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statutárního město Chomutov připravuje další 

Setkání rodáků 
Chomutova, 
kteří Se narodili 
a žili v Chomutově 
do roku 1938
Setkání rodáků Chomutova bude příležitostí k přátelskému posezení 
a rozhovoru nad šálkem kávy s vedením města i mezi sebou. 

Zájemci o setkání rodáků Chomutova z řad občanů, narozených a žijících 
do roku 1938 v Chomutově, se mohou s uvedením svého jména, příjmení, 
adresy a kontaktu přihlásit nejpozději do 15. února 2014 na adresu: 

Statutární město Chomutov, odbor kanceláře primátora, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov, nebo s.skubova@chomutov-mesto.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

www.chomutov-mesto.cz

výzva

Překlady a tlumočení 
v nejvyšší kvalitě

  nabízíme individuální péči o zákazníky od počátku spolupráce
  realizujeme překlady téměř ze všech světových jazyků
  disponujeme týmem praxí prověřených překladatelů a tlumočníků

Dále nabízíme: specializovaná (odborná) krátkodobá školení, komunikační 
a manažerské vzdělávací programy – soft skills, výuku cizích jazyků, kurzy práce 
na počítači, výjezdová školení, vzdělávání dělnických profesí, nástavbové dálkové 
studium v oborech Mechanik elektrotechnik a Podnikání, rekvalifikační kurzy 
zaměřené převážně na oblast výpočetní techniky, odbornou administrativní práci, 
obchodní profese, účetnictví, pronájem školících prostor – k dispozici máme  
řadu moderně vybavených učeben, včetně audiovizuální techniky.
Cílem našich aktivit je zvyšování konkurenceschopnosti našich klientů.

Střední škola technická AGC a. s. 
Úsek celoživotního vzdělávání 
Rooseveltovo náměstí 5, 415 03 Teplice 
Tel.: +420 417 502 162, +420 724 592 110 
www.vzdelavacicentrum-agc.cz

Chomutov a Kadaň Chomutov a Kadaň

KONTAKT
Oblastní ředitel
ing. Martina Weigendová
Email: martina.weigendova@mpss.cz
Tel.: 606 669 462

KONTAKT
Oblastní ředitel
ing. Martina Weigendová
Email: martina.weigendova@mpss.cz
Tel.: 606 669 462

Statutární město Chomutov zve obyvatele celého města na pravidelné

Setkání vedení měSta 
S občany
které se bude konat ve čtvrtek 16. ledna 2014 
od 16 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti historické radnice na náměstí 1. máje 
za přítomnosti zástupců vedení města, městské policie, technických služeb, dopravního podniku a příslušných 
odborů magistrátu

www.chomutov-mesto.cz

setkání s občany
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15. a 16. 1.
zápisy dětí do prvních tříd 
základních škol pro školní rok 
2014/15

16. 1.
setkání vedení města s občany 
ve velké zasedací místnosti  
na radnici od 16 hodin

18. 1. 
RoZa: Chomutovská ploutev 
v Aquasvětě

31. 1.
pololetní prázdniny

ZapIšTe SI 
dO dIáře

CHCeTe Mě?
Sam je tříletý, milý a mazlivý kří-
že nec labradora. Kontakt s lidmi i 
dětmi si maximálně užívá. Nehodí 
se do bytu, pouze na za hra du, 
ale hlídač z něho ne bu de. Miluje 
dlouhé pro cház ky přírodou.

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.

VZNIKla KNIHa 
O CHOMUTOVSKýCH 
SOCHáCH
více na straně 6

 téma
 4 JaKý bYl rOK 2013 

V CHOMUTOVě? 
Právě uplynulý rok 2013 
byl složený z tisíce událostí. 
Pokusili jsme se o stručný 
přehled toho, o čem jste 
mohli v Chomutovských 
novinách číst.

 aktuality
 6 předšKOláKY čeKaJí 

ZápISY dO prVNíCH Tříd
V polovině ledna se na 
chomutovských základních 
školách uskuteční zápisy dětí 
do prvních tříd. Forma zápisu 
bude na každé škole jiná.

 aktuality
 7 O VáNOCíCH JSMe 

VYHOdIlI 150 TUN 
OdpadU
Téměř sto padesát tun odpadu 
svezly technické služby z ulic 
města o vánočních svátcích. 
Toto množství je srovnatelné 
s předchozími lety.

 rozhovor
 8 Na rOlI bábY 

MIlIóNOVÉ JSMe 
dělalI CaSTINg
O tvorbě snímku Mezi řádky 
jsme hovořili se scénáristkou, 
režisérkou a učitelkou 
dramatické výchovy Blankou 
Legnerovou.

 kultura
 9 růžIčKa NešeTřIl, 

přIVeZl STOVKY děl 
Pokud chcete navštívit výstavu 
Koláže a kresby Luboše Růžičky 
v galerii Lurago, vyhraďte 
si stejně času, jako byste se 
chystali do Zwin geru.

 sport
 10 „HUSTý“ ZáVěr rOKU 

plaVKYNě baUMrTOVÉ 
Plavkyně Simona Baumrtová 
dělá sportovním fanouškům 
jenom radost a v roce 
2013 jim ji dopřála měrou 
vrchovatou. 

 školy
 12 před práZdNINaMI 

Se lOUčIlI TradIčNí 
„STřeCHOU“
Už pošesté si mohli 
obyvatelé Chomutova 
i přespolní návštěvníci 
náměstí 1. máje užít největší 
biblický příběh naživo.
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 Zároveň jsme se zeptali primátora 
města Jana Mareše, co z jeho pohledu 
bylo v životě města významné a důle-
žité. „Určitě to byly úspěšné celoměst-
ské akce, které potěšily Cho mu to va ny 
i množství návštěvníků. Pokud mám 
být konkrétní, jsou to Chomutovské 
slavnosti, které se nesly v duchu vý-
ročí zemské výstavy a setkání tří pa-
novníků, téměř čtyřtýdenní Cho mu
tov ské Vánoce s úžasnou atmosfé-
rou, celoroční soutěžení Rodinné zá-
polení nebo nadmíru vydařené mezi-
národní taneční gala,“ uvedl primá-
tor. Dobrými zprávami byla vysoká 
návštěvnost nových sportovně kul-
turních areálů, kino Svět se v tomto 
ohledu dokonce zařadilo mezi praž-
ská kina. „Osobně bych připomněl 
i spoustu drobností, které obohacují 
život města. Jsou to především různé 
občanské aktivity, mezi jinými bych 

rád zmínil uctívání významných his-
torických událostí naší země, zapojení 
občanů do různých charitativních sbí-
rek nebo i různé diskuse o záměrech 
města,“ dodal primátor Mareš.

barborka prvním 
občánkem 

Celých osm dní si musel Cho mu
tov počkat na svého prvního občán ka 
roku 2013. Stala se jím holčička Bar
bor ka Hej du ková s mírami 52 cm 
a 3,8 kg, která se narodila 8. ledna pět 
minut před 14. hodinou. Při té příleži-
tosti mamince Lence Kvochové předal 
primátor města Jan Mareš pět tisíc ko-
run, drobné dárky a kytici. 

Studenti zaChraňovali 
Studenti střední zdravotnické 

školy David Šiman, Ivana Win dis
chová, Marie Gabčová, Michaela 

Hertlová, Lenka Ro sen bau mová, 
Renata Polková a Gita Vy čich lo vá 
ani na vteřinu nezaváhali a profesio-
nálně pomohli při záchraně dvou dětí 
při dopravní nehodě na Palackého 
ulici. Při cestě do školy dopravní ne-
hodu správně vyhodnotili a rozdělili 
si úkony k záchraně zraněných dětí 
do příjezdu záchranné služby. Vedení 
města jim za jejich statečný čin po-
děkovalo. 

Finále Fotbalového 
poháru 

Nový stadion na Zadních Vi no
hra dech zažil fotbalový svátek v po-
době finále Poháru České pošty mezi 
Jabloncem nad Nisou a Mladou Bo le
sla ví. Fanoušci obou táborů vytvořili 
skvělou atmosféru a zároveň prově-
řili připravenost pořadatelské služby. 
Z vítězství se v dramatickém penalto-
vém rozstřelu radoval Jablonec. Zá
stupci svazu přislíbili, že se vrcholné 
fotbalové akce do Cho mu tova vrátí. 

otevřeno již podeSáté  
Jubilejní ročník hudebního a diva-

delního festivalu Otevřeno znovu na-
bídl bohatou přehlídku současné po-
pulární hudby. Doslova za pět minut 
dvanáct přijeli do Chomutova Charlie 
Straight, jež následně oznámili konec 
kapely. Vrátili se kladenští Zrní a děti 
řádily u vystoupení Pískomila na 
útěku a Příběhů kluka Bombarďáka. 

Divadelní fanoušky potěšilo před-
stavení 1984 v nastudování ústecké 
činohry. 

tři Chomutové zíSkali 
Cenu měSta

Devátý ročník Ceny Jiřího Popela 
z Lobkovic zařadil mezi významné 
osobnosti Chomutova tři nové laure-
áty – ředitelku SKKS Marii Lau ri no
vou, dlouholetého náčelníka TJ Sport 
pro všechny Jaroslava Sauera a již 
nežijícího učitele Miloše Honse. 
Laureáty jako obvykle nominovala ši-
roká veřejnosti.

ChomutovSké noviny 
zíSkaly oCenění 

Chomutovské noviny získaly 
v konkurenci 231 titulů vítězství 
ve druhém ročníku celostátní sou-
těže O nejlepší městský zpravodaj 
2012. „Chomutovské noviny zaslou-
ženě zvítězily pro svoji komplexnost. 
Osobně si cením grafiky, která je jed-
noduchá a vzdušná, a pestrého ob-
sahu,“ řekl organizátor a předseda 
soutěže Pavel Šaradín z Univerzity 
Palackého v Olomouci.

letní Filharmonie 
zaplnila kino i náměStí 

Podruhé se letní kino rozeznělo 
tóny vážné hudby. Stočlenný orchestr 
složený z učitelů a žáků ZUŠ T. G. 
Masaryka a Mu sik schule Chem nitz i 
profesionálních a amatérských hudeb-
níků doplnil stejně početný mnohoná-
rodnostní pěvecký sbor. Hvězdou ve-
čera se opět stala švédská dirigentka 
Kajsa Boström, jež okouzlila publi-

Jaký byl rok 2013 
v Chomutově? 
Právě uplynulý rok 2013 byl složený z tisíce drobných i větších událostí. 
Pokusili jsme se o stručný přehled toho, o čem jste mohli v Chomutovských 
novinách v loňském roce číst.    

Finále fotbalového poháru

Letní filharmonie
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kum nejen svou lámanou češtinou, ale 
také vtipem. Poprvé se zkoušky sboru 
i orchestru konaly v Cho mu to vě na 
náměstí. 

rozpuštění a týmu 
levhartů 

O prázdninách fanouš ky basket-
balu zarmoutila zpráva o rozpuštění 
A týmu Levhartů Cho mu tov. Vedení 
Lev har tů nechtělo riskovat, že by 
snaha udržet tým v elitní soutěži ve-
hnala klub do dluhů. Proto se rozhodlo 
zaměřit na mládež, jejímž šéftrené-
rem byl jmenován Tomáš Eisner. Že 
to bylo dobré rozhodnutí, dokázala 
stříbrná medaile z ME v basketbalu do 
16 let, kterou v národním dresu vybo-
jovala Míša Krejzová z Chomutova. 

barevná planeta 
bořila bariéry

Už potřetí se město rozhodlo zbo-
řit bariéry mezi etnickými a národ-
nostními skupinami žijícími v Cho
mu tově. Výbor pro národnostní men-
šiny proto připravil 3. ročník festivalu 
Barevná planeta, který nabídl nejen 
atraktivní hudební i taneční vystou-
pení, ale také kulinářskou cestu ko-
lem světa. 

žijeme tady!
To vzkázaly děti z Domečku všem 

návštěvníkům stejnojmenné dvou-
denní akce, jejímž posláním byla pod-
pora tolerance a porozumění všech 
lidí. Akce se proto kromě dětí a je-
jich rodin zúčastnili vozíčkáři a se-
nioři. Přijeli i proslulí The Tap Tap. 
Koncerty doplnila aukce upomín-
kových předmětů, které darovali 
Piráti Chomutov, na pomoc tříletému 
Matýskovi z Droužkovic, jenž trpí 
svalovou dystrofií. Účastníci vytvořili 
společně obří obraz.

míSto ploChé dráhy 
moderní odpočinkový 
areál

Tři stovky chomutovských před-
školáků otevřely areál Domovinka, 
který vznikl v prostoru ploché dráhy. 
Sportoviště nabízí 560 metrů dlou-
hou inline dráhu pro začátečníky, ces-
tičky k procházkám, lavičky, 3 dět-

ská hřiště, lanovku či 2 multifunkční 
hřiště. Vše doplňuje parkoviště pro 
90 aut. Do areálu město investovalo 
25,5 milionu korun. 

trnava Se Stala 
partnerSkým měStem 
Chomutova

Ke třem partnerským městům při-
pojil Chomutov do čtyřlístku sloven-
skou Trnavu. Primátor Jan Mareš po-
depsal se svým protějškem Vla di mí
rem Butkem smlouvu o spolupráci 
obou měst. Cílem partnerství je kromě 
výměny zkušeností ve veřejné správě 
také spolupráce škol, sportovních 
klubů a spolků.

kamínek přivítal 
první klienty

Sociální centrum Kamínek na 
Kamenné otevřelo dveře pro širokou 
veřejnost. Nízkoprahové zařízení pro 
mládež ve věku od 15 do 26 let má za 
úkol snížit sociální rizika související 
se způsobem života některých skupin 
obyvatel, pomoci s hledáním práce či 
jen nabídnout prostor pro trávení času 
s kamarády. Druhou částí je sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi, 
u kterých je vývoj dítěte ohrožen 
v sou vislosti s tíživou a pro rodiče ne-
zvladatelnou sociální situací.

mezinárodní házená 
znovu ožívá   

Už se zdálo, že mezinárodní há-
zená v Chomutově zcela skončí. 
Ovšem skupina nadšených trenérů 
s podporou rodičů začala budovat 
nový HK Cho mu tov doslova od píky, 
tedy od přípravky a minižáků. Malí 

házenkáři si na podzim osahali hru 
a na jaře 2014 chtějí v krajské lize zú-
ročit zimní přípravu.

všemu Světu na útěChu 
a mezinárodní 
konFerenCe 

Oblastní muzeum v Chomutově 
otevřelo na podzim novou výstavu so-
chařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku v letech 1350–1590 
s náz vem Všemu světu na útěchu. 
Otevření výstavy provázela meziná-
rodní konference věnovaná histori-
kovi umění Josefu Opit zovi, který se 
ve 20. a 30. letech 20. století výrazně 
podílel na výzkumu středověkého, 
renesančního a barokního umění cho-
mutovského regionu.

panda červená zdobí 
zoopark 

Podkrušnohorský zoopark se 
rozrostl o expozici pandy červené. 
Prvního obyvatele expozice pojmeno-
valy děti Foxík. Mladý samec se na-
rodil v červenci roku 2012 v dánské 
zoo lo gic ké zahradě Aalborg. Panda 
červená obývá ve volné přírodě hor-
ské lesy v podhůří Himálaje v jižní 
Číně a Myanmaru.

do měSta přijel 
prezident

Prezident České republiky Miloš 
Zeman navštívil Chomutov. V prů-
běhu cesty zavítal do kina Svět, 
kde se setkal s občany a předsta-
viteli města. Poté se za doprovodu 
hejtmana Ústeckého kraje a primátora 
Chomutova zastavil i v chomutovské 
nemocnici.

magiStrát je 
exCelentní organizaCí 

Chomutovská radnice získala 
z rukou ministra vnitra Martina 
Peciny ocenění a prestižní titul 
Excelentní organizace v programu 
Národní ceny kvality České repub-
liky za svůj přístup k občanům. 
Národní ceny kvality jsou udělo-
vány ve více než 80 zemích světa. 
V zahraničí je získání této ceny nej-
vyšší metou, jíž může firma či orga-
nizace dosáhnout. 

po měStě jezdí víCe 
trolejbuSovýCh Spojů 

Větší počet spojů a lepší dopravní 
obslužnost, to přinesla změna jízd-
ních řádů Dopravního podniku měst 
Chomutova a Jirkova. Ta zajistila 
cestujícím mimo jiné snazší orientaci 
v jízdních řádech díky pravidelným 
časovým intervalům a rapidní nárůst 
počtu spojů. 

Simona baumrtová 
miStryní evropy

Kariéra dvaadvacetileté blon-
ďaté plavkyně nabírá neskutečných 
obrátek. V závěru roku se vyma-
nila z „doby bronzové“ a na šam-
pionátu v Dánsku se stala mistryní 
a dvojná sob nou vicemistryní Evropy. 
Úspěšná byla i v létě na mistrov-
ství světa ve Špa něl sku, kde v jedné 
z disciplín skončila šestá. Během 
roku devatenáctkrát překonala český 
rekord. Není divu, že v souladu s vý-
sledky anket je nejlepším plavcem 
ČR a celkově nejen nejlepším spor-
tovcem Chomutovska, ale i celého 
Ústeckého kraje. 

Žijeme tady

Festival Barevná planeta Návštěva prezidenta republiky

Moderní odpočinkový areál Domovinka
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předškoláky 
čekají zápisy 
do prvních tříd

V polovině ledna se na chomutov-
ských základních školách uskuteční 
zápisy dětí do prvních tříd. Forma zá-
pisu bude na každé škole jiná, někde 
pohádková, jinde tradiční. 

Zábavnou formu zápisu při-
pravila například základní škola 
Za hrad ní. Tam provedou malé 
děti určenými úkoly Šmoulové. 
„Zápis u nás bude formou hry na 
inter ak tiv ních tabulích a iPadech. 
Postavičky Šmoulů hravě navedou 
děti, aby učitelům ukázaly, zda spl-
ňují všechna potřebná kritéria k při-
jetí do první třídy,“ uvedla zástup-
kyně ředitelky školy Eva Baschová. 

K tradičnímu zápisu se přiklo
ni ly například základní školy Hor

nická a Na Příkopech. Druhá jme-
novaná ale již předem seznamuje 
předškoláky s prostory učeben 
i s výukou, aby při zápisu nepřišli 
do cizího prostředí. „V rámci pro-
gramu Kočička Školička navštěvují 
děti z mateřinek od září do prosince 
naši školu, kde se jim věnují starší 
děti a připravují pro ně třeba hrátky 
v tělocvičně nebo výuku základních 
počítačových dovedností,“ upřesnila 
zástupkyně ředitele školy Markéta 
Kanická.

Zápisy se budou v Chomutově 
na základních školách a speciální 
škole konat ve středu 15. ledna a ve 
čtvrtek 16. ledna, vždy mezi 14. 
a 17. hodinou.

Tajga dostane 
novou střechu

Restaurace Tajga v Pod kruš no
hor ském zooparku bude mít novou 
střechu. Ta současná došková je 
již vlivem povětrnostních podmí-
nek poničená, zatéká do ní a kvůli 
tomu nejsou v nejlepším stavu ani 
krovy. „Práce na nové střeše již 
začaly, výsledkem bude střecha 
velmi podobná té současné, přesto 
nyní použijeme nové moderní ma-
teriály,“ uvedl náměstek primátora 
Jan Řehák.  

Tajga má specifický vzhled, 
který zapadá do koncepce zoo
parku, střechu tedy kryly pravé 
došky. Město se při rekonstrukci 
rozhodlo použít jako střešní krytinu 
imitaci došků, která vypadá stejně, 
ale má lepší technologické vlast-
nosti a delší životnost. Na opravu 
střechy dalo město 480 tisíc korun. 

Město zjistí, jak se žije rodinám

Vznikla kniha o chomutovských sochách

Rodiny mohou vedení Cho mu to va 
inspirovat k lepším službám. Odbor 
sociálních věcí magistrátu totiž při-
pravil dotazník, ve kterém mohou ro-
diny napsat, s čím jsou ve městě spo-
kojené a co by naopak chtěly změ-
nit. Chomutov získal ocenění Místo, 
přátelské rodině. Průzkum je dalším 

z kroků prorodinné politiky města. 
„Chceme jít ještě dál a získat z dotač-
ních fondů finanční prostředky na pro-
jekty, které budou rodinám pomáhat 
a které si přímo určí,“ řekl náměstek 
primátora Martin Klouda.

Dotazník lze vyplnit online na 
webových stránkách města nebo pí-

semně v informačním centru, budo-
vách magistrátu, kině Svět, na zimním 
stadionu, v Aquasvětě, na základních 
školách, v sociálním centru Kamínek 
nebo v Klokánku. „Dotazník bude li-
dem k dispozici od 8. do 22. ledna,“ 
informovala vedoucí odboru sociál-
ních věcí Kamila Faiglová. 

Město Chomutov vydalo v zá-
věru roku reprezentativní publi-
ka ci Sochy Chomutova. Autor textů 
Ja ro slav Pach ner společně s foto-
grafy Vla di mí rem Šim kem a Pav lem 
Su cho pá rem zdo ku men to vali sochy 
známé i ty pozapomenuté. Kniha, 
která  je v prodeji v městském infor-
mačním centru nebo v knihkupec-
tví v Ruské ulici, v sobě spojuje do-

kumentární a naučnou část, ale záro-
veň přibližuje krásu monumentů, jež 
provázejí Cho mu to va ny každoden-
ním životem. 

Při příležitosti čtvrtého advent-
ního koncertu v kostele svatého 
Ignáce knihu její autoři a primátor 
města Jan Mareš společně pokřtili. 
„Věřím, že kniha přispěje ke změně 
pohledu na naše město, které nebylo 

a není jen městem průmyslovým, ale 
je bohaté na historii a významné kul-
turní památky. Mým osobním přá-
ním je, aby se čtenářům publikace 
líbila, přinesla poučení i nový ne-
všední pohled na skulptury, kterých 
si v každodenním uspěchaném životě 
možná ani nevšimli a zároveň byla 
inspirací k toulkám po Chomutovu,“ 
řekl primátor Mareš.

Město darovalo dolům sochu a stuhu
Prvního ledna uběhlo dvacet let 

od založení Severočeských dolů, a.s., 
které vznikly privatizací státních pod-
niků Doly Nástup Tušimice a Doly 
Bílina. Cho mu tov ská radnice firmě 
jako svému významnému partnerovi 
darovala u příležitosti tohoto jubi-
lea dřevěnou plastiku připomínající 
hlavní činnost společnosti – těžbu 
a rekultivaci. Hornický prapor na-
víc zdobí pamětní stuha města. „Náš 
dar k výročí je jen malým poděko-
váním za významnou podporu nejen 
aktivit města, ale i za pomoc, kterou 
doly v Chomutově poskytují v soci-
ální, sportovní či kulturní oblasti a 
obyvatelům města tak zpříjemňují ži-
vot,“ uvedl primátor Mareš. Socha je 
umístěna v atriu v sídle společnosti. 

Odhalením sochy začala oslava 
u  příležitosti svátku svaté Barbory, 
poté následoval slavnostní průvod do 
kostela sv. Bar bory v Lipské ulici, 
který jako místo oslav nebyl vybrán 
náhodou. Jedná se o konkrétní příklad 
pomoci, kdy díky daru Severočeských 
dolů byl letos opraven interiér kostela, 
včetně obnovy elektrorozvodů a izo-
lace základů a z prostředků města vy-
lepšeno jeho okolí, což ocenil také fa-
rář děkovnými listy.

V uplynulých dvaceti letech se 
Severočeské doly staly jednou z ne-
významnějších a nejstabilnějších fi-
rem v Česku, o čemž svědčí umístění 
v první desítce oficiálního žebříčku. 
Také jsou předním zaměstnavatelem 
v rámci kraje.
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KráTCe
komunikaCe v novém
Technické služby opravily ko-
munikace v Tovární, Riegero-
vě, Krušnohorské či Písečné uli-
ci. V centru města pak opravily 
chodníky z mozaiky.

ladiSlav špaček poví 
o Správném Chování
Praktické návody, jak se chovat 
v různých situacích a prostře-
dích, dá odborník na etiketu La-
dislav Špaček v městském diva-
dle 29. ledna od 19 hodin.

díky CeStujíCím 
zíSkal pomůCku 
Z každé jízdy do Prahy nebo 
zpět s dopravním podnikem šla 
z platby Buskartou jedna koruna 
na charitativní účely. Díky tomu 
získal handicapovaný Míša ergo-
nomickou klávesnici Jumbo ke 
svému počítači. 

řádil tiSkařSký šotek
V minulém vydání Chomutov-
ských novin řádil tiskařský šo-
tek a na straně 6 se tak objevila 
pravopisná chyba v titulku. Re-
dakce děkuje všem pozorným 
čtenářům za upozornění. „Ta-
ková chyba se stala poprvé za 
téměř dvouletou práci celého 
týmu, který Chomutovské no-
viny připravuje, což je důkazem 
vysokého standardu. Přejeme 
si, aby se nestávaly, ale člověk 
není tvor neomylný,“ řekla tis-
ková mluvčí Šárka Schönová.

radnice připravuje informační brožuru pro cizince
V rámci projektu Otevřený Cho

mu tov připravuje magistrát na svých 
webových stránkách v online bro-
žuře souhrnné informace týkající se 
života ve městě pro cizince. Ta po-
skytne rady v oblasti pobytové, ro-
dinné, školské i sociální. „Cílem pro-
jektu je zvýšit informovanost a sobě-
stačnost těchto lidí a tím podpořit je-
jich integraci a společné žití v našem 
městě,“ řekl primátor Jan Mareš. 

Online brožura bude k dispo-
zici v šesti jazykových verzích, a to 
ve vietnamštině, ukrajinštině, ruštině, 
němčině, angličtině a mongolštině. 
„Celkem jde o 22 témat, která napří-
klad zahrnují seznámení s městem, 
dopravu, městskou policii, vyhlášky 
či zdravotnický a školský systém,“ 
přiblížila obsah brožury projektová 
manažerka Hana Nováková. Brožura 
bude vydána i v tištěné podobě. 

Součástí projektu bylo i školení 
úředníků magistrátu, kteří přijdou s 
cizinci nejvíce do styku. „Především 
přepážkoví pracovníci poznávali spe-
cifika a charakteristiky nejpočetněji 
zastoupených menšin či se učili zása-
dám komunikace s cizinci,“ upřesnila 
Nováková.

Chomutov je v rámci kraje na 
druhém místě s největším zastoupe
ním cizinců. Podle statistiky žilo 

loni ve městě přes pět tisíc cizin ců. 
Projekt je spo lu fi nan cován Mi nis ter
stvem vnitra ČR.

děti nazvaly areál domovinka

dopravní podnik vypravuje autobusy do hor

Děti z chomutovských mateř-
ských škol slavnostně zahájily v září 
provoz nového volnočasového areálu 
v prostoru bývalého stadionu ploché 
dráhy na Lipské ulici. Při této příleži-
tosti je primátor města Jan Mareš vy-
zval, aby prostoru s dětskými hřišti 
a sportovišti vymyslely nový název. 

Ze široké nabídky nápadů poté ve-
řejnost vybrala ten nej. „Nový areál 
se bude jmenovat Domovinka. Je to 
zdrobnělina od názvu části města, 
kde se areál nachází. Ať dětem i vel-
kým přináší radost z příjemně proži-
tých chvil po celý rok," sdělil primá-
tor Mareš. K pohybu zde slouží sa-

mostatný okruh pro bruslaře a pěší, 
dětská hřiště s nápaditými prolé-
začkami a prvky, dvě multifunkční 
hřiště a k výhledu a odpočinku al-
tánky. Až napadne sníh, budou zde 
moci z nově vybudovaných kopců 
sjíždět děti na saních a bobech. To 
areálu zaručí celoroční využití.

Dopravní podnik opět vypravuje 
do hor autobusy určené pro lyžaře, 
snow boar disty nebo turisty. Takzvané 
ski busy budou na Klínovec a Boží 
Dar jezdit o víkendech, svátcích a vy-
braných dnech až do konce března. 
„Autobusy vyjedou vždy ve stano-
vený čas bez ohledu na počet cestují-

cích,“ uvedl ředitel Dopravního pod-
niku měst Cho mu tova a Jirkova Jiří 
Melničuk.

Skibusy budou vyjíždět z autobu-
sového nádraží v Jirkově v 7.20 hodin, 
poté zamíří do Chomutova, Kadaně, 
Klášterce nad Ohří, na Klínovec 
a Boží Dar. Odtud se cestující dosta-

nou stejnou trasou zpět v 16 hodin. 
Jízdenka z Jirkova a Chomutova 

stojí pro dospělého 70, děti od 
šesti do patnácti let zaplatí 35 ko-
run. Do šesti let je doprava zdarma. 
Z Kadaně a Klášterce nad Ohří pak 
stojí jízdenka 50 korun pro dospě-
lého a 25 korun pro dítě. „Jízdenka 

platí i pro cestu zpět. Přeprava lyží 
a snowboardových prken je zdarma, 
ale musí být v obalu,“ upřesnil ře-
ditel linkové a zájezdové dopravy 
Milan Toms. 

Autobusy do hor jezdí každý ví-
kend a ve všedních dnech od 3. do 
7. února, kdy budou jarní prázdniny. 

O Vánocích jsme vyhodili 
sto padesát tun odpadu 

Téměř sto padesát tun odpadu 
svezly technické služby z ulic města 
o vánočních svátcích. Toto množství 
je srovnatelné s předchozími lety. Při 
mimořádných svozech odpadu se na 
skládku dostane o několik desítek tun 
odpadu více než při svozech ve všed-
ních dnech. „Kdyby technické služby 
nevyjížděly svážet odpad o vánočních 
svátcích, ulice by zaplavily krabice 
od dárků, staré spotřebiče i množství 
zbytků jídel. S tunami navíc by se pak 
technické služby při běžných svozech 
jen těžko vyrovnávaly. Proto jsou tyto 
mimořádné svozy důležité,“ uvedl ná-
městek primátora Martin Klouda. 

Vozy na skládku odvezly o vá-
nočních svátcích celkem 136 tun ko-
munálního odpadu z běžných kontej-
nerů, velkoobjemových kontejnerů 
a odpadkových košů, 6 tun plastů 

a 8 tun papíru z nádob na separovaný 
odpad. S odpadem bojovaly posádky 
2 multikár, 2 avií a 7 velkých svozo-
vých vozů.

Velkoobjemové kontejnery ur-
če né na vánoční stromky budou při-

sta ve né na všech čtrnácti pevných sta-
novištích ještě do pátku 10. ledna. 
Výjimkou bude kontejner v Nových 
Spořicích. Ten nebude stát na pevném 
stanovišti, ale na parkovišti mezi pane-
lovými domy.
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Jak se zrodil nápad natočit s žáky 
film Mezi řádky? 

Učím dramatickou výchovu, 
a tak jsem potřebovala s dětmi 
něco nazkoušet, jinak by to ani ne-
mělo cenu. Kolega Emil Zahálka 
chtěl zase zkusit s naší Dětskou tele-
vizí natočit film a děti od kolegyně 
Pravdové chtěly rovněž hrát divadlo, 
stejně jako třída kolegyně Plaché. 
A tak jsem se rozhodla, že uděláme 
něco společně. Někdo v tom pak mu-
sel udělat pořádek a ten někdo jsem 
byla já. 
Proč jste jako hlavní téma filmu 
zvolila Jana Nerudu? 

Byla to taková Komenského škola 
hrou. Chtěla jsem, aby práce na filmu 
zároveň děti motivovala k učení, a tak 
jsem se zaměřila na učivo 8. a 9. tříd, 
které v češtině i dějepise probíraly 
19. a případně 20. století. Po tře bo
va la jsem jednodušší dílo, které by 
šlo upravit, a při pohledu do osnov 
mě oslovil Jan Neruda a jeho Povídky 
malostranské. 
Jste autorkou scénáře k části o ži-
votě Jana Nerudy i propojující 
lin ky. Jak Vám šlo psaní scénáře 
od ruky? 

Psala jsem jej dva měsíce, ale sa-
mozřejmě ne každý den. Musela jsem 
vždy počkat, až mě na čelo políbí 
múza. Problém jsem měla hlavně s di-
alogy současných teenagerů. Chtěla 
jsem do filmu vnést jejich styl mluvy, 
ale ač mám sama dítě, nebyla jsem si 
mnohdy jistá, jakou formulaci by děti 
použily. Proto jsem se svými žáky tyto 
pasáže konzultovala. 

Ve filmu zazněla také autorská 
hudba. Jak se Vám podařilo najít 
skladatele? 

Autorem klavírních melodií je Jan 
Veselý, žák 9. ročníku. Přestože neměl 
mnoho volného času a potýkal se se 
zdravotními problémy, složil hudební 
podklad k filmu. Řekla jsem mu, co 
potřebuji, a on zkoušel různé varia ce. 
Pro mě bylo až dojemné poznat, co 
naši žáci dokážou. Ústřední píseň 

filmu pak složila kolegyně Marková. 
Premiéra muzikálu v podání žáků ko-
legyně Plaché ji natolik oslovila, že 
si prý už v autě pobrukovala melodii. 
Stydlivě mi ji pustila a bylo to přesně 
to, co jsem hledala. 
Jak jste vybírali herce pro jednot-
livé role? 

Do částí, které jsem připravovala já, 
jsem zapojila všechny děti. Už je znám, 
proto jsem si dopředu odhadla obsazení 
a s nimi jsem se jen domluvila, zda jim 
navržená role sedne. Nechtěla jsem, 
aby šly do něčeho, co by jim bylo proti 
srsti. V muzikálové rovině si také za-
hrála celá třída, a tak to bylo bez pro-
blémů. Ovšem v povídce Přivedla žeb-
ráka na mizinu byl obrovský zájem o 
roli Báby milionové, a tak jsme nako-
nec museli udělat casting. 
Jak reagovaly děti na natáčení 
filmu a jak se s nimi pracovalo 
v jeho průběhu? 

Zpočátku byly nadšené a nedo-
čkavé. Dva měsíce psaní scénáře 
jsme věnovali přípravám v oblasti 
výslovnosti a pohybu i shánění ob-
lečení. Od listopadu jsme pak začali 
zkoušet a je pravda, že jsem někdy 
byla rozzlobená, protože se nenau-
čily svůj text. Ale po prvním natáčení 
se to zlomilo a děti přišly na to, že je-
jich nepřipravenost výrazně prodlu-
žuje dobu práce. 

Jaký největší problém jste během 
natáčení řešili? 

Vůbec největším problémem 
byla scéna, kdy se měla jedna z dí-
vek hrající maminku Nerudovy lásky 
Terezky rozplakat. Neměli jsme 
žádné speciální prostředky, a když 
jsme dívce nakapali na tváře vodu, 
nevydrželo to. Potřebovali jsme, aby 
se rozbrečela sama. A to samozřejmě 
nešlo. Museli jsme sáhnout po osvěd-
čené cibuli a i s ní to trvalo neuvěři-
telně dlouho. 
Máte přehled o tom, kolik jste 
vlastně natočili materiálu? 

Kvanta. Například z pěti hodin na-
táčení jsme použili jen dvě a půl mi-
nuty nebo jeden celý den v Praze jsme 
věnovali jediné scéně. V takových 
chvílích to bylo hodně náročné, když 
člověk viděl, jak to jde pomalu. 
Jak jste nával práce zvládala a jak 
to nesli žáci? 

Děti to celkem zvládaly, protože 
jsme se snažili organizovat natáčení 
tak, aby se nemusely všechny účastnit 
každý natáčecí den. Ale i tak byly pro 
herce v hlavních rolích některé dny 
hodně dlouhé a pro nás učitele to bylo 
opravdu hodně náročné. I proto bych 
chtěla poděkovat svým skvělým ko-
legům, s nimiž byla radost pracovat, 
úžasným žákům, na které jsem pyšná, 
a také bezvadným přátelům a rodině, 
kteří mě stále podporovali. 
Byl pro Vás výsledný film odmě-
nou za vynaloženou práci? 

Když jsem jej poprvé viděla v uce-
lené podobě před finálními úpravami, 
tak mi tekly slzičky. Hodně to na mě 
zapůsobilo, asi v tom sehrálo roli i to 
pracovní vypětí. Po oficiální premiéře 
mne pak hodně zahřálo u srdce milé 
překvapení diváků, kteří přiznali, že 
očekávali nějaké dětské divadélko na 
úrovni akademie. 
Splnil nakonec Váš film svůj účel? 

Věřím, že všichni herci budou 
ještě u maturity schopni vzpomenout 
si na něco o životě a díle Jana Ne ru dy. 
Nakonec už během natáčení se sami 
začali ptát na jeho život i smrt. Něk te
rých se to skutečně dotklo, proto ná-
sledně odjeli s rodinou navštívit jeho 
hrob. 
A co chystáte dál? 

Budeme odpočívat. Naše škola 
bude mít 40. výročí vzniku, a tak asi 
připravím nějaké divadelní předsta-
vení k oslavám tohoto jubilea. V bu-
doucnu bychom se chtěli k filmu vrá-
tit, ale tentokrát namísto celovečer-
ního snímku zvolíme asi krátký film.

Přilákat děti ke spisovatelům 19. století je pro pedagogy těžké. A přece se to učitelům ze ZŠ Akademika 
Heyrovského podařilo a ještě z toho vznikl celovečerní film o životě Jana Nerudy. O tvorbě snímku Mezi 
řádky jsme hovořili se scénáristkou, režisérkou a učitelkou dramatické výchovy Blankou Legnerovou. 

blanka legnerová:

Na roli báby miliónové 
jsme dělali casting

Byla to taková komenského škola hrou. 
Chtěla jsem, aBy práCe na filmu zároveň 
děti motivovala k učení.
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bratři ebenové jsou 
naladěni na stejnou notu

Cumbajšpíl: Vznikal z ničeho, ale měl styl

růžička nešetřil, přivezl stovky děl 

poznejte  
krásnou hudbu 
českých mistrů 

Hudební pohlazení si pro své ná-
vštěvníky připravilo před Vánoci 
městské divadlo. Posledním kon-
certem roku 2013 bylo vystoupení 
Bratří Ebenů, které v atmosféře vá-
nočního shonu působilo jako oáza 
klidu. Bratří Ebenové ukončili tento 
rok směsí svých známých melodií 
i nových písní. „Postupně se rodí re-
pertoár na nové CD a zároveň se při-
pravujeme na příští rok, kdy osla-
víme výročí 30 let od vydání prvního 
alba. Proto jsme pro tuto příležitost 
vzkřísili některé staré věci a dali 

jim nový hudební kabát,“ vy svět lil 
sklad bu písní Kryštof Eben, nejstarší 
z trojice bratrů. 

I když to byl pro bratry poslední 
koncert před Vánoci, přiznali, že pro-
zatím nemají na vánoční atmosféru 
mnoho času. „Máme v práci šéfa 
projektu, který přijel před tý dnem 
z Denveru. To znamená, že všichni 
stojíme v pozoru,“ smál se Kryštof 
Eben. Jeho nejmladší bratr pak při-
znal, že má opačný problém. „Na 
mne dýchá vánoční atmosféra de-
chem ledovým, neboť teď hodně jez-

díme se souborem Schola Gre go ri
ana Pra gen sis. Toto období je pro nás 
high season, a tak si adventního re-
pertoáru užiju dost a dost,“ připustil 
David Eben a dodal, že i když klidu 
před Vánoci příliš není, jako vedou-
cího souboru jej těší, že se lidem je-
jich vystoupení líbí. 

Stejně potěšen mohl být i jako 
člen tria Bratří Ebenů, neboť cho-
mutovský koncert přijali návštěv-
níci s nadšením. V městském di-
vad le zavládla takřka rodinná at-
mosféra, která je zřejmě u kon-

certů Bratří Ebenů nevyhnutelná. 
„Koncerty jsou pro nás příležitostí 
sejít se. Jsme všichni naladěni na 
stejnou notu,“ vysvětlil David Eben 
a připomněl, že každý z bratrů má 
mnoho aktivit, proto je obtížné na-
jít volné termíny pro rodinné kon-
certy. Ovšem protože o Vánocích 
má rodina trávit čas pospolu, ob-
jeví se trio společně na pódiu už na 
Tři krále. Dvěma pražskými kon-
certy oslaví sourozenecká trojice 
výročí vydání prvního alba Malé 
písně do tmy. 

Desátý ročník festivalu Cum baj
špíl byl i symbolickou oslavou deseti 
let od založení občanského sdružení 
Ku pro spě chu, které festival každo-
ročně pořádá. „Nápad na pořádání fes-
tivalu se zrodil již při vzniku našeho 
sdružení, které si kladlo za cíl rozhý-
bat místní kulturní dění a působit v so-
ciální oblasti. Je to vlajková loď naší 
činnosti v oblasti kultury,“ řekl Petr 
Karásek, jednatel sdružení. 

Díky tomuto nápadu v Cho mu
to vě během deseti let vystoupilo více 
než 150 hudebních uskupení a desítky 
DJ, z nichž se časem staly hvězdy ne-
závislé scény. „Nechtěli jsme být jen 
další přehlídkou populárních kapel,“ 
dodal k výběru kapel Karásek, podle 

kterého těžiště festivalu tvoří umělci 
z regionu. Festival se od svého po-
čát ku prezentoval jako českoně-
mec ký. „Chtěli jsme tak navázat na 
místní tradice přá tel ské ho a produk-
tivního soužití Čechů a Němců a také 
poupravit vzájemné zkreslené vní-
mání,“ vysvětlil mezinárodní rozměr 
akce Karásek, kterého těší, že se trend 
vystoupení německých umělců v regi-
onu uchytil i v případě dalších akcí.

Populární hudební festival, který 
se snaží nabídnout kulturní vyžití 
především mladým lidem, se na ju-
bilejní ročník moc připravovat ne-
mohl. Vleklé diskuse s vedením města 
ohledně místa konání neskončily sho-
dou, a tak organizátoři rychle hle-

dali provizorní řešení. „Desátý roč-
ník byl vytvořen prakticky z ničeho 
během několika málo týdnů,“ přiblí-
žil Karásek, že účinkující sháněli or-
ganizátoři velmi překotně. „Věříme, 
že se tato situace odrazila jen na místě 
konání a rozsahu programu, niko-
liv na jeho kvalitě. Kultovní skupina 
Vanessa k nám přijela prezentovat své 
album pouhý týden po jeho křtu,“ do-
dal jednatel Ku pro spě chu za všechny 
ostatní organizátory a připomněl, že 
na desátém ročníku nechyběli ani pi-
onýři českého hiphopu WWW v se-
stavě s bubeníkem Pavlem Fajtem. 
Předchozí ročníky festivalu pak při-
pomněla výstava plakátů a fotografií 
v Café Rouge. 

Pokud chcete navštívit výstavu 
Koláže a kresby Luboše Růžičky v 
galerii Lurago, vyhraďte si stejně 
času, jako byste se chystali do Zwin
geru. Grafik, kreslíř a majitel anti-
kvariátu z Mostu totiž do Luraga 
přivezl několik stovek svých mi-
nimalistických kreseb a koláží. 
„Je to jedna z nejnáročnějších vý-
stav. Žádná jiná mne nestála tolik 
dřiny, času i sil,“ přiznal při verni-
sáži Růžička. 

Velkou část výstavy tvoří koláže, 
do nichž autor vložil řadu popkul-
turních odkazů. „Každá z koláží vy-
práví svůj příběh, protože já příběhy 
miluji,“ připomněl Růžička a do-
dal, že část koláží je proto věnována 
i příběhu Ježíše Krista jako největ-
šímu příběhu dějin. Aby se návštěv-

níci v záplavě koláží neztratili, při-
pravil pro ně autor výstavy také se-
znam koláží se jmény, které jim po-
mohou dané příběhy rozklíčovat. 
Především milovníky starých knih 
jistě zaujme, že Růžička jako ma-
jitel antikvariátu využil pro koláže 
řadu obálek ilustrovaných Adolfem 
Bornem. 

Kromě koláží připravil Růžička 
pro výstavu v Luragu i řadu drob-
ných kreseb, které jsou netradičně 
vytvořeny jen za pomoci paste-
lek. „Mnoho lidí včetně umělců má 
sklon pastelky považovat jen za 
hračku pro děti a nikoliv za umě-
lecký nástroj, ovšem Lubošova 
práce dokazuje, že jím mohou být 
stejně jako štětce malířů,“ uznal při 
vernisáži galerista Roman Křelina 

při představení abstraktních kresbi-
ček, které překvapí svou propraco-
vaností. „Je vidět, že Luboše práce 
v danou chvíli plně pohlcuje,“ do-
dal galerista, který si s Lubošem 

Růžičkou užil své. Autor výstavy to-
tiž v galerii trávil při přípravě dlouhé 
hodiny a málem i noci. Při pohledu 
na filigránské kresby i koláže je 
jasné, že tato snaha nebyla marná.

Tradiční Chomutovské hudební 
večery s Festivalovým orchestrem 
Pe tra Macka pokračují programem 
věnovaným českým hudebním mi-
strům. V první části koncertu zazní 
především díla An to nína Dvo řáka 
a dalších českých skladatelů, ve 
druhé pak slavné sbory Bed řicha 
Smetany z opery Prodaná nevěsta. 
Spe ciálním hostem první části 
bude houslový virtuos Jiří Vodička. 
Koncert pro milovníky krásné 
hudby se uskuteč ní v městském di-
vadle 14. ledna od 19 hodin. 
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„Hustý“ závěr roku. Simona 
baumrtová překvapila sama sebe

Házenkáři Kučerové: Hlavní je, že si rozumíme 

Sparta oslavila jubileum výhrou nad žižkovem

Plavkyně Simona Baumrtová 
dělá sportovním fanouškům jenom 
radost a v roce 2013 jim ji dopřála 
měrou vr cho va tou. Zejména závěr 
roku jí vyšel dokonale, na pro sin
co vém Mis trov ství Evropy v pla-
vání v krátkém bazénu v Her nin gu 
se stala mistryní Evropy v disci-
plíně 50 m znak, na stovce i dvous-
tovce k tomu získala stříbrné medaile. 
Bron zo vou pak brala coby členka 
smíšené štafety na 4×50 m. Ex ce
lent ní byly i dosažené časy. Plavkyně 
Slávie Cho mu tov nad nimi svým ty-
pickým způsobem žasne ještě teď: 
„To bylo hustý. Vůbec jsem nečekala, 
že bych mohla plavat takhle rychle!“ 
Není divu. Na vítězné padesátce po-
kořila časem 26,26 vlastní český re-
kord, který překonala i na stovce. 
Kdyby Dánka Niel se no vá nebyla ještě 
o něco rychlejší, byl by Si mo nin čas 
56,28 dokonce novým evropským re-

kordem. Zcela fantasticky pak cho-
mutovská plavkyně bodovala ve smí-
šené štafetě, kdy padesátkou prolétla 
za 25,99! Pouze nešťastné pravidlo, že 
se ve smíšené štafetě nepočítá první 
znakový úsek jako platný čas, zabrá-
nilo tomu, aby se oficiálně přiblížila 
na pouhých 29 setin vteřiny světo-
vému rekordu.

Hned o týden později se Simona 
Bau mr to vá zúčastnila prestižního 
dvou denního klání mezi výběrem Ev
ro py a Amerikou v Glas gow. Přestože 
i tam cho mu tov ská plavkyně zazářila 
a dvakrát skončila druhá a významně 
se podílela na vítězství štafety, sama 
již tak spokojená nebyla. Forma holt 
byla načasovaná o týden dřív.

Vrcholem první poloviny roku 
bylo letní Mistrovství světa v pla-
vá ní v dlouhém bazénu v Bar ce loně. 
Tam Simona odcestovala s přáním po-
prvé na takovéto akci proniknout do 

finále. V konkurenci stejné, jako byla 
o rok dříve na olympiádě, se jí to po-
vedlo v její hlavní disciplíně 100 m 
znak, kde obsadila vynikající 6. místo 
v českém rekordu 59,84. Zdařilé bylo 
i představení na 50 m znak, kde dva-
krát překonala český rekord a nakonec 
skončila devátá. Jen dvoustovka jí ne-
vyšla podle představ, ale i tam se do-
stala do semifinále.

V tomto roce Simonu Bau mrto
vou čekají další mistrovství světa 
a Ev ro py. Když mluví o cílech, potvr-
zuje, že už myslí na olympiádu v Riu 
de Janeiro: „Pro mistrovství Evropy 
už nemůžu mít jiné ambice než me-
dailové. A na mistrovství světa beru fi-
nále. Ale ještě o něco důležitější bu-
dou časy, abych se posouvala směrem 
k hlavnímu cíli, k Riu. Tam budu mu-
set plavat stovku za 58,5 nebo 58,6.“

Rozhovor se Simonou Baumrtovou 
najdete v příštím čísle.

Zatímco otec Klapzuba ze svých 
jedenácti synů sestavil fotbalový 
tým, trenér KNH Chomutov Václav 
Daniška postrádá jen tři hráče, aby 
mohl na hřiště vyslat kompletní tým 
rodiny Kučerových. V dresu chomu-
tovského házenkářského klubu totiž 
působí hned čtveřice bratří Kučerů. 
„Je to trochu nestandardní. Občas 
jsme venku pro srandu, že prý nemít 
Kučerovce, tak nemáme nic,“ zasmál 
se trenér Václav Daniška.

Ten si na přítomnost čtyř bratrů 
nemůže stěžovat. Především nej-

mlad ší, osmnáctiletý Lukáš Ku če ra 
byl dvakrát nejlepším střelcem do-
rosteneckého Poháru ČR a v rámci 
juniorské kategorie bojuje v anketě 
o nejlepšího sportovce Cho mu tov
ska. „Lukáš nad bratry zatím výkon-
nostně vyniká, ale Marek jej pomalu 
dotahuje,“ těší se trenér, že by mohla 
být v budoucnu z bratrů úderná 
útočná dvojice. Souhru už propra-
covanou mají. „Jsem zvyklý na řadu 
hráčů. Hrát s bráchou mi také vy-
hovuje, i když se také vždycky ne-
shodneme,“ potvrdil Lukáš, jehož 

dva bratři Miroslav a Jakub zase pů-
sobí v brance. „Míra je v brance sta-
bilně a Kubu jsme museli přeškolit, 
když se zranil náš druhý gólman,“ 
vysvětlil trenér Daniška, podle kte-
rého se Jakub s novou pozicí popaso-
val úspěšně. 

Není divu, vždyť to byl právě 
Jakub, který inspiroval ostatní bra-
try k národní házené. „Přišel jsem 
tehdy ze školy s náborovým lístkem 
a rozhodl se, že to zkusím. Postupně 
se ke mně přidali ostatní,“ zavzpo-
mínal čtyřiadvacetiletý Jakub. Teď 

už na tréninky chodí všichni jako ro-
dina kromě Marka, který zároveň pů-
sobí jako asistent trenéra u žáků. Při 
utkání je pak obvykle podpoří i ro-
diče. „Záleží na tom, zda mají čas, 
ale na domácí zápasy se většinou při-
jdou podívat,“ prozradil Marek, podle 
kterého bratři vycházejí dobře s ce-
lým zbytkem týmu. „Důležité je, že si 
rozumíme na hřišti i mimo něj,“ do-
dal talentovaný útočník. „Obvykle já-
dro týmu tvoří kamarádi nebo bratři. 
U nás jsou holt čtyři bráchové,“ dopl-
nil trenér Daniška.

Sparta Chomutov slavila 20 let 
od založení klubu a při té příležitosti 
pozvala do městské sportovní haly 
futsalový tým Viktorie Žižkov, jenž 
v minulosti spojoval největší jména 
futsalu. „Kdysi dávno v době, kdy 
byla Viktorie v laufu a vládla extra-
lize, sehráli jsme spolu několik přá-
telských utkání a chtěli jsme u pří-
ležitosti výročí tuto tradici připome-
nout,“ vysvětlil tento krok prezident 
Sparty Cho mu tov Ladislav Drobný, 
který působí také u Komise rozhod-
čích Fotbalové asociace České re-
publiky. 

Sparta do exhibičního utkání po-

stavila hráče, kteří byli u založení 
klubu. „Je to Patrik Gedeon, David 
Svoboda a David Holeček, tihle tři 
to s námi táhnou od začátku,“ vypo-
čítal jména Drobný. Uvedené tro-
jici pak dělaly společnost další velké 
osobnosti Sparty Cho mutov Alois 
Šebek, Radek Zaťko či Vojtěch 
Kubík. Právě posledně jmenovaný 
otevřel svým gólem skóre. Po něm 
se trefili Šebek, Zaťko a Holeček. 
Na 5:0 upravil znovu Kubík, který 
tak uzavřel gólovou produkci Sparty. 
Viktorie Žižkov sice na závěr zá-
pas třemi góly zdramatizovala, ale 
víc se jí nepodařilo a prohrála se 

Spartou Cho mu tov 3:5. Hlavu si z 
toho však nikdo z Viktorie nedělal. 
„Moc jim to přejeme. Jsou přece jen 
ještě trošku aktivnější než my, ale 
zvládli jsme to alespoň zdramatizo-
vat,“ řekl Otakar Mestek z Vik torie 
Žižkov, současný před seda Komise 
futsalu FAČR. 

Sparta tak své jubileum oslavila 
první výhrou nad Viktorií Žižkov. 
„Už v kabině jsme si říkali, že dnes 
by se nám to mohlo podařit,“ prozra-
dil Patrik Gedeon, který si exhibiční 
zápas viditelně užíval. „Je to neuvě
řitelné. Nečekal jsem, že bychom 
mohli tak dlouho vydržet s partou 

tak skvělých lidí,“ přiznal ligový fot-
balista, který v Gambrinus lize hájí 
barvy Dukly Praha.  
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Muž bafající z kontejneru či uprchlí 
hadi, to vše vloni zažili strážníci 

„Zavřete mě do cely, prosím,“ sly-
šeli jednoho dne chomutovští stráž-
níci z úst muže, který přišel na jejich 
služebnu. „Neplatím alimenty, tak 
mě to stejně čeká. Přišel jsem proto 
radši dřív,“ dodal. Hlídky strážníků 
na dobrovolného vězně jen tak neza-
pomenou. V jejich pamětích ale zů-
stanou i jiné situace, které se nejprve 
zdají neuvěřitelné a po čase úsměvné. 
V loňském roce jich bylo požehnaně. 
„Tyto příběhy také patří k práci stráž-
níků, mnohdy je dokáží odreagovat 
od mnohem závažnějších skutků,“ 
řekl velitel městské policie a náměs-
tek primátora Jan Řehák. 

Pobavit někdy dokáží zloději. 
Většinou za to může jejich hloupost 
či naivita. Třeba dva muži, kteří mí-
řili do sběrny surovin odevzdat dvě 
popelnice. Nádoby chvilku předtím 
ukradli u jednoho domu. Jejich velmi 
nápadného a hlasitého jednání si sa-
mozřejmě místní všimli a zavolali 
hlídku. Ta se nenamáhala s honěním 
zlodějů, ale jela rovnou ke sběrně, 
kde si na ně počkala. A dočkala se. 
Zanedlouho strážníci uslyšeli rachot 
a pak už zpoza rohu vyšli i výtečníci. 
Nejenže dostali pokutu, ale navíc mu-
seli popelnice dovláčet zpět. 

Jiný zloděj zas doplatil na svou 
netrpělivost. „Muž totiž ukradl znač-

kové sportovní oblečení z balkonu 
domu ve Sluneční ulici. Majitel nás 
hned přivolal, jakmile si krádeže 
všiml, a dal nám detailní popis svých 
svršků,“ uvedl ředitel Městské poli-
cie Chomutov Vít Šulc. Vypátrat zlo-
děje bylo jednodušší, než se na první 
pohled zdálo. „Lapka si totiž kradené 
věci hned oblékl na sebe a šel na pivo 
do nedaleké hospody. Tam jsme ho 
také zadrželi,“ doplnil Šulc.  

Podivností v ulicích města ale vi-
děli obyvatelé i strážníci loni více. 
V telefonní budce si třeba mohli vy-
slechnout kázání a modlitby devěta-
dvacetiletého muže. Ten nahlas odří-
kával části Bible i vymyšlené texty. 
Hlídka mu doporučila, aby se šel 
modlit domů a neobtěžoval nářky 
kolemjdoucí. „Překvapení však ne-
čeká pouze na veřejném prostran-
ství, ale třeba i v popelnici. Z nádoby 
na separovaný papír si udělal lož-
nici jeden bezdomovec a muž, který 
šel ráno vyhodit odpad, málem do-
stal infarkt,“ popsal ředitel strážníků. 
Vyrušení v podobě nové várky písem-
ností ale nechalo bezdomovce chlad-
ným. Znovu se zavrtal do nevšedních 
peřin a spal dál. Probudili ho až stráž-
níci a z popelnice vykázali.

Nad některými událostmi ale zů-
stává rozum stát. Důvod, proč kdosi 

rozházel pytlíky s lidskými výkaly po 
Bez ru čo vě ulici, není dodnes znám. 
Nejednalo se přitom o pár kousků, ba-
lená lejna byla snad všude. Zlik vi do
va ly je až technické služby. Také ne 
zrovna voňavou událost řešili stráž-
níci i v samotném centru města. Velká 
potřeba přišla na devětadvacetiletého 
muže zřejmě velmi náhle. Jednoduše 
si tedy stáhl kalhoty uprostřed ná-
městí. Nadílku si ale po sobě musel 
uklidit a ještě dostal pokutu.

Na komické situace ale mají pa-
tent i zvířata. Hlavně hadi. Ti totiž 
budí hrůzu u lidí už jen tím, že jsou. 
Když se navíc objeví na neobvyklých 
místech, je z toho poprask a lidé vo-

lají, ať strážníci přijedou anakondy 
a zmije odchytit. Jelikož se ale loni 
vždy jednalo o užovky, zvládly to 
hlídky s přehledem. „Stejně dobře 
se odchytávali šneci, které jsme na-
šli vyhozené i s teráriem u popelnice. 
Horší je to ale s rychlejšími zvířaty. 
Ovce a kozy nás potrápily loni něko-
likrát. Nejtěžší bylo chytit uprchlého 
koně. Také jsme to ale zvládli,“ uza-
vřel Vít Šulc.

Abychom nezapomněli na muže 
lačnícího po vězeňské stravě – 
u stráž ní ků tehdy nepochodil. S pros-
bou o umístění do cely se tedy ze slu-
žebny městské policie vydal na tu po-
licejní. Prý tam bude mít více štěstí.

matka vyhodila 
Syna, byl opilý
Z bytu na Zahradní chtěla 78letá 
žena poslat pryč svého 55leté-
ho syna. Bylo to proto, že muž 
byl silně opilý. Ten se však bránil 
a začal kopat do dveří. Po příjez-
du strážníků však muž v jednání 
ustal a z bytu odešel.

uSnul v kolejišti
Život muži ze Zborovské ulice za-
chránili strážníci. Muž se totiž opil 
a usnul přímo v kolejišti ve Spo-
řické ulici, kudy si krátil cestu na 
ubytovnu. Kolemjdoucí zavolal 
hlídku, ta muže odvedla. 

Senior Se našel
Policisté požádali strážníky o po-
moc při pátrání po 70letém se-
niorovi. Ten odešel z azylového 
domu. Trpí demencí a Alzheime-
rovou chorobou. Naštěstí díky vší-
mavému muži byl starý pán brzy 
nalezen před supermarketem. 

MěSTSKá pOlICIeNové jízdní řády: 
Zní chvála i kritika

Přechod ze starých jízdních řádů 
MHD na nové se obešel bez zmatků 
a problé mů. Dopravní podnik po ně-
kolika dnech fungování nových tro-
lejbusových linek hodnotí situaci 
kladně. „Někteří lidé si změnu chválí, 
některým se nezamlouvá. Pokud se na 
nás klienti obrátí s konstruk tiv ní kriti-
kou, zabýváme se jí. Pokud ale kriti-
zují nekonkrétně slovy ‚je to hrozné‘ 
a podobně, nevíme, co řešit,“ uvedl 
ředitel Dopravního podniku měst 
Cho mu tova a Jirkova Jiří Melničuk. 

První den, kdy začaly nové jízdní 
řády platit, se obešel bez komplikací. 
„Od rána jsem byl v terénu a žádné 
zmatky jsem nezaregistroval, což mi 
potvrdili také řidiči,“ uvedl ředitel di-
vize MHD Václav Záveský.

Dopravní podnik změnil jízdní 
řády trolejbusových linek, aby ces-
tujícím zajistil větší počet spojů a 
lepší dopravní obslužnost. Došlo 
také k přečíslení linek a zavedení 

pravidelných časových intervalů 
příjezdů trolejbusů. 

Svůj spoj si mohou lidé najít 
v aplikaci na webových stránkách 
dpchj.cz nebo zmenamhd.cz. 
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nejlepší v okreSe
Po vítězství v okrskovém kole 
nezaváhali žáci ZŠ Školní ani 
v okresním kole florbalového tur-
naje. Bez jediné porážky si vybo-
jovali postup do krajského finále.

učili předškoláky 
rozumět počítačům
Páťáci ze základní školy Na Pří-
kopech se vžili do role učitelů 
a ukázali dětem z MŠ Palacké-
ho, jak se pracuje s počítačem. 

při angličtině 
Se najedli
Hodinu anglického jazyka si páťá-
ci ze základní školy Zahradní obo-
hatili ochutnávkou anglických 
pokrmů. Nejvíce jim chutnal toast 
s pomerančovou marmeládou.

za papír mohli 
na bowling
Bowling si za odměnu mohly za-
hrát děti ze základní školy Březe-
necká, které odevzdaly nejvíce 
papíru do sběru. Třicet nejlepších 
sběračů odevzdalo 500 kg papíru. 

do divadla 
i na prohlídku
Divadelní představení Marké-
ta Lazarová v pražském divadle 
ABC zhlédli studenti gymnázia. 
Výlet spojili také s prohlídkou 
pražských památek. 

KráTCe

Vrátili se do doby 
přemyslovců

Do minulosti se vrátili žáci čtvr-
tých až sedmých ročníků základní 
školy Hornická. Dějepis jim totiž 
zpestřila skupina historického šermu 
Renegáti z Pardubic, která připravila 
představení o životě Přemyslovců. 

Dobové kostýmy, zbraně i ku-
lisy podkreslily historickou atmo-
sféru. „Žáci měli možnost vstoupit 
touto netradiční formou výuky do 
doby dávno minulé, kde probíhal 
boj o trůn a o vládu, kde se v zájmu 

moci vraždilo, mrzačilo a intriko-
valo,“ uvedla třídní učitelka Hana 
Matějková. 

Svými vstupy do děje se někteří 
žáci na pozvání herců stali opravdo-
vými členy přemyslovského rodu. 
Souboje, ve kterých řinčely histo-
rické zbraně, podtrhly celkovou at-
mosféru vystoupení. Zajímavé, ná-
zorné, místy i vtipné představení 
žáky pohltilo a se zájmem sledovali 
tuto dávnou etapu našich dějin.

před prázdninami se 
loučili tradiční „střechou“ 

Večer před posledním školním 
dnem v minulém roce se před ZŠ 
Bře ze nec ká sešly stovky dětí i dospě-
lých. Jako každý rok si pro ně uči-
telé, asistentky, vychovatelky a pra-
covnice školní jídelny připravili zá-
bavné vystoupení na střeše, tentokrát 
inspirované rozdáváním hudebních 
cen. „Hledat téma zábavného vystou-
pení je čím dál těžší. Mám smůlu, že 
většina mých akcí se stává tradicí a ty 
zavazují,“ řekl učitel Ladja Dlouhý, 
který tentokrát na střechu školy ne-
chal vstoupit osobnosti české i světové 
hudby, jako jsou Lucie Vondráčková, 
Xindl X nebo skupina Queen. 

Na začátku celé akce byla prý 
pouze snaha popřát dětem hezké vá-
noční svátky prostřednictvím ohňo-
stroje. „První ročník byl složen jen 
z vystoupení mých kolegů Janu ro vé, 
Holubáře, kamaráda Hav líčka, který 
ohňostroj odpaluje, a mne. Vymysleli 
jsme na krátké úryvky písní nějaký 
tanec,“ vzpomíná Ladja Dlouhý, 
kterého zájem o střechu překvapil. 
„Ostatní kolegové tím byli tak nad-
šeni, že se rok co rok náš střešní 
kroužek rozrůstal. Je až neuvěřitelné, 
kolik učitelů i dalších pracovníků 
školy přijde tímto způsobem popřát 
žákům hezké svátky,“ dodal Dlouhý, 

který se s postupem času už nemusí 
ani tolik starat o program. Účinkující 
si totiž klipy připravují z velké části 
sami. „Je krásné zaregistrovat, že se 
v učebně na zkoušce učitelé učí ta-
neční kroky od dětí. To je možná to, 
co dělá naši školu naší školou. Já za 
to děkuji nejen všem účinkujícím, 
ale také paní ředitelce, jež to každý 
rok umožní, podporuje a především 
zaštítí sponzory,“ doplnil organizá-
tor a připomněl, že tradiční akci na 
střeše doprovázel také jarmark, na 
němž se prodávaly výrobky žáků 
školy, i další aktivity tříd a pedagogů 
spjaté s Vánoci. 

děti poznaly svět mladíka upoutaného na lůžko
Žáci druhého ročníku základní 

školy Kadaňská se setkali s posti-
ženým mladíkem, který jim vy-
právěl o svém životě. „Účelem be-
sedy bylo poznat svět lidí, kteří ne-
mají stejné možnosti jako my a po-
třebují proto naši pomoc,“ uvedla 
žákyně sedmého ročníku Simona 
Bristrovičová.

Miroslavu Schneiderovi je pěta-
dvacet let a narodil se s těžkým po-
stižením, kvůli kterému je upoután 

na lůžko. S dětmi mluvil velmi ote-
vřeně o svých snech, zálibách i zku-
šenostech. „Jeho snem je pracovat 
jako úředník. Rád kreslí postavy, bu-
dovy i zvířata. Uspořádal již několik 
výstav. Chtěl by se podívat k moři, 
ale zatím byl nejdál v Praze,“ po-
psala nového kamaráda sedmačka. 

Děti při besedě poznaly, že 
každý je jiný a někomu připravil ži-
vot těžké překážky. O těch se ale 
Miroslav nebál mluvit a dětem vy-

právěl, jak byl jako dvouletý přijat 
do ústavu, aby se mu dostalo speci-
ální péče. V podobném zařízení žije 
dodnes. Má za sebou operaci roz-
štěpu páteře. „Míra je milý člověk, 
odpověděl nám na různé otázky, 
které jsme si pro něj připravili. Jsme 
rádi, že jsme se s ním mohli sezná-
mit,“ uzavřela Sabina Zedníčková ze 
7.B s tím, že se se spolužáky chys-
tají oplatit návštěvu a vydají se za 
Miroslavem do ústavu.  
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křížovka Tradiční (tajenka) v začátku ledna pomůže potřebným.

oSmiSměrka Průvod Tří králů zoopark pořádal letos již … ohlédnutí 
za SilveStrem

Policajt si na Silvestra pročítá 
nový kalendář a znechuceně říká: 
„To je ale pech, 23. dubna mám 
mít svátek a oni mi ho zamítli!” 
„To není možné, ukaž to,” říká mu 
kolega, koukne se na to a povídá: 
„Fakticky, máš pravdu, napsali ti 
tam Ne.”

Povídá paní Kalianková na 
silvestrovské zábavě manželovi: 
„Pepo, zpívej nepřetržitě až 
do rána!” 
„To mi dovolíš?” 
„Ano, protože když zpíváš, 
nemůžeš chlastat!”

Poslední den v roce vedou 
odsouzence na smrt. Odsouzenec 
je ale podezřele veselý, prozpěvuje 
si a vesele poskakuje. Katovi už to 
připadá divné, a tak se konečně 
zeptá: „Člověče, víte vy vůbec, co 
vás čeká?!” 
„Vím. Konečně budu jednou 
na Silvestra pořádně sťatej!”

Opilec se vrací ze silvestrovské 
zábavy: „Prosím vás, jak se 
dostanu na nádraží?” 
„Musíte jít stále rovně…” 
„Ach jo! Tak to se na nádraží 
dneska nedostanu!”

„Jak na Nový rok, tak po celý rok,” 
povzdechl si pacient na ARO, „tak 
to abych se šel radši oběsit!”

dOTYK, eFÚZe, FIlTr, CHáTra, CHYběT, IdYla, KáNOe, KONdOM, láTKař, 
MědIrYT, MOZOl, NáleZ, NáTěr, OdKal, OdpICH, OFINa, palaNda, párKY, 
SNěTI, SOFIa, TarIF, TCHýNě, TOTeM, TYáTr, VeSTY, VYbaVIT, ZděNý
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 8.1.  st 14.00  jen S píSničkou Se Smát – komponovaný pořad z cyklu Šan-
ce žít – učebna č. 14 SKKS 

   18.00 povídání o bylinkáCh – s Jiřím Rothem – učebna č. 66 SKKS
 14.1.  út  09.30 život a jeho SmySl – přednáška Akademie 3. věku - velký sál SKKS 
 15.1.  st  16.00 křeSŤanStvo – křesťanství mezi roky 313–1054 – Učebna č. 66 SKKS
 16.1.  čt 17.00  graFologie jako CeSta k Sebepoznání – přednáška 

Klubu aktivního života – učebna č. 66 SKKS
 22.1. st 17.30 aStrologie – rodiče v horoskopu zrození - učebna č. 66 SKKS 

předNášKY, beSedY, aKCe

 10.1. pá 17.30  piráti Chomutov–hradeC králové – hokej extraliga – 
SD aréna

   19.00  FC atletiCo Chomutov–galaCtiCoS děčín – 
futsal – městská sportovní hala

 11.1. so 08.00 FutSal veteránSká liga – sportovní hala Spořice
 12.1. ne 08.00 FutSal 1. liga – městská sportovní hala
   08.00 FutSal 2. liga – sportovní hala Spořice
 17.1. út 17.30 piráti Chomutov–kladno – hokej extraliga – SD aréna
 18.1. st 08.00 FutSal 6. liga – městská sportovní hala
   14.30 FutSal 5. liga – městská sportovní hala
 19.1. čt 08.00 FutSal 4. liga – městská sportovní hala
   17.30 piráti Chomutov–karlovy vary – hokej extraliga – SD aréna
 24.1.  pá 19.00  FC atletiCo Chomutov–CF radobýl litoměřiCe b – 

futsal – městská sportovní hala

SpOrT

 8.1.  st 17.00 47 róninů (3d)19.00 velká nádhera
 9.1.  čt 17.00 paranormal aCtivity: prokletí 19.00 něžné vlny 
 10.1.  pá  17.00 ledové královStví (3d)
   18.00 nymFomanka, čáSt ii. 20.00 něžné vlny 
 11.1.  so  15.00 mrňouSkové – údolí ztraCenýCh mravenCů
   16.00 přijde letoS ježíšek? (3d)19.00 něžné vlny
 12.1.  ne  15.00 ledové královStví 17.00 něžné vlny
   19.00 paranormal aCtivity: prokletí
 13.1.  po 17.00 paranormal aCtivity: prokletí 19.00 něžné vlny 
 14.1.  út 17.00 hobit: šmakova dračí poušŤ (3d) 19.00 něžné vlny 
 15.1.  st 17.00 paranormal aCtivity: prokletí 19.00 Show!
 16.1.  čt 17.00 na život a na Smrt 19.00 vlk z wall Street 
 17.1.  pá 17.00 ptačí úlet 19.30 vlk z wall Street 
 18.1.  so 15.00 niko 2 17.00 vlk z wall Street 19.00 zlodějka knih 
 19.1.  ne 15.00 tři loupežníCi 17.00 47 róninů 19.00 něžné vlny 
 20.1.  po 17.00 vlk z wall Street 19.00 hobit: šmakova dračí poušŤ 
 21.1.  út 17.00 hobit: šmakova dračí poušŤ
   19.00 paranormal aCtivity: prokletí
 22.1.  st 17.00 něžné vlny 19.00 zlodějka knih

 
KINO SVěT

 14.1. út 19.00  rok čeSké hudby – Chomutovské hudební večery v městském 
divadle – v první části programu zazní hudba Antonína Dvořáka 
a dalších českých mistrů, ve druhé části slavné sbory Bedřicha Smetany 
z opery Prodaná nevěsta.

KONCerTY

 Do 17.1. koláže a kreSby – luboš růžička – galerie Lurago
 Do 31.1. můj Svět – petr erdélyi – výstavní síň knihovny SKKS
  makrookamžiky – eva peřinová – galerie Na schodech SKKS
 Od 16.1.  Sklo – pavel hlava – galerie Špejchar

VýSTaVY

Do 14.2.  všemu Světu na útěChu – sochařství a malířství na Chomutovsku 
a Kadaňsku 1350 až 1520, nová stálá expozice – výstavní prostory na radnici 

   Svět krušnýCh hor – Dům Jiřího Popela – v expozici je k vidění přes 
400 předmětů z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky.

OblaSTNí MUZeUM

 Stálé 
expozice

zjistěte si počet Bodů pomoCí sms
občan z územní působnosti mm Chomutova zašle jedinou SMS ve tvaru:
Cv body poz jméno příjmení žadatele číSlo řp 
na tel. číslo 9020925

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

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

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

neChte si hlídat limit 7 Bodů
občan z územní působnosti mm Chomutova 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 služby pro řidiče

Vaši územní strážníci 
 

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

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

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

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

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

Strážníka lze kontaktovat také pomocí webového formuláře 
na stránkách www.mpchomutov.cz.

V případě naléhavých situací volejte bezplatnou tísňovou linku 156, 
územní strážníci v době svého volna nemusejí telefon zvednout.
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Už pošesté si mohli obyvatelé 
Chomutova i přespolní návštěvníci 
náměstí 1. máje užít největší bib-
lický příběh naživo. Pod městskou 
věží se totiž na Štědrý den konal 
živý betlém, který Cho mu to va nům 
zpříjemnil poslední přípravy na 
nejhezčí večer v roce a zároveň byl 
tečkou za třiadvacetidenním mara-
tonem Cho mu tov ských Vánoc. 

Náměstí se od prvního před-
stavení živého betlému zaplnilo 
lidmi. „Těší nás to, protože tuto 
akci děláme všichni hlavně ze sr-
díčka,“ prozradil Jaroslav Stejný, 

který musel na poslední chvíli pře-
obsadit roli malého Ježíška. Ta na-
konec připadla malému Miroslavu 
Filipovi, který se jí zhostil s vel-
kým přehledem. „Oslovila mne ka-
marádka, která zapůjčila svého 
kluka už předloni, a protože letos 
nemohla, tak to padlo na nás,“ vy-
světlila mladá maminka Kristýna 
Kalperová.  

Tradice oživlého biblického pří-
běhu začala už na zámku Červený 
hrádek. „Pošesté jsme tady v Cho
mutově, zbylých třináct ročníků se 
odehrálo na hrádku,“ řekl Stejný. 
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Také živý betlém 
vykouzlil na náměstí 
vánoční atmosféru 

videoreport  
na eChomutov.cz




