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

Chcete vyhrát hodnotné ceny?
UPEČTE, UVAŘTE ČI VYROBTE POKRM, JEHOŽ 
DŮLEŽITOU INGREDIENCÍ BUDOU JABLKA, 
A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE!

Jablka si zdarma můžete vyzvednout spolu s přihláškou 
do soutěže v Městském informačním centru, U Městských 
mlýnů 5885, od pondělí 29. 9. do pátku 3. 10., mezi 9.00 
a 17.00 hod. Svá jídla pak přineste 4. 10. mezi 8. a 10. 
hodinou na farmářský trh na náměstí 1. máje.

Více informací na www.severoceskefarmarsketrhy.cz

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

FARMÁŘSKÝ TRH
JABLEČNÉ SLAVNOSTI
CHOMUTOV, SOBOTA 4. 10.

nám. 1. máje, 8-12 hod.
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4. 10. 
•  farmářské trhy a Jablečné 

slavnosti na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

•  Den zvířat v zooparku  
od 12 hodin

10. a 11. 10.
komunální volby 
do zastupitelstva města,
pátek od 14 do 22,  
v sobotu od 8 do 14 hodin

12. 10.
ROZA: Svět knížek  
od 10 do 17 v knihovně 
(nutná časová vstupenka)

18. 10.
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

ZapIšTe SI 
dO dIáře

KaMíNeK pOMáHá 
rOdINáM S děTMI 
jIž Celý rOK 
Sociální centrum Kamínek oslavilo první narozeniny. Již rok nabízí 
pomoc rodinám v obtížných situacích. Oslava se konala v přítomnosti 
klientů, zakladatelů, pracovníků, na fotce jsou projektové manažerky, 
které se zasadily o vznik centra. „Přijali jsme spoustu krásných dárků, 
které využijeme při každodenní práci, některé ozdobí prostory centra 
a potěšily nás i sladké dárečky,“ řekla vedoucí Jana Hronová. 

 téma
 4 MěSTSKÉ OrgaNIZaCe 

žIjí úSpěšNýM žIVOTeM, 
pOMáHají I SlOUží
S každým volebním obdobím 
v každém městě končí jedna 
a začíná nová etapa. Ačkoliv se 
to nezdá, město je obrovský 
kolos, který musí fungovat 
správně a nikdy se nesmí 
zastavit.

 aktuality
 6 CHOMUTOV ZaKáZal 

VešKerý BedNOVý 
HaZard
Nová vyhláška schválená 
zastupitelstvem města přitvrdila 
v regulaci hazardu. Od ledna 
zakazuje veškerý bednový 
hazard na území celého města.

 aktuality
 7 prIMáTOr OCeNIl 

padlÉHO VOjáKa I další 
CHOMUTOVaNY
Při příležitosti Dne české 
státnosti se v chomutovském 
Městském divadle sešli zástupci 
sportovních, kulturních a spo
le čenských organizací, kteří 
přebírali ocenění za přínos 
městu.

 rozhovor
 8 regIONálNíMI aUTOrY 

Se MěSTO Může 
CHlUBIT
Dvakrát do roka se předsta
vují v rámci Akademie 3. věku 
regionální autoři. Zdeněk 
Hejna o regionální spisova
tele pečoval už jako ředitel 
chomutovské knihovny.

 kultura
 9 HřeBíKárNa CHCe dáT 

prOSTOr COUNTrY 
a fOlKU 
Country a folková hudba jsou 
v Chomutově doma. Nyní 
získaly country kapely a folkaři 
další nový prostor šitý na míru.

 sport
 10 TUrNaje NaZNačIlY 

SílU CHOMUTOVSKýCH 
TýMů
Jako přípravu na právě se 
rozbíhající sezonu uspo řádali 
basketbaloví Levharti Cho
mu tov v městské sportovní 
hale dva mládežnické turnaje. 

 školy
 12 SKaUTI Mají Za SeBOU 

šlápOTU, čeKá je 
VýSadeK
Skauti se již posedmé vydali 
do přírody. Pochod s názvem 
Krušnohorská šlápota byl ur
čen pro zdatné turisty i pro 
děti či seniory.

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

Vybíráme pro vás agamu hardún – 
ještěrku, která je ve volné přírodě 
rozšířena v jihovýchodní Evropě. 
Žije v malých skupinkách, kde 
vládne dominantní samec a oplo
zuje všechny samice.
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S každým volebním obdobím v každém městě končí jedna a začíná nová etepa. Ačkoliv se to nezdá, město je 
obrovský kolos, který musí fungovat správně a nikdy se nesmí zastavit. Pomáhá lidem, chrání je nebo jim slouží. 
Je řeč o samotném magistrátu i organizacích města. Dokázali jste si někdy představit, kolik kilometrů najedou 
autobusy MHD, kolik tun prádla se vypere v domově pro seniory či kolik hektarů trávy se poseče? Snažili jsme 
se nashromáždit tyto informace, ale je jejich tolik, že se nám do jednoho dvoustránkového článku nevešly, a tak 
v příštím čísle vás čeká pokračování. Jedno mají všechny organizace města společné. Uplynulé čtyři roky pro ně 
znamenaly rozvoj ve všech ohledech, žádná z nich neudělala krok zpět. 

Městská policie: 
Bojuje s živly, živýMi 
i přírodníMi

Nejvýraznější a lidmi nejvíce 
vnímanou městskou organizací je 
Městská policie Chomutov. Hlídky 
a asistenti prevence každý den na-
chodí průměrně 280 kilometrů při 
kontrolách jednotlivých úseků, stráž-
níci vyřeší 14 přestupků a v přípa dě 
motorizovaných posádek najedou 
660 ki lo me trů. To vše za jediný 
den. Průměrně každý desátý den 
pak zadrží pachatele trestného činu. 
Celkem to za uplynulé čtyři roky 
znamená 55 tisíc řešených případů, 
přes 21 tisíc řešených přestupků, 
134 zadržených pachatelů, 584 tisíc 
ušlých kilometrů a přes milion uje-
tých kilometrů. 

Jednotlivé dny jsou protkané růz-
nými případy. Ty nejběžnější zname-
nají pro strážníky válející se opilci, ne-
ukáznění sousedé, vandalové v uli-
cích. Za čtyři roky však bylo něko-
lik případů, na které strážníci, ať zasa-
hující nebo jejich kolegové, nikdy ne-

zapomenou. Při těch nejnáročnějších 
svou práci vždy zvládli výborně a ne-
bylo jim co vytknout. Mnoho lidí jim 
vděčí za svůj život. Například mladík, 
který v září roku 2012 šel do měst-
ského parku s provazem v ruce a chtěl 
se oběsit, rozešla se s ním totiž dívka. 
Strážníci však dorazili včas a jeho čin 
mu rozmluvili. Takových zachráně-
ných sebevrahů mají na kontě něko-
lik. Naposledy to byl koncem srpna 
bezdomovec, který si podřezal žíly. 
I jemu hlídka zachránila život. 

Neohrožení byli strážníci i v lis-
topadu 2012, když začal hořet jeden 
z bytů v experimentu a dům byl v mo-
mentě plný kouře. Zatímco hasiči bo-
jovali s plameny, hlídky pomohly eva-
kuovat na čtyřicet lidí. 

Velmi neobvyklou prací bylo 
pro strážníky pátrání po osobě, která 
v květnu 2013 v různých částech 
města kreslila hákové kříže. Nakonec 
se však podařilo i toto. Trochu bez-
mocné se hlídky cítily, když v červnu 
2013 ve dne i v noci sledovaly hladinu 
Chomutovky, jestli po vytrvalých deš-

tích příliš nestoupla. V takovém pří-
padě byly připravené ihned chránit 
zdraví lidí i jejich majetek.

Očima strážníků jsou asistenti pre-
vence kriminality. Těch je každý rok 
mezi šestnácti a dvaceti, od roku 2012 
byli nápomocni při řešení porušení zá-
kona v téměř 23 tisících případů. 

Strážníci se také aktivně zabý-
vají prevencí. Každý rok pořádají 
deset velkých preventivních akcí 
a 180 přednášek pro děti z mateři-
nek, žáky základních či středních 
škol i pro seniory.  

technické služBy: 
Čistota a ekologie 
na prvníM Místě

Technické služby ovlivňují hlavně 
kvalitu života ve městě. Dělají ho krás-
nější a ukli ze něj ší, denně odvážejí 
z ulic tuny odpadů, starají se o dob-
rou schůdnost a sjízdnost komunikací. 
Svou práci vykonávají dobře, pře-
sto neusínají na vavřínech. „Snažíme 
se každý rok veškeré naše činnosti ze-
fektivnit a také je dělat ekologičtěji,“ 
podotkl ředitel technických služeb 
Zbyněk Koblížek. 

Městské organizace 
žijí úspěšným životem, 
pomáhají i slouží



téma

téma | 5

Hlavním z cílů v této oblasti je 
tedy stále lepší separace odpadů, ke 
které se snaží organizace motivovat 
veřejnost narůstajícím počtem kon-
tejnerů v blízkosti jejich obydlí nebo 
různými soutěžemi. V posledních čty-
řech letech technické služby pořídily 
i několik strojů, které šetří životní pro-
středí. „Ekologicky i ekonomicky vý-
hodná je vlastní recyklace bio od padu. 
Tu provádíme dva roky díky novému 
fermentoru a drtiči odpadu. Z biood-
padu se stává kvalitní kompost,“ dopl-
nil ředitel. Ekologii pomáhá také nový 
lis, díky kterému se do kontejnerů ve-
jde více odpadu z překládací linky. Na 
skládku pak auta jezdí dvakrát méně, 
čímž se šetří palivo, ovzduší i sou-
části strojů.

Technické služby chtějí mít ulice 
stále čisté. Upravily kvůli tomu har-
monogram svozu odpadů a navíc loni 
přišly s novou službou, a to vývozem 
popelnice na zavolání i mimo svo-
zo vý den. Za čtyři roky svezly z ulic 
přes 42 tisíc tun komunálního odpadu 
a 4 tisíce tun odpadu z košů či pev-
ných stanovišť. Jen v roce 2013 svezly 
vozy přes 2 tisíce tun separovaného 
odpadu, 3 tisíce tun odpadu pak tvořil 
nepořádek z černých skládek. 

Ročně posekají pracovníci orga-
nizace 380 hektarů trávníku. „Kdy
by chom tedy sekali fotbalové hřiště 
Stamford Bridge, kde hraje Chelsea, 
za rok bychom tam trávník zkrá-
tili hned 550krát, za čtyři roky pak 
2 200krát,“ uvedl Zbyněk Ko blí žek. 
Ve městě za poslední čtyři roky při-
bylo přibližně 760 kusů stromů a keřů.

Každý rok se technické služby 
pečlivě připravují na zimu, pořizují 
posypové materiály, kontrolují a spra-
vují techniku. Nejnáročnější zima 
v po sled ních letech byla na přelomu 
roku 2010 a 2011. Tehdy se technické 
služby dlouhé měsíce potýkaly s ne-
uvěřitelnými návaly sněhu, který se 
již nevešel do města a musel se vozit 
na skládku. Náklaďáky tam tehdy od-
vezly přes 10 tisíc metrů krychlových 
sněhu. Opět přepočítáno na hřiště 
Stam ford Brid ge – kubíkovými kvá-
dry sněhu poskládanými vedle sebe by 
tehdy technické služby zaplnily plo-
chu téměř dvakrát.

dopravní podnik: 
spolehlivý a Moderní 
partner na cestách

Neopomenutelnou součástí života 
ve městě i mimo něj jsou autobusy 
a trolejbusy. Díky dopravnímu pod-
niku se každý rok dostane do práce, 
k lékaři, za zábavou či za studiem prů-
měrně přes sedm milionů cestujících. 
„Za uplynulé čtyři roky jsme přepra-
vili v rámci MHD, linkové, zájezdové, 
zaměstnanecké a rekreační dopravy 
na 28,8 milionů cestujících. S cestu-

jícími najely naše autobusy přes 23,6 
milionů kilometrů,“ uvedl ředitel Do
prav ního podniku měst Chomutova 
a Jirkova Jiří Melničuk.

Za čtyři roky ulicemi Chomutova 
začalo projíždět 19 nových autobusů, 
dopravní podnik však investoval i do 
dalších věcí. Za 32 milionů korun po-
řídil v roce 2011 nový odbavovací 
systém. Pro své autobusy nechal do-
pravní podnik v roce 2014 vybudo-
vat plničku CNG za 13 milionů ko-
run. „Letos v červnu se nám podařilo 
získat dotaci z evropských fondů ve 
výši necelých padesát milionů korun 
na pořízení deseti nových autobusů se 
CNG pohonem, která pokryje tři čtvr-
tiny nákladů,“ doplnil ředitel. 

V uplynulých čtyřech letech prošel 
dopravní podnik a spolu s ním i cestu-
jící několika významnými změnami. 
V roce 2011 se lidé seznámili s úplně 
novou linkou číslo 3, která je začala 
vozit za sportem i zábavou do areálu 
Zadních Vinohrad.

Vyloženě revolucí byla změna 
jízdních řádů v prosinci 2013. Měnily 
se trasy trolejbusů, číslování i odjezdy. 
Dopravní podnik dal tehdy všemu 
jasný řád a tím usnadnil za pa ma to vání 
si tras linek podle čísel, výrazně snazší 
byl přehled odjezdů, které se staly pra-
videlnými. 

Za svou práci získal dopravní pod-
nik několik ocenění. V roce 2011 to 
byl titul Dopravce roku Ústeckého 
kraje, o rok později toto ocenění ob-
hájil, navíc skončil první i ve vedlejší 
kategorii Spolehlivost. 

Radostí pro cestující bylo spuš-
tění bonusového programu Šťastná 
jízda na lince z Jirkova do Prahy loni 
v říjnu. Cestující si mohou vylosovat 
dárky v podobě volných vstupenek, 
navíc mají každou pátou jízdu zdarma. 

choMutovská Bytová: 
stále lepší doMov

Chomutovská bytová rok od 
roku zvelebuje bydlení svých nájem-
níků. Minulé čtyři roky se při rekon-
strukcích zaměřila hlavně na okna 
a výtahy. Ne všichni si ale cení pěk-
ného bydlení, najde se plno nepla-
tičů. Společnosti se však poměrně daří 
dluhy vymáhat. 

Od října 2010 vyměnila Cho mu
tov ská bytová okna v 890 bytech, 
cel kem tedy zhruba 3,5 tisíce oken. 
Staré výtahy na hra dily moder ní 
v jed na dva ceti domech. Cel kem si 
tyto úpravy vyžádaly fi nan ční pro
střed ky ve výši několika desítek mi-
lionů korun. 

Za čtyři roky se podařilo společ-
nosti vymoci u převzatých pohledávek 
dluhy ve výši téměř dvaceti milionů 
korun, u nově vzniklých pohledávek 
to bylo necelých pět milionů.

odBor ekonoMiky: 
staBilní a klidný 
hospodář

Hospodaření města je v posled-
ních letech velmi vyrovnané a klidné. 
Jako pečlivý ekonom město dobře ví, 
jak moc se může zadlužit, aby mohlo 
svým závazkům dostát, i jak nejlépe 
investovat a využívat dotace.

Uplynulé čtyřleté období bylo ve 
znamení velkých investičních celků. 

„Město započalo a v podstatě dokon-
čilo dva Integrované plány rozvoje 
města, a to revitalizaci areálu býva-
lých kasáren a přilehlého okolí a zre-
vitalizovalo veřejná prostranství na 
příměstských sídlištích, kde jednot-
livým společenstvím vlastníků vý-
znamně napomohlo rovněž k obnově 
jejich bytových domů,“ uvedl vedoucí 
odboru ekonomiky Jan Mareš. 

Po celé čtyři roky mělo město vy-
soký provozní přebytek, který v úhrnu 
přesáhl závratných půl miliardy. 
Vysoká je také částka, která byla pro-
investována, a to 2,2 miliardy. „To 
v podstatě představuje dva běžné roční 
rozpočty města,“ podotkl ekonom. 

Co se týče dluhů, po celé čtyři 
roky bylo město bez problémů 
schopné dostát svým závazkům. Nyní 
je tedy vše na nejlepší cestě, aby ani 
v budoucnu nedošlo k ohrožení eko-
nomiky a hospodaření města.  

investice jdou 
na úrodnou půdu

Jak už bylo zmíněno, město 
v uplynulých čtyřech letech proinves-
tovalo přes dvě miliardy korun. Tyto 
finance se přeměnily třeba na parko
va cí místa, zrekonstruované ulice 

nebo nově vybudovaná volnočasová 
a sportovní hřiště. 

Lidmi nejvíce žádané investice 
jsou nová parkovací místa, každý rok 
přibyla buď úpravami stávajících par-
kovišť nebo vybudováním nových. 
V roce 2011 nechalo město vybudovat 
254 nových parkovacích míst, o rok 
později to bylo 131 a loni 229. Také 
letos již jsou nebo budou další. Do 
měsíce budou moci řidiči parkovat na 
nových místech u Luny, tam jich při-
bude 42. O dvacet míst víc bude mít 
parkoviště u Merkuru. Šestadvacet no-
vých míst pak motoristé najdou na 
Kamenném Vrchu. Investice do do-
pravy zahrnují také opravy povrchů 
komunikací, značení nebo přechodů. 
K rodinným domům v ulici Pod Strání 
nechalo město vybudovat dokonce 
úplně novou silnici. Úpravy silnic, 
chodníků, parkovišť i výměny potrubí 
v ulicích města letos vyjdou celkem 
zhruba na 30 milionů korun.  

Lépe se ve městě jezdí nejen mo-
toristům, ale i cyklistům. Pro ně po-
stupně přibývají nové cyklostezky. 
V roce 2010 se otevřel téměř kilo-
metrový úsek v Bez ru čo vě údolí, od 
druhého ke třetímu mlýnu. Aby byla 
stezka bezpečná a praktická, mu-
selo město vydat pět milionů korun. 
Doplnilo ji i nové přemostění pro cyk-
listy u TJ Veros. Hotová je také pro-
jektová příprava na cyklostezku 
z Chomutova do Strupčic. 

Od září mohou lidé navštěvo-
vat moderní saunu, která se nachází 
v areálu na Zadních Vinohradech. 
Její stavba si vyžádala přes pět mi-
lionů korun. Téměř o milion a půl 
dražší pak bylo vybudování správ-
ního domku v areálu Domovinka. 
V něm bude klubovna, občerstvení, 
šatny a sprchy pro sportovce. Dále 
se lidé mohou těšit na rodinné cent-
rum Rozmarýnek v městském parku 
či na venkovní posilovnu a dirt
park na Kamenném Vrchu v areálu 
Eldorádo. 

Další zajímavá čísla například 
ze zoo parku, SKKS či Sociálních 

služeb přineseme v dalším vydání. 

V roce 2011 nechalo město VybudoVat 
254 noVých parkoVacích míst, o rok později 
to bylo 131 a loni 229. 
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KráTCe
ZáBradlí je jako nové
Technické služby doplnily k zá
bradlí v Mánesově a Mostecké 
ulici čtyři okrasné sloupky a tři 
kusy řetězů. Všechny sloupky i ře
tězy natřely. 

staré laviČky ZMiZely
V parčíku v Čapkově ulici odstra
nily technické služby dvě staré 
a poškozené lavičky. Na místo 
pak nainstalovaly jednu novou.

o sociálních 
služBách se doZví vše
V obchodním domě Chomutov
ka budou mít Sociální služby 
Chomutov 6. a 7. října připraven 
informační stánek, kde zájem
cům podají informace o sociální 
problematice a svých službách. 

senioři se uČili Bránit
Jubilejní 10. ročník Univerzity tře
tího věku byl zahájen přednáš
kou tiskové mluvčí policie Marie 
Pivkové na téma sebeobrany. 

klienti sos 
si užili koncert
Pro své klienty připravily Sociál
ní služby koncert hudebního 
seskupení Slunečnice z Brna 
s hudbou 60. let. Akce byla urče
na pro seniory i ostatní klienty.

primátor předával 
ceny starostům, 

sám cenu obdržel 

Svaz měst a obcí České repu
bli ky oceňoval společně s preziden-
tem republiky, ústavními činiteli 
a členy vlády starosty a primátory, 
kteří se nejvíce zasloužili o roz-
voj svého města či obce, zlepšili je-
jich zázemí, infrastrukturu, životní 
prostředí, podmínky pro podni-
ká ní či informovanost občanů a při-
spěli tak ke zvýšení kvality života. 
Cho  mu  tov ský primátor předával ve 
Španělském sále Pražského hradu 
ceny dvěma nejlepším starostům 
z Ústeckého a Plzeňského kraje. 
Sám pak obdržel cenu veřejnosti 
jako nejlepší primátor. „Ocenění 
mne velmi potěšilo a vnímám jej 

jako ocenění práce týmu profesio-
nálů magistrátu, organizací města 
a všech, kteří šíří dobré jméno Cho
mu tova. Děkuji neznámým, jež mě 
nominovali, a myslím si, že na naše 
město můžeme být hrdí,“ sdělil pri-
mátor Jan Mareš.

Do soutěže bylo přihlášeno a no-
minováno na 300 starostů. Každý 
kraj má jednoho nejlepšího sta-
rostu, Ústecký kraj však získal na-
víc hned dvě ceny veřejnosti ze 
tří. Nejlepším starostou obce nad 
500 obyvatel je Zdeněk Valenta 
z Března a nejlepším primátorem 
statutárních měst chomutovský Jan 
Mareš. 

Když mistři baví děti 
aneb Bobři zápolili

Nová sauna již vítá první návštěvníky

Chomutov zakázal veškerý bednový hazard

Koza Róza a Rozmarýnek tento-
krát spojili síly s úřadujícími mistry 
České republiky. Třináctou akci letoš-
ního Rodinného zápolení totiž spo-
lečně s městem organizoval softba-
lový klub SC 80 Beavers Chomutov. 
„Bobři reprezentují sport, který má 

v Chomutově tradici a jejich výsledky 
dělají dlouhodobě dobré jméno městu 
ve světě,“ vysvětlil spojení primátor 
Jan Mareš. Třináctá akce Rodinného 
zápolení udělala radost především ma-
lým sportovcům, kteří si zde mohli 
vyzkoušet softbal. „Připravili jsme de-

set disciplín, které byly zaměřené pře-
devším na softbal, ale i stanoviště 
pro ty, kteří nejsou sportovně zamě-
ření,“ prozradil trenér Martin Chmelík 
z SC 80 Beavers. 

Na další akci Svět knížek 12. října 
v kni hovně je nutná časová vstupenka.

Veřejnosti se otevřela nová sauna. 
Potem prohřát svá těla mohou lidé 
v areálu Zadních Vinohrad. Sauna 
vznikla z bývalé budovy vojenské 
ošetřovny, město rekonstrukcí vybu-
dovalo nejen saunu, ale také bazének, 
odpočívárnu, šatny a sprchy. Do sauny 
se najednou vejde až dvanáct lidí.

Lidé mohou saunu navštívit každý 
den v týdnu, v pondělí bude otevřena 
od 13 do 21 hodin, od úterý do neděle 
pak mezi 9 a 21 hodinou. Úterní do-
poledne a čtvrteční odpoledne budou 
patřit pouze ženám, v ostatní dobu je 
sauna společná. Město do moder ní 
sauny investovalo 5,1 milionu korun.

Nová vyhláška schválená zastu-
pitelstvem města přitvrdila v regu-
laci hazardu. Od ledna zakazuje veš-
kerý bednový hazard na území ce-
lého města. „Není zapotřebí regulo-
vat takzvané živé hry jako je ruleta se 
zeleným plátnem a žetony nebo orga-
nizované karetní hry. Tato vyhláška 
však zakazuje bednový hazard, pro-
tože jejich provoz s sebou přímo nese 

patologické jevy, narušování veřej-
ného pořádku, zneužívání sociálních 
dávek a drobnou kriminalitu,“ uvedl 
primátor Jan Mareš. Vyhláškou bude 
na území celého města zakázáno pro-
vozovat výherní hrací přístroje, in-
ter ak tivní videoloterijní terminály, 
elektromagnetické rulety, vícemístná 
herní zařízení, kvízomaty a obdobná 
zařízení, která jsou provozována po-

mocí elektronicky nebo elektronic-
komechanicky řízených výherních 
systémů.

Ministerstvo financí již začalo 
odebírat vydané licence na provozo-
vání výherních automatů na území 
města, nyní může zahájit řízení i na 
dvě místa, která měla výjimku. Pro
vozovatelé však využívají možnosti 
odvolání, ale v těchto dnech již byla 

některá povolení pravomocně zru-
šena. V některých hernách klesá 
počet terminálů, dokonce již do-
šlo k uzavření herny. V současné 
době stejně není ve městě žádné za-
řízení, které by nabízelo živou hru. 
Dvě stávající provozovny s názvem 
Casino jsou pouze herny s technic-
kými zařízeními, proti kterým město 
dlouhodobě bojuje.



aktuality

aktuality | 7

darujte 
nepotřebné 
oblečení

Za popelnice o dvě stovky méně

Neziskovky se budou 
představovat celý říjen

primátor ocenil padlého 
vojáka i další Chomutovany

Pro lidi bez domova a sociálně 
slabé rodiny chomutovská radnice po-
řádá tradiční sbírku, tentokrát letního 
a zimního oblečení. „Navazujeme na 
minulé úspěšné sbírky, při nichž Cho
mu to vané jasně ukázali, že jim život 
sociálně slabých není lhostejný,“ řekl 
náměstek primátora Martin Klouda.

Od třináctého do sedmnáctého 
října mohou Cho mu tované nosit 
v úřed ních hodinách oblečení do ves-
tibulu budovy magistrátu ve Zbo rov
ské ulici, kde budou připravené kon-
tejnery. „Zapotřebí je celoroční ob-
lečení kromě bot. Uvítáme také ruč-
níky, deky nebo spacáky,“ řekla ve-
doucí odboru sociálních věcí magis-
trátu Kamila Faiglová. 

Část věcí pracovnice sociálních 
věcí poskytnou svým klientům, kteří 
takovou pomoc potřebují. V průbě hu 
zimy si teplé svršky budou moci vzít 
lidé bez domova, až přijdou na po-
lévku, kterou bude magistrát opět roz-
dávat. Zbytek oblečení pak poputuje 
do cho mu tovských cha ri ta tiv ních 
a ne ziskových organizací. 

Zastupitelé odklepli na posledním 
jednání nižší cenu za svoz odpadu. 
„Díky dobrému hospodaření města 
můžeme za každého občana zaplatit 
340 korun jako letos a lidé tak budou 
v roce 2015 platit pouze 250 korun za 

osobu a rok,“ sdělil primátor města 
Jan Mareš. Od poplatku budou osvo-
bozeni vysokoškoláci, kteří studují 
více než 70 kilometrů od Chomutova. 
Nově bude poplatek za odpady 
splatný v jedné částce do 30. června.

Cena vychází ze skutečných ná-
kladů předcházejícího roku a zastupi-
telstvo ji schvaluje každý rok. Je také 
informací pro přípravu rozpočtu města 
na nadcházející období. Podle zprávy 
technických služeb je skutečná cena 

590 korun na osobu a rok, od které se 
odečítá dotace města ve výši 340 ko-
run. O rok dříve byla skutečná cena 
794 korun a na snížení se projevilo 
méně poškozených kontejnerů nebo 
méně černých skládek.

Po celý říjen budou mít obyva-
telé Chomutova i blízkého Jirkova 
příležitost seznámit se s nabídkou 
služeb neziskových a sociálních 
organizací. „Cílem společ-
ných prezentací, ale i dnů otevře-
ných dveří v jednotlivých zaříze-
ních, je představení jejich činnosti 
a poskyto va ných služeb široké ve-
řejnosti. Spojení s Jirkovem je lo-
gické, protože vzhledem k blíz-
kosti obou měst pracují některé or-
ganizace s přesahem,“ uvedla pro-
jektová manažerka Jana Hronová. 
Zájemci se mohou přijít podívat 
na dny otevřených dveří, před-
nášky, setkání, hry, divadlo, dílny, 
malování na obličej, soutěže, vy-

stoupení, a to podle vypsaných 
termí nů na celý měsíc. Společný 
den s ne zis kov kami bude odpo-
ledne 7. října v Jirkově v ulicích 
Vi na ři c, 15. října v atriu kni hov ny 
v Chomutově a 29. října v So ci
ál ním centru Kamínek. Zde bu-
dou mít lidé příležitost setkat se se 
všemi pohromadě a pořadatelé na-
víc slibují bohatý doprovodný pro-
gram pro malé i velké.

Neziskové organizace a posky-
tovatelé sociálních služeb z obou 
měst pravidelně spolupracují, ale 
takto ucelená celoměsíční prezen-
tace je jejich premiérou. Už v lis-
topadu se sejdou nad hodnocením 
komunitního plánu.

Při příležitosti Dne české stát-
nosti se v chomutovském Městském 
divadle sešli zástupci sportovních, 
kulturních a společenských organi-
zací, kteří z rukou primátora města 
a jeho náměstků přebírali ocenění 
za přínos městu. Oceněn za hrdin-
ství byl in me mo riam jako chomu-
tovský občan voják, který padl v čer-
venci na zahraniční misi v Af gá nis
tánu. „Den české státnosti je státní 
svátek, kdy si všichni uvědomujeme 
příslušnost k českému národu, ale 
také k našemu městu,“ uvedl primá-
tor Jan Mareš. Zároveň v tento slav-
nostní večer byla znovupotvr zena 
smlouva o spolupráci s partnerským 
Anna bergemBuchholzem.

V samotném úvodu slavnostního 
večera za nastoupené čestné stráže 
předal primátor ocenění Za hrdinství 
in me mo ri am padlému vojáku Davidu 
Benešovi. „Bojoval proti mezinárod-
nímu terorismu a bránil demokracii 
daleko od svého domova právě tam, 
kde problémy vznikají, než dojdou na 

naše území. Zaslouží si naši obrov-
skou úctu za jeho hrdinství,“ řekl pri-
mátor Mareš při předání plakety pozů-
stalé přítelkyni a bratrovi.

Primátor předal ocenění jednot-
livým členům organizací a spolků 
za udržování tradic a odkazu našich 
předků, za podporu kulturního, spor-
tovního a sociálního života ve městě, 
za dobrovolnou práci s nastupující ge-
nerací dětí a mládeže, ale také za vy-
nikající výsledky. „Díky vaší práci 

a činnosti získává naše město nálepku 
místa, kde se stále něco děje, místa, 
odkud je spousta vynikajících spor-
tovců, umělců, trenérů a nadšenců, 
kteří se velmi často prosazují na re-
publikové i světové úrovni,“ poděko-
val oceněným primátor. 

Společenského večera se účastnila 
delegace z partnerského Annabergu
Buchholze v čele s primátorkou Bar
barou Klepsch. Spolupráce obou měst 
trvá již 15 let. 

foxík už nebude sám
Atraktivní sameček pandy čer-

vené Foxík bude mít brzy ve svém 
výběhu v Podkrušnohorském zoo
parku společnost. Až z Francie 
k němu přicestovala neméně krásná 
samička Himalaya. Přivítat ji při pří-
jezdu přišel i primátor města Jan 
Mareš, který je s manželkou adoptiv-
ním rodičem právě Foxíka. „Každý 
rodič je rád, když se mu zdravě roz-
růstá jeho rodina. Jako adoptivní 
rodič zooparku nejsem sám a tak 
mě těší, že se pro nás všechny náš 
krásný zoopark rozšiřuje o nové 
druhy a chovy,“ uvedl primátor 
Mareš.

Zoopark začal šelmu z jižní Asie 
pandu červenou chovat v loňském 
roce. Veřejnost ji se zájmem přijala 
a Fox z Dánska se stal miláčkem ná-

vštěvníků. Většinu dne prospí ve vět-
vích, kde je nápadný právě červe-
ným vybarvením. Na potravu je ne-
náročný, protože se živí bambusem, 
který mu roste přímo u výběhu. 

Slavnostní představení přírůstku 
do zooparku pandy červené bude 
4. října při oslavách Dne zvířat.
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O kom vlastně mluvíme, pokud 
řekneme regionální autoři 
Cho mu tov ska? 

To je těžká otázka v teoretické 
i praktické rovině. Původně jsem se 
domníval, že regionální autor je ten, 
který ve své tvorbě daný region popi-
suje. Ovšem brzy jsem zjistil, že o re-
gionálním autorovi mluvíme, pokud 
měl nebo má nějaký vztah k regionu. 
My v Cho mu to vě si tak vlastně trochu 
přivlastňujeme pana Rudolfa Čechuru, 
který svou tvorbou překračuje hranice 
regionu, protože v Cho mu to vě vystu-
doval obchodní akademii. 
Dalším takovým slavným jménem 
mezi autory spjatými s Cho mu to
vem by mohl být Jiří Žáček… 

To bezpochyby. Jiří Žáček je ve-
lice významným básníkem, který po-
chází z našeho regionu, a pro mne 
bylo potěšením se s ním setkat na ně-
kolika akcích. Při jeho poslední ná-
vštěvě jsem předčítal jeho básně. 
Mají chomutovští spisovatelé 
na co navazovat? Je zde někdo 
slavný z historie? 

Známý je především autor histo
ric kých děl František Pubička, který 
napsal asi nejucelenější historické 
dílo o regionu. Ale je jich samo-
zřej mě více, ovšem většinou to byli 
jed not livci, kteří psali v určitém věd-
ním oboru. 
Našel byste další významná 
jména mezi regionálními autory? 

Rozhodně. Například Jaroslav 
Pach ner, Petr Rak, Zdena Binterová, 
Josef Lorber, Vladimír Valeš či Jan 
Kadlec. 

Vy sám se hodně věnujete péči 
o regionální autory. Je to potřeba? 

Snažím se. Kromě Cho mu tov ské
 ho kalamáře působím ve Středisku 
kni hovnických a kulturních služeb 
v kroužku Knihovnický pisálek, kde 
radím malým a mladým nadšeným 
autorům, jak na jednotlivé slohové 
žánry, a SKKS vydává almanach to-

hoto kroužku. Týdeník Nástup pak 
vydává almanach každého ročníku 
Kalamáře a publikuje tři nejlepší díla. 
Středisko knihovnických a kulturních 
služeb také vydává některým auto-
rům jejich díla a prostor jim poskytuje 
například i knihkupectví DDD, které 
stejně jako SKKS pořádá autogrami-
ády nebo autorská čtení. Já sám bych 
také v budoucnu rád nějaké dvě ho-
diny v knihovně radil dospělým auto-
rům, kteří by chtěli s něčím pomoci. 
S čím nejčastěji autorům pomáháte? 

Jednu část určitě tvoří gramatika, 
kterou je nutné se naučit. Tu prostě 
opra vím. Do stylistiky nezasahuji. 
Chci, aby se sami naučili dodržovat 
tempo příběhu a jeho odpovídající 
pro por ce. Aby věděli, že každý pří-
běh musí mít svůj úvod, stať a závěr. 
Někdy se snažím autory trochu vést 
te ma ticky, pokud mám pocit, že si 
hned na začátek zvolili příliš rozsáhlý 
nápad. Na začátku je lepší psát o vě-
cech, které známe. 

Kdybychom odhlédli od mediálně 
známých jmen. Kdo další patří 
mezi úspěšné regionální autory? 

Největší počet vydaných knih má 
asi Renata Šindelářová, která píše 
pře de vším pro ženy. Její ka marád ka 
Rad ka Za di no vá rovněž vydala už asi 
devět knih. Mezi hojně vydáva né au-
tory z Cho mu tov ska patří Ka rel Pa

toč ka, jemuž v edici Naše vojsko vy-
šly už čtyři knihy a píše další. Nechci 
za po me nout na Vá cla va Pintu, vý
znam ného nu mis ma tika. Jeho kniha 
Sta rý mi stezkami tajem ným Kruš no
ho řím je velmi zajímavá a jeho Ho
di nář ské pohádky vyšly již podruhé. 
O léčitelství píše Vilém Hubka, je-
hož prvotina dosáhla druhého vydání. 
Při křtu druhé knihy spojeném s auto-
gramiádou v knihku pec tví DDD byla 
kmotrou Květa Fialová. 
Objevují se literární talenty také 
v rámci Cho mu tov ské ho kalamáře? 

Celkem mohu říci, že Kalamářem 
prošlo asi dvě stě autorů a asi desít ka 
z nich se skutečně stala spi so va teli, 
kteří vydávají v na kla da tel stvích. 
Další pak vydávají vlastním nákla-
dem. I jejich tvorba je velice zajíma vá. 
Na pří klad Zde něk Ku če ra, který vy-
dal již několik bás nic kých sbírek. Pra
videlnými účastníky jsou i někteří již 
dříve jmenovaní spisovatelé. Letošní 
ročník vyhrála Zuzana Vávrová, které 

Stře disko kni hov nic kých a kulturních 
služeb vydalo drobné autorské dílko. 
V Kni hov nic kém pisálkovi vyrostla 
Tereza Plodková, jež obsazuje přední 
místa v Cho mu tov ském kalamáři 
a které SKKS také vydá sbírku poví-
dek. Navštěvuje jej i Eva Zumrová, 
která se věnuje japonské tematice. 
Mezi nejmladšími jsou nadějná jména 
Chrástková, Vetýšková či Tancoš. 
Zmínil jste povídky, poezii i litera
turu faktu. Jakému žánru se cho
mutovští autoři nejčastěji věnují? 

Kdybych to vzal podle účastníků 
Kalamáře, je to mul ti žán rové. Ob je
vu je se poezie a hodně beletrie. Jsou 
to obvykle krátké povídky, ke kterým 
jsme zřejmě přispěli i my, protože 
jsme v Cho mu tov ském kalamáři vy-
hlásili kategorii mikropovídky. 
Odráží se nějak region Cho mu
to va v dílech autorů? 

To bychom počítali na prstech 
jedné nebo dvou rukou, ale našli by-
chom takové příklady. Například 
Václav Řezáč napsal Nástup a Bitvu, 
v nichž popisuje právě odsun Němců. 
Vzpomenout bychom mohli ale i Ru
dolfa Čechuru, který v jedné z knih 
vzpomíná na své začátky v Místě 
u Cho mu to va. Patřil by sem také již 
nežijící Jiří Řípa, který napsal knihu 
o Ka daň sku, ve které umístil bájný 
Wogasti burg na stolovou horu Úhošt. 
Jsou regionální spisovatelé pro 
region důležití? 

Určitě. Myslím, že je to další věc, 
kterou se může region pochlubit. Díky 
nim se náš region může dostat do po-
vědomí čtenářů po celé republice.

Dvakrát do roka představuje v rámci Akademie 3. věku regionální autory. Zdeněk Hejna o regionální 
spisovatele pečoval už jako ředitel chomutovské knihovny a stále zůstává jejich velkým propagátorem. 
Zároveň pomáhá vyhledávat a vychovávat nové talenty prostřednictvím Chomutovského kalamáře 
a Knihovnického pisálka. Proto jsme se jej zeptali, kdo jsou regionální autoři Chomutova. 

Zdeněk Hejna:

regionálními autory 
se město může chlubit 

kalamářem prošlo asi dVě stě autorů a asi 
desítka z nich se skutečně stala spisoVateli, 
kteří VydáVají V nakladatelstVích. 
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Hřebíkárna chce dát prostor country a folku 

Kamenné inspirace kouzlí 
v art galerii radnice 

další generace byla uvedena do společnosti

Týden 
knihoven 
bude pestrý

Country a folková hudba jsou 
v Cho mu to vě doma. Nyní získaly 
country kapely a folkaři další nový 
prostor šitý na míru. Hře bí kár na 
v Bez ru čově údolí totiž zahájila no-
vou tradici, když ve druhé polovině 
září zor ga ni zo vala festival Country 
Hřebíček. „Je to první ročník. Byl to 
takový nápad dohromady s Petrem 
Vokál kem, teď zkoušíme, zda si 
získá své fanoušky,“ řekl sportovně 
kulturní referent objektu Hřebíkárna 
Vladan Malkus. 

Prvnímu ročníku Country Hře
bíč ku příliš nepřálo počasí, a tak se 
festival musel z místa pod širou oblo-

hou přestěhovat pod střechu. To byl 
však jediný zádrhel. Jakmile kapely 
naladily, rozezněly se Hřebíkárnou 
country písně chomutovských sku-
pin Wodboku a Zfleku. „Ve výběru 
kapel jsem přenechal veškerou dů-
věru Petrovi Vokálkovi, protože vím, 
že on své lidi zná. A mohu říci, že 
jeho výběr byl skvělý,“ chválil Vladan 
Malkus. Mezihru mezi dvěma chomu-
tovskými skupinami zastali příbram-
ští Jerry a dcery s keltskou hudbou. 
„Petr Vokálek mne upozorňoval, že se 
objeví i irské motivy. Bylo to oživení 
country večera, na které jsem se těšil,“ 
přiznal Malkus. 

Pro Hřebíkárnu to rozhodně ne-
byla první zkušenost s country hud-
bou. „V minulosti zde hrála například 
Pavlína Jíšová nebo Druhá tráva, chys-
táme vystoupení Nezmarů. Rádi po-
skytneme pro folk a country prostor,“ 
souhlasil sportovně kulturní referent 
Hřebíkárny s tím, že okolí Bezručova 
údolí k podobným akcím přímo vy-
bízí. Country Hřebíček není jediným 
festivalem, který se na Hřebíkárně na 
podzim koná. Už o prvním říjnovém 
pátku zde vypukne festival Bez ručák 
2014, na kterém vystoupí kapely Jasná 
páka s Davidem Kollerem, Znouze
ctnost, Do řady! nebo Payanoia. 

Máte pocit, že kameny jsou na 
jiné umělecké odvětví než sochař-
ství nepoužitelné? Návštěva Art gale-
rie Radnice vás přesvědčí, že kameny 
dokáží vyprávět příběhy stejně jako 
obrazy. Nebo víc. Kameny se mo-
hou obrazy stát. Svým dílem o tom 
uměleckou veřejnost dlouhodobě 
přesvědčuje Vladimír Sixta, který 
nyní v radniční galerii vystavuje své 
Kamenné inspirace. 

Vladimír Sixta našel své původ ní 
kamenné inspirace v Kruš ných ho-
rách, když si po řídil chatu ve Vý
slu ní. Odtud začal podnikat výle ty. 
„Chodí prý nejraději sám, neboť 
jen tak může vnímat přírodu všemi 
smysly,“ prozradila ga le rist ka Marie 
Hip ská během vernisáže. První prý 

Vladimíra Sixtu upoutali motýli, ale 
časem se jeho pozornost začala pře-
souvat k mnohem materiálnějším 
součástem přírody Krušných hor. 
Začal si všímat kamenů, které nej-
dříve ukládal do batohu a nosil domů, 
aby se jimi posléze začal zabývat na 
umělecké rovině. „Kameny jej ne-
zajímají z hlediska geologického, 
ale výtvarného. Každý kámen podle 
Vladimíra Sixty nese v sobě příběh, 
který nám autor odhaluje,“ dodala 
Marie Hipská. 

Jedinečné jemné řezy kamenem 
Vladimír Sixta totiž spojuje pomocí 
metody inkrustace do fantaskních ob-
razů. Jednou se kámen změní v motýlí 
křídla, snad pod dojmem předchozí 
výtvarníkovy inspirace, poté přijme 

podobu krásné dívky, případně báj-
ných ještěrů a stolových hor. Některé 
kameny nechává Vladimír Sixta pro-
mlouvat samy o sobě, jiné doplní jem-

nými liniemi nebo krátkou básní, jež 
napoví, že si ze své profese písmoma-
líře odnesl mnohé. Výstava bude ote-
vřena až do 17. října. 

Se začátkem podzimu se vždy sku-
pina studentů a studentek střední školy 
změní v mladé dámy a pány v elegant
ních šatech a oblecích. Noví žáci 
vstou pí do tanečních kurzů. „V rámci 
kurzů se učíme standardní tance, tedy 
waltz, valčík, foxtrot, tango nebo 
slowfox, dále polku, jive nebo čaču,“ 
prozradila lektorka tanečních kurzů 
pro mládež Dagmar Knížetová. 

Každým rokem však do kurzů 
vstupuje méně žáků. „Není to jen pří-
pad Chomutova. Také moji kolego vé 
z jiných měst pozorují ubývající po-
čet zájemců,“ potvrzuje Dag mar Kní
že tová, kterou nižší počty žáků mrzí 
především kvůli dětem samotným. 

„Přicházejí o první uvedení do společ-
nosti, seznámení a neopakovatelné zá-
žitky. I když se kurzů zúčastní později, 
například na vysoké škole, už budou 
starší a neužijí si to tak, jako v tomto 
věku,“ dodává lektorka, která ape-

luje na rodiče, aby své děti nenechali 
o toto první setkání s tancem přijít. 
Taneční totiž není jen teorie tance, ale 
také zábava. I proto do lekcí Dagmar 
Knížetová zařazuje také nejrůznější 
taneční hry. 

Přes klesající počet mladých lidí 
v tanečních kurzech může být Dag mar 
Knížetová spokojená. Účastníci sou-
časného kurzu, kteří si už vyzkoušeli 
první kroky tanců blues, jive, polky 
i waltzu, jsou totiž podle jejích slov 
velice šikovní. „Mají v sobě nadšení. 
Dokonce jsem se doslechla, že někteří 
chlapci, kteří marodili, raději v pon-
dělí šli do školy, aby nepřišli o ta-
neč ní,“ usmívá se Dagmar Kní že to vá, 
která ráda sleduje proměnu svých svě-
řenců z děvčat a chlapců v elegantní 
tanečníky a tanečnice. „Během těch 
několika měsíců co spolu trávíme, 
žáci vyspějí a stávají se z nich krásné 
dámy a pánové,“ dodává. 

Zajímavé akce připravila cho-
mutovská knihovna v rámci ce-
lostátního Týdne knihoven. Ten se 
koná již poosmnácté a zaplní tý-
den mezi 6. a 12. říjnem. V těchto 
dnech mohou zájemci navštívit 
burzu vyřazených dětských knih, 
výstavu k 10. výročí úmrtí spisova-
tele Arthura Haileyho nebo výstavu 
ke 115. výročí narození spisovatele 
Ondřeje Sekory. Více informací na-
leznete na www.skks.cz.
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levharti lákají 
nové Členy
Basketbalový klub Levharti Cho
mu tov nabírá chlapce a děv ča ta 
ročníků 2002 až 2008. Zá jem ci 
se mo hou přihlásit na tré nin
cích kaž dé úterý od 17 a pátek 
od 16 hodin. 

chlapci i děvČata 
Mohou na thaiBox
Nové členy by uvítal také thai
box, a to děvčata i chlapce od 
15 let. Tréninky se konají v hale 
na Březenecké v úterý a čtvrtek, 
vždy od 18 do 20 hodin.

přijedou fotBalisté 
Z Čech i francie
Fotbalový stadion na Zadních 
Vinohradech zaplní fanoušci 
i fotbalisté z ČR a Francie při 
utkání U20. Zápas se koná ve 
čtvrtek 9. října od 18 hodin. 
Vstup je zdarma. 

KráTCe

florbalisté načali těžkou sezonu výhrou na hřišti soupeře
Florbaloví fanoušci v Chomutově 

se dočkali. Národní liga odstartovala 
a FbC Cho mu tov 98 si vůbec nevedl 
zle. Silnému Mukařovu zvládl sebrat 
všechny body za výhru 4:3. „Určitě 
je to povzbuzení, protože to znamená 
body z venku z hřiště silného sou-
pe ře,“ souhlasil trenér A týmu FbC 
98 Martin Bo cian, který stále řeší ab-
sence v sestavě. 

Přípravu Chomutova totiž pozna-
menala řada zranění a do hry stále ne-
naskočili například Jiří Turek, Filip 
Nový nebo Martin Morava. „Příprava 
byla početnými zraněními ovlivněná, 

ale mělo to i své pozitivní stránky. 
Velký prostor dostali junioři, kteří se 
ukázali v dobrém světle,“ poznamenal 
Bo ci an. „Někteří z juniorských hráčů 
například Tomáš Fiala, Lukáš Fiala 
nebo Marek Chocholoušek mají bu-
doucnost,“ uznává trenér, který do se-
stavy zařazuje také hráče, jež ještě loni 
hráli za juniory, ale nyní patří věkově 
do dospělé kategorie. 

Dobrý začátek v nové soutěži je 
pro Chomutov důležitý. Přece jen 
Národní liga by měla mít vyšší kvalitu 
než předchozí soutěž. „Bude to hodně 
jiné. Ve druhé lize bylo možná sedm 

nebo osm těžkých zápasů, tady bu-
dou těžké úplně všechny,“ vysvětluje 
Martin Bo ci an, který je přesvědčený, 
že většina zápasů bude vyrovnaná 
a o úspěchu rozhodne jediná chyba. 
Přesto cho mu tov ské mu celku odvaha 
nechybí. „Chceme se dostat do play 
off, protože naším cílem je postup do 
první ligy,“ říká trenér, který tuší, že 
cesta do první ligy bude obtížná. 

Nejde jen o samotnou kvalitu sou-
peřů, ale také o to, že s částí týmů 
se hráči Cho mu to va vůbec neznají. 
„V naší divizi jsme věděli, co od koho 
očekávat. Tady je to jiné. Proto jsem 

se o letní přestávce snažil navštívit co 
možná nejvíce přípravných zápasů 
nebo turnajů, kde hráli naši budoucí 
soupeři,“ prozradil Bocian, podle kte-
rého budou jeho svěřenci první polo-
vinu soutěže poznávat ostatní týmy. 

Tolik času jim však los soutěže ne-
dovolí. „Máme velmi těžký los ven-
kovních zápasů. Po silném Mu ka řo vě 
jedeme do Králova Dvora a poté do 
Českých Budějovic. Oba týmy po-
važuji za velice dobré,“ přibližuje 
Bo ci an, který přesto neztrácí ambice 
a chce přivézt z venkovních hřišť další 
body do tabulky. 

Turnaje naznačily sílu
chomutovských týmů

Jako přípravu na právě se roz-
bíhající sezonu uspořádali basket-
baloví Levharti Chomutov v měst-
ské sportovní hale dva mládežnické 
turnaje. V prvním se představily žá-
kyně do 15 let, ve druhém pak ka-
deti do 17 let.

Turnaje žákyň se zúčastnilo šest 
družstev, čtyři z Ústeckého kraje, 
jedno z Libereckého a saský Chem
nitz. Cho mu tov ské Levhartice byly 
oproti soupeřkám o celý rok mladší, 
pře sto si vedly velmi úspěšně. Ve 
skupině nejprve porazily silné Li
to mě řice o bod 54:53 a poté i Ja
blo nec nad Nisou 60:41. Druhý den 
se hrálo o umístění a chomutov-
ské družstvo tak mohlo nastoupit 
proti týmu Chemnitz. Na jeho kva-

litní agresivní basketbal už domácí 
děvčata nestačila, prohrála 46:68 
a v turnaji obsadila 2. místo.

Z turnaje kadetů se omluvil 
USK Praha, a tak se na chomutov-
ské palubovce sešly jen tři týmy, 
zato ty nejlepší v Ústeckém kraji. 
S oběma soupeři si Chomutov pora-
dil, a to i proto, že v domácím dresu 
startovali tři talentovaní hráči, kteří 
jsou jinak v sezoně půjčováni do 
extraligových Litoměřic. A právě 
nad Litoměřicemi zvítězili Levharti 
v úvodním utkání 83:67 a pak ještě 
porazili Děčín 68:56. Trenér Petr 
Drobný hodnotí umístění obou cho-
mutovských celků jako úspěch: 
„Turnaje splnily naše očekávání, 
že si zahrajeme kvalitní zápasy 

a dobře se připravíme na sezonu 
v žákovské a dorostenecké lize.“ 
Mladší žákyně U14 a kadeti U17 
jsou nejsilnějšími kategoriemi cho-
mutovského klubu, obě chtějí v se-
zoně útočit na postup do extraligy. 

Malí tenisté 
vyzvali na závěr 

letní sezony 
své rodiče

Netradiční pohled se nabídl ko
lem jdou cím na antukových kur tech 
Te ni so vého klubu Cho mu tov. Na 
kur tu se zde při hře střetli malí te-
nis té a te nistky, kterým ve čtyř hře 
asistovali jejich rodiče či další pří-
buzní. „Pů vod ně jsme tento turnaj 
dětí a rodičů dělali dvakrát ročně 
v létě a v zimě. Ujalo se to, na žá-
dost samotných dětí organizujeme 
turnaj již potřetí,“ řekl předseda 
Te ni sového klubu Cho mu tov Ivo 
Šlosar. 

Přihlásilo se deset dvojic, vždy 
dítě a rodič nebo jiný příbuzný. 
Rozdělili jsme je do dvou skupin, 
kde hraje každý s každým. „Pak bu-
dou hrát ti nejlepší o první místo, 
dvě druhé dvojice o třetí a tak dále 
vždy o lepší umístění,“ vysvětlil 
předseda Tenisového klubu Cho mu

tov systém turnaje. 
Protože se turnaj koná v závěru 

letní sezony, mohl si předseda klubu 
dovolit i krátké zhodnocení letoš-
ní ho léta. „Sezona pro nás byla cel-
kem příznivá, i když na hod no cení 
bude více času až po jejím úplném 
konci. Děti se s úspěchem účastní 
svých okres ních i krajských pře borů. 
Máme také čtyři šikovné kluky, 
Rych tec ké ho, Hoška, Vá cla víčka 
a Kokeše, kteří kromě dorostenecké 
kategorie už nastupují i mezi muži,“ 
dodal Šlosar a zároveň podtrhl sku-
tečnost, že klub tento rok získal také 
finanční podporu od města Cho mu
to va a Mi nis terstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy. „Příspěvky od 
členů nám stačí jen na provoz. Pro 
rozvoj klubu jsou tyto dotace ne-
zbytné,“ uzavřel. 
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v doMě našla pistoli
Na služebnu se dostavila 52letá 
žena z Hutnické ulice. S sebou 
měla igelitku a v ní plynovou pis
toli, jejíž hlaveň byla z opravdo
vé pistole. Našla ji v domě, který 
byl v dědickém řízení. Strážníci ji 
i s věcmi převezli na policii.

strážníci Zachránili 
život opiléMu
Přímo v silnici si ustlal opilý 51letý 
muž. Naštěstí si ho však všiml 
kolem je dou cí řidič a kontaktoval 
strážníky. Ti zjistili, že je muž zra
něný a odvedli ho ze silnice. 

nikdo Mi nic neBude 
přikaZovat, říkal
38letý muž by evidentně neměl 
pít, pak se totiž neovládá. Když 
naposledy přišel namol domů, 
byl agresivní, demoloval náby
tek a řval na celý dům. Strážní
kům tvrdil, že mu nikdo nebu
de nic přikazovat. Muž tedy pů
jde před přestupkovou komisi.

MěSTSKá pOlICIešroťáci mají smůlu, 
platí nová vyhláška

řehák: problémy s nepřizpůsobivými 
vyřešil až vyhazov z bytu 

Zastupitelé schválili novou vy-
hláš ku o odpadech, která do systé mu 
jejich třídění zařadila kovy i papír 
a určila svozové dny kovového od-
padu. „Než vláda připraví nové zá-
kony, vy hláš kou města chceme po-
moci řešit problémy s krádežemi kovů 
a papíru. Šro ťáci totiž každoročně 
způsobí tisícové škody na majetku 
města i samotných občanů,“ řekl pri-
mátor města Jan Mareš. 

Zařazení kovů a papíru do systému 
tříděného odpadu znamená, že jej bu-
dou moci občané bezplatně odevzdá-
vat do sběrného dvora nebo do pří-
slušných kontejnerů. Do výkupu by 
pak mohli tyto komodity prodávat jen 
lidé, kteří prokáží původ věcí.

Vyhláška, jejíž obdobu přijímají 
také okolní města a obce, společně 
s dalšími opatřeními radnice chrání 
město před nájezdy zlodějů kovů. 

„Výjimkou nejsou zloději táhnoucí 
kárku naloženou tak, že za ní nejsou 
vidět. Téměř po každé nejsou schopni 
prokázat původ železa,“ řekl zástupce 
ředitele městské policie Petr Zálešák. 
Účinnou zbraní jsou také pravidelné 
kontroly sběren. „Městská policie spo-
lečně s republikovou a úředníky ma-
gistrátu pravidelně kontroluje sběrny,“ 
řekl velitel městské policie a náměstek 
primátora Jan Řehák. 

Rušení nočního klidu i nepořádek 
v ulicích museli v těchto dnech řešit 
strážníci. Ani v jednom případě ne-
pomohla domluva, postihy tedy mu-
sely být tvrdší. 

Hned několikrát vyjížděli stráž-
níci do Dřínovské ulice, kde jedna 
rodina nenechala v klidu spát své 

sousedy. Ti si také po právu stěžo-
vali. Nelíbil se jim hluk a nepořá-
dek na chodbě. „Nakonec se územní 
strážník spojil s majitelem bytu a ten 
rodině vypověděl nájemní smlouvu 
s okamžitou platností,“ uvedl velitel 
městské policie a náměstek primá-
tora Jan Řehák. 

Klid v noci nebyl ani ve středu 
města. Z jedné herny se totiž ozýval 
hluk ze zapnuté televize. „Lidé 
z okol ních domů nám opakovaně vo-
lali a stě žo va li si na rámus. Výjezd 
na místo nám jejich slova vždy po-
tvrdil. Upozornění nezabralo, ale po-
kuta pak již ano,“ popsal územní 
strážník Filip Pro keš. Od té doby 
obsluha vstupní dveře spolehlivě 
zavírá.

Lidem znepříjemňovali život 
i bezdomovci u muzea. Přes několik 
domluv strážníků se na místo vraceli. 
Nezbylo tedy, než park často kontro-
lovat. „Po několika dnech si bezdo-
movci sbalili své věci a už se neuká-
zali,“ popsal výsledek ředitel měst-
ské policie Vít Šulc.

Inzerce

Inzerce
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Kolibřík zve 
na příměstský 
tábor, masáže 
nebo dlabání dýní

Říjen v Rodinném centru Ko li
břík bude pro děti i rodiče plný zá-
bavy i tvoření. Kromě pravidelných 
aktivit čeká na návštěvníky třeba di-
vadlo, masáže pro nejmenší a na 
školáky pak o podzimních prázdni-
nách příměstský tábor. 

Každý říjnový čtvrtek mohou do 
Kolibříku přijít rodiče se svými novo-
rozeňaty. Na ty čekají od 11 hodin tak-
zvané baby masáže. Ty pomohou mi-
minku zklidnit a uvolnit svaly a při-
tom strávit příjemný čas v bezpro-
středním kontaktu se svým rodičem. 

Na programu jsou také dvě di-
vadelní vystoupení. „V pondělí 
6. října od 11 hodin bude maňás-
kové divadlo pro malé děti do tří let, 
druhý den od půl páté odpoledne 
mohou představení zhlédnout starší 

děti,“ uvedla vedoucí centra Jana 
Svobodová.

Úterý 14. října je určeno hlavně 
tvořivým rodinám. Od půl páté od-
poledne začnou děti s pomocí ro-
dičů vytvářet nejrůznější podzimní 
ozdoby, o hodinu později se naučí 
plést z papíru. 

Nuda v Kolibříku nebude ani 
o prázdninách. Od 27. do 29. října 
se mohou děti zúčastnit příměst-
ského tábora. Stále ještě jsou volná 
místa, rodiče tedy mohou své rato-
lesti přihlásit. 

Závěr měsíce patří přípravám 
na Halloween, ve čtvrtek 30. října 
se ve čtyři hodiny odpoledne se-
jdou všichni, kteří mají tento svátek 
v oblibě a potřebují vyzdobit svůj 
domov vydlabanými dýněmi. 

Skauti mají za sebou šlápotu, čeká je výsadek
Skauti se již posedmé vydali do 

přírody Chomutovska. Pochod s ná-
zvem Krušnohorská šlápota byl ur-
čen pro zdatné turisty i pro děti či 
seniory. Každý si totiž mohl zvo-
lit délku tratě podle svých schop-
ností. „Letos se pochodu zúčastnilo 
šestaosmdesát turistů, akce se velmi 
podařila,“ uvedl místopředseda 
okresní rady střediska Český lev 
Chomutov Zbyněk Nejezchleba.

Nejkratší trasa měřila třináct 
kilometrů. Z Cho mu tova vyra-
zili účastníci do Bře zen ce, pak do 
Hrá deč né, na Kočičák a zpět do 
města. Náročnější již byl sedmnác-
tikilometrový pochod z Dominy, 
přes Bečov, Květnov a Hrá deč nou 
zpět do Cho mu tova. Třetí, dva
adva ce tikilometrová trasa, vedla 
z Dominy, přes Such dol, Ka me
nič ku a Květnov také zpět do Cho

mutova. Za absolvování trasy dostal 
každý, i přítomní pejsci, diplom.

Výlety do přírody letos však 
ještě nekončí, již 11. října pořádají 
skauti velmi oblíbený Noční výsa-
dek. Skupiny dětí a dospělých vy-
sadí autobusy na neznámém místě 
v Krušných horách, je již pak pouze 
na dobrodruzích, aby našli cestu do 
vytyčeného cíle. Pomoc jim může 
mapa, buzola či GPS, vše ale bude 

komplikovat tma. Po cestě budou 
na výsadkáře hlídkovat skupiny 
tak zva né Zelené smrti. Ty mohou 
pomoci, ale také pěkně vystra
šit. Letos navíc všem zúčastně-
ným ukáží jako zajímavost střelné 
zbra ně.

Noční výsadek se těší velkému 
zájmu, vzhledem k tomu, že je ka-
pacita omezena, musí se zájemci 
přihlásit včas. 

hasiČi předvedli 
žákůM, co uMí
Práci složek Integrovaného zá
chranného systému poznali os
má ci a de vá ťáci zá klad ních škol. 
Za jíma vý byl zásah chemické jed
notky hasičů i prohlídka výstroje.

po práZdninách 
opět tvoří
Šikovné děti i jejich rodiče se opět 
scházejí na základní škole v ulici 
Ka daň ské při kroužku Šikulka. Na
posledy vyráběli růžičky z listí. 

řádili v ZáBavníM 
parku
Děti z družiny základní školy 
Březenecká vyrazily na výlet do 
Prahy. Cílem byl největší zábav
ný park v ČR. Tam děti velmi ak
tivně strávily celý den. 

poZnávali 
nejrůZnější rostliny
Sedmáci ze základní školy na Pí
sečné si prohlédli botanickou za
hradu v Teplicích. Podívali se na 
venkovní záhony i do skleníků 
s banánovníky a masožravkami. 

KráTCe Zdravotníci i policisté radili, 
jak se vyhnout úrazům

Přes sto dětí z chomutovských 
základních škol se zúčastnilo pre-
ventivní akce Den bez úrazů. Tu 
pořádal chomutovský Domeček 
a jejím cílem bylo varovat děti před 
nebezpečím na ulici a zároveň pora-
dit, jak se v nejrůznějších situacích 
zachovat.

Žáci v Domečku poznali nové 
věci a vzpomínali, co se ve škole již 
učili. „Připomněli si dopravní značky 
a bezpečnou jízdu na kole, důle-
žitá telefonní čísla nebo jak ošet-
řit nejčastější úrazy,“ uvedla třídní 
učitelka čtvrťáků ze základní školy 
v Kadaňské ulici Renata Prollová.

Novinkou pro většinu přítom-
ných bylo poznávání osob podle 
otisků prstů. Jak se takové otisky 
získávají, si mohly děti samy vy-
zkoušet. Stejně tak si zkusily i první 
pomoc při častých úrazech nebo 
masáž srdce na figuríně. Zajímavé 
i zábavné bylo projít dráhu se zavá-

zanýma očima. Děti se tak mohly 
vžít do pocitů nevidomých. 

Den bez úrazů se letos konal již 
počtrnácté. Každý ročník je ve zna-

mení prevence podané zábavnou 
formou od pracovníků Domečku, 
policistů i studentů zdravotnické 
školy. 
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křížovka Koza Róza s kozlíkem Rozmarýnkem (tajenka) v knihovně svět knížek.
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osMisMěrka K pandě Foxíkovi se do Zooparku nastěhovala (tajenka). vtipy

Paní Kalianková se ptá Pepy: 
„Kam jsi dal těch 200 korun, co jsi 
dostal na nákup?“ 
„Jednomu staršímu muži.“ 
„Odkdy jsi takový lidumil? 
Co vlastně ten chlap dělal?“ 
„Čepoval pivo!“

Přijde zákazník do baru a poručí 
si: „Třikrát vodku a jednu deci 
sody.“ Barman ho obslouží, 
chlapík vypije sodu a ty tři 
půldecáky všechny nalije do 
té decové sklenice. Barman 
s údivem povídá: „Jeeej, vy jste 
kouzelník?“ Zákazník vytahuje 
průkaz: „Ne, Česká obchodní 
inspekce…“

 
 
Jednou pozdě v noci se opilec 
chlubí kamarádovi novým 
bytem. Když vejdou do obýváku, 
kamarád si všimne velkého 
mosazného gongu. 
„Na co máš ten gong?“ ptá se 
zvědavě. 
„To není gong, to jsou mluvící 
hodiny.“ 
„Mluvící hodiny?“ diví se 
kamarád. „A jak fungujou?“ 
„Sleduj,“ vezme palici a vší 
silou praskne do gongu. Ten se 
samozřejmě rozezvučí na celý 
panelák. Na to se z vedlejšího 
bytu ozve: 
„Ty ses snad zbláznil, magore, 
jsou tři hodiny ráno!“

aerOBIK, aNaNaS, aNION, dáVKa, draHá, dřeVO, dUKáT, džBáN, jíMKa, 
KaNYla, Kaple, KapNa, KNIHa, KOHeN, MaNITOU, NáčrT, OddaNý, paUSa, 
paVel, řádeK, VáBIT, VařIč, VOlHa, VTeřINY, VYHráT, ZáTKY, žITNá



servis

14 | servis

říjen je MěsíceM
neZiskovek
 
neziskové organizace chomutova a jirkova  
se budou po celý měsíc představovat veřejnosti.

Přijďte se podívat na dny otevřených dveří,  
přednášky, setkání, hry, dílny, soutěže, vystoupení  
v jednotlivých dnech a zařízeních.

Den s neziskovkami bude odpoledne: 
7. října v jirkově ve Vinařicích
15. října v atriu knihovny v chomutově 
29. října v sociálním centru kamínek

Podrobný harmonogram najdete na:

www.chomutovmesto.cz

neziskovky

 1.10. st 18.00 povídání o Bylinkách – učebna č. 66 SKKS
 4.10. so 08.00 jaBleČné slavnosti – náměstí 1. máje
   12.00 den Zvířat – Podkrušnohorský zoopark
 6.10. po 15.00 den Zvířat v doMeČku – Domeček
   17.00 jseM svýM páneM – Café Atrium
 8.10. st 14.00 Zlatá šedesátá, aneB král klavír – učebna č. 14 SKKS
   17.30 astrologie – život a náš osobní příběh – učebna č. 66 SKKS
 9.10. čt 19.00 aljaška – poBřeží pacifiku – diashow – městské divadlo
 10.10. pá 17.30 japonský veČer – Café Atrium
 11.10. so 11.00 huBertova jíZda – jezdecký areál PZOO
   14.00 pohádkové Čtení – skanzen Stará Ves
 12.10. ne 10.00 rodinné Zápolení – Svět knížek – SKKS 
 14.10. út 17.00 japonsko tentokrát jinak – Café Atrium
   18.00 Medicína od šaMana – síla rostlin a zvířat – učebna č. 66 SKKS
 15.10. st 16.00 křesŤanstvo – učebna č. 66 SKKS

předNášKY, BeSedY, aKCe

 7.10. út 19.00  vZtahy na úrovni – V komedii Edwarda Taylora zjistíte, že jsou 
stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u jiných lidí.

MěSTSKÉ dIVadlO
 1.10. st 17.00 tři Bratři 19.00 láska na kari
 2.10. čt 17.00 7 trpaslíků (3d) 19.00 ZMiZelá
 3.10. pá 17.00 7 trpaslíků (3d) 19.00 ZMiZelá 
   20.00 fakjů pane uČiteli
 4.10. so 15.00 7 trpaslíků (3d) 17.00 láska na kari 
   19.00 let's dance: all in
 5.10. ne 15.00 7 trpaslíků 17.00 ZMiZelá 19.00 fakjů pane uČiteli
 6.10. po 17.00 láska na kari 19.00 lucy
 7.10. út  17.00 tři Bratři 19.00 let's dance: all in
 8.10. st 17.00 fakjů pane uČiteli 19.00 století Miroslava ZikMunda
 9.10. čt 17.00 andělé všedního dne 
   19.00 nick cave: 20 000 dní na ZeMi
   20.00 andělé všedního dne
 10.10. pá 17.00 důM kouZel (3d) 19.00 annaBelle 
   20.00 andělé všedního dne
 11.10. so 15.00 důM kouZel (3d) 16.00 tři Bratři
   19.00 andělé všedního dne 20.00 annaBelle
 12.10. ne 15.00 pošŤák pat 17.00 andělé všedního dne 
   19.00 divoké historky 20.00 andělé všedního dne
 13.10. po 17.00 andělé všedního dne 19.00 annaBelle
 14.10. út 17.00 lucy 19.00 andělé všedního dne
 15.10. st 17.00 andělé všedního dne 19.00 Ztracen 45

KINO SVěT

 3.10. pá 18.30 koncert fixly – Café Atrium
 5.10. ne 15.00 jirkovský písŇovar – sborový koncert– atrium SKKS
 16.10. čt 19.00  slet BuBeníků – letošní ročník je zaměřen na setkání několika 

hudebních oblastí – městské divadlo

KONCerTY
 Do 22.11.  ZniČené židovské paMátky severních Čech 1938–1989 – 

dům Jiřího Popela

OBlaSTNí MUZeUM

 Od 2.10. terra Mater – poselství kaMene ii. – galerie Lurago
   krajka Z Česko-saského krušnohoří – výstavní prostory radnice
 Od 16.10. uČíMe se jíst Zdravě – Rytířský sál radnice
 Do 10.10.  výstava fotografií farMářských trhů 

Z ústeckého kraje – Rytířský sál radnice
 Do 14.10.  Má vlast cestaMi proMěn – Rytířský sál radnice
 Do 17.10.  kaMenné inspirace – Vladimír Sixta – Art galerie Radnice
 Do 30.10.  oBraZy – Irena Mansfeldová – galerie Na schodech
 Do 31.10.  Mona lipi a její tygři – Rudolf Brančovský a Jan Písařík – galerie Špejchar
   efekty – kostel sv. Kateřiny
   s pastelkou Za Zvířátky – výstavní síň PZOO
   souČasná tvorBa – Václav Suchopárek – výstavní síň knihovny 
 Do 31.12.  nahlédnutí pod krunýř aneB co pálí indonésii – 

zámek Červený hrádek.

VýSTaVY

 4.10. so 10.30  afk loko choMutov–horní Měcholupy – fotbal 
divize – hřiště Březenecká

 4.10. so 17.30  piráti choMutov–šuMperk – hokej 1. liga – SD aréna
 5.10. ne 10.30  sk choMutov nh–hlinsko – národní házená 1. liga – 

sportovní areál Duha
 11.10. so 10.15  fc choMutov–slavia louŇovice – fotbal ČFL – 

fotbalový stadion
 11.10. so 17.30 piráti choMutov–kladno – hokej 1. liga – SD aréna
 12.10. ne 10.30  knh choMutov–tj avia Čakovice – národní házená 

2. liga – ZŠ Školní
 15.10. st 17.30 piráti choMutov–kadaŇ – hokej 1. liga – SD aréna

SpOrT
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 1.10.  17. listopadu, dřínovská vč. parkovišť, Kyjická vč. parkovišť u domů č. p. 4774–4777

 2.10.  17. listopadu, Hutnická vč. parkovišť

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

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

 9.10.  Kamenná od č. p. 5163 k nákupnímu středisku, školní pěšina
 14.10.  Zahradní – vozovky u parkovišť od č. p. 5165, 5171, 5174, 5178, 5189, Výletní 

od č. p. 5256 k 5263 vč. parkovišť, Jasmínová

 15.10.  Zahradní – Borová č. p. 5161, 5152, 5147, 5151, 5246, 5141, 5143 + malé 
parkoviště u střediska služeb

KOMplexNí BlOKOVÉ čIšTěNí 
V ulicích a místech, která jsou v textu zvýrazněna, bude po dobu 
blokového čištění umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
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Pokud před divadlem parkuje po-
licejní vůz a hasičské vozidlo hned 
vedle improvizovaného dopravního 
hřiště, musí být každému Cho mu to
va novi jasné, že se zde koná Happy 
Day. „Posláním akce je seznámit ve-
řejnost s preventivními aktivitami 
jednotlivých složek města,“ řekla 
manažerka prevence Městské policie 
Cho mu tov Iva Ejim. 

Znovu se tak na Happy Day před-
stavili hasiči a republiková policie, 
městská policie si připravila dopravní 
hřiště, ukázky sebeobrany, přehlídku 

psovodů i laserovou pistoli. Zájemci 
si mohli vyzkoušet brýle simulující 
opilost nebo simulátor nárazu a oto-
čení vozu. „Tradičně nejoblíbenější 
jsou ukázky sebeobrany a pak také 
laserová pistole, kterou kluci zbož-
ňují,“ řekla Iva Ejim a dodala, že děti 
přitahuje i možnost nechat se vyvézt 
na plošině hasičského vozu.

Své aktivity na akci kromě bez-
pečnostních složek prezentovaly 
i zdravotnická škola a BESIP. „Je 
dobré učit děti pravidlům dopravního 
provozu, neboť právě ony jsou nej-

zranitelnější. My se zde snažíme pů-
sobit nejen na děti, ale také na ro-
diče, kteří by svým dětem měli jít 
příkladem,“ řekl Jan Pechout, kraj-
ský koordinátor společnosti BESIP, 
jenž připravil překážkovou dráhu, 
kterou si děti i dospělí mohli vy-
zkoušet projít s brýlemi simulujícími 
1,5 promile alkoholu v krvi nebo 
s brýlemi simulujícími stav po požití 
lehkých drog. 

Happy Day tak znovu naplnil své 
poslání a zábavnou formou učil do-
spělé i děti prevenci. „O děti je nutné 

pečovat dvacet čtyři hodin denně, 
proto na péči musí spolupracovat ro-
diče i škola a další složky,“ řekl pri-
mátor města Cho mu tova Jan Mareš. 
Jak dále uvedl, je důležité dětem na-
bídnout rozmanité způsoby trávení 
volného času. „Nejenom povin nost
 mi, ale i zábavou je člověk živ a zde 
platí, kdo si hraje, nezlobí. Děti jsou 
tak vychovávány ke zdravému způ-
sobu života,“ dodal primátor města, 
podle kterého má Cho mu tov celou 
řadu organizací a institucí, které 
o děti pečují. 
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videoreport  
na eChomutov.cz

Na Happy day 
děti nejvíce lákala 

ukázka sebeobrany 




