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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 kancelář primátora, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo 
s.skubova@chomutov-mesto.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

www.chomutov-mesto.cz

výzva

Volná pracovní místa
ZF Electronics Klášterec s.r.o., mezinárodní firma zabývající se 
výrobou elektrotechnických komponentů a komponentů pro 
automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozici:

Mistr technické správy budovy

Náplň práce:
 zajištění výkonu činností, které jsou 

spjaty se základní a průběžnou denní 
údržbou včetně plánování dalšího 
rozvoje budovy

 zajištění pravidelné kontroly a údržby 
zařízení 

 zajištění servisů a revizí 
technologických zařízení budov

 zastřešení problematiky BOZP a PO 
dle zákonných požadavků a směrnic

Nabízíme:
 motivující platové ohodnocení 
 13. a 14. plat (při splnění podmínek)
 týden dovolené navíc 
 možnost dalšího vzdělávání 

a profesního růstu 
 moderní pracovní prostředí 

Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání elektrotechnického 

směru
 zkušenosti v oblasti technické správy 

budovy a BOZP
 uživatelská znalost MS Office
 znalost německého jazyka (minimálně 

úroveň A2), anglický jazyk výhodou
 řidičský průkaz sk. B
 organizační schopnosti, flexibilita

Strukturovaný životopis zašlete, prosím, na: 
michaela.zemanova@zf.com
adresa: Osvobozená 780 
431 51, Klášterec nad Ohří
 
Osobní dotazník je možné vyplnit na 
www.zfklasterec.cz

www.chomutov-mesto.cz/sms

SMS služby pro řidiče

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
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31. 1. 
pololetní prázdniny

3.–7. 2.
jarní prázdniny

16. 2. 
ROZA: Ples princů a princezen 
v SD aréně

ZapIšTe SI 
dO dIáře

VáNOčNí STROMKY 
pOHNOjí ZáHONY
více na straně 7

 téma
 4 RóZa SlaVí Už čTVRTÉ 

NaROZeNINY
V sobotu se v Aquasvětě se-
šly desítky rodin, aby zde akcí 
Chomutovská ploutev zahájily 
čtvrtý ročník Rodinného zápo-
lení. Jaký bude? 

 aktuality
 6 dObROVOlNí HaSIčI 

Mají NOVÉ ObleKY I 
STROje
Téměř sto tisíc korun dostali 
chomutovští dobrovolní hasiči 
na pořízení nového vybavení. 

 aktuality
 7 TeCHNICKýM SlUžbáM 

pOMáHají lIdÉ Na 
VeřejNě pROSpěšNýCH 
pRaCíCH
Na starosti mají například 
třídění odpadu, úklid černých 
skládek nebo výkopové práce 
pro nové sloupy veřejného 
osvětlení.

 rozhovor
 8 NapROSTO MI TO 

V CHOMUTOVě 
VYHOVUje
To říká Simona Baumrtová 
v rozhovoru o škole, plavání, 
úspěších i plánech. 

 kultura
 9 špejCHaR VYSTaVUje 

dílO geNIálNíHO 
čeSKÉHO SKláře  
Úvodní výstava roku 2014 
v galerii Špejchar potěší 
milovníky křehkého umění. 
Galerie minulý čtvrtek otevřela 
výstavu sklářského výtvarníka 
Pavla Hlavy.

 sport
 10 SNOVý ROK 

pIRáTSKýCH MladíKů
Navzdory současné bídě 
Pirátů Chomutov mohou být 
nejméně dva jejich hráči při 
bilancování loňského roku 
naprosto spokojení. Jsou to 
David Kämpf a Ondřej Kaše. 

 školy
 12 NeZaHRáVejTe SI 

S dROgaMI, VaRUjí 
ObRaZY děTí
Boj drogové závislosti vy hlá-
sila základní škola Zahradní. 
V jejích prostorách je 
instalována výstava plakátů 
s protidrogovou tematikou. 

adOpTUjTe Mě
Za 8 000 korun se můžete stát 
adoptivními rodiči medvěda hně-
dého, který je největší evropskou 
šelmou. V dospělosti váží až 200 
kilogramů, ale po narození má 
hmotnost pouhých 500 g.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodičem, 
stačí vyplnit jednoduchý formulář na webo-
vých stránkách www.zoopark.cz nebo 
zavolat na telefon 474 624 412.
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rodinné ZáPolení 2014 
Další ročník Rodinného zápolení 

jako obvykle provede chomutovské 
i přespolní rodiny po mnoha zajíma-
vých místech ve městě i jeho nejbliž-
ším okolí. „S rodinami se sejdeme 
ve známých chomutovských areá-
lech, ale navštívíme také nová místa, 
například průmyslovou školu, hřiště 
softbalistů a dokonce vyrazíme na 
Červený hrádek,“ prozradil primá-
tor města Chomutova Jan Mareš, kam 
koza Róza tento rok zamíří. V „ko-

zích“ zastávkách už tradičně nebude 
chybět městský park, SKKS nebo 
nová sportoviště v areálu na Zadních 
Vinohradech. 

Dohromady v letošním roce na-
vštíví rodiny patnáct různých míst, 
z nichž většinu tvoří zajímavé turis-
tické cíle či kulturní památky Cho mu
to va. „S každou akcí Rodinného zá-
polení se snažíme rodinám ukázat ně-
která další pěkná místa našeho města 
a navrhnout jim, jak lze u nás trávit 
volný čas,“ vysvětlil primátor Mareš 

a zároveň prozradil, že ani tentokrát 
nebude zápolení jen o prázdné zá-
ba vě. Děti se s kozou Rózou opět na-
učí i mnoho zajímavého. 

ZáBava, PouČení i SPort
Rodinné zápolení od svého za-

čátku není zaměřeno jen na zábavu ve 
volném čase, ale zároveň chce chomu-
tovské rodiny a děti především rozví-
jet. I proto se už tradičně v ročním ka-
lendáři objevují akce zaměřené na po-
znání, kulturu i na sport. „Jsme rádi, 

že se prostřednictvím naší soutěže děti 
přiučí něčemu novému, případně si 
uvyknou na tělesný pohyb, který se 
pro mnoho dětí stává nepochopitel-
ným problémem,“ potvrdil primátor 
města Mareš a prozradil, že ani tento-
krát nebude ve výčtu aktivit s kozou 
Rózou chybět bruslení, plavání a nově 
si děti vyzkouší i softbal. 

Kromě toho se děti s rodiči tento 
rok vydají na další turistický výšlap 
a zahrají si na detektivy, když budou 
pátrat v městských památkách po ta-
jemstvích. Poprvé také dostanou ro-
diny možnost strávit s kozou Rózou 
noc díky trampskému večeru v let-
ním kině. „Na své si přijdou také malí 
technici a vědci, na které čeká na 
střední průmyslové škole řada zajíma-
vých pokusů,“ doplnil výčet primá-
tor Mareš a připomněl, že koza Róza 
nezapomíná ani na milovníky zvířat 
a malé ekology. Proto je do programu 
zahrnuta také oslava Mezinárodního 
dne ptactva a ukládání ježečků k zim-
nímu spánku. Milovníky hudby po-
těší, že se Róza znovu zúčastní 
Otevřena, a domácí kutilové si tento-
krát vyhrají se sázením kytiček. 

Róza slaví 
už čtvrté 

narozeniny 

V sobotu se v Aquasvětě sešly desítky rodin, aby zde akcí Chomutovská ploutev zahájily čtvrtý ročník 
Rodinného zápolení. Za čtyři roky si celoroční soutěž pro hravé rodiny s dětmi získala mnoho fanoušků 
a maskot soutěže koza Róza mnoho kamarádů. Proto jsme se rozhodli zjistit, co si Róza připravila tentokrát.
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Marie Heřmanová z kanceláře 
primátora města Chomutova je od 
začátku organizátorským mozkem 
Ro din né ho zápolení. Proto jsme si 
s ní povídali o připravovaných akcích 
i nápadech.  
Chystá se tentokrát nějaké pře-
kvapení? Například nový člen ro-
diny kozy Rózy?

Další rozrůstání kozí rodinky se 
zatím neplánuje. Novinkou, i když 
už také tak trochu tradiční, bude, že 
se koza Róza opět podívá za hranice 
města Chomutova. Tentokrát v rámci 
Mysliveckého dne zavítá na Červený 
hrádek. 
Jak se Vám daří vymýšlet stále 
nové rodinné akce a kde čerpáte 
nápady? 

Velkou inspirací mi je stále dět-
ství, kdy pro mě a mou sestru rodiče 
vymýšleli nejrůznější soutěže a dob-
rodružství. Teď se mi navíc osvěd-
čuje zjištění z dob přemýšlení nad 
tématy školních slohů. Ty nejlepší 
nápady mne napadají při mytí vlasů. 
(smích) 
Rodinné zápolení spolupracuje s řa-
dou institucí ve městě. Hlásí se Vám 

tyto instituce po tolika letech samy? 
Ano, například mnoho akcí 

v tomto ročníku vzniklo tak, že Ro
din né zápolení bylo osloveno s nápa-
dem na spolupráci při konkrétní akci. 
Mohu jmenovat například zmiňovaný 
Myslivecký den či Bobry v akci. První 
jmenovanou akci navrhl Okresní mys-
livecký spolek Cho mu tov, tu druhou 
chomutovský oddíl softbalu SC 80 
Beavers Chomutov. 
Rodinné zápolení Vám jako 
hlavní organizátorce zabírá volné 
víkendy. Kde berete energii pro 
pokračování rodinné soutěže? 

Nejvíce energie do práce mi do-
dají pochvalné reakce malých i vel-
kých soutěžících. Je milé vidět, jak 
některé děti vysloveně milují kozu 
Rózu, objímají se s ní a nechce se jim 
s ní loučit. Moc potěší, když rodiče 
za akci poděkují a pochválí ji a malý 
špunt mi namaluje obrázek. To jsou 
ty malé milé drobnosti, které mě do-
slova nabíjí pro další práci. Dalším 
podnětem jsou prosby před koncem 
jednotlivých ročníků, abychom zápo-
lení neukončovali a určitě pokračo-
vali v následujícím roce. 

Marie Heřmanová: Rozrůstání 
kozí rodinky se neplánuje 

Pravidla rodinného 
ZáPolení 2014 

Dohromady tak na děti a je-
jich rodiče čeká patnáct zajíma-
vých akcí, dvě bonusové a ještě slav-
nostní losování o ceny. „Pravidla zů-
stávají shodná s loňskými ročníky. 
Rodiny se tedy musí přihlásit buď 
přes oficiální webové stránky sou-
těže nebo vyplnit přihlašovací for-
mulář na některé z akcí,“ řekla or-
ganizátorka Rodinného zápolení 
Marie Heřmanová a dodala, že na 
každé akci Rodinného zápolení pak 
účastníci obdrží známku do soutěžní 
karty. „Pokud během celého roku na-
sbírají rodiny deset a více soutěžních 
známek, budou zařazeny do závěreč-
ného velkého slosování o hodnotné 
ceny,“ dodala Heřmanová a připo-

mněla, že v minulosti se losovalo na-
příklad o cestu do Disneylandu nebo 
poukaz na libovolnou dovolenou. 

dětStví Strávené 
S koZou róZou 

Pokud k Rodinnému zápolení 
připočítáme také předchozí soutěž 
Rok dítěte a rodiny, zjistíme, že ně-
které chomutovské děti mohou načít 
již svůj pátý rok v rámci městské zá-
bavy. „Rodin, které to s námi ‚táhnou‘ 
pátým rokem, je veliká spousta. Je 
hezké vidět, že z miminek v kočárcích 
jsou dnes již malí předškoláci, které 
po celé jejich dosavadní dětství pro-
vází koza Róza,“ přitakává organizá-
torka Heřmanová a prozrazuje, že se 
během uplynulých ročníků řada rodin 
dokonce rozrostla. „Za tu dobu mno-

hým přibyli noví malí členové a nám 
tedy i noví soutěžící,“ dodala. 

Proto není překvapením, že s kaž-
dým rokem stoupá také počet zúčast-
něných rodin a jejich členů. Zatímco 
v roce 2012 se do soutěže přihlásilo 
381 rodin, o rok později už jejich po-
čet atakoval číslo 400, tedy 1 200 sou-
těžících. „Nejvíce mne však těší, že 
je mezi soutěžícími rodinami velké 
procento těch, které na akce nejen 

chodí pravidelně, ale akce si opravdu 
užívají a nejde jim jen o to získat 
co možná nejrychleji známku, do-
stat dárečky a hurá domů,“ svěřila se 
Heřmanová, která je ráda, že rodiny 
šanci trávit společně volný čas ucho-
pily za správný konec.  Zápolení si 
postupně získává přespolní příznivce. 
Soutěžit s Rózou a Rozmarýnkem 
jezdí rodiny z Prahy, Ostrova, Žatce, 
Bíliny či Litvínova.

5 Nej Z UplYNUlýCH ROčNíKů 
ROdINNÉHO ZápOleNí
Také Rodinné zápolení se za tři roky dočkalo hned několika zajímavých 
NEJ. Proto jsme se podívali do jeho historie a vybrali pro vás některé akce 
a okamžiky, jež jsou podle nás hodné zapamatování. 

neJPravidelněJší akCe 
Chomutovská ploutev je v rámci Rodinného zápolení nezničitelná. 
Soutěž určená především všem milovníkům vodních hrátek a plavec-
kých závodů se poprvé konala už během Roku dítěte a rodiny a ne-
chyběla ani v jednom ročníku kozy Rózy. Dokonce se soutěž zvlád-
la přestěhovat z městských lázní do nového Aquasvěta. Snad i proto 
tentokrát získala privilegium zahájit celý ročník rodinné soutěže. 

neJvíCe návštěvníků 
Nejvíce návštěvníků na Rodinném zápolení přilákal v roce 2011 Den 
dětí v Podkrušnohorském zooparku. Do zoo si tehdy našlo cestu 233 
rodin, což představuje takřka jeden tisíc návštěvníků. Ještě více lidí se 
však zúčastnilo akce Roku dítěte a rodiny přidružené k Chomutovským 
slavnostem. Tam soutěžilo neuvěřitelných 305 rodin. 

neJChutněJší akCe 
Nejchutnější akcí Rodinného zápolení bylo bezpochyby Štrúdlování 
roku 2012. Do tělocvičny ZŠ Školní si tehdy soutěžící přinesli domá-
cí závin i s rodinným receptem. Kdo byl na svůj štrůdl obzvláště pyš-
ný, mohl jej přihlásit do soutěže. Porota nakonec hodnotila celých 64 
soutěžních vzorků. A vítězný recept? „Jablíčka, skořice a hodně lásky,“ 
smála se tehdy vítězka Petra Ereňáková. 

neJvZdáleněJší akCe 
Rodinné zápolení roku 2013 zavedlo rodiny také mimo Chomutov 
do obce Málkov, kde se soutěžící zúčastnili bonusového běhu na roz-
hlednu na Skřivánčím vrchu. Kdo nechtěl závodit, mohl se cestou na 
Skřivánčí vrch zapojit do řady akcí a také si vyzkoušet řadu adrenali-
nových sportovních aktivit připravených u hasičské nádrže. 

neJvíC fantaStiCkýCh Převleků 
O nejvíc převleků se tradičně postará Lední jízda neboli Maškarní 
na ledě. Oba poslední ročníky Rodinného zápolení přivedly při této 
akci na led fantastické masky, jako soubor námořníků včetně parní-
ku, princezny i kouzelníky, kovboje a indiány i malinkého Picaroona. 
Mnoho masek se sešlo také v roce 2011 při Pálení čarodějnic, kam do-
razila jedna čarodějnice dokonce s živou kočkou, nebo v roce 2012 
při Chomutovském Halloweenu, ale tady byly masky tematicky pře-
ce jen omezené.
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dvě stovky psů našly loni nové majitele

pro titul má město předpoklady

Také v loňském roce měli v cho-
mutovském útulku pro opuštěná a za-
toulaná zvířata plné ruce práce. Přijali 
281 psů, z nichž 80 se vrátilo zpět ke 
svým majitelům. Pozitivní je, že 198 
psů našlo domov u nových páníčků, 
a mohli tak útulek opustit. Zájem mají 
nejen lidé z Chomutova, ale z celé re-
publiky, například až z Ostravy. 

„Nejčastěji do útulku přijímáme 
křížence, občas se lidé zbavují i psů 
čistokrevných, například rotvajlerů, 

jezevčíků, kokršpanělů, přijali jsme 
dokonce i dogu nebo čínského cho-
cholatého psa. Tito psi pro vyšší věk 
už tak dobře nehlídají nebo už ne-
jsou reprezentativní,“ uvedl vedoucí 
útulku Marek Halounek. 

Méně známou činností chomutov-
ského útulku je kastrační program ko-
ček. „Déle než deset let jsou v terénu 
odchytávány toulavé kočky. Po kast-
raci je vypouštíme zpět. Program při-
spívá k regulaci jejich počtu. Loni 

jsme odchytili v Cho mu tově 21 ko-
courů a 32 koček,“ upřesnil Halounek.

V současné době si zájemci mo-
hou v chomutovském útulku vybrat z 
několika desítek psů. Jejich popis a fo-
tografie jsou k dispozici na stránkách 
www.utulekchomutov.estranky.cz.

Adopci psů z útulku podporuje 
i magistrát. Každý obyvatel města, 
který převezme psa z chomutovského 
útulku, je osvobozen od úhrady po-
platku za jeho držení. 

V Chomutově se sportu daří nad-
standardně. Proto jsou jeho předsta-
vitelé přesvědčeni, že by mu slušel ti-
tul Evropské město sportu. Tato vy-
znamenání každoročně uděluje ACES 
– Asociace evropských měst sportu se 
sídlem v italském Miláně. „Dostatek 
moderních sportovišť, podpora spor-
tovním aktivitám, úspěchy sportovců 

na republikových a vyšších soutě-
žích, to vše splňujeme měrou vrcho-
vatou. Proto jsme se do kandidatury, 
která je přeneseně také takovým spor-
tovním měřením sil, pustili a věříme, 
že v ní uspějeme,“ vysvětluje primátor 
Chomutova Jan Mareš.

Chomutov bude o titul usilovat pro 
rok 2016, dříve to z procesních dů-

vodů není možné. K úspěšné kandida-
tuře musí město splňovat určité přesně 
stanovené podmínky, na základě je-
jichž hodnocení ACES vytvoří pořadí 
ve třech kategoriích. Tituly pak udělí 
jen vítězi v kategorii Hlavní město, 
maximálně devíti uchazečům v kate-
gorii Velkoměsto a osmnácti v katego-
rii Město, vše v rámci Evropské unie.

Dvojnásobný výtěžek než v loň-
ském roce přinesla tradiční tříkrálová 
sbírka v Chomutově. „Výtěžek byl 
nejvyšší za posledních pět let a všem 
štědrým Chomutovanům, kteří při-
spěli do vybraných více než čtyři-
ceti tisíc, patří poděkování. Ze sbírky 
se pořídí sportovní vybavení pro děti 
ze sociálně slabých rodin,“ řekl ná-
městek primátora Martin Klouda. 
Tříkrálová sbírka byla v Chomutově 
zahájena 2. ledna a trvala 13 dní. Do 
osmi kasiček vybraly trojčlenné sku-
pinky dobrovolníků celkem 44 205 
korun a 15 eur. „K úspěchu sbírky 
napomohla solidarita lidí, ale i vstříc-
nost města, zooparku, Pirátů nebo 
Globusu. V příštím roce bychom 
chtěli sbírku obohatit i o guláš,“ 
představila plány ředitelka Charity 
Chomutov Denisa Albrechtová. 

Chomutované byli 
štědří, ukázala 

tříkrálová sbírka

dobrovolní hasiči mají nové obleky i stroje
Téměř sto tisíc korun dostali cho-

mutovští dobrovolní hasiči na pořízení 
nového vybavení. „Dobrovolní hasi či 
odvádějí soustavně kvalitní práci 
a pro fe sionálním jednotkám jsou vel-
kou pomocí při zásazích,“ odůvodnil 
potřebnost dotace náměstek primátora 
Martin Klouda. 

Dotaci dal hasičům krajský úřad. 
Ten poskytl 99 500 korun na nákup zá-
sahových obleků a obuvi, náhradních 
oděvů či plovoucího čerpadla. „Dále 

zakoupí elektrické kalové čerpadlo, 
které se používá při zatopení sklepů 
nebo budov. Stroj totiž neprodukuje 
nebezpečné jedovaté spaliny,“ vysvět-
lil náměstek.

Chomutovští dobrovolní hasiči loni 
vyjížděli šestnáctkrát k požáru, šest-
krát na technickou pomoc a sedmkrát 
k ostatním událostem. Kromě do-
ta ce od kraje dostávají pravidelný pří-
spěvek od města na pohonné hmoty, 
opravy a technické kontroly. 

Tábor ukáže 
život před 
sto lety

Jarní prázdniny se v Pod kruš no
hor ském zooparku ponesou v duchu 
venkovské idyly. Děti od šesti do dva-
nácti let prožijí zajímavý ekotábor 
s kontaktem se zvířaty a exkurzí do 
doby na počátku minulého století.

Účastníci tábora se dozví, jak se 
žilo našim předkům před sto lety, ja-
kou prací se živili a jaké nástroje po-
užívali. „Vyzkouší si také tradiční 
krušnohorská řemesla a v rámci ru-
kodělných dílen si na památku vy-
robí vlastní, typicky krušnohorskou 
hračku,“ uvedla vedoucí propagace 
zooparku Martina Pelcová.

Stále je možnost dítě na ekotábor 
přihlásit. Celková cena za pobyt v ter-
mínu od 3. do 7. února, vždy od osmi 
hodin ráno do půl páté odpoledne 
je 1 500 korun. V ceně je zahrnuta 
strava. Podrobné informace, kontakty 
a přihlášku zájemci najdou na webu 
www.zoopark.cz v sekci ekocentrum.
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KRáTCe
kontrolovali PráCi
V Azylovém domě na Písečné se 
uskutečnila plánovaná inspek-
ce kvality poskytování sociálních 
služeb. Tu provedli odborníci 
z celé republiky a zástupci kraje. 

Jarní miniškola 
SPortu
V období jarních prázdnin připra-
vila Kultura a sport Jarní miniško-
lu sportu, v níž si děti mohou vy-
zkoušet řadu sportů i pohybo-
vých aktivit v Aquasvětě, na zim-
ním stadionu i ve sportovní hale.

oSvětlení 
Bude funkČní
Technické služby zprovozní 
veřej né osvětlení v Mostecké ulici 
u sportovní haly, které bylo dlou-
hodobě mimo provoz.

favorit na oSkara 
v Chomutově
Favorita v letošním klání o fil-
mo vé Oskary, snímek 12 let v ře-
tězech, oceněný sedmi Zlatými 
globy, uvede kino Svět 1. února.

výStava v ZooParku
Zoopark Chomutov zahájí v pon-
dělí 27. února výstavu cestovatele 
Martina Krajíčka. Tu doplňují foto-
grafie studentů Gymnázia Teplice 
na téma Banát očima studentů.

doStávaJí 
Polévku a ČaJ
V budově magistrátu ve Zborov-
ské ulici stále pokračuje výdej 
polévek a teplých nápojů bezdo-
movcům. V současné době měs-
to také hledá vhodné prostory 
pro provozování noclehárny. 

lidé při setkání navrhovali změny 
v dopravě a chválili strážníky

Návrhy na zlepšení života v Cho
mu tově projednávalo vedení města při 
setkání s obyvateli. Lidé si stěžovali 
na dopravní situaci v Havlíčkově ulici, 
na nové jízdní řády, ale také chválili 
práci městské policie. Obdobně se vy-
jádřili lidé také na Seniorském par-

lamentu, kde také poděkovali za vá-
noční slavnosti. 

S návrhem osvětlení hřiště přišla 
obyvatelka z Písečné. Lampy by zlep-
šily kontrolu hřiště ve večerních hodi-
nách, aby tam vandalové neničili herní 
prvky. „Na hřišti se s osvětlením ne-
počítalo, protože nebyl předpoklad, že 
by senioři cvičili v nočních hodinách, 
ale budeme se návrhem zabývat,“ 
uvedl primátor města Jan Mareš.

Zlepšit dopravní situaci v Hav
líč ko vě ulici chtěl tamní obyvatel. 
Z ulice by podle něj měla být jedno-
směrka, aby u kraje mohla legálně 
parkovat auta. Místo toho tam ale 

město nechalo namalovat žlutou čáru, 
která parkování zakazuje. „Tento ná-
vrh nelze posuzovat pouze z pohledu 
parkování, musíme brát v potaz cel-
kový dopravní provoz v místě. Podle 
dopravního experta nelze takto velký 
okruh zjednosměrnit,“ vysvětlil člen 
skupiny pro parkování Miroslav Král.  

Za dobrou práci poděkovala měst-
ským strážníkům obyvatelka Písečné. 
Byla spokojená hlavně s tím, že jí vy-
cházejí vstříc i v případě, že je volá 
často. Naopak, když padala kritika 
směrem k městské policii, připomněl 
její velitel a náměstek primátora Jan 
Řehák, že strážníci hlavně řeší van-

daly, zloděje a rušení nočního klidu. 
„Dopravu řešíme především v pří-
padech ohrožujících život, jako jsou 
přechody u škol, neprůjezdnost po-
žární techniky v sídlištích či zaparko-
vaná auta bránící ve výhledu u křižo-
vatek,“ řekl. 

Vedení města také oznámilo oby-
vatelům aktuální situaci při jednání 
s vedením společnosti Inter spar. 
Fir ma koncem loňského roku zaslala 
možnou novou vizualizaci obchod-
ního centra, ve které je stavba menší, 
a proto je u ní více zeleně. Město spo-
lečnost upozornilo na běžící lhůty 
u územních a stavebních povolení. 

Vánoční stromky pohnojí záhony
Technické služby města Cho

mu tova svezly po Vánocích přes 
sedmnáct tun odstrojených stro-
mečků z velkoobjemových kontej-
nerů. Ze stromů se nyní stane kom-
post. „Je to ideální forma recyklace. 
Kompost technické služby vyrábějí 
z posekané trávy, odpadu z kom-
postejnerů i z odřezaných větví. 
Vyhozené vánoční stromky se tedy 
k tomuto účelu hodí také. V zimě 
navozují vánoční atmosféru, v létě 
obohatí zeminu na záhonech o ži-
viny,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Klouda.  

V kompostárně se strom ky spolu 
s dalším bio od pa dem nejprve na drtí, 
poté je fer men tor přemění na kva-
litní hnojivo.„To si budou moci lidé 
zjara opět zdarma odvézt na svou 
zahradu. Část použijeme ke hnojení 
městských záhonů,“ doplnil ředitel 
technických služeb města Cho mu
tova Zbyněk Koblížek. 

Velkoobjemové kontejnery při-
stavili pracovníci technických slu-
žeb na všech čtrnáct stanovišť ve 
městě již 2. ledna. Poté nádoby po-
stupně vyvážely. Většina obyvatel 
města si již zvykla na možnost vy-

hození stromku na určeném stano-
višti, někteří ale přesto stromek po-
stavili k běžným kontejnerům na 
komunální odpad. „Tyto stromy 
jsme museli odvézt pomocí avie, 
která běžně odváží velké kusy od-
padu od kontejnerů. Kapacita velko-
objemových kontejnerů na stromky 
je přitom dostačující,“ řekl vedoucí 
provozovny odpadů Marek Pohl. 

V dalších dnech budou velkoob-
jemové kontejnery přistavovány na 
stanoviště podle standardního har-
monogramu, který je dostupný na 
www.tsmch.cz. 

Technickým službám pomáhají lidé 
na veřejně prospěšných pracích

Zaměstnancům technických slu-
žeb pomáhají v některých činnostech 
také lidé z úřadu práce v rámci ve-
řejně prospěšných prací (VPP). „V lis-
topadu 2012 ústavní soud zrušil veřej-
nou službu pro nezaměstnané, a proto 
jsme nahradili tuto službu pro rok 
2013 veřejně prospěšnými pracemi. 
Díky dobré spolupráci s úřadem práce 
se nám daří potřebná místa zaplňovat 
a lidem tak dávat práci,“ uvedl náměs-
tek primátora Martin Klouda. 

V současné době zaměstnává or-
ganizace na veřejně prospěšných pra-
cích devětadvacet lidí. „Mají na sta-
rosti například třídění odpadu, úklid 
černých skládek nebo výkopové práce 
pro nové sloupy veřejného osvětlení. 
Přes léto hrabou trávu, podílejí se na 
seči a na podzim shrabávají spadané 

listí.“ uvedl ředitel Technických služeb 
města Chomutova Zbyněk Koblížek.

V zimě pomáhají zaměstnancům 
s odklízením sněhu z chodníků, lávek 
či ostrůvků na přechodech. „Tito pra-
covníci se také starají o čistotu na dět-

ských hřištích nebo o úklid komunál-
ního odpadu na veřejném prostran-
ství,“ doplnil Zbyněk Koblížek. 

Stát poskytuje na VPP zaměstnava-
telům mzdové příspěvky pro uchazeče, 
které jim doporučují úřady práce.
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Loni touto dobou jste právě skon-
čený rok hodnotila slovy „rok 
snů“. Co můžete říct o roku 2013?

V roce 2012 se mi povedla olym-
piáda v Londýně i zimní sezona. Letos 
už to takové nebylo. Ne že by se mi 
mis trov ství světa v Bar ce loně nepo-
vedlo, byla jsem šestá, takže ještě 
lepší umístění než v Lon dýně, ale 
doufala jsem v trochu rychlejší čas. 
Takže z toho nejsem úplně nadšená. 
Ale závěr roku 2013, to bylo hustý. 
Vůbec jsem nečekala, že bych mohla 
plavat takhle rychle. Stovku jsem pla-
vala pod hranicí evropského rekordu, 
kdyby vítězná Dánka nebyla rychlejší, 
mohla jsem ho překonat. Takže závěr 
roku vyšel líp než loni.
Teď mluvíte o mistrovství Evropy 
v Dánsku. Ale druhá půlka roku, to 
byl jeden český rekord za druhým.

To sice jo... Za české rekordy jsem 
ráda, ale přece jen není důležité, jak 
plavu v průběhu sezony, to jen na-
poví, jak jsem připravená na vrcholy. 
Kdyby se mi nepovedly, budu sezonu 
považovat za nepovedenou. Ten roz-
hodující závod, na který se mám při-
pravit, zhodnotí celoroční nebo mini-
málně půlroční práci.
Vás výpadek na vrcholné soutěži 
postihl jen jednou, to bylo v roce 
2011 na MS v Šanghaji. Jinak 
Vám evropské i světové šampio-
náty včetně olympiády vycházejí.

Zatím ano. Vlastně ještě rok 2008, 
kdy jsem byla patnáctá na MS juni-

orů a přitom se ode mě čekala finálová 
umístění. Takže to byly dva nepove-
dené půlroky za sedm nebo osm let.
Když tahle drobná zakolísání po-
minu, tak se celou kariéru neustále 
zlepšujete. Je to vůbec normální?

Nevím, jestli je to normální, ale 
myslím si, že u mě to je tím, že jsem 
do třinácti dělala moderní gymnastiku, 
takže jsem v dětství neměla ten pla-

vecký dril, co mám teď. Bavila jsem 
se s Petrou Chocovou a ta mi ří-
kala, že plave jednadvacet let. Ona 
už v šesti letech plavala třikrát čtyři-
krát denně, to já až od těch čtrnácti. To 
je podle mě důvod, proč já se pořád 
zlepšuju i v tomhle nejlepším plavec-
kém věku. Rapidní nárůst výkonnosti 
cítím od svých jednadvaceti a myslím, 
že může trvat tak pět nebo šest let. Pak 
už to začne stagnovat.
A víte takhle z hlavy, o kolik jste se 
na jednotlivých tratích loni zlepšila?

Jo, doma to mám dokonce v gra-
fech, já jsem taková statistička 
(smích). Na stovce jsem se zlep-
šila o 87 setin, to je strašnej kotel. Na 
dvoustovce to nebylo o tolik, jen o ne-
celou půlvteřinu. A na padesátce to 
byly tři desetiny.
Jak velkou roli ve vrcholovém 
plavání hraje psychika?

Řekla bych, že osmdesát procent. 

Natrénováno mají všichni, všichni 
jsou dobře připraveni. Takže pak roz-
hoduje hlava. Na sobě jsem to poznala 
v Glasgow. Mým vrcholem bylo o tý-
den dříve Dánsko. Nechtěla jsem to 
ve Skotsku zkazit, ale už tam nebyla 
taková koncentrace jako v Dánsku. 
A pokud nejste připraven v hlavě, ne-
můžete odvést maximum.
Ale právě v exhibičním utkání 

Evropy proti Americe jste na 
stovce skončila druhá, jen těsně 
za Američankou. To působí do-
jmem, že jste naopak byla připra-
vená skvěle.

Tu stovku jsem měla vyhrát. Bylo 
to o pět setin, takže nic strašného. Ale 
o den dřív jsem ve štafetě stovku za-
plavala za 56,4 a pak druhý den za 
57,1. To je strašný rozdíl! Už se mi 
prostě plavalo špatně.
Jak se vůbec na té psychice pracuje?

S psychologem, no... Už s ním 
spolupracuju pět let, od září 2008. Od 
té doby jde moje plavecká kariéra jen 
nahoru. Patří mu velká část zásluh.
Co Chomutov? Jste tu stále spo-
kojená? Nemáte zaječí úmysly?

Ne, vůbec. Pokud se zlepšuju, 
a o dost, nevidím důvod jít někam ji-
nam. Naprosto mi to tu vyhovuje. Jen 
teď přemýšlím nad tím, že bych ně-
kam na tři týdny nebo na měsíc od-

jela, abych si vyzkoušela jiné trénin-
kové metody. Ale abych přestoupila 
někam do Prahy, to ani nápad. Proč 
měnit něco, co funguje?
Ve Slávii jste vzorem dávno, ale 
teď už jste příkladem pro chomu-
tovskou mládež celkově.

To nevím! Jestli jo, tak jsem ráda. 
Ale nepřála bych ostatním, aby byli 
jako já. Já to taky nemám jednoduchý!
Protože vše podřizujete plavání.

Hlavně musím mít dobré plavání, 
školu i to ostatní. A to tak skvělé není. 
Také bych si ráda odpočinula. Ale ne-
jde to. Když jsem teď byla doma, tak 
místo toho, abych nic nedělala, jsem 
psala diplomku, kterou mám odevzdat 
až za rok a půl. A to není normální. To 
už je nemoc (smích). Já všechno dě-
lám raději dřív. Ze zkouškového ob-
dobí mi zbývá jediná zkouška a ta má 
být až za měsíc. Tak co jsem měla dě-
lat? Ven jsem jít nemohla, koukat po-
řád na televizi taky nejde, tak jsem dě-
lala diplomku.

Kompletní rozhovor naleznete 
na echomutov.cz.

Na přelomu roku byla kvůli zánětu průdušek bez plavání čtrnáct dní, prý nejvíc v posledních letech. Ale 
o lenošení se nedá mluvit, dělala věci do školy, dokonce psala diplomovou práci, kterou má odevzdat až 
za rok a půl. A jsou to právě píle, vnitřní disciplinovanost, cílevědomost a svědomitost, tedy kombinace 
vlastností, o které sama říká, že je nemocí, ale která ji zároveň přivedla na pozici nejlepší české plavkyně 
současnosti, dvanáctinásobné medailistky z evropských a světových šampionátů a čerstvé mistryně 
Evropy. Za uplynulým rokem se ohlédla plavkyně Slávie Chomutov Simona Baumrtová.

Simona baumrtová:

Naprosto mi to 
v Chomutově  

vyhovuje

poKud se zlepšuju, a o dost,  
neVidím důVod jít něKam jinam.

Simonin rok v ČíSleCh:
•  4 medaile z ME v krátkém 

bazénu včetně titulu mistryně 
Evropy na 50 m znak

•  6. místo na MS v dlouhém 
bazénu

•  15 individuálních a 4 štafetové 
české rekordy



rozhovor kultura

kultura | 9

Herecký 
koncert zahájí 
divadelní jaro 

špejchar vystavuje dílo 
geniálního českého skláře 

divadlo Nahoď se vrací 
a bude hrát do roztrhání

Setkání se světovou hudbou odstartuje gospel 

Radikální komedie o dvou man-
želských krizích a jednom úmyslně 
založeném požáru, jak zní podtitul di-
vadelní hry Klára a Bára, otevře jarní 
divadelní sezonu v Chomutově. A to 
mimo jiné znamená, že se na prkna 
Městského divadla v Chomutově po-
staví dvě přední dámy českého diva-
dla Ivana Chýlková a Eva Holubová. 

Herecký koncert obou protagonis-
tek vypráví příběh o tom, že skoro ni-
kdo se svým životem není tak úplně 
spokojen a jen málokdo měl takovou 
kliku, že našel ideálního partnera. 
Většina lidí prostě musí dělat v man-
želství velké kompromisy stejně jako 
Klára a Bára. Jenže co když jedné 
z nich po řadě kompromisů rupnou 
nervy a rozhodne se změnit svůj ži-
vot? Jak všechno dopadne, zjistí ná-
vštěvníci divadla už tento čtvrtek. 

Úvodní výstava roku 2014 v ga-
lerii Špejchar potěší milovníky křeh-
kého umění. Galerie minulý čtvrtek 
otevřela výstavu mapující dílo geni-
álního českého sklářského výtvarníka 
Pavla Hlavy, který je světovými od-
borníky řazen mezi objevitele nového 
významu skla. 

Podle nich byl Pavel Hlava jed-
ním z prvních tvůrců, který přestal 
používat sklo jako materiál pro užitné 
předměty a vytvořil z něj objekty 

s vysokou estetickou hodnotou. Díky 
inovativnímu až snovému přístupu 
ke skleněným plastikám si Hlava zís-
kal uznání v Japonsku i Spojených 
státech amerických. V Čechách je 
jeho dílo dodnes součástí mnohých 
domácností, neboť Pavel Hlava byl 
také autorem populárních skleniček 
Gina, které před lety vyráběla firma 
Crystalex. Výstava jeho sklářské 
tvorby bude v galerii Špejchar ote-
vřena až do konce února. 

Po dlouhé pauze se herci Divadla 
Nahoď pod vedením režiséra, scé-
ná risty i herce v jedné osobě Ladji 
Dlouhého vrhli na zkoušení, a tak 
se fanoušci amatérského souboru 
mohou těšit na nové hry. „Nemohu 
ještě říci přesný termín, neboť máme 
velký skluz, ale na přelomu jara 
a léta bychom měli mít připravené 
tři hry. Bude to Golem, Sedm párů 
křídel a ještě jedno dětské předsta-
vení,“ prozradil Ladja Dlouhý a do-
dal, že divadlo se nebude vracet k již 
nazkoušeným hrám. 

Podle svého principála se totiž 
Divadlo Nahoď chce ubírat stále 
smě rem kupředu. „Nechceme se živit 
polovinou sálu z osvědčených her,“ 
potvrzuje Dlouhý, podle kterého ani 
amatérský status a omezený počet fa-

noušků divadla ve městě nedopřává 
hercům větší počet repríz jedné hry. 
„Ale pro budoucí herce je dobré vy-
zkoušet si jiné role,“ dodal principál 
divadla, pro kterého byl loňský rok 
těžkou osobní zkouškou. 

Kvůli boji se zákeřnou nemocí 
nemohl přes léto divadlo vůbec vést. 
„Byl jsem tři měsíce ve stavu, kdy 
jsem pře mýšlel a poté i navrhl ansám-
blu, že divadlo rozpustíme. Neměl 
jsem sílu vést zkoušky, ani psát scé-
náře,“ vzpomíná Ladja Dlouhý, kte-
rému konec souboru rozmluvil kolek-
tiv herců. „Jsem těmto lidem vděčný. 
Dokonce se z davu vynořily další 
dlouholeté herecké opory, jako třeba 
Janička Klabanová, která v sobě po 
vzoru Lukáše Křížka našla nejen 
schop nosti herecké, ale i organizátor-

ské a režisérské,“ ocenil členy mla-
dého hereckého kolektivu Dlouhý, 
který se po návratu vrhl do práce, jak 
se říká, po hlavě. 

„Kromě divadelních her se náš 
ansábl věnujeme i jiným aktivi-
tám. Připravujeme akci pro město 
Chomutov a angažujeme se v projek-
tech s organizací Společně proti času 
a se ZUŠ v Chomutově,“ prozra-
dil vedoucí divadla, který prý veške-
rou energii věnovanou divadlu dobíjí 
znovu prací pro divadlo. „Přesto jsou 
největším akumulátorem moje děti, 
pro které je každá má aktivita, kte-
rou se mnou musí absolvovat, nejen 
novým zážitkem, ale i motivací stále 
něco podnikat. Proto asi nikdy nebu-
dou sedavý televizní typ, stejně jako 
táta,“ usmál se Dlouhý.  

V loňském roce SKKS začalo pro 
své návštěvníky pořádat cyklus kon-
certů Setkání se světovou hudbou. 
Jak souhrnný název naznačuje, pro-
vedly tyto hudební večery posluchače 
doslova po celém světě, aby se s nimi 
v listopadu rozloučily bretoňskými 
baladami. V novém roce se světová 
hudba do SKKS vrací. „Tentokrát 
to budou gospely a spirituály v po-
dání jedinečné Zuzany Stirské a Fine 
Gospel Time,“ prozradila Helena 
Čer máková, vedoucí oddělení kul-
tury v SKKS. Návštěvníci se tak mo-
hou těšit na pestrý a zábavný mix spi-

rituálů, gospelu, ale i výletů do ji-
ných hudebních stylů v podání české 
gospelové jedničky. Vystoupení 
Zuzany Stirské je totiž koncentrova-
nou energií.

Budoucí hosty dalších letošních 
koncertů světové hudby zatím or-
ganizátorka vyzradit nechce. „Ale 
mohu slíbit, že bude z čeho vybírat,“ 
dodala Čer má ko vá a připustila, že se 
i v tomto roce posluchači prostřed-
nictvím koncertů vypraví do někte-
rých oblíbených geografických ob-
lastí, do kterých je zavedly již před-
chozí koncert y. „Při svých toulkách 

po republice a kulturních stáncích 
jsem objevila úžasnou slovenskou 
zpěvačku Zdenku Tr val co vou, která 
se svou kapelou Vo ilá začínala s tra-
dičním francouzským šansonem,“ 
nastínila Čer má ko vá a připomněla, 
že tato slovenská zpěvačka je přímo 
šansonová specialistka, neboť více 
jak deset let hraje hlavní roli v před-
stavení Edith Piaf – vrabčák z před-
městí. „Její vystoupení projednávám 
a věřím, že ji budeme moci návštěv-
níkům představit,“ dodala vedoucí 
oddělení kultury SKKS. 

Vyhledávání nových zástupců 

světové hudby není vždy jednoduché, 
proto Helenu Čer má ko vou těší, že 
si Setkání se světovou hudbou našla 
své fanoušky. „Zájem návštěvníků 
jsme čekali, ale mnohdy předčil naše 
očekávání,“ připomněla například 
úvodní řecký večer, který stejně jako 
listopadové vystoupení skupiny Bran 
přilákal mnoho návštěvníků. „Proto 
cyklus Setkání se světovou hudbou 
hodnotíme jako velmi zdařilý,“ do-
dala vedoucí oddělení kultury, která 
další hosty pro cyklus hledá nejen při 
svých cestách republikou, ale také na 
internetu a sociálních sítích. 
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a vítězem se stává...  
Simona baumrtová!

Výše uvedené zvolání zaznělo 
při vyhlášení ankety Nejúspěšnější 
sportovec Cho mu tov ska již popáté 
za sebou a nikoho to nepřekvapilo. 
Plavkyně Slávie Cho mu tov má za se-
bou další mimořádně vydařený rok 
(viz článek v minulém a rozhovor v 
tomto vydání CHN), a tak o jejím pr-
venství nikdo nepochyboval.

Vynikajících sportovců se ale 
v městském divadle sešla celá ple-
jáda. Od účastníků světových a ev-
ropských šampionátů (Tarkulič, 
Omarov, Kaše, Šilhanová, Baumrt, 
Bišický), přes několikanásobné mi-
stry republiky (Franta, Vopat) a nej-
produktivnější hráče svých týmů 

(Či ha řo vá, Hruška, Fokt), až po re-
publikové šampiony v kolektivních 
soutěžích (softbalisté Beavers, pla-
vecká štafeta Slávie, juniorští vzpě-
rači VTŽ). Uspěli, v jistém ohledu 
překvapivě, i basketbaloví Levharti, 
kteří byli v létě kvůli nedostatku pe-
něz rozpuštěni. Toho zalitoval ná-
městek primátora Jan Řehák, který 
při předávání cen vzpomenul na bi-
tvy Cho mu to va v Mattoni NBL jako 
na svůj nejsilnější sportovní zážitek 
loňského roku. Vynikající výkonnost 
a dobrých patnáct let i respekt a pří-
zeň u respondentů ankety si drží soft-
balista Lubomír Vrbenský a národní 
házenkářka Jaroslava Čihařová.

Snový rok pirátských mladíků
Navzdory současné bídě Pirátů 

Chomutov mohou být nejméně dva je-
jich hráči při bilancování loňského 
roku naprosto spokojení. David Kämpf 
a Ondřej Kaše zvládli za rok 2013 hu-
sarský kousek, když se zúčastnili dvou 
mistrovství světa v hokeji a k tomu se 
stali členy seniorského týmu Pirátů. 

Ještě v dubnu si Kämpf a Kaše 
zahráli bok po boku na mistrovství 
světa v hokeji U18 v ruském Soči 
a na konci roku už společně nastoupili 
k utkáním na juniorském mistrovství 
světa ve švédském Malmö. „Za sebe 
jsem spokojen. Je to hodně příjemný 
pocit. Dvakrát za sebou si zahrát mis-
trovství je úžasný zážitek a skvělé zku-

šenosti,“ řekl Kämpf, který se svým 
parťákem z útoku Ondrou Kašem na 
juniorském šampionátu zapomínali 
na extraligové trápení. „Zahráli jsme 
si trochu jiný hokej, takže nám to ur-
čitě pomohlo,“ souhlasí Kämpf a jeho 
slova potvrzuje i Ondřej Kaše. „Něco 
nám tam padlo, pár zápasů jsme tam 
vyhráli, takže to bylo dobrý,“ dodává 
muž, který na sebe upozornil přede-
vším blafákem do bekhendu proti slo-
venskému brankáři. 

Ještě před začátkem sezony 
2013/2014 přitom kluci o senior-
ském týmu Pirátů Chomutov i cestě do 
Švédska spíše snili. Hned po začátku 
extraligy však bylo jasné, že sehraná 

dvojice mladíků si zápasů nejvyšší 
soutěže užije dost a dost. „Určitě jsem 
tohle všechno nečekal, ale doufal jsem 
v to. Jsem rád, že se mi to povedlo a že 
jsem se probojoval do A týmu,“ při-
znal Kaše a dodal, že jim povedená 

účast na juniorském mistrovství snad 
dá sílu do nejtěžších extraligových 
bojů. „Možná, že to sebevědomí je teď 
trochu větší, takže v tomto směru nám 
to asi pomohlo,“ uzavřel chomutov-
ský útočník. 

Pořadí anketY:
Jednotlivci: 1. Simona Baumr-
tová (plavání, Slávie Chomutov), 
2. Branko Tarkulič (kanoistika, 
SC 80 Chomutov), 3. Lubomír 
Vrbenský (softbal, SC 80 Bea-
vers Chomutov), 4. Artur Oma-
rov (zápas, Czech Wrestling 
Chomutov), 5. Radek Zaťko (fot-
bal, FC Chomutov). 
kolektivy: 1. softbalisté SC 80 
Beavers Chomutov, 2. smíšená 
plavecká štafeta Slávie Chomu-
tov, 3. basketbalisté Levharti 
Chomutov. 
Jednotlivci mládež: 1. Ondřej 
Bišický (kanoistika, SC 80 Cho-
mutov), 2. Tomáš Franta (plavá-
ní, Slávie Chomutov), 3. Lukáš 
Kříž (vzpírání, VTŽ Chomutov). 
kolektivy mládež: 1. vzpěrač-
ský tým juniorů VTŽ Chomutov; 
trenéři: 1. Tomáš Eisner (basket-
bal, Levharti Chomutov); vete-
ráni: 1. Antonín Krátký (vzpírání, 
VTŽ Chomutov).

Sk Chomutov nh 
Je v Semifinále 
Národní házenkářky SK Chomu-
tov NH splnily roli favoritek a po-
stoupily do semifinále Českého 
poháru. Vynikající střeleckou for-
mu z podzimu potvrdila Jarka Či-
hařová, která vstřelila 38 branek. 

Junioři fBC 98 Slaví 
První výhru 
Florbaloví junioři FbC 98 Cho-
mutov slaví první tříbodovou 
výhru v nejvyšší soutěži. Na její 
palubovce porazili Spartu Pra-
ha 5:4, když se dvakrát trefil 
Jäschke a jednou Šulc, Drtina 
a Krajník.

KRáTCe Futsalisté popatnácté zavzpomínali 
na jaroslava Svobodu 

Začátek ledna patří v Cho mu to vě 
tradičně futsalovému Memoriálu 
Ja ro sla va Svobody o Pohár ředitele 
Ge ne rali pojišťovny. Letošní 15. roč-
ník této vzpomínkové akce vyhrál 
tým Esap Cho mutov, který tak potvr-
dil svou dobrou formu v lize. „Nejen 
liga, ale také tento turnaj je tak vy-
rovnaný, že rozhoduje momentální 
forma i štěstí,“ řekl vedoucí týmu 
Esap Josef Hovorka a přiznal, že do 
turnaje šel s vítěznými ambicemi. 

S mladým týmem zatím sklízí 
ovo ce své předchozí práce. „Kluky 
si vlastně vychovávám už od star-

ších žáků. Potom se naše cesty na 
nějakou dobu rozešly, ale kluci pak 
přišli, že by chtěli hrát malou kopa-
nou, tak jsem je vzal pod svou hla-
vičku,“ vysvětlil Hovorka, jehož tým 
nakonec trofej získal až na základě 
penaltového rozstřelu s Jablíčky 
Cho mu tov po bezbrankovém finále. 
Tam svůj tým podržel především 
brankář David Perestjuk, který si 
právem zasloužil i individuální cenu 
pro nejlepšího gólmana. Nejlepším 
střelcem byl vyhlášen Marek Vait 
z Jab líček a nejlepším hráčem tur-
naje Michal Kli meš z bronzové Bri

somy, jež v penaltovém rozstřelu 
předčila čtvrté ABC. 

Futsalisté tak popatnácté uctili 
památku Jaroslava Svobody, který 
zemřel v nedožitých 25 letech. 
„Jarda prošel několika futsalovými 
cho mu tovskými kluby, proto jsme 
na jeho počest lednový turnaj změ-
nili na jeho memoriál. Každý rok 
se zde sejdeme i s jeho rodiči a mů-
žeme společně zavzpomínat,“ vy-
světlil předseda CHLMF Jiří Kupec, 
který je rád, že díky memoriálu 
znají jméno Jaroslava Svobody 
i mladí hráči. 
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StrážníCi odveZli 
Stařenku domů
Dezorientovaná stařenka blou-
dila ve Skalkové ulici od vcho-
du ke vchodu. Strážníkům sděli-
la, že si vyšla na procházku a ne-
trefí domů. Řekla adresu, a tak 
ji hlídka převezla. Musela však 
kontaktovat i její dceru, seniorka 
totiž u sebe neměla klíč od bytu.

morČe mrZlo v kleCi
Hloupým způsobem se chtěl ně-
kdo zbavit morčete. Pískání od-
loženého hlodavce ale uslyše-
la žena v ulici 17. listopadu. Přivo-
laní strážníci pak prokřehlé mor-
če i s klecí převezli do Podkruš-
nohorského zooparku, kde najde 
nový domov. 

Zavřená na Balkoně
Spoře oděnou ženu na balko-
ně uviděl náhodný kolemjdoucí 
v Jirkovské ulici. Zjistil, že je tam 
uvězněná, a přivolal hlídku. Ta za-
jistila seniorce teplé oblečení od 
souseda a přivolala hasiče s žeb-
říkem. Ženu na balkon zavřelo 
dvouleté dítě. 

muSeli Po SoBě uklidit
V parčíku u knihovny v Palackého 
ulici seděli tři muži a podle ozna-
movatele popíjeli alkohol. Kolem 
sebe odhazovali různé obaly od 
potravin. Pití alkoholu na veřej-
nosti se nepotvrdilo, nepořádek 
si ale musela trojice uklidit. 

MěSTSKá pOlICIeStrážníci denně řeší 
desítky událostí

agresivní mladík znemožnil exekuci 

Strážníci loni řešili nejvíce pře-
stupků proti veřejnému pořádku 
na Zahradní, Písečné, Bře ze nec ké 
a v lokalitě Horní Ves. Vyplývá to ze 
zprávy o bezpečnosti ve městě, kte-
rou městská policie nyní předala za-
stupitelům. „Každá městská část 
má své problémy, tomu musí stráž-
níci operativně přizpůsobit práci. 
Někde jsou účinné preventivní po-
chůzky, jinde se přiklání k individu-
álním kontrolám heren, restaurací či 
výkupen železa. V posledních letech 
se také snaží více přiblížit samotným 
obyvatelům a jejich problémům na-
příklad při setkání s obyvateli nebo 
v projektu Váš strážník,“ uvedl ve-
litel Městské policie Cho mu tov Jan 
Řehák. 

Každý den strážníci pokryjí kon-
trolami více než čtyři stovky kilo-
metrů. Jejich snahou je zajistit po-
řádek ve všech lokalitách města, 
v čemž jim pomáhají civilní zaměst-
nanci, kamery i různé projekty. 

Jeden strážník za svou směnu řeší 
v průměru čtyři události, asistent pre-
vence kriminality jich strážníkům 
předá v průměru šest. „Vyšší hodnoty 
vykázaných porušení zákona u asis-
tentů ve srovnání se strážníkem jsou 
způsobeny faktem, že asistent pre-
vence řeší události tím, že osobu upo-
zorní a teprve v případě neuposlech-
nutí volá hlídku,“ vysvětlil ředitel 
strážníků Vít Šulc. 

Nejčastějšími problémy, které trápí 
obyvatele, jsou přestupky proti veřej-
nému pořádku. Těch loni strážníci ře-
šili 1 313, což je o 50 více než před-

loni. Proti majetku se lidé loni pro-
hřešili v 89 případech, v roce 2012 to 
bylo 105 situací. 

Strážníky lidé často volají k ru-
šení noční klidu, nedovolenému na-
kládání s odpady a k popíjení alko-
holu na veřejnosti. S posledním jme-
novaným přestupkem jsou spojené 
i další, například nepořádek v okolí či 
narušování občanského soužití. Tyto 
situace jsou velmi časté ve všech čás-
tech města, nejvíce jich strážníci řeší 
v centru města a na sídlištích. „V mi-
nulosti jsme se často setkávali s po-
rušováním zákazu provozování pro-
stituce v Lipské ulici i u hlavní sil-
nice v lokalitě Horní Ves. Díky čas-
tým kontrolám a dohledu kamero-
vého systému se tento nešvar poda-
řilo výrazně potlačit,“ uvedl zástupce 
ředitele Petr Zálešák.

Nejnižší počet řešených situací 

evidují strážníci v lokalitě u Ka men
co vého jezera a v Dukelské ulici. Tam 
strážníci kontrolují v teplých měsících 
pořádek v kempu u jezera a v okolí 
a také při pochůzkách hlídají maje-
tek chatařů. 

Dostat se více do podvědomí lidí 
a přiblížit se jim pomáhá mužům zá-
kona projekt Váš strážník. Lidé se 
mohou s problémy obracet na osobu, 
která dobře zná tamní poměry a za-
bývá se veškerými nahlášenými udá-
lostmi. Stejně tak se informace do-
stávají ke strážníkům při setkání 
s obyvateli nebo od asistentů pre-
vence kriminality. Velkým pomocní-
kem například i při sledování pacha-
tele přestupku či trestného činu jsou 
kamery. V současné době je jich ve 
městě 29 pevných a 4 mobilní. Do 
roku 2015 by jich mělo být ještě o 
42 více. 

Dvacetiletý muž napadl stráž-
níky, kteří asistovali při exekuci 
jedné rodiny v Kyjické ulici u příbuz-
ných agresivního mladíka. „Vulgarity 

a agresivitu vůči hlídce i ostatním 
zklidnila až pouta, v těch pak mladík 
putoval na služebnu Policie České re-
publiky k podání vysvětlení a zjištění 
totožnosti,“ řekl ředitel městské poli-
cie Vít Šulc. Kvůli neuposlechnutí vý-
zvy úřední osoby půjde mladý muž 
před přestupkovou komisi. 

Uprostřed kontroly Záchranného 
kruhu a exekuce v jednom z bytů za-
slechli strážníci křik a volání o pomoc 
z horních pater. Hlídka okamžitě vy-
běhla nahoru. V bytě mladík napadl 
svou sestru a matku. Ty však odmítly 
podat trestní oznámení. Strážníci mla-
díka vyzvali, aby z bytu odešel, ten se-

běhl o patro níž a vydal se rovnou do 
bytu, kde se konala exekuce jeho pří-
buzných, kteří dlužili za nezaplacené 
pokuty. Hlídka ho okamžitě chtěla 
z místa vykázat. „To se ale mladíkovi 
nelíbilo, do bytu se opět chtěl dostat 
a začal být agresivní. Napadl dokonce 
exekutora,“ řekl Šulc. 

Podle strážníků se jedná o velmi 
agresivního mladíka. Jeho matka 
strážníky volá na pomoc velmi často. 
„Navíc má řadu nezaplacených po-
kut za porušování občanského sou-
žití, dá se předpokládat, že ho exe-
kutoři také brzo navštíví,“ řekl veli-
tel městské policie a náměstek primá-

tora Jan Řehák.  
S odporem lidí, kterým jdou zaba-

vit majetek, se exekutoři příliš často 
nesetkávají. Přesto několik útoků již 
zažili, netvrdší byl však ze strany 
ženy, která byla pak obviněna z trest-
ného činu.

Pracovníci zapojení do projektu 
Záchranný kruh se snaží pomáhat li-
dem v nouzi a sociálně slabým ro-
dinám. Podmínkou je však spolu-
práce a zájem ze strany potřebných. 
„Pokud tomu tak není, musí nepři-
způsobiví počítat s tím, že za své 
chování ponesou následky,“ dodal 
Řehák.Ilustrační foto: exekuce prostitutky

Inzerce
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vZdělávali 
Se na úřadě
Žáci nástavbového studia 
středních škol ESOZ se zúčast-
nili exkurze v kláštereckém 
městském úřadě. Tématem byla 
územně plánovací dokumenta-
ce a povolovací proces stavby.

o vánoCíCh SPortovali
Vánoční volejbalový turnaj mají 
za sebou žáci chomutovského 
gymnázia. Mladší kategorii vy-
hrálo družstvo 4.F, ve starší kate-
gorii se těšila z vítězství třída 4.C.

film o nerudovi 
v ProdeJi
V sekretariátu základní školy Ak. 
Heyrovského si mohou lidé za-
koupit DVD s filmem Mezi řád-
ky, který natočili sami žáci a uči-
telé školy. 

duChové děti 
PoBavili
Děti z mateřské školy v Pala-
chově ulici si užily výlet do 
mosteckého Divadla rozmani-
tostí. Zhlédli tam představení 
Ať žijí duchové.

darovali školní 
PomůCkY Charitě
Charitativní akce pro organizaci 
Člověk v tísni se zúčastnily děti 
ze základní školy Kadaňská. Při-
spěly nejrůznějšími školními 
pomůckami a dětskými hrami.

KRáTCe

pět tisíc 
obrázků spojili 

v leporelo

Jeden kilometr dlouhé leporelo 
vzniklo z obrázků dětí z celé repub-
liky. Vytvoření leporela se zúčast-
nila také mateřská školka v Blatenské 
ulici, dva obrázky dětí z Abecedy se 
dostaly do výběru a zdobí leporelo 
spolu s ostatními. 

Výrobu i výstavu skládací knihy 
plné obrázků zorganizovala huma-
nitní společnost Komunita pro lid-
ský rozvoj. „Výstava je putovní a roz-
dělená na dvě poloviny, jedna putuje 
po východní části republiky a druhá 
po západní. V Chomutově si leporelo 
mohli lidé prohlédnout na konci minu-

lého roku,“ uvedla vedoucí Abecedy 
Naděžda Randáčková.

Celé leporelo obsahuje pět tisíc 
obrázků. Děti mohly namalovat, co 
chtěly a jakoukoli technikou. V knize 
je tedy k vidění malba, kresba, ale 
i různé koláže. Mladí umělci ztvárnili 
oblíbené obrázky autíček, panáčků 
nebo svých rodin. K velmi zajímavým 
patřily nákresy neexistujících strojů či 
vzpomínky na zesnulé. 

Leporelo v celé své kráse se nyní 
z Chomutova přesunulo do Karlových 
Varů. Poté, co navštíví všechna daná 
místa, bude vystaveno v Praze.

Sdružovací výlety mají usnadnit šesťákům přechod na 2. stupeň 
Třetím rokem vyrážejí žáci šes-

tých tříd na ZŠ Březenecká na tak-
zvané kohezní výlety. Jejich účelem 
je především bližší poznání a navá-
zání dobrých vztahů mezi třídním 
učitelem a žáky. „Zjistili jsme, že 
přechod na druhý stupeň je pro žáky 
rizikový. Se svým třídním učitelem 
se v závislosti na jeho odborném za-

měření mohou setkávat pouze mini-
málně, což může komplikovat řešení 
určitých kázeňských nebo prospě-
chových problémů,“ vysvětlila Jitka 
Červená, ředitelka ZŠ Březenecká, 
proč škola začala výjezdy pořádat. 

Tentokrát děti se svými novými 
třídními učiteli vyrazily na neda-
leký ranč u Matěje. „Zde si žáci pro-

střednictvím celé řady her a předná-
šek stanovili základní pravidla třídy 
a vzájemně se poznali,“ řekl učitel 
Josef Karhan a dodal, že kromě šes-
tých tříd vyrazili na kohezní výlet 
také členové vrstevnického programu 
určeného k prevenci patologického 
chování, kteří využili čas strávený 
na ranči k přípravě hodin tematicky 

zaměřených na rizikové chování. 
„V peer programu máme mnoho no-
vých žáků ze šestých tříd, a tak na 
sebe jejich výlety a výjezd dětí z peer 
programu pěkně navázaly,“ dodala 
Jitka Červená, podle které kohezní 
výjezdy již nyní pomáhají třídním 
učitelům řešit některé drobné pro-
blémy s jejich svěřenými žáky. 

boty a brýle od žáků pomohou chudým

Nezahrávejte si s drogami, 
varují obrazy dětí

Pomoci potřebným se rozhod li 
žáci sloučených středních škol ESOZ. 
Budoucí energetici, stavaři, obchod
níci i zdravotníci už zaslali peníze 

i věci například na Filipíny, na Ukra
jinu nebo do Etiopie.

Filipínám, které byly zasaženy ži-
velnou pohromou, pomohli žáci fi-

nančně. Neváhali ale ani přinést ne-
potřebnou zimní obuv. Ta zahřeje 
nohy dětem z dětského domova 
v ukrajinském Mukačevu. Žáci i je-
jich učitelé naplnili botami hned ně-
kolik krabic. Lidem v Keni, Čadu, 
Etiopii či Moldávii zas přijdou vhod 
sluneční nebo dioptrické brýle, které 
si chudí často nemohou dovolit. 
„Věci jsme předali pracovníkům hu-
manitární organizace ADRA, kteří 
je přepravili nejprve do sběrné cent-
rály v Praze, odkud pak poputují na 
Ukrajinu a do střední Afriky,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky školy pro od-
borné vyučování Eva Čížková.

Boj drogové závislosti vyhlá-
sila základní škola Zahradní. V je-
jích prostorách si totiž žáci, učitelé 
i rodiče mohou prohlédnout výstavu 
plakátů s protidrogovou tematikou. 
Materiály vytvořily samy děti ze zá-
kladních a středních škol celé repub-
liky a jsou tak pro ostatní srozumi-
telné a zajímavé. Jeden z těchto pla-
kátů, který vytvořila žákyně školy 
ze Zahradní, porota ohodnotila jako 
druhý nejlepší.

Plakáty vznikly v rámci projek tu 
Správným směrem, který organi-
zuje Národní protidrogová centrála. 
„K dětem materiály promlouvají jas-
ným a srozumitelným jazykem, upo-
zorňují je na nebezpečí, která s se-
bou nese užívání drog, varují je 
před možnými fatálními následky. 
Výstava je výbornou příležitostí pra-
covat s originálními výtvarnými 
díly v rámci výuky a posiluje úči-
nek primární prevence v této oblasti,“ 

uvedla učitelka ZŠ Zahradní Markéta 
Moravcová Raušová. Zároveň vý-
stava slouží i učitelům jako netra-
diční výuková pomůcka. 

Obrazy si mohou žáci prohléd-
nout kdykoli mezi vyučovacími ho-
dinami, výstava je ale přístupná i ro-
dičům nebo učitelům a dětem z ostat-
ních škol. „Přichystali jsme pro ně za-
jímavé výukové materiály pro práci 
při prohlídce a pro následnou činnost 
v další výuce,“ doplnila učitelka. 
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křížovka Před 115 lety byla zahájena v Chomutově výroba v (tajenka) a továrně na šamotové zboží firmy F. Weber & Co v prostoru dnešního sídliště Severka.

oSmiSměrka Do zooparku se můžete vydat za zvířátky i v … vtiPY

Co na sjezdovce označují 
rozpláclí lyžaři? 
Horskou boudu.

„Tak jak bylo na horách?” 
„Nanic, v novinách psali, že na 
Šumavě je starý prašan, ale byli 
tam samí mladí a všichni švorc!”

Dva maníky zasypala na horách 
lavina. Najednou ten jeden vidí, 
jak se k nim blíží záchranářský 
pes, bernardýn se soudkem, a tak 
říká tomu druhému:  
„Hele, nejlepší přítel člověka.” 
„No jo, a nese ho pes!”

 

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
„Ale synu, jsi na čerstvém 
vzduchu, nenaříkej a táhni mě 
zase nahoru!”

Chlapec se ptá muže, který 
zimomřivě drží ruce v kapsách: 
„Strejdo, kolik je hodin?” 
Ten odpovídá: „Prosím tě, přijď se 
zeptat v létě.”

Majitel vleku si stěžuje 
lyžařskému instruktorovi: 
„Sjezdovka je teď tak přeplněná, 
že se skoro nedá sjet.” 
Instruktor se pousměje: „Tak to 
bych ti mohl na hodinku půjčit své 
žáčky. Jestli je dostaneš nahoru, 
tak ti to tady zaručeně vylidní!”aMaNT, aRKýř, aRSeN, aSTMa, bRaNKář, bUbNY, CHřáST, KlaMY, KNíRač, 

KOala, KUCHařKa, lVOUNI, MONTÉR, NáVaN, NáVěS, ObaVa, OleáT, pálKa, 
RaNKa, SeKTOR, SVaTbY, TeXaSKY, TOpIT, VaNdal, VepřI, VýMěNY, YSaTY
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PodroBný  
kalendář akCí 
najdete na webu:

ChomutovSké novinY 
Čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Cho mu tově, referátem 
kultury pod č.j. 4/1995 • vydává 
statutární město Chomutov • 
adresa vydavatele, redakce 
a distribuce: Magistrát města 
Chomutova, Zborovská 4602, 
43028 Chomutov • Tiskne SAMAB 
BRNO GROUP, a. s. • náklad 
22 600 výtisků • distribuce výtisků 
zdarma prostřednictvím České 
pošty • Pokud noviny nenajdete 
ve schránce, kontaktujte redakci.

redakCe:
tomáš Branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
Stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka Schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inZerCe:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

 25.1. so 15.00  maSoPuSŤáČek – rej masek všeho druhu, věku a pohlaví, soutěže, 
skotačení a tombolička

důM děTí a Mládeže

 22.1. st 17.30  aStroloGie – rodiče v horoskopu zrození – učebna č. 66 SKKS
 23.1. čt 17.00  reGreSní teraPie Jako CeSta ke Zdraví – pomocí regres-

ní terapie se lze zbavit zdravotních a psychosomatických obtíží, strachů 
a fobií, řešit emoční a vztahové problémy – učebna č. 66 SKKS

 27.1. po 17.00  návrat Po Sedmi leteCh – závěrečné vyprávění Romana 
Vehov ského o jeho sedmiletém putování stopem po Asii a Oceánii – 
velký sál SKKS

předNášKY, beSedY, aKCe

 24.1.  pá 19.00  fC atletiCo Chomutov–Cf radoBýl litoměřiCe B – 
futsal – městská sportovní hala

 25.1. so  08.00 futSal 3. liGa – městská sportovní hala
08.00 futSal 2. liGa – sportovní hala Spořice

 26.1. ne 08.00 futSal 6. liGa – sportovní hala Spořice
   17.30 Piráti Chomutov–kometa – hokej extraliga – zimní stadion
 31.1. pá 17.30 Piráti Chomutov–třineC – hokej extraliga – zimní stadion
 1.2. so 08.00 futSal 1. liGa – městská sportovní hala
   08.00 futSal 4. liGa – sportovní hala Spořice
   14.30 futSal 5. liGa – městská sportovní hala
 2.2. ne 08.00 futSal 3. liGa – městská sportovní hala
 2.2. ne 17.30  Piráti Chomutov–Slavia Praha – hokej extraliga – 

zimní stadion

SpORT

 23.1. čt 19.00  klára a Bára – Příběh Patrika Hartla Klára a Bára vypráví o tom, 
co se může stát, když jedné z kamarádek po řadě kompromisů rupnou 
nervy a pokusí se radikálně změnit svůj manželský život. 

 29.1. st 19.00  ladiSlav šPaČek – etiketa – V přednášce, která probíhá v pří-
jemné, uvolněné atmosféře, zazní praktické návody, jak se chovat ve 
společnosti, v kanceláři, na ulici i doma, jak správně stolovat, jak se oblé-
kat, jak si počínat na recepci i na banketu.

MěSTSKÉ dIVadlO
 22.1.  st  17.00 něžné vlnY 

19.00 ZloděJka knih
 23.1.  čt   17.00 herkuleS: ZroZení leGendY 

19.00 veJška
 24.1.  pá   17.00 ledové královStví (3d) 

18.00 vlk Z Wall Street
   20.00 herkuleS: ZroZení leGendY
 25.1.  so   15.00 mrňouSkové: údolí ZtraCenýCh mravenCů

17.00 herkuleS: ZroZení leGendY 
19.00 veJška

 26.1.  ne   15.00 šmoulové 2 (3d) 
17.00 ZloděJka knih 
19.00 něžné vlnY

 27.1.  po   17.00 veJška 
19.00 47 roninů 

 28.1.  út  17.00 herkuleS: ZroZení leGendY 
19.00 šPinavý trik

 29.1.  st   17.00 veJška 
19.00 šPinavý trik

 31.1.  pá   17.00 ledové královStví 
18.00 Já, frankenStein
20.00 ČtYři dohodY

 
KINO SVěT

 23.1. čt 19.00 PePa štroSS – Hřebíkárna
 24.1. pá 18.00  Setkání Se Světovou hudBou – Zuzana Stirská a Fine 

Gospel Time – galerie Lurago
   19.00 BlueSBerrY (trio) – Hřebíkárna

KONCeRTY

 Do 31.1. můJ Svět – Petr erdélYi – výstavní síň knihovny SKKS
  makrookamžikY – eva Peřinová – galerie Na schodech SKKS
 Do 28.2.  Sklo – Pavel hlava – galerie Špejchar
  Preventivní tvoření – vestibul knihovny SKKS

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

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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Počtrnácté prošel Cho mu to vem 
průvod tří králů z Pod kruš no hor
ského zooparku, aby požehnal všem 
obyvatelům města. „Poprvé se tři 
králové vydali požehnat Cho mu
to vu a jeho občanům prostřed nic
tvím vedení města v roce 2001,“ 
uvedla vedoucí propagace Pod
kruš no hor ské ho zooparku Martina 
Pelcová.

Cesta tři mudrce a jejich če-
ládku i obyvatele města, kteří se 
k průvodu postupně přidávali, do-

vedla až k náměstí 1. máje, kde 
již tradičně požehnali radnici. 
„Požehnání, které tento dům do-
stává, patří samozřejmě všem obča-
nům i domům našeho města. Proto 
věřím, že rok 2014 pro ně bude ale-
spoň tak úspěšný jako rok minulý,“ 
řekl primátor města Jan Mareš, 
který se třem mudrcům odvděčil 
malou dobrotou. „Vždy pro ně při-
pravíme jednohubky a něco malého 
na zahřátí, aby jim při jízdě nebyla 
zima,“ dodal primátor a prozradil, 

že tenkrát tři krále hřála slivovička.
Tříkrálový průvod s sebou již 

tradičně vedl také děti s kasičkami 
pro Tříkrálovou sbírku Charity ČR. 
„Těší nás, že lidem není tato sbírka 
lhostejná a každý rok znovu rádi 
přispějí do připravených kasiček,“ 
ocenila Martina Pelcová. Výtěžek 
z Tříkrálové sbírky Charity ČR 
by měl pomoci handicapovaným, 
nemocným, seniorům i matkám 
s dětmi v tísni a dalším sociálně po-
třebným skupinám lidí z regionu. 
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Tříkrálový průvod prošel 
městem počtrnácté
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Vybíráme
z kalendáře akcí

eChomutov pro vás vybírá z kalendáře akcí 
a město Chomutov vás zve:

eChomutov
elektronické turistické informacní centrum

 24.1.  Zuzana Stirská a Gospel Time 

 od 18.00  Koncert nejlepšího gospelového souboru v České republice vám dodá energii do 

celého jara. SKKS – galerie Lurago  

 26.1.  Piráti Chomutov vs. Kometa Brno  

 od 17.30  Do Chomutova zamíří ambiciózní klub z jihu Moravy s početnou suitou svých 

fanoušků. Extraliga ledního hokeje. SD aréna

 29.1.  Etiketa – Ladislav Špaček   

 od 19.00  Bývalý tiskový mluvčí prezidenta ČR Ladislav Špaček přináší praktické návody, 

jak se chovat ve společnosti, kanceláři, na ulici i doma. Městské divadlo

 31.1.  Čtyři dohody    
 od 20.00  Záznam kultovního představení Jaroslava Duška o toltécké moudrosti 

a spokojeném životě. Kino Svět

 15.2.  FbC 98 Chomutov vs. Tatran Omlux Střešovice    

    Do Chomutova přijede suverén této sezony a lídr tabulky ze Střešovic. Florbal G2 

liga juniorů. Městská sportovní hala

také na Facebooku
facebook.com/echomutov

Internetová televize  
Zpravodajství  Kalendář akcí


