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Aktuální
z Chomutova

informace

 Aktuality
 Kalendář akcí

  Internetová televize

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

www.eChomutov.cz

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

Statutární město Chomutov nabízí k pronájmu 
prostory v areálu č. p. 4132, 
Cihlářská, Chomutov
Rozpis volných prostor možných k pronájmu:
• Pavilon A – celý volný – přízemí a 1. patro
• Pavilon B – volná 1 místnost (1. patro místnost č. B8)
• Pavilon C – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. C2, C3, C4)
• Pavilon D  – volné 3 místnosti (přízemí místnost č. D1, D2, 1. patro místnost č. D7) 

– volná cvičná dílna se samostatným vchodem + samostatné soc. zařízení)
• Pavilon E – přední část – přízemí i 1. patro – celé volné
Možnost využití: prostory k podnikání – kancelářské, skladové prostory, možnost provozování služeb typu kosmetika, 
kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže, cvičení, právní poradny, školící prostory, popř. lehká výroba atd.

Areál je napojen na dodávku všech energií. Jedná se o dvoupodlažní objekty.
Dotazy ke zveřejněnému záměru sdělí pracovnice odboru rozvoje investic a majetku města p. Kateřina Šárová, tel. 474 637 485, 
Chelčického 99, Chomutov (objekt staré radnice na náměstí). Prohlídka všech prostor je možná po osobní nebo telef. dohodě. 

www.chomutov-mesto.cz

pronájem prostor

nechte si hlídat liMit 7 bodů
občan z územní působnosti MM chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:

Chvlim Číslo řp Jméno příJmení žadatele
na tel. číslo 9023099
•  cenou sMs (99 Kč) automaticky uhradíte poplatky a obdržíte potvrzení registrace žádosti na příštích 12 měsíců
•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sMs údaj s aktuálním počtem bodů 
•  pokud v následujících 12 měsících dosáhnete či bezprostředně přesáhnete hranici 7 bodů, magistrát Vás o tom 

automaticky v sMs vyrozumí 
•  ve 12. měsíci Vám opět sdělíme aktuální počet bodů a nabídneme obnovení služby na dalších 12 měsíců
Technický poskytovatel: MATERNA Communications a.s., telefonický helpdesk +420 234 493 131

www.chomutov-mesto.cz/sms

SMS služba
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4. a 5. 2.
zápisy prvňáčků  
do základních škol  
od 14 do 17 hodin

9.–13. 2.
jarní prázdniny

15. 2.
RoZa: Fašank  
aneb kozí masopust  
na Domovince  
od 14 do 17 hodin 

28. 2.
farmářské trhy  
na náměstí 1. máje  
od 8 do 12 hodin

ZapIšTe SI 
DO DIáře

CHCeTe Mě?
Ferdík je střední kříženec nejspíše 
irského teriéra. K cizím je nedů-
věřivý, ale jakmile si zvykne, je 
z něho skvělý parťák do přírody 
i k televizi. 

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.

SbOrNíK COMOTOVIa 
Se leTOS VěNUje 
NapOleONSKýM 

VálKáM
více na straně 6

 téma
 4 DOMečeK přeKrOčIl 

DůCHODOVý VěK, 
STále je ale IN 
Středisko volného času Dome-
ček letos slaví 65. výročí od své-
ho založení. Jedná se o jednu 
z nejdéle působících organizací 
ve městě, která se samozřejmě 
za ta léta rozvíjela a měnila.

 aktuality
 6 KaNOISTÉ plNí Cíle 

I V ZIMě
Kanoisté SC 80 Cho mu tov 
ukončili realizací druhé etapy 
rekonstrukci své loděnice 
na Ka men co vém jezeře. 

 aktuality
 7 prOjeKT KaMíNeK 

DáVají ODbOrNíCI 
Za příKlaD
Projekt sociálního centra Ka-
mínek, který město Cho mu tov 
vybudovalo na Kamenné v září 
2013, je výborně hodnoceným 
projektem ze sociální oblasti.

 rozhovor
 8 VáClaVa pINTU 

prOVáZejí žIVOTeM 
grOše Karla IV.
Příští rok na jaře uplyne 
700 let od narození krále 
a císaře Karla IV. Uznávaný 
chomutovský numismatik 
Václav Pinta má k tomuto 
výročí také co říct.

 kultura
 9 FraNCIe láKá, SKUpINa 

VOIla! VYprODala 
HřebíKárNU 
I v zimě se vyplatí snít – třeba 
o křupavé bagetě, voňavém 
sýru, kořeněném vínu a západu 
slunce za Eiffelovou věží. 

 sport
 10 CíleM jara je 

ZáCHraNa, ZNí 
Z FC CHOMUTOV
Zatímco před rokem mohli 
fot ba lo ví fanoušci doufat 
v postupové příčky, tentokrát 
myšlenky míří k opačnému 
konci tabulky.

 školy
 12 parlaMeNT 

Na ZaHraDNí baVí 
I pOMáHá
Žákovský parlament při 
základní škole na Zahradní 
se snaží prosazovat zájmy 
žáků, ale také pořádá velké 
množství různých akcí.
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Středisko volného času Domeček letos slaví 65. výročí od svého založení. Jedná se o jednu z nejdéle působících 
organizací ve městě, která se samozřejmě za ta léta rozvíjela, měnila. Cíl však zůstává stále stejný – zaplnit 
dětem i dospělým volný čas, a to zábavně a kvalitně. 

Oslavy výročí se budou konat 
po celý rok. „Na každý všední den 
je připravena nějaká speciální akce, 
napří klad návštěva posilovny zdarma, 
různé turnaje nebo vyzkoušení si 
kroužku zdarma. Čeká nás ale něko
lik větších akcí, na jejichž organizaci 
se samozřejmě budou podílet zapsané 
děti, žáci i dospělí a také přátelé Do
meč ku,“ uvedl ředitel SVČ Do me ček 
Milan Märc.

Součástí oslav bude prezentace 
historie, která je velmi pestrá a zají
mavá, na facebooku Domečku i na 
jeho webových stránkách. Na čer
ven je naplánovaná výstava, která jed
nak představí současnou tvorbu růz
ných kroužků, dále pak fotografie 
z jednotlivých činností. Výstava po
trvá měsíc a díla i fotografie zaplní 

celý vnitřek budovy. Počátkem léta se 
uskuteční akademie, při které se bu
dou prezentovat všechny zájmové 
útvary. Nebude chybět tanec, cvičení, 
hudba, ukázky výrobků a mnoho dal
šího. „Několik akcí dále uspořádáme 
s našimi partnery, přáteli Domečku. 
U těch ještě není vše naplánováno, již 
ale víme, že si k oslavám přizveme 
hokejové Piráty, členy sdružení Ma
so pust či muzea Na Kočičáku,“ dopl
nil ředitel. 

letos padl rekord
V současné době nabízí Domeček 

zhruba 100 druhů pravidelných zájmo
vých kroužků, k tomu denně pořádá 
akce pro veřejnost, například cvičení, 
tanec, tvoření z keramiky, zába vu na 
autodráze a mnoho dalšího. Ob liba 

do meč kov ských kroužků v posled
ních letech stále rostla, letos překo
nala rekord. „Aktuálně máme zapsáno 
1 188 účastníků. To je nejvíce v his
torii. Musím však podotknout, že po 
celých pětašedesát let byl Do me ček – 
dříve ještě jako pioný rák – velmi oblí
bený, vždy si držel počet účastníků ko
lem jednoho tisíce,“ vysvětlil Milan 
Märc. Do me ček navštěvuje 93 dětí 
před škol ní ho věku, 990 žáků základ
ních a středních škol a 105 dospělých. 
Přesto kapacita ještě není zcela napl
něna, i když se již k oné hranici počet 
přihlášených blíží. Kroužky vede dva
náct pedagogických pracovníků a de
set externistů. V Domečku je dále ještě 
šest technických pracovníků.

domeČek v kassu 
a další plány

Plány chomutovského Domečku 
do budoucna nejsou vůbec neuskuteč
nitelné. „Přesto se jedná o plány, a tu
díž nemůžeme zaručit, že opravdu vše 
dopadne tak, jak si představujeme. Ale 
velmi se snažíme,“ podotkl ředitel.

Po rekonstrukci střediska KASS 
na Zahradní by mohla část Domečku 
začít fungovat právě tam. Důvodem 
je přiblížení lidem ze sídlišť, kteří to 
nyní mají do Domečku daleko. V ide
álním případě bude navýšen počet za
městnanců, aby pobočka mohla samo
statně a plnohodnotně fungovat. 

Změnit by se měl vzhled stávající 
budovy. Ta je již zateplená a má plas
tová okna, zmodernizovány ale bu
dou i místnosti uvnitř. Rekonstrukci si 
zaslouží i vstupní hala, kde se konají 
koncerty a podobné akce, a toalety. 

V budoucnu se zlepší také pro
středí okolo Domečku. Zahrada bude 
upravena, mohl by zde vzniknout pro
stor pro rodiče čekající na svou rato
lest, venkovní učebna či naučná pře
kážková stezka. Místo by se jistě našlo 
i pro herní prvek pro malé děti.

Zda se bude v dalších letech mě
nit zaměření kroužků, to ukáže až 
čas. „Vždy to záleží na zájmu, pokud 
opadá, kroužek zrušíme. Naopak nám 
tu samovolně vznikají nové kroužky. 
Dobrým příkladem je capoeira. Té se 
věnovalo pár kluků nezávisle na sobě, 
až se u nás dali dohromady a založili 
kroužek. Nyní se opakuje něco podob
ného, parta dětí se začíná věnovat ak
robatickému cvičení, tak uvidíme, zda 
z toho něco bude,“ řekl ředitel. 

Mezi nejoblíbenější kroužky patří 
již dlouhodobě ty sportovní. Kapacita 
florbalu či badmintonu je naplněna 
mezi prvními. Stále oblíbenější je 
sportovní šerm, mladí šermíři se již 
účastní mistrovství Evropy i světa. 
Kromě sportovních zaměření je rychle 
plno i u chovatelů. V současnosti není 
žádný z kroužků na úpadku kvůli ma
lému počtu účastníků. 

Domeček 
překročil 

důchodový věk, 
jeho činnost je ale stále in

Milan Märc probírá strategii s hráči florbalu.
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V Domečku patnáct let pracuje Ondřej Merta. 
Má na starosti asi deset kroužků, kromě toho se ale 
věnuje propagaci Domečku a také jeho historii. Na té 
je nejzajímavější časté stěhování Domečku a jeho 
důvody. Pětašedesát let nám přiblížil v rozhovoru. 
Jak to bylo se vznikem Okresního 
domu pionýrů a mládeže? Skutečně 
se neví, kdy přesně byl otevřen?

Domeček vznikl údajně v roce 
1950. Sice jsme nedohledali zakládací 
listinu, ale informaci jsme získali od 
pamětníků. V těchto letech Domečky 
vznikaly paralelně s pionýrskými sku
pinami. Přesné datum však není nikde 
zaznamenáno. Rokem jsme si jisti, 
přesný den ale opravdu nevíme. Vznik 
byl postupný, ze začátku tam praco
vali dobrovolníci bez odměny. Pak se 
Domečky začali institualizovat, do
staly organizační strukturu a finanční 
zajištění. Pracovníci pak byli placeni 
a pro svou činnost získali samostatný 
objekt. 
Kam tedy děti v roce 1950 a později 
docházely? 

První sídlo chomutovského Okres
ního domu pionýrů bylo v tehdejší 
ulici Generála Svobody, dnes je v ob
jektu základní škola Školní. Ke své 
práci měl pionýrák k dispozici jen pár 
místností. V roce 1955 se Domeček 
poprvé stěhoval. Dostal celý objekt 
v ulici Čelakovského, tehdy to byla 
výstavní vila, tam se zařídilo více pro
fesionální prostředí. Bylo tu i kino, 
což děti i dospělí velmi vítali. V této 
době začala pravidelná kroužková 
činnost. 

Po přestěhování do Čela kov
ské ho ulice, a tedy do větších pro
stor, si pra cov níci Do meč ku uvědo
movali potřebu lepšího vybavení, 
aby kroužky mohly být kva lit nější. 
Podle kronik trvalo asi dva roky, než 
byl objekt jakžtakž vybavený. Objekt 
byl navíc v horším stavu. Kronika 
dokládá, že z tohoto důvodu byl do
konce jednou pio ný rák na dva mě
síce uzavřen. Dále tam byla špatná 
střecha. V tomto případě se ukázala 
solidárnost lidí a také obliba zaří
zení, protože jednoho dne přišli za
městnanci Válcoven trub a železáren 
a střechu udělali novou. Dá se říci, 
že to byl jeden z prvních sponzor
ských darů. 
Přesto stěhování zdaleka nekončilo. 
Jaký byl důvod dalších přesunů?

Dům měl sice novou střechu, ale 
jinak byl ve špatném stavu a postu
pem let se stále zhoršoval. A tak se 
Domeček opět stěhoval. Tentokrát do 

čtyř místností v základní škole v ulici 
Ak. Heyrovského. Tehdy už bylo po
měrně mnoho pravidelných kroužků 
a bylo obtížné se do menších prostor 
vejít. Pamětníci uvádějí, že se usklad
něný materiál důkladně měřil, aby se 
do stísněných prostor vůbec vešel.

V roce 1978 se na rok Domeček 
přestěhoval do ulice Černovické. 
Místa tam bylo sice více, ale volba to 
byla nešťastná. Domeček se totiž ocitl 
na okraji města a lidé to tam měli da
leko. Autobusy tam jezdily minimálně 
a dojíždění na kroužek autem v tu 
do bu neexistovalo. Došlo tedy k pro
padu návštěvnosti. To si nikdo ne
přál, proto se stěhování opakovalo. 
Ten to krát do Ci hlář ské ulice, do ob
jektu po zá klad ní škole. Byla to pavi
lonová škola, ke které náležela i velká 
tělocvična. Ideu však narušily opravy 
gymnázia. K těm se schylovalo v roce 
1991 a bylo zapotřebí někam umístit 
žáky. Tehdejší vedení města rozhodlo, 
že gymnazisté po dobu oprav budou 
docházet do Cihlářské, a tím Do me
ček opět přišel o střechu nad hlavou. 

Dokonce prý tenkrát hrozilo, že 
bude zrušen... 

Tomu však zabránila protestní pla
kátovací akce, která nabádala obyva
tele, aby pomohli zachránit Domeček. 
Což se povedlo. Musel se ale opět stě
hovat a obligátně opět do menších 
prostorů v Havlíčkově ulici. V sou

časné budově v Jiráskově ulici je Do
me ček od roku 1999. Budova vyho
vuje svou velikostí a také přítomností 
zahrady. 
Jak se časem vyvíjely kroužky? 
Přetrvaly nějaké dodnes?

V Chomutově je tradice technic
kých kroužků, která trvá celých pět
ašedesát let. Technické kroužky byly 
vždy oblíbené a hlavně se jejich vý
znam zachoval i po roce 1989. Z této 
doby pochází i jedna z nejstarších fo
tografií, kterou má Do me ček k dispo
zici. Ta zachycuje právě jeden z tech
nických kroužků – letecké modeláře. 
Většina technických kroužků je oblí
bená i dnes.

O které kroužky z minulosti zájem 
již není?

V padesátých letech tehdejší 
pio ný rák pořádal na dnešní dobu 
zvláštní kroužky, byl o ně však velký 
zájem. Z části kopírovaly výuku ve 
školách, takže byly kroužky che
mické, matematické, radioamatér

ské. O ty by dnes nikdo zájem ne
měl. Z těchto let máme zachované 
jen malé množství fotografií. Je to 
dáno zřejmě tím, že se používaly na 
nástěnky, kde se postupem času po
ničily. Mnoho jich také jistě zmi
ze lo při častém stěhování. Ně ko li krát 
se totiž Do me ček stěhoval z větších 
prostor do menších a klíčové bylo za
bez pe čit činnost kroužků. Mnoho 
věcí se tedy do malých prostor jed
noduše nevešlo. Přestože z mnoha 
kroužků v této době fotografie ne
jsou, jejich činnost je popsána v kro
nikách. Jako například činnost Mi ču
rin ské ho kroužku, o tom se kronika 
zmiňuje. Děti v něm pěstovaly ku
kuřici. V období „ani zrno nazmar“ 
využí va ly školní zahrady, pěstovaly 
kukuřici a zapojovaly se i do různých 
soutěží. Do kon ce se mohli účastníci 
pyšnit tím, že pěstovali hybridní druh 
kukuřice. Dalším zajímavým krouž
kem byl trubačský.
Zachycují kroniky všechny roky 
působení Domu pionýrů neboli 
Domečku?

Většina této doby je v kronikách 
popsána. Chybí nám část od roku 
1969 do roku 1974, ale to asi mu
síme přičíst bouřlivým událostem v té 
době. Někdy máme popsanou udá
lost, ale chybí k ní fotografie, jindy 
zase máme fotku a neumíme jí přiřa
dit období. Přesto však patří velký dík 
předposlední ředitelce Domečku Věře 
Babické, která mnoho materiálů za
chovala a navíc přepsala tehdejší kro
niky do dnešní podoby. Nyní se já 
snažím hledat informace ze starých 
materiálů a také od pamětníků, od kte
rých se vždy dozvím něco nového. 
Z kronik i ze slov pamětníků vyplývá, 
že se naši předchůdci zajímali hlavně 
o práci s dětmi, ať k tomu měli nebo 
neměli prostory, nebo ať byla politická 
situace jakákoli.

Kronikář: Domeček fungoval za jakékoli 
politické situace i v těsných prostorách

Letečtí modeláři v 50. letech.

Ondřej Merta ukazuje fotografie z historie Domečku.
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Sborník Comotovia se letos věnuje 
napoleonským válkám

Můj portál zkrátí cestu na úřad

Vodou z řeky Chomutovky byl 
pokřtěn sborník Comotovia 2013. 
Ten obsahuje příspěvky z konfe
ren ce u příležitosti 200. výročí udá
lostí na po leon ských válek v seve
rozápadních Čechách z podzimu 
roku 1813, které předcházely bitvě 
u Lipska. „Konference se konala v 
listopadu loňského roku. Kromě to
hoto téma zazněly i příspěvky vě
nující se další regionální tematice, 
které sborník také obsahuje,“ uvedl 

Petr Rak, ředitel regionální pobočky 
Státního oblastního archivu. 

Sborník vyšel již pošesté, vždy 
je zaměřen na významné výročí 
v dějinách města. „Těší mne, že mů
žeme přispět k historickému vědec
kému bádání. Chomutov je jedním 
z mála měst, která podobné aktivity 
podporují. Jedním z důvodů je i to, 
že je Chomutov městem s bohatou 
historií a v historických souvislos
tech bylo vždy významným cent

rem,“ uvedl primátor Jan Mareš.
Podle aktuálního stavu vědec

kého historického bádání není 
nouze o významné objevy, které 
čtenář v každém sborníku najde. 
V tomto posledním to je například 
doklad o tom, že tvářnost evropské 
mapy po napoleonských válkách se 
rýsovala právě roku 1813 na jed
nání v Chomutově. Na letošní lis
topad připravují organizátoři další 
konferenci. 

Už je běžným jevem, že nemusíme 
chodit do banky, ale z pohodlí domova 
nebo kanceláře provedeme potřebné 
platby nebo si zkontrolujeme třeba vý
platu. Chomutovský magistrát si vzal 
z podobného přístupu vzor a spus

til novou službu, která umožní dálko
vou komunikaci s úřadem. „Lidé si tak 
mohou přihlásit či odhlásit psa, nahlá
sit ztrátu občanky nebo pasu, zažádat 
o kolaudaci nebo zjistit, jaké poplatky 
mají zaplatit,“ přiblížil primátor Jan 

Mareš službu Můj portál. 
Nová elektronická služba pro ob

čany, ale i podnikatele navazuje na 
nový web uvedený do provozu v loň
ském roce. V blízké době by měla být 
ještě na webu spuštěna možnost on
line rezervací k návštěvě úřadu. „Můj 
portál je úsporou času pro uživatele. 
Záleží pouze na nich, jestli tuto službu 
budou chtít využít a omezit tak své ná
vštěvy úřadu,“ uvedl náměstek primá
tora Jan Řehák. 

Na webu města www.chomutov
mesto.cz je v pravé části tlačítko 
Můj portál. Po kliknutí je nutné vy
plnit jednoduchou registraci, po 
níž, případně po autentizaci si mo
hou uživatelé vybrat potřebný on
line formulář. Ten už předvyplní 
údaje, které uživatel uvedl při regis

traci, a šetří tak jeho čas při vypl
ňování každého dalšího formuláře. 
Formulář po vyplnění může být ode
slán přímo z portálu emailem na 
adresu elektronické podatelny města 
nebo formou takzvaného portálo
vého podání, při kterém je totož
nost ověřena vůči informačnímu 
systému datových schránek. V obou 
případech uživatel obdrží na svůj e
mail kopii podání, které odeslal.

Pokud uživatel disponuje datovou 
schránkou a využije formu portálo
vého podání, může sledovat stav jeho 
vyřizování v přehledu. Navíc si tito 
uživatelé, po ověření totožnosti, mo
hou zobrazit stav svých dluhů a pla
tební historii. Tyto funkce jsou do
stupné pod platebními povinnostmi 
přímo v portále. 

Hotel u jezera 
změnil název

rada vyhlásila 
granty

Hotel Golf club v areálu Ka men
co vého jezera změnil svůj název. Od 
začátku letošního roku se hotel jme
nuje Kamenčák. „Nový název více 
sedí poloze hotelu i rekreačnímu cha
rakteru,“ řekla jednatelka společ
nosti Kultura a sport Chomutov Věra 
Flašková. 

Společnost hotel provozuje od 
května loňského roku. Lidé v něm 
mohou najít ubytování v blízkosti ob
líbeného jezera nebo kuželkářskou 
čtyřdráhu. 

Podle schválených zásad pro při
dělování dotací z rozpočtu města vy
hlásila rada granty na rok 2015. Ža
da telé tak mohou do 31. března žádat 
o granty v těchto oblastech: podpora 
rozvoje sportovních talentů z řad dětí 
a mládeže, podpora a rozvoj sportov
ních talentů – sporty s převahou indi
viduálního charakteru, podpora přiro
zeného sociálního prostředí osob pro
střednictvím sociálních služeb a pod
pora pracovní integrace osob se zdra
votním postižením.

Každoroční termíny pro podá
vání žádostí o dotace zůstaly v plat
nosti, přestože má město rozpočtové 
pro vi zorium. Již se žádalo na projekty 
a podporované sporty. Na činnost je 
ještě možnost do 28. února. O přidě
lení dotací by mělo rozhodnout nově 
ustanovené zastupitelstvo.

Kanoisté plní cíle i v zimě
Hotovo. Kanoisté SC 80 Cho

mu tov splnili další velký cíl, byť ne 
výkonnostní. Realizací druhé etapy 
ukončili rekonstrukci své loděnice 
na Ka men co vém jezeře. Ale bylo to 
náročné, dotační podmínky byly ne
úprosné. „Proběhlo to v časovém 
presu, doslova v šibeničních termí
nech. Naštěstí velkým úsilím sta
vební firmy a také s přispěním pra
covníků stavebního úřadu se to po
dařilo zvládnout,“ oddechl si před
seda klubu Petr Doležal.

V rekonstruované polovině bu
dovy vznikly tři šatny, nová sauna 
i nové sociální zařízení, zvenku byla 
budova zateplena. „Rekonstrukcí lo
děnice byly vytvořeny podmínky pro 
další rozšíření členské základny ze
jména z řad mládeže a zásadně byly 
vylepšeny podmínky pro kvalitnější 

přípravu závodníků,“ dodal Petr Do
le žal a připomněl, že s kolaudací byl 
k užívání předán i vedlejší prostorný 
sklad lodí. Slav nost ní ho otevření lo
děnice se spolu s členy klubu, zástup ci 
města a stavební firmy zúčastnili 
i fun kcionáři Čes kého svazu kanoistů 

Jan Boháč, Michal Ježek, Petr Mo krý 
a trenér re pre zen ta ce Pa vel Hottmar. 
Cho mu tov ský klub má v sou čas nosti 
okolo 160 členů, z nichž 70 spadá do 
dětských a mládež nic kých kategorií. 
Výkonnostně patří k absolutní špičce 
české kanoistiky.
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KráTCe
nové místo 
poškozenýCh
Technické služby vyměnily po-
škozené silniční obruby v zá-
livech městské hromadné do-
pravy v ulicích Vinohradská 
a Křivá. 

obJedneJte lístky 
do kina nově
Diváci si nově mohou rezer-
vovat vstupenky do kina Svět 
prostřednictvím prodejního 
systému Colosseum na 
www.colosseumticket.cz.

Jarní prázdniny 
v aquasvětě
Od 7. února se v Aquasvětě 
mohou děti pobavit při výuce 
plavání, soutěžích či hrách. Po 
dobu jarních prázdnin budou 
pod dohledem školených in-
struktorek.

o prázdnináCh 
na brusle 
O jarních prázdninách mohou 
sportovci dvakrát denně brus-
lit. Veřejné bruslení se koná od 
10 a od 17 hodin v SD aréně. 

mandrage vystoupí 
v divadle
V divadle vystoupí 26. února od 
19 hodin skupina Mandrage. Vy-
stoupení bude mapovat celou 
šíři tvorby kapely Mandrage od 
dob jejího vzniku v roce 2001 až 
po současnost. 

do vody před spaním 
Večerní plavání v Aquasvětě se 
v únoru bude konat 13. a 20. 
února od osmi hodin večer. 
Plavci mohou trénovat až do 
deseti hodin.  

projekt Kamínek dávají 
odborníci za příklad

Město hospodařilo s přebytkem

Projekt sociálního centra Ka mí
nek, který město Chomutov vybudo
valo na Kamenné v září 2013, je vý
borně hodnoceným projektem ze so
ciální oblasti. „Tento potřebný pro
jekt, který patří k nejnáročnějším ve 
městě, byl vybrán jako jeden ze tří 
projektů v republice ke zpracování 
případové studie. Zároveň se dostal 
mezi sto nejlepších projektů lidských 
zdrojů. Je to velký úspěch všech, 
kteří se podíleli na přípravách, ale 
i na jeho současném provozu,“ řekl 
primátor Jan Mareš. Životaschopným 
projektem se tak mohou inspirovat 
i ostatní města.

V Kamínku je provozováno níz
koprahové centrum pro mládež od 

15 do 26 let a sociálně aktivizační 
služba pro rodiče s dětmi. Všechny 
sociální služby jsou zdarma, rekon
strukce, vybavení i provoz je hrazen 
z dotačních zdrojů. Příjemcem do
tace z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost na provoz cen

tra je město Chomutov, poskytování 
obou sociálních služeb zajišťuje na 
základě výběrového řízení občanské 
sdružení Světlo Kadaň. Město nyní 
vypisuje nové výběrové řízení na po
skytování služeb od června 2015 do 
prosince 2018.

Rozpočtové hospodaření statu
tárního města Chomutova skončilo 
v roce 2014 se zlepšeným hospodář
ským výsledkem ve výši 88,4 mili
onu korun. „Za dobrým hospodaře
ním jsou zejména výrazné úspory ve 
výdajích a větší než plánované příjmy 
z daní a z prodeje majetku. Znamená 
to, že město nejen nezadlužujeme, ale 
naopak šetříme a ušetřené peníze in
vestujeme do dalšího rozvoje,“ sdělil 
primátor Jan Mareš. 

Běžné výdaje rozpočtu města 
a jeho organizací byly čerpány na 
74,5 %, což znamená , že se ušet
řilo více než 224,4 milionu korun. 
„Na plánované investice se vyčerpalo 

65 % oproti plánu, protože některé 
ze stavebních akcí přesahují do roz
počtu roku 2015,“ řekl ekonom města 
Jan Mareš. V roce 2014 město vyna
ložilo 204,4 milionu na zhodnocení 
svého majetku, dalších 28 milionů ko
run šlo do oprav a údržby stávajícího 
majetku.

Peníze z dotací ROP Severozápad, 
které město obdrželo v roce 2013 
a byly plánovány na mimořádnou 
splátku úvěru, byly celý rok 2014 
zhodnocovány a vynesly 12 milionů, 
čímž zaplatily městu náklady na re
volvingový úvěr 2,7 milionu a ještě 
navíc přinesly do  rozpočtu 9,7 mili
onu korun. 

„Provozní přebytky od roku 2011 
až 2014 převýšily půl miliardy ko
run, což představuje polovinu jed
noho ročního rozpočtu. Tyto našet
řené peníze společně s dotacemi po
máhají k rozvoji města,“ dodal pri
mátor Mareš. V kapitálových výda
jích město za poslední čtyři roky cel
kem investovalo více jak 1,5 miliardy 
korun, čímž se výrazně zhodnotil ma
jetek města.

Město dlouhodobě dokazuje, že 
umí dobře a zdravě hospodařit, což 
potvrzují i nezávislá ekonomická hod
nocení a ratingy udělené v roce 2014 
společnostmi CRIF Czech credit bu
reau a AQE Advisors.

práce v parcích vypadají dramaticky, vše je ale v pořádku
V chomutovských městských 

parcích jsou na první pohled patrné 
práce na revitalizaci. Nyní pracov
níci odstraňují neperspektivní, vět
šinou náletové, a nemocné dřeviny. 
„Hromady složených klád z již poká
cených stromů mohou vypadat dra
maticky a vzbuzovat dojem nadměr
ného nebo možná zbytečného kácení. 
Opak je však pravdou,“ uklidnila Jana 
Hladová z oddělení majetku města. 
Odborná firma provádí práce v měst
ském parku i v prezidentských parcích 
T. G. Masaryka a Dr. Beneše. 

Všechny současné práce jsou par
kům ku prospěchu, mají je prosvět
lit, ozdravit, zvýšit jejich bezpečnost 
a v neposlední řadě atraktivitu pro ná
vštěvníky. Projekt, který slouží jako 

odborný podklad pro právě probíhající 
práce, byl zpracován odborníky z ob
lasti dendrologie a sadovnictví a byl 
schválen Agenturou ochrany přírody 
a krajiny. Na projekt poté poskytlo 
dotace Ministerstvo životního pro
středí. Oba tyto subjekty jsou dosta
tečnou garancí, že zásahy v parku jsou 
správné a potřebné. 

Kácení a odvoz dřeva je spojen 
s použitím těžkých nákladních aut 
a stro jů, proto může být poničen stá
vající trávník či zne čiš těné cesty. „Vše 
bude po ukončení této fáze obnovy 
opět uvedeno do pořádku, ale proza
tím bude potřeba ze strany občanů ur
čitá shovívavost,“ říká Hla do vá. V ná
sledujícím období budou odstraněny 
přestárlé keře a pak již bude následo

vat výsadba nových stromů a keřů, 
a výsev trávníků.

Poslední velká probírka porostů 
se v parcích uskutečnila naposledy 
před třemi desítkami let. „Údržba 
sice probíhala, ale odstraňovaly se 
pouze nemocné a polámané stromy, 
které byly nebezpečné. U keřů se 
udržoval průchozí profil,“ vysvětlila 
Hladová. 

Revitalizace tří městských parků 
začala na podzim loňského roku, 
současně s ní se provádí v okolí bý
valých městských lázní přeložení 
plynového a elektrického vedení. 
Dokončení této akce je naplánováno 
na červen 2015. Zhotovitel má po
vinnost uvést vše po skončení prací 
do původního stavu.
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Proč jste velkou část životní úsilí 
věnoval zrovna pražským grošům 
Karla IV.?

Mě Karel IV. zajímá jako takový, 
vždyť si ho Češi v nějakém hlasování 
zvolili jako nejvýznamnější osobnost 
historie. A já si to také myslím.
Pamatujete na první setkání 
s grošem Karla IV.?

Při jedné z aukcí, na kterých se 
historické mince hlavně dají koupit, 
jsem uviděl sloupeček Kar lo vých 
praž ských grošů. Tehdy už jsem sice 
věděl, o co jde, ale když jsem si je 
prohlédl, poprvé jsem si všiml, že se 
liší v mnohých detailech. Tenkrát jsem 
neodolal, koupil jich asi deset nebo 
patnáct a hned jsem je začal zkoumat.
K čemu jste dospěl?

Brzy jsem zjistil, že literatura 
k nim je nedostatečná a že se jimi 
skoro nikdo nezabývá. Tak jsem 
se spojil s tehdejšími kapacitami, 
což ode mě byla asi hrozná drzost. 
Napsal jsem i Ema nuele Nohejlové
Prátové z Národního muzea, která 
je považována za zakladatelku mo
derní vědecké nu mismatiky. Asi za 
dva měsíce mi odpověděla a velice 
se omlouvala, že nestačila odepsat 
dřív a že se jí můj zájem líbí. Hned 
mi dala úkol – hledejte na pražských 
groších tajné značky, já na to ne
mám čas. Pak po letech v jednom 
časopise o mně napsala článek, já 
na to koukal jako na zjevení, to bylo 
něco fantastického! Tak jsem se po
prvé trochu dostal do povědomí nu
mismatiků.

Tak jste se vrhnul na groše a za-
čal pracovat na jejich typologii?

Já ji vlastně dělám celý život. 
Původně jsem ji publikoval formou 
několika stránek v Numismatických 
listech, to je odborný časopis vydá
vaný Národním muzeem. Teď už 
ji mám připravenou k vydání jako 
knihu.

Máte pocit, že v současnosti je ty-
pologie grošů Karla IV. kompletní?

Poznání se neustále vyvíjí, proto 
bych řekl, že se ještě může dál dopl
ňovat. V základních rysech je kom
pletní, ale každý větší nález znamená 
naději na objevení dalších variant 
grošů.
Jak to bude s knižním vydáním té 
typologie?

Chtěl bych ji vydat a byl bych 
rád, aby se dostala i do zahraničí. 
Proto by bylo ideální, kdybych ji měl 
přeloženou do němčiny, bohužel za
tím tam mám německy jen jedno
stránkové resumé. Třeba když jsem 
byl předloni na archeologické kon
ferenci v Kadani, kde jsem měl mít 
přednášku o přísečnické mincovně, 
přijelo kvůli mně několik numis
matiků z Německa. Čekali na Pintu 
a na to, co jim o té mincovně řekne. 
Samozřejmě se i ptali, kdy vydám tu 
knížku.

Její vydání by se dalo spojit s vý-
ročím narození Karla IV.

Je to významné výročí, které se 
bude slavit na celorepublikové úrovni. 
Má to na starosti například předseda 
Pos lanecké sněmovny ČR Jan Ha má
ček, je ustavena národní komise, ale 
potřebné peníze na vydání knížky ni
kdo asi nenabídne, všichni chtějí tuto 

akci spíš zaštiťovat. Když jsem se na 
ně obrátil, po telefonu to byly samé 
úsměvy i chvála, ale skončilo to tím, 
že kdyby se na to našly nějaké peníze, 
že mi dají vědět.
Budete hledat i jiné cesty, jak 
knížku vydat?

Mohli bychom pár kousků vy
dat jako pobočka České numisma
tické společnosti v Chomutově. Na 
větší náklad nemáme peníze. Rádi by
chom tímto způsobem uctili toto vý
znamné výročí Karla IV. Také jsem 
zvažoval dát to k volnému stažení na 
internet, ale knížka je knížka. Pokud 
by ji někdo chtěl vydat ve větším ná
kladu, tak bych dal vydavateli bez
platně autorská práva k dispozici. 
Bylo by lepší, kdyby šla ven, než aby 
spala v šuplíku.
Jak rozsáhlá je Vaše vlastní 
sbírka?

V současné době vlastním jen pár 
kousků mincí, kterými prezentuji svou 

činnost. Sbírku jsem rozpustil již před 
lety, protože jsem potřeboval peníze. 
Měl jsem malé hodinářství, musel 
jsem tehdy nakoupit zboží, omezit své 
zájmy a ještě si půjčit. A dneska už to 
vidím jinak. Víte, sbírání je velká vá
šeň. Znal jsem lidi, kteří pomalu ne
měli na chleba, ale vlastnili hodnotné 
sbírky. Na aukcích utráceli hodně pe
něz, ale nekoupili si tam ani pivo. 
Vedle numismatiky se coby bada-
tel zaobíráte regionálními historic-
kými tématy, která popisujete v kni-
hách Utajená mincovna a Starými 
stezkami tajemným Krušnohořím. 
Cítíte se být patriotem?

Určitě. I když jsem původem Ji
ho čech, narodil jsem se v Křemži 
u Čes kých Budějovic. Do Cho mu to va 
jsme se dostali náhodou. Byla tu to
tiž Kienzlovka a táta coby hodinář 
sem po válce jezdil na nákup zboží. 
Moc toho tu sice po válce nezbylo, 
ale například za RakouskaUherska to 
byla obrovská firma, která hodinářské 
zboží vyvážela do celého světa. Takže 
tátovi tady nabídli obchůdek a nad 
ním byt v ulici Jakoubka ze Stříbra. 
Tak se z nás stali Chomutováci.
Jak jste se s novým prostředím sžil?

Původní lidé z Chomutova odešli, 
přišli noví. Historii jsme museli hle
dat. A dokud ta historie nebude v li
dech, dokud je nebude spojovat s mís
tem, tak přijdou a zase odejdou. Ale 
poslední dobou se to už zlepšuje a to 
je dobře.

 Rozšířený rozhovor naleznete na 
www.echomutov.cz

Příští rok na jaře uplyne 700 let od narození krále a císaře Karla IV. Uznávaný chomutovský numismatik, 
zakladatel a bývalý dlouholetý předseda místní pobočky České numismatické společnosti, rovněž regi-
onální badatel a spisovatel Václav Pinta má k tomuto výročí také co říct – k tisku má připravenou kom-
pletní typologii grošů, které Otec vlasti za své vlády nechal razit.

Václava pintu 
provázejí životem 
groše Karla IV. 

Víte, sbíRání je VelKá Vášeň. Znal jseM 
lidi, Kteří poMalu neMěli na chleba, 
ale Vlastnili hodnotné sbíRKy.
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galerii lurago naplnili přívětiví andělé bez tváří 

jarní část divadelní sezony načala komedie o partnerských vztazích 

Francie láká, skupina Voila! 
vyprodala Hřebíkárnu

Potřebujete strážného anděla? Jděte 
si jej vybrat do galerie Lurago, kterou 
minulý týden zaplnili Andělíni chomu
tovského malíře Zdeňka Ježka Rady. 
„Anděl znamená posel dobrých zpráv. 
Věřím, že jsou kolem nás, i když je ne

vidíme. Díky tomu si je můžeme před
stavovat různé. Zdeněk Rada má tuto 
představu,“ řekl při úvodní vernisáži 
galerista Roman Křelina. 

Zdeněk Ježek Rada v galerii Lu
ra go poprvé a dosud naposledy vysta

voval v roce 2005. Při pohledu na jeho 
novou výstavu je nutné říci, že je to 
škoda. Barevní Andělíni s blonďatými 
vlásky a modrou oblohou totiž jako 
kdyby vystoupili z populárních pohá
dek. „To ne, taková inspirace tam ur
čitě není. Nehledám inspiraci jinde, 
jsou to spíše věci, které ke mně při
cházejí,“ vysvětlil Zdeněk Rada, podle 
kterého v současném světě chybí více 
prostoru pro věci, které jsou milé, pří
jemné, přátelské. „A tak tohle je ta
ková moje fantazie, moje představa 
ráje,“ dodal vyučený elektrikář, který 
se kromě samotné malby věnuje také 
dřevosochání. 

I proto výstavě kraluje velká soška 
anděla umístěná uprostřed galerie. 

Se svými kolegy z pláten sdílí dře
věný anděl jeden mírně znepokojující 
rys. Ani on, ani oni nemají tvář. „Je to 
moje představa anděla. Tyto bytosti 
měly mít androgynní tvář a měly být 
stvořeny ze světla, proto je zobrazuji 
takto,“ vysvětlil malíř, který na nalé
hání galeristy Romana Křeliny vysta
vuje s Andělíny také některé své starší 
práce s tématem kytary a kříže. 

Příjemnou atmosféru vernisáže 
podpořila svou poezií také Květa 
Kudláčková, sousedka a kamarádka 
Zdeňka Rady, která se s návštěvníky 
podělila o dvě básně. Hudební do
provod obstaraly houslistky z umě
lecké školy, které doprovázela na kla
vír Ema Suzuki. 

Komedie estonského herce, dra
matika a písničkáře Jaana Tättea 
uví tala v novém roce cho mu tov ské 
fanouš ky divadla. V příběhu o ex
pe ri mentu s bigamií, jenž ne přináší 
zúčast něným kromě absurdních si
tu ací žádné štěstí, excelovala Bára 
Hr zá no vá, které zdárně sekundo
vali Libor Jeník či Zbig niew Ka lina. 
A lehký žánr opět naznačil, že usmě
vavá múza bude městskému divadlu 
vládnout i toto jaro. 

Už na konci února návštěvníci di
vadla zjistí, že precizní nájemný za
biják a nesmělý ztroskotanec se se
bevražednými sklony nez na me na jí 
vždy rychlý proces. Zvláště, když této 
dvojici začne ve francouzské kome
dii dělat společnost ještě dotěrný sou
sed z vedlejšího hotelového pokoje. 
Nečekaná blízkost dvou lidí hraje roli 
také v dalším pařížském komediál
ním hitu, na který se diváci mohou tě
šit na začátku března. Sousedy Janu 

Paulovou v roli renomované psycho
ložky a manažera marketingu v podání 
Davida Su cha ří py dělí jen pár metrů, 
ale názorově jsou snad každý z jiné 
planety. Ovšem nikdo nechce zůstat 
sám a protiklady se přitahují. Na konci 
března se jeviště změní na fot ba lo vou 
šatnu při maďarské komedii o fotbalu, 
kamarádství i lásce k jedné ženě a jed
nomu kulatému nesmyslu. Všechny, 
kteří zažili třídní schůzku svých ra
tolestí, potěší dynamická komedie 

Úča musí pryč s Da vi dem Pra cha řem 
a Lin dou Rybovou, zatímco milovníky 
detektivek zaujme Mandarinkový po
koj s Marošem Kra má rem, který s se
bou tentokrát přiveze kolegy z jeho 
domovské bratislavské scény. O pi
kantní tečku se postará komedie ka
nadské autorky Michele Riml Sex pro 
pokročilé, ve které stárnoucí man
žele pokoušející se oživit svůj sexu
ální život ztvární životní partneři Karel 
Roden a Jana Krausová. 

I v zimě se vyplatí snít – třeba 
o křupavé bagetě, voňavém sýru, ko
ře ně ném vínu a západu slunce za 
Eiffe lovou věží. A k takovým snům 
nebylo daleko při francouzském ve
čeru na Hřebíkárně, který rozsvítila 
hudební skupina Voila! v elegantních 
kulisách, jež jako by vypadly ze sta
rých francouzských žurnálů. 

Návštěvníci, z nichž někteří dora
zili oblečení ve francouzském stylu, 
se za ochutnávání tematických spe
cialit nechali unášet hudbou, jako 
by to byla Seina. Není divu, že na 
Hřebíkárně nezbylo ani jedno volné 
místečko. „Přiznávám, že v poslední 
době vystupujeme před vyprodaným 
sálem docela často. I dříve jsme měli 
hodně fanoušků, ale soustředili jsme 
se na menší koncerty,“ vysvětlila 
Bára Mülle ro vá, jež pro skupinu za
jišťuje vystoupení, že kapela s čes

koslovenským složením nemá z po
četných návštěv obavy. 

Právě naopak. Zdenka Trvalcová, 
jež ve stylových šatičkách vládne 
mužské čtveřici hudebníků, předá
vala posluchačům ohromný pozitivní 
náboj. Během koncertu samozřejmě 
nechyběly šansony Edith Piaf, jejíž 
postavu hrála rodačka ze Žarnovic 
na středním Slovensku v úspěšném 
pražském muzikálu. Ovšem zazněla 
i autorská hudba kapely, například 
v rozesmáté anglické písni Flip Flops, 
kterou zpěvačka složila na dovole né 
v Itálii. „Původně skupina Voila! za
čínala s fran couz ský mi šansony, 
ale v současnosti se věnuje vlastní 
tvorbě. Také debutové album sku
piny představuje některé autorské 
počiny Zdenky Trval cové,“ potvr
zuje Bára Müllerová, podle které se 
chce skupina v tuto chvíli soustře

dit především na prezentaci svého 
alba fanouškům. Další tak zatím není 
v plánu. 

Naopak v plánu je řada koncertů 
a možná, že k nim přibude ještě ně
jaký chomutovský. „Po koncertě 
v Cho mu to vě mě kontaktovali lidé, 
kterým se naše vystoupení líbilo, 

takže je možné, že se do města ještě 
vrátíme,“ přikyvuje Bára Müllerová. 
Kdo nechce na návrat skupiny čekat 
tak dlouho, mohl si při koncertu za
koupit album. A jestliže to nestihl, 
může podle agentky skupiny kontak
tovat přímo Voila! a domluvit se na 
zakoupení a zaslání alba poštou. 
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Kvalifikace na olympiádu je krutá, varuje zápasníky trenér šnelly 

Cílem jara je záchrana, 
zní z FC Chomutov 

Družstva Slávie dala jasně najevo,
že na Mčr je jejich cílem semifinále

Zápasník Artur Omarov patří 
k nejznámějším současným sportov
ním osobnostem Chomutova a už 
příští rok se může zařadit mezi cho
mutovské olympioniky. Předtím však 
musí zvládnut těžkou kvalifikaci. „Je 
čtyřstupňová a z hlediska postupo
vého klíče velmi tvrdá a krutá, neboť 
do soutěžního pavouka se zápasníci 
nenasazují, ale losují a navíc po jaké
koliv prohře, kromě finálové, ze sou
těže vypadnete,“ vysvětluje Ladislav 
Šnelly, trenér Omarovova domácího 

klubu Czech Wrestling Chomutov. 
V letošním roce proběhne pouze 

první stupeň kvalifikace, kterým 
bude zářijové mistrovství světa 
v USA. Zde na vrcholnou akci v Riu 
postoupí šest závodníků z olympij
ských váhových kategorií. V olym
pijském roce pak budou následo
vat nejprve kontinentální kvalifi
kační turnaj a dva světové kvalifi
kační turnaje, z nichž však už postu
puje menší počet zápasníků. „Z výše 
uvedeného vyplývá, že odhadovat 

šance kohokoliv je v popsaném sys
tému sebevražda, takže ji spáchám 
jen napůl a odhadnu Arturovy šance 
probojovat se na olympiádu také na 
padesát procent,“ směje se Ladislav 
Šnelly. 

Artur Omarov nechce nechat roz
hodnutí na náhodě, proto se bude 
vedle svého domácího klubu připra
vovat také s reprezentačním trené
rem Markem Švecem v klubu PSK 
Olymp Praha. „Bude se připravo
vat v obou klubech pod vedením 

hlavních trenérů. Jeho příprava by 
tak měla dostat mnohem konkrét
nější a efektivnější obrysy,“ vysvět
luje Šnelly a dodává, že Omarov se 
v průběhu tohoto roku představí díky 
cílené ekonomické podpoře Svazu 
zápasu ČR také na větším počtu me
zinárodních turnajů a mezinárod
ních výcvikových táborů, kde bude 
chtít pracovat nejen na fyzické a si
lové přípravě, ale také na přizpůso
bení svého způsobu boje změnám 
v pravidlech.

Zatímco před rokem se fotbaloví 
fanoušci v Chomutově mohli před 
jarní částí opájet představami nahá
nění postupové příčky, tentokrát jejich 
myšlenky míří k opačnému konci ta
bulky. FC Chomutov sice v létě přežil 
klinickou finanční smrt, ale nyní musí 
odvrátit také hrozbu fotbalového se
stupu. „Kádr na jarní část sezony sklá
dáme s jasným cílem zachránit se ve 
třetí nejvyšší soutěži,“ říká sportovní 
sekretář klubu Radek Zaťko. 

Na podzim měl Chomutov vel ké 
problémy se střílením branek. „Na 
postu útočníka nás tlačila bota, pro

 to nyní testujeme Jana Mal ce z Ústí. 
Rádi bychom do útoku přivedli také 
vysokého urostlého útočníka typu 
Rad ka Szmeka,“ vysvětluje Radek 
Zaťko a připomíná, že s klubem tré
nuje rovněž dvojice chorvatských 
hráčů Ivan Šarič a Ante Mar cič. 
Z hos to vání se vrátil do zadních řad 
Matěj Dolejška a obranu vyztuží také 
Vojtěch Kubík, který se vrátil z Ně
mec ka. Do přípravy kádru se zapo
jili také junioři David Váňa a Tomáš 
Ku nart. „Je ročník narození 97, ale 
vůbec to není znát,“ chválí posled
ního jme no va né ho Radek Zaťko. 

V chomutovském dresu se na jaře ob
jeví také Tomáš Česlák nebo Marek 
Strada. 

Doplněnému týmu Chomutova se 
začátek zimní přípravy vydařil, vy
hrál hned dva první zápasy proti Souši 
i Brozanům. „Proti Souši jsme měli 
i celkem štěstí, ale proti Brozanům 
už naše hra vypadala chvílemi dobře. 
Především v obranné fázi jsme ne
chybovali a k ničemu je nepustili,“ 
zhodnotil Radek Zaťko výkon jako 
brankář. Po prohrách v závěru pod
zimní části FC Chomutov podobnou 
vzpruhu potřebuje.

Za postupem do semifinále pla
veckého Mistrovství České repub
liky družstev znovu rázně vykročili 
muži i ženy Slávie Chomutov. V prv
ním kole, v němž se v chomutov
ském bazénu utkaly kluby Ústeckého 
a Libereckého kraje, oba týmy zvítě
zily. A ženy dokonce s více než suve
rénním náskokem.

Kvůli specifickým pravidlům 
MČR družstev, kdy každý plavec 
může plavat jen čtyři individuální zá
vody a v jedné disciplíně mohou pla
vat pouze dva zástupci jednoho týmu, 
se musí i nejlepší plavci přizpůsobit 
potřebám týmu a plavat disciplíny, na 
které třeba nejsou zvyklí – například 
jako Simona Baumrtová, která po 
více než pěti letech plavala 400 me
trů polohově.

Muži stejně jako minulý rok svá
děli chvílemi velmi těsný boj o první 
příčku. Jen tentokrát nesoupeřili s ús
teckou Chemičkou, ale s žateckými 
Jazzmany. Chomutovští plavci na
konec zvítězili s 15 188 body a s ná
skokem 630 bodů na Žatec. Tým tra
dičně bodově táhli Tomáš Franta 
s On dře jem Baumrtem, kterým se
kundovali Miroslav Soukup, Ondřej 
Šícha, Ondřej Slabihoud, Vítek 
Špe lina, František Štemberk a Filip 
Kud lá ček.

Zato ženy už od začátku ukazo
valy, že v Ústeckém a Libereckém 
kraji jsou prakticky bez konkuren ce. 
V konečném hodnocení posbíraly 
úctyhodných 16 283 bodů a náskok 
2 298 bodů na druhý Žatec. Největší 
oporou vítězek byla Simona Bau mr

tová následována Štěpánkou Šil ha no
vou a Rebeccou Klímovou. Tým dále 
tvořily Barbora Matuščínová, Mar
kéta Jenčková, Barbora Ve se lá, Alice 
Richtrová a Kamila Sla bi hou dová.

Vítězství obou družstev Slávie 
v tomto krajském kole nezaručují 

postup do semifinále. Záleží na 
součtu bodů oddílů, které plavou 
v ostatních krajích. Nejlepších šest
náct oddílů (osm z Čech a osm 
z Mo ra vy) si zaplave na začátku 
března semifinále v pražském Po
do lí a v Ostravě.

Foto: Ladislav Chlíbek
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hudbu si nahlas 
pustil znovu
Hlasitá muzika se ozývala z bytu 
na Kamenné. Rozhořčení souse-
dé přivolali strážníky. Těm nájem-
ník bytu slíbil, že už se to nebude 
opakovat a hudbu ztlumil. Jenže 
o hodinu později se hluk ozval 
znovu. Padesátiletý muž nyní pů-
jde před komisi.

zloděJe dopadli 
při další krádeži
Celé plato kávy ukradl pětadva-
cetiletý zloděj z prodejny v Hole-
šické ulici. Ostraha ho ale nechy-
tila a muž utekl. Za pár hodin se 
vydal krást do městských lázní. 
Tam ho chytili strážníci a jelikož 
odpovídal popisu zloděje z pro-
dejny, půjde před komisi.

ČtrnáCtiletý 
ChlapeC byl opilý
Strážníci asistovali záchranářům 
v Kyjické ulici. Zdravotníci tam 
ošetřovali čtrnáctiletého chlapce, 
který byl opilý. Hlídka kontakto-
vala rodiče, kteří vůbec nevěděli, 
kde jejich syn je. Ten skončil v ne-
mocnici s podchlazením. O rodi-
nu se nyní zajímá sociální odbor. 

MěSTSKá pOlICIeDíky desítkám akcí preventisté 
předcházejí kriminalitě

Preventistky městské policie na 
letošní rok naplánovaly plno akcí, 
které by měly být osvětou pro děti 
i dospělé. Každý měsíc několikrát 
navštíví mateřské či základní školy, 
aby si zde s dětmi povídaly na nej
různější problematická témata, chy
bět nebudou již známé preventivní 
akce pro veřejnost ani kurzy. „Lidé 
se mohou těšit na oblíbený tradiční 
Happy day. Budeme pokračovat 
i v kurzech sebeobrany pro ženy,“ 
informoval velitel městské policie 
Jan Řehák.

Po celý rok budou preventisté 
navštěvovat mateřské školy a tam 
s dětmi zábavnou formou proberou 
obecnou kriminalitu a bezpečnost 
silničního provozu. „Stejné oblasti 
se dotknou i na základních školách, 
tam však přednášky doplní ještě 
o péči o domácí mazlíčky a varo
vání před cizími zvířaty a šikanou,“ 
doplňuje manažerka prevence měst
ské policie Iva Ejim.

Počátkem školního roku byla 
opět vyhlášena soutěž pro žáky dru
hých tříd základních škol, tento

krát na téma Ve městě je nový šerif. 
Tato výtvarná soutěž bude vyhodno
cena v březnu. Mateřským školám 
v Písečné a Růžové ulici preventisté 
pomohou s realizací preventivnězá
bavných akcí. V červnu již bude 
nejvyšší čas na vyhodnocení sou
těže Mladý preventista.

Ani o prázdninách se s prevencí 
neskončí. V červenci i v srpnu jsou 
na programu přednášky pro ženy 
pracující v průmyslové zóně. Před 
koncem roku budou mít ještě příle
žitost ženy naučit se sebeobraně.

Podzim začne již tradičně akcí 
pro veřejnost Happy day. „Ta již po
několikáté seznámí přítomné s bez
pečnostními složkami a přichystá 
i nějakou tu zábavu. Pro děti jsou 
na září připraveny dopravní hrátky 
v základní škole v ulici 17. listo
padu. Zároveň připravujeme také 
tradiční drakiádu,“ říká Ejim. 

Součástí šíření prevence jsou 
také osvětové spoty pro veřejnost na 
obrazovkách v MHD. 

Pro užší cílové skupiny jsou při
praveny speciální projekty, na jejichž 

zajištění se prevence městské policie 
finančně podílí a zároveň byla na je
jich realizaci podána žádost o dotaci 
na Ministerstvo vnitra. Jedná se kon
krétně o víkendové pobyty pro kli
enty kurátorů oddělení sociálněprávní 
ochrany dětí, výcvikové výjezdní po
byty pro klienty nízko pra ho vé ho zaří
zení Světlo, fotbalové turnaje pro děti 
z ohrožených lokalit města.

Nech půlku 
jízdného v kapse!
Do Mostu a Kadaně 
jeď za polovic.

Ceny od 12 korun. Více informací 
a ceník najdeš na stránkách:

Inzerce
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děti poznávaly ČaJe
Vše o čajích se dozvěděli stráv-
níci v jídelně základní školy 
Březenecká. Kuchařky jim vařily 
pravé zdravé čaje a ukázaly vý-
robky, kterým se čaje jen říká. 

uČili se na hřbitově
Poznávat horniny se vydali čle-
nové geologického kroužku zá-
kladní školy v ulici Ak. Heyrov-
ského na hřbitov. Tam rozezná-
vali druhy hornin použitých na 
výrobu náhrobních kamenů. 

skauti budou 
soutěžit ve vázání
Chomutovští skauti se připra-
vují na 21. ročník soutěže Zla-
tý uzel 2015. Ta se uskuteční 
21. února v Kadani. 

s domeČkem k moři
Zájemci z řad dětí, kteří se chtě-
jí podívat k moři, se mohou při-
hlásit v Domečku. Ten organizu-
je letní pobyt v Chorvatsku v Bi-
ogradu na Moru.

KráTCe

parlament 
na Zahradní 

baví i pomáhá

Žákovský parlament při základ ní 
škole na Zahradní je ve svých čin
nostech velmi aktivní. Ne jen že se 
snaží prosazovat zájmy žáků, ale 
také pořádá velké množství růz
ných akcí. Par la ment má čtyřiatři
cet členů, do příprav ale zapojuje 
i další děti. 

Parlament uspořádal v prvním 
pololetí tři sběrové týdny, charita
tivní sbírku, vánoční vystoupení 
nebo výtvarnou soutěž k Hallo
weenu. Zábavu zařídil i v mateř
ských školách Písnička a Kamarád, 
kde žáci připravili zajímavou mi
kulášskou nadílku. Před Vánoci po
těšili písněmi i klienty domova se
niorů v Jirkově. „Největší úspěch 

mělo podzimní zábavné dopoledne 
a také karneval,“ uvedla koordiná
torka žákovského parlamentu Ivana 
Kozlíková. 

Nudit se nebudou děti ze školy 
na Za hrad ní ani ve druhém po
loletí. Parlament pro ně chystá 
valen týn skou poštu, další sběrové 
týdny, ve li ko noč ní zábavné dopo
ledne, oslavy Dne dětí i Dne uči
telů. „Dále uspořádáme cha rita tiv ní 
sbírku pro psí útulek i pro Diakonii 
Brou mov a také anketu o pět nej
oblíbenějších jídel ve školní jí
del ně. Pokrmy, které dostanou nej
více hlasů, uvaří kuchařky v týdnu 
při oslavách Dne dětí,“ doplnila ko
ordinátorka. 

Děti z Hornické nezapomínají na ovoce

Výletníci z Kadaňské 
poznávali památky v praze

při výuce angličtiny pomáhá žákům rodilá mluvčí

„Nezapomeň na ovoce,“ radily 
si děti ze základní školy v Hor nic ké 
ulici, když sestavovaly správný denní 
jí del ní ček pod vedením zkušené lek
tor ky Anny Mi le ro vé při besedě Pu
to vá ní za zdravým jídlem Ús tec kým 
krajem.

Hravou a poutavou formou se tře
ťáci postupně dozvídali, co by v je
jich jídelníčcích nemělo chybět a co 
naopak jedí úplně zbytečně, protože 
to ke svému správnému vývoji vůbec 
nepotřebují. „Ve třídě to zašumělo, 
když jim lektorka vymlouvala sma

žené brambůrky i ener ge tic ké nápoje,“ 
uvedla učitelka Martina Bejčková.

Protože děti dávaly pozor, umí si 
už dnes svůj jídelníček správně sesta
vit. Kdyby však cestou domů něco za
pomněly, nesou si v aktovkách zají
mavou brožurku, která jim poradí.

Šesťáci a prvňáci ze základní 
školy v Kadaňské ulici se vydali na 
celodenní výlet do Prahy. Prohlédli si 
některé památky a zhlédli divadelní 
představení. 

Nejprve se výletníci na chvilku 
zastavili před Jeruzalémskou synago
gou, potom došli k budově Obecního 
domu. Pak Prašnou branou prošli 
do Celetné ulice. Odtud došli až na 
Staroměstské náměstí. „Cestou jsme 

viděli několik živých soch, u kterých 
jsme se fotili,“ uvedl šesťák Michal 
Svoboda.

Cesta pokračovala Václavským 
náměstím a Palackého náměstím, 
Fran tiš kán skou zahradou až do Vo
dič ko vy ulice. Po vydatné svačině 
se už všichni přemístili do divadla 
Minor a netrpělivě čekali na začátek 
představení s názvem Demokracie. 
„Bylo to nejenom velice zábavné, 

ale také dost poučné. Ve druhé části 
představení dokonce všichni diváci 
volili, jako volí naši rodiče v oprav
dových volbách,“ doplnil Michal 
Svoboda.

Po představení si děti ještě kou
pily pár drobností v minorském ob
chůdku. Procházkou pak prošly pa
sáží hlavního nádraží, kde už na 
ně čekal vlak, který je dovezl zpět 
domů.

Možnost učit se angličtinu od ro
dilé mluvčí mají děti ze základní 
školy v ulici Na Příkopech. Už od 
prvního ročníku navštěvuje hodiny 
anglického jazyka asistentka Lisa 
Wes ton z Vel ké Bri tá nie. Při výuce 
i mimoškol ních aktivitách bude až 
do konce školního roku.

Lisa vypomáhá při výuce ang
ličtiny, ale také společně s učitel
kou vede hodiny přírodovědy a vlas
tivědy. Odpoledne se pak věnuje 
kroužku konverzace v anglickém ja
zyce. „Žáci mají jedinečnou příle
žitost hovořit v cizím jazyce s ro

dilou mluvčí a dozvědět se něco 
o zvyklostech v jiných zemích nejen 
z učebnice. Lisa působila v mnoha 
zemích světa, například ve Velké 
Británii, USA, Kataru, Ománu, 
Vietnamu, Itálii, Francii a ve stá
tech Jižní Ameriky. Pro děti to zna
mená praktické vyzkoušení si svých 
znalostí a vědomí, že se učí něco, 
co mohou prakticky využít,“ uvedla 
zástupkyně ředitele školy Markéta 
Kanická.

Děti ze základní školy Na Pří
ko pech jsou na jazykové asistenty 
již zvyklé, protože má tato funkce 

na škole tradici. Umožňuje jiný pří
stup, než mají samotní učitelé. Děti 
proto paní asistentku rády vyhledá
vají a komunikují s ní nejen při vý
uce, ale i mimo ni. Navštěvují spo
lečně třeba sportovní utkání, Lisa 
se účastní i výletů, lyžařských vý
cviků a podobně. „S paní asistent
kou je dobrá spolupráce. Je velmi ši
kovná, ochotná a vždy usměvavá. 
Což je také veliká motivace pro nás 
všechny. Pro kolegyně a kolegy uči
tele je také přínosná výměna zkuše
ností a okoukání jiných forem práce 
a nápadů,“ doplnila zástupkyně. 
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křížovka Pojďte s Rodinným zápolením a jeho maskoty oslavit… (tajenka).
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osmisměrka Své jubileum letos slaví kromě jiných i chomutovský… vtipy

Pepíček, celý bledý, přijde do 
lékárny: „Máte nějaké prášky 
proti bolesti?” 
„A co tě bolí, chlapečku?” 
„Ještě nic, ale tatínek si právě 
prohlíží moje vysvědčení!”

Pepíček Nováků k učiteli: „Tu 
pětku na vysvědčení jsem si 
nezasloužil!“ 
„To vím také, ale horší známku 
školský zákon nepovoluje.“

„Honzíku, co říkal tatínek na 
tvoje vysvědčení?“ 
„Nic, jen kroutil hlavou.“ 
„Takže to nebylo tak strašné, ne?“ 
„No, on kroutil mojí hlavou…“

 

„Zlobil se otec, když jsi mu 
donesl tak ošklivé vysvědčení?“ 
vyzvídá učitel na Pepíčkovi.  
„Ani moc ne. A ten zub se mi už 
stejně viklal…“

Pepíček přinese domů vysvědčení 
a otec mu říká: „Tak za takové 
vysvědčení se dává pár facek!“ 
Pepíček na to: „Máš pravdu, tati. 
Pan učitel bydlí hned vedle za 
rohem.“

„Tak jak dopadlo vysvědčení?“ 
„Samé jedničky.“ 
„No to ses musel celý rok pilně 
učit, že?“ 
„Kdepak celý rok, jen chvilku. Než 
jsem se naučil pořádně falšovat 
vysvědčení.“

aKara, barON, bOlerKO, egYpT, geKON, gOMbíK, jeaNS, KapaT, KaraS, 
KaVal, lOKTY, lOVeC, MegaFON, OFerTa, peSar, pOčíTač, pOeTa, raSTr, 
rYTíř, řVOUN, SKeče, SleVa, SpOla, šTaCe, TaHaT, TVarY, VagON, VNIVeč
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podrobný  
kalendář akCí 
najdete na webu:

 13.2. pá 10.00 turnaJ v badmintonu dvoJiC
 15.2. ne 15.00 karneval – diskotéka a soutěž o nej masku
 17.2. út 09.00 velikonoČní tvoření – výuka různých výtvarných technik

DOMečeK

 4.2. st 18.00 povídání o bylinkáCh – učebna č. 66 SKKS
 5.2. čt 17.00 valentýnské Čokoládování – Café Atrium
 6.2. pá 18.30 veČerní proCházka zooparkem – Podkrušnohorský zoopark
 7.2. so 18.30  veČerní proCházka starou vsí – Podkrušnohorský zoopark
 11.2. st 18.30  astropsyChologie – podstata traumat, blokací a méněcennosti – 

učebna č. 66 SKKS
 12.2. čt 16.00 setkání s biotronikem – učebna č. 66 SKKS
 13.2. pá 18.30 veČerní proCházka zooparkem – Podkrušnohorský zoopark
 14.2. so 13.00  masopust v zooparku – součástí je i soutěž o nejlepší 

masopustní koblihu – Podkrušnohorský zoopark
 14.2. so 18.30  veČerní proCházka starou vsí – Podkrušnohorský zoopark
 15.2. ne 14.00  rodinné zápolení 2015 – Fašank aneb kozí masopust – 

areál Domovinka
 17.2. út 17.00 Čs. leteCké Jednotky za 2. sv. války – Café Atrium
 17.2. út 18.00  výstup na gross gloCkner – cestopisná přednáška – 

učebna č. 66 SKKS
 18.2. st 16.00 křesŤanstvo – dílo Jana husa – učebna č. 66 SKKS
 19.2. čt 17.30 art zastavení – prezentace ZUŠ – Café Atrium

přeDNášKY, beSeDY, aKCe

 4.2.  st  17.00 FotograF 19.00 okno do dvora 20.00 kód enigmy
 5.2.  čt  17.00 spongebob ve Filmu: houba na suChu
   18.00 Jupiter vyChází 20.00 nezlomný
 6.2.  pá  17.00 spongebob ve Filmu: houba na suChu (3d)
   18.00 kód enigmy 20.00 Jupiter vyChází (3d)
 7.2.  so  15.00 spongebob ve Filmu: houba na suChu (3d)
   17.00 Whiplash 18.00 Jupiter vyChází (3d) 20.00 nezlomný
 8.2.  ne  15.00 spongebob ve Filmu: houba na suChu
   17.00 Jupiter vyChází 8.00 Whiplash 20.00 FotograF
 9.2.  po  11.00 tuČňáCi z madagaskaru
   17.00 nezlomný 19.00 Whiplash
 10.2.  út  11.00 hobit: bitva pěti armád (3d) 
   17.00 hodinový manžel
   19.00 e. a. poe: podivný experiment
 11.2.  st  11.00 velká šestka 
   17.00 mortdeCai: grandiózní případ 19.00 birdman
 12.2.  čt  00.01 padesát odstínů šedi 16.00 padesát odstínů šedi
   17.00 zvonilka a tvor netvor 
   19.00 padesát odstínů šedi
 13.2.  pá  17.00 zvonilka a tvor netvor (3d)
    18.00 padesát odstínů šedi 20.00 padesát odstínů šedi
 14.2.  so  15.00 zvonilka a tvor netvor (3d)
    16.00 s láskou, rosie 17.30 padesát odstínů šedi
   20.30 padesát odstínů šedi
 15.2.  ne  15.00 zvonilka a tvor netvor 17.00 birdman
    18.00 padesát odstínů šedi 20.00 padesát odstínů šedi
 16.2.  po  17.00 kód enigmy 19.00 padesát odstínů šedi
 17.2.  út  17.00 babovřesky 3 19.00 padesát odstínů šedi
 18.2.  st  17.00 slídil 19.00 sama noCí tmou 20.00 FotograF

 
KINO SVěT

 Do 13.2. vánoČní Cesta karla maye – Dům Jiřího Popela

   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

  minerály a horniny krušnohoří – Dům Jiřího Popela
  pohledy do pravěku – nová archeologická expozice – Dům J. Popela

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

 Od 12.2. sopko – výstavní sál muzea na radnici
 Od 18.2. zkreslená realita – výstava Fokus Labe – Café Atrium
 Od 19.2.  Jeden Jágr za dva kaše – výstava sběratelských hokejových karet – 

Dům Jiřího Popela v Paleckého ulici
 Do 13.2. andělíni – zdeněk rada – galerie Lurago
 Do 23.2. zimní boleboř – blanka pittnerová – galerie Na schodech SKKS
 Do 26.2.  České zvyky a tradiCe našiCh babiČek v mateřské 

škole – výstava dětí MŠ Chomutov – Rytířský sál radnice
 Do 28.2. obrazy – heidi šottová – výstavní síň knihovny SKKS
 Do 28.2. galerie nemesis – galerie Špejchar
 Do 28.2. evropou z Jihu na sever – Podkrušnohorský zoopark
 Do 28.2. preventivní tvoření ppp + zš + sš – vestibul SKKS

VýSTaVY

 4.2. st 17.30 piráti Chomutov–prostěJov – hokej 1. liga – SD aréna
 15.2. ne 08.00 1. zimní Futsalová liga – městská sportovní hala
   08.00 3. zimní Futsalová liga – sportovní hala Spořice
   14.30 2. zimní Futsalová liga – městská sportovní hala

SpOrT
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Vaši územní strážníci 
 

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

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

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

mgr. Jiří Vaníček
pro úseky Kadaňská a Nové 
Spořice, Zadní Vinohrady a okolí 
Kamencového jezera, Dukelská 
a okolí
Telefon: 724 771 762
E-mail:  
j.vanicek@chomutov-mesto.cz

Bc. Pavel Jenč
pro úseky Kamenná, Zahradní 
a Písečná
Telefon: 725 308 794
E-mail:  
p.jenc@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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Rodinné zápolení odstartovalo 
pátý ročník velkou narozeninovou 
oslavou svého maskota. Koza Róza 
pozvala všechny malé i velké kama
rády do kina Svět, kde na ně čekala 
pohádka, zábavné písničky i velký 
dort.

A gratulantů přišlo opravdu 
hodně. „Množství návštěvníků je 
opravdu neuvěřitelné. Koza Róza 
z toho má obrovskou radost, pro

tože takovou narozeninovou oslavu 
si může málokdo představit,“ řekla 
organizátorka Rodinného zápolení 
Marie Heř manová.

Mezi gratulanty nechyběl ani pri
mátor města Jan Mareš, který s ko
zou Rózou prožil všechny před
chozí ročníky Rodinného zápolení. 
„Přál bych koze Róze, aby každý 
rok přicházela se spoustou krásných 
a bláznivých nápadů, aby rodinné 

týmy mohly opět poznávat město 
Chomutov i jeho okolí,“ popřál Róze 
primátor Jan Mareš, který přiznal, že 
takový úspěch rodinné soutěže neče
kal. „S nadsázkou se dá říci, že jsem 
byl se svým týmem u porodu kozy 
Rózy. Tehdy jsme si přáli bavit lidi 
z Chomutova, ale ani v nejmenším 
jsme nečekali, že si Rodinné zápo
lení najde tolik fanoušků,“ dodal Jan 
Mareš a připomněl, že do Rodinného 

zápolení se každý rok zapojuje téměř 
pět set rodin.

Oblibu kozy Rózy dokázal také 
fakt, že řada jejích malých kamarádů 
donesla na její oslavu vlastnoručně 
připravené dorty nebo malé dárky. 
Především dobrot si zřejmě koza 
Róza užije i při příští akci. V sobotu 
15. února totiž pro své kamarády 
chystá na Domovině takzvaný fašank 
aneb kozí masopust. 
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Koza róza slavila 
páté narozeniny,
gratulantů bylo plné kino




