v létě pravidelné koncerty (tajenka). vtiPy o dětech

Přinese devítiletá Pavlínka ze 
školy poznámku: „Vaše dcera je 
neskutečně moc upovídaná!“ 
Otec odepíše: „Mýlíte se. Ještě 
neznáte její matku!“

„Filípku, jak to, že máš tak 
zablácené boty? Vždyť venku 
žádné bláto není!?“ 
„Ale je – jen ho najít!“

Frantík se vyklonil z okna ve 
druhém patře a dívá se dolů 
na záhon růží. Když ho vidí 
maminka v okně, hrozně se 
vyděsí: „Jdeš dolů! Víš, co by se 
stalo, kdybys vypadl?“ 
„Vím, polámal bych růžičky!“

 
Přišla holčička k holiči a pláče: 
„Copak je ti, drobečku, stalo se 
něco?“ 
„Maminka říká, že jste mě 
ostříhal moc nakrátko, ostříhejte 
mě na delší!“

Honzík zajde za mámou a ptá se: 
„Mami, můžu jít do parku?“ 
„Zeptej se táty!“ 
Honza se nakloní k tátovi 
a zeptá se ho: „Tati, koukáš se na 
televizi?“  
„Ano!“ 
„Slyšelas, mami? Táta říká že ano!“

„Péťo, nehraj si s tím kladívkem, 
uhodíš se a bude tě to bolet!“ 
„Nebude. Hřebík drží Evička!“

adICe, aRKUS, dRaCI, Gejša, NeZájeM, OKlIKa, paRaple, pOCel, příMO, 
ReKTUM, RežIe, SKUlINY, SpORT, STISK, STOKa, STRže, špICl, Třída, TVáře, 
UdIdla, úKaZY, UpířI, VýZVa, ZálOžKa
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 4.6.  st 17.00  tělo naPoví aneb PsychosoMatiKa 
a Psychohygiena Pro všední den – velký sál SKKS

   18.00 Povídání o bylinKách – učebna č. 66 SKKS
 10.6.  út 17.00  Potěšní vlastního těla – orgasmická jóga – velký sál SKKS
 11.6.  st 14.00  traMPsKé PísničKy Pro naše babičKy – učebna č. 14 SKKS
   17.30  astrologie – zdraví a nemoc v horoskopu zrození – učebna č. 66 SKKS
 12.6. čt 16.00  setKání s biotroniKeM – učebna č. 66 SKKS

předNášKY, beSedY, aKCe

 5.6.  čt 21.45 zuš cv dracula – náměstí 1. máje 
 6.6.  pá 16.00 teQuila band – stage u městského divadla
   16.00 vladiMír 518 – prezentace knihy Kmeny 0 – Kulisárna 
   18.30 bratři orFFové – stage u městského divadla
   19.30 vladiMír 518+la4+dj MiKe – Kulisárna 
   21.30 tata bojs – stage u městského divadla
   22.45 teatr novogo Fronta – před divadlem 
   23.45 blahobeat – Kulisárna 
 7.6. so 01.00 bituMen beat – Kulisárna
   16.30 doctor victor – stage u městského divadla
   17.30 divadlo Kubrt – Městské divadlo 
   18.00 voila! – stage u městského divadla
   19.00 dáša voKatá a oldřich Kaiser – Kulisárna 
   20.00 oKleP – stage u městského divadla
   20.50 divadlo buFet – autobus u městského divadla
   22.00 coFFeebreaK – stage u městského divadla
   23.00 divadlo buFet – autobus u městského divadla
   23.30 tiMudej – Kulisárna 
 8.6. ne 01.00 Prague consPiracy – Kulisárna

feSTIVal OTeVřeNO
 4.6.  st   17.00 godzilla (3d) 

19.00 stoletý staříK, Který vylezl z oKna a zMizel
 5.6.  čt  17.00 na hraně zítřKa (3d) 19.00 zaKázané uvolnění
 6.6.  pá   17.00 KhuMba 19.00 zaKázané uvolnění 

19.30 jedna za všechny
 7.6.  so   15.00 zaKázané uvolnění 15.00 hurá do PravěKu!

18.00 X-Men: budoucí Minulost 19.00 zaKázané uvolnění
 8.6.  ne   15.00 rio 2 (3d) 17.00 hvězdy náM nePřály 

19.00 na hraně zítřKa (3d)
 9.6.  po  17.00 sousedi 19.00 zaKázané uvolnění
 10.6.  út  17.00 ranhojič 19.00 hvězdy náM nePřály
 11.6.  st   17.00 na hraně zítřKa 

19.00 PulP Fiction: historKy z Podsvětí
 12.6.  čt   17.00 violetta Koncert 

19.00 všechny cesty vedou do hrobu 20.00 bony a Klid 2
 13.6.  pá   17.00 rio 2 (3d) 18.00 grace, Kněžna MonacKá

20.00 všechny cesty vedou do hrobu
 14.6.  so   15.00 KhuMba (3d) 

16.00 stoletý staříK, Který vylezl z oKna a zMizel
19.00 godzilla (3d)

 
KINO SVěT

 5.6. čt 17.00 big band zdenKa tÖlga – atrium nebo velký sál SKKS
 6.6. pá 17.30 oldies Party – atrium nebo velký sál SKKS
 7.6. so 10.00 Festival Mezi Městy – atrium SKKS
 12.6. čt 17.00 big band zdenKa tÖlga – atrium nebo velký sál SKKS
   18.30 eržiKa trio – koncert jazzového tria – Café atrium
 13.6. pá 17.30 oldies Party – atrium nebo velký sál SKKS
 14.6. so 17.00  haPPy sMile a sluníčKa – koncert sborů – kostel sv. Ignáce

KONCeRTY

 Do 27.7.  Moderní KrajKa – staré řemeslo v nové podobě – Dům Jiřího Popela
 Do 31.8.  rottenhanové a buQuoyové na červenéM hrádKu – 

muzejní prostory radnice 

   svět Krušných hor – v expozici je k vidění přes 400 předmětů z cel-
kového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

   všeMu světu na Útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Do 27.6. obrazy – Martin Maňák – galerie Lurago
 Do 30.6. raz, dva, tři – Jaromír Másler, Aleš Knotek, Karel Peřina – galerie Špejchar
  6. Minisalon vo zuš choMutov – výstavní síň knihovny
 Do 30.7.  (ne)lidsKá stvoření (ne)zeMsKé Krajiny – galerie Na schodech
 Do 31.8.  brána snů – obrazy Kristýny Folprechtové, sochy a vitráže Jitky a Richarda 

Kantových – kostel sv. Ignáce
 Od 9.6. výstava obrazů a FotograFií – Dům dětí a mládeže

VýSTaVY

 7.6. so 08.00 chlMF Futsal 1. liga – sportovní areál Duha
   10.15 Fc choMutov–čáslav – fotbal ČFL – fotbalový stadion
   10.30  aFK loKo choMutov–neratovice-byšKovice – fotbal 

divize – fotbalové hřiště na Březenecké
 8.6. ne 10.30  sK choMutov nh–tyMáKov – národní házená – ženy 1. liga – 

sportovní areál Duha
   14.30  Knh choMutov–žatec b – národní házená – muži oblast – 

ZŠ Školní
 14.6. st 08.00 chlMF Futsal 2. liga – sportovní areál Duha 

SpORT
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 4. 6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské po Holešickou vč. parkovišť, 
komunikace a parkoviště u č. p. 4614–15, Holešická vč. parkovišť, plochy 
u nákupního střediska Beseda, Dřínovská u č. p. 4601 

 5. 6.  Březenecká – 17. listopadu od Holešické k č. p. 4777 vč. parkovišť, dřínovská 
od Holešické po 17. listopadu vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť 

 10. 6.  Březenecká – 17. listopadu od Dřínovské vlevo po křižovatku na Březenec, 
Hutnická vč. parkovišť a chodníků

 11. 6.  Kamenná – Kamenný Vrch u č. p. 5282–5266 vč. parkovišť, plochy a chodníky 
u ZŠ a střediska služeb, chodník vpravo od komunikace na Březový Vrch 
k odbočce na Kamenný Vrch, stanoviště VOK před č. p. 5266

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

 17. 6.  Kamenná – Kamenná od č. p. 5163 k nákupnímu středisku vč. parkovišť 
a sjízdných chodníků, školní pěšina

 18. 6.   Zahradní – komunikace a parkoviště od č. p. 5165 k č. p. 5189, Výletní, 
od č. p. 5256 k č. p. 5263 vč. parkovišť a sjízdných chodníků, Jasmínová 

 19. 6.   Zahradní – borová 5149 vč. parkovišť a chodníků a malé parkoviště 
u vstupu do Kulturního domu na Zahradní 

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

Vaši územní strážníci 
 

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

Jindřich Weinert
pro úseky okolí Kadaňské a Nové 
Spořice, Zahradní a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail:  
j.weinert@chomutov-mesto.cz

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

Jiří nedbálek
pro úseky Kamenná, Zadní 
Vinohrady a okolí Kamencového 
jezera, okolí Pražské
Telefon: 724 771 762
E-mail:  
j.nedbalek@chomutov-mesto.cz

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

Strážníka lze kontaktovat také pomocí webového formuláře na stránkách 
www.mpchomutov.cz.
V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.
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Likvidaci několika vážných do-
pravních nehod a záchranu zraně-
ných mohly sledovat na náměstí 
1. máje v Chomutově stovky diváků 
při soutěži ve vyprošťování zraně-
ných osob z havarovaných vozidel 
profesionálních hasičů Ústeckého 
kraje. Pro každý soutěžní tým roz-
hodčí připravili jinou dopravní ne-
hodu z autovraků a figurantů, kteří 
hráli zraněné. 

S danou nehodou se zasahující 
týmy seznámily až po fiktivním pří-

jezdu na místo nehody. „V podstatě 
jako u reálné nehody musí každý 
tým provést průzkum, seznámit se 
se situací na místě a začne prová-
dět zásah. Postup pro vyproštění se 
liší podle toho, jaká je poloha zra-
něné osoby,“ popsal ředitel územ-
ního odboru Chomutov HZS ÚK 
Petr Klíma.

Rozhodčí posuzovali čas, tak-
tiku, vedení zásahu, práci s nářadím 
a technickými prostředky a proble-
matiku první pomoci. Toto všechno 

zvládlo nejlépe družstvo z Cho mu
to va, které díky výhře v krajském 
kole postupuje do celorepubliko-
vého. „Soutěž ukázala, že Cho mu
to va né v případě dopravních nehod 
či jiných mimořádných událostí jsou 
chráněni špičkovými profesionály,“ 
řekl primátor Jan Mareš, který vítě-
zům předal ceny. 

Soutěž měla za cíl nejen prověřit 
jednotlivé týmy, ale také ukázat ve-
řejnosti, jak obtížnou a přesto kva-
litní práci hasiči každý den zvládají. 
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videorePort  
na eChomutov.cz

Zraněnému pomohl 
nejlépe chomutovský 

tým hasičů




